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Erik Sandén och Anki Berg

P

rojektet ”Vandring i kulturlandskap” har under 2021 och 2022
arbetat för att öka förståelsen för fjällandskapets historia hos de som
är verksamma inom besöksnäringen. Genom aktiviteter och möten
med människor som är etablerade i området har vi tillsammans tagit fram ett
antal metoder för hur kulturlandskapet kan vara en hållbar resurs för guider,
aktivitetsföretag och andra som tar emot gäster.
Att se och uppleva de mänskliga spåren i landskapet kan ge besökaren
en djupare förståelse för områdets historia, och därmed berika upplevelsen.
Fjällkedjan mellan Sverige och Norge – som ibland felaktigt kallas Europas sista vildmark – är ett kulturlandskap där människor levt och verkat
i närmare 10 000 år. Många av spåren finns där ännu för den som är
uppmärksam. Men kulturspåren i fjällandskapet är också känsliga och
lätta att förstöra oavsiktligt. Vissa lämningar har dessutom skadats just
på grund av att de har blivit kända. Denna komplexitet är viktig att vara
medveten om och ta hänsyn till. Det är därför inte självklart att alla kulturspår skall lyftas fram och synliggöras. Här måste människor som har
anknytning till området och dess kulturspår komma till tals.
I vårt arbete har vi provat olika metoder för att upptäcka kulturspår,
bland annat med hjälp av modern teknik som terrängskuggningsmodeller,
koordinatsatta äldre flygbilder och historiska kartor. Med stöd av dessa
har vi gått ut i landskapet och letat kulturspår längs de vandringsleder
som varit vårt fokus; Kungsleden inom Sorsele kommun i Sverige, Vindelvaggileden mellan Ammarnäs i Sverige och Krokstrand i Norge samt
Nordlandsruta genom Hattfjelldal, Hemnes och Rana kommuner i Norge.
Vi har också haft dialog med samiska aktörer och lokalbefolkningen
som är de som kanske kan området bäst. Särskilda möten har hållits
med de som har anknytning till de samiska kulturminnena i området.
Tillsammans har vi diskuterat vilka kulturspår som kan lyftas och bli
intressanta och lärande exempel för de som tillfälligt vistas i området
– och vilka platser eller spår som inte ska lyftas av respekt till de med
koppling dit, eller för att undvika att de skadas. Det har varit en intressant och lärorik process.
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Ett fjällandskap med små och stora avtryck från människans närvaro under tusentals år.
Foto: Erik Sandén, Västerbottens museum

Vi hoppas att den här boken inspirerar dig som vistas i området, tar
emot besökare eller på annat sätt är
en del i besöksnäringens infrastruktur att se på landskapet med nya
ögon. Det är inte en vildmark som
vi blickar ut över från topparna på
vandringsleden – det är ett brukat
och respektfullt nyttjat område
under tusentals år. Det hoppas vi
att det ska få fortsätta att vara.

Att se och uppleva de
mänskliga spåren i
landskapet
kan ge besökaren en
djupare förståelse för
områdets historia,
och därmed berika
upplevelsen.

Begreppen kulturarv
och kulturmiljö
Kulturarv är samtliga materiella och immateriella spår och uttryck som människan har
skapat, till exempel lämningar, föremål, miljöer,
verksamheter eller traditioner.
Biologiskt kulturarv är natur som berättar
om kultur. Det utgörs av ekosystem, naturtyper
och arter som uppstått, utvecklats, eller gynnats
genom människans nyttjande av landskapet.
Träd intar en särställning bland det biologiska
kulturarvet. Träd kan bli mycket gamla och
de kan ”lagra” spår av tidigare förhållanden i
stam och grenverk.
Vårt kulturarv består även av sådant vi inte
kan ta på rent fysiskt men som vi ändå omger
oss av – immateriella kunskaper. Immateriellt
kulturarv är traditioner, seder och bruk som
har överförts mellan generationer, till exempel
olika former av hantverk, matkultur, ritualer,
läkekonst, musik och berättelser.
KULTURMILJÖ
Kulturmiljö är hela den av människan påverkade miljön och kan omfatta en enskild
anläggning, en bygd eller region. Fornlämningar och andra kulturlämningar berättar om
de människor som levt före oss och om hur
dagens samhälle vuxit fram.
Bebyggelsen är en del av kulturarvet som
visar förändringar i byggnadsskick över tid.
Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets
fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till
en plats eller ett område. Kulturmiljön är en del
av kulturarvet.
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BÆREKRAFTIG TURISME
Karin Stoll, Wenche Sørmo og Knut Berntsen

D

en nord-skandinaviske naturen er et landskap
i endring, og miljøet og økonomien i den arktiske
regionen er ved et vendepunkt. Menneskelig aktivitet i
ulike sektorer påvirker naturen også i den nord skandinaviske
fjellheimen. Eksempler på arealbruk og inngrep i landskapet
kan være små eller store enkeltvedtak, som hver for seg ikke
fører til store konsekvenser, men som samlet fører til store
endringer for natur, landskap og opplevelseskvaliteter. Utbygging av hyttefelt og landbasert vindkraft med medfølgende
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Exempel på et
vindmølleanlegg
i Troms.
Foto: Gabriela
Wagner

infrastruktur, som veiutbygging og kraftlinjer, er
aktuelle eksempler på dette.
Viktige friluftsliv-områder berøres hvert år til
fordel for annen arealbruk, og mange av de opplevelses- og stedskvalitetene som friluftslivet baserer
seg på, forsvinner eller forringes. Dette påvirker
folks muligheter for å drive et aktivt friluftsliv
med de positive ringvirkningene det har for psykisk og fysisk helse. Turisme som fremmer enkle
og naturvennlige friluftslivsaktiviteter bidrar til
naturglede og økt forståelse for behovet for å ta
vare på naturen og medvirker til å sikre både naturog kulturmiljøet.
Turisme representerer et mangefasettert system
og er beskrevet som verdens største internasjonale
industri. Turisme har blitt et viktig internasjonalt
bidrag til global økonomisk integrering, og er også
en viktig inngangsport til økonomisk vekst og lokal
utvikling av en rekke marginaliserte steder. Turisme
kan bidra til lokal økonomisk utvikling, og samtidig være en arena hvor minoritetsgrupper kan
dyrke sine tradisjoner og fremme sin kultur ved å
representere sin etniske identitet.
Turisme kan være et alternativt levebrød til industriell bruk av naturressurser, og reiselivstjenester
som utnytter naturen og kulturminner utgjør en
betydelig og voksende økonomi i den arktiske regionen. Reiseliv forventes å vokse ytterligere som
næring, spesielt i samarbeid med kultursektoren og
kreative næringer. Turismetjenester eksisterer i stor
grad i form av f.eks. alpinanlegg, campingplasser,
utleie av jakt og fiskerettigheter, men i liten grad
som bygde-, natur- og kulturturisme.
Reiselivet er i stadig endring og viktigheten av
god besøksforvaltning og styring har økt i de senere
år. Økt turisme har gitt et sterkt økende behov for
god planlegging og styring. 2017 var FN:s internasjonale år for bærekraftig turisme. FN:s turist
organisasjon (UNWTO) fremhever fem punkter
for hvordan turisme kan spille en nøkkelrolle for
FN:s bærekraftsmål.
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TURISME KAN BIDRA TIL:
• inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst
• sosial inkludering, sysselsetting og bekjempelse av fattigdom
• effektiv bruk av ressurser, beskyttelse av miljø og klima
• kulturelle verdier, ulikhet og verdensarv
• gjensidig forståelse, fred og sikkerhet
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Både reiselivsbedrifter og turistene selv er nå mer bevisste på bærekraftig reiseliv f.eks. gjennom miljøvennlige reisemåter og det at turister
vil besøke reisemål med en bærekraftig profil. Mange turister ønsker
autensitet og en nærmere kontakt med lokalbefolkning for å få innblikk i deres unike kultur fremfor urbane hoteller på større steder. Folk
søker ekte og unike kultur- og naturopplevelser. Turistene vil oppleve
og samtidig bevare både tradisjonell og kulturell arv, dessuten ønsker
de å støtte opp om lokalsamfunn og ta vare på natur og miljø.
Den raske veksten av reiseliv innebærer flere utfordringer i forhold
til bærekraftig utvikling. Ukontrollert reiselivsbygging og økende turismetrafikk har en tendens til å skade naturen, som er svært følsom i den
arktiske regionen. I tillegg til økologiske utfordringer, kan reiselivstjenester i mange tilfeller kritiseres for manglende kulturell bærekraft.
I mange reiselivstjenester er koblingen mellom natur og kultur svært
operativ, mens de visuelle elementene i urfolkskulturer utnyttes uten
tilknytning til det lokale og genuine. Dessuten fokuserer turismen i
mange områder på vinteren, som fremmes som et eksotisk varemerke
i den arktiske regionen.
Turisme som fokuserer kun på vinteren fører til sesongarbeid og
ufullstendig bruk av infrastruktur. Nye bærekraftige reiselivstjenester
og miljøer trengs for å utvikle reiselivet i den arktiske og sub-arktiske
regionen, der opplevelsen av natur og kultur er særlig etterspurt med
blikk på autentisitet, men samtidig mer sensitiv og sårbar.
Bærekraftig reiseliv handler om å skape et reiseliv og en reiselivsnæring som tar vare på behovene til menneskene som er ute å reiser
i dag uten å skade og ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til
å se og oppleve det samme.
Økoturisme er en form for bærekraftig turisme som legger til rette for
opplevelser i berikende natur og kultur. Dette er en ansvarlig turisme
som søker etter å minimere negativ påvirkning på miljø, kultur, sosial
og økonomi ved å generere en større økonomisk fordel og forbedre
livskvaliteten til lokalsamfunnet. Gjennom å involvere lokalsamfunnet
direkte i planleggingsfasen oppnår en gjensidig respekt mellom turister
og lokalbefolkning. Det vil si at turismen ikke skal påvirke natur og
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Nordlys. Foto: Leo Stoll

14

kultur negativt og krever ansvarlige reiselivsbedrifter som legger til rette for
omsorg, både for sine gjester, miljøet og for lokalsamfunnet de er en del av.
Bedriften bidrar aktivt til natur og kulturvern, har god kjennskap til egen
miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning samtidig som en mest
mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og
økonomiske hensyn etterstrebes.
Grunnlaget for å øke bruken av øko-turisme i denne regionen dreier seg
både om sysselsettingsbehovet i lokalmiljøene og behovet for å forbedre kvaliteten på eksisterende reiselivsmiljøer og tjenester. Kjennetegn på økoturisme
er at den:
• Bidrar positivt i lokalsamfunnet, benytter lokal arbeidskraft, lokale tjenester og råvarer, jobber for økt samarbeid og utviser et generelt
samfunnsansvar.
• Bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal
byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og
løsninger.
• Stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en
sentral del av produktet.
• Tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø.
Ansvarlig turisme er ikke en spesifikk form for turisme, men er en tilnærming
der prinsippet om ansvarlighet i forhold til miljøet og verts-samfunnet er sentralt. Når turisme etableres gjennom ansvarlig tilnærming, kan dette forbedre
den lokale bærekraftigheten, noe som ikke bare ivaretar den økonomiske
dimensjonen, men også det sosiale, kulturelle og miljømessige aspektet, spesielt
med tanke på fremtidige generasjoner. I et kulturelt bærekraftsperspektiv er
dette en mulighet til å skape bedre steder å leve i for mennesker og bedre steder
for turister å besøke. Den kulturelle bærekraften utgjør ikke bare kakepynten
i et velfungerende samfunn, den er et fundament for livskvalitet, tilhørighet,
inkludering, demokrati og interaksjon.
KULTURELL BÆREKRAFT, TURISME OG UTVIKLING
I arktiske og sub-arktiske strøk er koblingen mellom natur og kultur sterk.
Dette forholdet kan beskrives med begrepet «eco-culture». Kunnskap basert
på eco-culture inkluderer både tradisjonell kunnskap, økologisk kunnskap,
urfolkskunnskap, taus kunnskap og lokalkunnskap.
Interreg-prosjektet Vandring i kulturlandskapet tar utgangspunkt i de små
bygdene langs ledene for å fremheve det genuine ved disse samfunnene og
stedene som har utviklet seg over generasjoner. Lokale og regionale tradisjoner
og historier holdes levende og videreføres som en del av eco-culture.

Det kulturelle bærekraftsperspektivet fokuserer på lokalsamfunnets evne til å
kontinuerlig tilpasse seg endringer over tid, samtidig som kulturen lever videre
ved at kulturens perspektiv, minner og uttrykksmåter erkjennes. Utvikling av
bærekraftig turisme fordrer utvikling av hele lokalsamfunnet og tar hensyn til
både sted og kultur. Her vektlegges verdien av den eksisterende diversiteten,
men også med sikte på å bevare det som er unikt i lokalsamfunnet. Det er
viktig at man ikke skaper en turist-maskin med et tilbud som kan oppleves
hvor som helst, men utvikler et eget konsept med opplevelser som er unikt for
stedet og de ressursene (mat, kulturminner, kulturspor, tradisjoner, historier,
landskap) som er tilgjengelig. Bærekraftig turisme bygger kvalitet gjennom å
tilby en opplevelse som er basert på naturen, kulturen og de sosiale verdiene
som ligger i lokalsamfunnet.
I små lokalsamfunn i Nord-Skandinavia er det særlig tre områder det er
viktig å være oppmerksom på:
• Turisme kan påvirke den kulturelle utviklingen i lokalsamfunnet og endre
denne.
• Benytte stedets kultur og kulturminner i turismesammenheng.
• Være bevisste på gjensidig velvære og livskvalitet i møtene mellom
turister og lokalbefolkning.
Kultur er kjernedimensjonen i utvikling av bærekraftig turisme i små lokalsamfunn. Det er derfor viktig å inkludere utvalgte kulturelle uttrykk, kunstnerisk
aktivitet og kulturhistoriske ressurser i lokale og regionale bærekraftige
utviklingsprosjekt. Det er viktig at turismen regenereres på en slik måte at
den ikke medfører en ulempe for lokalsamfunnet, f.eks. ødeleggende masseturisme på bekostning av livskvaliteten til innbyggerne.
Det er derfor viktig å være bevisst på valg av steder som kan være av interesse for de besøkende og som tåler og er tilrettelagte for turist-trafikk, f.eks.
i nærheten av et kulturspor eller et sted der det har skjedd noe av kulturhistorisk betydning. Etablering av steder som skal brukes for turisme må skje i
samråd med lokalsamfunnet for å ivareta ulike interessegrupper.
Turisme basert på en kommersialisering av kulturarv kan skape spenning
mellom turistbedrifter og lokalbefolkningens trivsel i eget lokalmiljø. Intens
turisme (som f.eks. i Lofoten) kan gi negative effekter. Om turismen utvikles
på riktig vis, kan det bidra til oppblomstring og revitalisering av kultur, kulturhistorie og tradisjoner i regionen. Det vil si at turistnæringen kan bidra
til å øke bevisstheten om egen kultur og historie blant lokalbefolkningen og
gjøre at man blir stolt av stedet man bor.
Dette er ofte en balansegang mellom de ulike samfunnsaktørene som har
ulike perspektiv og interesser i lokalsamfunnet. Turismen kan både positivt sett
revitalisere gamle tradisjoner, men også negativt sett vekke aversjoner (samisk
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vs svensk/norske interesser) og gjøre det utfordrende å samle ulike interesser.
Det er viktig å ha åpenhet og legge til rette for debatter i lokalsamfunnet for
sammen å komme frem til mulige løsninger. Viktige spørsmål er f.eks.: Hvordan kan vi bevare kulturminnene hvis de skal brukes i turismesammenheng?
Hva vil vi vise frem? Hvordan vil vi at de skal fremstå? Hvordan skal de
formidles? Disse spørsmålene kan være en vekker for lokalsamfunnet og man
må gjøre noen avveielser der alle må få mulighet til å bidra inn i avgjørelsen
og ta stilling.
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Reine sett fra Reinebringen som er kjent
for å være et veldig mye
brukt turistmål i Lofoten.
Foto: Leo Stoll.

For å oppsummere, så omhandler bærekraftig turisme bevisst bruk og
utvikling av stedet med både materiell og immateriell kulturarv. Ansvarlig
turisme kan bidra til positiv bygdeutvikling når det kulturelle vektlegges for å
inkludere både det sosiale, miljømessige og økonomiske perspektivet. Turistbedrifter møter mange mennesker og har derfor en viktig rolle i å inspirere
andre til bærekraftige valg for å redusere friluftslivets og turismens fotavtrykk.
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KONKRETE PRAKTISKE RÅD OG TIPS
Noen overordnede råd til styring og planlegging av bærekraftig turisme:
• Vær ambisiøs, modig og drøm stort.
• Samarbeid! Ikke gjør det alene.
• Engasjer og involver lokalsamfunnet i alle stadier av planlegging og
implementering, jobb med lokalbefolkningen i en pågående prosess for å
bygge nettverk, muligheter og kunnskap.
• Benytt kulturelle kilder og ressurspersoner.
RÅD FOR GJENNOMFØRING AV BÆREKRAFTIG TURISME:
• Slå sammen økonomiske gevinster, og fordel overskuddet rettferdig.
• Oppmuntre til et skifte fra et «engangsturist-event» til en
mer helhetlig satsning og integrer lokale aktører innen kunst,
kultur og håndverk.
• Beskytt sårbare steder fra negativ påvirkning.
18

RÅD FOR TURISTER SOM SKAL VANDRE
I KULTURLANDSKAPET:
• La vandringen bli en grønn tur! Sporløs ferdsel!
I fjellene har vi en flere tusen år lang historie med et varsomt samspill
mellom menneske og natur. Ser vi bort fra bruken de siste hundreårene,
er sporene vanskelige å se med et utrent øye. Vi må videreføre den stolte
tradisjonen med et så skånsomt samspill som mulig mellom naturen
og menneskene i disse traktene. Fjellene har god plass til mange, uten
at bruken i seg selv gir overbelastning. Vi tror at et besøk vil berøre og
endre deg. Når du har gjort fjellverden til en del av deg, vil du skjønne
og kunne mer om et skånsomt liv og lett-trødd ferdsel i et sårbart, arktisk
fjellandskap. På den turen vil vi gi deg noen enkle tips:
Natur og Kultur
• Vis hensyn til dyr, planter og andre dumøter på turen.
• Vik unna rein, sau, geiter, kyr, hester eller annet bufe, så unngår du
å skremme dem unødig.
• Sett deg gjerne litt inn i kulturhistorien før du tar turen og respekter
den.
• La gamle bålplasser og steiner som danner et mønster og har ligget
en stund, bli liggende.
• Trenger du stein til telt, bålplasser eller annet, legg de alltid tilbake
der du fant dem.
• Lag helst bål i eksisterende bålplasser og begrens ved-bruken til det

nødvendige. La sporene av din bålbrenning
bli så små som mulig.

Sett deg
gjerne litt inn i
kulturhistorien

Vis hensyn
til dyr, planter
og andre du
møter på
turen

La
Vandringen
bli en
grønn tur!

Forsøpling/forurensning
• Ta søpla di med hjem eller til steder som
har plass ledig og er tilrettelagt for det.
• Husk at alt råtner saktere i fjellet i nord.
Unngå derfor å legge igjen biologisk nedbrytbart synlig eller der mange ferdes.
Toalett
• Når du må gjøre fra deg, bruk tilgjengelige
toalett i den grad det er mulig.
• Må du gjøre fra deg ute, grav hull i bakken,
tett igjen og brenn opp papiret.
• Unngå å gjøre fra deg nært parkering, vei,
sti, hytter og der mange ferdes.
• Unngå å gjøre fra deg i bekker, elver og
vatn.
• Våtservietter, bind og annet som ikke råtner
må tas med som søppel.
Ressurser
• Begrens bruken av ved og gass på hyttene.
Husk at dette må fraktes langt på
mange av de stedene du besøker.
Transport
• Bruk offentlig transport eller sykkel til start
og stoppe sted i den grad det er mulig.
Mange startpunkt kan nås med tog, buss og
en kort drosjetur. Vandring i kulturlandskapet vil gi deg minner forlivet. De minnene setter de fineste sporene om din
tur etterlater seg så få spor i terrenget som
mulig.

Vær ambisiøs, modig og drøm stort
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FIRE REGLER OM REIN OG FRILUFTSLIV
Vandring i kulturlandskapet kan forstyrre reindrifta. Vi som tilrettelegger
og er på tur, har et ansvar for å unngå dette. Allemannsretten gir oss rett
til fri ferdsel i utmark, men stiller samtidig krav om at vi skal ta hensyn til
naturen, grunneieren og næringsutøvelse. Reindrift er arealkrevende og i
flere århundrer har samene drevet reindrift. Drifta har vært- og er fortsatt
avgjørende for samisk identitet, språk og kultur. Derfor har samene i all
hovedsak enerett til å utøve reindrift. Samisk reindrift er basert på at
reinen skal kunne beite på utmarksressursene hele året. Naturgitte forhold og reinens behov varierer. Det gjør at reinen må flytte mellom ulike
beiteområder i ulike beitesesonger. Variasjon i vekst og klima gjør også
at bruken av områdene varierer fra år til år. Reinen er spesielt sårbar for
forstyrrelser på seinvinteren og i kalvningstida på våren.
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ØKT FRILUFTSLIV
Gjennom trender og tilrettelegging har stadig flere tatt naturen i bruk i
ferie og fritid. Økt friluftsaktivitet har derfor noen steder blitt en utfordring for reindrifta. Manglende kommunikasjon og kunnskap er som oftest
årsak til dette. Vi har felles interesse i en bærekraftig bruk av utmarka.
Følger vi noen enkle regler, kan vi i fellesskap bidra til best mulig
sameksistens mellom reindrift og friluftsliv:
1. Vis hensyn i områder der reinen kalver. Ser du nyfødte kalver, trekk
deg raskt unna.
2. Hunder må holdes i band i reinbeiteområdene.
3. Når du møter rein på tur, ta en pause i god avstand mens reinen
beiter seg forbi. Nyt synet av den vakre reinen.
4. Ha dialog med det lokale reinbeitedistriktet ved tilrettelegging og
arrangement for friluftsliv.
Velkommen til alle!

KULTURMINNER OG
LOKALE TURISTFORETAK
Knut Berntsen

D

et har levd mennesker i Skandinavia i omlag tolvtusen år. De har bodd og brukt naturen rundt seg for
å skaffe seg mat og materialer. Dette har satt fysiske
spor i landskapet og gitt grunnlag for å utvikle kunnskap og
ferdigheter i å bruke naturmaterialer til nytte og glede. I tillegg
har tusenårig menneskelig bruk skapt historier og fortellinger
som er knyttet til steder i landskapet. Disse sporene gir oss
muligheten til å bedre forstå hvordan menneskene før oss har
levd og ikke minst hvordan de har tilpassa seg naturen. I tillegg
gir sporene grunnlag for refleksjon og opplevelser. Kulturminnene er grunnlaget for samfunnets historie og identitet. Brukt
riktig kan kulturminnene også være en ressurs for fremtidige
generasjoner og gi kunnskap om hvordan samfunnet skal
forvalte naturen for fremtiden.
Formidling av samfunnets historie og kulturminner er en
viktig del av den offentlig kulturminneforvaltningen. Gjennom
opplæring i barnehage og skole og gjennom et offentlig museumsvesen ønsker samfunnet å gi kunnskapen videre til nye
generasjoner. Men formidlingen skjer også andre steder. Det
kan være lokale ildsjeler i historielag som legger ned utallige
timer for å samle og formidle den lokal historien. Men ikke
minst kan det være foreldre og besteforeldre som gjennom
fortellinger, besøk til steder med kulturspor og opplæring
formidler dette til egne barn og barnebarn.
Hvilke kulturminner som skal formidles og hvordan dette
skal skje er en viktig del både av kulturminnepolitikken og
kulturminnefagene. Ikke alle kulturminner er like viktige, og
det enorme omfanget av kulturminner gjør at ikke alt kan
formidles. Likeså er det en rekke fysiske kulturminner som
ikke bør formidles til alle og enhver. Årsakene til dette kan
være mange. Noen kulturminner må skjermes med respekt
for de som har laget dem, mens andre må skjermes for ikke
bli ødelagt på grunn av besøk fra mennesker.
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REISELIVSNÆRINGEN – EN DEL AV
LOKALSAMFUNNET
Reiselivsnæringen har hatt en enorm vekst gjennom
2010-talet og utgjøre en betydelig del av verdiskapningen både lokalt og nasjonalt. Vi snakker om
hundrevis av milliarder årlig i omsetning og hundretusenvis av ansatte. Mange lokalsamfunn bygger mye av
sin økonomi og bosetting nettopp på att de skal få besøk
av turister. I de fleste lokalsamfunn finner vi dyktige
næringsdrivene som arbeider hardt. Næringens forutsetninger er at mennesker fra fjærn og nær skal komme
på besøk for opplevelser og aktiviteter. God overnatting
og god mat står sentralt og danner forutsetningen for at
lokalsamfunnet kan få besøk. Opplevelsene og aktivitetene er ofte naturgitte eller etablert av aktører utenfor
reiselivsnæringen. Lokale kulturminner er flere steder
trekkplasteret som sikrer besøk. Hvem reiser ikke til
Ammarnäs for å se og besøke ”Potatisbakken”?

Skrukkenrøysa
Riksrøys 218.
Ligger ved
Nordlandsruta mellom
Kjensvatnet og
Umbukta
Foto: Bjørn
Finnes

SAMARBEID OG GJENSIDIG RESPEKT
Reiselivsnæringen skaper lokale arbeidsplasser samtidig
som den medvirker til økt bruk og slitasje av lokalsamfunnets natur og fysiske kulturminner. I dette ligger både
utfordringer og muligheter. Med en felles forståelse og
gjennom respektfult samarbeid mellom reiselivsaktørene
og lokalsamfunnet, kan lokalsamfunnes felles kulturarv
være et godt utgangspunkt for bærekraftig lokalsamfunnsutvikling. Hensynet til utmarksnæringene som
reindrift- og andre utmarksnæringer må særlig ivaretas.
Vi ønsker alle en bærekraftig utvikling, der reiselivsnæringen holder seg innefor de rammene av hva
natur, miljø og kultur tåler. Vi vil alle ta vare på lokalsamfunnets gode verdier og behov, samatidig som
turismen bidrar til god lokal verdiskapning.
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Heggneset ved
Unkervatnet. Samisk
skogsarbeidergård.
Foto: Gunder Garsmark

NOEN RÅD OM HVORDAN LOKALE AKTØRER I REISELIVSNÆRINGEN KAN BRUKE KULTURMINNER
Under har vi formulert tre faser i arbeidet med å ta i bruk kulturminner
som en del av egen reiselivsvirksomhet. Dette enten som en merkevare
eller som en del av flere aktivitets- eller opplevelsetilbud som tilbys. I
samband med prosjektet Vandring i kulturskapet (VIK) er det gjennomført
utviklingsarbeid knyttet til tre reiselivsbedrifter der arbeidet har skjedd
gjennom å bruke disse tre fasene. Beskrivelsen av disse eksemplene finner
du bak i denne boka.
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KUNNSKAPSINNHENTING
Ethvert lokalsamfunn har utallige kulturminner, men alle egner seg ikke
like godt til å bli formidlet. Et godt utgangspunkt for valg er derfor å
skaffe seg oversikt over den kulturskatten som ditt lokalsamfunn rommer.
Nødvendigvis er dette et arbeid du som reiselivsaktør ikke trenger å gjøre
selv. Ofte er det institusjoner eller personer i lokalsamfunnet som har stor
oversikt allerede. Likevel kan det være nyttig for den som driver reiselivsvirksomhet å skaffe seg en oversikt over mulighetene, for på den måten
selv å kunne være en mer delaktiv aktøre i de neste fasene av arbeidet.
Her er noen aktiviteter som kan gjennomføres i denne fasen:
- Besøk det lokale museet
- Litteratursøk (lokalhistoriske bøker og tidsskrift).
- Mye er å finne på det lokale biblioteket.
- Kontakt det lokale historielaget
- Samtaler med lokale tradisjonsbærere
- Studere gamle og nye kart
- Turer i naturen og ”lese landskapet” på jakt etter spor
- Sjekke digitale databaser:
Norske:
Stedsnavnkart Nordland
Digitalt museum
Kulturminnesøk
Nasjonalbiblioteket
Kartbild.com
Sjekke www.hoydedata.no
Svenske:
Skogens pärlor (Skogsstyrelsen)
Fornsök
Lantmäteriets historiska kartor (historiskakartor.lantmateriet.se)
Kartbild.com
Västerbottens museums digitala samlingar

I denne fasen er det viktig å huske på at kulturminner ikke bare er fysiske spor i landskapet, men også
historier og fortellinger knyttet til steder i landskapet og ikke minst mat- og håndverkstradisjoner som
gjennom århundrer er utviket i lokalsamfunnet
UTVALG
Lokale kulturminner har på mange måter et lokalt
eierskap. Minnene er skapt av generasjonene som
har levd i lokalsamfunnet før vi som bor her i dag,
og er en del av lokalsamfunnets felles kulturarv. Det
kan knyttes sterke personlige følelser til enkelte kulturminner. Her kan det være snakk om alt fra gamle
graver til triste familiære hendelser. I arbeidet med å
velge de kulturminnene som enten reiselivsnææringen
i lokalsamfunnet sammen skal bruke eller en enkelt
aktør vil bruke, er det derfor avgjørende at lokalsamfunnet inkluderes og annerkjennes som viktige
stemmer i utvelgelseprosessen. Hvordan slike prosesser kan gjennomføres vil variere fra lokalsamfunn
til lokalsamfunn. Som næringsaktør kan dette være
kompliserte og arbeidssomme prosesser. Å samarbeide
med andre kulturminneformidlere i lokalsamfunnet
vil både lette arbeidet, men også sikre gode prosesser.

Krutvatn fjellstue cirka
1920. Bilde utlånt av
Gunder Garsmark.
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I områder med samiske kulturminner er det særlig viktig at lokale samiske
aktører inviteres til å være deltakende i prosessen. Hensynet til bærekraftig
bruk av kulturminnene er helt avgjørende for det endelige valg av hvilke
kulturminner som skal formidles og hvordan dette skal skje.
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Her er forslag til noen aktiviteter som kan gjennomføres i denne fasen:
1. Søke samarbeid med lokale ressurspersoner som sammen med reiselivsaktøren velger ut aktuelle kulturminner som kan være mulig å
bruke. Dette er noen av tingene man sammen kan diskutere.
2. Er det grupper i lokalsamfunnet som bør involveres spesielt i
vurderingen om bruk av kulturminnet?
3. Tåler kulturminnet besøk? Kan kulturminnet skjermes mot slitasje?
4. Mulighetene til ulike måter å bruke/formidle kulturminnet?
5. Konsekvens for egen reiselivsvirksomhet
6. Sjekk ut lover og regler som gjelder for bruk av fysiske kulturminner
7. Sjekk ut grunneierforholdene knyttet til et fysisk kulturminne som
kan være aktuelt å bruke.
8. Avklare grunneierens meninger om eventuell bruk/samarbeid om
bruk.
9. Husk også å sjekke grunneierrforholdene til/fra vei og kulturminnet.
10. Sjekk ut næringsaktørene som berøres ved eventuell økt bruk av
kulturminnet. Avklare deres meninger om eventuell bruk/samarbeid
om bruk.
11. Skaffe lokal aksept. Måten å skaffe dette på må tenkes ut lokalt,
men åpenhet og informasjon til lokalsamfunnet er en sentral aktivitet uansett valg av fremgangsmåte. I Nordland er det utviklet
et ”Kræsjkurs i besøksforvatning” som anbefales brukt.
BRUK AV KULTURMINNENE
Hvordan man kan bruke et kulturminne som reiselivsaktør avhenger av
en rekke faktorer:
- Hvilke kulturminner finnes i lokalsamfunnet som er mulige å bruke?
- Ligger de fysiske kulturminnene nært eller langt fra reiselivsbedriften?
- Kan det fysiske kulturminnet tilrettelegges eller ikke?
- Tåler kulturminnet økt besøk?
- Et det fysisk kulturminne, en handverkstradisjon eller immaterielt
kulturminne(historie, sagn o.k.)?
- Økonomiske innsatsfaktorer i tilretteleggings- og formidlingsarbeidet
- Samarbeidspartnerens ønsker og behov?
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Auronasen nord for Virvatnet. Kan det være et samisk hellig fjell?
Foto: Gunder Garsmark

- Et det stor eller liten interesse i lokalsamfunnet for å formidle
kulturminnet?
- Næringsakørens egne ønsker og interesser?
Her er forslag til noen mulige tiltak som kan vurderes i denne fasen:
1. Tilrettelegging av et eller flere fysiske kulturminner for besøk
Fra parkering, via merket og tilrettelagt sti til skilting av kulturminnet
2. Utarbeide plan for en guidet tur
Utarbeide plan fra start til mål inkludert rutevalg, stoppepunkt,
foretellinger
3. Utarbeidelse og salg av produkter knyttet til lokale
kulturminner
Kunsthandverksprodukt, mat, musikk, klær og bøker
4. Utarbeide kurs relatert til lokale handverksstradisjoner,
musikk eller mat
Utarbeide kursplan, etablere arena og tilrettegge for kurs

5. Utarbeide fysisk- og/eller digitalt informasjonsmateriell
Her er mulighetene uttallige og valgene avhengig av både målgruppe
og hva som skal formidles.
6. Innarbeide kulturminnet som et integreret del av
virksomheten
Bruke lokale navn på rom, på matretter o.l.
Bruke bilder av- eller stiliseringer av lokale kulturminner i egen
trykksaker, logoer og på sosiale medier.
7. Tilrettelegging for at besøkende kan prøve eller oppleve
lokale kulturminner.
Det kan legges til rette med materiell, utstyr og informasjon slik at
besøkende på egenhand kan prøve en handverkstradisjon.
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Kopi- og eller miniatyr av et lokal kulturminne kan bygges ved egen
virksomhet. Det tilrettelgges for at de besøkende selv kan skape et eget
kulturminne eller en kopi av et lokalt kulturminne.
Uansett valg av tiltak vil det være viktig at ideeutviklingen er en prosess
der de ulike tiltakene prøves ut og jusetres etterhvert som erfaringene
gir grunn til det.

BRUK AV KULTURMINNENE
TIL VERDISKAPING
Som næringsdrivende innenfor turistnæringen er du avhengig
av at folk kommer på besøk og kjøper dine tjenester. Det spesielle med denne næringen er at det som gjør at folk kommer
på besøk nettopp er kvaliteter ved de omgivelsene som omgir
stedet du er lokalisert. Dette kan være kvaliteter knyttet både
til naturen, men som vi forteller om i denne boka kan det også
være kulturminnene. Boka tar sikte på å gi deg som turistaktør
et innblikk i den muligheten som ligger i bruk av kulturminnene,
i de lover og regler som må følges og ikke minst i viktigheten av
et bærekraftig bruk av kulturminnene. Målet er å skape varige
verdier både for deg som næringsaktør, for lokalsamfunnet, for
den besøkende og for varig bevaring av de kulturminnene som
formidles.

STEDSBASERT
TURISME

Wenche Sørmo, Karin Stoll og Mette Gårdvik

B

etydningen av naturbasert turisme strekker seg
lengre enn økonomi og arbeidsplasser, den har også en
viktig sosial betydning. Den naturbaserte turismen kan
bidra til å øke bevissthet om natur og stedets kvaliteter også
blant lokalbefolkningen. Dette påvirker stedets resiliens, som
betyr motstandskraft og kan beskrives som et lokalsamfunns
evne til å motstå press fra verden utenfor. Presset kan komme
fra sosiale, økonomiske og miljømessige endringer. Turisme
handler om å reise til steder, og beboerne i lokalsamfunn kan
sees på som verter for turistene og utgjør lokalsamfunnet og
stedet. Det fysiske landskapet, i form av infrastruktur, bygninger og virksomheter, er gjerne utformet både med tanke på
tilreisende turister og de fastboende i lokalsamfunnet. Naturen kan også benyttes av både turister og lokale beboere. På
denne måten vil stedet fungere som en sosial setting for begge
gruppene. Begrepet «stedsidentitet» benyttes ofte for å forklare
forholdet mellom mennesker og steder (Dale og Berg, 2013).
«People are their place and a place is its people”.
Menneskets forhold til naturen eksisterer ikke bare som
gitt fordi mennesker tilhører naturen, men er også et resultat
av et kulturelt mediert forhold. Naturen i seg selv er tillagt
spesielle kvaliteter. Opplevelser av natur er basert på direkte
opplevde erfaringer. Vårt forhold til og forståelse av naturen
påvirkes av naturrelaterte begreper som vi selv har erfart,
lært eller tatt i bruk. Naturen engasjerer oss på ulike vis, både
mentalt, følelsesmessig, åndelig og fysisk.
De arktiske og subarktiske landmassene er omgitt av hav,
noe som har gjort disse områdene egnet for møter mellom
mennesker fra ulike kulturer gjennom handel og mobilitet.
Somrene har behagelige temperaturer og lyse netter, mens
vinteren byr på kuldegrader, snø og mørketid. Den korte og
hektiske sommeren preges av travel natur og kultur og sosial
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kontakt, mens den lange vinteren innbyr til andre typer aktiviteter og
opplevelser med magisk vinterlys. For tilreisende turister kan årstidene
oppleves som eksotiske og som en opphevelse av tiden her nord.
Sted har alltid vært et sentralt begrep innenfor samfunnsgeografien.
Steder kan være store eller små og kan være vanskelige å avgrense. Hvordan steder oppleves avhenger av hvilke erfaringer og minner vi har fra
før, og disse har mye å si for hvordan vi omtaler steder. Dette innebærer
at steder kan erfares og oppleves ulikt mellom ulike individer avhengig av
hvem individene er og hva som er deres livssituasjon. Et sted er dermed
en lokalitet med flere lag, og har flere egenskaper enn kun koordinatene
på kartet.
Opplevelsen av et sted tar utgangspunkt i at mennesker har en tilknytning til, eller et følelsesmessig bånd til bestemte steder. Forståelsen kan
være tuftet på kollektive eller individuelle følelser, opplevelser, erfaringer
og tilknytninger til stedet. Steder oppleves, tolkes, føles og forstås gjennom vårt sanseapparat og våre erfaringer. I en sosial praksis handler det
om hvordan stedet blir brukt av mennesker, samtidig som bruken blir
formet av stedets egenart. Måten stedet brukes på, påvirker hvilke følelser man har til stedet og hva det betyr for oss. Opplevelsen formes også
av individets personlighet og kulturelle bakgrunn, og gjennom sosiale
relasjoner og kan endres over tid.
Hvor stedet er og hvordan det ser ut påvirker også våre erfaringer, i
tillegg til stedets kvaliteter i form av dets kultur og historie. Følelsene
for et sted kommer fra gode opplevelser eller minner fra stedet og er
viktige for vår utvikling av identitet. Autentiske steder innebærer en
grunnleggende og genuin opplevelse av stedets egen identitet, og skiller
seg fra steder preget av en moderne verden som stadig er i endring, der
produksjon, forbruk og transport preger identiteten til stedet. Steder kan
dermed miste sin autentisitet og kan oppleves som stedsløshet.
Uttrykket stedsidentitet kan brukes for å beskrive stedes egen identitet
med vekt på stedets særtrekk og karakteristikk. Uttrykket kan knyttes
til «genius loci» for å beskrive stedets ånd, som utgjør summen av alle
fysiske og symbolske verdier i naturen og det menneskeskapte miljøet og
utgjør stedets autentisitet og identitet. Stedsidentitet kan også brukes for
å forklare hvordan mennesker identifiserer seg med og føler tilhørighet
til et sted.
Turister ønsker å oppleve noe autentisk og ekte på stedene de besøker,
men det vil være en balansegang å finne ut hvilket nivå man skal legge
seg på som en aktør i turistnæringen.
Når man vil etablere steder som er egnet for besøk av turister, er det
mange «feller» man kan gå i. En risiko i dette er at det lages turist-steder
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Nordlandsruta mellom Daningen og Harvassdalen. Foto: Are Halse

som mangler lokalt særpreg og er likt mye annet innen turist næringen.
Naturen rundt kan redde det unike inntrykket, selv om stedet kanskje
oppleves av lokalbefolkningen som et sted for andre. Det er også viktig
å vurdere hvordan turistene skal komme seg til dette stedet på en bærekraftig og hensiktsmessig måte, og hva som skal foregå på dette stedet.
Under beskrives en del eksempler hentet fra Wøyen Nicolaisen sin masteroppgave ”En Flåm av turister – En studie av stedets betydning for
lokalbefolkningen i en turistbygd” fra 2020, som beskriver mer eller
mindre vellykkede forsøk på å gi turister autentiske opplevelser på etablerte steder:
Museumiserte steder:
Forsøk på å rekonstruere noe historisk eller gjengi en historisk atmosfære.
Heritifisering:
Overtydelig og iscenesatt autentisitet der symboler på autentisitet, som
lokal kultur, levesett og språk forsterkes og gjøres om til produkter i et
marked.
Disneyfisering:
Beskrivelse av hvordan noen steder kan fremstå som en absurd kombinasjon av historie, fantasi, myter og virkelighet, noe som kan oppleves
som surrealistisk og syntetisk.

McDonaldifisering:
Beskriver hvordan verden (og turismen) har blitt til et forbrukersted med
sosial og kulturell standardisering, og homogenisering.
Slike tilnærminger kan fremstå som utstillingsvindu for turistene men
oppleves som stedsløshet for lokalbefolkningen.
Det at gjestene opplever tilfredshet og trygghet handler om opplevelseskvalitet ved å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser
for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre
faktorer. Menneskers opplevelse av et sted handler også om hvordan de
opplever tilhørighet til et fellesskap eller utenforskap. Lokale innbyggere
har en nøkkelrolle med tanke på bærekraftig utvikling av næringen ved
at turistene opplever tilhørighet i møtet med stedet. Med tanke på valg
av sted for turisme, er god planlegging i utviklingsfasen nøkkelen:
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Håvard Utheim foreslår i sin blogg fra 2021 følgende fokus for å utvikle
et sted for turisme.
• Å lage gode opplegg på de utvalgte stedene som ivaretar gode
opplevelser
• At turismen skal være et positivt bidrag til lokalsamfunnet
• Å utforme og styre hvor man ønsker at turistene skal bevege seg og
tilrettelegge infrastrukturen i forhold til dette
• Å lage mekanismer og systemer for beskytte og konservere sårbare
ressurser
• Å identifisere markedsføring og publisitetsstrategier for destinasjonen
• Å lage gode systemer for å koordinere interessegruppene (turister,
lokalbefolkning, kunstnere, håndverkere, transporttjenester, lokale
matprodusenter o.l.)
For at et sted skal bli til en reiselivsdestinasjon, må det være noe som
kan tiltrekke besøkende. Stedet må ha attraksjoner som er så attraktive
at turister ønsker å se og oppleve det selv. Attraksjoner kan være både
naturgitte og menneskeskapte. Dype fjorder, høye fjell, fossefall, skog,
elver, skjærgård og hav er eksempler på naturgitte attraksjoner. Menneskeskapte attraksjoner kan være alt fra festivaler til fornøyelsesparker
og kjente bygninger. Å utvikle et sted er en lang prosess som involverer
mange aktører over lang tid. Det krever en felles visjon og en felles forståelse for hvordan målet skal nås. Det sies ofte at det som er bra for
tilreisende er også bra for lokalbefolkningen – og omvendt. Ofte er det
slik, men ikke alltid.

Innovasjon Norge har laget ei håndbok for destinasjonsutvikling. Den
er ment som en “hjelp til selvhjelp” og fungerer som et gratis oppslagsverk
med faglige råd, beskrivelse av prosesser og erfarings- og kunnskapsdeling.
I håndboka er det bl.a. summert opp noen råd som omhandler samspillet
mellom lokalsamfunnsutvikling og reisemålsutvikling. Råd fire, fem og
åtte er inkludert her siden de handler mest om sted:
Det er nødvendig å ha en «stedlig fintfølelse». Mange stedlige strategier bygger på såkalt «best praksis», fordi man har hørt om andre, eller
besøkt andre som har lykkes godt. Da er det en fare for at lokale særpreg
overses. Ingen steder er like, hvorfor skal de da utvikles mer og mer etter
samme lest? Finn ut av hva som er deres steds unike «personlighet». Det
er imidlertid kort vei fra å være særegen, som betyr unik, til å bare være
sær. Sære reisemål eller bosteder som ikke evner å kombinere sine særpreg
med åpenhet og nysgjerrighet utad, tiltrekker ingen.
Fornuftig «soning» av stedets arealer er det mest «tekniske» rådet. Det
handler om fornuftig plassering av ulike formål. Stedets omsorgsboliger
og nattklubber bør f.eks. ikke ligge i samme gate. Hyttefolkets båtplasser utvides inn på lokalbefolkningens favorittstrand, boligfeltetablering
veves inn i hyttefelt, slik at stedet skifter karakter, og den romantiske

Nordlandsruta, med utsikt nordover mot Daningen. Foto: Are Halse
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hyttedrømmen ødelegges av doble garasjer og villaarkitektur. Planlegging
utføres ofte av profesjonelle planleggere, men det er viktig med bred
brukerforståelse og medvirkning i slike prosesser. Når brukerkonflikter
først har oppstått er de mye vanskeligere å løse enn om de hadde vært
forebygget i planleggingsfasen.
Det siste rådet handler om at det er nødvendig å skape stedlige kompetente og utfyllende, tillitsfulle nettverk. Lokale nettverk er viktig – på
tvers. De må vite hva de driver med, de må være sammensatt av folk som
kan ulike ting, og derfor må de bygges av tillit.
Det bør jobbes med å utvikle meningsfulle opplevelser for turister som
velger å oppsøke et sted. I vår region og langs ledene byr naturen selv i
stor grad på de meningsfulle opplevelsene, men det kan også være greit å
ha mulighet til å gjennomføre andre aktiviteter avhengig av de besøkendes
forutsetninger og behov. Dette kan være i form av infotavler ved spesielle
steder langs leden/stien som henleder oppmerksomheten til elementer i
landskapet eller til historiske eller kulturelle hendelser i området. Det
kan være en tilrettelagt leirplass eller ei hytte som det kan være godt
å komme til for å tilberede et måltid eller ta en liten rast. Materiell og
immateriell kulturarv som har eksistert i lang tid og overlevd generasjoner
kan invitere til å lage egne historier. Konkrete gjenstander kan fremkalle
historier og minner trigges i møte med disse. Materialitet inviterer til
historier, fortrolighet, tilhørighet og forandring. Fysiske gjenstander er
noe mer permanent enn man hadde antatt, de er konkrete og gir stabilitet.
Tenk deg hvilke historiske steder som har vært uten gjenstander og kulturminner fra fortiden, og det komplekse samspillet mellom mennesker
og gjenstandene. Det er lettere å lære, huske og gi slipp på noe vi selv
har sett, rørt, luktet eller smakt. Møter med kulturminner og kulturspor
kan berike turistenes opplevelse, kan gi de muligheter for å lære og kan
skape bevissthet om kultur, historie og relasjonelle settinger, også knyttet
til hverdagslivet i nåtiden. Dette kan gi turistene en dypere erfaring og
forståelse for stedet de besøker gjennom møter med lokalbefolkningen.
Kulturelle spor er hele tiden i forandring, men rommer spor fra fortidens levde liv. Sporene forteller om områdets utvikling, og om hvilke
livsformer som har levd der, om skiftende generasjoner, om smak og
behov og om verdier og tradisjoner. Spor i kulturlandskapet kan også
vise hva mennesker i tidligere tider har levd av og hvordan de forflyttet
seg i landskapet.

I boka Kulturlandskapet som undervisningsarena (2019) er det
beskrevet en rekke aktiviteter som kan tilpasses og gjennomføres
med turister i kulturlandskapet i regionen Helgeland/Västerbotten. Boka finnes online på Västerbotten museums hjemmeside.
Aktivitetene som er beskrevet omhandler både natur, samfunn,
kultur, håndverk, tradisjon og historikk og kan fungere som
eksempler på hva man kan legge opp til for en turistgruppe for å
gi disse en unik opplevelse, selv om oppleggene som er beskrevet
er myntet på undervisning.
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spørsmål om hva Norge skal leve av etter oljen, eller hvordan det
grønne skiftet skal gjennomføres, er kulturarv et av svarene på samfunnsutfordringene. Folk føler et behov for å gå tilbake til sine røtter
og kunnskap om kulturarv er etterspurt og oppleves som relevant for å
få innblikk i og kunne forstå betydningen av ens egen og andres historie,
identitet, verdier, religion, kultur, etikk og språk. Dette er også sentrale
begrep i et kulturelt bærekrafts perspektiv. Utviklingen av kulturell bærekraft fremstår slik sett som selve fundamentet for å fremme livskvalitet,
tilhørighet, inkludering, demokrati og samhandling i en verden av ellers
noe varierende stabilitet.

Bandgrind för att väva bälten och band.
Foto Båndgrind från Norsk Folkemuseums
samlingar (Bildlicens: CC BY-SA.).

Fram til slutten av 1800-tallet var det vanlig, spesielt på bygda, at man
på kveldstid satt og arbeidet, ofte flere sammen. Man vevde, sydde spant,
heklet og strikket. Man lagde også ting i tre, som benker og krakker,
treskjeer og sleiver, bokser og kurver og håndtak og skaft til verktøy. Slik
produksjon – og reparasjon – ble kalt håndarbeid eller håndverk. Å selge
produktene kunne være en kjærkommen ekstrainntekt til husholdningen,
og kunnskapene om reparasjon bidro til at folk hadde tingene sine lenge.

Kulturarvnæringene er i vekst og disse næringene er viktige, både i
forhold til å leve et mer bærekraftig liv, et grønt skifte, og i det å utvikle
bærekraftige lokalsamfunn. Folk ønsker å besøke kulturhistorisk interessante steder for selv å få erfare og fornemme følelsen av å bo i historiske
hoteller, vandre langs historiske veier, besøke museer og delta på historiske
spel. De vil prøve seg på, utforske og lære gamle håndverksteknikker og
føle den intense tilfredsstillelsen det er å skape ting med hendene, skape
sine egne gjenstander og sin egen kunst. Det handler om å forholde seg
til den ekte verden, å skape noe rett fra naturen. Håndverk er en viktig
del av det å være menneske. Folk ønsker at gjenstander har en lokal
forankring og historie, og vil gjerne kjøpe kortreist og håndlaget kvalitet.
Mye handler om nysgjerrighet og et lystdrevet behov for å få kunnskap
om egen identitet og egen kulturarv. Dette kan være i form av historisk
kunnskap skaffet til veie gjennom arkeologiske utgravninger, utstillinger
på museer eller andre kulturarvskilder som fysiske spor og gjenstander
ute i landskapet.
I kjølvannet av dette er Kulturminnedagene i Norges og Kulturarvsdagen i Sverige vårt svar på European Heritage Days, og som arrangeres i hele Europa i september hvert år, viktige tiltak. Målsettingen er å
gjøre kulturminner tilgjengelige for allmennheten og bidra til å skape
forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer. Et solid frivillig arbeid som legges ned i historielag, lokalhistoriske publikasjoner, i
museers venneforeninger, i fartøy- eller bygningsvern og i diverse andre
kulturarvsbaserte tiltak som igjen bygger livskvalitet, tilhørighet og gode
lokalsamfunn. Det handler i et større perspektiv om utvikling av sted,
identitet og tilhørighet.
HVA FORBINDER VI MED KULTURARV?
Kulturarv kan forklares som all kultur vi har arvet fra generasjonene som
levde før oss. Både fysiske gjenstander og kulturuttrykk som musikk,
eventyr, mat, kunst, dans og litteratur. En god del fysiske gjenstander og
artefakter kan man finne i museum, ved andre offentlige institusjoner
eller også i private hjem. Gjennom årenes løp er det slik at mye har blitt
borte, og sånn må det være, vi kan ikke ta vare på og frede alt. Likevel er
det gode grunner til å tenke på kulturarven som en kilde til kunnskapsutvikling der nytenkning og ny forståelse utvikler seg i møte med arven
fra tidligere tider og generasjoner.
Tradisjonshåndverk og folkekunst er nært knyttet sammen i form av at
folkekunsten i høy grad baseres på at tradisjonen og håndens skapende
evne går som en rød tråd gjennom all kultur. Håndverk kan utvikles svært
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langt, særlig når man inkluderer det verktøyet håndverkeren skaper for
å utnytte håndens muligheter optimalt. Et gammelt ordtak sier at nød
lærer naken kvinne å spinne, og mye håndverk er blitt til som en dyd av
nødvendighet for å dekke basale behov.
Tradisjon kan på mange måter sees på som en reprise av tidligere
tider. Den består likevel ikke av «mekaniske gjentagelser» av fortiden,
men i det at vi tar våre «gamle» erfaringer med oss inn i nye agendaer
og lar dem virke i dem, inntil disse nye agendaene i sin tur blir gamle
erfaringer. Vekselvirkningen mellom nye og gamle erfaringer er det som
gjør tradisjonen til en samtidig bevegelse, både bakover og fremover i
tid. Nåtidens uttrykk hverken fortrenger eller annullerer tradisjonen, men
tar var på den og bringer den videre. Tradisjonen er en kraft, ikke for å
sikre fortidens overlevelse, men ved å gi den nytt liv i nåtid og fremtid.
En tradisjonsbærer følger visse spilleregler i form av repeterende handlingsmønster der det regelmessige håndverket bringes videre, og som
følge av det fremmer kontinuitet i tradisjonen. Kunnskap overføres fra
generasjon til generasjon, og slik sett er alle håndverk tradisjonelle ved at
de baserer seg på en praktisk kunnskapsoverføring mellom generasjonene.
Tradisjon betyr overlevering, og en håndverkstradisjon er på mange
måter en selvforsterkende tendens og mye større enn tradisjonsbæreren som fører den videre. Tradisjonsarven er det riktignok opp til den
enkelte å vedkjenne seg, men der igjen vil den sikre tradisjonsbæreren
en plass i en kontinuerende helhet. For å kunne overføre en teknikk og
et formspråk videre gjennom tradisjonskunst må man selv aktivt velge å
bli en del av denne sammenhengen, da overleveringene av en tradisjon
kun foregår i sammenhenger der erfaringer fremmes gjennom bevisste
valg og praktiske handlinger. En tradisjon begynner først å eksistere når
vi velger å gjenoppta den. Den er ikke gitt, det er vi som skaper den og
dermed fører videre en del av våre egen historie.
IMMATERIELL KULTURARV
Immateriell kulturarv omhandler alt av levende tradisjoner og tradisjonell
kunnskap som blir overført mellom folk. Kunnskapen blir praktisert i dag
og ført videre gjennom kreative uttrykksmåter som håndverk, musikk,
dans, mattradisjoner, ritualer og muntlige fortellinger. Kulturrådet har
ansvar for å implementere UNESCO:s konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven og er Kulturdepartementets fagorgan på dette feltet.
Formålet med konvensjonen er å øke respekten for og kunnskap om
immateriell kulturarv. UNESCO:s konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven er særlig opptatt av å fremme et helhetlig perspektiv.
Tradisjonelt håndverk er kanskje den mest håndgripelige manifestasjonen

av immateriell kulturarv. Imidlertid er UNESCO:s 2003-konvensjon
hovedsakelig opptatt av ferdighetene og kunnskapene som er involvert i
håndverk enn for selve håndverksproduktene. I stedet for å fokusere på
å bevare håndverksgjenstander, bør sikringsforsøk konsentrere seg om å
oppmuntre håndverkere til å fortsette å produsere håndverk og å overføre
(tradere) sine ferdigheter og kunnskaper til andre, spesielt innenfor sine
egne lokalsamfunn.
KULTURARV SOM NORDBOERE
Om du er en nordboer er både den materielle og immaterielle kulturarven
del av kunnskapen som kreves og som sikrer at man kan bo og overleve
i nordområdene. Dette gjelder også kunnskap om årstider, kjennskap til
vær og vind og lokale forhold som generere konsekvenser for ferdselsårer,
fremkommelighet og i sin ytterste konsekvens overlevelse.
Overalt og gjennom tusener av år har man laget bål – men hvordan?
Kunnskapene blir glemt når vi ikke lengre behøver å tenne bål i blest
og snø for å overleve. I boka Bål, samisk ildkunst av Yngve Ryd (2018)
får vi et innblikk fra eldre samer omkring Jokkmokk i Nord-Sverige og
deres kunnskaper om bålbygging. Forfatteren har intervjuet samene om
det å lage bål, og beretningene vokste til over fire tusen sider konsentrerte nedtegnelser. Boka ble også en dokumentasjon på samisk levemåte
fra gammelt av, blant annet om hvilken streng orden samene måtte ha
i sine ting ved stadige forflytninger med årstidene. Det å bygge aernie
(bålplass) krevde detaljerte kunnskaper om ulike typer brensel og om
oppbyggingen av ildstedet. Vi får innblikk i kunnskap om mange ulike
fyringsmetoder, alt fra kraftig stokkild i skogen til kaffebål av centimetersmått ris i snaufjellet og bålets skjønnhet, orden og mytiske fortegn.
I et kulturarvsperspektiv er det snakk om en av menneskehetens eldste
sysler og kunnskap om det å ferdes i naturen.
Et annet grenseoverskridende håndverk og en kulturarv som kan knyttes
til vinterhalvåret er selve ferdigheten i å gå på ski og ferdigheter når det
gjelder skimaking. Västerbotten Museum har verdens eldste ski i sine
samlinger. Lokalkunnskap om skogen er kjempeviktig i all skiproduksjon
da det er viktig å finne gode emner. Arbeidet starter ute i skogen for å
lete etter rettvokst og kvistfritt virke, noe som var viktig uansett treslag
eller skitype. Redskap som øks og sag var nødvendig, og ofte ble emnene
grovhugget ute i skogen og kløyvd med kiler og for å slippe å dra for
tunge lass med hjem. Før industrialiseringa og maskinene overtok, var
øksa, høvelen og kniven det viktigste verktøyet. Skiene ble formet etter
den skitypen en ønsket seg og ofte brukte en maler for at skiene skulle
bli mest mulig like.
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Världens äldsta kända skidor finns på Västerbottens museum i Umeå.
De är 5 400 år gamla. Foto: Västerbottens museum
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KULTURLANDSKAPET
Den skandinaviska fjällkedjan brukar ibland beskrivas som Europas
sista vildmark och som opåverkad av människor. I själva verket är det
ett kulturlandskap som bebotts och förändrats av människor under närmare 10 000 år.
Människan har alltid påverkat landskapet men naturen i sig är också
under ständig förändring. Det beror bland annat på att klimatet ständigt
förändras. De första människorna som kom till området rörde sig troligen i kanten av den tillbakadragande inlandsisen. Klimatet blev snabbt
varmt, varmare än idag. Inom loppet av några hundra år drog sig isen
tillbaka och inlandet blev isfritt. Värmen gav också bra förutsättningar
för att skogen snabbt kunde kolonisera det framtinade landskapet. Klimatförändringen gjorde att nya växt- och djurarter kunde etablera sig,
medan andra försvann. Där det idag är kalfjäll har det troligen en gång
för mycket länge sedan vuxit skog. För cirka 9 500 år sedan kunde tallar
växa på glaciärerna, och både tall och björk växte 400–600 meter högre
upp på fjället än de gör idag.
För att förstå människans spår i landskapet är det viktigt att fundera
över hur människorna samspelat med landskapet som det såg ut just då.
Det kulturlandskap som vi ser idag är summan av den påverkan som
människor haft under alla tider. Det kan vara små saker som en enskild
eldstad från stenåldern eller större områden som påverkats av betande
renar eller kor. Kulturlandskapet runt omkring oss kan fungera som en
lokal historiebok som berättar om människornas liv i just dessa trakter,
och att förstå vad landskapet berättar ger en djupare dimension till en
vistelse i området.
De första människorna kom till fjällkedjan redan under stenåldern.
Troligen var de inte långt efter den smältande inlandsisen vid istidens
slut. De tidigaste människorna kan ha kommit både från norska kusten

och svenska skogslandet. De kan också ha passerat på väg mellan Atlantkusten och de stora skogarna i dagens Sverige.
Stenåldersmänniskorna lockades till fjällområdena genom tillgången
på mat och råvaror. De fiskade i sjöarna, jagade ren, älg och småvilt
samt samlade ätbara växter. Här fanns också råmaterial för att kunna
göra stenverktyg.
Spåren från stenåldern och bronsåldern finns främst vid sjöar och
vattendrag på lägre nivåer men det finns även spår av bosättningar långt
uppe på kalfjället. Vid sjön Luspasjávrrie i Sorsele kommun, alldeles vid
gränsen till Norrbotten, ligger en stenåldersboplats på drygt 900 meter
över havet. Boplatsen är den hittills högst belägna kända i Sverige och
en av de äldsta i Västerbottens län, ungefär 9 000 år gammal.
Under den tid som kallas bronsålder, 1 800–500 före vår tideräkning,
var det fortfarande i praktiken stenålder i fjälltrakterna. De redskap som
vi hittar i området från den tiden är oftast tillverkade av sten. Att vi idag
enbart hittar redskap av sten betyder inte att man inte använde sig av
andra material. Trä, horn, ben, skinn, senor, näver och andra växtmaterial har använts i större utsträckning än sten men det är bara sten som
har bevarats så att vi kan hitta dem idag. Att vissa stensorter var extra
attraktiva ser vi genom att sten från Tärnafjällen återfinns på boplatser
från stenålder och bronsålder i stora delar av norra Sverige och så långt
söderut som till Uppland.
För ungefär ettusen år sedan byggde människorna bostäder nära nuvarande trädgräns, i områden som idag är både norska och svenska. Spåren
av dessa kallar vi stalotomter. De kan ligga i grupper och ser ut som
vanliga kåtatomter men de har ett nedgrävt golvplan. Tidigare har man
sagt att dessa var lämningar efter nordmän som vistas i fjällen men nu
är de flesta överens om att de är samiska lämningar.
Idag hittar vi spår efter samiska visten både i barrskog, fjällbjörkskog
och på kalfjället. Ofta syns en förändring i markvegetationen där vistet
eller renvallen legat med glesare skog eller avsaknad av träd och med
riklig gräsväxt på marken och inslag av enbuskar. Om man tittar närmare
i området syns spår efter härdar och förvaringsgropar. Ibland är det en
ring av torv och sten runt härden som markerar kåtans vägg. Det kan
även finnas rester efter mycket små kåtor utan eldstad, som kan vara
getkåtor. Där är vegetationen extra frodig på grund av djurspillning. Om
vistet inte är alltför gammalt kan det än idag finnas trärester längs kåtans
stomme eller timmerrester efter olika bodar på marken. I anslutning till
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vistena finns ibland bengömmor där märgkluvna renben lagts ner i en
spricka i ett klippblock eller mellan några stenar.
I fjällandskapet har man också begravt människor. Innan man började begrava på kyrkogårdar begravdes människor ute i landskapet. Det
kunde vara gravar i klippskrevor eller gravar uppbyggda av stenhällar.
Ofta svepte man den döda kroppen i näver och lade den sedan i en ackja.
Under 1700- och 1800-talen uppmanade staten människor från kusten
och inlandet att anlägga jordbruk i fjälltrakterna, så kallade nybyggen.
De var ofta arvlösa barn till bönder, eller pigor och drängar, som såg en
chans att skapa en ny framtid. Även många samer blev bofasta under den
här tiden. Som bofasta jordbrukare fick de rätt att behålla sitt skatteland.
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KOMMUNIKATION OCH TURISMENS FRAMVÄXT
I tidligere tider var ferdselsveiene lagt fra kyst til innland og fra kirke til
bygd og by. Og mellom Norge og Sverige har det vært ferdsel ”til alle
tider”. For svenskene langs norskegrensen var korteste reise til større
handelssted over på norsk side. Mange steder finner vi tydelige spor
etter leder som er brukt til slike handelsreiser.
I turismesammenheng ble arbeidet med Kungsleden, som strekker seg
rundt 425 kilometer mellom Abisko i nord og Hemavan i sør, påbegynt
i år 1900. Navnet kommer av at leden skulle bli leden over alle leder,
Kungsleden. Drottningleden, følger en liten del av Kungsleden og er en
forholdsvis lett vandringsveg på ni kilometer mellom Hemavan og Laisaliden. Selve leden er gammel, men fikk i 2003 navnet Drottningleden
etter en innvielsesseremoni med Dronning Silvia. Nordlandsruta i grensetraktene mellom Norge og Sverige er en 650 kilometer lang tursti og har
en rekke innfallsporter som gjør at man kan gå en eller flere etapper av
gangen. Ruta går gjennom tre nasjonalparker, Laponia verdensarvområde,
sju reinbeitedistrikt, seks samebyer og gjennom en rekke naturreservat.
Når man ferdes på disse veiene eller ledene må du vite hva du gjør i
dårlig vær, kunne lage et bål og kunne lage mat og ta vare på deg selv.
Det er en selvfølge i at nordboere til en viss grad eier denne kunnskapen
eller immaterielle og materielle kulturarven. Hvis ikke, kan i alle fall
guider og turistnæring være bindeleddet mellom denne kunnskapen og
turister som ankommer stedene.
Under 2. verdenskrig foregikk det en annen ferdsel, som skulle lage
minst mulig spor. Grenseloser hjelp personer som var etterlyst av Tyskerne
å rømme over til Sverige.
Från svenskt håll så började de så kallade Norgeresorna år 1868,
året efter det stora nödåret. Från Ammarnäs åkte man de sex milen till
riksgränsen och sov över i Bonnäskåtan. När man sedan kom in i Norge

Höbäcksstenarna.
Övernattningsplats för
Norgefarare.
Bild nr VBM J 5447

besökte man gård efter gård mellan Krokstrand och Mo i Rana. Därefter
gjordes årliga färder till Norge – ibland flera gånger – för att köpa utsäde
och förnödenheter. Dessa Norgefärder genomfördes i obanad terräng
och det fanns ett stort behov av att hugga upp vägar, uppföra kojor och
stallar samt bygga broar över vattendragen. I dag kan man se resultatet
från dessa Norgefärder i stugorna som uppfördes i Dalavaro och Vitnjul.
Stenarna vid Höbäcken var under en tid övernattningsplats för Norgefarare. Platsen är skyltad och ligger längs vandringsleden.
Vi vet från isländska sagor att människor redan för tusen år sedan
reste över fjällen från norska kusten för att handla och ta skatt av samer.
Vissa forskare tror att några rösade vandringsleder kan vara anlagda
redan på järnåldern, alltså för mer än tusen år sedan. Under de senaste
århundradena har befolkningen från svenska sidan rest över till Norge
för att handla.
De resande hade behov av skydd under färden varför det byggdes
övernattningsstugor med stall på många platser i fjällvärlden. Vissa av
dessa har renoverats och används i dag av turister.
Under 1900-talet ökade intresset för att vistas i fjällen för nöjes skull
– fjällturismen startade då på allvar. Övernattningsstugor byggdes på
många ställen längs lederna. Nu byggdes också fjällhotell. I dag består
bebyggelsen på många platser i fjällen huvudsakligen av fritidshus.
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Bredek. Foto: Hilmar Stigum. Ur Norsk Folkemuseums samlingar
(Licens CC BY-SA.).

BEBYGGELSE I OMRÅDET
Byggeskikk handler om arkitekturens lokale forankring. Det finnes
ingen entydig definisjon av byggeskikk men vidt definert handler det
om kvaliteter i våre bygde omgivelser, så vel i utearealer, offentlige rom
og bygningsmiljøer, som i det enkelte bygg. I tidligere tider måtte man
bruke det man hadde for hånden eller hadde råd til. Ikke alle steder fantes
tømmerskog å bygge med. Da måtte man enten bestille tømmer, hugge
annet virke som vokste på egen gård, benytte drivved eller også flytte
hus til stedet man ville bo på.
Den faste bosettinga i Nord-Norge har i stor grad fulgt landstripa
mellom sjøen og fjellet, en slags brem som varierer i bredde og helling.
På Helgeland, som er området mellom Trøndelag og Salten kveiler bremmen seg rundt tusenvis av øyer, langs fastland med lange fjordarmer inn i
landet og spisse fjell. Bebyggelsen var preget av enkeltgårder, flere gårder
sammen i ei grend eller større samlinger av hus i fiskevær, tettsted eller
by. For bosettinga var havet en viktig garanti for fiske, fangst og ferdsel.
Folk slo seg ned ved gode og lett tilgjengelige fiskeplasser og utnyttet den
omkringliggende jorda for husdyrhold og dyrking av mat. Dette var de
viktigste kriteriene for at folk på Helgeland bosatte seg spredt utover på
bygda frem til første del av 1900-tallet.
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Fjellgården Bredek i augusti 2021. Foto: Are Halse

I innlandet og i grensetraktene mot Sverige fulgte de første bosettingene
de lett dyrkede og frodige elvedalene og deretter områdene mellom elvedalene. Folkene levde av jakt, fiske og sanking. De eldste kjente boplassene
på norsk side er 11 500 år gamle.
På 1700- og 1800-tallet begynte fjelltraktene å bli koloniserte av
jordbrukere. Bosetterne var innflyttere men også fastboende samer var
jordbrukere og har benyttet seg av elvedalene som vinterbeite i ualminnelige tider. I innlandet har man hatt rik tilgang på trevirke og dette preger
også arkitekturen, man finner spor både etter samer og nybyggere som
har flekket never til bruk som bygningsmaterialer.
Flere av fjellgårdene ligger i lier, det vil si godt opp i høyden mens åkrer
og innmark brer seg nedover mot elveleiene. For å unngå «kuldegroper»
ble gårdene plasserte på odder og nes ved sjøer og vassdrag der det var litt
varmere. En tradisjonell gård i innlandet bestod gjerne av flere bygninger
med hovedhus, stabbur, utedo, brønn, låve for lagring av høy, bakstehus og
smie. Et eksempel på en slik bebyggelse finner vi i Fjellgården Bredek som
ligger i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark ca 320 moh. Den var bebodd
og driftet fra 1830 og frem til 1965. Gården regnes som en historisk perle
og er veldig spesiell og sjelden i sitt slag da den ikke har utviklet seg på
samme måte som andre gårder i Rana, der moderne landbruksmaskiner,
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vann, kloakk og strøm etter hvert ble allemannseie. Helgeland museum
overtok driften i 1972 og gården består i dag av våningshus, fjøs med
løe i overbygningen, masstue, utedo, vedskjul og jordkjeller. Gården har
hatt flere utmarks-løer, hvorav èn er gjenværende. Våningshuset er satt
sammen av to deler; innerstua og ytterstua, hver med separat inngang.
Statsskog, som er grunneier. holder gårdens innmark og enger i hevd.
Området rundt Saltfjellet–Svartisen er et av de eldste og viktigste området for samiske kulturminner og det er funnet flere spor etter samiske
bosetninger, såkalte stallotufter som stammer fra middelalderen her.
De reisende har hatt ulike behov for overnatting og på 1900-tallet
startet også fjellturismen opp for fullt. Allerede på 1600-tallet ble fjellovergangen ved Umbukta nevnt i Dikterpresten Petter Dass skrifter.
Umbukta Fjellstue (550 moh.) ble bygget i sveitserstil rundt 1873
som en skyss-, tollstasjon og fjellstue for handelstrafikk med blant annet
lappmarksbønder fra Sverige som skulle til Mo i Rana for å bytte varer. I
perioden 1904–1939 gikk det en egen båtrute på Uman mellom Umbukta
og Umfors i Sverige. Umbukta fjellstue er fortsatt i drift og fjellområdene
rundt er et populært friluftsområde.
Langs den 650 km lange Nordlandsruta finner vi i dag en rekke overnattingssteder, som fjellgården Stekvasselv gård som ligger ved Røssvatnet
med Okstindene i bakgrunnen. Vi finner turistforeningshytter på norsk
og svensk side, DNT/STF, som Bolnastua, 200 meter fra den nedlagte
Bolna Stasjon på Nordlandsbanen, eller fjellstuer som Graddis Fjellstue
i Junkerdalen, med historie helt tilbake til 1867 da de første byggene ble
reist på stedet. Turister langs Nordlandsruta, både på Svensk og Norsk
side, har med andre ord en rekke muligheter for betjente eller ubetjente
overnattingstilbud for de som ønsker det.
En rekke av fjellgårdene har arkitektur etter de tradisjonelle Nordlandslånene, eksempel her er Bredek eller den noe mindre gammelstua
på Sivertgården ved Famvatnet, som er ei lita restaurert tømmerstue fra
1850. Nordlandslåna har vært i bruk i flere hundre år som bolighus, den
har en rektangulær form og er ganske liten sammenlignet med de noe
større slektningene trønderlånene. Utformingen varier litt etter størrelsen
men de fremstår som halvannen-etasjes midtgangs hus i laftet tømmer.
De har også gjerne et «skott» til lagring av ved og redskaper i den ene
enden og med separat inngang. De minste lånene hadde bare kjøkken,
stue og kammers i tillegg til en liten gang med en bratt trapp opp til loftet.
Midtgangsstuene ble utvidet ved at de ble bygget ut i lengderetningene,
rommene ligger ved siden av hverandre og går over hele husbredden,
med parallelle vinduer på motstående vegger.
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Nordlandslån. Foto: Mette Gårdvik

På 1700-tallet ble kjøkkenet til ved at man skilte kokefunksjonen ut
fra dagligstua og inn i et eget rom, og da gjerne i det lille kammerset
bak inngangen og trappen til loftet. Loftet har små vinduer rett under
gesimsfremspringet på langsidene, og inndelingen fikk navn etter rommene i første etasje; kjøkkenloftet, stueloftet og gangloftet. I de gamle
stuene var det gjerne flere generasjoner som bodde sammen og det var
ofte trangt om plassen. Det typiske for nordlandslåna var at det meste av
familiens gjøremål foregikk i dagligstua, eller stuekjøkkenet der det var
en vedovn for oppvarming og matlaging, opphold og husflidsarbeid for
hele familien. For en liten hvil var gjerne en divan del av møblementet
på stuekjøkkenet.
Nordlandsruta følger grensetraktene langs østsiden av Okstindmassivet, men det er likevel interessant å ta en liten avstikker til vestsiden.
DNT’s turisthytte nummer 500, Rabothytta, i Hemnes kommune ligger på
1200 moh. og helt inntil Okstindbreen. Den er oppkalt etter den franske
geologen og turisten Charles Rabot som kartla områder på Helgeland
på slutten av 1800-tallet. Hytta ble åpnet i 2014 og har en særegen
arkitektur tegnet av arkitektene Jarmund/Vigsnæs. Arkitekturen med
materialbruk, funksjon og ikke minst estetikk er i høyeste grad utformet

Rabothytta. Foto: Mette Gårdvik
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og ivaretatt med utgangspunkt i stedet. Slik sett fremstår den som en
kontrast til det vi forbinder som «gårdagens» fjellhytter. Den noe utradisjonelle arkitekturen har også bidratt til at den beskrives som «Norges
råeste turisthytte», bilder florerer i sosiale medier og den fungerer som
en enorm turistmagnet. Dette kan igjen ha konsekvenser i spørsmål som
gjelder masseturisme kontra den enslige turist.
KULTURLÄMNINGAR, MED EXEMPEL FRÅN AMMARNÄS
I Sorsele kommun ligger Västerbottens två äldsta boplatser som vi hittills känner till från stenåldern; dels vid sjön Luspasjávrrie vid gränsen
till Norrbotten, dels vid Tärnasjön. Båda boplatserna är över 8 000 år
gamla. Invånarna fiskade i sjöarna och jagade ren, älg och småvilt samt
samlade ätbara växter.
Rester efter förhistoriska boplatser är vanliga fornlämningar. De flesta
ligger vid älv- och sjöstränder, på uddar och näs och vid bäckutlopp.
Människorna tillverkade sina stenredskap av kvarts, kvartsit samt skiffer och dessa material finns längs fjällkedjan och stenbrott är kända i
Tärnafjällen.
Fångstgropar för älg och ibland ren är mycket vanliga. De har funnits
från stenålder fram till 1860-tal då de förbjöds i lag i både Sverige och
Norge. Då var älgen nästan utrotad. Många fångstgropar ingår i fångstgropsystem, långa rader av gropar som är strategiskt placerade för att
kunna spärra av älgarnas vandringsstråk.
Lappmarkerna har sedan förhistorisk tid varit samernas land och så
var det fortfarande under medeltiden. Inland och fjäll användes också

En rekonstruktion av en fångstgrop. Foto: Are Halse

länge av kustbönderna som en resurs vad gäller jakt och fiske. Under
1600-talet då statsmakten tydliggjorde sina gränser och sina befogenheter ville man av olika anledningar även knyta lappmarkerna till staten.
Privilegier för nybyggarna var 15 års skattefrihet och ingen skyldighet
att delta i krig. Nybyggarna skulle i första hand ägna sig åt odling. När
nybygget var anlagt skulle byggnader resas och marken odlas upp. Först
därefter fick familjen äganderätten. Faktorer som spelade stor roll vid
val av plats för ett nybygge var naturliga slåttermarker som myrar och
gräsbeväxta åstränder som översvämmades varje år. Ängarna var viktiga
för att man skulle kunna hålla djuren över den långa vintern. Även bra
jakt och fiske, i synnerhet det senare, var betydelsefullt.
Det var ganska vanligt att samer insynade nybyggen för att behålla
sina lappskatteland. Många av nybyggena ligger i lidläge, det vill säga
på en höjd medan odlingsmarken brer ut sig i sluttningarna. Den kanske
mest tydliga gården med lidläge är nog Örnbo som ligger i en brant sydsluttning öster om Ammarnäs. Det är ett fjälljordbruk från 1800-talets
slut. Här finns boningshus, ladugård, sommarladugård, uthus och lador
samt rester efter en enklare damm.
Runt Tjulträsket har det funnits flera mindre jordbruk anlagda av samer,
som har varit baserade på boskapsskötsel. Även här var det strandängarna, myrarna och de frodiga fjällsluttningarna som var förutsättningarna
för att det skulle vara möjligt driva jordbruk. Runt sjön fanns 1938 åtta
fjällägenheter; Rödingbäck, Rödingvik, Nygård, Matsokudden, Dårraudden, Nuolpen 1–2 samt Nils-Jonases.
Vid sammanflödet av Tjulån och Vindelälven i Ammarnäs bildas ett

49

50

Flygfoto från 1960 över deltat med alla lador. Foto: Lantmäteriet

mäktigt deltalandskap. Deltalandets naturliga ängsmarker röjdes och togs
i bruk för slåtter av de första nybyggarna redan på 1820-talet. Det foderhö
som togs tillvara här var näringsrikt eftersom vårvattnet tillförde nya
näringsämnen och syresatte växterna. Mängden hö som kunde förvaras
var avgörande för hur mycket boskap som överlevde vintern. Därför är
lador en karaktärsbyggnad för Västerbotten och i synnerhet i Ammarnäs.
På de tre näsen, Hemnäset, Vindelånäset och Tjulnäset, ligger ännu cirka
70 ängslador. Höladorna byggdes vanligen på höga stolpar för att hindra
höet från att skadas under den årliga översvämningen och islossningen.
Här i Ammarnäs hävdades raningarna långt in på 1900-talet. I dag hålls
marken öppen genom slåtter och bete. En del av ladorna har rustats upp.
Även kvarnar hörde till jordbruksbebyggelsen. Det var ofta gemensamma anläggningar. En skvaltkvarn bestod av en damm, en ränna och
själva kvarnhuset. I många bäckar fanns skvaltkvarnar där man malde
sin odlade, eller i Norge inköpta, säd.
Fäbodar anlades då betet inte räckte till för gårdens djur. Flera gårdar
kunde samsas på samma fäbodvall men varje gård har sina egna byggnader, fäbodstugor och ladugårdar. Det var kvinnorna som bodde på
fäboden under sommaren och mjölkade korna. Vid fäboden tillverkades
ost av mjölken vilket var ett sätt att konservera och spara mjölken till
magrare tider. På hösten drevs djuren tillbaka till byn, flytten till och från
fäboden kallades ”buförning”. Aitenjas ängsmarker nyttjades redan i
början av 1900-talet och slåttern varade en till några veckor per sommar
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Skvaltkvarn nedanför Örnbo i Bissasbäcken. Foto ur Västerbottens museums
fotoarkiv.

och man bodde då över i kojor i Aitenjas. Mellan 1925–30 byggdes hus
och ladugård, sommaren 1922 började man ta med sig korna till platsen
under slåttern.
Skogen har alltid vært viktig. Her skaffet man mat, brendsel og bygningsmaterialer. I dag finner vi tydelig spor etter produksjon av tjære og
kull som fordypninger i terrenget, og selvfølgelig spor etter tømmerhogst.
Rester og tufter etter skogstuer, der skogsarbeiderne bodde, er det mange
av.
Stedsnavn er også en viktig del av kulturarven vår, og beskriver ofte
landskap, bruk eller hendelser som har vært.
Redan 1858 invigdes ett kapell i Ammarnäs. I början av 1900-talet
var det lilla kapellet i Ammarnäs nästan obrukbart och många hade närmare tio mil till kyrkan i Sorsele. Därför ville man ha en ny kyrka och en
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Lieslipning vid fäboden i Aitenjas 1935.
Foto ur Västerbottens museums fotoarkiv.

präst. Stockholms-arkitekten Torben Grut fick uppdraget att rita en ny
kyrka. Ungefär samtidigt som han ritade Solliden och Stockholms stadion
ritade han kyrkan i Ammarnäs. Kyrkan byggdes 1912, på samma plats
som den gamla. Det var församlingsmedlemmarna som byggde kyrkan
under ledning av en byggmästare. Den är i nationalromantisk stil med
spånbeklädnad, högt och brant sadeltak och tätspröjsade fönster. Över
ingången finns ett tredelat fönster med jugenddekor. Till kyrkan hör en
fristående klockstapel. 1923 stationerades den första prästen i Ammarnäs.
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Ammarnäs kyrka. Foto: Viktor Lundgren/Västerbottens museum
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tiene går gjennom et området som er en del av
det største sammenhengende alpine karstområdet i
Skandinavia. Vannet og isen har gjennom tusenvis
av år «spist» seg inn i fjellet der berggrunnen består av
relativt lettoppløselige kalkbergarter. Oppløsnings-prosessen (på svenska vittringsprocessen) kalles karstifisering
og forvitringen i den kalkrike berggrunnen kalles karst.
Berggrunnen består for det meste av grå og hvit
marmor (kalkbergarter), glimmerskifer og granatglimmerskifer. Disse bergartene tilhører gruppen «metamorfe
bergarter», altså bergarter som har blitt omdannet i løpet
av jordas historie. I tillegg finner vi innslag av dybdebergarter som granitt. Denne danner granittiske ganger
og sprekkfyllinger som trenger gjennom deler av berggrunnen i området. Bergartene ble dannet i to forskjellige
tidsperioder; grunnfjellet fra urtiden (> 540 millioner år)
og kambrosiluriske bergarter fra Kambrosilurtiden (fra
540-410 millioner år siden) og disse har blitt skjøvet
inn over området under dannelsen av den kaledonske
fjellkjeden i Devontiden, fra 416–359 millioner år siden.
For å forstå hvordan bergartene ble dannet og hvordan disse bergartene havnet i området må vi gå langt
tilbake i tid. Figur 1 viser en oversikt over de forskjellige
tidsperiodene i jordas historie.
Vi må helt tilbake til urtiden (> 440 millioner år) da
Skandinavia var en del av kontinentet Baltica som da lå
på den sørlige halvkulen. I løpet av urtiden kolliderte små
og store jordskorpeplater og dannet Baltica. Kollisjonene
førte til at stadig nye fjellkjeder presset seg opp på dette
kontinentet. I løpet av urtiden ble disse fjellene erodert
bort, og på slutten av urtiden var den landoverflaten som
seinere skulle bli til Norge slitt ned til havnivå.

Figur 1.
Geologisk
tidsskala

Bergarter fra urtiden er de eldste vi finner i dette området og tilhører
grunnfjellet. Grunnfjellet vitner om mange platekollisjoner og gjentatte
omdanninger av bergarter og består hovedsakelig av harde granitter og
gneiser, men partier med gabbro og andre mørke bergarter kan i noen
grad forekomme.
De kambrosiluriske bergartene ble dannet i overgangen fra urtiden
til oldtiden i en tidsperiode som strekker seg fra 540 til 410 millioner
år, og er dermed yngre enn grunnfjellet. I starten av denne perioden
sprakk jordskorpa opp, og den nordamerikanske platen, og det som
seinere skulle bli Norge og Sverige, plassert på Baltica, drev fra hverandre. Oppsprekkingen førte til at et hav åpnet seg mellom Nord-Amerika
og Norge omtrent der Atlanterhavet ligger i dag. Etter hvert trengte
dette Oldtidshavet seg innover Baltica og dekket en stund det meste av
landet. Løsmasser fra land ble avsatt på havbunnen og de ble herdet til
sedimentære bergarter som leirskifer, sandstein og konglomerat. Skjellbanker og korallrev dannet grunnlaget for tykke lag av kalkstein nede i
havet. Gjennom hele kambrosilurperioden ble havbunnen presset videre
ned under tyngden av stadig nye avsetninger.
For rundt 400 millioner år siden, i overgangen mellom Silur og Devon
lukket Oldtidshavet seg igjen, og Baltica ble igjen forent med den nordamerikanske platen. Resultatet var foldningen av den Kaledonske fjellkjeden,
en stor fjellkjede som kan sammenlignes med dagens Himalaya. I løpet av
millioner av år ble fjellkjeden erodert og slitt ned og landet stod frem som
et flatt bølgelandskap. Kollisjonen mellom platene førte også til vulkansk
aktivitet og dermed en omdanning av de tidligere dannede bergartene,
slik at Oldtids-havets leiravsetninger ble til glimmerskifer og kalksteinen
ble omdannet til marmor. Samtidig trengte smeltemasser fra vulkanene
seg opp gjennom sprekker i jordskorpa og størknet til dypbergarter.
Da det Nord-amerikanske kontinentet kolliderte med Baltica, ble
havbunnen som besto av de kambrosiluriske bergartene, skjøvet over
grunnfjellet og dannet såkalte kaledonske skyvedekker, som fortsatt
preger området. Flak av harde bergarter ble skjøvet ut til sidene og innover
Baltica og kilometertykke lag av bergarter ble skjøvet mer enn 100 km
mot sørøst innover det som ble Norge og Sverige. Disse skyvedekkene
preger fortsatt området og de vanligste bergartene i disse er glimmerskifer
og marmor, mens kvartsitt forekommer i mindre mengder. Dunderlandsdalens store jernmalmfelt består av slike store sedimentære skyvedekker
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og er en følge av den kaledonske fjellkjedefoldingen. Dunderlandsdalens
jernmalmforekomst var med på å danne grunnlaget for den store industrireisingen i Mo i Rana.
I Tertiær-tiden vandret Baltica, som Norge og hele Skandinavia fremdeles var en del av, nordover og fikk plasseringen omtrent der den er i
dag. Dette medførte en nedkjøling av det varme og fuktige klimaet. En
følge av disse jordskorpebevegelser var at Atlanterhavet igjen åpnet seg
mellom Nord-Amerika og Skandinavia og at den skandinaviske halvøya
hevet seg i vest og ble stilt på skrå mot øst. Resultatet var høydefoldene vi
ser i dag, også i dette området, med høye fjell langs vestkysten av Norge
og flate viddelandskaper østover mot Sverige.
Da landoverflaten ble hevet fikk erosjonsprosessene stor fart og vannet
fulgte helningen på landoverflaten. Elvene som rant mot vest eroderte
sterkest siden det var brattest der. På denne måten oppsto det flere steder
sprekksystemer. Sprekkene ble enkelte steder utvidet som følge av både
vannerosjon og senere isskuring, og ga opphavet til store elvedaler i
området. Landhevingen etterlot seg et vannskille mellom vest og øst, noe
vi kan observere når vi følger Vindelvaggileden som går i øst-vestretning
mellom Sverige og Norge.
Nedkjølingen fortsatte og resulterte til slutt i en serie med istider i
Kvartærperioden.
KVARTÆRTIDEN – ISEN FORMER LANDET
Kvartærperioden var preget av istider som har kom og gikk. I løpet av
kvartærtiden var det ca. 40 istider kun atskilt av korte mellomrom. Breer
slipte og eroderte fjellene, og løsmasser ble avsatt. Det meste av løsmassene
vi finner på den skandinaviske halvøya i dag ble avsatt under isavsmeltingen etter den siste istiden for 12 000–8 500 år siden. For 20 000 år
siden var iskappen i Skandinavia tre tusen meter tykk, og den strakte seg
langt utenfor dagens kystlinje. Da isen smeltet trakk iskanten seg tilbake
fra ytterst på kontinentalsokkelen og til fjellene. De siste isrestene lå inne
i Sverige, øst for fjellene i Nordland. Foran iskanten ble det avsatt leire
i fjordene, og i noen tilfeller vokste isen midlertidig igjen og la morenerygger i form av sand- og grusavsetninger fra breelver igjen i de fleste
dalførene. Den tykke innlandsisen presset jordskorpen ned i mantelen,
og når isen smeltet begynte landet å heve seg. Innlandsisen smeltet for 8
500 år siden, men landet hever seg fortsatt. På grunn av viskositeten av
jordmantelen tar denne prosessen tusenvis av år. De største arealene med
tykk eller sammenhengende morenedekke i området ligger på Saltfjellet.
Det finnes også mange små felt med tykke morenedekker i dalene og dette
utgjør viktige arealer for bosetning, jordbruk og skogbruk.

Alpint landskap. Fra et spisst fjell med botnbreer og spisse tinder.
Foto: Wenche Sørmo.

Landhevingen etter at innlandsisen smeltet har sammen med erosjon
og forvitring påvirket landskapet til slik det ser ut i dag. Aller mest har
isbreenes bevegelser i løpet av de siste to millioner år formet landskapet.
Alpint landskap med spisse fjelltopper og store U-daler er et resultat av
isbreenes landforming.
GLASIALE LANDFORMER I OMRÅDET
Glasiale landformer er avsetninger og fenomener som direkte eller indirekte skyldes breer, både nåværende, og særlig siste istids store ismasser.
Normalt flyter isbreer nedover, selv om den ikke trenger en nedoverbakke
for bevegelse. Bevegelsen kan også drives av en kontinuerlig opphoping
av snø og is i det indre som presser isen ut mot kantene. Det finnes forskjellige bretyper som vi kan betegne etter utseende; innlandsis, platåbreer,
dalbreer og botnbreer. Innlandsisen som har dekket den Skandinaviske
halvøya i kvartærtiden er borte siden den siste istiden. I dag finner vi
innlandsis på Grønland og på det Antarktiske kontinentet.
BRETYPER I OMRÅDE
Turstiene beveger seg gjennom et området hvor dagens tre skandinaviske
bretyper er representert.
Den vanligste bretypen er botnbre. Det er små breer som ligger i små,
oftest hesteskoformete forsenkninger på skyggeside av fjellet. Siden det
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Okstindbreen. Foto: Are Halse

legger seg mest snø i lesidene av fjellryggene, er breene gjerne best utviklet
på nordøstsiden av fjellene. I enkelte områder har botnbreer vært svært
aktive og gravd seg ekstra langt innover fjellet, ofte fra flere kanter, slik at
restene av fjellet står igjen som spisse tinder og egger. De steile fjellveggene
i botnene er særlig utsatt for frostsprengning og ras. Slik blir skarpe fjell
skapt og landskapet kalles for alpine fjellformer eller f. I dette området
finner vi en del avrundete fjell hvor fjelltoppen er slipt bort av isen, noe
som vitner om at isen har dekket hele fjellet.
Platå – eller kåpebreer dekker et høyfjellsplatå med is. Derifra går
det ut bretunger eller dalbreer til forskjellige kanter. Okstindbreen, som
er Norges åttende største bre, ligger i dette området og er et eksempel
på en slik platåbree med mindre armer (dalbreer). Platået omkranser
elleve markante topper med Okskolten som med sine 1916 m.o.h. er
Nord-Norges høysete fjell.
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Berggrunn med sigdbrudd. Foto: Karin Stoll

Ut fra fjellområdets store breer ser vi dalbreer sige nedover i dalene. Når
breene trekker seg tilbake etterlater de seg stein og løsmasser. Avsetninger
under isbreen kalles bunnmorene, avsetninger langs sidene er sidemorener,
og avsetninger mellom to breer kalles midtmorene. Endmorenene, ofte
benevnt som ra, utgjør en særlig karakteristisk landform. Den består
av store mengder morenemasser som ble avsatt der breen stoppet opp.
Isbreer eroderer ved plukking og skuring, og erosjonskraften øker
med tykkelsen på breen. Frostsprengning under breen lager løse steiner
i ulike størrelser som fryser fast i bresålen og virker som skure – eller
slipemiddel på fjellet under. Store steiner lager skuringsstriper i berget
som viser oss isens bevegelsesretning. Sigdbrudd er en annen erosjonsform
som en observant turgåer kan se på nakent fjell i området. Sigdbrudd er
bueformede bruddmerker på en isskurt bergoverflate. Disse er typisk 10
cm brede og 2–5 cm dype hakk i fjellet på tvers av isens bevegelsesretning.
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Exempel på jettegryter. Foto: Are Halse

Erosjonen er mest effektivt når breen er i bevegelse og graver seg ned
i underlaget, og det dannes store u-formete dalfører.
Det er mange jettegryter i området, både små og store. Navnet kommer
fra jette, som betyr troll eller kjempe. Jettegryter er glatte og ofte sylindriske hull i fast fjell. Jettegryter som ble dannet av isbreer under siste
istid ble laget av strømmende vann med høy hastighet og under høyt
trykk. Under kanskje kilometervis med is ble berget skurt. Hastigheten
på vannet og det enorme trykket fra breisens vekt gjorde at det ble dannet
luftbobler som slo løs biter av berget. I tillegg var vannet som slo mot
berget fylt av stein og grus.
INNSJØER I FJELLENE LANGS STIENE
Innsjøer fantes nesten ikke før istidene og elvene rant jevnt fra fjellene mot
øst og vest. I dag er området preget av mange forskjellig typer innsjøer
som man passerer når man ferdes langs stiene.
I landskap med ujevnt morenedekke, f.eks. på Saltfjellet og i Vindelfjället naturreservat, finner vi ofte en mengde små og store innsjøer med
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Krutvatnet er et av de mange vannene langs Nordlandsruta.
Foto: Gunder Garsmark

uregelmessig form. Formen bestemmes av morenehaugene og rygger som
demmer opp vannet.
De større fjellsjøene langs stiene ligger i forsenkninger i flate og jevnhøye fjellområder. Forsenkningene ble til ved at innlandsisen gravde seg
noe dypere ned i mykere berggrunn.
Botnsjøer finner vi også i høyfjellet, men disse skiller seg fra fjellsjøene
ved at de er ofte små men ofte mer enn 100 m dype, runde eller avlange
innsjøer. Disse innsjøene ble dannet i bunnen av botner, det vil si i groper
som er gravd ut av botnbreer.
Mange innsjøer i området er dannet ved at (bre-) elvenes naturlige
dreneringsveier er fylt opp av store endemorener som ble liggende igjen da
brearmer trakk seg tilbake under isavsmeltingen. Disse oppdemte sjøene
ligge ofte på rad og rekke og deles fra hverandre av morenerygger som
ble dannet i løpet av en gradvis tilbaketrekning av dalbreen.
Noen store isklumper ble begravd av løsmasser. Da disse omsider smeltet ble det dannet dødisgroper der isklumpen hadde ligget. Disse små, ofte
avrundete innsjøene kjennetegnes ved at de mangler både innløp og utløp.
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Spjeltfjelldalen. Foto: Gunder Garsmark

I de store dalførene i område der elvene slynger seg nedover på ei
elveslette, kan en elvesving eller meander bli avsnørt. Slik dannes som
regel grunne kroksjøer. Innsjøene i Spjeltfjelldalen nord for Steikvassgården er et eksempel på dette.
Andre markante glasiale landformer som vi kan finne i området er
esker, rundsva og flyttblokker.
En flyttblokk er en stein som har blitt lagt igjen av en isbre etter at
breen har trukket seg tilbake. Opprinnelig var flyttblokken frosset inn
i isbreen og så blitt transportert med den ettersom isbreen beveget seg.
Blokkene kan ha blitt transportert over lange avstander, slik at en flyttblokk kan være av en annen bergart enn grunnen den ligger på. Ved å
studere bergartene til flyttblokkene kan man si noe om hvor de kom fra,
og dermed finne ut hvor isbreen har beveget seg.
Rundsva er dannet i fast fjell i et landskap som var nediset. Da isbreen
gled over en litt ujevn landoverflate, økte trykket på støtsiden og førte
til at isens trykksmeltepunkt sank. Litt av breisen på bunnen av breen

Drumlinisert terreng på Jofjellet nordvest for Tärnaby. Isen beveget seg fra
betrakteren, mot vestnordvest og inn i Norge. Foto: Robert Lagerbäck

smeltet, og vannet strømmet til lesiden. Trykket minket dermed på lesiden, vannet frøs til is igjen og frostforvitring sprengte løs biter av fjellet.
Esker er ryggformede breelvavsetninger som er dannet i tunneler og
sprekker under eller i isen. Breelvene som rant under isen fraktet med
seg mye materiale (grus/stein av ulik størrelse) som ble avsatt der hastigheten på vannet avtok. Når isen senere smeltet og ble borte, lå det
igjen langstrakte åser/rygger av sand, grus og avrundete stein som viser
breelvenes løp.
Mange esker kan følges mange mil, mer eller mindre sammenhengende,
og ferdselsveier følger ofte disse på grunn av at eskene er flate og har
liten eller jevn stigning. Også dyr ferdes på disse ryggene, og dødisgroper
danner naturlige fangstgroper langs eskene som mennesker har brukt i
alle tider.
Området er noen steder preget av drumlinisert terreng (se bildet øver).
Drumlin er en langstrakt, svakt hvelvet, hauglignende landskapsform
dannet av isbreer, overveiende gjennom avleiring av morenemateriale.
Grunnrisset er dråpeformet med lengdeaksen i isens bevegelsesretning og
normalt med den butte enden mot retningen isen beveget seg. Drumlins
er bestanddeler av bunnmorener og blir vanligvis dannet på flat og jevn
grunn og opptrer i grupper.
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et har aldrig gjorts systematiska inventeringar
över hela Norge liknande de i Sverige för att registrera
och dokumentera kulturminnen. Samiska kulturminnen i södra Saepmie är på norsk sida till största delen
dokumenterade genom olika lokala samiska initiativ från
1980-talet och framöver. Länge har det funnits en åsikt om
att registreringarna bör förbli i samisk ägo och kunskap. Den
åsikten framförs än idag av enskilda personer, men alltfler
samer påpekar risker och nackdelar med ett sånt förfarande,
då många kulturminnen skulle riskera att förstöras på grund
av ren okunskap om deras existens.
Idag registreras alla samiska kulturminnen som kommer
fram genom projekt, som helt eller delvis finansieras av
Sametinget, i Riksantivarns officiella databas Askeladden.
På Sydsamiskt område finns Sametinget och Saemien Sijte,
båda i Snåsa. I närområdet finns, förutom renbetesdistrikten,
Sijti Jarnge i Hattfjelldal och föreningen Ranen Saemie som
bedriver kulturminnesregistreringar. Därutöver gör även Helgelands museum och andra aktörer dokumentationsinsatser
i området.
Syftet med kulturminnesregistreringar är att kulturminnena
ska åtnjuta lagstadgat skydd och på ett tidigt stadium uppmärksammas i samhällets planeringsprocesser. Den som är
registrerad brukare i Askeladden och följer Nordlansrutans
led från Harvassdalen till Bållná ska se att ytterst få samiska
kulturminnen ännu är registrerade längs leden. Den som läser
vidare här kommer att få en annan bild av landskapet leden
går igenom.

För att lyfta fram samiskt språk använder följande text samiska
ortnamn i första hand, där de finns och förekommer. De norska eller
svenska namnen upprepas sedan. Återkommer namnet i texten används
det samiska ordet fortsättningsvis. Samma sak och princip gäller för namn
på kulturminnen. Tidigare kursiverades samiska ord som låg insprängda
i norska och svenska texter, men det görs inte i någon större utsträckning
längre. Orden får stå där själva så som de är, i syfte att synliggöra samiskt
språk och att öka kunskaperna i samiska språk.
Nordlandsruta börjar i Byrkije sijtes renbetesdistrikt. Leden går igenom
fyra samiska områden; sydsamiskt, umesamiskt, pitesamiskt och lulesamiskt område. Den här delen, från Harvassdalen till Bållná, passerar
genom tre av dem. Vandringsleden startar i sydsamiskt område vid Harvassdalen och slutar i Nordland på lulesamiskt område.
Den som går etappen från Raudlia förbi Okstindan fram till Gráesienjaevrie/Gresvatnet passerar någonstans här en osynlig gräns mellan
sydsamiskt och umesamiskt område. Vid Goabdesjåhkå och Sør-Randalselva sker nästa liknande gränsövergång, den mellan umesamiskt och
pitesamiskt språkområde. De pitesamiska och lulesamiska områdena möts
sedan längre norrut när vandraren närmar sig och passerar Bállavrre/
Ballvatnet.
Nordlandsruta går genom traditionella samiska kärnområden. Med
kärnområden menas, ur samiska perspektiv, värdefulla områden; dels
ekonomiskt för renskötsel, jakt, fiske och insamling men även i andra
hänseenden som kulturellt värdefulla områden. Dessa marker har fram till
1800-talet haft en uteslutande, eller nästan helt uteslutande, samisk befolkning. Den samiska samhällsorganisationen var långt ifrån opåverkad av
omgivande samhällen, men ännu intakt in på 1700-talet. Människorna
förhöll sig till och levde främst efter samiskt skick och bruk men anpassade sig efter det norska och svenska samhället när de var i mer urbana
miljöer. I dessa områden rådde i huvudsak samiska språk-, kultur- och
rättstraditioner.
Nordlandsruta går inte bara igenom bosättningsområden av olika
åldrar, med kulturminnen från alla tider efter den senaste isavsmältningen,
utan också genom områden med stora immateriella kulturvärden som
hör ihop med olika tider. Flera av ortnamnen berättar om speciella områden, heliga fjäll, dalar, älvar och sjöar och det finns även en del sentida
nedteckningar om dem. Många platser och historier lever vidare genom
vuelie/jojk. Förutom människor och historier finns nästan allt beskrivet i
någon vuelie. Alltifrån bäcken, lämmeln, björken, fjället, renen, björnen,
kärleken, sorgen, svensken, norrmannen, kungen, trollflugorna, landskapet – ja, alla finns de i en eller annan vuelie.
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Harvassdalen där leden startar ligger i den övre delen av den större
dalgången som kallas Susendalen och ligger inom Byrkije reinbeitedistrikt.
Dalgången i sin tur utgör avslutningen på norra delen av Byrkije/Børgefjell. När samerna kom tillbaka till Harvassdalen under sin årscykel säger
traditionen att de offrade vid framkomsten. Var denna plats eller dessa
platser var förtäljer inte historien men det berättas att i Harvassdalen
uttryckte man sin tacksamhet genom offer.
Runt hela Byrkije i de skogklädda dalarna och i själva fjällmassivet
fanns ännu in på 1800-talet uteslutande en samisk befolkning som levde av
jakt, fångst, fiske, insamling, hantverk, handel och inte minst av renskötsel. Vid den här tiden var mjölkning av ren ännu en viktig del av årscykeln
under sommaren. Den som vandrar här och vill ha en intressant bok att
läsa om området på kvällar och regninga dagar kan med fördel läsa boken
«Samene i Susendalen» från 1992 av Václav Marek. Václav kom ifrån
det som då var Tjeckoslovakien och bodde i olika delar av Susendalen
samt inne i Byrkije mellan åren 1933–1948. 1944 arresterades han och
sattes i fängelse av tyskarna misstänkt för att ha hjälpt flyktingar över
till Sverige men han släpptes i brist på bevis. Under tiden i Susendalen
samtalade han och umgicks ofta med samer och med bygdefolk i området. Václav kom att nedteckna många av deras historier och berättelser.
Marek dokumenterade även kulturminnen och fotograferade över två
tusen bilder under sin tid i området. De finns nu på Nationalbilbioteket
i Mo i Rana.
Samisk kultur har ofta lämnat helt andra kulturspår och fysiska kulturminnen efter sig än svenska och norska. Det krävs många gånger ett
tränat öga för att se de rent fysiska lämningarna eftersom det som är kvar
och synligt ofta består av något vagt, av några stenar som legat kring
en aernie/härd där det en gång kanske stod en låavthgåetie/ tältkåta. En
vall från en derhviegåtie/torvkåta kan man också ibland se. Inte heller
gaelmieh/gravar eller andra lämningar är utformade som några monument. Det krävs kunskap i såväl samiska språk som om biologiska spår
i landskapet – och kunskap kring immateriella kulturminnen – för att
någorlunda förstå landskapet man rör sig i. Den oerfarne vandraren kan
lätt få uppfattningen och känslan av att vandra i en opåverkad vildmark,
fast så är det inte. Det är en vandring i en annan kulturs ekonomi och
tankesätt. Den som lär sig se spåren å andra sidan, kommer att se spår
överallt i landskapet, kanske främst de biologiska spåren som renskötseln avsatt.
Vandraren längs Nordlandsruta passerar åtskilliga äldre samiska orresjh/boplatser, buvriesijjieh/förrådsplatser, vijremesvaalkh/fångstgropar

och gaelmieh/gravar efter både människor och ibland också djur, främst
björn. Biessengaelmie är ett sydsamiskt namn för björngrav och betyder ungefär «det heliga djurets grav». Renen är också ett heligt djur
som ibland hedrats speciellt. Tseegkuvesijjie är ett av flera namn för en
renofferplats. Vandraren passerar annars i huvudsak biologiska kulturspår som skapats av renskötseln. Renens gödsling påverkar fortfarande
vegetationen i övergivna giedtieaevjieh/rengärden, på betesvallar och på
mjölkningsplatser. Arbetet med ren gjordes ofta på platser som renen
valde själv, på så kallade lovvebahke/viloplatser där renarna stannade
upp självmant.
Innerbark av tall användes förr som kosttillskott samt för att hålla
tillvaratagen sentråd färsk och elastisk. Spår av små barktäkter, vanligen
0,3-0,5 m långa, i furor syns fortfarande på en del gamla tallar, ofta någon
meter upp och på norra sidan av trädet. Den som startar sin rutt i Harvassdalen kan med fördel stanna till vid den gamla timrade handelsboden
i Måelhkie/Kroken strax innan leden börjar. I husets timmervägg syns
spår från samiska barktäkter som tagits en tid innan själva trädet fälldes
en gång. I dag kan vi se svallveden som bildats kring urtaget.

Den gamla affären och skolan
i Måelhkie/Kroken i Susendalen.

En av flera samiska barktäkter som
är synliga i byggnadens timmer.
Foto: Erik Norberg

Längs leden finns även ett omfattande immateriellt samiskt kulturarv som
innefattar heliga fjäll, dalar, sjöar och älvar. Det var områden som in på
1700-talet och säkert senare också var en bärande del i den dåvarande
samiska världs- och verklighetsuppfattningen för de som levde i området.
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HISTORIER LÄNGS VÄGEN
Harvasstua–Åanghkejaevrie/Unkervatnet
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Första större sjön som man kommer till när man lämnat Harvassdalen
är sjön Daarege/Daningen. På västra sidan om sjön finns ett fjäll som
heter Rapmeretjahke, vilket skulle kunna översättas till Rövarfjället.
Enligt Gunhild Børgefjell, som berättade historien för Marek, kommer
sig namnet av att här blev en grupp rövare, som för länge sedan ofta var
ute och stal i förråd och bodar, övermannade av saemieh. Rövarna hade
tillhåll på andra sidan dagens gräns vid sjön Daarnege. De bodde vid sjön
när de inte var på rövarstråt. En dag bestämde sig saemieh för att jaga bort
inkräktarna från området och de anföll boplatsen där «rapmerh» bodde.
Rövarna lyckades fly från sin boplats men samerna hann ikapp dem och
vid det som därefter kom att heta Rapmeretjahke utkämpades deras sista
strid. Husgrunderna där rövarna hade bott var enligt Gunhild synliga än i
våra dagar, vilket Marek kunde bekräfta efter att ha besökt platsen. Idag
är det troligen de lämningarna som är registrerade i fornlämningsregistret
som maadtoen orresjh/förfädernas boplatser eller stalotufter/stalotomter.
Det är en boplatslämning som brukades av samerna i fjällområdet under
några århundraden kring 1000-talet, men som här i historien fått tjäna
som fysiskt spår till en berättelse om rövare.
Vid Heggnes kommer leden ner på vägen som går genom Skardmodal
mot Hattfjelldal i väster och in i Sverige mot öster. Dalgången användes
flitigt av flyktingar under andra världskriget. Direkt efter gränsen fanns
och finns ännu den lilla byn Skaalma/Skalmodal som vid den här tiden
befolkades av samer som levde av kombinationsnäringar; jakt, fiske,
jordbruk, slöjd och renskötsel. Samerna tog emot flyktingarna som kom
tills de slussadess vidare längre in i Sverige. (På www.filmarkivet.se finns
en film som beskriver händelsen. Sök på «De kom över fjällen».)
Älven som rinner genom dalgången kallas just här för Skardmodalsälven men den är egentligen källflödet till Vaapstenjeanoe/Vefsna och är den
längsta och största av älvarna som leden passerar. En bit nedströms rinner
Vaapstenjeanoe ihop med Såvsoe/Susna ifrån Susendalen. På svensk sida
gränsen heter älven Vapstälven, en direkt översättning från det samiska
namnet. Dess källflöden börjar i Vilhelmina kommun vid Sjaaretjahka/
Gardfjället och sjön Faarrohke/Farroken. Älven kan ha gett namn till
Vaapste/Vapsten sameby som är omnämnt i skriftliga källor från 1600talet. På den tiden var det en sijte/sameby, motsvarande stora delar av
gamla Vefsn i Norge (nuvarande i huvudsak Hattfjelldal, Hemnes och
Rana kommuner samt delar av Vefsn och Grane kommuner) och gamla
Vapstbyn i Ume lappmark. Namnet sägs i en del källor komma från det
gamla norska tingslaget Vefsen. Idag är Vaapste den nordligaste samebyn

Mat som ska bevaras i snölega på sommaren. Foto utlånat av den så kallade
Finnemisjonen, numera Samemisjonen.

på sydsamiskt område i Sverige med betesområde från Riksgränsen och
ut till Bottenviken i Nordmalings och Umeå kommuner. Närmast söder
om Vaapstenjeanoe har Vilhelmina norra sameby sina renbetesmarker.
När det gäller samebyar eller så kallade sïjth finns det inga skrifliga
källor som talar om en organisering utifrån av samerna i så kallade
«lappbyar». Det är troligen en indelning av landet som samerna gjort
sinsemellan innan koloniseringen av områdena tar fart och landen delas
in i lappskatteland på svensk sida och därefter byxelland på norsk sida.
En sïjte är en social indelning utöver hushållet vars betydelse kan ha
förändrats genom historien och varierat mellan olika områden.
När man kommit till norra sidan av Vaapstenjeanoe så går leden upp
längs vägen en bit. Åt väster syns då ett relativt stort vatten Åanghkejaevrie/Unkervatnet. Längs stränderna vid Åanghkejaevrie finns spår efter
bosättningar från stenåldern och framåt i tid. Här bodde under 1800-talet
och tidigare flera samiska famliljer. Sträckan Harvassdalen till Unkervatnet
räknas som en etapp på leden. Den är ca 25,2 kilometer lång.
Åanghkejaevrie–Garsmehkie
Efter att Åanghkejaevrie passerats bär det av uppåt i brant stigning. Så
småningom passerar leden mellan Säterfjellet och Luspievaerie/Storburstinden. En samisk boplats fanns här förut och som det norska namnet
antyder även samiska buvrieh/samiska förrådsbodar uppbygda på stolpar.
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Anna Sofia Eriksson (f. 1926) och hennes mor Inga Margrethe Andersdatter
Vestfjell (f. 1889) mjölkar en ren på snölega. Fotograf okänd, utlånad av Rita
Vestfjell.

När leden fortsätter norr om detta området kommer man in i en dalgång; Garsmehkie och vidare längs Garsejohke/Garsmarkelva/Forsälven.
Där togs en del samiska gårdsbruk upp under 1800-talet. Vapsten sameby
och många andra samebyar bestod under 1800-talet ofta av hushåll med
kombinationsnäringar som gjorde att man stod på flera ben. Det kunde
vara renskötsel, jakt, fiske, insamling, hantverksproduktion, småjordbruk
och handel eller olika slags kombinationer av dessa. Från Åanghkejaevrie
till Garsmehkie är sträckan cirka 12 kilometer lång.
Garsmehkie–Kruvhtenjaevrie
Från Garsmehkie bär det uppöver mot kalfjället. Här går Nordlandsruta
längs en gammal samisk led i nordvästlig riktning på östra sidan om Såålejaevrie/Holmvatnet och vidare mot Sarvanjaevrie/Brundreinvatnet och
det heliga fjället Serviesbaektie/Brundreinklumpen. Efter det passeras väg
73 varpå leden fortsätter längs östra och norra sidan av Kruvhtenjaevrie/
Krutvatnet. Leden går här in i Ildgruben reinbeitedistrikt (reinbeitedistrikt motsvarar ungefär svenskans sameby). Det är det nordligaste av
de sydsamiska reinbetesdistrikten på norsk sida. Mellan Garsmehkie och
Kruvhtenjaevrie är det cirka 18,5 kilometer.

Kruvhtenjaevrie–Faepmiejaevrie/Famvatnet
Kruvhtegenvaerie/Krutfjellet är sedan gammalt samiskt sommarland för
renksötseln, på samma sätt som många andra fjäll som passeras. Här finns
tsoevtsh/snøskavl/snölegor på sommaren och på den tiden man mjölkade
renen gjordes det ofta på tsoevtsh när det var varma sommardagar och
renen plågades av insekter. De norska namnen Melktjønna och Melkbekken kommer troligen från den samiska verksamheten. Lämpliga tsoevtsh
användes även som kylskåp där mat förvarades men även andra saker
(se bild på föregående sida). Mjölkningen av ren upphörde vid lite olika
tidpunkter i Saepmie. På sydsamiskt område försvann det gradvis under
1900-talet men upphörde inte helt förrän på 1960-talet i några områden.
Mellan Kruvhtenjaevrie och Faepmiejaevrie är det cirka 18 kilometer.
Faepmiejaevrie–Raudlia
Vid Faepmiejaevrie har det funnits en liknande typ av samisk gårdsbosättning som i Garsmehkie. Strax öster om Faepmiejaevrie, inte långt
från där leden kommer ner på grusvägen, ligger gården Linerud. Här
fanns under ockupationsåren Norges yngsta kurir och vägvisare för
flyktingar, Astrid Linerud som bara var nio år 1943. Astrid hjälpte en
familj på fem personer undan den tyska ockupationsmakten. Astrid tog
dem till närmaste gård på svensk sida, en sträcka på sex kilometer enkel
väg. Astrid hade redan viss rutin då hon redan jobbat som kurir och burit
meddelande över gränsen i ett år. Till slut blev dock trycket på hennes
far för hårt från ockupationsmakten och han flydde in till Sverige när
tyska soldater tagit över gården våren 1945. I ett tv-inslag som kan ses
på NRK från 2015 berättar Astrid om sina minnen.
Från Famvatnet tar sig leden upp mot kalfjället och väster om leden
tornar det branta och relativt spetsiga fjället Jierhtetjahke/Hjartfjellet.
Öster om leden finns ett större fjällmasiv som går in på svensk sida av
gränsen Ovlevuelie/Olfjellet. På och omkring Ovlevuelie levde på 1900talet en same som hette Nils Mattias Andersson. Han var född 1882 i
Marsfjäll och blev så småningom renskötare i Umbyn, nuvarande Ubmeje
tjeälddie. Mattias gjorde en berömd vuelie/jojk om livet och tiden på
och kring Ovlevuelie. Texten har som många andra jojkar flera bottnar.
Eftersom den är publicerad på Youtube kan vandrare i området och
andra med fördel ta del av den där. (Sök på «Nils Mattias Andersson»).
Sträckan mellan Faepmiejaevrie och Raudlia, är cirka 15,5 kilometer.
När leden så kommer fram till Nordbukta och Raudlia i Reevhtse/
Røssvatnet närmar den sig slutet på sydsamiskt och början på Umesamiskt område. Gränsen mellan de två samiska språkområdena är ofta
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flytande men kan sägas gå utefter leden vid de stora glaciärområdena
i det heliga fjällområdet Vuaksantjake/Okstindan. Vuaksantjake är
Nord-Norges högsta fjällområde. Toppen Oksskolten når 1916 m.ö.h.
Från svensk sida ansluter här Rans samebys marker ungefär vid Umbukta
och Storakersvatnet.
Längs stränderna vid Nordbukta finns spår efter människor från stenåldern och fram till idag. De äldsta bosättningarna består av härdar och
stenredskap från ett jägar- och samlarfolk, förfäder och föregångare till
samerna i området, som troligen bodde här främst sommar och höst.
Platsen antas ha varit strategisk både för fiske i Reevhtse och för jakt på
vildrensflockar som passerade genom området och ibland sökte skydd
på glaciärområdet undan insektsplågan varma sommardagar. Bosättningsmönstret har troligen gått i både östvästlig och nordsydlig riktning
för dessa grupper.
En hel del föremål, framförallt skrapor, knivar, pil- och spjutspetsar som
tillverkats i bergarten brecciekvarts, har kommit hit. Tyvärr fick aldrig
Reevhtse de kulturhistoriska undersökningar som området förtjänade
innan sjön reglerades på 1950-talet. Hela området dämdes över innan
några undersökningar hann komma igång.
Brecciekvartsen förekommer naturligt i de västra delarna av Tärnafjällen och en bit in på norsk sida vid Upmejeloekte/Umbukta och
Graesiejaevrie/Gresvatnet. Färdiga föremål i brecciekvarts påträffas från
kust till kust; från Træna i väst, vid Reevhtse, i stora mängder på bosättningar vid Graesiejaevrie/Gresvatnets stränder och vidare längs både
Ume- och Ångermanälvens dalgångar vidare ner till Bottenviken. Föremål
tillverkade i brecciekvarts gjordes under lång tid, från ca 6 000 år före
vår tideräkning och kan ha använts in mot 400-talet av vår tideräkning.
Någon gång på 300-talet går bruket av stenredskap helt ur tiden och
ersätts främst av järntillverkade föremål. Pilspetsar tillverkade av ben eller

Spets i brecciekvarts. Råmaterialet
troligen hämtat från gränsområdena i västra Tärnafjällen. Fyndet
påträffades vid Klockarbäcken
strax väster om Umeå i samband
med arkeologiska undersökningar.
Foto Västerbottens museum

horn användes fortfarande flera århundraden längre fram. Huvudperioden
för bruket av brecciekvarts verkar vara från 2 000 före vår tideräkning
fram till vår tideräknings början, utifrån hur föremålen ser ut och i vilken
teknik de tillverkats. Det är också under denna period som man anser
att den samiska identiteten börjar utvecklas, genom de allt tätare mötena
med en jordbrukskultur ute vid kustområdena.
Raudlia–Graesiejaevrie
Från Raudlia fortsätter leden upp längs östra kanten på Aertegevaerie/
Artfjellet och vidare i nordlig riktning mot Graesiejaevrie/Gresvatnet.
Turen från Raudlia till Graesiejaevrie är ca 18 kilometer. När drygt halva
sträckan fram till Graesiejaevrie avklarats kommer man fram till Balskota/Balskåtan i Spielhtebåvloe/Spjeltfjelldalen och Sjur-Anderslia. Det
senare namnet är uppkallat efter samen Sjul Andersson som levde åren
1835–1878. Han omkom i en drunkningsolycka tillsammans med tre av
sina barn under en flyttning på Graesiejaevrie 1878.
Balskåtan som ännu står efter leden är uppkallad efter samen Per
Markus Bals (1898–1985) som hade sitt sommarviste där. Per Markus
Bals föddes i Lainovuomma (Nukcoaivi) och tillhörde de nordsamer
som tvingades att flytta söderut när gränserna i norr mellan Sverige
och Norge stängdes som en konsekvens av renbeteskonventionen 1919.
Per Markus var förutom renskötare även författare och byggde upp ett
eget museum i Vilasund med 450 katalogiserade föremål av i huvudsak
samiskt ursprung.
Graesiejaevrie är en sjö som ligger på gränsen mellan Norge och Sverige.
Ungefär tre fjärdedelar ligger i Hemnes kommun och resten i Storumans
kommun. Sjön ligger på 585 meter över havet och är omgiven av fjäll.
Avrinningsområdet går västerut till Atlanten, sträckan dit är cirka 25
kilometer. Här har det funnits en gammal samisk boplats vilket även
framgår av namnet Kotaneset och det syns fortfarande en del rester från
den äldre verksamheten på platsen.
Sjön är reglerad och de kulturhistoriska undersökningar som gjordes här, inför dämningen av sjön på 1960-talet, var på sin tid de mest
omfattande som gjorts i Norge tillsammans med undersökningarna kring
Upmejeloekte. Arkeologiska undersökningar gjordes på både norsk och
svensk sida av Graesiejaevrie mellan åren 1960 till 1967.
Ungefär ett ton med slagen sten från redskapstillverkning tillvaratogs
enbart på norsk sida av gränsen, i huvudsak kommer det mesta från
bergarten brecciekvarts. I övrigt framkom olika redskap och föremål
som skifferpilspetsar, skraport, avslag, asbestmagarad keramik samt
en del metallföremål; bland annat en fibula och ett dräktspänne från
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400-talet. I vissa områden noterades upp till en meter tjocka kulturlager
efter återkommande bosättningar, vilket är ovanligt tjocka kulturlager
för inlandets jakt- och fångslokaler. Vanligtvis är de inte mer än några
centimeter. De äldsta dateringarna från undersökningarna är omkring
8 000 år gamla och bruket av området går genom hela förhistorien in i
historisk tid.
I huvudsak påträffades öppna boplatser utan bevarade konstruktionsdetaljer. Endast en synlig bostad – tuft/boplatsvall – som var omrking
4 200 år gammal påträffades och blev undersökt. På svensk sida, bara
några hundra meter från riksgränsen, påträffades en grav som undersöktes
1966. Graven bestod av en rund stensättning, cirka sex meter i diameter.
Den döde hade bränts och därefter placerats i graven som övertäckts med
flata hällar. I mitten av graven fanns en grop med kol, brända ben och
rester av en hartstätning. Hartsen kan vara rester efter ett förvaringskärl
där de brända och krossade benen lagts ned. I gravens fyllning fanns i
övrigt horn av ren samt en spjutspets eller dolk av järn. Graven är inte
daterad än men den liknar de gravar som ungefär samtidigt påträffades
vid Abelvatnet och som är daterade till 400–600-talet.
På norsk sida framkom också minst tre liknande brandgravar på Storneset vid sjön Kjennsvatnan, strax väster om Graesiejaevrie. Gravarna
är från samma tidsperiod. Vid Kjennsvatnet finns även resterna av en
samisk boplats på södra sidan av sjön, nära vägen. 1985 syntes ännu
spår efter ett rengärde av pallisadtyp på platsen. Ett fritidshus står idag
troligen på en av kåtaplatserna och väst om fritidshuset syns en boerne/
förrådsgrop. Norr om gärdet finns en aernie. På näset öster om utloppet
av Nordskarbäcken finns ett mjölkningsgärde.
Tidigare kända brukare av platsen var Gabriel Mortensen och Aksel
Gabriel. Från 1932 övertogs det av Kristian Johnsen Lifjell. Kjensvannet
var en samisk sommarboplats. Här övernattade en gång Bjarne Bjerkmo
hos Kristian Lifjell i hans tältkåta efter en lång dagsmarsch i regn. Senare
skrev han i en årsbok för Rana att han blivit mottagen «som en konge”
av familjen Lifjell.
På både södra och norra sidan av sjön Graesiejaevrie där riksgränsen
går, skär den rakt över förhistoriska boplatsområden. Benmaterialet som
analyserats domineras helt av ren, de flesta andra förhistoriska inlandsboplatser från tidsperioden 4 000–2 000 före vår tideräkning domineras
annars av älg men här har jakten på ren varit viktigast. Enstaka fragment
visar också att man jagat björn och järv. Endast 5% av de totala boplatsytorna antas ha blivit undersökta.
Undersökningarna vid Graesiejaevrie och Upmejeloekte gjorde även
arkeologerna medvetna om att strandlinjen har förändras över tid kring

sjöarna i området. I öster är landhöjningen kraftigare. Så vid Upmejeloekte påträffades stenåldersboplatser under dagens vattennivå. Vid
Graesiejaevries östra strand syns flera gamla strandlinjer med boplatser
på nivåer som är sex till åtta meter över vattenspegeln före dämningen.
Genom de tjocka kulturlagren och landhöjningens påverkan på lämpliga
platser för bosättningen kring sjöarna, har arkeologerna kunnat få fram
olika kronologiska faser av bosättningen i området, vilket ofta är svårt i
inlandsmiljöer. Ett stort antal samiska boplatser blev också registrerade
i samband med undersökningarna. Merparten framkom vid Aagkelsjaevrie/Akersvatnet, som Nordlandsruta senare passerar längs de södra
och östra stränderna. Efter undersökningarna blev en av slutsatserna att
det fanns en kontinuitet mellan den samiska bosättningshistorien och de
äldre boplatserna i området.
Graesiejaevrie–Upmejeloekte
När man lämnar Graesiejaevrie fortsätter leden närmast rakt norrut genon
Storskardet mot Upmejeloekte. Den sträckan är på cirka 23 kilometer.
Strax innan man når mitten av dalgången mellan Kjennsvassfjellet och
Gresfjellet kommer man alldeles intill ett rengärde väster om leden som
ännu idag används. Här finns en renskötarstuga uppförd. Om det är
samer i området kan man gärna ta kontakt så att man inte stör eventuell hantering av ren längre fram, eller stör pågående kalvning om man
passerar genom området i maj månad. Generellt sett kan man säga att
det uppskattas om man tar kontakt med samer som är ute i arbete på
fjället. På så sätt kan onödiga störningar undvikas och vandrare kan ofta
få tips om hur förhållandena ser ut längre fram längs leden, exempelvis
med broar, vadställen, stugor och olika terrängavsnitt.
I samband med undersökningarna på 1960-talet, inför regleringarna av
Aagkelsjaevrie, tillvaratogs bland annat en fibula/spänne och en pilspets
från 1 000-talet. Flera härdar på stranden visade sig vara över fem tusen
år gamla vilket bekräftades genom flera fynd av skifferspetsar, oftast
tillverkade i en röd skiffer – ett typiskt material och färgval för perioden.
Det var ett vida spritt material bland jakt- och fångstgrupperna vid den
här tiden i ett område som idag närmast kan kallas Mittnorden.
Från vår tideräknings början har det påträffatss boplatser med både
avslag och spetsförarbeten tillverkade i brecciekvarts och järnföremål.
Här registrerades också ett stort antal samiska boplatsspår som kom att
bli berörda av vattenkraftsregleringen. Senare har inventeringar i området registrerat flera samiska kulturminnen som exempelvis gåetiesijjieh/
kåtaplatser, måaroevåarhkoeh/bengömmor, boernh/förvaringsgropar,
giedtieaevjieh/gamla rengärden samt sjïelesijjieh/offerplatser och andra
sakrala spår.
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En maadtoen orresj, en cirka tusen år gammal samisk bostad.
Foto: Roy Kappfjell

Perioden från början av 1800-talet beskrivs av Bjarne Bjerkmo som en
besvärlig period för samerna i området då fastboende nybyggare trängde
sig in i områdena kring Gaallajaevrie/Kalvann, Groftejaevri/Grunnvann,
Aagkelsjaevrie/Akersvann och Langtjønnlia. Områden som varit och var
i samiskt bruk övertogs av de fastboende och svåra konflikter uppstod.
När förhållandena till slut förbättrades ökade utbytena och en bit in på
1800-talet uppstod den så kallade lappmarknaden i Mo där det bland
annat såldes renost, spekekött (saltat och torkat kött) och skinn.
Upmejeloekte–Østre Sauvatnet
När leden passerat Aagkelsjaevrie och Rundfjellet viker den rakt österut
och mot sydost för att komma fram till nordöstra delen av Upmejeloekte.
Nordlandsruta går sen vidare över E12 och upp genom fjälldalar igen
fram till Østre Sauvatnet. Här i Umbukta alldeles i början på delsträckan
finns ett litet fångstgropssystem registrerat, cirka 200 meter på östra sidan
av Glonkabekken på en utskjutande skogsklädd höjd på en mindre platå
ovanför stugområdena. Det kan vara en lämplig kvällspromenad för den
som övernattar i Upmejeloekte!
Hit kom också många flyktingar under kriget. Lars Fjelner var en av
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En aernie, det i särklass vanligaste samiska kulturminnet som registreras.
Båda lämningarna ligger inte långt från Bieavragåjåhka och är två av många.
Foto: Roy Kappfjell

de samer som rörde sig mellan länderna under den här tiden främst för
att förmedla budskap från och till motståndsrörelsen. En strapatsrik
flykt från Norge finns också skildrad genom Upmejeloekte, efter den
så kallade Ildgrubaffæren. En ung familj flydde med ett spädbarn efter
att deras motståndsgrupp avslöjats av tyskarna vid Ildgrupfossen i april
1943. Först efter sju dygn i mycket hårt väder nådde den lilla och mycket
dåligt utrustade gruppen hjälpen.
Upmejeloekte var annars en viktig plats för fjällfolket på svenska
sidan. Två övernattningsstugor med stall uppfördes för de som idkade
handel i Norge under 1800- talet, en i Strimasund på svensk sida och
en i Upmejeloekte på norsk. Man hade med sig skogsfågel, ripor, harar,
smör, nötkött och renkött för försäljning i Norge. Vidare såldes egenproducerade bruksföremål som snöskovlar, skidor, kvastar och åror.
Råvaror i form av björkris och björknäver i knippen såldes också. Till
köpmannen L A Meyer i Mo kunde en flitig nybyggarfamilj få sälja det
mesta. Rullar av näver till takläggning fraktades av samer med renar och
såldes där. I Mo köpte man mjöl, salt, kaffe, tobak, socker och fotogen
till fotogenlamporna när de började användas. Köpmannen Meyer kunde
registrera inköp av 25 000 ripor bara under mars månad ibland. Riporna

exporterades sedan vidare, främst till England. I besöksboken i stugan
vid Upmejeloekte skrev ofta norgefararna in sig; vad de hade med sig,
när de kom tillbaka och vad de hade köpt i Norge. Inte förrän 1935
blev det en fast vägförbindelse mellan Storuman och fjällfolken i Tärna.
Fyra år senare, 1939, var vägen fram till Upmejeloekte klar, och den
sammanhängade vägsträckan mellan Atlanten och Bottenviken öppen.
Sträckan från Upmejeloekte till Østre Sauvatnet är 11,5 kilometer.
Østre Sauvatnet–Gaallajaevrie/Kallvatnet
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Strax efter att man passerat Sauvasshytta går man förbi en tidigare samisk
offerplats vid Mealhkoevaartoe/Melkfjellet. Själva Mealhkoevaartoe är
troligen ett heligt fjäll. Leden fortsätter vidare mot Gaallajaevrie/Kallvatnet som är ännu en reglerad sjö. Sträckan mellan Østre Sauvatnet och
Gaallajaevrie är 15,5 kilometer. Längs hela leden mellan Mealhkoevaartoe och Gaallajaevrie finns ett relativt stort antal samiska kulturminnen
registrerade.

Fjället Ávrronásje med
sin speciella profil i
förhållande till övrig
natur i omgivningen.
Foto: Roy Kappfjell

Gaallajaevrie–Viresjávri/Virvatnet
Mellan Gaallajaevrie och Viresjávri/Virvatnet passerar leden ett område
rikt på kulturminnen från olika tidsperioder. De finns bland annat
längs den nordvästra och sydöstra dalgången Bieavragajåhkå/Bjoråga
i Bjorådalen. Älven har många namn här. Där leden passerar heter den
Njallajågåsjåhka/Stabbursbäcken. Nästan direkt när leden passerat bäcken
går den förbi flera synliga renvallar och i ett fall rakt över en renvall
som håller på att växa igen innan man kommer fram till Vardfjellkåtan.
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Giedtieaevjieh framför Virvasshytta fotograferad i sommarnatten.

Giedtieaevjieh så som de ibland syns på håll, som ljusare fläckar med gräs i
gränsområdet mellan fjällbjörkskogen och kalfjället. Foto: Erik Norberg

Själva Vardfjellkåtan, som endast används som nödbostad, ligger också
på en gammal renvall. På båda sidor av leden samt intill den är många
samiska kulturminnen dokumenterade, inte minst längs Bieavragajåhkå
och öster om leden mot Slettfjellet. Den samiska kulturföreningen Raanen

Saemieh har i samarbete med Saemien Sijte dokumenterat många tidigare
okända kulturminnen i området samt kartfäst och besökt tidigare kända
lämningar för att dokumentera status på dem.
Från Gaallajaevrie till Virvasshytta är det 21,4 kilometer. Själva
turstugan vid Viresjávri står på en gammal giedtieaevjie. Vegetationsförändringarna från renarnas rörelser och gödsling av området syns på
flera platser runt sjön och ett flertal boplatser, både från historisk känd
samisk bosättning och äldre, är registrerade här. Öster om Virvasshytta
syns spåren efter en stor giedtieaevjie. Lösfynd påträffade inom området
visar att den var i bruk under medeltiden men den kan vara äldre än så.
Längre österut från Viresjávri och ända in mot gränsen vid Bonestjønnan
finns en rad olika samiska kulturminnen med allt från vïjremesvaalkh,
giedtieaevjieh, boernh, maadtoen orresjh och gaelmieh. Även den gamla
«Virvasstua» Lusspevárásj ligger på ett samiskt boplatsområde.
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Viresjávri–Bållná/Bolna
Efter Viresjávri rör sig leden in i vad som kan ha varit ett av Umesamernas
allra heligaste och mest kraftladdade områden. När stigen kommit upp
på norra kanten av Viresáhkko syns i norr två heliga fjäll och en helig
älv; närmast syns Ávrronásje/Auronasa med dess heliga sjö Auronasi och
älven Rávggajåhka. Leden passerar som närmast cirka 500 meter från
Ávrronásje. Nästa fjäll som leden passerar strax intill är Goabdesbákte/
Tromberget. Enligt legender och berättelser samlades nåjderna här när
nya nåjder skulle upptas och invigas.
Området bär tydlig prägel av renskötsel och innehåller många spår efter
samsik bosättning från olika tider. Leden tar sedan en mer nordvästlig
riktning ner mot Goabdesjåhka/Sør-Randalselva som antagligen också
är en helig älv. Vattnet från de heliga fjällens sjöar ansågs traditionellt
innehålla särskilda krafter. Den sista kilometern, innan man går över
Goabdesjåhka nere vid kraftstationen, går genom flera samiska boplatsområden. Några av dem är områden med så kallade maadtoen orresjh/
stalotomter som är omkring tusen år gamla.
På norra sidan av älven är vi nu inne i det som traditionellt setts
som pitesamiskt kultur- och språkområde, åtminstone sedan 1730-talet.
Området har traditionellt varit i bruk av Sørvesterbyen på det pitesamiska området.
Leden fortsätter sedan längs en grusväg. Grusvägen går i sin tur rakt
igenom flera samiska bosättningsområden från olika tider. De äldsta
påträffade och kända bosättningarna här torde vara områdena med
maadtoen orresjh som ligger på vänstra sidan vägen när man går i riktning

mot Bolnastugan. Strax innan stigen viker av från grusvägen och ut i
terrängen igen mot Bolnastua passeras Bureksteinen. Det är en sten som
man kunnat söka lä vid när vädret varit dåligt och som använts som
rastplats. På sydsamiska kallas sådana stenar för gierkieliehpie/sten med
överhäng och de var värdefulla att känna till och fungerade även som
orienteringspunkter i terrängen.
Bolnastua ligger i en stor slingrande dal som går i en nordöstlig–sydvästlig riktning. Fortsätter man norrut i dalgången hamnar man uppe
på Saltfjellet och söderut går den ner mot Mo i Rana. Dalgången är en
gammal färdväg. Vid E6 en bit ner i södergående riktning i det som kallas
Dunndavavuobme/Dunderlandsdalen står ett monument över de femton
sydsamer som omkom i en tragisk bussolycka den 5 juli 1948 när de var
på väg hem efter ett möte för Norske Reindriftsamers Landsforbund i
Tromsø. Bara fem av de tjugo passagerarna i bussen överlevde.
Heliga fjäll
Berg och fjäll har en sakral innebörd för många folk på jorden. Fjällen
når ofta högst och är närmast positionerade mot himlen och det okända.
Fjällen kan ha en speciell betydelse för att de ibland förknippas med
speciella händelser. Fjäll och berg kan också ses som något kraftfullt
med förmåga att förstöra, men också som möjliga öppningar till andra
världar. Beroende på olika väderförhållanden kan höga berg utstråla
krafter som kan uppfattas som farliga för människan, men samma berg
kan även utstråla visdom och ge en stärkande känsla av förnöjsamhet.
Vanligtvis står idag en uppbyggd varde av stenar på varenda fjälltopp.
Det är kanske lite förvånande att vi har behov av att bygga sådana
monument när besökarna oftast sökt sig till områdena just för känslan
att vara i en opåverkad miljö. Fast det är kanske inte så konstigt ändå.
Är inte vi människor ofta lite märkliga och motsägelsefulla? Eller beror
det bara på att vi inte reflekterar och tänker efter alla gånger?
I samisk kultur ingick fjäll och berg från kust till inland i olika sammanhang som gjorde att man relaterade till områdena man rörde sig i.
Släktingar och förfäder knöts till vissa fjäll och områden. Det fanns en
utbredd uppfattning att ens förfäder bodde i vissa fjäll och att de kunde
komma fram därifrån och vara en till hjälp. Ville man ha hjälp från förfäderna, visar prästernas förhör av samer att man fram till 1700 – talet,
kallade på sina saajvh i de södra delarna av Saepmie.
Vattnet från de heliga fjällen och de heliga fjällens sjöar ansågs också
besitta värdefulla krafter. Det framgår bland annat av missionärernas
uppteckningar från 1700-talet. Hans Skanke gjorde på 1700-talet en
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Karta över kända heliga fjäll i området. Blå punkter markerar fjäll som är
angivna som heliga i skriftliga källor. Röda och lila punkter visar platser med
samisk namngivning som antyder sakralt område.

ordlista över samiska ord som var viktiga för missionärer att kunna
när de samtalade med samer om hur de uppfattade världen. Om saajvh
nämner han ett antal begrepp, bland annat «Saiwo – sjatze, ded vand
som falder ned af Lappernes helligede Bjerge».
Saajvh var på 1720-talet, enligt vad von Westen fick berättat av många
samer, kända som hjälpare i form av fysiska varelser. De var klädda och
såg ut som människor men något kortare. Saajvh kallade man till sig vid
behov. De bidrog med hjälp och kunskap till de levande. Efter att kristendomen fick större inflytande under 1700-talet, bland annat genom von
Westens och andra prästers demonisering av samisk världsuppfattning,
förändrades även synen på Saajvh. De blev därefter mer lika den norska
och svenska folktron kring vitterfolk eller huldrefolk. Det vill säga ett
parallellt osynligt folk som kunde dyka upp vid vissa tillfällen – kanske
för att hjälpa eller varna – men var aldrig någon som man själv kallade på.

KÄNDA HELIGA FJÄLL SOM LEDEN PASSERAR
Serviesbaektie–Brundreinklumpen
Inom gamla Vapstbyns och i nuvarande Byrkije renbetesdistrikt, i ett
område nära Kruvhtegenjaevrie, passerar leden ett fjäll som på samiska
heter Serviesbaektie. Det här fjället betraktades som heligt. Här offrade
man vid en klippa av bergarten olivin. Vegetationen på olivinrik mark
är magrare och ofta speciell. Själva offerplatsen ska enligt uppgift vara
mellan några naturligt nerrasade block som bildar en inhägnad. Hit
blev offerdjuren förda varpå öppningen stängdes igen. Vanligen offrades
brunstiga renar, sarvas.
Bland annat finns ett särskilt offer vid Serviesbaektie nämnt som gjordes under ett ogynnsamt år när stor rensjuka rådde och många renar
dog. Inga offer hade hjälpt förrän man köpte in sju hästar i trakterna
av Mosjøn. Hästarna togs upp på fjället och offrades på platsen. Detta
beskrivs bland annat av Manker. Leden går bara ett par hundra meter
öster om detta fjällparti.
Vuaksantjahke–Okstindan
Okstindan är det högsta fjället i Nordnorge med sina 1 916 meter. Totalt
består massivet av nio toppar, alla över 1 500 meter över havet. Mellan
fjällen ligger stora glaciärer. I området finns flera samiska namn som antyder att området har en särkild kraft och status i samiska sammanhang.
Bland annat Bissie, som i Bissiedurrie/Heliga dalen, eller «Dalen med
krafter, Kraftdalen». (Se Louise Bäckman 1975:18-21 för en definition
på Bissie). På norska kallas området Bessedørdalen. Vuaksantjahke har
som så många andra fjäll minst en vuelie tillägnad sig, antagligen flera.
Området vid Vuaksantjahke är det största området med glaciärer och
snölegor som syns från leden. Eftersom dessa typer av områden ständigt
varit i bruk finns en omfattande samisk terminologi som beskriver olika
typer av glaciärer och snölegor. Bland annat hur de förändras under en
årscykel eller om de är anvandbara för olika ändamål som exempelvis
förvaring av mat. Många samer verksamma inom renskötseln idag och
naturligtvis tidigare har varit med om kalvmärkning och renskiljning på
snölegor samt att förvara mat i dem. Det finns fortfarande en omfattande
kunskap om vilka väderförhållanden som råder när renen söker sig till
glaciärer och snölegor. Vilka typer av snölegor renen föredrar samt var
på fjället de ska ligga för att renen ska bruka dem. Många renar har
också gått förlorade på glaciärer när de fallit ner genom sprickor eller
mellanrummen som bildas mellan snö, is och fast fjäll. Fjäll med snölegor
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och glaciärer både tar ren, skyddar den och gör renarnas rörelser under
dygnet förutsägbara. En form av traditionskunskap som kan ha tusentals
år på nacken, eftersom den är lika användbar vid jakt på ren som vid
tamrenskötsel.
Mealhkoevaartoe–Melkfjellet
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Strax efter Sauvasshytta passerar leden Ivakskardet. Dalgången här leder
in till ett gammalt heligt samisk område Mealhkoevaartoe/Melkfjellet.
Platsen hade flera vieromoereh/trästycken som man offrade till och det
finns en ganska detaljerad historia berättad av en dotter till en samisk
kvinna som utförde ett tackoffer vid platsen kring år 1835. Kanske har
den samiska beteckningen på en sådan här plats också varit sjïelemoresijjie/gåvoträdsplats. Så sent som 1854 finns uppgifter om att trästyckena
som offren framfördes till, fanns kvar på platsen. I slutet av 1800-talet
plundrades dock lokalen på dess sjïelemoreh som fördes till Oslo. På
norska kallas platsen för sauen/fåren vilket skulle kunna härledas till att
man här förutom renblod och renfett även offrade får på platsen.
Jånghkere/Junkeren
Mellan Gaallajaevrie och Viresjávrre ligger Jånghkere väster om vandringsleden. I de här trakterna hade samerna i Ran en offerplats väster
om Gaallajaevri på sitt sommarland. Offerplatsen blev först sönderslagen
av okänd anledning. Senare blev bitarna omhändertagna av ingengör
H. Hampusson Huldt vartefter de försvann till okänd plats (Manker
1957:238).
Ávrronásje–Auronasa
Enligt en av årsböckerna från Rana stod fortfarande 1870 en aernie/altare
för offer av ren, på toppen av det heliga fjället. Det som skilde platsen
från en vanlig aernie var att stenarna låg i flera lager uppe på varandra.
Ben från offerfesten som hölls vart år deponerades utför fjällsluttningen.
En nåejtie/nåjd eller som texten skriver «övernåjd» höll här utbildning
av andra nåjder från Tärna-, Sorsele- och Arjeplogs lappmarker.
På västra sidan av fjället rinner Rávggajåhkå/Daudmannselva. Här ska
det finnas en hel del samiska gravar. På 1870-talet utgavs en resehandbok för turister där både Mealhkoevaartoe och Ávrronásje uppgavs som
samiska offerplatser. Efter det uppges båda platserna ha blivit besökta
av turister och vandaliserade.

1912 upptecknades en jojk till fjället där textraden «jag offrar till
örnen» ingick. Vid ett besök på platsen 2021 fanns ingenting kvar efter
någon aernie eller någon kallmurad ring på toppen. En hög varde har
besökare murat upp, precis som det brukar se ut på nästan varenda
fjälltopp.
Gåbdiesbáktie–Tromberget
Gåbdiesbáktie och Ávrronásje hör kanske till, eller har setts i, ett och
samma sammanhang en gång i tiden. Gåbdiesbáktie ligger bara drygt en
kilometer norr om Ávrronásje. Goabdes är namnet på samiska trumman
när man kommer in i Umesamiskt område, medan gievrie är det sydsamiska namnet. Gievrie betyder även styrka på de flesta samiska språken.
Fjället, som på sina högsta delar är lite över 1 200 meter över havet,
går i närmast öst– västlig rikning och klyvs av riksgränsen. En nåejttie
ska ha haft sin trumma förvarad någonstans vid fjällsidan, men historien
kring fjällets namn kan innehålla många dimensioner.

KÄLLOR:
Inslag I NRK 8 maj 2015 om Astrid Linerud.
Artikel i Ranablad 11 april 2017, ”Flukten etter lldgrub-affæren”.
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EI LITA LESE-LISTE TIL VANDRINGAR
I KULTURLANDSKAPET
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enne artikkelen gjev eit kort oversyn over nokre
tekstlege framstillingar av landskapet i grenselandet
mellom Helgeland og Västerbotten. I tillegg har eg
til slutt i artikkelen med ei liste over tekstar som på ein eller
annan måte omhandlar dette geografiske området. Dei utvalde
tekstane som eg skriv noko meir utfyllande om, ei guidebok,
ei reiseskildring og to romanar, gjev til saman eit samansett
bilete av det landskapet som Nordlandsleden strekker seg
gjennom, og dei presenterer landskapet på særs ulike, til dels
problematiske måtar om ein vurderer det ut frå så vel eit økologisk perspektiv som eit sosiologisk perspektiv. Synet på så
vel natur og menneske i desse tekstane kan lett parkerast som
utdaterte, uvitskaplege og til dels rasistiske, men synsmåtane
som tekstane representerer er likevel til dels mogleg å finne
igjen i aktuelle debattar og diskursar. Slik kan ein, dersom
ein les kritisk og samanliknande, bruke tekstane til refleksjon.
Kva betydning har språket, metaforane ein brukar når ein
snakkar om eit landskap? Kva konsekvensar kan språkbruk
og kulturelle framstillingar ha for korleis vi lever i og brukar
landskapet? Dei ulike perspektiva på landskapet som kjem til
uttrykk, kan kort samanfattast slik: landskapet kan oppfattast
som ei vakker overflate eller som eit objekt for erobringar,
landskapet kan forståast som kulturlandskap med historisk
djupn og landskapet kan oppfattast som kaldt, aude og stygt.
HELGELAND TURISTFORENINGS GUIDEBOK FRÅ 1903.
LANDSKAPET SOM OVERFLATE 1
Den første teksten eg skal ta føre meg er ein turistguide for
Helgeland: Helgeland: veiledning for turister som vart utgjeven

av den nyoppstarta Helgelands turistforening (danna i 1902) i 1903.
Guiden har bidrag frå mellom andre professor Yngvar Nielsen (føreord),
og Kristian Bing har skrive om Okstindane. Resten av guiden er ikkje
signert nokon forfattar. Forordet til guideboka frå 1903 er ført i pennen
av professor i etnografi og geografi Yngvar Nielsen (1843–1916), som i
mange år var formann i Norges turistforening. Nielsen skriv:
Dersom der findes nogen Egn i Norge, viss Naturskjønheder ikke
er skattede efter Fortjeneste, da er det de indre Strøg af Helgeland.
Mange har seet og beundret den vilde Kyst med de forrevne Tinder
ovenover de lave Skjær og Strande, som bryder Havsstormen og
Skodden. Men for de fleste vil det indenfor liggende land være helt
ukjendt – og dog indeslutter Helgeland flere storartede og imponerende Landskaber med en overraskende Skjønhed (s. 3).2
Guideboka inneheld praktisk informasjon om overnattingsmoglegheiter,
skyssalternativ og prisinformasjon, tabellar med oversyn over kostnadar
ved ulike reisealternativ, og ei liste over aktuelle guidar og fjellførarar.
Her er òg nokre korte faktaopplysningar om næringsliv og samfunn, til
dømes om det såkalla engelskbruket i Vefsn, og om Dunderlandsbanen,
men det er utsiktsskildringane som likevel kjem tettast. Med unntak frå
nokre namn knytt til overnattingsstader, skyss og guiding, er det nesten
ingen menneske i landskapet. Landskapet er i den forstand tomt for liv,
og vandringane som guiden fører oss gjennom er sånn sett å likne med ei
vandring gjennom eit biletgalleri. Ja, landskapet er pittoresk i den grad
at det òg blir ramma inn. Røssvatnet kan ein til dømes «iagttage» i «sin
storslagne Naturramme» (mi uth.). Den abstrakte «vandraren» i guiden,
taler gjennomgåande i passivsetningar og brukar ubestemt pronomen,
men ser og ser på det omskiftelege landskapet og dei ulike bileta som
fer forbi. Hen snakkar ikkje med nokon – og oppfordrar heller ikkje til
slikt, hen smakar ikkje på noko – mat er ikkje naudsynt, og hen kjenner
heller ikkje lukta av noko. Vandraren sveittar ikkje, synest stort sett ikkje
bakkane er tunge å gå, blir ikkje redd for bårene på dei store fjellvatna.
Det er ein vandrar med store auge, men stort sett utan kropp vi møter i
guideboka. Det er formidlinga av desse «prospekta» som er hovudsaka,
ikkje andre opplevingar ein eventuelt kunne ha på ein slik tur. Teksten

1. Delar av den følgjande teksten inngår i boka Helgeland som litterært landskap, Orkana
Akademisk forlag.
2. Nielsen er mellom anna kjend for å den såkalla «fremrykkingshypotesen», ei særs problematisk forståing av historia til den samiske busettinga i Midt-Noreg. Også i tekstar om turisme
kunne Nielsen ytre seg på rasistiske måtar om samar.
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skil seg dermed frå nyare guidebøker, som gjerne legg vekt på opplevingar
utover det reint visuelle, men han skil seg òg frå meir litterær reiselitteratur
der vandraren sjølv, vandrarens kropp og tankeprosessar, er hovudsaka.
Avsnittet om Okstindane er signert juristen og fjellklatraren Kristian
Bing (1862–1934). Bing grunngjev ein omtale av Okstindane, som han
innrømmer nok ikkje er tilgjengeleg for dei fleste, ved å vise til at eit slikt
vanskeleg tilgjengeleg turmål på ein måte gjev heile regionen ein eigen
karisma:
Hvormange Procent af de Reisende i Schweiz f. ex er det vel, som
bestiger Montblanc og Matterhorn eller vandrer over de store Gletcshere? Det er ikke mange, og dog er det disses Ture, som lægger sit
romantiske Skjær over Schweiz som Turistland, dog er det disse
forholdsvis faa, som faar mest Elsk til Landet, og som ved sine
Beretninger særlig henleder Opmærksomheden paa Schweiz og
holder Interessen for dette Turistland vedlige. (s. 28)
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Fjellklatraren Bing skriv som ein typisk erobrar, og det er gjerne sjølve
vanskane ved å «trænge ind» (sic) i fjellet som gjer turen «end mere
pikant» og fører til «Tilfredsstillelse» (s. 29). Den største vansken Bing
peiker på, er skodda, eit «Taageslør» som «berøver ham enhver Udsigt»
(same stad). Men som alle ordentlege erobrarar, kan ein ved å vere tolmodsam til slutt lukkast i å «nyde Fjeldverdenens Herlighed» (s. 30).
Det tilslørte landskapet må til slutt lette på sløret, og det er fritt fram.
Sjølv om altså fjelltoppane strengt teke har ein fallos-fasong, blir dette
fjell-landskapet lett feminisert, og skrive fram som ei mogleg erotisk
erobring.
ADOLPH HOEL OG OKSTINDANE
Adolf Hoel er relativt lite kjend geolog og polarforskar. At han står i
skuggen av til dømes Nansen, kjem ikkje minst av at Hoel var medlem av
NS og at han frå 1941 overtok som rektor for universitetet i Oslo under
krigen. På grunn av dette fekk Hoel ein landsvikdom på 18 månader etter
krigen. Hoel stod i mange år, fram mot Svalbardtraktaten (1925) i spissen
for utforskinga og starten på den industrielle utnyttinga av Svalbard, og
han var òg involvert i striden om Aust-Grønland i åra rundt 1930.
«Okstinderne og de omgivende fjelde hører til de i geologisk henseende mindst kjendte af Norge» skriv Hoel i ein forskingsrapport i 1910.
Han hadde då sommaren 1908 gått i fjellområda i over ein månad,
mellom 8. august og 11. september, klatra fleire toppar som tidlegare
ikkje hadde vore klatra, og han hadde gjort vitskaplege oppmålingar av
breen og geologiske tilhøve. For Turistforeninga si årbok skriv Hoel ei lita
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Bessedørtinden

reiseskildring for turistar. I den vesle teksten, som er utgangspunktet her,
er formuleringa «ikke tidligere bestegen» (eller tilsvarande formuleringar)
gjenteken seks gonger. Turisten og fjellklatraren Hoel er ein erobrar, og
det er tilsynelatande særs viktig for han å poengtere at han har fått til
noko som ingen andre har gjort før han. Erobringa av nye fjelltoppar
blir dermed hovudmålet for turisten om enn ikkje for forskaren. Som eit
slags appendiks til artikkelen, har Hoel teke med namneforslag til brearmar og fjelltoppar som ikkje tidlegare har vore oppførte med namn på
eksisterande kart. Såleis opptrer Hoel òg som namnegjevar. At nokre av
dei formasjonane han gjev namn til truleg allereie har hatt lokale namn,
i alle fall samiske, men kanskje òg norske, reflekterer Hoel i liten grad
over. For Hoel er Okstindane, på same måte som Svalbard, eit slags Terra
nullius, eit tomt land som han kan leggje under seg. Hoel legg òg nytt
namn på ein topp som Kristian Bing hadde set namn på tidlegare. Bings

forslag var Sørtinden, men Hoels forslag Bessedørtinden har vorte det
etablerte namnet på denne toppen.
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Turisten Hoel er oppteken av utsikta og av landskapets estetiske
kvalitetar:
[S]tørsteparten af tiden havde vi et rundskue saa vidt og betagende
som man kan ønske sig […] Særlig vakker er Uman med en mængde
øer og holmer. Mod syd har man Røsvandet og længst borte det mægtige fjeldkompleks Store Børgefjeld. Samtidig har man en fortræffelig
Oversigt over Okstindernes toppe og bræer. (Hoel, 1910b, s. 107)
Og:
Udsigten herfra var glimrende, efter min mening den vakreste i hele
Okstinderne. Solen holdt netop paa at gaa ned og kastede et magisk
skjær over alle Okstinderne, som man herfra overser med et eneste
blik. Som vældige jætter stak de op af det hvide snedække, den ene
ved siden af den anden. (s. 111)
Landskapet blir her og der òg skildra i meir dramatiske og til dels negative ordelag, til dømes skildrar han fjellsidene i Steikvassdalen slik: «Ret
nedenunder sig har man Stekvasdalens bunn svimlende styrtninger og
udoverhængende bræer paa alle kanter» (s. 109), og i Bessedørdalen kjem
han til eit «[…] skrækkeligt gjæl» (s. 110).
Ved Gresvatnet, møter Hoel ein samefamilie. Hoel brukar god plass
på å skildre dette møtet. Den påfølgjande natta blir så gjort greie for i
større detalj. Samane har mat og bål, men ettersom dei er undervegs til
ein fast buplass, har dei ikkje med seg lavvo. Overnattinga skjer såleis
under open himmel. Som «vandraren» i turistguiden er Hoel oppteken av
å formidle det han ser, av utsikta. Men tekstens Hoel har òg ein kropp.
Han snakkar med dei han møter, han høyrer og han frys:
Snart var det stille og mørkt. Man hørte kun baalets knitren, den
eiendommelige knirkende lyd af renhove, og nu og da et raut af en
renkalv, som havde forvildet sig væk frå sin mor. Eg holdt næsten paa
at sovne, da jeg følte de første regndraaber i ansigtet, og det varede
ikke længe før det styrtregnet […] Bitterlig koldt var det. Nedover
renskindet randt smaa vandbække, og snart var jeg dyvaad. (s. 106)
Tekstens Hoel er interessert, ikkje berre i det som han kan sjå, men i det
han kan lære av dei menneska han møter. Sjølv om han ikkje går langt
inn i refleksjonar om stadens historie og sosiale tilhøve, avslører i alle
fall teksten at han er medviten om at det faktisk finst noko slikt. I Spjeltfjelldalen møter Hoel samen Nils Persen, og bur hos han nokre dagar:

Kvældene tilbragte vi rundt baalet med at koge og spise renskjød,
og mangen fortælling fik eg her høre, som gav mig et godt indblik i
den bitre strid mellem nomade og bumand. (s. 109)
Hoel går ikkje vidare inn i dette, men presenterer i alle fall seg sjølv som
lyttande og interessert i dei menneska han møter, og han er medviten om
at landskapet han vandrar i er noko meir enn ei overflate.
BERNHARD NORDH. LANDNÅM I GRENSELANDET
I svensk litteratur finst det fleire store skildrarar av øydemark, villmark,
nybyggarliv, «gläsbygd» og moderniseringa og koloniseringa av det
nordlege Sverige, til dømes kanoniserte forfattarar som Stina Aronson,
Kerstin Ekman, Torgny Lindgren og Sara Lidman, men òg mindre kjende
forfattarar som Birger Eklid, Anita Salomonsson, Åke Lundgren m. fl..
Her har eg valt å presentere Bernhard Nordhs to bøker om nybyggarlivet
under Marsfjället i Västerbotten.
Nordh debuterte som romanforfattar i 1936 med Jorden är god, men
gjennombrotet kom i 1937 med I Marsfjällets skugga. Nordh skreiv i
alt 28 romanar, og har lenge vore ein mykje lesen forfattar. I 1989 var
Nordhs bøker på ein femteplass på den svenske utlånsstatistikken med
i alt 180 000 lån.
Handlinga i dei to romanane om rydningsplassen Marsliden som eg
har valt ut her, I Marsfjällets skugga (1937) og Fjällfolk (1939), strekker
seg frå 1852 og nokre tiår fram. Marsliden vart rydda av nybyggarane
Lars og Brita Pålsson i 1856. Nordhs romanar er langt på veg å forstå
som dokumentariske, og personnamn, stadnamn og årstal i romanane
stemmer i stor grad med fakta. I 1937 skreiv Nordh ein artikkel om
nybyggarane i Marsliden til den svenske turistforeiningas årbok (Nordh,
2006b). Ein av Nordhs informantar er nettopp Jonas Larsson, so av Lars
Pålsson. Jonas var 83 år i 1937.
Romanane er handlingsmetta, og dei kan kategoriserast som spenningsromanar. Dei har ein opplagt slektskap til amerikanske western-romanar,
men òg til Rølvaags og Mobergs romanar om skandinaviske nybyggarar
i Amerika. Som Nordh sjølv poengterte, er romanane ikkje kompliserte,
dei har skarpt teikna heltar og fiendar, tydelege konfliktar og handlingsdrivne plot og til dels særs tydelege forteljarkommentarar som styrer
lesinga i bestemte retningar.
Prosjektet til nybyggarane i romanane er grenseoverskridande. Dei slår
seg ned i eit område der berre dei aller stødigaste og mest tilpassingsdyktige kan klare seg. Moglegheitene for å drive landbruk og dyrking er
marginale, men dyrkinga blir framstilt på ein heilt spesiell måte: det er
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først når jorda blir dyrka at landskapet blir eit landskap for menneske,
eit kulturlandskap. Dermed blir det samiske kulturlandskapet, som ikkje
var basert på dyrking av jorda, presentert som ei villmark i desse romanane. Nybyggarar i desse områda av Sverige var elles heilt avhengige av
å drive med sanking, fangst og fiske. Ikkje minst blir fangst av pelsdyr ei
viktig kjelde til inntekter.
Nybyggarane i Marsliden driv òg grenseoverskriding i meir konkret
forstand i og med at dei har slege seg ned i eit område som ligg (eller etter
1890 kom til å liggje) på vestsida av «odlingsgränsen». Odlingsgränsen
vart vedteke i 1867, og skulle mellom anna bidra til å sikre samiske rettar.
Ein provisorisk grense kom på plass nokre år seinare, og ein endeleg grense
vart bestemt i 1890, men problematikken knytt til retten til landskapet
i Västerbotten og Norrbotten var ikkje løyst med dette, særleg var det
til langt inn på 1900-talet knytt konflikt til såkalla «inhyselägenheter»,
det vil seie ulovlege nybygg vest for odlingsgränsen (Lundmark, 2006,
s. 151 ff.). Grensedraginga mellom område eigna for dyrking og område
som skulle vere reservert for reindrift, var komplisert, og mange ulike
posisjonar i det svenske storsamfunnet kom til uttrykk i denne debatten.
Fjellet og villmarka, men òg menneska som bor i dette landskapet, blir
gjennomgåande omtala på nokre heilt bestemte måtar i desse bøkene.
Naturskildringane i Marsfjällbøkene kan i stor grad lesast som projiseringar av karakteranes psykiske tilstand, men det er kanskje betre å seie
at teksten etablerer djupe samanhengar mellom det menneskelege og
omgjevnadene. Fjellområda i grenselandet blir gjennomgåande omtala som
kaldt, karrig og ugjestmildt. Karakterane blir gjerne skildra på tilsvarande
vis: eit liv i slike kår, på knivseggen mellom liv og daud, gjer menneska
harde og kalde. På denne måten blir grensa mellom menneske og natur
uklar. Varmen finst her og der, i menneskelege relasjonar, som ein slags
humanistisk impuls i nokre av karakterane, og han finst når naturen viser
seg frå si gode side. Men det dominerande biletet som blir teikna av natur
så vel som menneska, er ikkje prega av ein varm fargepalett.
Slåande i så måte er korleis ord som «bister» og «dyster» særs frekvent
blir bruka både om folk og landskap i begge romanane. I eit stilistisk perspektiv kan ein kritisk seie at gjentakingane er så hyppige at dei forringar
teksten, meir positivt lese kan ein seie at teksten manar fram ei stemning.
Denne stemninga er altså plassert både i menneska og i omgjevnadene, og
det er ikkje berre slik at omgjevnadene speglar det indre. Nokre utvalde
døme frå I Marsfjällets skugga (mine uth):
– och där borta i sydväst gnistrade Burgfjällets snödriva, bistert okänslig för den värme som rådde nere i dalgångarna (s. 5)

– Abraham ansåg sig för livstid vara dömd att vistas i denna bistra
fjällnatur. [N]u hade fjällvärlden liksom lagt ett bistert skal omkring
honom. (s. 6)
– En timme senare vandrade Abraham och Jon gjennom Dårronskalets
dystra genombrottsdal (s. 9)
– Varken länsmannen eller Abraham såg de förstulna blickar saxnäsbönderna gav varann eller den bistra min, som lägrade sig kring
Olofsons tunna läppar (s. 14)
– Det var en bistert kall vinterkväll ett par år senare. (s. 22)
– Det rodnade i sydöst… som blodiga strimmor borta vid horisonten
– något dystert och olycksbådande, som pressade fram ett stönande
ur Pålsson. (s. 101)
Ei eksplisitt jamføring av menneske og landskap finn vi i skildringa av
Bångskan, nabo til Pålsson-familien i Fjällboberg:
Orkade de inte leva, så fick de dö – så gick det till i naturen. Sådan
var Bångskan, hård och omänsklig som den vildmark, som hade sett
hennes dagar flyta bort. Som en väldig björnhona satt hon ruggig
och svart och ruvade på minnen. (s. 31)
I den grad dyr og landskap blir gjevne «menneskelege» eigenskapar skjer
dette gjerne etter liknande mønster som i døma over. Det er kulden, det
amoralske, umenneskelege og det farlege som blir framheva:
– «Den vita dimman kom rullande från Kroksjöns myrslänter som en
flock onda andar (…)» (s. 26)
– Sedan några dagar var det som om själva fjällbranterna gav ifrån
sig hotfulla avdunstningar, något slags varsel om kommande händelser. (s. 49)
– Någon gång såg han upp mot fjället … mot kalla snöhöjder, där en
skoningslös död tycktes ha tagit sig en boning. (s. 102)
Skildringar av snøstormar, tørke og frost blir gjevne ganske stor plass
i begge romanane, men naturen – det vil seie den enno ikkje kultiverte
naturen - er altså sjeldan skildra med positivt forteikn. Nokon dveling ved
«det skjønne» finst det i det heile svært får døme på. Det er den sublime
naturen som finst i forteljarens skildringar. Eit mogleg unntak finn vi i
Fjällfolk, men då berre indirekte i Jonas’ romantiske tankar:
Hadde han båten, skulle han kunna ro ut på viken i kväll, när solen
liksom låg och rullade på fjälltopparna och vattnet var stilla och
blankt, så att man såg allting spegla sig. Hans båt var gjord bara
för två, och om Stina sat… (s. 171)
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Denne idyllen blir såleis berre ein nærmast utopisk kontrast til korleis
livet fortonar seg elles, der solnedgangar gjerne blir skildra som blodige.
For Jonas er denne draumen ein del av det utopiske biletet han skapar
seg før han går i gang med å rydde ny mark i skuggen av Marsfjället.
Som utopi er draumen eit tilskuv til handling. Utan slike førestillingar vil
eit vidare liv vest for odlingsgränsen berre fortone seg som eit umogleg
prosjekt.
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LITTERATUR I GRENSELANDET. EIT UTVAL TEKSTAR OM
KULTURLANDSKAPET
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samband med prosjektet Vandring i kulturlandskapet
2020–2022 ble det gjennomført tre aktiviteter der deltakerne gjennomførte prosesser sammen med lokale aktører
knyttet til tre ulike geografiske steder. Disse tre stedende var
området rundt Stekvasselv gård i Hemnes kommune, området
rundt Tverelvnes gård i Hattfjelldal kommune og området
rundt Ammarnäs i Sorsele kommune. De to gårdene i Norge er
begge overnattingssteder langs Nordlandsruta, og Ammarnäs
er start/endepunktet for Vindelvaggileden og overnattingssted
langs Kungsleden.
Målet med aktivitetene var å prøve ut hvordan man kan
arbeide for å inkludere lokale aktører både i å innhente kunnskap om kulturminnene i et angitt område og i prosessen
med å velge ut hvilke kulturminner som skal formidles og
på hvilken måte dette skal skje. Her forteller vi hvordan vi
gjorde det.

Stekvasselv
gård. Foto:
Willem
Vandoorne

EKSEMPEL 1. STEKVASSELV GÅRD OG KULTURMINNER
Stekvasselv gård er en familiebedrift som tilbyr overnatting og bespisning. Bedriften ligger ved Nordlandsruta, ved Nord-Røssvatnet og sør
før Okstindan og Okstindbreen.
Som en start på et arbeid med å finne ut hvilke kulturminner som
kan formidles og en diskusjon på hvordan de skal formidles, ble det
gjennomfør et arbeid med å samle kunnskap om de kulturminnene som
finnes langs Nordlandsruta forbi Stekvasselv gård. Følgende aktiviteter
ble gjennomført:
• Litteratursøk og lesning av litteratur vi fant fram til via tilgjengelige
digitale søkemotorer og databaser. En av disse var Nasjonalbiblioteket i Norge sin egen søkbare database (se www.nb.no)
• Kartstudie av området samt å studere høydedata fra området
(www.hoydedata.no)
• Søk i kulturminnedatabasen www.kulturminnesok.no
• Intervju, møter og samtaler med lokale kjentmenn
• Bidrag fra en lokal kulturminnesamler
• Befaringer
På bakgrunn av dette arbeidet fant vi fram til en rekke fortellinger og
historier knyttet til Stekvasselv gård og Nordlandruta. Følgende kulturminner ble det samlet kunnskap om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historien om oppdemningen av Røssvatnet
Sport etter aktivitet i området i Yngre Steinalder
Historien om D/S Kolbein
Tollstasjonen i Raudlia
Bureisningsbruket Skog
Historien om gårdsbruket Bjørkmoen
Spor etter tjæremiler
Spor etter samisk bruk av området
Kapellet i Sundslia
Grenselostrafikken under 2.vk
Folkemusikktradisjonene
Kalkbrenning

UTVELGELSE AV HVILKE KULTURMINNER SOM SKULLE
FORMIDLES OG HVORDAN DETTE SKAL SKJE
For å søke mulige svar på disse problemstillingene ble det i samband med
prosjektet prøvd ut en metode for hvordan samtale mellom lokalbefolkning, lokal turistaktør og lokalhistoriker kunne finne svar på følgende
tre problemstillinger:
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Skilt som ble resultatet av
prosessen rundt Stekvasselv
gård.

1. Skal man formidle kulturminnene som finnes i lokalsamfunnet?
2. Hvilke kulturminner skal formidles?
3. Hvordan skal man formidle kulturminnene?
Samtalen endte meg enighet om hva som skal formidles og hvordan dette
skulle skje og hvem som skulle iverksette tiltakene:
• Nettbasert informasjon med oversikt og smakebiter på alle kulturminnene fra lokalsamfunnet.
• Formidling av to av kulturminnene med skilt. Et skilt som fortalte
historien om oppdemninga av Røssvatnet oppsatt og eid av
Stekvasselv gård, samt et informasjonsskilt som foreller om bureisningsbruket Skog lokalisert ved Nordlandsruta. Skiltet skal settes
opp og driftes av lokalt idrettslag.
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Stekvasselv 1957. Bildet utlånt av Håkon Økland.

KULTURMINNENE SOM SKAL FORMIDLES KNYTTET
TIL STEKVASSELV GÅRD OG NORDLANDSRUTA
Historien om oppdemmingen av Røssvatnet
Røssvatnet var før oppdemminga i 1957/1958 Norges tredje største
innsjø etter Mjøsa og Femunden. Etter oppdemminga regnes Røssvatnet
og Tustervatnet nå som den nest største innsjøen i landet med et flatemål
på 219 kvadratkilometer. Røssvatnet er Norges tredje største kraftverkmagasin, med et magasininnhold på 2 TWh. Industrireisinga etter andre
verdenskrig krevde enorme mengder kraft, og Røssvassutbygginga er et
resultat av dette. Jernverket på Mo og aluminiumsverket i Mosjøen fikk
energi blant annet fra Røssvasskraftverkene. Reguleringshøyden er 11, 2
meter, og gårdene rundt vatnet mista følgelig store oppdyrka areal, beiteland og skog. Oppdemminga av Røssvatnet ble starta ett år før forventa,
og brukerne var ikke forberedt på hendelsen. Den forskjøvne oppstarten skyldtes nettopp hensynet til kraftbehovet ved aluminiumsverket i
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Bureisningsbruket Skog ca. 1960. Foto: Bjarne Johnsen

Mosjøen som stod klart for produksjon i januar 1958. Våren 1957 hadde
bøndene gjødslet jordene rundt vatnet som vanlig, men sommeren 1957
steg vannstanden med fire meter. Bøndene fikk ikke ordentlig varsel,
og de måtte flytte utstyr, naust og andre bygninger i all hast. Skogen i
oppdemmingssonen ble ikke ordentlig ryddet før vatnet begynte å stige.
KILDER:
Lorås, Jostein. 2016. Oppdemminga av Røsvatnet i Nordland. Endringer i naturgrunnlaget og konsekvenser for lokalsamfunnet.

Bureisningsgården Skog
Gården Skog ved foten av Olfjellkleppen var i drift i en kort periode
(1926–1951). I Hattfjelldal ble det tatt opp 85 nye bruk i perioden
1921–1940, ikke minst som resultat av vanskelige økonomiske kår i
mellomkrigstida. Skog kan sies å være et typisk eksempel på et såkalt
bureisningsbruk.

Brukerne på Rødlia hadde ei seter i området mellom mellom ca. 1850–
1870. Anton Larsen (1893–1969) fra Steikvasselva og kona Ebba Larsson
(1887–1951) fra Tängvatnet var de eneste brukerne av Skog. I dag kan
vi blant annet se rester av fjøsen og litt lenger vest ligger ei løe.
I tida rundt 1900 gikk en nokså trafikkert ferdselsvei fra Sverige og
over til Korgen forbi Skog
KILDER:
Leif Elsvatn: Gardshistorie for Hattfjelldal: gnr. 48-67. Vefsn bygdebok
særbind VI d. Vefsn bygdeboknemnd: Mosjøen, 2016
Jostein Lorås: Småbrukarliv på Helgeland. Ressurser, arbeid og levekår
1900-1950.
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Gården Tverrelvnes i Garsmark. Foto: Are Halse, 2021
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Storburet der det står i dag på Brattland. Det er den nederste delen som er det
opprinnelige Storburet. Den øverste delen ble bygd på når det ble brukt som
hus ved Elsvatnet. Foto: Are Halse, 2021

EKSEMPEL 2. GARSMARKA/GARSMEHKIE
Garsmarka ligger i et flatt og vidt dalføre i Hattfjelldal ikke langt fra
svenskegrensen. Den første gården her ble tatt opp av reindriveren Anders
Jonasson ca. 1850. Det ble etter hvert 4 gårdsbruk her. I dag er det to av
brukene som er bebodd. Det er fjellgårder, som ligger på ca. 550 m.o.h.
Det samiske navnet, Garsmehkie, er sammensatt av garse og mehkie.
Garse er en fors, og mehkie en krok eller ende/det innerste av noe. Altså
dalbotnet med en fors.
Nordlandsruta både nord og sør for Garsmarka er «gamle tråkk».
Ruta sørover ble bl.a. brukt som skoleveg for barna i Garsmarka, som
gikk på skole på Ørneset ved Unkervatnet. Ruta nordover var stien som
gjetergutten brukte da han sanket kyrne heim fra utmarksbeite.
Ut i felten med kjentmann
Gunder Garsmark er oppvokst i Garsmarka, og kjenner både landskap
og historie godt. Gunder ble med ut i terrenget både sørover langs den
gamle «skoleveien» og nordover langs «sankarveien».

Gunder Garsmark står midt i «tomta» for høystakken som var rett ved Nordlandsruta ca. 1 km nord for Tverrelvnes. Foto: Are Halse, 2021
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Sørover var det stedsnavnet «Storburstomta», på stedsnavnkartet for
Nordland, som fanget vår interesse. Her skal det ha stått et samisk bur,
som har gitt det norske navnet til fjellet «Storburstinden». Gunder har
fått påvist av sin far hvor dette buret skal ha stått, og loset oss fram til
rett plass etter at vi startet på det som var skoleveien til Gunders mor.
Tomta var ca. 500 m vest for punktet som var merket på stedsnavnskartet, men funn på plassen gjorde at vi ble sikre på at vi hadde funnet den
rette tomta.
På turen innover til Storburstomta gikk vi over mange store myrområder, som alle hadde vært slått for å skaffe høy til husdyrene.
På befaringen nordover, der Gunder hadde sanket kyrne heim som
guttunge, var det bl.a. myrslått vi skulle se på. Rett ved Nordlandsruta
har det vært en høystakk. På vandringen opp til «stakktomta» passerte vi
også to melkekjellere, eller boerne på samisk. Det er samiske kulturspor.
Små jordkjellere der syrnet reinmelk ble oppbevart.
Kveldsstund
For å innhente opplysninger om kulturspor og historier rundt Garsmark
ble det samlet noen «nøkkelpersoner» på gården Tverrelvnes i Garsmarka.
Resultatet etter ca. tre timer god prat ble en «uendelig lang» liste med
opplysninger. Et utplukk fra den er:
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Ole Bårdnes og Andresas Solbakken på tur til Sverige med tre russiske
krigsfanger som rømte fra Dolstad kirke i Mosjøen i 1945. Bildet er tatt på
Røssvatnet. Foto: Helgeland Museums arkiv

• Historier om Storburet: Tyven i Storburet, som var en tidligere straffet Møring, ble tatt og ført til lensmannen. Buret flyttet til Elsvatnet
og brukt som bolig for Israel og Kristine. Buret flyttet videre til
Brattland, der det står i dag.
• Molteplukking for salg under slåtten.
• Dam i Øverelsvatnet som magasin for to kraftverk lengre ned i
Elsvasselva.
• Eksempel på samiske stedsnavn: Pinkelen/steinkirka. På samisk Pingkele, som betyr stang eller staur. Elsvatnet ble før omtalt som
Elgsvatnet. Aalesjaevrie på samisk. Aales betyr fredelig for rovdyr.
Brunreinklumpen. På samisk Serviesbaektie. Servie er reinokse. Baektie er stup. Plistertjønnan. På samisk Sirrienjaevrie. Sirrie er blåbær.
Det er blåbærlyng på nordsida av vatnet.
• Nydyrking. Boring og sprenging av stein. Ligger enda steiner som
er boret og klar for sprenging.
• Potetland i skogen i Djupdalen og ved Knoppan for å berge for
frosten.
• Første pløying av åker gjort med okse.
• 2. verdenskrig: Våpenlager. Rute for flyktninger over til Sverige.

Ferdig høystakk med
ei stor never og ei
torv på toppen.
Foto: Helgeland
Museums arkiv
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Utmarksslått
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Utmarksslåtter ble viet ekstra oppmerksomhet ettersom dette var vesentlig
for hvor mange dyr man kunne ha på gårdene gjennom vinteren.
I beskrivelse fra 1865 er det beskrevet det at det var bare 0,5 daa oppbrutt åker på gården i Garsmark. Det var 20 daa naturlig eng, som gav
2 800 kg høy. Slått i utmarka gav 7 200 kg høy. Det meste av høyet ble
slått på de mange store myrene i området, men reinhager/samlegjerder
for rein ble også slått. Her ble det en frodig grasvekst etter at reinsdyrene gjennom mange år hadde gjødslet marka. Det sies at i reinhagen på
Storvollen var det så frodig at graset nådde over hesteryggen.
Høyet ble tørket på bakken, og satt i stakker. Høyet legges da rundt
en lang stang, som står i bakken, på en slik måte at det holder seg gjennom hele vinteren. Rundt stakken måtte det være gjerde, så ikke reinen
skulle forsyne seg. Når det ble godt vinterføre ble høyet kjørt heim med
hest og slede.
For å «drøye» høyet ble det i tillegg brukt skav (rognbork) og brom
(frisk kriskvist av bjørk). Bruk av slikt tilleggsfor var vanlig fram mot
1940. Gunder husker at barna ble satt til å lage skav, og at det ble brukt
skav helt til i 1958.
Myrslåttene var ofte langt fra gården. Når de slo «inne ved lina», d.v.s
ved svenskegrensen, var de over en mil fra gården. De kunne lage seg
enkle lauvhytter, og stedsnavn som Slåttkøtgjota viser at de hadde egne
kåter som de bodde i under slåtten.
Allerede rundt 1915 begynte de å grøfte myrer for å få dyrkamark,
noe som er ganske tidlig, men utmarksslåttene var viktige fram mot
1950-tallet.
Hva vil vi vise, hvordan og konsekvenser?
Det var enighet om at det meste kan vises frem. Det kunne være digitalt,
som papirpresentasjoner eller skilting i terrenget. Mange har GPS i dag,
og ved å oppgi en kartreferanse har man en vedlikeholdsfri veiviser. Det
kan settes opp en stakkstang med bilde og tekst på «stakktomta».
All tilrettelegging vil føre til en viss slitasje på terrenget, men her var
det ikke noen stor frykt for at det vil bli noe problem.
Kanskje er det historiene om hvordan folk har levd i området som er
mest interessante, og de etterlater ingen spor.
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Umbukta med fångstgropar.

EXEMPEL 3. KULTURLÄMNINGAR KRING AMMARNÄS
Ammarnäsområdet är samebyarna Rans och Grans sommarbetesland. Inte
förrän på 1800-talet kom de första kvarstannande svenska nybyggarna
till Ammarnäs. Den långvariga mänskliga närvaron i Ammarnäsområdet har lämnat spår i naturen, både av fornlämningar som stalotomter,
fångstgropsystem, kåtatomter och gamla renvallar och som kulturspår i
levande materia t.ex. inhuggningar i träd.
Även om Ammarnäs länge låg i väglöst land var byn inte isolerad.
Handelskontakter fanns med platser i både Sverige och Norge. Handeln
med Norge bedrevs av så kallade Norgefarare som använde den nuvarande
Vindelvaggileden mellan Ammarnäs och Mo i Rana för sina inköpsresor
hos handlare Meyer.
Hur vi har samlat in kunskap om kulturlämningar kring Ammarnäs
Under vintern 2020–2021 samlade vi information som rör lämningar
och livet i Ammarnäsområdet.
1. Litteratur, äldre fotografier & historiska kartor
Ett flertal skönlitterära böcker skrivna av Göte Haglund, beskrivningar av Norgehandeln i tidskriften Västerbotten 1950–51 samt
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Ammarnäsbygdens historia 1803–2008 och andra dokumentationer
genomgicks, och en lista över litteratur rörande Ammarnäs togs fram. En
uppsats från SLU som beskrev kulturmärkta träd längs Vindelvaggileden
visade att det finns flera samiska barktäkter längs leden och även bleckor
längs Norgefararleden. Kartorna från denna uppsats projicerades mot
dagens karta och användes vid fältinventeringen.
Västerbottens museum har en stor mängd äldre fotografier varav vissa
är inskannade och tillgängliga i databasen SOFIE som nås via museets
webbplats vbm.se. Här har alla fotografier i Sorsele kommun genomsökts
och intressanta fotografier som visar exempel på livet under 1900-talet har
sparats ner. Sorsele kommun har en egen databas över äldre fotografier,
där innevånarna har möjlighet att lägga upp sina äldre foton (www.sohf.
kulturhotell.se). Även denna databas har sökts igenom och fotografier
som visar intressanta platser har sparats ner.
Äldre kartor finns tillgängliga online på Lantmäteriet och dessa har
studerats med avseende på äldre bebyggelse och uppgifter om anläggningar
som kvarnar, sågar med mera. Kartor över Aitenasfors har jämförts mot
dagens karta och använts vid fältinventeringen. En av husgrunderna
återfanns nära vandringsleden.
2. Kulturmiljöregistret, KMR.
Redan under 1950-talet genomförde Nordiska museet med Ernst
Manker dokumentationer och inventeringar i fjällen. Under 1970-talet
bedrevs inventering efter fornlämningar i området kring Ammarnäs och
1982 genomfördes en kulturhistorisk utredning där fornlämningar dokumenterades. Åren 2000 och 2001 bedrevs fornminnesinventering i fjällen
kring Ammarnäs och Vindelvaggileden. Alla uppgifter finns numera
tillgängliga i Kulturmiljöregistret (KMR) tidigare benämnt fornminnesregistret. Sidan nås genom www.fornsok.se
3. LiDAR/höjddata
De laserskanningar av landskapet som genomförts med flyg har resulterat i mycket högupplösta terrängmodeller (höjddata) som kan användas
för att finna olika typer av kulturlämningar. De lämningar som är lättast
att se i denna typ av data är främst fångstgropar, kolbottnar samt tjärdalar. I området i anslutning till vandringslederna runt Ammarnäs var
det främst fångstgropar som vi kunde identifiera. Uppgifter om kolmilor
kring vägen mot Höbäcken kunde inte identifieras i höjddata.
4. Studier av flygfoton från 1960 och 2018
Landskapet har dokumenterats med flygfoton redan på 1960-talet
och dessa flygfoton finns numera tillgängliga på www.kartbild.com. Alla
flygbilder finns även på lantmäteriets webbplats.

Dessa bilder har studerats bland annat för att identifiera äldre strukturer
i landskapet som rengärdor, renvallar och äldre visteplatser. Fynden på
de äldre flygfotona har jämförts med moderna flygfoton, även de med
infraröd färg.
5. Inventering längs Vindelvaggileden och Kungsleden
Inventering längs Vindelvaggileden och Kungsleden genomfördes under
en vecka i juni samt två veckor i augusti 2021. Längs Vindelvaggileden
påträffades en stor mängd samiska barktäkter men även några av de
bleckor som visar var Norgefararleden gick. Vi hittade även små stenrösen
på större block som sannolikt är markeringar för Norgefararleden. Även
husgrunder, fångstgropar och äldre visteplatser påträffades.
6. Urval av vilka kulturlämningar som skall förmedlas och hur det skall
göras
Ett digitalt möte hölls den 3 februari med samiska turistföretagare och
samisk befolkning kring projektets dokumentationer, vad som kunde förmedlas och på vilket sätt i så fall. Västerbottens museum presenterade vad
som dokumenterats och vilka hot vi uppmärksammat mot vissa lämningar.
De lämningar vi enades om att informera om var fångstgropar längs
Kungsleden (vissa är redan skyltade), barktäkter längs Vindelvaggileden
(inte med koordinater, men i informationsbroschyrer) samt husgrunden
vid Aitenasfors/Rävfallet då den riskerar att förstöras av okunniga turister
och även myndigheter.
7. Metoder för förmedling
Vid mötet den 3 februari framkom att skyltar inte är något man önskar
se i naturen. Skyltar har en tendens att försämras kraftigt under åren och i
dessa projekttider så finns det sällan några pengar för att byta ut skadade
eller förstörda skyltar. Ett förslag är att sätta upp träskyltar, liknande de
som redan finns längs Vindelvaggileden, som helt enkelt får ruttna bort
om ingen har resurser eller ansvar längre att byta ut dem.
Fångstgropar och barktäkter beskrivs i ord och bild i broschyrer som
finns i Naturrummet men även distribueras till turistföretagare. Bosättningen vid Aitenasfors/Rävfallet beskrivs med karta i en broschyr för att
minimera skadorna som redan uppkommit.
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tgångspunkten i den här ordlistan är de sydsamiska begrepp som
har använts under mycket lång tid för att beskriva det som vi idag
kallar kulturspår. Orden är översatta till norska och svenska. Det
är ibland en utmaning att hitta ord som betyder samma sak i ett annat
språk. Generellt är de samiska benämningarna mer precisa och kan i
svenskan och norskan behöva beskrivas med flera ord.
Här återger vi ett urval av ord ur en ordlista som togs fram i projektet
Saemieh saepmesne. För att se den i sin helhet hänvisar vi till boken ”Ett
steg till på vägen – resultat och reflexioner kring ett dokumentationsprojekt på sydsamiskt område under åren 2008–2011” med Ewa Ljungahl,
Gaaltije, och Erik Norberg, Saemien Sijte, som redaktörer.
Listan är inte en officiell lista som formellt används i myndighetsutövning utan får ses som en samling ord som används idag inom det
sydsamiska området och vid sydsamiska museer och kulturinstitutioner.

Sydsamiska

Norska

Svenska

Aernie/ Aernieh

Ildsted

Härd

Biessengaelmie/
Biessengaelmieh (Lohkh aaj
Duvriengaelmie)

Bjørnegrav (avledet
av bissie: hellig,
betyr eg. “det hellige
dyrets grav”)

Björngrav (från
bissie: helig, betyder eg. “det heliga
djurets grav”)

Neverflekkings-sted

Nävertäkt

Melkegrop,
kjøttgjemme

Förrådsgrop
(Mjölkgrop,
matförvaringsgrop)

Biessienjelleme-sijjie/
Biessienjelleme-sijjieh
Boerne/ Boernh

Derhviegåetie/ Derhviegåetieh
(Lohkh aaj Gåetie, KåavagåeTorvgamme
tie, Låavthgåetie, Tsegkiegåetie)

Torvkåta

Derviemijle/ Derviemijlh
(Lohkh aaj Derviemæjla)

Tjæremile

Tjärdal

Derviemrejla/ Derviemrejlah
(Lohkh aaj Derviemijle)

Tjæremile

Tjärdal

Duvriengaelmie/ Duvriengaelmieh (Lohkh aaj
Biessengaelmie)

Bjørnegrav

Björngrav

Feabpore/ Feabporh

Seter

Fäbod

Fievsie/ Fievsieh

Fjøs

Ladugård

Gaajhtsefievsie/ Gaajhtsefievsieh Geitfjøs

Gethus

Gaajhtsegåetie/ Gaajhtsegåetieh
Geitgamme
(Lohkh aaj Tjiejhtegåetie)

Getkåta

Gaelmie jalkadahkesne/
Gaelmieh jalkadahkesne

Flatmarksgrav

Flatmarksgrav

Gaelmie/ Gaelmieh (Lohkh aaj
Kroepte)

Gravplass i utmark

Gravplats i naturen

Gedtiegropte (Lohkh aaj
Sarvenkråave,Sarvon gråvoh,
Fangstgrop
Vïjremekrogke, Vïjremesvaalke,
Vupme)

Fångstgrop

Giedtaevjie/ Giedtaevjieh
(Lohkh aaj Giedtieaevjie,
Giedtieaevtie)

Gammel
reingjerdeplass

Gammal renvall

Giedtieaevjie/ Giedtieaevjieh
(Lohkh aaj Giedtaevjie,
Giedtieaevtie)

Gammel
reingjerdeplass

Gammal renvall

Giedtieaevtie/ Giedtieaevtieh (Lohkh aaj Giedtaevjie
Giedtieaevjie)

Gammel
reingjerdeplass

Gammal renvall

Gierkiegievlie/ Gierkiegievlieh

Steinlagt ring

Stenring

Gierkievuebnie/ Gierkievuebnieh (Lohkh aaj
Soevesthvuebnie)

Steinovn

Stenugn

Goerne/ Goernh (Lohkh aaj
Goernegåetie)

Kvern

Kvarn

Gåetie/ Gåetieh

Gamme

Kåta

Gåetierigkie/ Gåetierigkieh
(Lohkh aaj Gåetiesijjie, Gööthsijjie, Kåterike)

Gammetuft (der
selve gamma har
stått/står)

Kåtatomt

Gåetiesijjie/ Gåetiesijjieh
(Lohkh aaj Gåetierigkie,
Gööthsijjie, Kåterike)

Gammetuft/
gammeplass

Kåtatomt

Gööthsijjie (Lohkh aaj Gåetierigkie, Gåetiesijjie, Kåterike)

Gammetufter

Kåtatomter
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Jeahnaj gåetierigkie/ Jeahnaj gåetierigkieh (Lohkh
aaj Jeahnaj gåetiesijjie,
Maadtoen orresje, Staaloej gåetierigkie, Staaloej gåetiesijjie,
Staaloesijjie)

Stallotuft

Stalotomt

Jeahnaj gåetiesijjie/ Jeahnaj
gåetiesijjieh (Lohkh aaj Jeahnaj
gåetierigkie, Maadtoen orresje,
Staaloej gåetierigkie, Staaloej
gåetiesijjie, Staaloesijjie)

Stallotuft

Stalotomt

Jårtesie (Lohkh aaj Måaroe(a)
våarhkoe)

Beingjemme

Bengömma

Krobpe/ Krobph (Lohkh aaj
Krogke)

Grop

Grop

Kroepte/Kroepth (Lohkh aaj
Gaelmie)

Grav (særlig i
förbindelse med
kirkegård)

Grav (särskilt i
förbindelse med
kyrkogård)

Kroeptesijjie/ Kroeptesijjieh
(Lohkh aaj Gaelmiesijjie)

Gravplass (særlig
i förbindelse med
kirkegård)

Gravplats (särskilt
i förbindelse med
kyrkogård)

Krogke/ Krogkh (Lohkh aaj
Krobpe)

Grop

Grop

Kåavagåetie/ Kåavagåetieh (Lohkh aaj
Derhviegåetie, Gåetie, Låavthgåetie, Tsegkiegåetie)

Gamme med
forgang

Kåta med förgång

Kåterike (Lohkh aaj Gåetierigkie, Gåetiesijjie, Gööthsijjie)

”[ ... ] gamla, förfädernas kåtatomter i
skogen [ ... ]”

“[ ... ] gamla, förfädernas kåtatomter i
skogen [ ... ]”

Lihpiegaelmie/Lihpiegaelmieh

Grav under en
berghelle

Grav under en
berghäll

Teltgamme

Tältkåta

Låavthgåetie/ Låavthgåetieh (Lohkh aaj
Derhviegåetie, Gåetie, Kåavagåetie, Tsegkiegåetie)

Låavthgåetiesijjie/ LåavthgåetieTeltgammeplass
sijjieh (Lohkh aaj Låavthsijjie)

Tältkåtaplats

Låavthsijjie/ Låavthsijjieh
(Lohkh aaj Låavthgåetiesijjie)

Tältkåtaplats

Teltgammeplass

Maadtoen orresje/
Maadtoen orresjh
(Lohkh aaj Jeahnaj gåetierigkie,
Jeahnaj gåetiesijjie, Staaloej
Stallotuft
gåetierigkie, Staaloej
gåetiesijjie,
Staaloesijjie)

Stalotomt

Mæjla/ Mæjlah

Kullmile

Kolmila

Måaroe(a)krogke/ Måaroe(a)
krogkh

Beingrop

Bengrop

Måaroe(a)våarhkoe/ Måaroe(a)
Beingjemme
våarhkoeh (Lohkh aaj Jårtesie)

Bengömma

Naevstie/ Naevstieh (Lohkh aaj
Vïnhtsegåetie)

Naust

Båthus

Neblie/ Neblieh (Lohkh aaj
Rååjse)

Steinrnys

Stenröse

Njalle/Njalleh
Njalla/Njallah

Stolpebod

Stolpbod

Orresje/ Orresjh (Lohkh
aaj Veasoe, Årroehsijjie,
Årromesijjie)

Boplass

Boplats/viste

Raastestïegle/ Raastestïeglh
(Lohkh aaj Raastetsïegle)

Grensemarkering

Gränsmärke

Raastetsïegle/ Raastetsïeglh
(Lohkh aaj Raastestïegle)

Grensemarkering

Gränsmärke

Rihrehke/ Rihrehk

Flytteveg

Flyttväg

Råafa/ Råafah (Lohkh aaj
Råafoe(a), Råafoebuvrie)

Oppbevaringsgamme uten aernie
(ildsted)

Förrådskåta utan
ærnie (härd)

Råafoe(a)/ Råafoe(a)h (Lohkh
aaj Råafa, Råafoebuvrie)

Åpent skur på stolper med tak og gulv
(til å oppbevare
diverse)

Öppen byggnad
på stolpar med tak
och golv (till att
förvara diverse i)

Råafoebuvrie/ Råafoebuvrieh
(Lohkh aaj Råafa, Råafoe(a))

Åpent skur på
stolper med tak og
gulv (til å oppbevare
diverse)

Öppen byggnad
på stolpar med tak
och golv (till att
förvara diverse i)

Steinrnys

Stenröse

Rååjse/ Rååjsh (Lohkh aaj
Neblie)
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Röönjemerååjse/
Röönjemerååjsh

Rydningsrnys

Röjningsröse

Sarvenkråave/ Sarvenkråavh
(Lohkh aaj Gedtiegropte,
Sarvon gråvoh, Vïjremekrogke,
Vïjremesvaalke, Vupme)

Fangstgrop for elg

Fångstgrop för älg

Sarvon gråvoh (Lohkh aaj
Gedtiegropte, Sarvenkråave,
“[...] älggropar
Vïjremekrogke, Vïjremesvaalke, [ ... ]”
Vupme)

“[...] älggropar
[ ... ]”

Siejtie/ Siejtieh

Seide

Sejte

Sïelkedahke/ Sïelkedahkh
(Lohkh aaj Sïelkestahke)

Båtstø

Båtlänning

Sïelkestahke/ Sïelkestahkh
(Lohkh aaj Sïelkedahke)

Båtstø

Båtlänning

Sïetere/ Sïeterh (Lohkh aaj
Feabpore)

Seter

Fäbod

Sijhtie/ Sijhtieh

Forrådsstilling

Förrådsställning

Sjïeleboerne/ Sjïeleboernh

Offergrop

Offergrop

Sjïelegierkie/ Sjïelegierkieh
(Lohkh aaj Verogerke)

Offerstein

Offersten

Sjïelesijjie/ Sjïelesijjieh (Lohkh
aaj Vero)

Offerplass

Offerplats

Slaameldhgåetie/ Slaameldhgåetieh (Lohkh aaj
Slaamemegåetie)

Forfalt gamme

Kåtalämning

Slaamoegåetie/ Slaamoegåetieh

Gamme i förfall

Kåta i förfall

Soevestahke/ Soevestahkh
(Lohkh aaj Soevesdahke)

Røykild (for å holde Rökeld (för att
hålla insekter borta
insekter borte fra
från renen)
reinen)

Soevesthvuebnie/ Soevesthvuebnieh (Lohkh aaj
Gierkievuehnie)

Røykovn

Rök

Spaenjieguvvie/ Spaenjieguvvieh Hellemaling

Hällmålning

Spaenjietjaalege/
Spaenjietjaalegh

Helleristning

Hällristning

Spidtje/ Spidtjh

Nybygg, småbruk

Nybygge, småbruk

Staaloej gåetierigkie/ Staaloej gåetierigkieh (Lohkh aaj
Jeahnaj gåetierigkie, Jeahnaj gåetiesijjie, Maadtoen
orresje, Staaloej gåetiesijjie,
Staaloesijjie)

Stallotuft

Stalotomt

Staaloej gåetiesijjie/ Staaloej
gåetiesijjieh (Lohkh aaj Jeahnaj
gåetierigkie, Jeahnaj gåetiesijjie, Stallotuft
Maadtoen orresje, Staaloej
gåetierigkie, Staaloesijjie)

Stalotomt

Staaloesijjie/ Staaloesijjieh
(Lohkh aaj Jeahnaj gåetierigkie,
Jeahnaj gåetiesijjie, Maadtoen
Stallotuft
orresje, Staaloej gåetierigkie,
Staaloej gåetiesijjie)

Stalotomt

Stïegle/ Stïeglh (Lohkh aaj
Tsïegle)

Veimerke

Vägmarkering

Ståapoesijjie/ Ståapoesijjieh

Husplass

Husgrund

Tjaalege/ Tjaalegh

Ristning

Ristning

Tjïejhtegåetie/ Tjïejhtegåetieh
(Lohkh aaj Gaajhtsegåetie)

Geitgamme

Getkåta

Tjïekemesijjie vijrijasse/ Tjïekemesijjieh vijrijasse

Bogastelle

Skåre/ jaktvärn

Tjïrrekrogke/ Tjïrrekrogkh

Kullgrop

Kolningsgrop

Tjåerviehåajje/ Tjåerviehåajjh
(Lohkh aaj Tjåervietjåanghkoe,
Tjåervievåarhkoe)

Hornhaug

Hornhög

Tjåervietjåanghkoe/ Tjåervietjåanghkoeh (Lohkh
aaj Tjåervfrhåajje,
Tjåervievåarhkoe)

Hornsamling

Hornsamling

Tseegkuve/ Tseegkuvh

Reinoffer

Renoffer

Tseegkuvesijjie/ Tseegkuvesijjieh Reinofferplass

Renofferplats

Tsegkiegåetie/ Tsegkiegåetieh (Lohkh aaj
Derhviegåetie, Gåetie, Kåavagåetie, Låavthgåetie)

Kløftstangsgamme

Klykstångskåta

Tsïegle/ Tsïeglh
(Lohkh aaj Stïegle)

Veimerke

Vägmarkering
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Tsikku

Reinoffer

Renoffer

Vaartije/ Vaartijh (Lohkh aaj
Dållevaartije)

Varde
(retningsmerke)

Rösning

Vero (Lohkh aaj Sjïelesijjie)

Offerplass

Offerplats

Verogerke (Lohkh aaj
Sjïelegierkie)

Offerstein

Offersten

Viermievåarhkoe/
Viermievåarhkoeh

Forvaringsplass for
garn

Förvaringsplats för
nät

Vïjremekrogke/ Vïjremekrogkh
(Lohkh aaj Gedtiegropte,
Sarvenkråave, Sarvon gråvoh,
Vïjremesvaalke, Vupme)

Fangstgrop

Fångstgrop

Vïjremesvaalke/ Vïjremesvaalkh
(Lohkh aaj Gedtiegropte,
Fangstgrop
Sarvenkråave, Sarvon gråvoh,
Vïjremekrogke, Vupme)

Fångstgrop

Vïnhtsegåetie/ Vïnhtsegåetieh
(Lohkh aaj Naevstie)

Naust

Båthus

Virosadje

Offerplass

Offerplats

Voessjemekrogke/
Voessjemekrogkh

Kokegrop

Kokgrop

Vuarhka/ Vuarhkah (Lohkh aaj
Våarhkoe)

Oppbevaringssted

Förvaringsplats

Vupme (Lohkh aaj Gedtiegropte, Sarvenkråave, Sarvon
gråvoh, Vïjremekrogke,
Vïjremesvaalke)

Fangstgrop

Fångstgrop

Våarhkoe/ Våarhkoeh
(Lohkh aaj Vuarhka)

Oppbevaringssted

Förvaringsplats

Årroehsijjie/ Årroehsijjieh
(Lohkh aaj Orresje, Veasoe,
Årromesijjie)

Boplass

Boplats/viste

Årromesijjie/ Årromesijjieh
(Lohkh aaj Orresje, Veasoe,
Årroehsijjie)

Boplass

Boplats/viste

Bolna
Krokstranda

Arjeplog
Arjeplog Kommun
Kommun

Mo i Rana

Umbukta
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Sorsele
Sorsele Kommun
Kommun

Ammarn‰s

Hemavan

Storuman
Storuman Kommun
Kommun
Hattfjelldal

Harvasstua

Kungsleden
i Sorsele kommun
Kittelfj‰ll
Nordlandsruta

Vilhelmina
Vilhelmina Kommun
Kommun

Vindelvaggileden
0
Strˆ
Strˆ msund
msund Kommun
Kommun

Klimpfj‰ll

5

10

20

30

40

50 Km
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