
Träd med kulturspår
Längs Vindelvaggileden finns ovanligt många barktäkter. 
De syns i dag som ett utskuret fönster i tallens stam. Un
der vårsommaren samlade samer in bark från tall för att 
använda som kosttillskott. Det var den vita innerbarken 
som togs tillvara. Barken kunde ätas färsk eller torkad 
och den blandades i olika rätter. Tallbarken var ingen 
nödföda utan en eftertraktad resurs. Innerbark skör
dades inte bara för mat, utan även som förpacknings
material för förvaring av bland annat sentråd.

Matbarktäkter är i genomsnitt 90 cm höga, medan 
barktäkter till förpackningar togs i mindre stycken. De 
täkterna är ofta omkring 15 eller 40 cm höga. Bark täkter 

finns över hela Sápmi, men söder om Vindelälven är fyn
den få. Den äldsta barktäkten är cirka 3 000 år gammal 
och hittades i en myr i Arjeplogs kommun. Vid slutet av 
1800talet förbjöds barktäkter på tall. De daterade bark
täkterna längs Vindelvaggileden är främst från 1700 och 
1800talen.
 
Andra kulturspår i träd längs leden är stigbläckor. Bläck
or är ofta något mindre, 40 – 50 cm, och finns på två 
sidor av trädet. När bläckorna var nya såg man det ljusa 
området på trädet på långt håll. Många av bläckorna 
gjordes när leden användes som transportled vid han
deln med Norge av de så kallade Norgefararna.

Barktäkt. Stigbläcka.



Fångstgropar
En av de vanligaste fornlämningarna i skogsmark är fångst
groparna, men de kan även hittas ganska högt uppe i fjällen. 
De har använts för fångst av älg och vildren. I terrängen syns 
en fångstgrop tydligt som en oval grop i marken, 0.5 – 1.5 m 
djup. Den uppskottade jorden ligger som en vall runt kanten. 
Ofta finns flera fångstgropar i rad och de spärrar då av ett 
viltstråk. Groparna täcktes över och maskerades. Eventuellt 
fanns det stängsel som styrde bytesdjuren mot gropen.

Vintertid hjälpte snön till med att dölja fångstgropen. De 
längsta fångstgropssystemen är flera kilometer långa. 
Fångstmetoden förbjöds i lag år 1864 och hade dessförin
nan använts i över 7 000 år, vilket visar vilken effektiv metod 
fångstgropsjakten var. I dag är det en av de få fornlämnings
typer som kan berätta för oss om jaktens betydelse under 
forna tider.

Fångstgropar och deras miljö är skyddade enligt kulturmiljö
lagen (1988:950).

Längs Kungsleden finns skyltade fångstgropar längs Tjulån 
och fler fångstgropar har påträffats väster om LillTjulträsket.

Fångstgropar ligger ibland högt uppe på fjället.

Skyltad fångstgrop vid Tjulån.



Aitenasfors (Rävfallet)
Här vid Aitenasfors har Erik Sjulsson Björk bott i en stuga 
uppförd av lappväsendet. Eriks föräldrar hade en kåta 
nedanför Gullberget, som är branten ovanför Aitenjas
selet. Erik hade några små åkrar och lador på sin mark. 
Bosättningen avvittrades 1896 med namnet Aitenasfors. 
Erik Sjulsson fick tillnamnet Räven, efter att ha skyllt på 
en räv efter en misslyckad ripjakt. Därefter kallas platsen 
för Rävfallet.

Rester efter denna bosättning syns i dag som ett område 
med riklig gräsväxt och vid en husgrund där det växer 
mycket rallarros/mjölkört. Här finns även grundstenar till 
stugan samt rester av spismuren av sten. Tyvärr har ste
nar tagits från grunden för att bygga sentida sittplatser 
och eldstäder.

Vandringsleden går längs kanten av husgrunden.


