


I  detta n
Fjällområdet -  ofta kallat Europas sista vildmark... 
Men i dessa “orörda” marker har människor rört sig 
alltsedan inlandsisen drog sig tillbaka för nio tusen år 
sedan. Jägare, renskötare och nybyggare har alla nyttjat 
naturlandskapet och läm nat spår efter sig. Fjällen som 
kulturlandskap är tem at i detta nummer.

Jan Sundström, Länsstyrelsens kulturmiljöfunk
tion, inleder m ed en översikt av hur Västerbottensfjäl- 
len använts av människan i olika tider.

Inga-Maria Mulk, Åjtte, svenskt fjäll- och samemu- 
seum, och Ingela Bergman, Silvermuseet i Jokkmokk, 
beskriver fjällandskapet ur ett samiskt perspektiv.

Inga-Maria Mulk redogör dessutom för sin forsk
ning kring stalotomtningar.

Bosse Jönsson och Lennart Klang, Riksantikvarie
ämbetets regionkontor i Luleå, redovisar fornminnes
inventeringar i fjällen, m ed tonvikt på årets resultat.

Under senare tid har många, föreningar och enskil
da, inventerat kulturspår i fjällen. Eva Helleberg och 
Lars Mattsson, Vaapstenprojektet, Sven-Ake Risfjell 
och Ingemar Söder från föreningen Vueltjere Duodji i 
Vilhelmina, Eva-Märta Widell, Tärnaby kulturför
ening, och Matty Stenvall, Projekt Ekenstams bildsam
ling i Flemavan, berättar alla om sina erfarenheter m ed 
att söka fjällbygdens historia genom tiderna.

Rolf Sixtensson och Lars Flodström, Västerbottens 
museum, beskriver renskötarnas respektive nybyggar
nas traditionella bebyggelse.

Katrine Nygren, Länsstyrelsens kulturmiljöfunk
tion, ger en översikt över fjällägenheter i länet.

Slutligen tar biologen O lof Rune oss m ed till den 
fjällbotaniska trädgården i Flemavan.

M edredaktör i detta num m er har varit Anders 
Karlsson, Västerbottens museum.
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FöreMålet

Sommaren under Hembygdens År erbjöd en utmaning 
för hembygdsvännerna -  Nils Holgerssons resa i nutid! 
Två nätverksoperationer genomfördes i en stimulerande 
handgriplig samverkan över sockengränserna.

Västerbottens läns Nils (Ingela Hedberg] och Riks- 
Selma (Berit Hange Persson) togs em ot med värme av 
hembygdsföreningarna i Nordmaling, Umbygda, Nor- 
sjö, Boliden, Burträsk, Sorsele, Storuman, Stensele, 
Lycksele, Meselefors och Dorotea, som alla arrangerade 
mycket innehållsrika program för Nils, Selma och publi
ken. Samordning, turnéläggning och annonsering sköt
tes av Västerbottens läns hembygdsförbund i samarbete 
m ed Västerbottens museum.

Men uppgiften att spegla bygdens utveckling under 
90 år förutsatte samarbete även med andra som värnar 
om kulturarvet, t.ex. Olofsfors bruksmuseum, Energi
centrum  i Klabböle, Världens längsta linbana mellan 
Örträsk och Mensträsk, Inlandsbanemuseet i Sorsele, 
sockenmuseet i Vilhelmina liksom m ed en rad av sam
tidens företag som är helt nödvändiga för att ge bygden 
livskraft. Många erfarenheter gjordes och många idéer 
växte fram under planeringstiden hur hembygdsför
eningar kan samarbeta m ed andra för att öka det kultu
rella mervärdet i sin bygd.

En lyckad nätverksoperation, ja! Som ger mersmak.
Men nätverket av kulturella sevärdheter måste vara 

klart synligt och inbjuda till samarbete, främst till gagn 
för de människor som bor närmast och inte urarta till en 
kamp om turister och kulturkonsumenter.

Britta M  Lundgren

Västerbottens "Nils Holgersson" (Ingela Hedberg från Östra Vänn- 
fors) söker guldkorn i Bergrum Boliden under resan i länet sommaren 
1996. Fler bilder från turnén återfinns på sidan 62-63.
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”Hvilka massor, hvilka linier, hvilket färgspel! Vårt 
pladder förstummades inför det himlastormande 
lugnet i dessa jätterytm er, i denna af brusande 
ljusharmonier uppfyllda öken -  vi vandrade tysta 
bort öfver den oändliga vidden.”

Dessa bombastiska men ändå ödmjuka rader 
av Wilhelm Peterson-Berger i STF:s årsskrift 
1895 är väl ganska träffande som beskrivning 
av de naturromantiska känslolägen som den 
urbaniserade svensken känt och alltjämt kan 
känna inför fjällvärlden. Upplevelsen av 
natur scenerierna har dominerat i vår upp
fattning om fjällen som vildmark. Ökad  
kunskap om fjällvärldens historia och innehåll 
har nyanserat bilden så att man nu vanligen 
ser fjällvärlden som ett av våra rikaste och 
orördaste kulturlandskap. Den extensiva 
användningen av markerna har medfört att 
både enskilda fysiska spår och mer sam
mansatta människoskapade miljöer är be
varade. Fjällområdet har, nationellt såväl som 
internationellt sett, särskilt stora kulturvärden.

Fjällen -  berget är urgammalt, kulturen är urgammal. I 
fjällen finns kontrasterna. Fjällen är kontroversiella. Har 
så varit i hundratals år och är allt framgent. Å ena sidan 
en alldeles påtaglig natur, som aldrig kunnat beskrivas 
utan människan, en påtaglig natur vars villkor fjällens 
människor i generation efter generation lärt sig att leva 
under utan särskilt stora åthävor. Å andra sidan den 
kultur och det kulturlandskap människan har skapat och 
skapar i fjällvärlden genom att försöka överleva.

Fjällen, en eftersökt förnödenhetskälla under m än
niskans hela historia i Skandinavien. Vårt äldsta kultur
landskap. D et var hit de första människorna i norra 
Sverige sökte sig. Här fanns vilt och fisk i överflöd. Vilda 
och halvtama renar tillbringade sommarmånaderna här. 
Bergen rymde värdefulla mineraler. Senare lockade bör
diga fjälldalar också till odling. I vårt århundrade har 
turistlandskapet tillkommit, och blivit den kanske vikti

Tämasjön. Foto Katrine Nygren.
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gaste näring som man kan häm ta ur detta resursrika 
landskap.

All mark väster om 1867 års odlingsgräns. Med den
na definition av fjällområdet har vi 17 % av landets 
fjällområden i Västerbottens län. D et låter inte så myck
et, men kanske är fjällen det område i landet som flest 
haft synpunkter på; hur det ska nyttjas, administreras, 
skötas, kort sagt; vem som ska bestämma! Samtidigt 
ytterst glest befolkat, av människor som verkligen ska 
överleva året runt på ort och ställe. D et är klart att alla 
dessa viljor och intressen avsätter spår. Dessa spår berät
tar om människans utvecklade brukande av landskapet, 
som ett komplement till den historia vi känner genom 
skrifterna i senare tid och som enda källa under det stora 
flertalet tusen år som passerat. U ppenbart är att det är de 
samiska och förhistoriska aktiviteterna som avsatt de 
flesta spåren, men inte alltid de tydligaste. De tydligaste 
härrör väl snarare från nationens anspråk på vattenkraft, 
fritidslandskap och en önskan om bofasthet och uppod
ling samt e tt effektivt skogsbruk.

I de västra delarna av länets fyra fjällkommuner finns 
15 kulturmiljöer av riksintresse för kulturmiljövården. 
Av dessa konstitueras 12 helt eller delvis av samisk 
kultur. Förhållandet speglar tydligt den historiska domi
nans som samekulturen har inom området. I norra 
Sverige ges t.o.m. den mest heltäckande bilden av samisk 
kultur inom Storumans och Vilhelmina kommuners 
riksintressen.

Spår från 8.000 år
Fjällvärlden kan uppvisa en provkarta på  förhistoris
ka och historiska lämningar av olika slag. Fornläm- 
ningarna ligger i relativt orörda omgivningar med en 
miljöbild som liknar de förhållanden de en gång tillkom 
i, vilket är sällsynt i vår västliga hemisfär.

Fjällområdet t illhör de marker inom gränserna för 
dagens Sverige som tidigt beträddes av människan. 
Mycket snart efter inlandsisens tillbakadragande upp
sökte de första människorna dessa områden. D et kan ha 
skett för ca 8-10 000 år sedan. Från norska sidan, Atlant- 
kusten, kom de första jägarna in över Kölen. De äldsta 
kända uppehållsplatserna i norra Sverige ligger således i 
fjällkedjan.

I fjällvärlden finner vi människans äldsta boningar i länet. Rastklip- 
pan irid Tämasjön. Foto Katrine Nygren.

I Västerbottens län kan Rastklippan vid Tärnasjön 
nämnas. På en liten holme har arkeologerna funnit pil
spetsar, avslag och en eldstad. Verksamheten är 14 C- 
daterad till ca 8.000 år före nutid. Forntidsmänniskans 
nyttjande av fjällens resurser i form av vilt, fisk och 
råvara till stenredskapstillverkningen fortsätter sedan 
oavbrutet. Man flyttade ofta och uppsökte olika områ
den allt efter årstidsväxlingarna.

Man kan finna spår i tusental efter dem längs sjöar 
och vattendrag. Här ligger boplatserna m ed rester efter 
matlagning och redskapstillverkning. Vid dessa finns 
ibland härdar eller kokgropar m ed kol, eldsprängda ste
nar och brända ben. Ända uppe på höga kalfjället finner 
man forntidsmänniskans spår, t.ex. i form av små ”sten- 
gruvor”. Dagbrott i blottade block och klippor m ed rätt 
sammansättning av mineral eller bergart som samlades 
in för att så småningom bli spjut- och pilspetsar, skrapor, 
knivar och andra föremål av sten. Med dagens kunskap 
vet vi att Över-Umans stränder är rika på forntida bop
latser. Registrerade boplatser säger emellertid ingenting 
om den verkliga spridningen. Med en likvärdig invente
ring som grund skulle förmodligen varje vattendrag i 
fjällvärlden uppvisa en mängd boplatsspår från olika 
skeden av forntiden.

I fjällranden kan man påträffa boplatsvallar, lämning
ar efter ordentligt byggda hyddor från forntiden. Man
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tror att detta är vinterbyar för ett mer stadigvarande 
uppehälle i väntan på sommar i fjällen. Vid Stalon i 
Vilhelmina ligger hela elva sådana hyddor. Flera av dem 
är numera överdämda.

Nyttjandet av fjällvärldens rika resurser skiftade nå
got över årtusendena. D et förekom variationer i hur man 
organiserade uppehälle och näringsfångst i e tt intrikat 
samspel mellan kulturella föreställningar och faktisk 
tillgång på vilt av olika slag. Spåren efter dessa sten- och 
bronsålderns vistelser är inte särskilt tydliga, men många. 
Genom att studera dessa spår och försöka finna mönster 
både i det stora och i det lilla som förändras över tiden 
kan arkeologerna formulera idéer om hur fjällområdet 
använts och dess betydelse för människorna. Modellerna 
är mer eller mindre säkra, men helt klar är den stora 
betydelse fjällvärlden haft för människorna.

Under järnåldern börjar den något ensidiga bilden av 
fynd och fornlämningar att berikas. De äldsta kända 
gravarna i fjällområdet, bl.a. från Abelvattnet i Tärna, är 
från järnålder, omkring 500 e. Kr. Gravarna har märkligt 
nog ett sydskandinaviskt präglat innehåll. Som gravgods 
fick de döda m ed sig holkyxor, smycken och pärlor. Det 
tycks alltså vara både mans- och kvinnogravar. Om  
gravarna härrör från en i området stadigvarande befolk
ning eller om de tillkommit vid genomresa är inte klar
lagt.

Redan långt före Kristi födelse användes fångstgropar 
som jaktmetod. Man fångade vildren och älg. M etoden 
var synbarligen lyckad och användes länge. Under järn
ålderns sista århundraden tycks fångsten m ed gropar öka 
i betydelse. Kanske ska ökningen av antalet fångstgropar 
under denna tid ses som att man inlemmas i ett allt mer 
vidsträckt handelsutbyte med päls, hudar och horn. Vid 
Solberg i Tärna ligger 21 gropar, varav en daterats till 
800-talet e. Kr. En annan, nyligen uppskyltad, rad av 
gropar ligger längs Tjulån väster om Ammarnäs.

Ett område av riksintresse för kulturmiljövården lig
ger där Laisälven rinner samman med Vindelälven i 
Sorsele kommun. D et är en rik fornlämningsmiljö med 
länets längsta fångstgropssystem, till delar daterat till 
800-talet e. Kr. Här finns också stenåldersboplatser och 
hyddbottnar från sten- eller bronsålder. Så här kan de 
j aktmarker och fiskevatten som de äldsta invånarna nytt- 
jade ha te tt sig. På platsen finns en miniutställning som

De fjällnära fångstgroparna har ofta daterats till vikingatid. Fångst
grop vid Tjulträsket väster om Ammarnäs. Foto Ola Löfgren, Väster
bottens museum.

berättar en del av den spännande historia som finns i 
landskapet.

Under järnåldern börjar den samiska kulturens u t
tryck bli tydligare, även om samer funnits i området 
långt tidigare. Bland de äldsta lämningar som påträffats 
och knutits till samer är de stora hyddbottnar som ibland 
kallas stalotomter. D et kan vara lämningar efter norska 
kustsamers säsongsvisa utnyttjande av fjällen eller efter 
samer på svenska sidan som bedrivit vildrensjakt, men de 
har i senare samisk tradition tillskrivits ”Stalo”, ett ovan
ligt resligt folkslag som kom utifrån och störde samerna. 
Hyddbottnarna har använts under ett längre tidsskede 
med dateringar till tiden mellan 500-1500 e. Kr. O tvi
velaktigt samiska bengömmor och härdar vid Spauna- 
kullen vid Bijelite i Vilhelmina har nyligen varit möjliga 
att datera till vikingatid.

I den inte helt lättillgängliga Remdalen i västra Tärna 
finns lämningar av såväl förhistorisk som historisk art. En 
grupp stalotomter har förmodligen 1.000 år på nacken. 
Men här finns också äldre samiska visten, kåtabottnar 
och ett flertal kåtor och bodar likväl som mer moderna 
renskötarbostäder. En bit upp i Tängvattendalen ovan
för Tängvattnet i Tärna ligger två ovanligt stora stalo
tom ter. En har undersökts utan att några fynd gjordes.

Samerna hade under medeltiden bara ett fåtal tam 
renar till transporter och mjölkning och deras huvudsak
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liga näring var fiske och jakt, som under forntiden. De 
deltog i en livlig handelsverksamhet, både m ot Atlant- 
och Bottenvikskusten. Kött hämtades från de många 
vildrenshjordarna. Med tiden ökar de halvtama ren
hjordarna och från 1600-talet känner vi de stora fjällren
hjordarna som man följde årstidsvis från skogsland till 
fjäll.

Den äldsta kända samiska graven är från 1400-talet 
och påträffades vid Göutaberget i Tärna. Sedan ackumu
leras allt fler lämningar över århundradena vilka klart 
kan knytas till samernas resursutnyttjande som offer
platser, gravar, kåtatomter, förvaringsgropar, bengöm
mor och renvallar. Samerna har, liksom alla människor, 
intolkat betydelser i naturgivna former, landskap och

Samevistet Sutme i Borgafjällen, Dorotea kommun. Foto Sune Jons
son, Västerbottens museum.

fenomen som iaktagits i de omgivningar man verkade i. 
Dessa föreställningar har verkat i en slags symbios med 
den "verkliga” världen och säkert flutit samman med 
denna till en helhetsföreställning. I samernas landskap 
har denna mentala karta varit relativt tydlig långt fram i 
tiden. I de ganska stora områden av riksintresse för 
kulturmiljövården som omfattar samisk kulturmiljö 
inbegrips naturligtvis delar av detta mentala landskap. 
Som en yttring av föreställningar, men också av en 
praktisk verklighet, kan namnsättning ses. De samiska 
platsnamnen har därför stor betydelse för förståelsen av 
det samiska kulturlandskapet. D et är viktigt a tt dessa 
bevaras och brukas.

På flera håll i fjällvärlden finns ännu bebyggda viste
platser från den äldre renskötselns dagar och otaliga är 
kåtabottnarna m ed omgivande spår i fjälldalarna. I Stor
vikens gamla sommarviste väster om Borgafjäll i Dorotea 
finns lämningar av såväl e tt äldre viste som den sista 
generationens kåta och förvaringsbodar. Atoklinten i 
Tärna är en fantasieggande bergsformation i tä t samisk 
miljö i vars omgivningar det finns såväl minnen efter 
äldre kult som rengärdor och renvallar, den storväxte 
Soivengellas grav samt ett asbestbrott som kan ha hög 
ålder. Här ligger också kåtor samt en stuga som fungerat 
som lärarbostad när nomadskolan höll till här under 
1930-40-talen.

Från 1700 och framåt ökar behovet av kyrkliga m ö
tesplatser i fjällvärlden. De första kapellen uppförs och 
kompletteras eller ersätts senare med kyrkor. Platserna 
blir viktiga sociala träffpunkter m ed möjligheter till 
bredare kontakt mellan samer, nybyggare och myndig
heter. Kring en del kyrkor växer det fram hela kyrkstäder 
för övernattning under de långa kyrkhelgerna.

Gillesnuole samiska kapellplats har använts sedan 
slutet av 1600-talet. D et gamla kapellet är från 1796-98. 
Den mest välbevarade och genuina kyrkstaden ligger 
runt Fatmomakke kyrka, vars kyrkplats daterar sig från 
1700-talets slut. Här finns både kåtor för samerna och 
timrade stugor för nybyggare och myndighetspersoner, 
totalt omkring hundratalet byggnader. Även i Ammar- 
näs finns en kapellplats med samisk kyrkstad. Ännu 
under 1900-talet uppfördes kapell i fjällvärlden. Vojtja- 
jaure kapell i Tärna uppfördes 1932-33 och slutligen 
restes Viktoriakapellet i Sorsele 1936-38.
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Trots odlingens korta historia i fjällvärlden har det bildats stora sammanhängande odlingsbygder i dalarna. Särskilt tydligt är detta i Tärna 
socken. Idag hotas markerna av igenväxning. Panoramabild 1955 över Norra Fjällnäs, Tärna. Foto i Västerbottens museum.

Odling och renskötsel
Före år 1800 fanns det egentligen ingen bofast befolk
ning i fjälldalarna. Vår tids uttryck i fjällen är i huvud
sak ett resultat av rörelser, accelererande under 1900- 
talet, under en så kort tid som 200 år.

För runt 200 år sedan skapades de första röjningarna 
och uppodlingarna i landskapet för bofast tillvaro m ed 
inslag av husdjurshållning och odling. Dessa nybyggen 
upptogs av såväl samer som svenskar. Gamla renvallar 
var många gånger lämpliga nyodlingsmarker genom tidi
gare gödsling, men även fäbodvallar eller annan tidigare 
brukad mark kunde duga. D et var inga obrutna vildmar
ker som bebyggdes. Förloppet var snarare en gradvis 
förskjutning m ot fast bebyggelse i lägen som tidigare 
utnyttjats mer extensivt.

Under 1800-talet bebyggdes fjälldalarna fullständigt. 
Boskapsskötsel, jakt, fiske och hållning av renar var 
grundpelare i ekomomin. Riktiga odlingsbygder bildades 
och i övre Tärnas dalgångar fanns Sveriges största od
lingsbygd i fjällvärlden. Förhållandet skapade spännande 
kontraster i kulturlandskapet.

Under förra seklets nybyggesverksamhet i fjällen be
drevs samtidigt den traditionella renskötseln av samerna.

Nybyggarna och de renhållande samerna konkurrerade 
delvis om m arkutnyttjandet och det skapades spänning
ar, m en också ett fruktbart utbyte. Under 1800-talet 
växte olika gruppers anspråk på fjällvärlden fram, an
språk som sedan blev allt fler och mer komplicerade allt 
eftersom samhällsutvecklingen i övrigt sköt fart. År 
1867 beslutade staten om en odlingsgräns, vars syfte var 
att begränsa nybyggesverksamheten ovan gränsen, till 
förmån för den traditionella samiska renskötseln. I prak
tiken fick den inte så stor beydelse och en mängd nybyg
gen etablerades även efter 1867. Samiska och ”svenska" 
nybyggen låg sida vid sida. Runtomkring pågick samti
digt traditionell renskötsel.

I början av 1900-talet skedde fortfarande en nykolo
nisation. Denna sena framtidstro på småbrukets framtid 
i utsatt fjällmiljö har sedan brutits och efter 1950 har den 
bofasta befolkningen stadigt minskat. I stort sett var 
kolonisationsprocessen avslutad kring 1910. På hundra 
år hade kulturlandskapet i fjällen fått en helt ny dimen
sion. De första nybyggena hade utvecklats till hela byar 
och bygder. Om fattande arealer hade privatiserats och 
olika mer eller mindre komplicerade administrativa reg
leringar av bosättningar hade tillkommit, bl.a. genom 
olika statliga beslut.
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Några tydliga miljöer
I Svartsjöbäcksområdet, Vilhelmina kommun, finns en 
delvis rik ålderdomlig sydsamisk bebyggelse och andra 
minnen efter renskötsel i äldre tid, men också samiska 
nybyggen. D et närbelägna Risfjället-Rissjön är e tt områ
de m ed samiska offerplatser. Väster om Brandsfjället i 
Tärna finner man en koncentration av äldre samiska 
lämningar som renvallar, kåtatomter, stalotomter och en 
offerplats.

Några intressanta samiska nybyggarmiljöer är lokali
serade till större sjöar. Runt Stora Björkvattnet i Tärna 
finns flera byar, som växt fram ur närmare 200 år gamla 
samiska bosättningar. Här finns många välbevarade äldre 
byggnader, ofta av tim m er m ed torvtak. Vid Stora Tjul- 
träsket i Sorsele togs det första nybygget upp på 1890- 
talet, men i dag är inget bebott. Flera av gårdarna med 
omgivande odlingslandskap är därem ot välbevarade. 
Nybygget Akernäs vid Överst-Juktan i Sorsele upptogs 
1848. Här finns flera ålderdomliga byggnader i e tt öppet 
ängslandskap. I närheten ligger Viktoriakapellet, upp
fört 1936-38. Intressant är a tt man så pass sent, genom 
donationer från hela landet, kunde låta bygga ett så stort, 
närmast kyrkliknande, kapell i dessa glest bebodda trak
ter. Inte långt från kapellet finns ett välbevarat fångst- 
gropssystem som mycket väl kan vara 1.000 år äldre. E tt 
av de områden som bebyggdes sist ligger vid sjön Ransa- 
ren i västra Vilhelmina. Sjön är reglerad men det kvarstå

ende byggnadsbeståndet speglar väl livsvillkoren i väg
löst land m ed både samiska och svenska nybyggen.

För nybyggarna var slåttermarker grundläggande för 
att kunna föda boskapen. Mellan Ahasjön och Umeälven 
vid Hemavan fanns sådana som nyttjades av de första 
nybyggarna i Björkfors vid 1800-talets mitt. Här finns e tt 
deltaland som tidvis översvämmas och på de s.k. raning- 
arna växer frodigt gräs. Raningsslåttern pågick här fram 
till 1940-talet, men delar av om rådet slåttras fortfarande 
årligen för att bevara den särpräglade floran och visa hur 
dessa marker en gång såg u t när de var hävdade. I 
Hemavan ligger också Slipstensbäcken i vars fåra man 
kan se de vattendrivna slipstenar som underlättade det 
omfattande arbetet m ed lieslipningen. Även i Ammar- 
näs har ett omfattande delta- och översvämningsland 
gett upphov till goda slåtter- och betesmaker. På dessa, 
som ännu hävdas, finns en mängd lador. Potatisodling 
var också viktigt. Och ingenstans är väl det så tydligt som 
i Ammarnäs potatisbacke, en av Västerbottensfjällens 
ikoner.

Västerbottensfjällen hör till det sydliga samiska om 
rådet. Genom förändringar i tillgång på renbetsområden 
i Norge för Tornesamerna i nordligaste Sverige tvingades 
flera samefamiljer under 1920-30-talen att bosätta sig i 
Västerbottens län. D etta påverkade i sin tu r sydsamernas 
renskötselmetoder som, liksom nordsamernas, blev mer 
extensiva, m ed m er fritt kringströvande renar under en

För att förlänga potatisens växtsäsong förlädes potatisodlingarna till sydvända sluttningar. Bilden är tagen i Tjulträsket på 1950-talet. Foto i 
Västerbottens museum.



större del av året. Riksintresset Gausjosjön vid Över- 
Uman i Tärna omfattar en nordsamisk och en sydsamisk 
vistemiljö. Här intill ligger också den numera överdämda 
platsen för Vila kapell från 1723.

Att bevara ett arv
Fjällens kulturlandskap är under omvandling. Det 
som nyttjades och brukades igår har i dag ingen själv
klar användning. Äldre ekonomiska system ersätts av 
nya och teknikerna för uppehällets förtjänande föränd
ras. De spår som berättar om gårdagens vedermödor, 
skaparkraft och innovationer suddas sakta ut. Detta 
gäller generellt och lika generellt gäller att vi måste 
bevara länkar till vår historia för att förstå samtiden 
och motverka främlingsskap.

För en genuin förståelse räcker det inte att läsa om 
dåtiden, den måste också kännas av mer konkret. D et är 
möjligt m ed kulturlandskapets minnen som förmedlan
de länk. Den statliga kulturmiljövården har därför under 
en följd av år satsat ansenliga summor på att bevara och 
vårda såväl byggnader som landskap och fornlämningar i 
fjällområdet.

Under de senaste decennierna har stora insatser gjorts 
för att bevara och tydliggöra det speciella kulturarv som 
hör fjällvärlden till. Samisk bebyggelse har t.ex. rustats 
på visten, i dalgångar och i kyrkstäder. Under 1990-talet 
har särskilt stora insatser gjorts i Björkvattensdalen, i den 
tidiga nybyggarbebyggelse som huvudsakligen har sa
misk genes. I Gausjosjö och Sotsbäcken har ett nordsa- 
miskt respektive sydsamiskt viste rustats. På de ur
sprungligen samiska nybyggena vid Stora Tjulträsket och 
Överst-Juktan har hus räddats åt eftervärlden. Mer bun
det till vistemiljö i fjällbjörkskogen är samiska anlägg
ningar i Svartsjöbäcksdalen och Remdalen. I Kittelfjäll 
har de karaktäristiska ladorna rustats. Björkfors byamäns 
gamla slipstenar i Hemavan underhålls för att tillsam
mans m ed den slåtter som utförs på Hemavandeltat visa 
på slåttermarkernas stora betydelse för nybyggarna, sam
tidigt som man får ett intryck av hur fodermarkerna såg 
u t för 100 år sedan.

Vårdarbeten i någon form utförs varje säsong. Under 
1996 kommer t.ex. arbeten att utföras på ladorna i

Upprustad njalla i Stabburet, Am m am äs. Foto L Strömgren, Läns- 
styrelsen i Västerbotten.

Hemavandeltat, lador och stall i Aitenjas norr om A m 
mamäs samt bebyggelse i anslutning till odlingslandska
pet i Hemavan. Inägorna på tre nybyggen vid Tjulträsket 
och Överst-Juktan ska röjas och iordningställas. Med 
särskilda fornvårdsmedel vårdas också ett urval av forn
lämningar i fjällområdet.

Dessa exempel på insatser under flera år är avsedda 
att verka för ett bevarande av de minnesmärken vi ännu 
har efter flera generationer fjällbor. Meningen är också 
att omvärlden bättre ska förstå de villkor som man i dessa 
trakter levt under. Viktigast är kanske ändå att dagens 
fjällbor, likväl som alla andra, har rätt till sin egen 
historia och till en del av de uttryck den gett i landskapet.

Men enbart vård och skydd är inte tillräckligt. De 
intressanta platserna måste också skyltas och informeras 
om. Så har sedan länge skett på ett urval av fornvårdsob- 
jekt och i viss mån genom olika privata/kommunala 
initiativ. Sedan tre år tillbaka arbetar också projektet 
”Sevärt i Västerbottens län” (länsstyrelsen, länets m u
seer, länsturistnämnden) m ed att samlat föra u t lättill
gänglig information om länets natur- och kultursevärd
heter, vilket bl.a. resulterat i ny uppskyltning i Hem- 
avanområdet samt ett kulturum  i Fatmomakke. Upp- 
skyltningen kompletteras av småskrifter som berättar 
om olika områdens historia och natur, t.ex. skrifterna 
”Vägen sju älvar, ”Blå vägen” och ”Fatmomakke”.
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Information pä plats är viktigt för att öka förståelsen för det en besö
kare ser. Foto Constantin Tica, Västerbottens museum.

Människan och fjällen
Fjällfil i våra förpackningar -  tanken är väl att den ska 
ge associationer till något som är lika rent och klart som 
en fjällbäck. Men vi har nu lärt oss att hur rent det än 
verkar så kan ett dödligt gift behäfta klarheten. Cesium, 
skoter- och terrängkörning på  barmark, vattenregle
ringar och långväga luftföroreningar är alla miljöpå
verkningar som satt mer eller mindre outplånliga spår 
i vår fjällvärld. Fjällen är inte på  något sätt isolerade 
från världen i övrigt, även om en vandring runt höga 
toppar kan få en att känna sig märkvärdigt fri från 
världens krav och önskningar.

Runt 1800 startade den process som ännu fortgår i 
fjällvärlden. Under 1900-talet har förändringarna gått

Genom människans storskaliga ingrepp har en mängd kulturminnen 
i fjällvärlden förstörts. Genom erosion är de forntida boplatserna runt 
sjön Gardiken i Storuman borta för alltid. Foto i Västerbottens m u
seum.

fortare och nya kom ponenter tillkommit. Skogsbruket 
blev från m itten av 1800-talet en viktig faktor som lade 
grunden för vidare exploatering av fjällområdena. I vårt 
sekel tillkom vattendragsutbyggnad och turistindustri. 
Fjällvärlden inlemmas i storsamhället genom vägdrag- 
ningar och andra utbyggnader av infrastrukturen. O m 
vandlingen löper vidare. Näringar m ed djupa historiska 
rötter blandas m ed nya försörjningssätt. Världen krym
per allt m er; och den senaste förändringen av betydelse 
för fjällvärlden är EU-anslutningen. Allt har kommit 
närmare men, paradoxalt nog, samtidigt ham nat längre 
bort. Beslut som påverkar utvecklingen fattas längre bort 
och är inte designade för den miljö de ska verka i.

D et finns några skeden i fjällens historia dit föränd- 
ringstrycket komprimerats och tidigare sätt att leva över- 
flyglas av nya inriktningar. Vi står sannolikt m itt uppe i 
e tt sådant skede just nu. H ur det ser u t på andra sidan får 
framtidens skildrare beskriva m en jag hoppas att de då 
får anledning att konstatera: Den utveckling vi nu ser i
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dessa områden vilar på en stadig historisk grund som 
visar att föregångarna var visa nog att ta m ed sig sin 
kunskapsbank och erfarenheter om vad som var möjligt 
och grundläggande för ett långsiktigt överlevande in i 
framtiden.

Idag utnyttjas fjällen som aldrig förr. O m  detta ska 
kunna ske m ed bibehållande av de kvaliteter som den 
historiska utvecklingen bibringat området måste den 
framtida inriktningen andas varsamhet. Alla intressenter 
måste vara insatta i de historiskt givna förutsättningarna 
och ha förståelse för olika intressegruppers utgångs
punkter. D et varsamma utnyttjandet av såväl kultur som 
natur, i god samisk anda, bör m ed historiens rätt vara 
vägledande. Näringsfången kan och ska utvecklas, lik

som samhället i övrigt. Men det är kanske dags att till 
balansräkningen ta de stora, mycket stora, ingrepp som 
redan gjorts.

En varsam utveckling med kunskap om den historis
ka utvecklingen och de naturgivna möjligheter som kan 
förnyas bör vara grunden för den framtida inriktningen. 
En del är ett förvaltande av fjällvärldens rika kulturarv -  
genom ett varsamt nyttjande en tillgång att ta m ed in i 
framtiden.

Här behövs verkligen eldsjälar m ed känsla för fjällens 
kulturella egenart. Fjällens största tillgång är att flera av 
dessa eldsjälar verkar och lever i dag. Andra har redan 
gjort sin insats. Ingen nämnd av de som ännu beträder 
markerna. En har nyss läm nat oss, Sture af Ekenstam.

In i framtiden tar vi med oss historiens erfarenheter. Foto Katrine Nygren.
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Det samiska
Ingela Bergman 
Inga-Maria Mulk

Samernas rörliga liv som jägare, fiskare och renskötare präglar det 
samiska kulturlandskapet. Det är ett öppet landskap, utan fast angivna 
gränser, där näringarna har utövats i ett samspel med naturomgivningen. 
De fysiska spåren efter mänsklig verksamhet smälter in i landskapet och 
är ofta svåra att upptäcka för ett otränat öga.

Kulturella perspektiv
Kulturlandskapet kan betraktas som ett arkiv över 
mänsklig verksamhet från förhistorisk tid till nutid. Spå
ren är ibland tydliga och lätta att uppmärksamma, men 
kan också vara otydliga och svårtolkade. Till kulturland
skapet hör inte bara fysiska lämningar utan också erfa
renheter av och kunskaper om naturlandskapets värden. 
Insikten om renarnas beteende liksom kunskapen om 
bästa rödingfisket kan utgöra viktiga beståndsdelar i ett 
kulturlandskap.

Förmågan att inhämta information ur kulturlandska
pets arkiv är beroende av vår kulturella bakgrund, våra 
kunskaper och egna erfarenheter. Bonden betraktar na
turlandskapet ur ett annat perspektiv än renskötaren. Ett 
och samma naturlandskap kan med andra ord inrymma 
ett mångfacetterat kulturlandskap.

Odlingslandskapet har, m ed sina åkertegar, ängsmar
ker, diken och stengärdsgårdar, under lång tid präglat vår 
syn på innebörden i begreppet kulturlandskap. När vi 
talar om vildmarker och orörd natur utgår vi från en 
förutfattad mening om vad som karaktäriserar ett kul
turlandskap, nämligen synlig påverkan på naturen. Med 
ett sådant synsätt förefaller fjäll- och förfjällsområden 
vara vildmark, trots att människor levt och verkat här i 
tusentals år.

Det samiska kulturlandskapets särart
Samernas rörliga liv som jägare, fiskare och renskötare 
präglar det samiska kulturlandskapet. D et är e tt öppet 
landskap, där näringarna har utövats i ett samspel med 
naturomgivningen. De fysiska spåren efter mänsklig 
verksamhet smälter in i landskapet och är ofta svåra att 
upptäcka för e tt otränat öga.

I en tältkåta äger en rad olika verksamheter rum  som 
t.ex. eldning, matlagning, reparation och tillverkning av 
bruksföremål. Förr i tiden utfördes även vissa offercere
monier inne i kåtan. Utrym m et i en kåta är strikt indelat 
och varje medlem i hushållet har sin givna plats. Köksde
len (sg. båassjoe) är belägen i kåtans inre del, sovplatser
na (sg. läajtoe) är belägna på ömse sidor om härden (sg. 
aemie). Kvinnan sitter vid köksdelen när hon arbetar, 
antingen med matlagning eller m ed sömnad. Mannens 
arbetsplats är belägen vid eldstaden, närmare ingången 
(sg. okse). När kåtan flyttats återstår endast stenarna i 
eldstaden. De utgör anspråkslösa lämningar efter allt 
som en gång utspelat sig på platsen. På samma sätt 
förhåller det sig med visten, flyttningsleder, renhagar 
och renvallar, offer- och gravplatser.

Vid samiska boplatser, s.k. visten, där en eller flera 
familjer varit bosatta under en längre period, har en gång 
funnits visthusbodar av olika typer som t.ex. njalle (sg)
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och buvrie (sg] dvs. bodar på en respektive fyra stolpar. 
Därtill fanns förråds- och torkställningar, s.k. luove (pl.) 
samt bostadskåtor, getkåtor, rökkåtor och förrådsgropar. 
Se vidare i artikeln om renskötarens bebyggelse, s. 38.

Med renskötselns förändringar har även bosättnings- 
mönstren förändrats. Många av de äldre vistena används 
inte längre. De fjällsamiska sommarvistesplatserna, vilka 
tidigare förlädes till björkskogsgränsen, är numera beläg
na vid fjällsjöarna. Ofta har bodar flyttats från de gamla 
vistesplatserna till de nya och på så vis bevarats och 
underhållits. Kåtorna, däremot, har liksom förrådsställ- 
ningarna fått stå kvar. Ett gammalt viste kan igenkännas 
genom en frodig växtlighet, övervuxna eldstäder och 
rester efter kåtor och förrådsställningar.

Längs flyttningslederna mellan olika visten markerar 
rösen och resta stenar vägen. Ofta har träden bleckats. 
Vid vadställen lades flata stenar på varandra för att 
underlätta övergången. Av de forna färdvägarna syns 
idag inte mycket. De bleckade träden har m urknat eller 
huggits ned. Genom påverkan av tidens tand har rösen 
och resta stenar rubbats ur sina lägen.

Renvallar är e tt gemensamt begrepp för platser där 
renskiljning, märkning och mjölkning ägt rum. U tm är
kande för renvallarna är att växtligheten påverkats ge
nom renarnas betande och gödsling. Ibland kan också 
rester efter de gamla hägnaderna skönjas.

Gravar från förkristen tid, dvs. före 1600-talets mitt, 
finns i regel på holmar, uddar och under klippöverhäng. 
När de anlagts har avsikten varit att dölja gravplatsen 
snarare än att utmärka den. D et är också orsaken till att 
endast ett fåtal förkristna gravar är kända.

Offrandet ingick som en viktig del i det förkristna 
samiska religionsutövandet. Offerplatserna kan dels u t
göras av naturformationer som berg och sjöar, dels av 
konstruktioner, av trä eller sten, uppförda i grottor, på 
uddar eller i närheten av vistesplatserna. Idag består de 
kvarvarande synliga lämningarna efter offerplatser i all
m änhet av s.k. sejtar (sg. sijhtie ). Sejtarna är vanligtvis 
naturformade stenar, men kan även vara tillverkade av 
trä (sg. sjielegierkie). De symboliserar den högre makt 
som enligt samerna skyddade människor, djur och växter 
inom ett visst område.

Naturformationer som t.ex. grottor, klippöverhäng 
(sg. lihpie ] och kallkällor (sg. aajege ), vilka utnyttjats för

Offersten vid Marsfjäll. Foto K nut Berg 1919. Nordiska museets 
arkiv.

Mattias Kuoljok dricker av det hälsobringande vattnet vid Mattåive 
hälsokälla. Foto S. S. Paterson 1943. Nordiska museets arkiv.
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I Joesjödalgången, Tärna, 
ligger vid norska gränsen 
fjället Atoklinten, Åduo- 
vårdduo. Enligt samisk 
tradition är det ett heligt 
berg. N ära toppen ska 
flera samiska offerplatser 
ha funnits.
Foto Sune Jonsson, 
Västerbottens museum.

olika ändamål, utgör viktiga beståndsdelar i det fysiska 
kulturlandskapet. Likaså platser m ed förekomster av 
särskilda resurser som t.ex. skohö (sg. suejnie), fjällsyra 
(sg. jåamoé) och kvanne (sg. batské).

Ett landskap med flera dimensioner
För samerna finns också värden i landskapet som inte är 
direkt observerbara. Med term en kognitivt landskap un
derstryks närvaron av flera dimensioner i landskapet. 
D et kognitiva landskapet är kulturellt definierat där 
endast den insatte kan läsa, förstå och tillgodogöra sig 
kulturlandskapets fulla innebörd. Tidigare generationers 
erfarenheter och kunskaper finns lagrade i form av 
muntliga berättelser. I ortnamnen avspeglas värderingar 
av landskapets innehåll.

Till det samiska kognitiva landskapet hör bl.a. platser 
m ed religiös eller mytisk anknytning. Sådana platser kan
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ibland identifieras genom ortnamn som betecknar heliga 
berg fBassevårre. Ailesvårre. Ahkavärre, Atiekoaivve). 
heliga sjöar [Säiwo). heliga vattenfall (Basseguoikka) 
och offerplatser f Sieiddegåvva. Viddiåguoikka). D et kog
nitiva landskapet omfattar också mytiska platser som 
inte direkt kan avgränsas och prickas u t på kartan, t.ex. 
områden m ed traditioner om begravda schamaner (sg. 
näejtie), gömda spåtrummor (sg. gievrie) eller platser 
som bebos av skrämmande väsen (sg. saajve ] och osaliga 
barns andar (pl. ähpara). Naturform ationer som kan 
knytas till historiska händelser och till speciella personer 
utgör viktiga delar i det kognitiva landskapet.

I det samiska kulturlandskapet utgör de fysiska och 
de icke-fysiska beståndsdelarna likvärdiga delar av en 
och samma helhet. Berättelser och minnen ger landska
pet e tt historiskt innehåll som är betydelsefullt för den 
kulturella identifikationen. A tt färdas i landskapet är för



samer att förnimma och erfara, inte bara händelser utan 
också värderingar. D et kognitiva landskapet är kulturellt 
betingat, m en samtidigt personligt. Upplevelsen och 
förståelsen varierar från person till person beroende på 
näringsfång, kön och social tillhörighet. Berättelserna 
beskriver ofta ett slags mentala kartbilder som uttrycker 
berättarens sätt att varsebli landskapet. Genom den 
muntliga traditionen, berättandet, förmedlas det kogni
tiva landskapets värden från generation till generation. 
Olika färdsätt, vistesplatser och årstider aktiverar olika 
delar av de mentala kartbilderna. Landskapet aktiverar 
berättandet:

I juni 1961, när vi färdades med båt från Luspen till 
Padjelanta efter Stora Luleälv berättade moster Sigga om 
namnen pä de berg vi kunde se, om de gamla vistesplatser- 
na, om uddarna, holmarna, bäckarna och myrarna. Hon 
berättade om ursprunget till namnen, om vilka som hade 
bott på vistesplatsema och om händelser som hade utspelat 
sig förr i tiden.

Jag var elva år, men jag kommer fortfarande ihåg 
färden. Genom moster Siggas berättelse blev landskapet en 
del av mig och min egen historia. (I-M. Mulk).

Samiskt kulturlandskap i förändring
Under de senaste decennierna har de traditionella samis
ka näringarna, framför allt renskötseln, drastiskt föränd
rats. Med moderna transportmedel som helikopter, flyg
plan, snöskoter, fyrhjuling, m otorbåt etc. har sätten att 
färdas i landskapet helt ändrat karaktär. Även boende
formerna har förändrats. Förändringarna har medfört ett 
avbrott i förmedlingen av kulturlandskapets innehåll, 
eftersom berättandet inte aktiveras på samma sätt som 
tidigare. Renrajdens lugna förflyttning har ersatts av 
helikopterns snabba luftfärd och av skoterns effektiva 
framfart. När finns det då tillfälle att ta del av kulturland
skapets alla detaljer och nyanser?

Kulturmiljövård i samiska landskap
I dagens kulturmiljövård inriktas insatserna i allmänhet 
på bevarande av fysiska minnesmärken. D et underlags
material som ligger till grund för vårdinsatserna har 
framtagits vid kulturhistoriska inventeringar och under
sökningar utförda av Riksantikvarieämbetet, museer och 
forskningsinstitutioner. Vid inventeringarna registreras

kulturminnen m ed utgångspunkt i e tt klassificeringssys
tem  vars syfte är att så objektivt som möjligt beskriva 
olika typer av lämningar.

Bedömningen av vad som är bevarandevärt är dock 
allt annat än objektiv. Kulturminnen värderas utifrån en 
kulturellt färgad syn på vad som är värdefullt och inte. 
Vad är då syftet m ed kulturmiljövård? För vem är kultur
miljövården avsedd? Vem avgör vad som är bevarande
värt?

Kulturmiljövård ur samiskt perspektiv bör syfta till 
att bevara och förmedla kunskap om landskapets värden 
för att främja den kulturella identiteten. Dokum enta
tion, registrering och värdering av det samiska kultur
landskapets innehåll måste följaktligen ske utifrån ett 
samiskt perspektiv. D et är t.ex. önskvärt att en be
greppsapparat utvecklas m ed utgångspunkt i samisk te r
minologi och kultur. Vidare bör det samiska kulturland
skapets särart beaktas såtillvida att arbetsinsatserna ock
så inriktas på dokumentation av m untligt förmedlad 
kunskap. Platser utan synliga lämningar, m en till vilka 
berättelser och traditioner kan knytas, måste tillmätas 
lika stort värde som synliga kulturminnen.

En väl genomförd kulturmiljövård förutsätter e tt 
nära samspel mellan kulturbärare och de kulturmiljövår- 
dande instanserna. Vi som arbetar m ed kulturmiljövård 
får inte ställa oss utanför de värderingar som informan- 
ten vill förmedla. Vår uppgift är a tt tillvarata kulturland
skapets alla nyanser så som de framträder genom dess 
kulturbärare. Frågan om vad kulturmiljövården syftar 
till och för vem den är avsedd bör därför ständigt hållas 
aktuell.

D et finns mycket positivt att säga om den kulturm il
jövård som bedrivs idag. Insikten om värdet i vårt mång
facetterade kulturlandskap får nu gehör i kulturmiljö
vårdsarbetet. Fortfarande är dock insatserna i inlands- 
och fjällregionerna begränsade. Här återstår e tt omfat
tande och svårt arbete. E tt program för kulturmiljövård 
i samiska landskap bör snarast utformas och ligga till 
grund för det fortsatta arbetet.

Samtliga samiska termer är skrivna i enlighet med gällande 
sydsamisk ortografi. Singularis- och pluralisformer anges sg. 
respektive pl.
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Fornminnesinventeringar i fjällen
Bosse Jönsson och Lennart Klang

Fjällområdet har under lång tid varit en vit fläck på  den fornlämningskarta 
som sedan 1958 vuxit fram efter att Riksantikvarieämbetet inventerat 
fornlämningar i riket. Nu kommer en flerårig fornminnesinventering att 
inledas där regionen får större inflytande på  arbetet.

För stora delar av landet finns i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister en representativ förteckning, såväl 
kvantitativt som kvalitativt, över landets kända fornläm
ningar och andra kulturlämningar. Dock finns en vit 
fläck, den utgöres av större delen av landets fjälltrakter 
och till fjällen angränsande trakter i övre Norrland. Bety
delsen av ett bra fornminnesregister har vid åtskilliga 
tillfällen visat sig runt om i landet i samband m ed ären
den som rör exploateringar eller andra ingrepp i marken, 
inte minst har det visat sig vid särskilda arkeologiska 
utredningar. D etta har medfört att förstörelse av forn
lämningar förhindrats eller a tt fornlämningarna blivit 
undersökta på e tt arkeologiskt godtagbart sätt. Ingrep
pen kan vara av skiftande slag; från utbyggnad av infra
strukturen som bil- och järnvägar och flygplatser, byg
gande av industrianläggningar och bostäder, avverkning 
av skog, till exploatering av marken för turiständamål.

D et är således av största betydelse för kulturmiljövår
den att det som planeringsunderlag finns ett heltäckande 
fornminnesregister, avsaknaden medför stora olägenhe
ter. Minst lika betydelsefullt är det för forskningen -  
såväl den vetenskapliga som den lokalhistoriska -  och 
som kunskapskälla för en intresserad allmänhet.

Ar behovet av att ha e tt bra fornminnesregister så 
stort i fjällområdet och det fjällnära området som i övriga 
delar av landet? Där finns inget storskaligt utbyggnads- 
hot, men skogsavverkningen i den fjällnära zonen utgör 
ett påtagligt hot inte minst m ot de renskötande samernas 
verksamhet. Fjällen har blivit e tt allt populärare mål för

rekreation och turism, men då fjällområdet ur geologisk, 
ekologisk m.fl. aspekter är en ömtålig landskapstyp, kan 
det medföra att belastningen blir för hård och få till följd 
ett stort slitage. För att kunna vidtaga åtgärder som 
förhindrar eller begränsar påverkan i känsliga landskaps- 
avsnitt är det av största vikt att vi har kunskap om det 
fysiska kulturarvet i dessa landskap. D et första steget är 
att en noggrann inventering genomförs. Fornminnesin
ventering som den har bedrivits av Riksantikvarieämbe
te t (RAÄ) är den första och den lägsta inventeringsnivå 
som krävs.

RAA:s fornminnesinventeringar
RAÄ:s fornminnesinventeringar för den ekonomiska 
kartan inleddes 1938 med att Gotland inventerades. 
Denna ”förstagångsinventering”, pågick sedan fram till 
1977 och medförde att större delen av landet blev 
inventerat på fornminnen. D et var endast fjällområdet 
som inte berördes av förstagångsinventeringen, p.g.a. att 
ingen ekonomisk karta skulle utges över dessa områden. 
Efter att arbetet var avslutat utförde RAÄ kom plette
rande inventeringar under åren 1982- 1986 inom delar 
av södra Lapplandsfjällen samt mindre 
områden i Jämtland, Härjedalen och Dalarna [se karta].

Den förnyade inventeringen, den s.k. ”revideringsin- 
venteringen”, inleddes 1974 och var tänkt att pågå en bit 
in på 2000-talets första decennium, men övergavs 1994.

I samband m ed RAA:s omorganisation 1995 tillkom 
två nya inventeringsprojekt, vilket förändrade situatio-
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1982-1986 utfördes kompletterande inventeringar inom delar av söd
ra Lapplandsfjällen samt mindre områden i Jämtland, Härjedalen 
och Dalarna. Karta renritad av Kerttu Palmgren.

nen. Från att tidigare ha varit den enda reguljära inven
teringen är fornminnesinventeringen numera ett av tre 
inventeringsprojekt. I den nya inriktningen skall verk
samheten också decentraliseras, så att regionerna får 
större inflytande. Utom  administrationen av fältarbetet 
skall det ge bättre möjligheter att påverka planering, 
inriktning och utformning av inventeringen. För norra 
delen av landet framhålls inventeringsbehovet som sär
skilt angeläget i de tre nordligaste länens fjällområden 
samt därtill anslutande områden.

För Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län 
avsätts resurser så a tt närmare 36 000 km2 kan fornmin- 
nesinventeras under perioden fram till år 2002. D et rör 
sig om en avsevärd areal. O m  hela detta område skulle 
inventeras innebär det a tt varje in venterare måste ge

nomsöka över 5 km 2 per arbetsdag, vilket är en omöjlig
het i fjällterräng. Istället får man välja u t särskilda områ
den och se det som att inventeringen öppnar en dörr på 
glänt, där vi kan kika in i fjällrummet och i bästa fall få en 
god uppfattning om dess innehåll.

Vad är fornminnesinventerat i fjällen?
Vid förstagångsinventeringen inventerades områden i 
södra fjällområdet från Dalarna i söder till Jämtland i 
norr, medan Lapplands fjällområden inte alls berördes. I 
södra delarna av Lapplandsfjällen, inom Västerbottens 
län, inventerades områden under åren 1982-1986.

M ed etablerandet av RAA:s kontor i Luleå 1984 för 
arkeologisk dokumentation i övre Norrland har forn
minnesinventeringen fått en framskjuten plats i övre 
Norrlands arkeologi. Inom den ordinarie verksamheten 
har endast marginella fjällområden berörts, därem ot har 
kontoret genomfört särskilda uppdrag som specialinven
teringar, specialkarteringar, arkeologiska utredningar 
och kulturhistoriskt arbete i fjällen, bl.a. i Bijelite.

Därutöver har mycket översiktliga inventeringar och 
punktinsatser m ed lite olika ambitionsnivåer utförts av 
museer, Umeå universitet, ideella föreningar och enskil
da personer. Sammantaget har insatserna visat vilka 
typer av fornlämningar vi kan förvänta oss finna vid 
systematiska inventeringar, m en det är ännu så länge 
okänt hur de fördelar sig och i vilken omfattning de kan 
påträffas. Med fokus på fjällens fornlämningar kan det 
också visa sig att tidigare helt okända företeelser eller 
överraskande och sensationella upptäckter kan komma 
fram.

Framtida inventeringar i länet
Av den ovan redovisade arealen om 36 000 km 2 skall ca 
11 500 km2 inventeras i Västerbottens län under perio
den 1995-2002. D et första året under perioden invente
rades ett område kring Lycksele.

I år har två områden inventerats: Blajkfjällsområdet 
mellan Vilhelmina och Dorotea kom m uner samt ett 
område i Tärnafjällen kring sjöarna Virisen, Ropen, 
Abelvattnet och Stor-Björkvattnet. Dessa områden u t
valdes i samråd m ed Västerbottens museum, Länsstyrel
sens kulturmiljöfunktion, Umeå universitet, Ajtte, Vap- 
sten Jeanoe-Bealan Saemieh och Vueltjere Duodje.

17



Blaikfjällsområdet består av en flack, myrrik lågfjällsplatå med hög
sta punkten en bit över 725 m.ö.h. Från denna nivå utbreder sig 
barrskogsklädda, steniga och sumpiga sluttningar ner mot Malgo- 
viken och Volgsjön i nordost och Långselån-Ormsjön i sydväst. Vat
tendragen i dalgången ligger mellan 260 och 350 m.ö.h. I detta områ
de har arkeologiska inventeringar och undersökningar ägt rum vid 
flera tillfällen, bl.a.1944, kring 1950, 1975 och 1980, alla med en 
tyngdpunkt på vattendragen i dalgångarna och deras närmaste om
givningar. Genom dessa insatser har främst strandbundna boplatser 
från sten- och bronsåldern men även enstaka fångstgropssystem ner 
mot Ormsjön registrerats.

Från och m ed 1997 kommer fornminnesinventering
en att decentraliseras. I Västerbottens län administrerar 
Västerbottens museum det kommande arbetet.

Resultatet av fornminnesinventeringen 1996
De två områden som valdes ut, Blaikfjällsområdet och 
Tärnaområdet, är helt olika varandra i flera avseenden 
som redovisas i bildtexterna ovan. Ytterligare en olikhet 
finner vi i bebyggelsestrukturen. Vid vattendragen i 
Blaikfjällsområdet återfinns stora jordbruksbyar som 
Högland, Ormsjö och Malgovik. Därtill kommer att 
många nybyggen och fäbodar också uppstått på slutt
ningarna upp m ot Blaikfjällsplatån. Kring Virisen-Abel- 
vattnet-Ropen finns ingen jordbruksbygd även om en
staka fjällägenheter och nybyggen har tagits upp. Här

Tärnaområdet med sjöama Virisen, östra delen av Abelvattnet, Ro
pen och västligaste delen av Lill-Björkvattnet har mer högfjällskarak- 
tär med berg i dagen och fjällbjörkskog. Högsta punkten här ligger 
nära 1200 m.ö.h. Virisen, Abelvattnet och Ropen återfinns mellan 
600 och 670 m.ö.h., medan lägsta punkten, på Lill-Björkvattnet ligger 
kring 400 m.ö.h. Tidigare arkeologiska insatser här har främst berört 
Abelvattnet och den intilliggande mindre sjön Bleriken, vilka påver
kats kraftigt av vattenregleringsföretag. Gravar från folkvandringstid 
och yngre perioder samt fångstgropar och boplatser har här dokumen
terats, delvis med klar samisk anknytning.

präglas bebyggelsen istället av stugor, kojor och någon 
enstaka kvarstående kåta för renskötsel, jakt och fiske.

Trots alla olikheter finns dock en gemensam nämnare 
av stor betydelse i detta sammanhang för de två område
na. Ideella föreningar och enskilda eldsjälar som Sven- 
Åke Risfjell och Ingemar Söder i Vilhelmina och Eva 
Helleberg m.fl. i Tärna har genom åren samlat in upplys
ningar om annars okända fornlämningar m m i sina 
respektive intresseområden. D etta har skett genom in
tervjuer, flygbildstolkningar och regelrätta inventering- 
sinsatser i fält. En viktig uppgift för fornminnesinvente
ringen blev därför att granska dessa framtagna upplys
ningar och utifrån dem tillsammans m ed den regionala 
kulturmiljövården dra upp riktlinjer för den fortsatta 
inventeringen i fjällområdet de närmaste åren.
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Syftet m ed inventeringsinsatsen 1996 var alltså:
-  att inleda en flerårig fornminnesinventering i fjällom
råden,
-  att pröva delvis nya samverkansformer mellan RAA:s 
arkeologer, Västerbottens museum, övrig regional kul
turmiljövård och ideella föreningar,
-  att få en ordentlig praktisk erfarenhet av hur man på 
bred front ger sig in i ett ur kommunikationssynpunkt 
svårtillgängligt område (”väglöst land”),
-  att ta fram underlagsmaterial för en korrekt registre
ring av fornlämningar och andra kulturlämningar som 
uppstår i samband m ed renskötsel,
-  att få en inblick i fornlämningsstrukturen i övrigt, bl.a. 
från stenåldern.

I skrivande stund är fältarbetet ännu inte helt avslu
tat. En genomtänkt utvärdering kommer att göras under 
hösten-vintern, varför här endast vissa preliminära resul
ta t och erfarenheter kan redovisas.

För det första kan vi konstatera att den brett upplagda 
fornminnesinventeringen av fjällområdet nu verkligen 
har kommit igång, men att väldigt mycket ännu återstår 
att göra. Med de resurser som ställdes till förfogande 
visade det sig att Blaikfjällsområdet gick att hinna med, 
men att stora delar av Tärnaområdet förblev oinvente
rade. Orsaken till detta står att finna i de olika landskaps
typerna m ed tidskrävande båttransporter och vandring
ar i Tärnaområdets väglösa land. D et stora skillnaden 
mellan landskapstyperna är att Blaikfjällsområdet har 
stora myrmarker och i stor utsträckning sådana blockiga 
moränmarker som är snabbinventerade vad avser forn
lämningar, medan Tärnaområdet genomgående har väl
digt många fina fornlämningslägen utefter fjällslutt
ningarna och vattendragen som tar lång tid att inventera.

I bägge områdena visade det sig att samverkans- 
formerna fungerade mycket bra. I Blaikfjällsområdet 
deltog två arkeologer vid Västerbottens museum till
sammans m ed sex arkeologer från RAA och fick en bra 
kontakt m ed enskilda och föreningar genom bl.a. en 
kulturmiljö dag som anordnades av Björn Forsgren i 
Ormsjö och en arkeologidag som m useet och RAA:s 
arkeologer arrangerade. I Tärna ställde ”Vaapstenpro- 
jektet” och kommunen upp så att Bengt-Göran Burman 
och Tage Johansson, m ed stor lokalkännedom, vand- 
ringsvana och upptäckarförmåga vad gäller kulturläm 

ningar och fornminnen, kunde samarbeta m ed de sex 
arkeologer RAA hade på plats här under några sommar
veckor.

I princip gällde samma inventeringsstrategier för 
båda områdena. Alla tidigare kända fornlämningsplatser 
och alla platser som ortsbor kunde ge tips om skulle 
besökas och dokumenteras. Därtill gjordes inventeringar 
i syfte att hitta okända fornlämningar, framför allt utef
ter vattendragen i dalgångar och upp längs bäckar m ot 
kalfjället men även uppe på höjdplatåer och kring fjäll
topparna. Sökandet efter lämningar av övergivna same- 
visten sattes i fokus även om alla andra sorters lämningar 
alltsedan stenålder och fram i nybyggesepoken också 
eftersöktes.

D et visade sig att övergivna samevisten m ed tydlig 
struktur av härdar, källargropar, bengömmor och renval
lar kunde registreras på åtskilliga platser i Tärnaområdet, 
m edan situationen var helt annorlunda i Blaikfjällsområ
det. Där finns istället e tt antal traditionsplatser som 
utpekats som ”lappvallar” men där andra spår än möjli
gen antydningar i vegetationen sällan gick att få fram. 
Efter mycket letande gick det till slut a tt registrera någon 
enstaka härd på någon av dessa platser. En intressant 
fråga är givetvis hur detta förhållande kan förklaras; ser 
lämningar efter skogssamiska och fjällsamiska visten u t 
på olika sätt, är markförhållandena sådana att lämninga
rna övertorvas och ”gömmer” sig i Blaikfjällsområdet, 
har den sentida bebyggelseutvecklingen m ed nybyggen 
och fäbodar överlagrat eller utraderat gamla samiska 
visteplatser eller finns andra förklaringar, t.ex. årstids- 
och nyttjandegradsrelaterade?

Sammantaget har inventeringen i Blaikfjällsområdet 
nu för första gången givit e tt konkret underlagsmaterial 
för diskussionen kring samevisten i denna landskapstyp. 
Till bilden hör att härdar efter visten har hittats på några 
andra platser, till vilka alltså inga traditioner om visten är 
knutna, vid Långselån och närliggande tjärnar närmare 
dalgången och alltså inte i de höglänta markerna, där 
sentida flyttningsleder dragit fram. Inventeringsresulta- 
te t karaktäriseras även av att en hel del andra lämningar 
har registrerats i såväl de höglänta som de mer låglänta 
sluttningar ner m ot dalgångarna, t.ex. fångstgropar och 
bebyggelselämningar efter nybyggen, torp och fäbodar. 
Längst ner, vid vattenstråken, har det trots tidigare
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arkeologiska inventeringar och undersökningar gått att 
h itta ytterligare stenålders- och andra förhistoriska bop
latser m ed skörbränd sten, stenredskap och kokgropar. 
Bl.a. hittades två mycket fina bifacialt slagna kvartsit- 
spetsar från bronsåldern.

D et är viktigt a tt konstatera att Blaikfjällsområdet 
känns ”färdigtinventerat” på ett sätt som gör att vi nu tror 
oss ha ett grepp om vad som faktiskt finns att registrera 
i detta område. Självklart går det a tt hitta mer, men 
viktigare förefaller det vara att antingen specialstudera 
den fornlämningsbild som nu finns eller gå vidare och 
söka fornlämningsstrukturer i andra områden.

För Tärnaområdet är situationen annorlunda.Trots 
åtskilliga registrerade samevisten, fångstgropar, gravar m 
m känns området långtifrån färdigtinventerat. Vissa 
fjällsidor m ed många fina lägen efter bäckar fanns det 
helt enkelt inte tid  att inventera. På några platser vet vi 
att det finns fornlämningar, men trots den stora hjälp vi 
fick av ”Vaapstenprojektet” hann vi inte gå dit. Kalfjället 
blev nästan helt oinventerat, trots uppgifter i litteraturen 
om hur fjällen nyttjades flitigt förr och trots vetenskap
liga rön längre norrut kring Överuman om talrika stenål- 
dersplatser långt över trädgränsen. Allt detta kan låta 
dystert, och givetvis är det inte tillfredsställande med 
den låga täckningsgrad som gällde, men ändå måste man 
framhålla att inventeringsresultatet och erfarenheterna 
har varit mycket betydelsefulla ur framför allt två syn
vinklar.

För det första har det gått att få en mycket god inblick 
i hur lämningar efter renskötseln ser ut, hur de ligger i 
förhållande till varandra, i vilka terränglägen nedanför 
trädgränsen de hittas osv. I relation till äldre etnologiska 
uppteckningar från inventeringsområdet, sammanfatta
de av O.P. Pettersson i ”Kristoffer Sjulssons m innen”, har 
vi fått bästa tänkbara utgångspunkter till att fr.o.m. nu 
få ordning på terminologi, registreringsprinciper och 
fornlämningsbegrepp något som hittills ofta varit förvir
rat och svårbegripligt vid fornminnesinventeringar i fjäll
världens samiska kulturmiljöer. I själva verket kan detta 
vara årets viktigaste inventeringsresultat, att vi nu kan få 
en enhetlig terminologi och riksgiltiga registreringsprin
ciper, och att vi kan klargöra vad som skall klassificeras 
som fornlämningar bland de olika slag av kulturlämning
ar som förekommer i de aktuella miljöerna.

För det andra har vi nu fått en mycket viktig erfaren
het av hur arbetet m ed fornminnesinventering i fjällen 
bör organiseras rent praktiskt m ed transporter (vandring
ar, bil, båt, helikopter), förläggningar (tält, stugor, baslä
ger etc), arkeologer, lokala samarbetsparter, säkerhet 
osv. Utan den erfarenheten vore det svårt att ha en 
uppfattning om hur arbetet framöver bör organiseras.

Förutom att tonvikten kom att läggas på samevisten 
intill bäckarna lades en hel del tid också på inventering 
utefter sjön Virisens stränder. Sjön är opåverkad av 
vattenregleringar och rinner för övrigt m ot väster till 
Atlanten. D et visade sig att stränderna mestadels var 
steniga och sällan lämpliga för boplatslägen. Trots detta 
gick det att upptäcka några fornlämningsplatser. På norra 
sidan kom till slut en boplats av stenålderskaraktär fram 
i strandkanten på en plats där erosionen hade nött bort 
grästorven. Bland några skörbrända stenar hittades 
bl.a.en skrapa av flinta, troligen hitförd västerifrån, dit 
flintan gissningsvis hade tagit sig från Sydskandinavien. 
Någon närmare datering av denna boplats kan inte ges i 
nuläget, men det står helt klart att den första kända 
boplatsen i området plötsligt blev flera tusen år äldre än 
vad som tidigare var känt. Till detta kommer att en av 
öarna ute i Virisen visade sig ha en stensättning, dvs. en 
grav av klar förhistorisk karaktär, m ed i närheten två 
boplatsgropar, sannolikt förvaringsgropar i anslutning till 
en gissningsvis samtida boplats. Dessa fornlämningstyper 
är tidigare ytterst sällan dokumenterade i fjällområdet, 
m en de finns i riklig mängd längre söderut i landet, 
utefter kusten i övre Norrland och delvis även i skogslan
det. Den arkeologiska bilden av Virisenmiljön kom plet
teras av ett långt fångstgropssytem, tidigare inte officiellt 
registrerat men känt hos ortsbor.

I Tärnaområdet finns det alltså anledning att invente
ra mera i det nu inventerade området, något som kanske 
lokala krafter kan ta tag i. För den fortsatta fornminnesin
venteringen i fjällen kan ett nästa steg vara, efter den 
givande introduktionen det blev att registrera samevisten 
m ed renskötselanknytning, att nysta vidare i den stenål
der som vi 1996 inte fick något riktigt grepp om i 
fjällmiljön men som bevisligen finns, inte bara på en 
enstaka plats i Virisen.
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På spaning efter kultu

Under de senaste åren har flera dokumentationsprojekt startat i 
fjällområdet. Gemensamt för dem är att de vill kartlägga kulturminnen. 
Det rör sig om inventering och registrering av fornlämningar, samiska och 
nyhyggarmiljöer, ortnamnstolkning, släktforskning, bildinsamling, 
renoveringsarbeten m.m. Här beskrivs några projekt.

Vaapsten Jeanoe-Bealan Saemieh 
-  ett dokumentationsprojekt i en samisk kulturmiljö

Vaapstenområdet ligger dels på svensk sida -  dels på 
norsk sida av gränsen. Om rådet sträcker sig från Rösvatn 
i väst till sjön Storuman i öst. Den södra gränsen utgörs 
av Vaapsten jeanoe (älven Vefsna i Norge, Vapstälven i 
Sverige). I norr är Umeälven den naturliga gränsen. 
O m rådet är sedan gammalt benäm nt Vaapsten sijte 
(Vapstbyn).

Projektbeskrivning
Målsättningen m ed projektet är att beskriva de historis
ka processerna och utvecklingslinjerna på ett sådant sätt 
att samerna i om rådet kan känna att deras historia är 
väsentlig -  och likvärdig m ed den historia som andra 
befolkningsgrupper har skapat. Varje etnisk grupp har 
krav på att ha sin egen historia. Projektet är tänkt att 
genomföras inom loppet av två treårsperioder. Den 
första perioden avslutades våren 1996 och har använts 
till att samla in kunskap och få en översikt över källma
terial. Den andra perioden skall användas till a tt sam
manställa en kronologisk historik från och m ed 1500- 
talet fram till våra dagar.

Under arbetets gång har många idéer uppstått hur 
detta skall ta form. Med m odern teknik och arbetssätt

kan denna historik användas på olika sätt, inte bara i 
bokform. Vi vill göra m aterialet lätttillgängligt för att 
många ska kunna ta  sig an och beskriva områdets historia 
på skiftande sätt. D etta för att lyfta fram det unika eller 
det som i vanliga fall inte kommer fram i historieböc
kerna.

Allt material kommer nu att läggas in i A jtte's data
bas. Vi ser också en möjlighet att samordna andra doku- 
mentationsgrupper inom Tärnaområdet och så småning
om skapa ett m odernt arkiv. Därm ed kan vi bevara 
materialet på plats, samtidigt som andra, t.ex. museer, 
forkskningsintitutioner m ed flera, får möjlighet att ta del 
av m aterialet via m odern teknik.

Projektet har vid olika tillfällen uppmärksammats 
genom utställningar och föreläsningar. Bland annat kun
de besökare vid Historiska m useet i Stockholm under två 
månaders tid ta  del av Vaapstenproj ektets resultat. En 
presentation gjordes även på CD-ROM  under en m ulti
mediautbildning i Tärnaby hösten 1995.

Metoder och arbetssätt
Projektet har letts av en ledningsgrupp bestående av fem 
personer: Leif Elsvatn (Sijti Jarnge), Lennart Nordkvist
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Vapstälven utgör den södra 
gränsen i Vapstenområdet. Bilden 
av älven är projektets symbol.
Foto Eva Helleberg.

Nedan: Arkeolog Lennart Nord
kvist från Ajtte ger instruktioner i 
hur man använder sond vid en 
fomminnesregistrering av en 
fångstgrop. Foto Eva Helleberg.

(Ajtte), Arna Haga (Rana museum), Sigrid Stångberg 
och Kjell-Åke Lundström (Vadtejen Saemijej Sijti). U n
dertecknad har som projektledare lett arbetet från 
basen i Tärnaby. Tack vare olika arbetsmarknadspolitis- 
ka åtgärder har vi kunnat genomföra projektet, trots att 
vi inte fullt u t har fått de ekonomiska resurser som vi 
ansökt om.

A rbetet har bestått av många delar:
-  insamling av muntlig tradition, såsom sägner, händel
ser, jojkar, livsöden och personliga upplevelser.
-  registrering av fasta kulturminnen från samisk fångst
kultur till rennomadism.
-  registrering av boplatser och kulturminnen knutna till 
samisk jordbruksnäring såsom fjällgårder och fäbodar 
m . m .

-  släktforskning: projektet har sammanfört släktforskare 
och utifrån detta planeras en start av en samisk släktda
tabas m ed Vaapstenområdet som pilotprojekt.
-  fotoregistrering: e tt stort antal foton har samlats in 
under projektets gång.
-  registering och kopiering från andra arkiv som har haft 
material från Vaapstenområdet.

Eva Helleberg
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Vapstenproj ektet med människan i centrum

Själva grunden i vårt arbete har varit den enkla männis
kan. Varje människa är unik och har en spännande 
historia inom sig. Vår utgångspunkt har varit a tt männis
korna själva skapar sin egen historia. Genom att låta så 
många som möjligt få komma till tals får vi alla att känna 
sig delaktiga. Ingen del är oviktig utan en del i kartlägg
ningen av vår historia.

Våra intervjuer har för det mesta sparats på kassett
band. Vissa sagesmän vill inte låta sig spelas in på band. 
D et kan tyckas olyckligt men fler borde lära sig att ta 
hänsyn och vara mera lyhörd för berättarens egna förut
sättningar. Vi har ju  även många berättartalanger som 
verkligen kan berätta en god historia bättre än bäst. Det 
gemensamma för båda personlighetstyperna är tillfreds
ställelsen att få dela m ed sig och vetskapen om att vi 
vårdar deras skatter mycket ömt. De muntliga traditio
nerna är mycket levande i vårt område. D etta gör att 
mycket av det som berättas om än i dag kan ha hänt i 
början av 1800-talet eller långt tidigare.

Man kan bildligt talat säga att många historier vand
rat från kåtaeldar för länge sedan till de moderna köks
borden.

Bildinsamling
Den kunskap som finns förvaltad kan generera så myck
et. Tänk vad ett gammalt tum m at och nött fotografi kan 
väcka till liv! Genom att folk visar sina fotogömmor för 
oss öppnas många nya världar. Både för den enskilde 
fotoägaren och för dem som dokumenterar. Historierna 
kommer i gång. Vem är det som är på bilden? Var är 
bilden tagen? H ur är D u släkt m ed den och den? Var 
bodde dom?

Så börjar vi att ordna upp tåtarna i e tt jättelikt nystan. 
I vilken ända av nystandet vi än börjar så är målet 
detsamma -  att kartlägga vår egen historia.

Fotografier är en verklig bildskatt! De flesta ser vär
det i att få dela m ed sig av sina bilder. Vi har som regel 
fått reprofotografera de flesta bilder. Uttrycket ”en bild 
säger mer än tusen ord” säger nästan allt. För vår del har 
vi till en början arkiverat insamlade bilder i e tt manuellt 
bildarkiv. Med Ajtte's hjälp får vi nu möjlighet att

Sigvard Laula, Matsdal i berättartagen vid en intervju 1994. Foto 
Eva Helleberg.

datorisera det. Genom årens goda samarbete har vi nu 
tillgång till deras dataarkivprogram. Inläggningarna av 
projektets alla bilder är i skrivande stund i inledningsske
det. D etta arbete kan förhoppningsvis leda till något som 
vi länge arbetat för, nämligen ett ”eget” bygdearkiv i 
Tärnaby. Vi har alltid ansett det viktigt att material från 
vårt område ska samlas på orten närmast människorna 
här, och inte skickas till platser som för oss ligger otill
gängligt och oftast mycket långt borta.

Släktforskning
När man då sitter m ed bilder vaknar ett annat intresse. 
Fast egentligen behövs väl inga bilder för att väcka det 
intresset till liv. Säg den människa som inte någon gång i 
sitt liv undrat varifrån man kommer och var ens förfäder 
kom ifrån. D etta är inget unikt för oss som samer, men 
en sak som är till vår fördel är att för samer i allmänhet 
betyder släkten och forna tiders släktled mycket.
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Våra unga får på ett naturligt sätt ta del av sina förfäders historia. 
Fr.v. Anton Östergren, i mitten Kristoffer Östergren och längst fram  
Nib-Erik Hellebergpå vandring i det som en gång var en ladugård i 
Nedre Björknäs överdämda hy, vars rester tittar fram vid lågvatten. 
Foto Eva Helleherg.

Många sagesmän kan oftast inte bara sin egen släkt väl 
utan många andras. D et kan vara uppgifter som rör sig 
mycket långt tillbaka. Än en gång har vi den rikliga 
muntliga traditionen att tacka för detta. Men precis som 
alla andra släktforskare kan vi ju  inte helt lita enbart på 
hörsägner utan att få det bekräftat via skrivna källor. E tt 
mödosamt detektivarbete som har gjort många tinningar

grå, m en ack så spännandei När släktforskare möts är 
samtalet nästan givet. E tt ömsesidigt utbyte av varandras 
uppgifter hör vardagen till.

Att söka människan i landskapet
När man hittat förfäderna och deras fränder genom 
bokstäver så vaknar nyfikenheten om deras lämningar 
och dess landskap. Turistnäringen brukar slå sig för 
bröstet och utropa fjälltrakterna som Europas sista vild
mark, ord som vi vägrar ta i vår mun. För oss samer är 
våra förfäders hemmamarker, som de öm m at om likt en 
mor om sitt barn, en stor del av vår identitet.

Man har brukat marken utan att alltför mycket på
verkat dess grogrund. E tt nära och kärt liv i samklang 
med naturen var en förutsättning för att kunna överleva. 
A tt dokumentera och registrera lämningar som omfattar 
allt från samisk fångstkultur till -  m ed historiska ögon 
m ätt -  unga boplatser och samiska jordbruk har ingått 
som en viktig del i vårt arbete. D etta arbete har vidare
utvecklats från en lokal kulturell kompetens. Genom en 
del tu r men m ed mycket skarpa ögon har landskapet 
skärskådats. Mycket återstår och tyvärr är det en del av 
historien som vi aldrig kommer åt.

Genom omfattande sjöregleringar inom vårt område 
är mycket för evigt gömt i historiens dunkel. Myten om 
Europas sista vildmark är alltså så fel den bara kan bli. 
Den sanna titeln för hela fjällkedjan, som fått denna 
vanvördiga stämpel, är Europas största kulturlandskap -  
e tt begrepp som fler måste lära sig att använda.

I den vilda j akt en efter vår historia har vi även försökt 
att hitta alla möjliga dokum ent och skrivna källor. Myck
et har vi samlat m en mycket återstår dock. A tt göra det 
hela fullständigt är nog i det närmaste helt omöjligt. 
D etta har vi insett, men precis som den beryktade 
hamstern samlar vi m er och mer och blir aldrig nöjda. Vi 
har samma målsättning m ed de skrivna källorna som 
m ed fotografierna -  att det planerade lokala bygdearki- 
vet ska ta hand om materialet.

Vi är stolta över vår historial Vi lever m ed den i vår 
vardag och är fast beslutna att förvalta den till våra 
nästkommande. D et är människorna själva som skapar 
historien och vi har mycket att lära av den.

Lars Mattsson

24



Samisk ortnamnsforskning och inventering av lämningar

Det började med ortnamn
I maj 1992 bildades Vueltjere Duodji, Vilhelmina Sam- 
eslöjdsförening. I denna förening har en studiecirkel 
bedrivits genom studieförbundet Vuxenskolan m ed en 
ganska ovanlig inriktning. D et hela började en dag i 
augusti 1992 när jag besökte Västerbottens-Kurirens 
lokalkontor i Vilhelmina där jag träffade lokalredaktör 
Roland Tidström. Han berättade att han hade varit i 
Umeå på DAUM (Dialekt och ortnamnsarkivet) och där 
tagit del av O.P. (O lof Petter) Petterssons förteckning 
över lapska ortnam n från Vilhelmina, upptecknade 
1928. Sammanlagt rör det sig om cirka 1.360 samiska 
ortnamn.

O.P. Pettersson hade under sommaren 1928 för av
sikt att uppteckna svenska namn, bebyggelsetraditioner 
m.m. varvid han uppmanades att uppmärksamma de 
lapska namnen. Han försågs för detta ändamål m ed 
kartor och avskrifter från vissa lapska ortnamnslistor ur 
den Nensénska samlingen. Jonas Nensén var kyrkoherde 
i Dorotea. Under tiden 1817-1830 upptecknade denne 
ordlistor på topografiska namn på samiska.

Enligt professor K.B. Viklund i Uppsala var uppteck
naren okunnig i lapska. Han syftade då på O.P. Petters
son, som i sin tu r kritiserade Nensén för att han inte 
upptecknat ortnamnen i överensstämmelse m ed lappar
nas sätt a tt uttala dem, utan istället betecknat dem i 
någon slags boklapska. Louise Bäckman, professor i reli
gionshistoria, skriver i ”Kristoffer Sjulssons m innen” att 
K.B. Viklunds påpekande då han betraktar Pettersson 
som ”fullkomligt okunnig i språket” torde vara en över
drift. I studiecirkeln har vi genom åren inte kunnat se att 
O.P. Pettersson skulle ha varit dålig på att tolka de 
samiska ortnamnen. Tvärtom har det varit e tt mycket 
värdefullt material som nedtecknats. I viss mån har han 
kanske hört eller tolkat språket fel, som t.ex. ”tjulelk” 
som ska vara ”tjuw elge” -  e tt bergsområde mellan exem
pelvis två dalgångar.

Vi var ca sex personer som började studera O.P. 
Petterssons material i oktober 1992. Fram till maj 1996 
har vi träffats hundra gånger. I mars 1993 anställde vi vår 
första alu-medarbetare. Hon fick renskriva O.P.'s ort

namn på en transparent tejp. Vi har i studiecirkeln sedan 
lokaliserat nästan samtliga namn på kartan som sedan 
klistrats fast.

Genom bidrag från Samefonden, Vilhelmina kom
m un och Länsstyrelsen fick föreningen sin första dator i 
juni 1993. Då ingick även dataprogrammet Map-info -  
e tt digitalt kartprogram som kan hantera register. Fören
ingen har därefter gått igenom fjällkartan, generalstabs- 
kartan, topografiska kartan och delvis ekonomiska kar
tan. Vi arbetar m ed Sorsele, Storuman, Lycksele, Vil
helmina, Dorotea och Åsele kommuner, vilket innebär 
ett område på 300 kvadratmil.

Med hjälp av samisktalande i studiegruppen har vi 
återigen försökt översätta terrängnamnen, samt de namn 
som troligen ej varit rä tt översatta. Stavning m ed rätt 
ortografi och uttal har varit mycket tidsödande, och 
ännu återstår mycket arbete.

Att minnas sin historia
I maj 1993 erhöll Vueltjere Duodji i gåva en stuga på 
Gäddsjöklumpen, Blaikfj ället av Alfred och Alf Svens
son i Fjälltuna, Dorotea. Stugan hade tidigare stått på 
Sagatun-Vallen, (”Gammel-Elsas”). Föreningens ordfö
rande åkte tillsammans m ed numera bortgångne Kjell 
Fjällström till Fjälltuna och m ottog gåvobrevet och be
vittnade handlingen. ”Här har jag inte varit sedan 1936”, 
sa Kjell. ”Jag var väldigt sjuk och fick åka släde härifrån 
till Häggås.” ”Jaså, var det du?” svarade Alfred. ”Själv var 
jag inte hem m a då, men folket i byn har berättat a tt de 
hade en sjukling här.” ( H elt otroligt 1 )

D et var lite intressant, sa Kjell, att han biträdde vid 
överlåtandet av sin mormorsmors gamla stuga som han 
flera gånger har övernattat i, vid bl.a. renbuföring för 
mer än 57 år sedan.

Den numera bortgångne Alfred Svensson var vid 
tillfället omkring 85 år och hade ett kristallklart minne. 
Vid frågan om han kände till några gamla renvallar inom 
området, pekade han u t fyra på kartan. Han kunde även 
namnge dem. D et var Kantvallen, Saltgräsvallen, Stor
stenvallen och Nordvallen. Befinner man sig på Sagatun-
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vallen och tittar söderut, ca 1,5 km, upptäcker ett tränat 
öga en björkskogsruta omgärdad av granskog. D et var 
Elsas fader Sjul Sjulsson Cants vall. På området går det 
fortfarande att hitta gläntor från kåtaplatser som är 
övergivna för mer än 100 år sedan. Vissa granar som 
växer här är 70-80 cm i diameter, likaså en del björkar är 
uppåt 60-70 cm i diameter; växtligheten är helt enorml

Inventeringar och fornlämningar
Fornlämningar har intresserat mig på allvar sedan början 
på 1980-talet. Eftersom m itt yrke som sameslöjdare 
innebär att ta vara på slöjdmaterial ute i naturen, såsom 
fällhorn av ren och älg, vrilar från björkar, har jag lärt mig 
att läsa naturen på ett visst sätt. Såsom att renar går på ett 
särskilt sätt efter sina invanda vandringar och söker efter 
föda och älgen på sitt vis. Sålunda har många fångstgrop
system kom m it i dagen, även gamla boplatslämningar 
m ed härdar, avslag och skörbränd sten, m ed fynd av 
pilspetsar, skrapor m.m.

Från 1993 har Ingemar Söder och jag hitta t ca 100 
fångstgropar m ed system som ej tidigare varit registre
rade i kommunen.

Under sina många fjällvandringar sökande efter slöjdämnen har för
fattaren hittat många ej tidigare registrerade fornlämningar. Bilden 
visar en härd vid Insjön, Vilhelmina. Foto Sven-Åke Risfjell.
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Sommaren 1986 hjälpte jag Leif Hemberg på Skogs- 
vårdsstyrelsen i Vilhelmina att inventera e tt 2000 hektar 
stort område i Bielite. Till min hjälp fick jag låna flygbil
der över området. Vad jag såg var flera stora öppna 
gläntor, belägna vid övergången från björkskog till fjäll
området . Vid en kontroll av om rådet visade det sig vara 
mycket gamla boplatser och renvallar.

Den ena vallen visade sig vara omtalad i ”Gamla byar 
i Vilhelmina”, m en blivit bortglömd m ed tiden. Den 
heter Durpik, efter familjen som bodde där fram till år 
1850. En person som jag kunde tänka mig känna till 
något var Kalle Bång, en ättling till Johan Zackarias Bång 
eller Sven Duva, som bodde inte så långt ifrån. Han 
berättade att han hört att männen i Durpik-släkten hade 
väldigt långa hakspetsar. De hade varit lindade för att bli 
det. Andra samer sades reta dem för detta och vid arbete 
m ed renarna i gärden, så brukade man låtsas kasta fast 
hakspetsarna. Sanningen lär vi knappas få reda på.

Gamla renvallar är väldigt lätta att upptäcka. I stort 
sett efter hela fjällkedjan kan man hitta dem. I anslutning 
till vallarna hittar man i regel bengömmor, mjölkkällare 
och köttkällare. På vallarna hittar man härdar, där kåtor 
har stått och på vissa ställen även rester av stolpbodar.

g j G i f j i

Ett hundratal ej tidigare registrerade fångstgropar har hittats sedan 
1993. Denna fångstgrop finns i Forsnäs, Vilhelmina. Foto Sven-Åke 
Risfjell.



Ny teknik i historiens tjänst
I dag då vi är ute och letar fornlämningar har vi en GPS 
till vårt förfogande. D et är en satellitnavigator som söker 
in åtta satelliter. På det viset får vi en koordinat i X  och 
Y som visar avståndet från ekvatorn och från O-linjen 
(Greenwich) i antal mil, km och metrar på 10 m när.

I samarbete m ed Västerbottens museum lämnar vi 
uppgifter på vad vi hittar. Allt läggs in på ett digitalt 
kartprogram på data.

Många uppgifter får vi från privatpersoner som är 
glada att kunna hjälpa till. Några restriktioner att bara ta 
em ot samiska fyndplatser har vi inte, utan allt registre
ras, även från nybyggarkulturen. Fortfarande finns det 
personer i bygden som kan berätta vad de hört och sett. 
En trolig offersten uppdagades på det viset.

I vårt material på flygbildstolkning har vi ca 500 
lokaler till av intresse som ska undersökas i kommunen.

Sedan drygt e tt och e tt halvt år har föreningen inlett 
e tt samarbete m ed olika sameföreningar i ortnamnstolk- 
ning, samt m ed Västerbottens museum, DAUM, Lant- 
mäteriet, kommunen m.fl. i e tt projekt som förhopp
ningsvis kommer att utmynna i en IT-satsning, där fors
kare, skolor m.fl. har möjlighet att forska om samiska 
ortnamn, renflyttningsleder, kulturminnen m.m.

Områdena i skogslandet är väldigt dåligt dokum ente
rade vad beträffar samiska lämningar, beroende på att 
spåren försvinner mycket fortare än i fjällregionerna.

Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete framöver 
m ed Västerbottens museum, som under de närmaste 
åren ska bedriva fornminnesinventeringar i fjällen och 
förfjällområdena. Tillsammans ska vi åtminstone kunna 
dokumentera en del av alla de kulturm innen som ännu 
ligger dolda.

Sven-Ake Risfjell

Melker Andersson vid en renhomshögvid Tomasvallen i Bielite. Hö
gen ligger i anslutning till ett numera igenvuxet klabbgärde och lär ha 
varit där sedan 1924. Foto Sven-Åke Risfjell.

Många privatpersoner lämnar in tips på kulturlämningar i bygden. 
Bilden visar en trolig offersten. Foto Sven-Åke Risfjell.
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Några episoder från en amatör arkeologs fritid

M itt intresse för arkeologi väcktes när arkeolog Astrid 
Linder i m itten av 1950-talet behövde hjälp av ungdo
mar i min ålder vid utgrävningar av boplatser i Varris- 
om rådet i samband m ed vattenfalls reglering av Malgo- 
maj inom Vilhelmina kommun.

Lyckligt lottad, m ed num era ärvd stuga i Marsliden, 
har jag sedan barnsben lärt känna Marsfjällsområdet, 
som ur arkeologisk synpunkt sedan länge varit känt för 
rika lämningar av samisk kultur.

A tt återfinna gamla lämningar där ingen arkeolog 
tidigare sökt har varit inspirerande. Jag har funnit att 
man under vintertid m ed skidor eller skoter kan återfin
na gamla boplatser, fångstgropar etc. på ett lättare sätt än 
vad man kan göra sommartid. Noggrannare studier med 
dokumentation måste naturligtvis göras under bar- 
marksförhållanden. Fördelen m ed vinterrekognosering- 
en är att man kan avsöka stora områden.

Under sommaren 1983 visade jag för arkeolog Len
nart Forsberg ett fångstgropsystem om ca 16 gropar av 
den större typen och mycket väl bevarade vid Harrsjön 
väster om Marsliden. E tt flertal var försedda med skola
de sparklådor av sten. Vid vinterinventeringen 1985 
fann jag ytterligare sex fångstgropar i samma system. 
Utöver detta återfann vi under sommaren ett antal s.k. 
stalotomter i björkskogsgränsen, dels norr om Solvik dels 
intill Häbbersbäcken.

Sommaren 1985 avsökte jag och Bengt Mikaelsson, 
bofast i Marslidens by, bl.a. ett område på 750-meters- 
nivån Saelietjåalhte och runt Klingeri. Vid östra sidan av 
Fieteresjohke i björkskogsgränsen på en flat platå åter
fann vi fyra typiska s.k. stalotomter på rad m ed bara 
någon meters mellanrum mellan tomtningarna. Norr om 
sistnämnda bäck återfanns ytterligare en likartad tom t- 
ning. Vidare återfanns väster om Tjerfienjohke fem 
tomtningar, varav den längst i väster kanske är en tom t- 
ning av en yngre typ. De sex sistnämnda stalotomtning- 
arna avviker från normalmönstret genom sina stora av
stånd mellan tomtningarna. Inom detta område och 
längre ned i samma dalgång (Groenienjälla), m ed en 
radie på 500 m  räknat från de två sistnämnda bäckarnas

sammanflöde, finns sannolikt m er än 30 kåtatomtningar 
av yngre typ. Den sist regelbundet använda kåtan i 
om rådet torde ha använts fram till 1900-talet. Stalotom- 
ternas ålder har ej undersökts, m en de torde härstamma 
från 800-talet. D et skulle vara synnerligen intressant att 
få bestämma de olika tomtningarnas ålder, då kåtatom 
ter från både äldre och yngre tid ligger i samma område. 
Som exempel kan nämnas att en äldre kåtatom t tangerar 
en stalotomt.

Sommaren 1986 vandrade jag och Bengt Mikaelsson 
åter förbi häbret i nedre delen av Groenienjälla och fann 
a tt häbret måste repareras. Tack vare byggnadsvårds- 
medel från Länsstyrelsen kunde boden renoveras 1994. 
Arbetet projekterades av Rolf Sixtensson, Västerbottens 
museum och utfördes av Länsstyrelsens rennäringsenhet 
m ed Erik Klementsson som arbetsledare. Nu står Jon 
Mikaelssons gamla bod (juelkiebuvrie) åter stolt på sina 
fyra höga ben.

Jon Mikaelssons bod renoverades 1994 med byggnadsvårdsmedel 
från Länsstyrelsen i Västerbotten. Foto i Västerbottens museum.
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Min sagesman och gode vän G otthard Larsson från 
Grytsjö har varit till ovärderlig hjälp under lång tid 
beträffande tydning och lokalisering av terrängnamn. 
Tillsammans gjorde vi sommaren 1991 till e tt omistligt 
minne när vi renoverade hans gamla kåta i Groenienjälla. 
Jag skulle därefter få nyttja kåtan om jag åtog mig 
skötseln av den.

Efter att Vilhelmina Sameslöjdsförening (Vueltjere 
Duodji] bildats 1992 har jag även ingått i studiegruppen 
som arbetat m ed samisk terräng- och ortnamnsforskning 
-  e tt arbete som varit mycket framgångsrikt.

År 1990 lärde jag känna hornslöjdaren Sven-Åke 
Risljäll i Vilhelmina, m ed fritidsintressen som samman
föll m ed mina. V intern 1993 åkte vi till stugan vid 
Tjohpsstjärn. Där letade vi gamla rösen i anslutning till 
Klingeri, vilka kan vara antingen gamla lappskattelands- 
rösen tillhörande gränser mellan Västra och Östra Mars- 
fjällslandet eller insyningsrösen från nybyggartiden.

Sommaren 1993 gjorde vi en flygtur m ed fjällflyga- 
ren Jerry Viklund och landade helskinnade på Fetsjön. 
Därefter följde en gångtur till Groenien, vedhuggning, 
städning samt middag på kokt nyfångad öring som lät sig 
väl smaka. En mindre inventeringstur på kvällskvisten 
resulterade i en bengömma belägen 200 m  öster om 
häbret. Bengömman m ed kluvna ben var av den typ som 
är vanlig på ett boplatsområde, icke att förväxla m ed den 
rituella typen av benoffergömma.

Efter övernattning i kåtan avsynade vi på hemvägen 
Djupbäckens båda sidor på 750-metersnivån. Resultatet 
blev en boplatsvall m ed grävd källare på bäckens östra 
sida samt två härdar sex m  från varandra vid bäckens 
västra sida. Vidare återfann Sven-Åke en bengömma vid 
en boplatsvall mellan bäckarna öster om stugan vid 
Häbberskullen. Vi besökte även en känd större bengöm
ma norr om renvaktarstugan. Vid Märgetsbäcken åter
fanns två vallar på var sida om bäcken på 750-metersni
vån.

Sommaren 1994 gjorde jag, Sven-Åke och arkeolo
gen Lennart Nordqvist en helikopterresa för dokumen
tation och registering av en del fornlämningar som åter
funnits under årens lopp i och omkring Groenienjälla- 
området som ligger i Svartbäcksdalgångens östra del. Vi 
startade m ed helikopter från Saxnäs och dumpade en del 
av utrustningen, bl.a. en tältkåta, vid vårt basläger i 
Salvoje. Därifrån fortsatte vi till kåtan i Groenien där vi 
övernattade. Dagen efter visades för Nordqvist tidigare 
återfunna boplatslämningar. Vi hittade nu ytterligare 
två stalotomter ovan trädgränsen omedelbart öster om 
Tjerfienjokke intill den gamla stigen till Fieteresjaevrie. I 
västsluttningen av Klingeri samt på vattendelaren väster 
om sommarleden strax norr om Djupbäcken återfann vi 
fyra köttkällare troligen från vildrensepoken. I och om
kring baslägret vid Salvoje fanns tre köttkällare av den 
äldre typen, och fyra boplatslämningar samt en 50 m 
lång stenläggning. Denna utgörs av 30 x 30 cm stora flata 
stenar som ligger i rad m ed 1-2 m mellanrum och 
avstänger den lilla flata dalgången i Salvoje. En av förkla
ringarna till stenläggningen kan vara den som Paul Kle- 
mentsson ger. I sin ungdom vallade han och en kamrat 
vid e tt nattläger en renhjord i Norge. De lade då u t flata 
stenar för att samla renarna till nattvila.

Ingemar Söder
Skattelandsröse eller insyningsröse, Rohtentjahke. Foto Ingemar Sö
der.
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Dokumentation av Tärna nybyggartid och utveckling

Hösten 1993 beslöts vid e tt möte i Tärna kulturförening 
att en dokumentation av Tärnas nybyggartid skulle gö
ras. Ivar Strand, som tidigare arbetat m ed dokum enta
tionen av Björkvattendalens vattenreglering, utsågs att 
tillsammans m ed undertecknad hålla i projektet.

Under den tid vi hittills arbetat har vi samlat material 
och gamla fotografier samt intervjuat många människor. 
Vår medhjälpare Sigurd Stenmark i Lycksele har ordnat 
fram gamla sockenprotokoll och en del bilder. Verner 
Olofsson i Hemavan har likaså hjälpt oss m ed ett stort 
bildmaterial.

Genom insamlandet av insynings- och avvittrings- 
handlingar, köpebrev och gåvobrev vill vi försöka belysa 
hur de olika dalgångarna och enskilda jordbruken för
vandlats och utvecklats. Eftersom om rådet är mycket 
stort har vi hittills endast hunnit arbeta m ed den västra 
delen av Tärna.

Vår målsättning är emellertid att dalgångsvis sam
manställa m aterialet i e tt häfte och presentera för varje 
by och byålderman. Därefter skulle allt kunna samman
ställas i bokform.

De handlingar som insamlats visar mycket av nybyg
garens hårda arbete m ed att bygga och ordna en bra

framtid för sin familj och kommande generationer. Där 
finns uppgifter om jakt och fiske, både för familjens 
försörjning och som handelsvara.

Gränshandeln m ed Norge var viktig för fjällbondens 
överlevnad. Där kunde han få avsättning för fångsten, 
jordbruksprodukterna och slöjden. Byteshandel var e tt 
måste för fjällbonden.

Kyrkan och skolan har en stor plats i vårt arbete 
liksom vägar och övrig kommunikation.

Beredskapstiden 1939-45 har också kom m it att ingå, 
eftersom den är en viktig del av Tärnas utveckling.

Turismen som just nu är Tärnas största inkomstkälla 
kommer även att belysas.

Vi hoppas att dokumentationsarbetet om kolonisa
tion och utveckling kommer att bli till nytta för bygden; 
något för framtidsmänniskan, hemvändaren, skolan och 
bygdeforskaren att studera.

Med denna korta presentation av vårt arbete i Tärna 
hoppas vi att intresset väcks hos andra som vill bevara sin 
bygds kultur och nybyggaranda.

Eva-Märta Widell

Stuga timrad av björktimmer omkring 1910, använd som sommarhus 
av N ils From och hans hustru Eva. Stugan står på K nut Froms fäbod 
i Klippen och har i senare tid använts som lada. Foto Inger Andersson.

En viktig del av dokumentationen är insamlingen av gamla bilder. 
Bilden från 191 O-talet visar kyrkstugoma i Tärna med kyrkan i bak
grunden.
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Projekt Sture a f Ekenstams bilder

Är 1945 kom Sture af Ekenstam m ed sin familj till 
Hemavan. Han hade köpt ett fjällhemman, Kungsgår
den, och blev fjällbonde. Tidigt började familjen Eken
stam att delta i den begynnande, enkla turistsatsning som 
Ekenstams själva kallade bonngårdsturism. Viktigt för 
dem var att förena områdets natur- och kulturhistoriska 
värden m ed den moderna utveckling som var nödvändig 
för bygdens fortlevnad.

Kameran var Stures trogna följeslagare på alla utflyk
ter i området. Många platser och människor har doku
m enterats m ed en värme och känsla för områdets särprä
gel. Med åren skapades en bildsamling m ed ca 25 000 
bilder från Tärnaområdet.

Under drygt ett års tid har bildsamlingen bearbetats 
under M atty Stenvalls ledning. Hon har god kännedom 
om orten och dess historia. Den första arbetsperioden 
var Ekenstam själv mycket engagerad i identifieringsar- 
betet -  en ovärderlig hjälp för projektet. Sedan han 
hastigt avled i februari 1996 har uppordningsarbetet 
emellertid oförtrutet gått vidare.

Bildsamlingen omfattar näringsgrenar som fiske, jakt, 
jordbruk, skogsbruk, turism, slöjd och skildrar utveck
lingen i bygden. En stor del av bilderna berör den 
samiska befolkningen som Sture hade goda kontakter 
med.

I projektet ingår utom  arbetet m ed identifiering att 
registrera och digitalisera alla bilder och därmed skapa 
en databas som gör det möjligt att nyttja denna utom or
dentliga bildskatt från orten. Genom samarbete m ed 
Vaapstenprojektet, m ed vilket bildprojektet delar lokal 
och annan utrustning har man tillgång till varandras 
databaser. Ytterligare ett viktigt steg har tagits i kultur
utvecklingen i fjälltrakterna.

I Sture a f Ekenstams bildsamling finns 25.000fotografier som speglar 
utvecklingen i Tämaområdet under efterkrigstiden. Många bilder do
kumenterar företeelser som blivit allt sällsyntare eller försvunnit. Bil
den t.h. visar Jöns Ludvigsson, hemmansägare i Klippen som tar 
ämnet till en räfskam. Foto: Sture a f Ekenstam, 1960-talet.

Till fjällhemmanet Kungsgården i Hemavan kom familjen Ekenstam 
1945. Så småningom byggdes högfjäUshotellet på platsen. Foto Sture 
a f Ekenstam 1945.
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Stalotomtningar
Inga-Maria Mulk

I den svenska fjällvärlden finns en speciellt utmärkande och väl synlig 
boplatstyp som kallas stalotomtningar. Dessa har intresserat forskare alltsedan 
början av 1900-talet och är en av de mest omdebatterade fornlämningarna 
i fjällområdet.

Stalotomtningar i Remdalen. Foto Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet.
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Under årens lopp har en rad tolkningar om stalotomt- 
ningarnas etniska, kulturella och ekonomiska tillhörig
het lagts fram. Några menar att de var norska vikingar 
eller norska sjösamer -  inlemmade i det nordnorska 
hövdingasamhället -  som jagade vildren i fjällregionen. 
Andra, till vilka jag hör, hävdar att det var samer hem 
mahörande i fjällsamiska sijdda-samhällen i Nord- 
sverige, som jagade vildren under sommarhalvåret. Un
der senare år har åsikter framförts om att det var renskö- 
tande samer från skogslandet som, p.g.a. av renbetesbrist 
i skogslandet, tvingades m ot fjällen för att söka bete för 
tama renhjordar.

Min åsikt är att fångst och fiske var basen för ekono
min långt fram i tiden och att pastoral ekonomi med 
tamrenskötsel som monokultur hör samman m ed svens
ka nationalstatens bildande, etablering av kyrkor och 
kolonisering. En pastoral ekonomi utvecklades parallellt 
m ed koloniseringen av Nordsverige -  en process som på 
allvar påbörjades under 1600-talet. Stalotomtningar är 
enligt min uppfattning lämningar efter de samer som 
bedrev jakt på vildren i fjällen och brukade renar som 
lockdjur vid vildrensjakt och som drag och packdjur.

Som vi ser finns det flera tolkningar. Idag råder det 
knappast tvivel om att stalotomtningarna är förhistoris
ka samiska lämningar. Den nya är frågan om samerna var 
jägare eller renskötare under yngre järnålder och m edel
tid, när samerna i Nordsverige övergick från att vara 
jägare till renskötare och betydelsen av begreppet ren
skötsel och pastoralism.

Här skall vi nu närma oss stalotomtningarna från en 
annan synvinkel än som är brukligt och studera dem som 
en del av bosättningsmönster som återfinns i de samiska 
lokalsamhällena -  sydda-samhällena -  under yngre järn
ålder och medeltid.

Stållo i samisk folktro
Stalotomtningarna har namn efter den i samisk folktro 
omtalade figuren stållo. Ingen entydig tradition finns om 
vem och vad stållo representerar. Traditionen om stållo 
varierar i olika samiska områden. I nordliga områden 
framställs han som en skräckinj agande j ätte som kan byta 
skepnad. I sydliga områden framställs stallo även som en 
representant för en jätte och benämns omväxlande för

jähna och stållo. Stållo kan i betydelsen skrämmande 
väsen även sammanställas m ed traditionen om julfolket, 
dvs. Javvla-ställo -  ett farligt väsen eller kanske förfäders- 
andar som besökte boplatserna under jultiden.

Stållo i ortnamn
O rtnam n m ed Stalo som förled förekommer framför allt 
vid vattendrag över hela det samiska om rådet och nam n
ger uddar, holmar och vikar, som t.ex. Stalon, Stalonjar- 
ka, Stalosuloi och Staloluokta.

Sijdda- samhällen
Sijdda-organisationen etablerades troligen omkring 
1000 f.Kr. Under förhistorisk tid var de samiska bosätt
ningsområdena indelade i regioner, s.k. vuobme, vilka 
låg koncentrerade runt vattendrag som fjordar, sjösys
tem, älvar och älvmynningar. Inom varje region fanns 
m indre områden som kallas sijdda. Sijdda-områdena i 
Nordsverige sträckte sig från fjällkedjan i väster till 
kustlandet i öster. Man kan skilja på tre områden: de som 
låg centrerade runt fjällsjöarna och fjällkedjan, de som 
låg i skogslandet och de vid kusten. Samiska kustsamhäl
len fanns även på den norska sidan av fjällkedjan.

Varje sijdda utgjorde ett lokalt samhälle och utnytt
jade gemensamt ett avgränsat territorium. Rådet var 
sijdda-samhällenas främsta institution. De fördelade 
jakt och fiskeplatser inom territoriet och fungerade som 
en förbindelselänk mellan närliggande sijdda-samhällen. 
Medlemmar från samtliga sijdda-samhällen inom en 
region samlades dessutom till gemensamma överlägg
ningar för att hålla råd, religiösa ceremonier och byta 
varor.

Sijdda betecknar inte bara e tt territorium  utan också 
ett speciellt samhälle m ed gemensamma värderingar och 
ideal som förekom i de gamla samiska fångstsamhällena. 
D et finns e tt starkt samband mellan betydelsen sijdda 
och sejte, och sijddan var ursprungligen grundad i en 
rituell gemenskap.

Bosättningsmönster och social organisering
Karaktäristiskt för sijdda-samhällena är att de är avgrän
sade territorier. Dessa var väl definerade och flyttnings-
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mönstren var stabila. Bosättningsmönstret var mobilt 
inom sijddans område och man flyttade mellan olika 
områden alltefter säsong.

Människorna flyttade till de platser som var knutna 
till jakt och fiske, lade upp förråd och transporterade 
produkterna till basboplatserna. Under vintern bodde 
man på vinterboplatser, som i resursrika områden låg i 
barrskogen runt de stora vattendragen. Under våren 
flyttade befolkningen västerut till transitboplatser som 
låg i gränsen mellan skogslandet och fjällregionen. Som- 
marbopatserna låg vid större i vattendrag i förfjällsregi- 
onen. Här samlades hela sijdda under sommaren. Kvin
nor, barn och äldre människor fiskade och jagade sjöfå
gel, samlade växter och sjöfågelägg och plockade bär. 
Alla aktiva jägare, män och kvinnor bedrev vildrensjakt 
i de omkringliggande fjälldalarna. D et är på de stationära 
jaktboplatserna vi finner stalotomtningar, men också 
andra boplatslämningar som härdar, jordugnar och för- 
rådsgropar. I dess närhet finner vi även samtida offer
platser och fångstgropssystem.

Stalotomtningar
Stalotomtningarna är utan tvekan de mest kända bo
platslämningarna som kan knytas till den vildrensjakt 
som bedrevs i fjällregionen. Stalotomtningarna finns 
huvudsakligen i högfjällsområdet mellan Norge och 
Sverige, från Torneträsk i norr till Frostviken i söder.

Inom Västerbottens fjällområde finns stalotomtning
ar bl. a. registrerade vid Bonnäs, Varenvuodjokk N, Var- 
envuodjokk S, Rikarjaure och Skaftsbäcken i Sorsele 
socken; Brantsfjället, Ruomsejokk och Atoklinten i Tär
na socken; Remdalen, Darbosjön, Dåriesbakko, Nie- 
ritjåkko, Satsfjället, Rupsenbäcken, Fiskonbäcken, Mor
tiken samt Fieteres, Klingere och Svartbäcksdalen vid 
Marsfjället i Vilhelmina socken.

Karaktärisktiskt för stalotomtningarna är att de är 
belägna vid och ovanför björkskogens övre gräns på 
nivåer från 550 till 800 m.ö.h. Flertalet är belägna på 
risbevuxen fjällhed, utm ed renarnas vandringsstråk. I 
närheten av stalotomtningarna återfinns även fångstgro
par och samtida offerplatser m ed pilspetsar och andra 
fynd som visar på vildrensjaktens betydelse.

Stalotomtningarna är lämningar efter bostäder som 
utan tvekan kan tolkas som bågstångskåtor. I terrängen
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Modell över boplatsens rumsliga organisering. Stalotomtningarna lig
ger på rad utmed varandra. Bakom bostäderna finns jordugnar och 
förrådsgropar som användes för att torka och förvara vilt. Norr om 
dessa ligger en offerplats. Framför i sydlig riktning finns gårdsplanen, 
sjalljo. Modell av I-M M ulk 1994.

framträder de som ovala till rektangulära vallar. Vallarna 
kan endera ha utgjort plattformar för en bågstångskon- 
struktion där tältet var sytt av näver, skinn eller textil. 
Vallar som fundament för tältkåtor har också varit i bruk 
under detta århundrade. D et finns också den möjlighe
ten att vallarna är lämningar efter hoprasade båg
stångskåtor, täckta av näver och torv. Utifrån mina 
undersökningar är det mest troligt a tt vallarna var funda
m ent för kåtor m ed bågstångskonstruktion.

Den rumsliga indelningen för många grupper av 
stalotomtningar visar ett mönster där två till tre bostäder 
ligger i rad. Bostäderna har anlagts nära varandra, så att 
de bildar en svagt böjd rad. Härdarna, som är rektangu
lära och centralt belägna i tomtningarna, har anlagts så 
att längdaxeln löper vinkelrätt m ot raden av bostäder. På 
flera håll har även flera grupper m ed tomtningar regist
rerats.
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Bakom en grupp m ed stalotomtningar ligger gropar 
av olika storlekar och på olika lägen i förhållande till 
bostäderna. Ofta finner vi en större flat rektangulär grop 
m ed kraftig vall, s.k. jordugnar, eller en till två små runda 
gropar som kan ha fungerat som förrådsgropar, och 
stensatta gropar s.k. köttgropar. Jordugnarna hade troli
gen en liten överbyggnad av bågstångskonstruktion. I 
dessa torkades och röktes kött. De små groparna och 
köttgroparna användes till förvaring. E tt exempel som 
åskådliggör groparnas användning vid tillvaratagande av 
ren finns i den beskrivning som Tomasson ger för stalo- 
tomtningarna vidFiskonbäcken (Tomasson 1929). Ib o t
ten på en grop som låg intill en av bostäderna återfanns 
kol och bränt näver och i gropens övre del obrända 
renben omfattande skalle, bog och revben från ren. 
Dessa gropar skiljer sig både i form, konstruktion och 
läge till en senare förekommande förvaringsgrop för 
föda som på sydsamiska kallas buöme.

I stalotomtningarna har vi funnit rikligt m ed avslag av 
flinta och kvarts efter eldslagnings- samt malstenar, eld
stål, delar av tälj stenskärl, knivar, ten och nitar av järn, 
pilspetsar, ämnesjärn, järnten, järnslagg, kopparbleck, 
skrapor av järn och horn, sländtrissor, rester efter tenn- 
gjutning samt pärlor, e tt gjutet bältesgehäng och en 
klubba av sten.

De tidigaste anläggningskedet för stalotomtningar 
kan föras tillbaka till 500-talet. De blir dock inte vanliga 
förrän i slutet av 700-talet. Den mest intensiva bruksti- 
den ligger mellan 1050 och 1250 e.Kr. Flera av bostäder
na på en boplats brukades samtidigt och kontinuerligt 
under flera århundraden. Nya grupper av stalotomtning
ar anlades fortfarande under 1300-talet fram till första 
hälften av 1400-talet. I några fall har enstaka stalotom t
ningar brukats efter 1650 e.Kr.

Det sociala rummet
Den rumsliga spridningen av stalotomtningar, bostäder
nas rumsliga organisering och de närliggande anläggning
ar åskådliggör den samiska världsuppfattningen och kos
mologin.

Bostäderna kan horisontellt indelas i nio olika rum  
vilka var och en på olika sätt förknippas m ed de aktivite
ter som människorna utförde och till olika gudinnor som

på olika sätt är inkarnationer av modergudinnan 
Mattharahkka.

Härden och elden förknippas m ed födelse- och fruk- 
barhetsgudinnan Särähkkå. Köksdelen, som ofta ligger 
m ot norr m ed j aktgudinna Juhksåhkkå och skyddsgudin
na Boassjoåhkkä. Dörren som är vänd m ot söder med 
kvinnornas speciella skydds- och födelsegudinna Uks- 
åhkkå. De vördades av alla medlemmar i sijddan.

Norr om bostaden, bakom kökssidan, finner vi den 
plats som var avsedd för offer och som användes vid slakt 
och tillvaratagandet av bytet. Groparna användes för 
att torka och röka och förvara kött. Här restes troligen 
också en offerlave vid offer till solgudinnan Biejvve, 
åskguden Atjek och Sarähkkås manlige motsvarighet 
Liejbålmåj.

Platsen framför och söder om boplatsen sjalljo var på 
motsvarande sätt en plats för allt levande, människor 
som tama renar och andra djur. Se figuren på sid 22.

Förrådshushållning
Variationer i resursernas förekomst under året medför
de en specialisering av resursutnyttjandet och föränd
ring av den sociala organisationen. Specialiseringen re
sulterade i en långt driven förrådsstrategi, produkterna 
förädlades och transporterades till vinterbyn. G rupp
sammansättningen vid vildrensjakt var flexibel och va
rierade beroende på var och när jakten bedrevs och 
vilken m etod som användes. Mest arbetskrävande och 
intensiv var den jakt som bedrevs under sensommar och 
höst i fjäll- och förfjällsregionen. D et är i dessa områden 
som de längsta omfattande fångstgropssystemen och 
fångstarmarna förekommer.

Anläggandet av fångstgropssystem utgjorde ett led i 
en specialisering av resursutnyttjandet m ed inriktning på 
vildrensjakt, som tog sin början under yngre stenåldern 
och som därefter successivt intensifieras. De arbetsinsat
ser och investeringar i landskapet som t.ex. det arbets
krävande arbetet m ed att gräva fångstgropar utgjorde 
innebar att befolkningen inom respektive sijdda-samhäl
le knöts till sina respektive områden.

Arbetsgrupperna vid den kollektiva och strategiska 
jakten omfattade alla aktiva medlemmar. Jakt på vild
ren i fjällen utfördes kollektivt och alla var aktiva jägare
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Stalotomtningama i Sierkavagge undersöktes av Umeå universitet 1977. C14-dateringar av kol från härdarna visar att boplatsen beboddes 
vid flera tillfällen mellan 500 och 1.500 e.Kr. Foto I-M Mulk.
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vid dessa expeditioner. Män och kvinnor hade troligen 
olika roller i jaktkollektivet. Vid drevjakt var det nöd
vändigt att många deltog. Efter a tt bytet nerlagts var det 
nödvändigt att tillvarata och fördela bytet. A rbetet m ed 
konservering genom torkning och rökning var en tidskrä
vande process. Med ett organiserat arbete ökade möjlig
heterna att tillvarata stora fångster och lägga upp förråd 
för vinterns behov.

Samer, finnar och skandinaver
Kontaktnätet m ed nordnorska kustsamiska samhällen 
och hövdingasamhällen var av vardaglig karaktär, vilket 
produkter som tälj stenskärl, sländtrissor, tran, ullgarn 
och textil vittnar om.

Varuutbytet m ed finnar och andra finsk-ugriska 
grupper baserades mer på produkter som ingick i det 
långväga varuutbytet m ed östliga områden. I byte m ot 
päls erhöll sijdda-samhällen i Nordsverige smycken, 
hängen, bjällror, am uletter av varierande slag. En del av 
de produkter som samerna erhöll från finsk-ugriska om 
råden var eftertraktade p.g.a. av sitt symbolvärde och 
avsedda som offergåvor.

Övergången till rennomadism
I de gamla sijdda-samhällena var jakt på större villebråd 
som älg och ren, småvilt och fiske grunden i ekonomin. 
Renen användes som arbetsdjur på liknande sätt som 
t.ex. häst i andra samhällen och bör inte jämföras med 
den tamrenskötsel som rennomadiserande samer u t
vecklat och idkat under de senaste århundradena. För
hållande till renen skiljer sig på många punkter. Till 
framträdande skillnader hör bl. a. förhållandena till terri
torierna och strategier för produktion och konsumtion.

I fångstsamhället utgjorde renen ett villebråd som 
jagades och fick social identitet efter det att den var 
nerlagd. Tama renar användes som arbetsdjur och bru
kades både som drag- och packdjur som lockdjur vid 
vildrensjakt. Många gånger kunde en familj ha mellan 
fem och tio djur, vilket betyder att det sammanlagda 
antalet tam renar i en sijdda kunde var omfattande. E tt 
fångstsamhälle där renen brukas som arbetsdjur define- 
ras inte som pastoralistiskt.

Vid övergången till e tt samhälle som i huvudsak 
baserades på tamrenskötsel som monokultur, dvs. ren
nomadism, upphörde lockjakt m ed tam renar medan 
bruket av ren som transportdjur fortsättningvis var bety
dande. Den organiserade vildrensjakten, byggd på ingå
ende kunskap om renens beteende, skapade de nödvän
diga förutsättningarna för en övergång till rennomadism.

Under senare delen av medeltiden och vid övergång
en till nyare tid förändrades levnadsvillkoren för samerna 
i Nordsverige. Den fasta bebyggelsen runt Bottenviken 
expanderade och sträckte sig allt längre upp efter älvda
larna. Eftersom jordbruket sällan räckte till försörjning 
kombinerade bönderna sin ekonomi m ed fiske och jakt. 
Villebråden minskade och medförde att förutsättning
arna för samernas livsvillkor som jägare och fiske mins
kade och undergrävde sydda-samhällenas möjligheter 
att fortleva. Samerna övergick till att livnära sig på 
tamrenskötsel. Under 1600-talet var tamrenskötsel som 
monokultur och e tt pastoralt levnadsssätt huvudnä
ringarna för samerna i inlandet.

Rennomadismen är ett nytt ekonomisk system som 
uppkom  där fångstsamhällets kollektiva ekonomi ersat
tes av tilltagande privat ekonomi. D etta åstadkom en 
livsform där familjerna följde en och samma basresurs -  
renhjorden -  året om och i huvudsak knöt sina aktivite
ter och sin ekonomi till dess produkter. D et rörelse
mönster som betecknar samhällen vilka livnär sig på 
skötsel av tam djur kallas nomadism, en term  som uteslu
tande bör användas för pastorala nomader. I en pastoral 
ekonomi får renen identitet som levande djur. Pastoral- 
ism innebär en traditionell driftsform m ed nära kontakt 
mellan renskötare och ren och att produktionen i huvud
sak går u t på att hålla tam a djur.

Övergång till intensiv tamrenskötsel varierar inom 
olika samiska områden beroende på kontakter m ed om
kringliggande samhällen. Pastorala nomadiska samhäl
len uppstår vanligtvis under speciella sociala och ekono
miska omständigheter och existerar vanligtvis parallellt 
m ed agrar bosättning eller stadsbildning.
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Renskötarens
Rolf Sixtensson

Det traditionella samiska byggnadsbeståndet uppvisar flera olika 
konstruktioner som alltmer har övergivits i och med ändrad livsföring 
i den moderna renskötseln. En del äldre byggnader blir nu föremål för 
upprustning för att bevaras som kulturminnen.

I Västerbotten bedrivs två slags renskötsel, den nomadi
serande och den mer stationära skogsrenskötseln. För de 
flyttande samerna behövdes förutom permanenta kåtor 
och förvaringsbyggnader, också lätt flyttbara kåtor.

Flyttbara kåtor
Flyttbara kåtor kunde vara av två konstruktionstyper. 
Klykstångskåtan var en mycket enkel konstruktion som 
bestod av en träställning, över vilken man svepte ett tyg. 
Klykstängerna var tre smäckra trädstammar m ed gren
klykor kvar i toppen, som låste varandra i en triangel
ställning. Utanpå dessa restes flera stänger, så att en 
stomme för duken bildades.

Bågstängskonstruktionen ger en vidare kåta upptill. 
Bågstängerna, som är det primära, tillverkas av krokvux- 
en fjällbjörk eller gran. I den stagande och sammanhål
lande stången mellan bågarna hängdes grytan -  därav 
beteckningen grytåsen. M ot bågarna restes de stänger 
som behövdes för att sätta upp duken. Bland nomadfol
ken är det enbart hos samerna som bågstångskonstruk- 
tionen förekommer. Materialet i duken var lärft, vadmal 
eller -  för vinterbruk -  e tt grovt, enkelt tyg, rana. Dessa 
kåtor med tyg som väggar brukar kallas tältkåtor. De 
brukas inte längre i länet, utan kan bara ses i museer.

o »  2M.

Klykstångskäta (överst) och bågstdngskåta (nedan), ritade av Ernst 
Manker. Ur Acta Lapponica.
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Permanenta torvkåtor
På de visteplatser där man uppehöll sig längre perioder 
uppsattes permanenta torvkåtor. D et kan gälla höst- och 
vårvisten i östra delen av fjällkedjan, eller sommarvisten 
långt in i västra fjällen. I torvkåtan var en högre boende- 
komfort möjlig än i tältkåtan. På strategiska ställen 
kunde också permanenta renvaktarkåtor sättas upp.

Torvkåtans yttersta täckning utgörs av torv, och den
na håller kvar ett lager av näver, som utestänger neder
börden. Stommen är av kraftig bågstångskonstruktion, 
och m ot den är kåtavirket rest; smala trädstammar ställ
da intill varandra.

I Västerbottens län, som hör till det sydsamiska 
området, har vi dock även den nordsamiska typen av 
torvkåta; den följde m ed de från Norrbotten inflyttade 
samerna. I den sydsamiska kåtan reses kåtavirket med 
full höjd till en pyramidform. Torven läggs på flatan m ot 
nävret och hålls fast av uppresta stammar eller stenhäl
lar. I den nordsamiska kåtan bryts överdelen efter bågar
nas form, och en kupolformad hydda uppstår. Torv- 
styckena staplas här på varandra horisontellt, och torv- 
lagret blir tjockare. I exempelvis Gausjosjö i Overuman, 
dit familjerna Omma, Utsi och Idivuoma flyttade 1931, 
är kåtorna nordsamiska, medan familjen Samuelssons 
kåta i det närbelägna Sotsbäcken är av sydsamisk typ. 
Den sydsamiska torvkåtan brukar efter norskt mönster 
kallas för tälttypen och den nordsamiska för gammety- 
pen.

Brädkåtor
Sedan det sågade virket blev lättillgängligt har man gjort 
en del kåtor m ed stomme av sågat virke samt bräder och 
papp, den s.k. brädkåtan. Samevisteskolans kåtor, som 
uppfördes 1939-40 på Dårraudden vid Tjulträsket är 
exempel på denna typ. Även brädkåtan täcktes helt eller 
delvis m ed torv.

Timmerkåtor
Hos skogssamerna i Malåbygden, Västerbotten samt i 
Arvidsjaur och södra Jokkmokk, Norrbotten är tim m er
kåtan vanlig. Den består av tre-fyra timmervarv nedtill -  
som i e tt timmerhus -  och en överdel i pyramidform. 
Denna utgörs av kluvet rundvirke i botten, sedan näver
täckning och utanpå detta halvklovar som håller nävret. 
Timmerkåtans planm ått är ca 3-3,5 m  i fyrkant. Dörren 
finns i den övre, lutande väggen.

Ganska tidigt upphörde man att nyttja timmerkåtan 
som bostad. I Koppsele, Malå, finns fortfarande ett par 
gamla timm erkåtor kvar.

Torvkåta av nordsamisk typ vid Gausjosjö lappläger. Foto i Väster
bottens museum.

Timmerkåta i Mald skugssameby 1901. Foto i Nordiska museets 
arkiv.
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Kåta med bod, njalla, i Ammarfjällen omkr. 1918. M ot bodens öppning står en stege, tillyxad ur en stock. Bredvid kåtan står den framstående 
fjällrävs]ägaren Nils Johansson, Nygård, Rödingträsk. T.h. syns en torkställning för kött, suonger. Foto i Västerbottens museum.

Förvaringsbyggnader
Den kanske mest välbekanta förvaringsbyggnaden är 
njallan. D et är en liten bod, som till skydd m ot hungriga 
djur sattes på toppen av en hög stubbe, e tt par m eter 
över marken. För ägarens tillträde finns en lös trappstege 
-  en stock m ed urhuggna steg. Denna gömdes då den 
inte nyttjades. I njallan förvarades torkat kött, torkad 
fisk, ost m.m. medan man var på flyttning i andra 
trakter. Njallan kunde till exempel göras av plankor, 
kluvna ur en stock och m ed tak av näver eller klovar. 
Endast e tt fåtal är bevarade, varav en finns i Gillesnuole.

Aiten  [nordsam) eller buerie [sydsam) är en liten 
timrad bod, som står på fyra stolpar eller andra hörn

stöd. Stolparna kan bestå av stubbar som tagits upp m ed 
rotbenen kvar; de kan liknas vid fågelbenl Därför kallas 
aitten ibland för gåsfotsbod. Bevarade exempel finns 
bl. a. i Giebna, Laiva i Rans sameby och Svartsjöbäcksda- 
len.

Luopte [nordsam) eller luovve [sydsam) är en enklare 
förrådsbod på två eller fyra ben, varav något kan vara 
växt på platsen. Väggarna är av rundvirke eller av bräder, 
som i den bevarade boden i Gausjosjö.

Bodar av de typer som härstammar från de bofasta 
nybyggarna var också vanliga hos samerna. Dessa har i 
regel underrede m ed stolpfötter.
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Luopte, en enklare förvaringsbod för redskap m.m. vid Gausjosjö 
lappläger, Överuman, Tärna. Foto i Västerbottens museum.

Suonger (nordsam) eller suenjere (sydsam] är en torkställning av 
rundvirke, stänger ställda m ot varandra i en pyramidform. På den 
hängdes kött a tt torka.

I artikeln behandlas enbart den del av den samiska byggnads
kulturen som föregick introduktionen av bil, skoter och flyg, vilket 
gjorde ett m odernt husboende möjligt för samerna. I stort sett tiden 
före 1950.

Här berörs inte heller den bostadstyp som ofta förknippas m ed 
den bofaste nybyggaren, den timrade stugan. Sådana har emellertid 
förekommit även vid samiska visten. De beskrivs närmare i artikeln 
om nybyggarens bebyggelse, sid. 42.

De samiska term erna är främ st häm tade ur Ernst Mankers Acta Lapponica.
Buerie, förvaringsbod på fyra ben, från Svartsjöbäcks- 
dalen, Vilhelmina. Foto i Västerbottens museum.
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Björktimmerhus vid ett nybygge i Hemfjäll, Sorsele på 1910-talet. Foto Robert Lundgren, Västerbottens museums bildarkiv.

Björktimmerhus-nybyggarens bebyggelse
Lars Flodström
Nybyggarna i Västerbottens län bosatte sig långt in i fjälldalarna -  
ända upp mot halfjället. Där växte förstås inte det i skogslandet vanliga 
byggnadsmaterialet för timmerhus -  gran, utan nybyggaren fick timra 
upp sina hus av den krokvuxna fjällbjörken. Några av björktimmerhusen 
finns ännu kvar och presenteras här.
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”Isoleringen har i allmänhet medfört specialutvecklingar 
av lokal natur. Fjälltrakterna ovan barrskogsgränsen, som 
blott haft tillgång till fjällbjörkens knotiga stammar, har 
kommit lapparna att av detta material skapa fulländade 
kåtaställ, m en när de eller nybyggarna i dessa orter sökt 
knuttim ra hus av björk, ha dessa sällan eller aldrig fått 
den täthet eller fasthet som erfordras.”

Etnologen Sigurd Erixons avfärdande av björktimra
de hus såsom sekunda och ej värda att närmare studera, 
är djupt beklagansvärd. Större delen av den ursprungliga 
fjällbebyggelsen i Västerbotten torde ha utgjorts just av 
björktimrade hus av olika former.

När Nordiska m useet genomförde sina stora by- och 
byggnadsundersökningar var många av dessa björktim
merhus fortfarande i bruk eller nyligen övergivna. Idag 
återstår endast en handfull hus, samtliga i varierande 
stadier av förfall.

Björktimmer förefaller att ha varit unikt som bygg
nadsmaterial just för Västerbotten. Enligt muntliga upp
gifter från Norrbottens museum och Jämtlands läns 
m useum har man där vid sina byggnadsundersökningar 
inte påträffat några björktimrade boningshus.

I Rana kommun i Norge har närmast intill Väster- 
bottensgränsen förekommit björktimrade hus, i vilken 
omfattning är dock obekant. Man kan dock anta att de 
inte funnits i någon större mängd, eftersom terrängen i 
Norge praktiskt taget går direkt över från fjordarnas 
barrskogsbälten till kalfjället utan något bälte av björk
skog emellan.

A tt björktimmer använts just i Västerbotten och inte 
i angränsande län är kanske inte så underligt. Nybyggar
na har här bosatt sig längre in i fjälldalarna och upp m ot 
kalfjället i björkskogsregionen i större utsträckning än 
man gjort i N orrbotten och Jämtland.

Björktimmerhusen visar på ett ålderdomligt bygg- 
nadsskick som grundar sig på gavelhuset, en husform 
som Sigurd Erixon ger snart sagt varje annan funktion än 
som vanligt förekommande bostad, utom  i Svealand, 
Götaland och ”i viss utsträckning också i bostäder tillhö
rande de sämst ställda arbetarskikten”. I Norrland fanns 
den framför allt i fäbodarna.

De få kvarvarande björktimmerhusen och det snabba 
förfallet gör det mycket angeläget att dokumentera vad 
som återstår av en ursprunglig byggnadskultur, som, om

än född ur ett naturtvång, inte är av en sådan sekunda 
och primitiv karaktär som tidigare ansetts.

Kunskapen om björktimmerhusen bygger på Väster
bottens museums bebyggelseinventering av äldre bebyg
gelse ovanför odlingsgränsen, gjord på uppdrag av Läns
styrelsen i Västerbotten. Fältinventeringen företogs 
1978-80 av Christer W esterdahl samt kom pletterande 
undersökning av undertecknad.

Den kanske viktigaste källan för en ingående känne
dom om de aktuella nybyggarna, deras liv, ekonomi och 
byggnadsskick finns i en undersökning som Jordbruks
departem entet lät företa 1914 om förhållandena på de 
s.k. inhysningslägenheterna, dvs. olagligt anlagda nybyg
gen ovanför odlingsgränsen som anlagts efter 1865 och 
som inte avvittrats eller skattlagts. Utredningen består 
till större delen av extensiva intervjuer m ed de enskilda 
lägenhetsinnehavarna angående dessas sociala förhållan
den, ekonomi, byggnader, handel, förhållande till ren
skötseln m.m. Mer om utredningen finns att läsa i arti
keln om fjällägenheter, sid. 50.

Fjällgårdens byggnader
1 1749 års lappmarksreglemente, som var giltigt fram till 
1873, bestämdes att nybyggaren inom de 15 frihetsåren 
(perioden innan fastigheten skulle avvittras och skattläg
gas) skulle ha uppfört vissa byggnader.

I detaljerade beskrivningar stadgades att han skulle 
ha uppfört boningshus m ed stuga och kammare 1 2 x 1 0  
alnar stort (1 aln = 0,59 m), kornlada m ed loge 1 1 x 1 1  
alnar stor som skulle rymma säd till 4-5 tunnors utsäde. 
(1 tunna utsäde = 1 tunnland = 0,5 hektar). Dessutom 
skulle det finnas stall, ladugård och foderhus. A tt logen 
var mer detaljerat beskriven visar klart vilken uppfatt
ning myndigheterna hade om vad som var det viktigaste 
näringsfånget för nybyggaren. Nybyggaren skulle odla, 
inte ränna i skogen och jaga eller fiska. Meningen var 
naturligtvis att kunna beskatta samerna för jakt- och 
fiskerättigheter och renskötsel samt nybyggarna för od
lingen. D etta skulle innebära att staten kunde tillgodo
göra sig dubbel skatt på en och samma areal.

1790 skärptes bestämmelserna så att man även kräv
de att nybyggaren skulle ha uppfört kvarn, bastu, gärdes- 
gårdar samt övriga nödiga hus och lador. Allt detta 
måste, förutom  odlingarna, finnas när frihetstiden gick
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u t för att nybygget skulle kunna skattläggas och övergå i 
nybyggarens ägo.

De statliga bestämmelserna kom naturligtvis att spe
la en stor roll för byggnadsbeståndet. Den vanliga nybyg- 
gargården bestod av ett flertal mindre hus, i undersök
ningen från 1914 i medeltal 6, var och en m ed sin egen 
funktion. I en del fall kunde husen byggas intill varandra 
under ett gemensamt tak för bekvämlighetens skull. 
Man byggde t.ex. ofta ihop ladugård och foderlada.

En mycket avgörande faktor för husens utformning 
var den situation som nybyggaren befann sig i när han 
skulle ta upp nybygget. D et var en livsnödvändighet för 
honom att snabbt kunna komma under tak med familj 
och eventuell boskap före vintern. En kåta för familjen 
och ett ritvirkesskjul för boskapen var kanske det man 
hann m ed första året.

Boningshuset
D et första, och i många fall enda, boningshuset har sedan 
blivit en enrumsstuga m ed gavelingång och torvtak. 
Väster om barrskogsgränsen byggdes stugan av björk
timmer.

Karl Andersson som var predikant i Tärna i början av 
seklet, och som har skrivit e tt antal folklivsskildringar 
därifrån, skriver i en av sina böcker att ovanför Tärna är 
alla hus byggda av björktimmer.

Den lilla enrumsstugan m ed gavelingång har sedan i 
en del fall byggts u t på olika sätt, antingen m ed ett 
vindfång av bräder eller ritvirke (stående björkslanorj, 
eller sammankopplats m ed ytterligare en huskropp till 
en mellansvalelänga, eller byggts på till en enkelstuga 
eller i något fall till en parstuga.

Så småningom har björktimmerstugorna bytts u t 
m ot mer ”konventionella” byggnader av grantimmer 
eller resvirke och då oftast byggts upp antingen som 
enkelstugor eller som parstugor.

När man har byggt nytt på gården har det äldre huset 
ofta fått stå kvar och fått tjäna som födorådsstuga, 
bagarstuga eller omvandlats till någon typ av ekonomi
byggnad.

Ladugården
Ladugårdar har funnits i många varierande former på 
gårdarna. Vanligt har varit en mindre fyrknutad byggnad

m ed precis lagom rum  för det antal djur som man ansåg 
sig kunna försörja, 3-4 kor, några smådjur (kalvar, får och 
getter] samt eventuellt en oxe eller häst. I de flesta fall 
har det även funnits en eldstad i ladugården där man har 
kunnat koka ”värman”, gröpen som användes som foder
ersättning m ed mycket varierat innehåll, som gavs till 
kreaturen vintertid. På en del gårdar har man dock haft 
kokhuset i en separat byggnad bredvid ladugården. Ofta 
har en foderlada varit sammanbyggd m ed ladugården 
under ett gemensamt tak m ed en öppen portgång emel
lan.

H öet förvarades annars antingen i små lador eller i 
stängslade hässjor ute på slåttermarken fram till vintern 
när det kunde dras på släde hem  till gården.

Härbret
Härbren har funnits på alla gårdar, ofta flera stycken. Ett 
vanligt härbre har varit timrat, m ed torv eller vedtak. 
Härbrena har m ed några få undantag varit placerade på 
stolpramar. Den upphöjda placeringen isolerar boden, 
m ed dess känsliga innehåll av m at och kläder, från 
markfukten. Dessutom blir det svårare för t.ex. möss och 
andra skadedjur att ta sig in och ställa till m ed skada.

Härbrets stora användbarhet kanske bäst illustreras 
m ed att det är den byggnadstyp som sparats längst av det 
äldre husbeståndet, och att många av de gamla härbrena 
används än idag, i vissa fall m ed ursprungligt tak, medan 
andra har försetts m ed plåttak. Den här typen av stolp- 
bodar tillhör också en av våra allra äldsta byggnadstyper. 
Den finns bl.a. avbildad i gravurnor från yngre sten
åldern i Tyskland.

Övriga byggnader
Dass fanns ursprungligen i separata byggnader fram till 
dess att man byggde ladugårdar m ed underliggande 
gödselstad. Då förlädes även dasset till ladugården.

I övrigt tycks man efter behov ha byggt andra förråds- 
och ekonomibyggnader. Något slags byggnad för rökning 
av m at har dock alltid funnits, oftast i form av en rökkåta, 
vilket är vanligt än idag.

Vad gäller trösklogar, sädesbastur och kvarnar har de 
dock inte varit så vanliga i området. Många familjer 
kunde gå samman om dessa eftersom säden ofta inte 
mognade. Den mesta säden och mjölet köptes ju  från
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Norge. På de 97 gårdar som redovisas i undersökningen 
från 1914 finns bara en loge redovisad -  i Dorotea.

Gården i landskapet
Gårdsbildningen tycks inte ha följt något bestäm t möns
ter. Boningshuset har ofta placerats högst uppe på en 
sluttning m ed fri utsikt över en sjö. Sedan har de andra 
byggnaderna placerats run t om m ed hänsyn till möjlig
heterna i terrängen.

Även odlingarna har placerats uppe på en sollid. I 
sluttningen kan det vara e tt par grader varmare än nere i 
dalen eller uppe på toppen av sluttningen, vilket var av 
största vikt för att potatisen och annat som odlades inte 
skulle frysa i förtid. Potatisbacken i Ammarnäs är e tt 
mycket tydligt exempel på detta.

Byggandet regleras
Efter odlingsgränsens införande 1867 och det nybygg- 
nadsförbud som den bl.a. innebar, började staten upplå
ta olika typer av arrendelägenheter både på avvittrad och 
oavvittrad kronomark. Bland den mängd av bestämmel
ser som omgärdade dessa nybyggen, fanns också mycket 
stränga sådana som reglerade byggandet. Myndigheterna 
ansåg att många av de byggnader som fanns på tidigare 
nybyggen i de flesta fall inte uppfyllde de mest elemen
tära krav på hygien och människovärde.

I och m ed varje ny upplåtelse sändes därför med 
typritningar till bostadshus och ladugårdar.

Grundmodellen till bostadshuset var en enkelstuga 
på 65 m 2 m ed oinredd vind. O m  speciella skäl förelåg 
kunde arrendatorn efter ansökan få bygga ett något 
större hus om 75 m 2 m ed två rum  och kök samt e tt inrett 
rum  på vinden.

Av det äldsta byggnadsskedet m ed de små primitiva 
husen finns idag mycket lite kvar. Förändrade och högre 
krav på standard, utrymme, komfort och hygien har 
tvingat fram andra husformer och andra byggmaterial.

Inte heller den kom pletta gårdsbilden m ed sitt myller 
av små hus finns längre kvar mer än på e tt fåtal platser. 
De förändrade kraven, m en även utflyttningen från de 
gamla gårdarna har gjort att den äldsta bebyggelsen 
antingen har rivits eller fått förfalla.

All bosättning på kronans mark i lappmarken var 
tillåten endast efter statens tillåtelse och i princip förbju

den efter odlingsgränsens införande. Trots detta togs 
olagligen en hel del nybyggen upp. En del av dessa kom 
sedemera att legitimeras som fjällägenheter, på åter 
andra blev nybyggarna tvingade att gå ifrån nybyggena. 
Under vissa noga specificerade förhållanden tillät dock 
kronan nybyggesverksamhet. I faktarutan här nedan be
skrivs de olika typer av nybyggen och upplåtelseformer 
som kan förekomma i lappmarken.

Överloppsm ark = Kronomark efter avvittringen. E tt område som 
ansågs lämpligt a tt åt kronan bibehållas för ordnad skogshus
hållning, eller som reserverades för framtida nybyggesupplå- 
telser.

Kronopark = Avvittrad statligt ägd skog m ed ordnad skogshus
hållning.

Fjällägenhet = Arrendelägenhet på oavvittrad m ark ovan od- 
lingsgränsen. Arrendetid i allm änhet 50 år. A rrendet kunde 
förnyas eller överlåtas på arvingar. Ingen odlingsplikt.

Skogstorp = Arrendelägenhet på aw ittrad  kronomark. Arrende
tid  20 år m ed möjlighet till 50 års förlängning. Arrendator 
förpliktigad att bebygga och uppodla lägenheten, samt även 
utöva uppsyn över anvisad del av kronoparken och där även 
utföra nödiga arbeten. För upplåtelse ställdes stora krav på 
duglighet hos arrendatorn.

O dlingslägenhet = Arrendelägenhet på kronom ark upplåten på 
50 år till m indre bemedlad person av god vandel m ed 
optionsrätt till förnyat arrende. Upplåtelsen kunde ske om 
det var gagneligt för skogsskötseln i om rådet eller om lägen
heten låg i anknytning till odlad bygd eller kommunikations
led och inte hindrade skogsskötseln.

K ronotorp = Å kronopark nedanför odlingsgränsen belägen ar
rendelägenhet upplåten på 50 år m ed förnyelseoption. För
utsättningen för upplåtelse var a tt to rpet befanns nödvändigt 
m ed hänsyn till behovet av arbetskraft på kronoskogarna.

Inhysningslägenhet = Frälsetorp utan eget mantal (icke skattlagt 
nybygge som inte är arrenderat) som olagligen anlagts ovan 
odlingsgränsen efter 1867 (i vissa fall tidigare).
Vissa av inhysningslägenheterna legaliserades delvis 1909 
och omvandlades 1915 till fjällägenheter.

Jordbrukslägenhet = En åt f.d. renskötande same upplåten, m ed 
av staten uppförda byggnader, arrendelägenhet på 50 år m ed 
optionsrätt till ytterligare 50 år. Odlingsskyldighet för arren
datorn, som m åste ha sin huvudsakliga utkom st av jordbru
ket.

Bostadslägenhet = En för samer på livstid upplåten arrendelä
genhet m ed skyldighet att bygga för arrendatorn. V id avträde 
från gården tillfaller byggnaderna staten utan ersättning. 
Arrendatorn måste ha annan tryggad försörjning t.ex. genom 
renskötsel.
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Beskrivning av några björktimmerhus

”Klabbhuset", Umasjö
Boningshus i en våning från 1880- eller 1890-talet. 
Uppfört av Fredrik Stenmark från Umfors samt hans 
söner August och Otto. Väggarna består av travad björk
klabb m ed lera och mossa som tätningsmaterial. Huset 
är klinat m ed lera på insidan och har utvändig stående 
locklistpanel. Ursprungligen torvtak, nu plåttäckt. H u
set är upprustat.

Byggnadssättet är ovanligt. Bara detta hus är känt i 
Västerbotten. Troligen har byggherren fått impulser 
utifrån till den här byggtekniken.

Natanaels gård, Vilasund
Parstuga av björktimmer m ed torvtak, ursprungligen 
uppförd 1860. Byggnaden är korsröstad m ed utbyggd 
kammare och hall. Från förstugan leder en trappa upp 
till en loftvåning som användes under sommaren. Utvän
digt täcks stugan av stående ofärgad locklistpanel med 
båglister. Invändigt är den klädd m ed pärlspontpanel 
som hyvlats på platsen omkring 1920. Spismur av skiffer 
och norsk järnspis.

Natanaels gård, Vilasund.

"Klabbhuset" i Umasjö. 
Nedan detalj av vägg
konstruktionen.
Foton i Västerbottens

Sörsidan, Tängvattnet
Gårdsanläggning m ed i huvudsak björktimmerhus, upp
förda på 1860-talet av Måns Mattsson. Samtliga äldre 
byggnader är i varierande form av förfall. Vid sidan av 
gården Skälvattnet är detta den enda nybyggargård som 
bibehållit den ursprungliga björktimmerbebyggelsen. 
D et äldre boningshuset -  en mellansvalelänga av björk
tim m er -  flyttades ca 250 m från gårdsplanen och använ
des som fäbodstuga när det nya boningshuset uppfördes 
1921. Idag återstår bara ena delen av längan.

Två lador på gården har ursprungligen varit delar av 
ladugården, som troligtvis även den varit en mellansvale
länga av björktimmer med torvtak. Den ena av ladorna 
användes tidigast som kokhus, den andra var den med



Sörsidan, Tängvattnet. 
Boningshuset.

Nedan hemlighuset.

ladugården sammanbyggda foderladan. Vidare finns en 
bodlänga av björktimmer m ed torvtak som var avsedd 
för ved och m at m ed en torkhylla på ena gaveln. Dessut
om finns på gården flera timrade bodar samt hemlighus 
av björktimmer.

Skälvattnet, Joesjö
Numera öde gårdsanläggning från 1870 m ed bonings
hus, foderlada m ed port samt bod. Samtliga byggnader 
uppförda av björktimmer. Boningshuset, en mellansva- 
lelänga m ed torvtak består av en större och en mindre 
stuga, den mindre utan spis. Mellansvalen har haft ytter
dörr och skifferhällar som golv. Ingen av stugorna har

Gårdsanläggningen i Skälvattnet. 

Boningshuset i Joeström.

haft varmtak (innertak). Ursprungligen var huset försett 
m ed små tolvrutade fönster. Foderladan, m ed port och 
redskapsbod, var tidigare sammanbyggd m ed en ladu- 
gårdsgamme. Boden har utbyggd gavelsvale och ett nu
mera raserat torvtak.

Joeström
Äldre, delvis raserat boningshus av gran- och björktim
mer m ed torvtak. Äldsta delen flyttades från Laisholm 
av åskiljebon Lars Peter Mårtensson. Den yngre delen 
uppfördes av samme man på 1870-talet. Ligger på ett för 
de tidigare nybyggena karakteristiskt sätt, högt uppe på 
en sollid. Nuvarande gården ligger närmare dalbotten.
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Boningshuset har formen av en parstuga. Den äldre 
delen var ursprungligen en gavelstuga av grantimmer, 
som sedermera sammanbyggts m ed ytterligare en stug- 
del av björktimmer samt mellansvale. Mellansvalen har 
ändrats till hall och kammare. Byggnaden har haft bräd- 
panel, varav endast rester återstår. Torvtak, frontespis 
över entrén. Björktimmerdelen har i e tt senare skede 
använts som förvaringsplats för jordbruksredskap varvid 
en stor dörr tagits upp i gaveln.

Atjiken, söder om Abelvattnet
Ursprungligen ett höst- och vårviste för Nils Sjulsson 
Stångberg. Omkring 1910 köpte han markrättigheterna 
från Lövlund och började anlägga ett nybygge för att 
själv kunna slå sig ner på detsamma när han blev äldre 
och inte orkade m ed renskötseln. Vid Atjiken bodde 
också dennes måg samt en son, Axel Stångberg, samtliga 
m ed egna bostadshus.

Boningshuset, av björktimmer m ed torvtak, uppför
des 1910. D et är en enkelstuga i en våning. En dörr är 
upptagen även på bakre långväggen i köket. 1914 be
skrevs huset som ”stort och präktigt”. Trots att huset 
numera är kraftigt förstört, kan man fortfarande skönja 
det gedigna timm erarbetet. På platsen finns också en 
lada av plank m ed torvtak.

Rödingbäck, Stora Tjulträsket
Fjällägenhet väster om Raurejukke, upptagen 1899 av 
Nils Sjulsson. Bostadshuset från 1899 är byggt av björk-

Boningshuset i Atjiken. Foton i Västerbottens museum.
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tim m er m ed torvtak och på skiffergrund. Ursprungligen 
skall huset ha varit utrustat m ed både järn- och stenspis, 
num era finns där en bakugn som sattes in på 1930-talet. 
I övrigt finns på fastigheten en gavelbod av björktimmer 
m ed torvtak som står i en sluttning på enkla klubbstol
par. Här finns också en lada av björktimmer m ed torvtak 
m ed ingång från gavelhörnet. Andra byggnader på fastig
heten är ett bostadshus från 1914, ladugård, vedbod 
samt båthus.

Måns Lista, Tärnasjön
Sommarviste, även inregistrerat som inhysningslägenhet 
för Magnus Laestander, skattelandsinnehavare. 1913 lät 
han uppföra en enkelstuga av björktimmer. August

Bostadshuset i Rödingbäck.



" * ^5266(81

Sommarvistet M åns Lista, Tämasjön.

Stenmark i Umasjö som byggde huset hade även erhållit 
i uppdrag att bygga en ladugård, m en det är tveksamt om 
den någonsin kom till utförande. H uset synes inte ha 
utnyttjats till annat än som sommarviste. Enligt jord
bruksdepartementets undersökning 1914 skall dock hu
set ha varit byggt av grantimmer.

Guortajaur, söder om Virisen
År 1893 slog sig samen Nils Larsson ner i närheten av sitt 
gamla höst- och vårviste för att bli nybyggare. Orsaken 
var att han inte längre kunde försörja sig på renskötseln.

Nybygget kom så småningom att övertas av hans måg 
Olov Boman som 1908 köpte en skatteandel från 
Svalgonäs varför det här olaga anlagda nybygget så att 
säga bakvägen kom att skattläggas m ed nybyggesstatus i 
samband m ed avvittringen.

Odlingsmöjligheterna var emellertid ganska dåliga på 
denna plats, varför Boman ca 1920 flyttade nybygget till 
Gielas vid norra änden av Ransaren, en fjällägenhet som 
fortfarande är i drift. Vid Guortajaur finns bara ett 
bostadshus kvar, en björktimmerstuga m ed torvtak, in
delad i förstuga och kök. Viss renovering företogs på 
1950-talet.

Stenladugård i Umasjö
Bristen på ”norm alt” byggnadsmaterial speglas även i 
skifferladugårdarna i Umasjö och Mjölkbäcken (nu ri
ven].

Bostadshuset vid Guortajaur.

Stenladugården i Umasjö.

Ladugården i Umasjö är uppförd av kallmurad skiffer 
i skalteknik m ed jordfyllning. Gavelröstena samt några 
varv av timm er avslutar huset m ot taket. Ladugården är 
sammanbyggd m ed en hölada av resvirke och bräder 
m ed torvtak som hålls uppe m ed en mesulakonstruk- 
tion. Byggnaden har nyligen renoverats genom Länssty
relsens försorg. Enligt en då funnen inskription på en 
stock skall den vara uppförd 1859. Muntliga uppgifter 
anger att den skall vara byggd av "Lars Påvels”, Lars 
Påhlsson från Umfors. Ladugården användes även av 
norgefararna som kunde övernatta på det inredda löftet 
ovanför.
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Fjällägenhet
-fjällgård med s
Katrine Nygren

Gårdsbebyggelsen i södra Lapplands fjällområde har en 2 OO-årig historia. 
Under hela den tiden har staten haft ett stort inflytande över hur den fasta 
kolonisationen utvecklats. Från 1915 kom många bosättningar att 
inordnas ifjäUägenhetssystemet, en av flera former för statligt upplåtande 
av mark i Lappland och västra Jämtland. Idag är detta begrepp under 
avveckling och staten bereder frågan om hur de sista 15 fjällägenheterna 
i Västerbottens län ska hanteras.

Under hela 1800-talet fanns en vision om Lappland som 
framtidslandet m ed de enorma resurserna inom skog, 
bergsbruk och odling som bärande motiv. Mycket stora 
infrastrukturella satsningar genomfördes, framför allt 
avseende vägar och flottningsleder och så småningom 
järnväg. Längs älvdalarna, upp m ot norska gränsen eta
blerades gård efter gård. Dessa nybyggare levde av fiske, 
jakt och boskapsskötsel m ed ängsbruk. Nybyggarna kun
de vara såväl samer som ättlingar till tidigare finska 
nybyggare och svenskar. Sida vid sida bodde nybyggarna 
och de nomadiserande samerna.

Odlingsgränsen
Samernas och nybyggarnas näringsfång inverkade på 
varandra. Renarna skadade nybyggarnas hö, och nybyg
garna gjorde intrång på de marker som samerna nyttjade 
som renbetesland. Problemet uppmärksammades flera 
gånger under 1800-talets första del, men först 1867 
kunde ett beslut fattas som innebar att odlad bygd och 
fjällbygd skulle skiljas åt av en s.k. odlingsgräns. Under 
1880- och 90-talen fastställdes den exakta dragningen av 
odlingsgränsen. Väster därom var marken förbehållen 
rennäringen. Men det var inte bara omtanke om ren-

Skellefteå

Lycksele

Umeå,

Det grå området utgörs av defyrafjällkommunema och den streckade 
linjen visar odlingsgränsen. Karta: Ingrid Berg, G15-projektet, Läns
styrelsen.
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Matsokudden, Sorsele kommun. I kulturmiljövårdande syfte har länsstyrelsen bedrivit upprustningsarbete av byggnader på Matsokudden och 
Rödingvik. Under 1996 inleds arbeten med röjning och slåtter av inägoma på dessa ställen. För en full förståelse av dessa bosättningars 
förutsättningar är det viktigt att såväl byggnader som inägomarken med odlingar hålls i stånd. Foto Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet.

näringen som låg till grund för beslutet om en odlings- 
gräns. Staten hade också erfarenhet av att de jordbruk 
som togs upp inom fjällområdet ofta ledde till svåra 
förhållanden för nybyggaren. D etta ledde i sin tur till att 
staten blev tvungen att träda in och ge bidrag och att 
nybygget därmed blev ett osäkert beskattningsobjekt för 
kronan. Statens restriktiva hållning från 1880-talet och 
framåt vad gällde nybyggen berodde också på en allt mer 
ökande insikt om skogarnas ekonomiska värde.

I realiteten togs ytterligare nybyggen upp ovan od- 
lingsgränsden. En inventering under 1890-talet visade

att hela trehundra nybyggen hade tillkommit i Lappland 
ovanför odlingsgränsen utan myndigheternas vetskap.

Illegala bosättningar
Under 1800-talet fyrdubblades folkmängden i Väster
bottens län och antalet mark- och egendomslösa ökade 
kraftigt. D et var många av dessa, som i stort armod och 
utan annan utväg, upptog de illegala bosättningarna 
ovan odlingsgränsen som senare till vissa delar skulle 
komma att upptas i fjällägenhetssystemet.
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Runt sjön Stora Tjulträsket i Sorsele kommun, väster om Am m am äs, ligger flera tidigare fjällägenheter samlade. Området är av riksintresse för 
kulturmiljövården. Vid Stora Tjulträsket fanns 1938 de åtta gårdarna Rödingbäck, Rödingvik, Nils-Jonases, Dårraudden, Nygård, Matsokud- 
den och Noulpen 1 och 2. Bilden visar Noulpen 2 på 1920-talet, den enda av dessa gårdar som fortfarande bebos året runt. Foto Hilmer 
Zetterberg, Västerbottens museums bildarkiv.

Den fattiga, jordlösa befolkningen såg sig tvungen att 
bosätta sig på marker som tidigare utnyttjats som fäbod
ställen, renvallar eller röjningar och slåttermarker. D et 
var ett alternativ när andra utvägar, som emigration, inte 
var möjliga. Bosättningarna togs upp i samförstånd med 
byamännen. Vid avvittringen (gränsläggning mellan 
statlig och enskild mark, i södra Lappland under 1880- 
90-talen) uppdagades dessa bosättningar och kom att 
betraktas som olaga bosättning på kronojord. Några 
bosättningar m ed goda förutsättningar belägna i krono- 
parkerna uppläts som skogstorp medan andra avhystes.

Men företeelsen fortsatte, och vid 1909 års riksdag 
uppmärksammades problematiken m ed det stora antal

bosättningar som uppkom m it utan lagliga rättigheter, 
såväl före som efter avvittringen. Nu beslöts att upplåtel
ser skulle kunna ske både nedanför och ovanför odlings- 
gränsen. Arrendeformen kom att kallas odlingslägenhe- 
ter. De hade en upplåtelsetid om 50 år. Innehavaren fick 
en odlingshjälp de första åren om totalt 750 kronor och 
efter 15 frihetsår skulle arrendeavgiften börja betalas. 
Bland de motiv som kan skönjas bakom tillkomsten av 
odlingslägenheter syns nu för första gången mer socialt 
inriktade ideér, man ville skapa en fast jordbrukarstam 
av den jordlösa befolkningen. Skogsvårdsintresset på de 
statliga markerna var fortfarande det huvudsakliga och 
avgörande, men vikten av att jordbruksbefolkningens
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ställning stärktes syns nu tydligare. Några kolonisations- 
motiv fanns inte.

Fj ällägenheterna
Under sommaren 1914 startades en omfattande under
sökning om de illegala bosättningarna kunde behållas 
utan förfång för renskötseln. Genom undersökningen 
kom det fram att odlingsmarker och hundar på många 
håll utgjorde allvarliga besvär för renskötseln. Renarnas 
kalvningsplatser och betesmarker hade i många fall tagits 
i anspråk av nybrukarna. Lösspringande hundar skrämde 
iväg och splittrade renhjordarna och störde vajorna i 
kalvningen. Samernas arbete försvårades och förhållan
det ledde i vissa fall till att de upphörde m ed renskötseln.

Undersökningen visade också den fattigdom och det 
armod som kännetecknade livssituationen för många av 
nybrukarna. Vissa bosättningar låg så illa till och var av 
sån beskaffenhet ”att det för innehavarna måste anses 
vara en olycka att fortfarande behöva vistas på dylika 
platser, och belägna långt borta från människoboningar, 
med små illa röjda vallar, ännu mindre steniga, frostlän- 
da potatisland, illa hopkommna byggnader ofta m ed hål 
i väggar och golv, så att regn och snö hade fritt tillträde.”

Undersökningskommissionen ansåg vidare att även 
om bosättningarna i många fall var till hinder för ren
näringen, skulle inte en automatisk avhysning ske. Stor 
hänsyn skulle tas till den enskilda gårdens belägenhet 
och om den verkligen utgjorde hinder för rennäringen. 
Hade stor möda lagts ned på byggnader och odlingar, 
och det var svårt för innehavaren att finna utkom st på 
annat håll, ansåg kommissionen att bosättningen kunde 
bibehållas, liksom om innehavaren hade bott där länge.

Dåvarande landshövdingen i Norrbottens län, Oskar 
von Sydow, gjorde 1913 en utredning om samernas och 
renskötselns förhållanden. Han var starkt kritisk till att 
myndigheterna upplåtit skogstorp och odlingslägenhe- 
ter ovan odlingsgränsen samt menade att de olagliga 
bosättningarna hade kunnat tas upp p.g.a. myndigheter
nas passivitet. Därför kunde man inte nu utan mycket 
goda skäl avhysa innehavarna till lägenheterna. Staten 
borde emellertid i fortsättningen inte uppm untra till 
bosättning i dessa områden. Där naturliga förutsättning
ar saknades för att kunna upprätthålla en rimlig levnads
standard skulle inte bosättningar få ske, och dessa områ-

SYENSK FÖRFÅTTHIMSSÅMLIM.
1915 

S :r 169.
Utkom från  trycke t 
den 14 ju n i  191».

V t  1 f lP  (Babrlk och datam kun*11 . r  I D » .  göra* frin  predikstolen.)
K u n g l .  M a j  n a  n A d ig a  k u n g ö r b l s b  

au g å en d e u p p lå ta n d e  a r  o d lin g slf ig e n h e te r n i. m . i  t r a k t e r n a  ovan  o d lin g s
g rä n se n  i  V ä s te rb o tte n s  och  N o rrb o tte n s  lä n s  la p p m a rk e r ;  

given Sioclcholms slott den 3 ju n i 1915.

V i G U ST A F, m ed  G u d s  n&de, S v e r ig e s , G öte9  o ch  V e n d e s  K o n u n g , 
g ö ra  v e t e r l ig t :  a tt, sedan riksdagen b ifallit vad Vi föreslagit i proposition an-

fående upplåtande av  odlingslägenneter m. m. i trak terna ovan odlingsgränsen i 
'ästerbottens och N orrbottens läns lappm arker, Vi funn it go tt förordna, a t t  ku n 

görelsen den 18 ju n i 1909 angående upplåtande av odlingslfigenheter å  kronoparker 
och överloppsm arker i de sex nordligaste länen icke skall äga  tilläm pn ing  i avse
ende A områdena ovan odlingsgrfinsen i Västerbottens och N orrbottens lfins lapp
marker, sauit a t t  nyttjanderä ttsupplåte lse av  m ark å dessa trak te r i a llm änhet icke 
heller eljest m å vid tagas i annan ordning än som stadgas i lagen om de svenska 
lapparnas r ä t t  t i ll  renoete i Sverige den 1 ju li  189b, dock a t t  p å  Oss skall an 
komma a tt, där i något fa ll synnerliga skäl föreligga, v id taga upplåtelse av  odlings-
lägenhet eller eljest med n y ttja n d erä tt upplåta m ark inom samma trak te r.

Denna kungörelse träder i k ra ft dagen efter den, då kungörelsen, en lig t därå 
meddelad uppgift, från trycke t utkom m it i Svensk författningssam ling.

D et alla, som vederbör, hava sig hörsamligen a tt efterrätt». T ill y tterm era
visso hava V i detta med egen hand underskrivit och med V å rt kungl. sigill be
kräfta lå tit. Stockholms s lo tt den 3 ju n i 1915.

GUSTAF.
(!•• 3.)

(Jordbruksdepartem entet.) J o h a n  B k c k - F r i i s .

1915 års kungöreke om fjällägenheter, genom vilken flera av de olag
liga bosättningarna ovan odlingsgränsen legaliserades.

den utgjordes i stort sett av markerna ovan odlingsgrän
sen. En annan anledning var naturligtvis e tt fortsatt 
värnande om rennäringen. Von Sydows utredning låg 
sedan till grund för 1915 års kungörelse om fjällägen
heter. I och m ed denna legaliserades flera av de olagliga 
bosättningar som uppstått ovan odlingsgränsen efter 
1867 och den gemensamma benämningen på dessa samt 
de flesta skogstorp och odlingslägenheter ovan odlings
gränsen blev fjällägenheter. I Västerbotten övergick ett 
60-tal bosättningar till denna upplåtelseform.

Situationen 1914
I stort sett alla som innehade en illegal bosättning blev 
vid 1914 års inventering intervjuade inför kommissio
nens utredning och kommande förslag. De frågor som 
ställdes följde ett formulär där alla intervjuade svarade 
på samma frågor. D etta gör att man kan få en ganska god 
bild av vissa förhållanden ovan odlingsgränsen vid den 
tiden.
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Älgjägare har samlats 
vid fjällägenheten i 
Virisen, Storumans 
kommun i jakttider 
1995.
Foto Jan Sundström, 
Västerbottens museums 
bildarkiv.

Vilka bosatte sig ovan odlingsgränsen och varför? I 
många fall var det samer som slog sig ner på sina gamla 
renbetesland. Ungefär hälften av innehavarna var av 
samiskt ursprung och hade av olika anledningar valt att 
bo på ”svenskt” vis. På frågan varför de slutat som 
renskötare blev svaret många gånger helt enkelt att 
”renarna hade tagit slut”, eller att någon olycka hade 
drabbat deras renflock och att de därefter inte kunnat 
fortsätta m ed renskötseln. Andra hade blivit för gamla 
och hade då valt att bosätta sig på sina gamla vår- och 
höstvisten. A tt e tt hus ansågs varmare och bekvämare än 
kåtorna var ibland orsaken till att stugor byggdes av 
samer. Samer som ännu hade kvar en del renar tyckte att 
åtminstone hustru och barn kunde få ett lättare liv om de 
stannade under hela året i en stuga och slapp flytta m ed 
renflocken.

Svenskarna angav ofta som skäl att efter giftermål 
måste man ju  ha nånstans att bo och ha tak över huvudet. 
Några hade kom m it i besittning av platsen genom gifte 
m ed en samekvinna. Andra ansåg att det var en passande

plats för odling, eller att en ny odling var tvungen att tas 
upp, då tidigare arrende på annan plats gått ut.

Jordbruken var små. De flesta hade 1-2 kor, 1-2 får 
och några getter. På många av gårdarna fanns även en 
tjur, oxe eller en häst som dragdjur. Ängsbruket om fat
tade vanligen endast någon eller några hektar, så pass att 
djuren kunde vinterfödas, och åkern utgjorde mindre än 
en halv hektar odlad jord. På åkern odlades nästan 
uteslutande potatis, i något fall fanns även en liten del 
korn eller grönfoder.

För att kunna överleva på dessa små gårdar var det 
viktigt att fiske, ripfångst och annan j akt kunde bidra till 
att få m at på borden. Dessutom var det viktigt att 
extrainkomster ordnades på något sätt. Många arbetade 
med skogsarbete under vintern och m ed flottning under 
sommaren. En del av samerna hade några renar kvar som 
gav viss inkomst. Många tjänade några extra slantar på 
att sälja slöjdprodukter, lotsa turister i fjällen, hjälpa 
andra m ed slåttern, bygga not, hugga ved och diverse 
andra sysslor.
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Efterkrigstiden
Efter andra världskriget befann sig Sverige i en välfärds- 
utveckling som bl.a. ledde till 1947 års kungörelse om 
upplåtelser av norrländska fjällägenheter. Jämfört m ed 
tidigare var bestämmelserna mer gynnsamma och inne
bar bl.a. a tt staten hade ansvar för byggnaderna. För att 
få sin bosättning omvandlad till norrländsk fjällägenhet 
krävdes emellertid att tillräckliga odlingsinsatser lagts 
ned eller skulle komma att läggas ned på lägenheten. 
Den måste också omfatta ett visst minimum hektar 
odlad mark. Många av fjällägenhetsinnehavarna ansökte 
om övergång till denna upplåtelseform och m ed anled
ning av detta inventerades fjällägenheter, skogstorp och 
odlingslägenheter ovan odlingsgränsen runt 1950. Fjäll
lägenheterna visade sig då ha samma karaktär som lapp
markens småjordbruk i övrigt.

Från 1950-talet och framåt rustades många fjällägen
heter upp. En del fjällägenheter och norrländska fjäll
lägenheter överfördes till Domänverkets förvaltning 
som kronotorp eller kronolägenheter.

År 1955 fanns det 131 fjällägenheter i Västerbottens 
län. Från det 60-tal som uppstod i och m ed 1915 års 
kungörelse har alltså ytterligare ett stort antal gårdar 
legalt upptagits ovan odlingsgränsen. Idag återstår en
dast 15 stycken. Nedläggning, friköp, överdämningar för 
vattenkraft och avflyttning är anledningar till a tt det nu 
endast finns ett fåtal fjällägenheter kvar. I jämförelse 
m ed andra småbruk i lappmarken har emellertid avveck- 
lingstakten inte varit högre bland fjällägenheterna.

Kulturvärden och bevarande
Fjällägenheterna uppvisar många gemensamma drag 
m ed och följer samma utveckling som andra gårdar i 
fjällvärlden, såväl privatägda som upplåtna under andra 
former. Som vi sett har dessa gårdar genomgått olika 
öden. Upplåtelseformerna har skiftat över tiden och 
detta har naturligtvis inverkat på gårdarnas uppbyggnad 
och struktur. Troligen kan man utläsa särskilda drag hos 
dessa gårdar som sammanhänger m ed deras uppkom st 
och processande genom den statliga apparaten. Dessa 
aspekter är ännu inte närmare studerade, m en kanske 
kan en, m ed stöd från Riksantikvarieämbetet, nyligen 
påbörjad studie vid Mitthögskolan i Östersund leda 
vidare.

De fj ällägenheter som fortfarande finns kvar ligger på 
statlig mark och innebär e tt ansvarstagande för staten. 
En utredning pågår som ska leda fram till vilka lägenhe
ter som ska kvarstå i statens ägo och vilka som ska säljas 
eller läggas ned. Under sommaren 1995 gjorde läns
styrelserna i de tre nordligaste länen inventeringar av 
fjällägenheterna för en bedömning av deras kultur- och 
naturvärden. Vad som uppmärksammades vid invente
ringen var kulturvärden avseende kontinuitet, ursprung
lighet och funktion i bebyggelsen, odlingsspår i form av 
odlingsrösen, hägnader, dikningar o dyl. En del av fjäll
lägenheterna uppvisar i dag e tt ålderdomligt byggnads- 
skick m ed många äldre strukturer i inägorna. De flesta 
har dock moderniserats i omgångar, m en där de olika 
skedena finns kvar i autentiskt skick belyser de gårdarnas 
och fjälljordbrukens utveckling. Naturvärden kunde 
konstateras på lägenheter m ed flera vegetations- och 
naturtyper och där det fanns arter som tyder på en 
långvarig betes- och slåtterhävd. Fjällägenheternas be
varandevärden bedömdes i tre klasser. I en sammanväg- 
ning av kultur- och naturvärden bedömdes nio fjällägen
heter ha högsta bevarandevärde i Västerbottens län.

H ur dessa fjällägenheter ska kunna bevaras för fram
tiden är nu en fråga för staten att ta ställning till. I några 
fall kan ett fortsatt statligt engagemang vara lösningen. 
Till detta behövs säkert särskilda skyddsformer men 
också ekonomisk stimulans till bevarandevärdena. De 
lägenheter som inte har särskilt framträdande värden 
kommer staten troligtvis att avhända sig. Men processen 
blir komplicerad och kommer att ta tid. Varje lägenhet 
behöver en egen hantering utifrån de förutsättningar 
som råder just där.

På vissa av lägenheterna pågår fortfarande jordbruk i 
olika former, m en liksom i övriga delar av inlandet är 
jordbruket på stark tillbakagång och lägenheternas m ar
ker växer igen. Sannolikt blir några fritidställen ännu i 
någon generation. På andra fortsätter åretruntboendet 
utan koppling till verksamhet på markerna omkring, 
medan ytterligare några finner utkom st i jord och skog, 
men kom pletterat m ed e tt mångsyssleri som liknar vad 
som alltid krävts för att överleva i dessa trakter, dvs. den 
näringsform som också har historisk förankring.
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Fjällbotaniska trädgården i Hemavan
Olof Rune

Den fjällbotaniska trädgården i Hemavan 
började anläggas 1989 som en del av en 
kvalitetsbaserad turismsatsning vid Tärna 
Fjällpark. Här finns nu ca 300 arter, i huvud
sak nordiska fjällväxter, planterade i en lätt- 
tillgänglig fjällterräng.

Anläggningar av detta slag är vanliga i alpländerna, där 
de alltid är välbesökta turistmål. Avsikten i Hemavan var 
att skapa en lappländsk ”Alpengarten”, dvs. en botanisk 
trädgård för fjällväxter i fjällmiljö så högt upp på fjället 
som det är praktiskt möjligt. Här skulle fjällväxterna 
växa bättre och ogräset sämre än i trädgårdar i låglandet.

En lämplig plats var sluttningen ovanför gamla 
Kongsgården i Hemavan, där Tärna Fjällpark nu ligger. 
Platsen är en getryggsformad sidoås, som korsar slutt
ningen. Åsens dalvända sida är en mycket brant, solbe
lyst sluttning m ot sydväst. M otsatt del är en högre 
liggande, svagt sluttande och skuggigt belägen sluttning 
m ot öster, som gränsar till en långsträckt, öppen myr. 
D etta på naturligt sätt avgränsade område för trädgården 
är ca 4.5 hektar, beläget 600 m.ö.h. och ca 100 m nedom 
trädgränsen. Kring sekelskiftet var här en glest beskogad 
hagmark, som under innevarande sekel vuxit igen. Den 
gallring, som trädgårdsanläggningen medfört innebär att 
den tidigare hagmarkskaraktären återställts. Samman
lagt ca 400 m gångväg, som även är anpassad för handi
kappfordon, har anlagts i en slinga runt en del av åsen.

I anslutning till vägen finns ett 30-tal odlingsytor, 
belägna inom timrade kistor i sluttningen. De lokala 
temperaturskillnader som föreligger mellan åsens sol-
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och skuggsidor gör det möjligt att odla såväl värmekrä- 
vande sydbergsväxter som värmeskyende högalpina ar
ter.

Inom planterade ytor finns ca 300 arter, i huvudsak 
nordiska fjällväxter och ett tiotal alpväxter. Utanför 
odlingsytorna i myren, och längs naturstigarna, finns 
närmare 200 arter namngivna genom etiketter. Målsätt
ningen för trädgården kan sammanfattas sålunda:
1. A tt för allmänheten, fjällbon såväl som fjäll turisten, 

visa upp den mångfald av växtarter som finns i fjäll
naturen och som vi alla i enlighet med globalt miljö
tänkande är skyldiga att skydda och bevara.

2. A tt för vetenskapligt ändamål hålla samlingar av 
skyddsvärda arter för att kunna studera betingelserna 
för deras existens.

3. A tt genom estetiskt genomtänkta arrangemang häv
da naturträdgårdens plats inom trädgårdskulturen.

En rundvandring
Vid de guidade visningarna görs stopp vid den första 
vägförgreningen. I grenen där vägarna till öst- och väst
sidorna möts ligger en stor odlingsyta (1 ] som en udde. 
Platsen är väl lämpad för att visa floran på stränder av 
oreglerade vattendrag i fjällområdet. De oreglerade äl
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varnas vattenståndsväxlingar m ed högvatten under för
sommaren och lågvatten under sensommar och höst gav 
förutsättningar för en unik och synnerligen rik strand- 
flora. På älvstränderna möttes ”nedvandrande” fjällväx
ter och "uppvandrande” låglandsväxter. Längst upp på 
stranden avsatte högvattnet sediment, som skapade 
fruktbar jord m ed frodig växtlighet. Längst ned på stran
den fanns amfibiska småörter, som bildade blommande 
m attor då lågvattnet lät dem komma på torra land. Allt 
detta är borta från den totalt utbyggda Umeälven, men 
några typiska arter, som insamlats vid ännu oreglerade 
vattendrag, kan beskådas på odlingsytan. Högst upp på 
stranden finns buskar som kanelros samt höga örter och 
gräs som rödblära, blågull och ängsvädd. Bland gräsen 
märks det mer än meterhöga, vackra nipröret, en ende
misk art vars hela utbredning är begränsad till Medelpad, 
Ångermanland, Jämtland och Södra Lappland samt an
gränsande delar av Norge. En annan endemisk strand

växt är den orange-röda Jämtlandsmaskrosen m ed unge
fär samma utbredning som nipröret.

Inom yta 1 som ska efterlikna naturliga växtsamhäl
len växer de olika arterna inte avgränsade från varndera 
utan ingår som kom ponenter i sammanhängande vegeta- 
tionsmattor, som utan gränser övergår i varandra. De 
följande ytorna (2-6) har ett vind- och solexponerat läge, 
som gör dem lämpade för små, tä tt tuvade eller krypan
de växter. Den öppna jorden täcks här till stor del av 
rullstenar som dels ger växterna en tilltalande inram
ning, dels ger skydd m ot starka vindar och uttorkning. 
De växter vi m öter här är huvudsakligen arter tillhöran
de stenbräck- och nejlikväxternas familjer. Olika typer 
av fj ällvallmo trivs bra här och utgör ett dekorativt inslag 
bland stenarna.

De tre följande ytorna visar vardera olika växtgrup- 
per: kärlkryptogamer (ormbunkar, lummer- och fräken- 
växter) på 7, e tt urval av gräs och starr på 8 samt halvgräs
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utom  starr på 9. På den senare ytan kan man sålunda lära 
sig att skilja mellan ängsull, tuvull, gräsull, myrull och 
polarull.

Nästa grupp ytor, 10-12, visar växtsamhällen ovan 
skogsgränsen. Ytorna 10 och 12 visar lågfjällsheden på 
kalkfattig respektive kalkrik mark. I den första står eti
ketterna glest, vittnande om ett lågt artantal, inom den 
senare möts man av en skog av etiketter, som visar att 
den kalkrika lågfjällsheden innehåller fjällens artrikaste 
samhällen. Mellan mosstäckta kalkstensblock trängs 
Lapplands landskapsblomma, fjällsippa, trots nam net en 
krypande dvärgbuske, m ed en mångfald av blommande 
örter. Den mellanliggande ytan (11), symboliskt försedd 
med ett litet toppröse, visar högalpina växter. Redan 
före midsommar blommar här isranunkel, fjällsmör
blomma och purpurbräcka. Längre fram på sommaren 
får man därför här nöja sig med gräs- och starrarter samt 
vackert kartlavsbrokiga stenar.

Odlingsytorna 13-15 var från början avsedda för s.k. 
”tungmetallsväxter” (växter som synes tåla höga halter 
av tungm etall). Yta 13 var därvid avsedd för ”kopparväx
te r” medan 14 och 15 blev platsen för växter från 
serpentin, som innehåller nickel. Medan serpentinväxte
rna utvecklades bra i vanlig jord gick det sämre för 
kopparväxterna som snart dog ut. Yta 13 har därför 
gjorts om och blivit platsen för ”Flora islandica”. Den 
isländska floran liknar mycket den skandinaviska men är 
något fattigare på arter. Den har också beröringspunkter 
m ed serpentinfloran, som visas på ytorna 14 och 15. 
Flera arter som förekommer allmänt på isländska lavafält 
finns i Skandinavien som sällsyntheter på serpentin, t.ex. 
skrednarv och strandtrav.

På ytorna 14 och 15 finns även gott om stenar, men 
av annat slag än på övriga ytor. De har rödbrun färg och 
saknar påväxt av de annars vanliga kartlavarna. D et är 
serpentinsten, en säregen bergart som finns i nästen alla 
bergskedjor, bildade genom veckning. Serpentin har 
uppstått genom omvandling av olivin som trängt upp 
från jordm anteln i samband med veckningen. Serpenti
nen är i viss mån ett främmande element på jordytan, 
som är avvisande m ot omgivande växtlighet, dels bero
ende på bristande innehåll av livsnödvändiga mineral
ämnen, dels på hög halt av nickel. Floran på serpentin 
består överallt i världen av ett mycket begränsat antal

arter, som i många fall varit isolerade på serpentin under 
mycket lång tid och hunnit utvecklas till endemiska 
arter. I Norden har efteristiden varit för kort för utbild
ning av särskilda arter men i många fall utgör serpentin
växterna avvikande typer, urskiljbara som underarter 
eller varieteter. De är inom odlingsytorna betecknande 
som var. serpentinicola. I vårt land förekommer serpen
tin flerstädes i fjällområdet i norra Jämtland och södra 
Lappland. I Tärna-området kan serpentinfloran studeras 
i naturen på det välkända fjället Atoklinten, som är helt 
uppbyggt av serpentin.

Odlingsytorna 16 och 17 har trädgårdens skuggigaste 
läge, som ger senare snösmältning och sen blomning. På 
yta 17 finns bl.a. klippväxter som fjällbrud, fetknopp, 
rosenrot och klippveronika, som här blommar flera 
veckor senare än på västsidan av åsen.

Yta 16 användes ursprungligen för orkidéer och lilje
växter. Sedan alla orkidéer 1992 blev fridlysta i hela 
landet har orkidé-samlingen inte kunnat kompletteras. 
Den kommer efter ”naturlig avgång” att läggas ned och 
ersättas m ed en samling av olika arter av fjällvallmo.

Strax söder om yta 17 finns en rastplats med bänkar 
och bord. Härifrån leder en grusad gång, ”Geologstigen”, 
tvärs över åsen ned till västsidans solbelysta odlingsytor. 
Längs stigen finns på ett tiotal platser uppställda sten
block m ed namn, representerande vanliga bergarter från 
Tärnafjällen. Inom västsidans två sydligaste ytor 18-19 
finns en liten samling välkända alpväxter som edelweiss, 
alpgentiana, alpaster och alpklocka.

Klippväxtema fjällbrud och rosenrot. Foto Olof Rune.
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Yta 19 domineras av en stor, vackert blåblommig 
växt, som räknas bland de mest sällsynta i Europa. Den 
heter Wulfenia carinthiaca och är en endem, som i 
Alperna finns på en enda lokal i södra Österrike. Den är 
också funnen i Montenegro och anses vara en relikt från 
tertiärtiden.

På yta 20 m öter man en inhemsk, lika sällsynt art som 
Wulfenia, nämligen brudkulla. Denna nya art upptäck
tes för mer än trettio år sedan på Rödingsnäset väster om 
Tängvattnet och ansågs då vara brunkulla, som närmast 
finns i Jämtland. Under senare år har närmare undersök
ningar visat att den lappländska brunkullan i många 
avseenden är avvikande. Den har därför av österrikiska 
orkidé-specialister beskrivits som en ny art, Gymnigritel- 
la runei, namngiven efter den nya växtens upptäckare, 
som tillika är författare till dessa rader. Den nya arten 
anses ha uppstått genom en hybridisering mellan brun-

Brudkulla, Gymnigritella runei, är en ny art, bildad genom hybridi
sering mellan brunkulla och brudsporre. Foto Olof Rune.

kulla och brudsporre. Förutom från Tärna är den nya 
arten endast känd från sammanlagt tre lokaler inom 
grannkommunerna Vilhelmina och Sorsele. I motsats till 
W ulfenia är denna lappländska endem troligen mycket 
ung, kanska endast e tt tusental år.

På solsidans största ytor 21-24 presenteras sydbergs- 
växter från Tärna och angränsande delar av Norge, bl.a. 
den ståtliga hässleklockan, som i Sverige har nordgräns i 
Jämtland men i Norge når upp till Rana. På ytorna 25-31 
presenteras arter familjevis: korgblommiga, ljungväxter, 
kransblommiga, mårväxter, dunörtsväxter, ranunkel- 
växter och rosväxter. Bland dunörtsväxterna märks den 
storblommiga praktdunörten, som saknas i Skandina
vien m en är allmän på Island, där den är känd under 
nam net ”eyraros”. Praktdunörten är också allmän på 
Grönland, där den under nam net "niviarsiak” betraktas 
som nationalblomma.

Bland korsblommiga på yta 29 märks den sällsynta 
skandinaviska endemen blockhavsdraba. Likt brudkul
lan är denna troligen en s.k. alloploid korsningsprodukt, 
som uppkom m it efter istiden. Detsamma gäller fjällvi- 
van på yta 24, även den en skandinavisk endem av 
postglacial ålder som troligen uppkom m it genom kors
ning mellan smalviva (yta 1) och maj viva. Bland rosväx
terna (yta 30) finns en utpräglad lokal endem, Tärna
daggkåpa, som endast är känd från Tärna-området.

Naturstigar
Vid rastplatsen, där Geologistigen utgår, börjar natursti
gen ”Åsen”, som följer gamla kostigar längs åsens västsida 
tillbaka till huvudentrén. Vid tolv stationer finns små 
anslagstavlor med fakta om vegetationen. Här kan man 
bl.a. se skillnader i nutida växtlighet på de platser, som 
förr varit betesmark respektive odlingsmark. Vidare 
finns rester av en bevattningskanal som ledde vatten från 
myren till slåttermark i dalen. Myren som gränsar till 
åsens östsida var förr viktig slåttermark. För att markera 
detta har en bj örktimrad ängslada från 1870-talet flyttats 
till en plats invid myren. Härifrån utgår naturstigen 
”orkidé-kärret”, en spångad led uppför sluttningen till ett 
litet backkärr, som är rikt på orkidéer. En förlängning av 
naturstigen från kärret norrut genom ett sumpskogsparti 
m ed manshög vegetation av högörter kommer att göras 
under sommaren 1996.
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Nära notiser
Under denna rubrik är korta notiser från länets hembygdsföreningar 
och museer välkomna. Program, projekt och initiativ är spännande / 
och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser eller idéer för nästa . /
häfte till redaktören senast den 25 oktober 1996.

N y  länsmuseichef
Den första september i år tillträdde länsmuseets nya chef 
Gerd Häggman. Hon kommer närmast från Dalarnas 
museum, där hon arbetat som l:e  antikvarie och biträ
dande museichef.

Gerd Häggman har sina rötter i Västerbotten, är född 
och uppvuxen i Skellefteå stad. Hon var även en tid 
bosatt i Umeå. Under universitetsstudierna i etnologi 
fördjupade sig Gerd i länets möbelmåleri, särskilt m ö
belmålaren P O Hållén och hans verksamhet.

Välkommen till länsmuseet och hemlänetl

Gerd Häggman är ny chef för Västerbottens museum sedan den 1 
september. Foto Torbjörn Jacobsson, Västerbottens-Kuriren.

Småskrifter om Sevärt i länet
Lär känna sevärdheter i länet genom att köpa de små
skrifter som hembygdsförbundet nu ger u t tillsammans 
m ed länsstyrelsens kulturmiljöfunktion. Sedan 1994 har 
nio skrifter utkommit:
Olofsfors bruk 
Fatmomakke kyrkstad 
Västerbacken 
Umeleden 
Inlandsbanan

Skrifterna, omfång ca 25 sidor och rikt illustrerade, säljs 
i länsmuseets reception, museerna i Skellefteå och Lyck
sele samt på en del andra platser i närheten av sevärd
heterna. Ring och beställ! Tel: 090/ 17 18 00.

Stadsvandringar i Umeå 
Vägen sju älvar 
Torvsjö kvarnar 
Blå vägen
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Vinnare i högstadiets skoltävling

Under Hembygdens År utlystes en tävling för grundskolans elever i länet. Uppgiften 
var att i bild och text skildra sin hembygd. För högstadiets del gällde det att beskriva 
utvecklingen i närmiljön från 1906 fram till idag. Förstapriset presenteras här. 
Pä nästa uppslag visas dessutom några bilder från Nils Holgerssons resa i länet 
sommaren 1996.

Långsjöhy 1906-1996
Under de stora invandringsåren i slutet av 1700-talet 
kom den förste nybyggaren till den plats som senare fick 
nam net Långsjöby. Byns första namn var Långvattnet, 
p.g.a. att den ligger vid en sjö som är 17 km lång. Aret 
1789 räknas som byns rätta födelseår. Den förste fast 
boende nybyggaren och bonden Johan Andersson från 
Burträsk socken kom till byn år 1796.

Under de tvåhundra år som gått sedan dess har 
naturligtvis stora förändringar ägt rum. D et finns bara 
muntliga berättelser om byns första historia. Dessa har 
under senare år sammanställts i böcker och skrifter och 
består nu mest av frågor som rör sig om släktskapet med 
mannen från M jödvattnet, Burträsk.

I m itten av 1800-talet fanns ett tiotal hushåll i byn. 
Som j ämförelse kan nämnas att byn hade fler invånare än 
Storuman, då m ed nam net Luspen. På 1920-talet fanns 
det endast 15-16 gårdar i byn, men invånarantalet var 
högt eftersom familjerna i regel bestod av ungefär tio 
personer. Om  det släkte som kom efter den förste nybyg
garen sades det, att de var ”handlingskraftiga och inte lät 
sig nedslås av något hinder”. Redan 1845 skrev kronofog
de Forsell: ”Långvattnets byamän äro dugliga arbetare 
och deras hem m an hava blivit betydliga”.

Förutom de utvecklingsområden som kommer att 
beskrivas särskilt i denna berättelse kan nämnas följande:

1) På 1860-talet brändes ett 6 km långt skogsområde 
ner norr om byn. D etta p.g.a. att en bonde ”m ed stor
mens hjälp” försökt utvidga sina odlingsmarker. D et sägs 
att stormen och hettan var så stark att brinnande träd
toppar kastades över sjön, cirka sjuhundra meter.

2) På 1920-talet genomfördes, som på så många 
andra ställen i Sverige, det så kallade storskiftet. Samord
ning av marken nära den egna gården.

3] Telefon 1921, skolhusbygge 1944 och elljus den 
23 december 1944.

4) Ny affär och hyreshus för fjorton lägenheter 
1991.

Till slut kan nämnas att byn 1995 består av e tt åttiotal 
bostäder och cirka trehundra invånare. Förutom ett 
tiotal enmans- och mindre företag samt skogsbruk har de 
flesta sina arbeten i eller i närheten av Storuman.

Kommunikationer/transporter
Vägen som knöt samman Långsjöby m ed kyrkbyn Sten- 
sele blev klar 1910. Innan dess färdades man oftast till 
fots, på ett stort antal "stigar” som band samman byarna 
i området. Den mest kända av dessa var den så kallade 
”kyrkstigen” som gick till Stensele. D et var ”storvägen” 
ända fram till 1910. Eftersom den till stor del gick över 
myrmark, hade byamännen m ed stor möda förstärkt den 
m ed längsgående stockar, s.k. ”spänger”. Många av dessa 
är mycket väl bevarade, och man kan tydligt se spåren 
ännu idag, dessa spår som visar på förfädernas slit; i detta 
fall m ed att utefter denna stig bära det mesta som byn 
behövde. D et berättas många historier om ”kraftkarlar” 
som burit både slåttermaskiner och andra jordbruksred
skap ända från Stensele, en sträcka på mer än två mil.

Efter 1910 kunde man m ed häst och vagn köra till 
kyrkhelger och göra varu- och persontransporter. I bör
jan åkte man på en lastvagn m ed hemmagjort lastflak 
och två säten. Före första världskriget såg man också en 
och annan cykel utefter den nya vägen.

Någon större förändring i kommunikationerna blev 
det inte förrän på 1930-talet, när bilar och lastbilar 
började användas. Framförallt 1938 minns man, när 
”gummihjulet” kom. Under andra världskriget var detta
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en mycket svåråtkomlig vara, vilket gjorde att fordonen 
ofta blev stående p.g.a. däckbrist.

Järnvägen, som blev så viktig för Storuman under 
denna tid, berörde inte Långsjöby så mycket, förutom 
att den gav arbetstillfällen och transporterade varor och 
produkter, såsom kol och timmer, från byn.

De s.k. ”korttransporterna” inom området, m ed vir- 
kestransport från skog till väg, utfördes m ed häst fram till 
1950-talet, då traktorer började ta över. Utvecklingen 
har sedan gått framåt till dagens nästan automatiska 
lastmaskiner, s.k. skötare. Vid mindre avverkningar an
vänds snöskotrar.

Eftersom skogen och dess hantering betytt så mycket 
för byns utveckling, följer här en beskrivning av last- 
ningsteknikens utveckling.

Anda fram till m itten av 1940-talet lastades det 
mesta för hand, på ”dragare” och lastbilar. Tim ret rulla
des upp för hand, gruset lastades med spade och kolet i 
stora korgar som sedan transporterades till Vinlidsberg 
för omlastning (för hand) på järnvägsvagnar, för vidare 
transport till krigstidens södra Sverige. Snart började 
olika hjälpmedel att användas. I timmerlastningen, ”föl- 
jare”, med inbyggda kraftiga fjädrar, dessa lutades m ot

lasset -  fjädern spändes och hakades under stocken. Med 
lite handkraft kunde nu stocken rullas efter följ aren och 
upp på lasset. Nästa steg var ”vajerspelet”, som koppla
des till traktorns kraftuttag - vajern drogs u t och sattes 
fast i stocken, varefter den ”spelades” upp på lasset. I 
slutet av 1960-talet började man att använda lyftkranar, 
i början i kombination m ed vajrar och mycket svårkon
trollerade lyftanordningar.

E tt mycket stressigt och farligt arbete hade den s.k. 
hjälplastaren, han som skulle rätta till stockarna uppe på 
lasset. Olyckor hände ofta, även med dödlig utgång. 
Lyckligtvis utvecklades snart krankonstruktioner som 
gjorde det möjligt för föraren att utföra lastningen själv. 
Även lossningen av lasten innehöll farliga moment, när 
kedjor skulle lossas och lasset tippas av. Dagens teknik 
m ed manöverhytten högt över lasten och kraftiga, lätt- 
manövrerade kranar kunde våra förfäder nog inte ens 
drömma om.

Arbete/Industri
Under den första delen av vårt århundrade arbetade 
byborna med skogsbruk, fiske, jordbruks- och boskaps
skötsel. Under denna tid var det i övrigt mycket svårt att

Nils Holgerssons resa i nutid

I Olofsfors bruksmuseum träffades Ångermanlands N ib, Erik Kempe 
(i blå väst), och Västerbottens Nils, Ingela Hedberg. Där fanns även 
Selma Lagerlöfs fostersonson N ib  Holgersson från USA, till höger i 
bild. Till vänster ses Lokal-Selma, Ragnhild Wikman, Nordmalings 
hembygdsförening och Gammel-Nib, Kari Korpela, Ångermanland.
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få ett arbete om man inte hade egen gård eller skog. Det 
var orsaken till att så många emigrerade till Amerika. 
Under åren 1873-1928 lämnade 74 personer Långsjöby 
och grannbyarna. Totalt emigrerade 415 personer till 
Amerika från Stensele kommun under denna tid.

Under 1920-30-talen sysselsattes de flesta ”hem 
mansägare” m ed vägbyggen, genom byn och till samhäl
len och byar i närheten. Man tilldelades genom anbud en 
viss vägsträcka som skulle färdigställas helt, innan ersätt
ning betalades ut. Senare kom järnvägsbygget förbi 
Storuman att ge många arbetstillfällen för byns växande 
befolkning.

D et första man kan kalla avlönat arbete åtbyagemen- 
skapen var målning av mjöl [råg och korn) i byns vatten
kvarnar. D etta sysselsatte under första hälften av 1900- 
talet några unga män ett par veckor varje höst.

Timmerdrivning på anbud och skogsarbete för ack
ordlön var hårda arbeten, som slet u t både människor 
och hästar i förtid. En s.k. hästkörare på 1930-60-talen 
förtidspensionerades i regel före femtio års ålder. A tt 
lasta tim m er för hand medförde att köraren med svettiga 
kläder sedan ”frös ihop” under långa transporter i kylan; 
inte ens de starkaste klarade detta i längden.

D et virke som avverkats under vintern flottades från 
Långvattssjön efter Långvattsbäcken och u t i Urnan. 
Detta sköttes under lång tid av bönderna själva. Senare 
togs detta arbete över av skogsbolagen och pågick fram 
till 1960-talet.

Vattenkraften, som ofta utnyttjades för vattensågar 
och kvarnar, kunde bara användas vid vår- och höstflod, 
och blev till slut tidsödande och otillräcklig. På 1930- 
talet gick man därför över till ångkraft. N u startade det 
första egentliga företaget. D et fick nam net byasågbola- 
get, en såg som drevs av en s.k. ”lokomobil”. Denna 
byasåg blev en arbetsplats m ed liv och rörelse, en indu
stri i miniatyr. Efterhand kopplades även hyvel och 
spånhyvel till anläggningen. Spånhyveln tillverkade 
täckmaterial för yttertak.

Vissa perioder var behovet av sågat material så stort 
att sågen kördes i skiftgång. Denna gamla ångsåg brann 
ner en tidig morgon år 193 8. De gamla berättar: ”Som ett 
retat vilddjur vrålade den u t sin smärta, i en sista hälsning 
till alla i byn”. Efter detta byggdes en ny såg upp på 
samma plats. Den hölls i gång till år 1944, därefter 
flyttades delar av sågen till andra ställen i byn och drevs 
som enmansföretag, vilket det gör än idag.

-  sommaren 1996

I Meselefors gjorde Nils entré ridande pä Meselegöken. Därefter följde 
program med sång, musik och folkdans vid Östgården, där Jon Erik 
Ö st varit bosatt.

I Lycksele presenterade hembygdsgillet för Selma och Nils bl.a. en 
historisk kavalkad av yrken som betytt mycket för bygdens utveckling. 
Foton Britta M  Lundgren, Västerbottens museum.
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En silverrävsfarm drevs också i byn en kort tid om 
kring år 1935. Spår efter den kan man också se idag.

D et största enskilda företaget i byn genom alla år var 
utan tvekan Kolfabriken, m ed centrum vid Volvobäck- 
en. I cirka sex år under andra världskriget sysselsatte den 
omkring trettio arbetare. Här brändes träkol i kolmilor 
och kolugnar, för gengasaggregat på fordon, men också 
för uppvärmning. D et mesta av kolet ”exporterades" till 
södra Sverige.

Handels- och affärslivet, en viktig del av byns historia 
under hela 1900-talet, behandlas särskilt senare.

Den siste ”heltidsbonden” gav upp i m itten av 1980- 
talet.

I övrigt finns idag företag med lång verksamhetstid - 
en del i andra generationen, m ed början när kolbränning
en slutade. Exempel på detta är sågverk, rörmokeri, 
golvläggare, åkeri, bilmekaniker, frisör, konstnärer, 
snickare m.fl.

Handel och affärsliv
Ett viktigt år när det gäller handeln var 1920. Då startade 
de första affärerna i byn. Före denna tid fick byns invåna
re söka sig till grannlandet Norge för sina inköp. Till 
handelshusen i Umeå var det alldeles för långt att resa. 
Denna gränshandel före och efter sekelskiftet blev rädd
ningen för nybyggarna. E tt vanligt inslag i handelslivet 
var också de s.k. gårdfarihandlarna. De reste omkring 
och sålde olika varor, allt från bara skräp till viktiga varor 
för livsuppehället.

Av de affärer som startade först var det bara en som 
överlevde 1930-talets depressionsår. På en stor vitmålad 
plåt ovanför dörren stod det skrivet m ed stora, svarta 
bokstäver: ERNST STENMANS Diversehandel. Under 
denna affärs storhetstid betraktades den som en av de 
mest välsorterade norr om Östersund. Men det började 
ändå mycket blygsamt. Med lånade 5 kronor beställde 
Ernst sina första varor. Handeln gick bra och snart kunde 
han betala tillbaka lånet. Affären flyttade in i nya lokaler 
i byn år 1925, och då anställdes också det första biträdet.

A tt affären var viktig inte bara för den lilla byns 
invånare kan man förstå när man hör berättas a tt Sten
man köpte socker, mjöl, bröd och kaffe i hela vagnslaster 
som kom till Vinlidsbergs järnvägsstation. Storkunderna 
var skogsarbetarna och timmerkörarna. På höstarna kom

dessa för att ”rusta u t sig” för hela vintern. Eftersom de 
inte fick betalt förrän på våren, kunde de inte handla 
annat än på kredit. För handlaren innebar det att han 
ibland inte fick betalt för varorna, eller att han fick betalt 
i bytesvaror som exempelvis smörklimpar, slaktade djur
kroppar av får och kalv, fågel eller hudar och skinn. I 
nutid talar man om hur viktig Stenmans affär var för den 
sociala funktionen i dessa fattiga tider. D et sägs att han 
vintertid förvarade stora mängder frysta varor utomhus, 
utan skydd eller bakom låsta dörrar. Många fattiga m un
nar mättades nog m ed korv och skinka hämtade i skydd 
av mörkret från Stenmans vinterförråd. Eftersom hand
laren dog en allt för tidig död och inga barn kunde ta över 
rörelsen, upphörde den före 1940-talet.

Med detta slutade inte affärsverksamheten i Långsjö- 
by, utan snart startade inte bara en utan två affärer. Olika 
innehavare drev handeln m ed mycket varierande lön
samhet, fram till dess att Konsum, som på så många 
andra ställen i inlandet, påbörjade sin verksamhet i 
Långsjöby. I slutet av 1940-talet och fram till 1991 
handlade byborna kooperativt. Först i en dragig gammal 
”barack”, senare i slutet av 1950-talet i nybyggda lokaler. 
Dessa revs 1991 och konsumledningen var m ed och lade 
upp ritningarna på nya lokaler i hyresfastigheten som 
byggdes det året. I stort sett utan förvarning drog man sig 
dock ur detta och lämnade åt e tt nybildat byaaktiebolag 
att försöka lösa problemet. Snart beslutades att byn 
skulle driva affären vidare, m ed Dagab som varuleveran
tör. Fyra arbetsamma år med både motgång och m ed
gång följde, innan en privat ägare tog över sommaren 
1995. Margareta Bergström har nu gott hopp om att 
kunna hålla igång Långsjöby Livs en bit in i nästa århund
rade.

Avslutning
Jag minns när jag som åttaåring först började fundera på 
vad som hänt tidigare i byn, det var vid kvarnarna 1989 
när vi firade 200-årsminnet. Jag tyckte det var intressant 
att lyssna till de gamlas berättelser. Tänk om man hade 
en tidsmaskin så att man kunnat åka tillbaka och kolla att 
alla historier verkligen stämmer.

Samuel Arlebrandt 
Klass 8D, Röbroskolan, Storuman 
vann 1 :a pris i högstadiets tävling
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Utställningar I nästa num m er
29.9 -  10.11 DÄR TIDEN STÅTT STILLA

Fotografier tagna i Kurdistan av Kicki 
Lundgren. Vardagens liv i skuggan av 
e tt inbördeskrig.

13.10 -  17.11 ETT JUBILEUM SOM  TÄNDER
Tandläkarhögskolan 40 år och ett uni
versitets födelse. Samarr med Medicin
historiska föreningen i Umeå.

3.11 -  1.1 JO H N  THORGREN -  retrospektiv 
En västerbottensmålares återkomst. 

2 4 . 1 1 - 1 2 . 1  EN ASPEKT PÅ DET 20:E 
ÅRHUNDRADET
Målningar, grafik och objekt av Sture 
Meijer

1996 är Migrationsåret då utvandring och invandring 
ska uppmärksammas. D et är nu 150 år sedan de första 
svenskarna begav sig till Bishop Hill i USA.

Utvandringen från Västerbotten till Nordamerika 
har tidigare skildrats i tidskriften 1987. Nu kommer vi 
att behandla den invandring som skett till länet de 
senaste decennierna och det mångkulturella m ötet 
mellan länsbor och nyinflyttade. Sista num ret i år äg
nas således åt kulturm öten i Västerbotten i m odern tid.

D et första tem anum ret 1997 ska handla om det 
odlade landskapets historia. Där görs nedslag i både tid 
och rum. När, var och hur levde de första jordbrukarna 
i Västerbotten? H ur är det att driva ett fjälljordbruk i 
dag? Kan man satsa på ekologisk odling? Vilka natur- 
och kulturvärden har odlingshistorien skapat, och hur 
kan man sköta sina marker för att dessa värden ska leva 
vidare?

Vad vill Du helst läsa om?
Skriv ett kort till redaktionen (se adress nedan] och 
berätta vad du som trogen prenum erant -  eller lösnum
merköpare -  helst skulle vilja se och läsa om i tidskrif
tens tem anum m er framöver? Vår fält är vitt och b re tt -  
natur och kultur, arbete och liv i Västerbottens län -

och det finns förstås åtskilliga tem an som ännu inte har 
hunnit behandlas.

Register m ed sökord finns f.ö. att köpa för en billig 
penning. Där finns alla artiklar från 1920 till 1992 
redovisade.
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