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Omslagsbild: I samband med fornminnesinventeringen 2021 deltog flera sagespersoner. På bilden 

Ingegärd Rokka och Clas Jakobsson vid stugan intill den befintliga renhagen söder om Dirijärvi.   
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Administrativa uppgifter 
 

Uppdragstagare:  LK Konsult (Lennart Klang).   

 

Uppdragsgivare:   Ängeså sameby. 

 

Lämningsnummer Fornsök:  L2022:136, L2022:138, L2022:139, L2022:141, 

L2022:142, L2022:143, L2022:144, L2022:146, 

L2022:148, L2022:150, L2022:151, L2022:154, 

L2022:155, L2022:156, L2022:157, L2022:158, 

L2022:159, L2022:160. 

 

Interna fornminnesnummer:  LK2020:201, LK2020:202, LK2020:203, LK2020:204, 

LK2020:205, LK2020:206, LK2020:207, LK2020:208, 

LK2020:209, LK2020:210. LK2020:211, LK2020:212, 

LK2020:213, LK2020:214, LK2020:215, LK2020:216, 

LK2020:217, LK2020:218, LK2020:219, LK2020:220, 

LK2020:221, LK2020:222, LK2020:223, LK2021:03, 

LK2021:04, LK2021:05, LK2021:06, LK2021:07, 

LK2021:08, LK2021:09. 

 . 

Kommun:    Pajala och Överkalix. 

 

Socken:    Korpilombolo och Överkalix. 

 

Län och landskap:  Norrbotten (tidigare Västerbottens landskap). 

  

Typ av uppdrag:   Dokumentation av fornminnen inom samebyns område.   

 

Datering:  Huvudsakligen 1800-tal (möjligen med inslag av 1900-tal 

och 1700-tal). Enstaka objekt kan vara förhistoriska. 

 

Typ av fornminnesobjekt:  Boplatsgrop, Brott/täkt, Fornlämningsliknande bildning, 

Färdväg, Förvarings- eller fångstanläggning, Husgrund, 

historisk tid, Härd, Kemisk industri (tjärdal), 

Kolningsanläggning (kolbotten efter resmila), Kåta, 

Naturbildning, Naturföremål/-bildning med bruk, tradition 

eller namn, Plats med tradition, Rengärda, Renvall, 

Stensättning.  

 Vid redovisning i Fornsök har kolningsanläggningar med 

tillhörande husgrund efter kolarkoja sammanförts till 

Område med skogsbrukslämningar och två områden med 

kåta/härd och rengärda sammanförts till Viste.   

 

Antal fältdagar och varaktighet:  16 dagar (2020-06-15 – 2020-06-18, 2020-08-13 – 2020-

08-24, 2021-06-21 – 2021-06-22, 2021-08-16 – 2021-08-

20), totalt ca 100 fälttimmar exklusive restid, 

förberedelser, arkivstudier och rapportering. 

 

Antal rapportdagar: 20 dagar inklusive kvalitetssäkring och inregistrering i 

Fornreg. 

  

Projektledare:  Anna-Carin Mangi (Ängeså sameby).   
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Rapportansvarig:  Lennart Klang (LK Konsult). 

 

Ansvarig för fältinventeringen:  Lennart Klang.   

 

Underkonsult till LK Konsult för kartor  

och GIS: Niklas Groop, Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria 

AB. 

 

Övriga medverkande:  Kjell-Åke Aronsson, Ájtte (byggnadsantikvariska 

synpunkter och markkemi), Stefan Sandström, SLU 

(arkivstudier) samt ett flertal sagespersoner inklusive 

företrädare för Ängeså sameby. 

  

Inventerad yta:   Ca 400 hektar fördelat på 15 delområden och några 

besiktningsplatser. 

 

Koordinatsystem:   SWEREF 99TM. 

  

Dokumentationshandlingars förvaring:  I uppdragstagarens arkivering (kassaskåp, hårddiskar, 

molntjänster, anteckningsblock). 

Shapefiler har levererats till Ängeså sameby. 

 

Digital dokumentation och programvaror: Digitala foton och shaper lagras i uppdragstagarens 

hårddiskar. 

 

Antal fotografier: 1 fotobild på försättssidan: 

 27 fotobilder i rapporten. 

43 fotobilder i Bilaga 2. 

Summa 71 fotobilder. 

 

Summa fyndmängd:  Inga fynd tillvaratagna. 

 

Publiceringstillstånd kartor:  © Lantmäteriet Dnr: R50018065_150001.  

Gäller vid digital publicering. 
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Inledning 
Denna rapport redovisar resultat av en arkeologisk inventering och dokumentation inom 

Ängeså sameby åren 2020 och 2021 (figur 1). Projektledare var Anna-Carin Mangi, Ängeså 

sameby. Inventeringen i fält med antikvariska bedömningar enligt Riksantikvarieämbetets 

styrdokument utfördes av Lennart Klang. Genomgång av arkiv som underlag till fält-

inventeringen har genomförts och letts av Stefan Sandström, SLU, och Anna-Carin Mangi, 

med assistans av arkivpersonal. Kjell-Åke Aronsson, Àjtte, har deltagit med besiktningar, en 

byggnadsarkeologisk dokumentation och vegetationsstudier som underlag för bedömningar av 

tidigare eventuella renvallar som återbeskogats. Vid fältarbetet har personer inom samebyn 

och markägare, jägare m.fl. medverkat som vägvisare och sagespersoner.   

 

Efter fältförberedelser och förberedande kontakter sedan slutet av 2019 inleddes fältarbetet 

2020 med ett digitalt startmöte 2020-06-04. Deltagare var Anna-Carin Mangi, Stefan Sand-

ström och Lennart Klang. Därefter genomfördes fältarbete i juni och augusti 2020 samt i juni 

och augusti 2021. Några avstämningsmöten genomfördes i samband med fältarbetet. Efter 

varje fältsäsong gjordes preliminär rapportering till projektledaren. 

  

Fältförberedelserna och fältarbetet samordnades av Anna-Carin Mangi. Denna rapport har 

skrivits av Lennart Klang, som även gjort redovisning till Fornsök. Underkonsult till LK 

Konsult för GIS, kartor och shapefiler har varit Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB 

genom Niklas Groop.  

 

Rapportens disposition följer länsstyrelsens rapportanvisning för arkeologiska fältarbeten 

2009-04-08 (Länsstyrelsen Norrbotten 2009).   
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Figur 1. Ängeså sameby med aktuella anläggningar, flyttleder etc. Efter Drugge & Rokka (red.) 2015 s 8. 
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Sammanfattning 
År 2020-2021 har fornminnen eftersökts inom valda delar av Ängeså sameby. Syftet var att 

dokumentera fornlämningar och kulturhistoriska lämningar som kan antas ha anknytning till 

renskötsel med tillhörande aktiviteter och visten, men tidigare inte varit registrerade i Riks-

antikvarieämbetets fornminnesinformationssystem Fornsök. Även andra typer av fornminnen 

än karaktäristiska för renskötsel registrerades vid fältarbetet, när sådana identifierades i 

närheten av platser med renskötselns lämningar och tidigare inte var kända i Fornsök.   

 

Sammanlagt ca 400 hektar har inventerats, fördelat på 15 olika delområden och några 

besiktningsplatser. Urvalet och avgränsningar av inventeringsområdena styrdes av tilldelade 

medel, bedömd rimlig täckningsgrad vid fältarbetet, upplysningar av sagespersoner samt 

arkiv- och litteraturstudier. T.ex. omtalar Ernst Mankers bok ”Skogslapparna i Sverige” 

flyttstråk, visten och byggnadstyper under 1900-talet och tidigare inom samebyn. Arkiv-

studier kunde genomföras i offentliga och digitala arkiv, men inte i planerad omfattning på 

grund av den pågående Coronapandemin.   

 

Vid fältarbetet registrerades 30 objekt. Av dessa bedöms 10 som fornlämningar eller möjliga 

fornlämningar, 12 som övriga kulturhistoriska lämningar och 2 som förstörda i enlighet med 

Riksantikvarieämbetets terminologi och styrdokument för arkeologisk dokumentation enligt 

kulturmiljölagen. Sju objekt har sådan karaktär att de inte redovisas i Fornsök i nuläget (kan 

eventuellt tillföras efter mer dokumentation och analys). Flertalet objekt har tydlig eller 

möjlig anknytning till renskötsel (härdar, stockhagar m.m.). Vid inrapportering till Fornsök 

har åtta objekt sammanförts till tre områden (2 visten innehållande 1 rengärda och 1 härd eller 

kåta, samt 1 område med skogsbrukslämningar innehållande 2 kolbottnar och lämningar efter 

1 kolarkoja). 

 

Ett annat resultat av fältarbetet är att ett flertal platser eller områden som bör ha lämningar har 

förändrats mycket av skogsbruk och naturliga processer som relativt snabbt bryter ner trä-

konstruktioner och bildar mossa som täcker lämningar som t.ex. härdar och stockhagar. För 

att hitta lämningar i sådana marker behövs metodutveckling. Huvudsaklig metod vid fält-

arbetet 2020 och 2021, okulär granskning av marker inklusive provstick med sond enligt 

allmänt vedertagna rutiner vid arkeologiska inventeringar, skulle behöva följas upp med andra 

metoder vid fortsatta, fördjupade undersökningar. Metoder som kan övervägas är mätning av 

magnetisk susceptibilitet (som kan visa var man eldat i härdar) och pollenanalyser av mark-

skikt (kan visa var renvallar funnits). Även metalldetektering kan vara en framkomlig metod 

på platser där markstrukturer är svårbedömda men indikationer finns i skriftliga källor om 

samiska visten. Studier av äldre ortofoton och laserskannade kartor med hög upplösning kan 

vara ytterligare en framkomlig väg till fler platser med lämningar, särskilt spår efter stock-

hagar. Gängse sökschaktning med maskin eller arkeologiska provgropar grävda för hand kan 

behövas selektivt med bedöms inte som en generellt lämplig metod i detta sammanhang. 

 

Fältarbetet har gett upphov till flera frågor eller hypoteser om renskötselns platser i 

inventeringsområdena. En sådan är att några platser där man förväntar sig att hitta härdar efter 

kåtor i stället registrerar husgrunder med spisröse och liten källargrop under tidigare golv. 

Dessa husgrunder kan antas höra till tiden kring sekelskiftet 1900 eller 1800-talet. Frågan är 

om dessa husgrunder varit uppförda som renvaktarstugor för skogssamer vid denna tid eller är 

slåtter-, skogs- och/eller jaktkojor för nybyggare? Om husgrunderna hör till renskötseln, är det 

i så fall en följd av påverkan från det omgivande bonde- och nybyggarsamhället såsom 

Manker menar kännetecknat skogssamisk kultur i östra Norrbotten?  Om nybyggarna har gett 

upphov till husgrunderna, var fanns i så fall de samiska kåtorna?   
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Syfte   
Målet med dokumentationsprojektet 2020 och 2021 var att dokumentera fornminnen efter 

renskötsel och tillhörande aktiviteter inom Ängeså sameby, främst inom samebyns centrala 

och norra del, samt att utvärdera metoder för att identifiera sådana lämningar. Syftet var  

  

  att beskriva, lägesbestämma och tolka lämningar som kan identifieras i terrängen och 

som tidigare inte redan var dokumenterade i Fornsök 

  att bedöma förekommande fornminnens antikvariska status enligt Riksantikvarie-

ämbetets styrdokument samt fotodokumentera fornminnen och delar av det landskap 

som berörs 

  att registrera dokumenterade fornminnen i Fornsök. 

 

 

Inriktning och problemformuleringar 
Inriktningen för 2020 och 2021 års inventering var att antikvariskt bedöma några utvalda 

platser. Urvalet styrdes av sagespersoner som sett lämningar eller indikationer på lämningar 

efter renskötsel, samt av arkivhandlingar och litteratur som omtalar samiska aktiviteter och 

visten. De utvalda platserna och områdena inventerades i regel med hög ambitionsnivå, ca 10-

20 hektar per arbetsdag á 8 timmar, vilket möjliggör att all mark kan ses okulärt och flera 

platser kan studeras vid provstick med jordsond. Medelhög ambitionsnivå kunde också 

tillämpas i vissa terrängavsnitt där markförhållandena kunde motivera mer översiktlighet (ca 

20-40 hektar per dag). Inom dessa ramar varierade täckningsgraden flexibelt så att mer 

uppmärksamhet riktades på de markavsnitt som bedömdes ha de bästa förutsättningarna för 

fornminnen. 

  

Inriktningen var också att så långt som möjligt följa Riksantikvarieämbetets styrdokument för 

fornminnesinventering, dvs. avgöra i vilken utsträckning registrerade lämningar bör bedömas 

som fornlämningar respektive övriga kulturhistoriska lämningar. Denna fråga är dock ett 

problem i gällande lagstiftning från år 2014 och tillhörande riktlinjer, som har kriterier för 

vilka lämningar som ska bedömas som fornlämningar och vilka som inte ska bedömas som 

fornlämningar (Riksantikvarieämbetet 2014, 2015, 2016, 2018a, 2018b). Dessa kriterier är i 

det närmaste omöjliga att tillämpa för lämningar från 1800-talet, dvs. sådana lämningar som 

står i fokus i detta sammanhang.  

 

Fornsök och KML 

Riksantikvarieämbetets Fornsök redovisar kända fornminnen, dvs. främst fornlämningar och 

övriga kulturhistoriska lämningar, men även fyndplatser för enskilda föremål, vissa natur-

bildningar, uppgifter om borttagna fornminnen, platser med tradition och även, i undantags-

fall, ett speciellt urval byggnader.   

  

För fornlämningar gäller kulturmiljölagen (KML) från 2014. Lagen slår fast att alla forn-

lämningar är lagskyddade, vilket innebär att de inte får skadas, övertäckas eller beröras på 

annat sätt fysiskt. Detta gäller även fornlämningar som ännu inte har upptäckts. Ett skydds-

område runt omkring varje fornlämning har samma lagskydd som själva fornlämningen. 

Skyddsområden fastställs av länsstyrelsen. Till länsstyrelsen ansöker man om tillstånd att 

ändra markanvändning där fornlämningar berörs eller kan komma att beröras vid 

exploatering. Tillstånd ges om fornlämning inte är omistlig och om exploateringen bedöms 
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samhällsnyttig. Villkoret är att exploatören bekostar de nödvändiga arkeologiska arbeten som 

behövs för att kunna använda marken i fråga.  

 

De övriga kulturhistoriska lämningarna har enligt dagens praxis inte lagskydd som forn-

lämningar. Ingrepp i dessa lämningar eller i deras närhet är därmed inte tillståndspliktiga enligt 

KML oavsett hur det kulturhistoriska värdet bedöms. Dock anger portalparagrafen i KML att 

största möjliga hänsyn ska visas de övriga kulturhistoriska lämningarna, vilket även anges i 

t.ex. skogsvårdslagens och väglagens hänsynsparagrafer. Man kan förmoda att vissa typer av 

övriga kulturhistoriska lämningar kan komma att bedömas som fornlämningar i framtiden och 

då få ett starkare lagskydd. Det är därför i regel lämpligt att beakta alla fornminnen som har 

registrerats och inte se en skarp gräns mellan fornlämningar och övriga kulturhistoriska 

lämningar. Om möjligt bör såväl fornlämningars som övriga kulturhistoriska lämningars 

kulturhistoriska värde bedömas, för att i första hand undersöka förutsättningarna att bevara 

eller, om det inte är möjligt i samband med exploateringar, dokumentera på lämpligt sätt för att 

tillvarata kunskapsvärden före borttagande. Om lämningar eller deras närmiljö tas bort kan 

viktiga kunskapsvärden tillvaratas, men knappast upplevelsevärden eller bruksvärden knutna 

till fornminnet eller fornminnesplatsen i fråga.  

 

I Fornsök förekommer också att fornminnen bedöms antikvariskt som möjliga fornlämningar. 

Med det menas att det vid registreringstillfället i fält inte kunde avgöras om fornminnet i fråga 

är fornlämning, övrig kulturhistorisk lämning eller naturbildning i relation till reglerna i KML. 

Vid behov fastställs fornlämningsstatusfrågan för dessa möjliga fornlämningar vid ett fördjupat 

fältarbete med arkeologisk undersökning genom grävning i marken eller i det svårbedömda 

objektet för att t.ex. avgöra om en grop eller en stensamling är naturbildad, fornlämning eller 

övrig kulturhistorisk lämning.     

 

Enligt reglerna från 2014 i KML definieras en lämning som fornlämning om den tillkommit 

före år 1850 och uppfyller tre s.k. rekvisit; att den tillkommit av människors verksamhet eller 

tankar om övernaturliga ting, att den är varaktigt övergiven och att den speglar brukningssätt 

som inte förekommer i dagens läge. Lämningar som tillkommit 1850 och senare bedöms 

generellt som övriga kulturhistoriska lämningar, men kan av länsstyrelsen i speciella fall 

fornlämningsförklaras genom särskilda beslut. Av Riksantikvarieämbetets riktlinjer framgår 

att det inte är när fornlämningen tillkom (dvs. när övergivandet inträdde) som ska avgöra 

frågan om före eller efter år 1850, avgörande är när den verksamhet tillkom som senare 

övergavs och gav upphov till varaktigt övergivna lämningar. 

 

Regeln i KML om tillkomst före år 1850 skapar problem för antikvariska bedömningar av 

fornminnen från 1800-talet, vilka i flera fall inte kan lösas i ett fördjupat fältarbete. I de fallen 

kan rekommendationer av Riksantikvarieämbetet avgöra den antikvariska bedömningen 

(Riksantikvarieämbetet 2018a, 2018b). 

  

Vetenskaplighet 

Enligt Riksantikvarieämbetets styrdokument bör god vetenskaplig kvalitet eftersträvas vid 

arkeologiska fältarbeten, dvs. att meningsfull ny kunskap bör redovisas i tillägg till tekniska 

data kring undersökningsarealer, antal lämningar, fynd etc. I eget forskningsprogram (Klang 

2020) hanteras frågor som skulle kunna få anknytning till inventeringsarbetet inom Ängeså 

sameby, främst under rubrikerna Samiska landskap, Det agrara landskapets framväxt, 

Skogsbruks- och utmarkshistoria och Kustlandskap från stenålder till nutid.   
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Relevanta vetenskapliga frågor är beroende av inventeringsresultatet och det landskap som 

inventeringsområdena förekommer i. Renskötselns historiska strukturer står i fokus, och med 

den utgångspunkten kan anknytningar möjligen göras till det egna forskningsprogrammet i 

följande frågor: 

  

 Samiska visten, offerplatser etc. – möjliga att identifiera i inventeringsområdena och 

möjliga att precisera till innehåll? 

 Jordbruksrelaterade strukturer – finns sådana i de samiska miljöerna och hur 

samvarierar de i så fall med de samiska vistena? 

 Skogsbruksrelaterade strukturer – finns kolbottnar, tjärdalar eller andra lämningar 

efter speciella skogliga aktiviteter i inventeringsområdena och inverkar de i så fall på 

de samiska vistena? 

 Förhistoriska boplatser och gravar – kan man se något samband med samiska visten? 

  

 

Områdets förutsättningar 
Flertalet inventeringsområden 2020 och 2021 fornminnesinventerades i början av 1970-talet 

och i början av 1990-talet av Riksantikvarieämbetet för den ekonomiska kartan och andra 

produkter vid Lantmäteriets kartläggning av landet (Jensen 1997). Därefter har Skogs-

styrelsens projekt Skog & Historia med fortsättningsprojektet Skogens kulturarv i Norra 

Norrlands inland och andra inventeringar utförts i området utan koppling till Lantmäteriets 

kartproduktion (figur 2).  

 

Figur 2 visar att i stort sett hela Överkalix kommun har fornminnesinventerats kartbladsvis 

sedan 1984, förutom ett fåtal mindre arealer längst i väster. Däremot saknar större delen av 

samebyns marker i Pajala kommun genomförd fornminnesinventering sedan 1984. Året 1984 

som start på redovisningen av inventeringsarealer beror på att den moderna fornminnes-

inventeringen med delvis nya metoder och bättre utgångsläge kunskapsmässigt startade detta 

år med att Riksantikvarieämbetet inrättade ett särskilt kontor i Luleå för fornminnes-

dokumentation i övre Norrland (förord av Lennart Klang i Skålberg 1994).  

 

Dessförinnan, från 1950-talet till början av 1970-talet, genomfördes mer översiktliga forn-

minnesinventeringar i Överkalix och Pajala av Riksantikvarieämbetet för den ekonomiska 

kartans första version. Vid den tiden hade fornminnesinventering fokus på gravar och andra 

förhistoriska objekt såsom de var kända i södra Sverige, i övre Norrland så småningom även 

på fångstgropar och offerplatser. I norra Sverige saknades den fornlämningsstruktur som var 

känd i södra Sverige, vilket gjorde att tilldelad tid för inventeringen i norr var anpassad till det 

förhållandet. Avsatt tid för inventeringen i norr innebar att inventeraren prioriterade att leta 

efter fornminnen som var kända hos sagespersoner och anteckningar i arkiv och litteratur. 

Endast i mycket liten omfattning fanns tid för inventeraren att göra egen rekognoscering i de 

vidsträckta skogsmarkerna.  

 

Vid inventeringarna kring 1970 i Överkalix styrdes arbetet av 1942 år fornminneslag och den 

praxis som hade växt fram sedan 1930-talet. Inriktningen var att registrera fångstgropar, 

offerplatser och fyndplatser för förhistoriska föremål enligt känd litteratur (t.ex. Manker 1957, 

Manker 1968, Moberg 1955, Serning 1956, Serning 1960). Sentida lämningar från 1800-talet 

och tiden därikring ingick inte i arbetet annat än undantagsvis.  
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Vid den mer moderna fornminnesinventeringen med start 1984 var förutsättningarna helt nya. 

Nytt sedan mitten av 1970-talet var att stenåldersboplatser skulle eftersökas och redovisas, 

inte bara fyndplatser som tidigare. Nytt var också att sentida lämningar och lämningar med 

oklar datering skulle eftersökas och registreras, däribland härdar, visten, tjärdalar och 

bebyggelselämningar efter gårdar och torp. Till hjälp för bedömningar i fält infördes jordsond 

och spade för att kunna se lämningar i, inte bara på, marken. Tiden för fältarbetet var 

betydligt bättre än tidigare, vilket innebar att huvuddelen av tiden i fält användes för 

arkeologernas egna rekognosceringar, i tillägg till att särskilda ansträngningar även gjordes 

för att fånga upp vad sagespersoner kunde bidra med. T.ex. anordnades särskilda studiecirklar 

i samarbete med Vuxenskolan där medverkande privatpersoner i inventeringsområdena fick 

gå igenom vad man visste om fornminnen, namn och annat på de ekonomiska kartblad som 

skulle fornminnesinventeras. 1990 genomfördes även särskilda fortbildningsdagar för lärare i 

kommunen om fornminnen och historia. Dessutom hade ny litteratur kommit ut efter 1970-

talet av betydelse för inventeringsarbetet i Överkalix (Hederyd 1982, Pellijeff 1982, Hederyd 

1986). 

 

 
Figur 2. Fornminnesinventerade kartblad i rikets nät efter år 1983. Efter Lindgren 2013. 
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I inventeringsområdena 1990 och 1993 inom Ängeså samebys område deltog ett 20-tal 

arkeologer som hade varsina inventeringsområden med inriktning att leta efter lämningar med 

ledning av tidigare anteckningar, uppgifter från sagespersoner, egen analytisk förmåga och sin 

tids styrdokument. Därtill skulle påträffade lämningar bedömas, beskrivas och läges-

bestämmas. Inom arkeologgruppen fanns både rutinerade arkeologer med flera inventerings-

säsonger bakom sig och praktikanter som deltog för första gången. Beskrivningar och 

antikvariska bedömningar granskades av mer rutinerade platsledare. Avsikten var att ta fram 

ett planeringsunderlag för kulturmiljövård och underlagsmaterial för framtida mer noggranna 

arkeologiska utredningar i samband med exploatering, för hembygdskunskap och för 

fördjupad forskning om forntida förhållanden. Trots ganska bra med tid för fältarbetet var 

prioriteringar nödvändiga. T.ex. registrerades inte kolbottnar annat än i undantagsfall. 

 

Ett stort antal fornminnen registrerades 1990 och 1993, däribland boplatslämningar och 

gravar från stenålder samt härdar och några visten. Bland flera prioriterade frågor fanns 

försök att lokalisera samiska visten enligt sagespersoner och litteratur. Inom inventerings-

området vid Lansjärv 1993 registrerades t.ex. 51 härdar på 31 lokaler (Joelsson & Skålberg 

1993 s 14). Liknande resultat nåddes även 1990. Inga av härdarna var kända genom tidigare 

inventeringar. Både ovala och rektangulära härdar noterades, vanligen med stenar i kanten 

och i ett fåtal fall med stenpackning i mitten (a.a.). Härdarna tolkades generellt som samiska 

efter kåtor. Dateringarna var inte klarlagda, men en vanlig uppfattning var att de kunde höra 

till järnåldern, medeltiden och yngre historiska tider. Registrerade visten hade regelmässigt 

spår efter renvallar tillsammans med härdar. Dessa visten uppfattades i regel som yngre 

lämningar, från 1800- och 1900-talet. 

 

Projektet Skog & Historia var ett nationellt kulturmiljöprojekt som bedrevs i fält i slutet av 

1990-talet och början av 2000-talet av Skogsstyrelsen. I Norrbotten fick Skog & Historia en 

fortsättning i det av EU delfinansierade projektet Skogens kulturarv i norra Norrlands inland, 

med samma inriktning som Skog & Historia. Projekten syftade till att registrera fornminnen i 

produktiv skogsmark, att informera om regler och lämplig hänsyn till kulturlämningar i sam-

band med skogsbruk samt att öka medvetenheten om lämningarna hos ortsbor, markägare och 

andra aktörer inom skogsnäringen och kommunerna. Arbetet utfördes i huvudsak som arbets-

marknadsåtgärd med lokalt anvisad arbetskraft, som fick handledning av arkeologer.  

Kvalitetssäkrade objekt av behörig arkeolog fördes efter hand in i Fornsök. Registrerade 

kulturlämningar i projektet som inte kvalitetssäkrats finns på Skogsstyrelsens hemsida 

Skogens pärlor. 

 

I Överkalix registrerades ett stort antal objekt vid dessa skogsstyrelseprojekt. Många, men inte 

alla, blev granskade av behöriga arkeologer, bland annat vid Norrbottens museum (Hedman 

2003b) och av arkeologer som extraanställdes vid Skogsstyrelsen (Loeffler 2006). Inom 

kartblad i kommunens västra del förekommer också att arkeologer vid museet i utbildnings-

syfte utförde rekognoscering efter fornminnen, med resultat införda i Fornsök. Ännu 2022 

återstår många objekt att granska från Skog & Historia, i synnerhet kolbottenlokaler vid t.ex. 

Orasjärv, Tvärån, Tväredet och söder om Lavasberget, men inga sådana Skog & Historia-

objekt finns i de områden som fornminnesinventerades 2020-2021. 

 

Åren kring sekelskiftet 2000 genomfördes några restaureringar av visten inom samebyn 

(Huuva 1998, 1999, Israelsson 1999a, 1999b, 1999c, 2000, 2001, Thelin 2002). Vid dessa 

arbeten byggdes kunskap upp om gamla visten och vilka tekniker som tillämpats för kåtor, 

renvaktarstugor och renhagar. De restaurerade objekten hör till 1800- och 1900-talets 

renskötsel. 
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Utgångspunkter och utförande 
Fältarbetet förbereddes med en genomgång av litteratur, arkeologiska rapporter, arkiv-

handlingar, Lantmäteriets historiska kartor, Riksantikvarieämbetets Fornsök, Skogsstyrelsens 

Skogens pärlor, iakttagelser gjorda inom samebyn och av sagespersoner i övrigt. Arkiv- och 

litteraturstudierna fördelades mellan Stefan Sandström, Anna-Carin Mangi och Lennart 

Klang. Flera arkiv kunde inte besökas, men med frågor via epost hjälpte flera arkivanställda 

till med svar om samer och renskötsel genom att leverera kopior av utvalda handlingar till 

projektet. 

 

Med ledning av förberedelserna valdes 15 delområden och några besiktningsobjekt för fält-

arbetet. Det stod tidigt klart att de valda rekognosceringsområdena areellt var mycket 

begränsade i relation till delvis vaga eller ungefärliga uppgifter om var visten och vaktkåtor 

har legat. Preciseringar var tyvärr sällan så utpekande som vore önskvärt för ett tidsmässigt 

begränsat fältarbete inom samebyn. Därtill kommer att flera platser som har haft eller skulle 

kunna ha haft lämningar var så påverkade av modernt skogsbruk med markberedning att 

strukturer blir mycket svåra eller omöjliga att identifiera. En särskilt viktig utgångspunkt vid 

fältarbetet, trots svårigheterna med stora arealer och delvis otydliga strukturer på marken, var 

förstudier gjorda inom samebyn. Dessa förstudier var till stor del baserade på Manker 1968 

(figur 3) och iakttagelser i samband med vistelse i markerna vid samebyns renskötsel. Med 

dessa utgångspunkter gjorde projektledaren Anna-Carin Mangi urvalet fältarbetsområden och 

hur de avgränsades, i något fall efter diskussion med och förslag av Lennart Klang. 

 

Okulär granskning av markytor inklusive selektiv sondning var de metoder som i första hand 

bedömdes aktuella vid fältarbetet. Därtill övervägdes undersökningar av strukturer med oklar 

men möjlig samisk karaktär. En sådan undersökning utfördes av en förmodad bodlämning. 

Därtill utförde Kjell-Åke Aronsson pollenprovtagning på en plats där en renvall eller hage 

skulle kunna ha funnits.  

 

Dokumentationen gjordes enligt styrdokument (Riksantikvarieämbetet 2018a och 2018b), 

som även ger utgångspunkter och rekommendationer till status för registrerade objekt 

(fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar) och för koordinatsättning i SWEREF 

99TM med handhållen GPS.  

 

Utöver obligatoriska uppgifter för införande i Fornsök genomfördes även fotodokumentation 

med inriktning på de registrerade lämningarna (redovisas i objekttabell Bilaga 2).   

 

Fyndstrategin var att inte tillvarata eventuella påträffade fynd. Sådana kan övervägas 

tillvaratas i ett senare skede, efter utvärderingar av genomförd inventering. 

 

Genomgången i fält och de arkeologiska bedömningarna gjordes av Lennart Klang mot 

bakgrund av sina tidigare erfarenheter av inventeringar, fornminnen och samiska lämningar, 

bland annat som chef och platsledare vid arbetet med Riksantikvarieämbetets fornminnes-

inventering och därtill relaterade kulturmiljöfrågor i Norrbottens län 1984-1995, som medlem 

i referensgruppen för projektet Skog & Historia och som utbildare för det projektet åren kring 

sekelskiftet 2000, bland annat i Överkalix. Sedan 2002 har ett stort antal arkeologiska 

utredningar och kulturmiljöanalyser i bland annat Norrbotten genomförts i det egna företaget 

LK Konsult, som fram till 2019 ingick i den rikstäckande konsultgruppen Landskaps-

arkeologerna.  Genom åren har samiska områden och lämningar efter renskötsel och visten 

stått i fokus vid inventeringar i såväl fjällområdet som skogs- och kustlandet i främst 

Norrbotten och Västerbotten, men även i Norrland i övrigt.  
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En viktig utgångspunkt inför fältarbetet 2020-2021 var att det inte kunde ses som en enkel 

uppgift att lokalisera och registrera lämningar efter de visten, vaktkåtor m.m. som funnits och 

inte blivit registrerade vid tidigare fornminnesinventeringar. T.ex. användes Mankers upp-

teckningar (t.ex. figur 3) som ett av flera underlag vid åtminstone Riksantikvarieämbetets 

inventeringar 1990 och 1993. Arkeologer letade då efter platser omnämnda av Manker och 

frågade ett stort antal ortsbor om de kunde ge tips om var visten fanns. Erfarenheterna då var 

att flertalet visten inte kunde återfinnas med den tid och de sagespersoner som fanns till 

förfogande och tillfrågades. Huvudanledning till det bedömdes vara att det sällan eller aldrig 

fanns preciserade lägesangivelser om var platserna fanns. Platsangivelserna var mycket 

ungefärliga, såsom på figur 3.   

 

 
Figur 3. Utdrag ur Mankers karta över visten i koncessionssamebyarna i Torne-Kalixområdet. Följande 

redovisas inom Ängeså nuvarande sameby: Nr 123 = Storbäcken (bosättning, gård), nr 122 = Keutnasberget 

(renhage), nr 121 = Dammberget (äldre viste), nr 120 = Laxforsberget (tre äldre visten), nr 119 = Svartberget 

(två visten eller kåtor och ett äldre viste), nr 118 = Östra Vallsberget (fyra äldre visten), nr 117 = Turpasmyren 

(viste, kåta), nr 116 = Hirvirova (viste, kåta), 115 = Tiirijärvi (renhage och äldre viste). Renhage redovisas 

också vid Sanningslandet (nr 125 och Lanså (nr 127). Bosättning med gård redovisas också vid Lahnajärvi (nr 

112), Ängeså (nr 113), Tiirivaara (nr 114), Lansjärv (nr 124), Lanså (nr 126), Gyljen (128) och Svartbyn (nr 

130). Äldre viste inom Ängeså redovisas även vid Granberget (nr 131).  
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Resultat  
Arkivstudierna gav ett stort antal upplysningar om samer, fornfynd m.m. men sällan konkreta 

och preciserade uppgifter om platser där aktiviteter ägt rum. Historia om samer, person-

historiska upplysningar och samiska ortnamn var många. Bland annat identifierades 163 

samiska ort- och naturnamn, däribland 25 namn på Lapp- (t.ex. Lappviken, Lappheden, 

Lappkåtamyren) och 21 namn på Kåta- (t.ex. Kåtaudden, Kåtamyran, Kåtaheden). De flesta 

namnen är kända ortnamn på byar och gårdar, med tilläggsuppgifter om samiska aktiviteter 

eller bosättningar (t.ex. att ”den första nybyggaren i Dirijärvi var en fjällapp”, att ”Knuuti och 

Panni hade en kåta på Anttjärnberget” och att ”spår av lappar finns på flera håll i Koppars-

järv”). Detta material är mycket omfattande och skulle kunna ligga till grund för en mycket 

mer grundlig redovisning än vad som får plats i denna rapport. 

 

I arkivhandlingarna redovisas samarbeten och konflikter mellan samer och mellan samer och 

hemmansägare. Samerna såg helst att olika samebyars renar skulle hållas åtskiljda, särskilt när 

Gällivare skogslappby och fjällappbyar åberopade sedvanerätt i Överkalix (Lappfogden i 

Norrbottens östra distrikt, protokoll 1936 s 20). Oftast redovisas att hemmansägare var 

positivt inställda till renskötseln och ville ha kvar den trots renarnas bete på jordbruksmarker. 

I materialet framkommer enstaka uppgifter om platser, t.ex. att ” I Pasketieva upptäcktes 

rester av gamla kalvmärkningsgärden.  Kalvmärkningsgärden finns vid södra stranden av 

Vallsjärv” (Lappfogden i Norrbottens östra distrikt, protokoll 1936 s 13). 

 

Sigurd Dahlbäcks arkiv i ATA domineras av förhistoriska fynd från stenåldern och järnåldern. 

Därutöver gjorde han en förteckning över ”nutidsbygden” 1919 och menar att ”lappar” av 

tradition användes som skällsord på de som nybyggde avsides och hade släktskap med 

Överkalix kärnbyar eller andra byar i t.ex. kustlandet. Han har också skrivit en utredning till 

länsstyrelsen om ”Bofasta fjällappar på sedvaneland i Överkalix socken vintern 1929-1930”.  

I de handlingar som kontrollerades i ATA för denna rapport omtalar han ingenstans preciserat 

var samiska visten låg. 

 

Ett av föremålen som Dahlbäck skickade in till Statens Historiska museum var av silver och 

hittades vid Talludden i Lansjärvsjön. Det bedömdes som en samisk hängprydnad eller ett 

dräktsmycke från 900- eller 1000-talet, dvs. vikingatiden. Platsen ansågs kunna indikera en 

offerplats, men inga fler liknande fynd gjordes då eller har gjorts senare som skulle kunna 

verifiera den hypotesen. 

 

Fältarbetets resultat redovisas i Bilaga 2. I Bilaga 1 finns en översiktskarta som visar inom 

vilka delområden som inventeringen utfördes. Mer detaljerade kartor med inventerings-

områdena och kortfattade sammanställningar av fornminnen i omgivningarna redovisas i det 

följande i den ordning som områdena inventerades. För varje inventeringsområde framgår 

bakgrunden till urvalet inventeringsområden, tidigare inventeringar, resultatsammanfattning 

och förslag till hur man kan gå vidare med ytterligare åtgärder för att identifiera och skydda 

fornminnen i inventeringsområdena. Resultatet finns också redovisat i Fornsök.  
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Paharova 

Bakgrund 

Paharova omtalas av Manker 1968 som två sommarvisten på ömse sidor av Björkån. Bägge 

har eftersökts av samebyn, som hittat en plats som Manker kan ha avsett. Denna ligger ca 900 

m SV om Björkån vid en myr som avvattnas i ett biflöde till Björkån. Avståndet, nästan 1 km 

från Björkån, illustrerar problemet med oprecisa positionsangivelser i Mankers bok, som 

anger att båda vistet ska ligga vid sidan av Björkån. Även om Manker omnämner två visten 

vid Björkån redovisar han inte dessa på kartan med visten (figur 3). På Mankers karta ligger 

det nu inventerade äldre vistet vid Paharova ostsydost om hans nr 117 (Turpasmyren, som 

finns med på figur 4). 

 

Tidigare inventeringar 

Resultat av genomförda fornminnesinventeringar kring Paharova, av Riksantikvarieämbetet 

på 1990-talet och i projektet Skog & Historia år 2006, redovisas på figur 4. Fornminnesbilden 

enligt figur 4 består av två tydliga strukturer; 

 

 1. Karaktäristiskt förhistoriska lämningar (boplatser med kvartsavslag och/eller 

skörbända stenar), boplatsgropar, boplatsvallar, kokgropar och fångstgropar 

förekommer främst öster om Kalixälven men även vid Paharova. Dessa kan troligen 

dateras till tidsskedet stenålder–järnålder (olika tidpunkter inom spannet ca 6000 f Kr 

– ca 1000 e Kr). 

 2. Karaktäristiska lämningar från skogsbruk och bondekultur (husgrunder, tjärdalar, 

cykelstig, dammvallar, kvarn, torpbebyggelse). Dessa kan troligen dateras till 1800-

talet samt tiden strax före och strax efter 1800-talet. 

 

Därtill har en stenugn och ett fåtal gropar av oklar karaktär registrerats inom kartans område. 

 

Fornminnesbilden enligt figur 4 saknar helt objekt med karaktäristisk anknytning till 

renskötsel och tillhörande aktiviteter. Vistena enligt Manker vid Björkån har eftersökts vid 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering på 1990-talet utan att identifieras.  

 

Resultat 2020 

Vid fältarbetet 2020 inventerades den myrholme med lämningar efter ett viste som samebyn 

hade noterat. Myrholmen är ca 100x30 m i sandig mark, dvs. ca 0,3 hektar stor. Vid 

inventeringen registrerades lämningar efter 1 timrad renhage, 1 kåta och 1 bläckning eller 

barktäkt (figur 5, figur 6, Bilaga 2). Det är svårt att ange en närmare datering med ledning av 

okulär granskning än troligen ca 1800-talet med möjlig användning in i 1900-talet.   

 

De registrerade lämningarna vid Paharova ligger på en myrholme som undantagits modernt 

skogsbruk. Möjligen är detta det ena av de visten Manker omnämner vid Björkån och 

Paharova. Vistet på andra sidan Björkån återstår att identifiera. Vid förstudier av samebyn har 

modernt skogsbruk med markberedning noterats på platser som skulle kunna ha haft vistet. 

 

Åtgärdsförslag 

Den registrerade platsen vid Paharova bedöms ha högt kulturhistoriskt värde. Hela holmen 

med lämningarna och omgivande myrmark bör undantas modernt skogsbruk och andra 

åtgärder som skulle skada denna kulturmiljö.  

 

Visten vid Björkån kan övervägas eftersökas mer. Möjligen kan det finnas arkivmaterial vid 

t.ex. Nordiska museet som preciserar positionerna utöver vad Manker publicerat. 
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Figur 4. Fornminnen kring Paharova enligt Fornsök 2020. Fornlämningar (röda symboler) och 

övriga kulturhistoriska lämningar (blåa symboler) enligt antikvariska bedömningar av huvudsakligen 

Riksantikvarieämbetet på 1990-talet men även Skogsstyrelsens projekt Skog & Historia år 2006.  

  Som fornlämningar vid Paharova redovisas 1 boplats med förhistoriskt fyndmaterial och 1 

fångstgrop.  

  Fornlämningar öster om Kalixälven är 1 boplats med skärvstensförekomst, 6 kokgropar, 4 

boplatsgropar, 2 boplatsvallar, 4 fångstgropar och 1 stenugn.  

  Som övriga kulturhistoriska lämningar inom kartans område redovisas ett 20-tal tjärdalar, ca 

15 husgrunder, 1 kvarn, 3 dammvallar, 1 färdväg (cykelstig) och 4 gropar av oklar karaktär.  

Karta: Riksantikvarieämbetet Fornsök. Underlagskarta © Lantmäteriet. 
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Figur 5. Nyregistrerade objekt år 2020. För beskrivningar och fotodokumentation, se Bilaga 2. 

Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning: Niklas Groop. 

 

 
Figur 6. Hagen i Paharova har snedkapade stolpar, varav de flesta liggande på marken mer eller 

mindre övermossade i skogmark. Foto mot S: Lennart Klang 2020. 
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Västiberget 

Bakgrund 

Västiberget omtalas av Manker 1968 som ett av två äldre vårvisten med kulturlämningar. Det 

andra han nämner är Vallsjärv. På sin karta över visten (figur 3) redovisas fyra äldre visten 

mellan sjön Vallsjärv och Kalixälven; nr 118 Östra Vallsberget. Dessa förefaller avse två 

platser söder om Västiberget (byn Vallsjärv och en plats längre österut) och två platser norr 

om Västiberget, varav den ena kan vara vistet som registrerades vid Riksantikvarieämbetets 

fornminnesinventering 1990 (Fornsök L1993:6843). Mankers kartredovisning antyder att 

Västiberget ligger mitt emellan de visten han redovisar, men det kan inte uteslutas att 

redovisningen är så ungefärlig att ett av de fyra äldre vistena avser Västiberget. 

 

Vid Västiberget finns en myr som avvattnas i ett biflöde till ån Siikajoki som rinner ut i 

Kalixälven. Nära myren har ett område inventerats vid samebyns förstudie för att hitta ett 

viste som en sagesperson uppger att han sett för länge sedan, dock utan att någon härd eller 

lämningar efter en timmerhage har noterats.  

 

Tidigare inventeringar 

Resultat av genomförda fornminnesinventeringar kring Västiberget av Riksantikvarieämbetet 

på 1990-talet redovisas på figur 7. Fornminnesbilden enligt figur 7 har ett stort antal 

fornminnen vid Kalixälven och Vallsjärv, men färre i landet mellan dessa dalgångar. 

 

 1. Vid Jockfall förekommer en varierad fornminnesstruktur med lämningar från både 

förhistorisk tid och senare tider. Här kan man på goda grunder anta att bosättningar 

och aktiviteter förekommit under ”alla” tidsepoker och med anknytning till såväl 

jakt/fiske som renskötsel och jordbruksbebyggelse. Här kan fyra härdar vara spår efter 

renskötselns kåtor, alternativt har de koppling till jakt/fiske. 

 2. Längre söderut utmed Kalixälven förekommer ett 10-tal förhistoriska lämningar, bland 

annat nästan 7 000 år gamla rödockragravar ovanför Långmyran, samt rikligt med 

tjärdalar. I området med rödockragravar finns även en härd. 

 3. Vid Vallsjärv redovisas på östra sidan fångstgropar, en förhistorisk boplats och en 

tjärdal, samt på den västra sidan ett förhistoriskt boplatsområde med kokgrop och 

boplatsgrop. 

 4. Höjdområdet mellan Vallsjärv och Kalixälven har färre registrerade fornminnen. Här 

har torplämningar, en förhistorisk boplats med boplatsgropar och 2 tjärdalar 

registrerats. 

 5. I kartans norra del har ett viste registrerats 1990. På ett krönparti intill en myr 

registrerades ett ca 40x30 m stort område med 1 renvall, 1 härd (?), 5 stensamlingar 

och 1 grop. Härden var svårbedömd av att den hade påförts jord, men under 

jordfyllningen kunde kol noteras under en oval stenkrets. Vid inventeringstillfället 

1990 uppgav Elis Nilsson, Jock, att renar mjölkades på platsen på 1930-talet.  

 

Resultat 2020 och åtgärdsförslag 

Vid fältarbetet 2020 inventerades en plats som enligt Ängeså sameby skulle kunna vara vår-

vistet Västiberget enligt Manker. Den inventerade arealen 2020 var mindre än 1 hektar 

(östligaste delen av (figur 8), och därutöver kontrollerades marker vid vandringen dit. Inga 

fornminnen noterades (figur 9). Inventeringsområdet består av moränmark med sand och 

finsediment nära en myr i V. Marken var svårinventerad med vegetation av gran, björk, mossa 

och tätt växande bärris. Här kan ett utökat inventeringsområde behövas för att hitta spåren 

efter det eftersökta vistet. Möjligen behövs även fördjupad dokumentation på platser där 

diffusa spår förekommer. 
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Figur 7. Fornminnen kring Västiberget enligt Fornsök 2020. Fornlämningar (röda symboler) och 

övriga kulturhistoriska lämningar (blåa symboler) enligt antikvariska bedömningar av huvudsakligen 

Riksantikvarieämbetet på 1990-talet.   

Som fornlämningar redovisas 6 boplatser med förhistoriskt fyndmaterial och/eller skörbrända stenar, 

30 boplatsgropar, 1 boplatsvall, 13 kokgropar, 3 stensättningar, 12 fångstgropar, 5 härdar och 1 

samiskt viste. Som övriga kulturhistoriska lämningar inom kartans område redovisas ett 30-tal 

tjärdalar, ett 10-tal husgrunder, 3 färdvägar, 2 platser med tradition samt ett 10-tal övriga lämningar 

(gropar och stensamlingar av oklar karaktär samt 1 fyndplats för en förhistorisk flintskrapa).  

Det samiska vistet (röd symbol på kartan) ligger ca 1 km norr om Henrikbergskojan  

Karta: Riksantikvarieämbetet Fornsök. Underlagskarta © Lantmäteriet. 
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Figur 8. Inventeringsområdet vid Västiberget avgränsades till ett mindre område öster om bruknings-

vägen på kartan. Därutöver inventerades markerna i ett vandringsstråk till denna plats. Underlags-

 karta: Riksantikvarieämbetet Fornsök. Bakgrundskarta © Lantmäteriet. Bearbetning Lennart Klang.
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Figur 9. Inventeringsområdet vid Västiberget består av moränmark med stenar, sand och finsediment 

nära en myr i V. I vegetationen gran, björk, mossa och tätt växande bärris, vilket gör marken 

svårinventerad. Inga lämningar noterades vare sig på marken eller i markskador av rotvältor och en 

brukningsväg. Foto mot ONO: Lennart Klang 2020. 
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Dammiberget (Laxforsberget) 

Bakgrund 

Dammiberget omtalas av Manker 1968 som höstviste. Det redovisas som äldre viste på hans 

karta som nr 121 (figur 3). På samma karta redovisas tre äldre höstvisten vid Laxforsberget 

(figur 3), varav ett troligen avser Laxforsknölen. Inventeringsområdet 2020 ligger mellan 

Dammiberget och Laxforsberget. Det valdes ut för att en kåta är utmarkerad vid Dammimyran 

på en översiktlig skattläggningskarta från 1813. 

 

Tidigare inventeringar 

Resultat av genomförda fornminnesinventeringar kring Dammiberget och Laxforsberget av 

Riksantikvarieämbetet på 1990-talet redovisas på figur 10. Fornminnesbilden enligt figur 10 

består av tre tydliga strukturer  

 

 1. Karaktäristiskt förhistoriska lämningar (boplatser med kvartsavslag och/eller skör-

bända stenar), boplatsgropar, boplatsvallar och gravar (stensättningar med rödockra) 

förekommer främst vid Kalixälven. Lämningarna kan troligen dateras till tidsskedet 

stenålder – järnålder (olika tidpunkter inom spannet ca 6000 f Kr – ca 1000 e Kr). Vid 

Västra Lillselet har förhistoriska yxor och liknande tillvaratagits vid grävning i 

marken, både en järnyxa från yngre järnålder och stenyxor från stenåldern. I närheten 

av stenålderslämningarna förekommer även fyra härdar (med oklar datering), fem 

tjärdalar och lämningar efter två kronotorp (husgrunder m.m.) från 1800-talet eller 

tiden därikring.   

 2. I kartans nordvästra hörn har två fångstgropssystem, en boplats med kvartsavslag och 

en boplatsgrop registrerats. Lämningarna har förhistorisk karaktär. 

 3. Inlandet väster om Kalixälven, med Dammiberget och Laxforsberget, saknar 

registrerade lämningar. 

  

Fornminnesbilden enligt figur 10 domineras av stenålderslämningar. Några få härdar kan ha 

anknytning till renskötsel eller annan samisk aktivitet. De visten som omtalas av Manker vid 

Dammiberget och Laxforsberget har eftersökts vid Riksantikvarieämbetets fornminnes-

inventering på 1990-talet, men inte identifierats.  

 

Resultat 2020 

Vid fältarbetet 2020 inventerades delar av Dammimyrans västra sida inklusive myrholmar 

inom ca 15 hektar (figur 11). Markerna var steniga och blockrika. Skogen var till stor del 

avverkad med kvarliggande ris på marken (figur 12, figur 13). I områdets södra del 

registrerades 1 möjlig härd (Bilaga 2). Denna behöver undersökas mer innan den kan bli 

aktuell för redovisning i Fornsök. Anledningen är terrängläget i en norrsluttning som saknar 

sådan karaktäristisk avsats som skulle möjliggöra en horisontell yta för en kåta. I sluttningen 

kan detta vara en eldplats utomhus.  

 

I övrigt kunde inga lämningar efter andra fornminnen identifieras. 

 

Åtgärdsförslag 

Kåtan enligt 1813 års skattläggningskarta bör eftersökas mer, efter mer analys av kartans 

information och troligen i utökat inventeringsområde, t.ex. inom det skogsparti mellan myren 

och skogsbilvägen som inte kontrollerades 2020. Den registrerade troliga eldplatsen skulle 

kunna undersökas arkeologiskt, men en undersökning bedöms få begränsad betydelse 

eftersom det kan vara svårt att ge en eventuell eldplats ett kulturhistoriskt sammanhang.   



25 

 

 
Figur 10. Fornminnen kring Dammiberget och Laxforsberget enligt Fornsök 2020. Fornlämningar 

(röda symboler) och övriga kulturhistoriska lämningar (blåa symboler) enligt antikvariska 

bedömningar av Riksantikvarieämbetet på 1990-talet.   

Som fornlämningar redovisas 2 fångstgropssystem i kartans nordvästra hörn med 15 respektive 14 

fångstgropar i nära anslutning till 1 boplatsgrop och 1 boplats med kvartsavslag. Nära Kalixälven 

redovisas som fornlämningar ett 10-tal grav- och boplatslämningar vid Långmyran i kartans 

nordöstra hörn samt ytterligare grav- och boplatslämningar av främst stenålderskaraktär längre 

söderut vid älven. Där förekommer som övriga kulturhistoriska lämningar även 4 fyndplatser där 

enstaka förhistoriska föremål påträffats samt 5 tjärdalar, lämningar efter 2 kronotorp och 2 

naturbildningar med tradition.  

I kartans sydvästra del, vid Kujärvträsket, har en dammvall registrerats i ett särskilt projekt om 

flottningslämningar 2020. Platsen redovisas med grå symbol för att den bedömts som förstörd eller 

inte bekräftad i fält. 

Karta: Riksantikvarieämbetet Fornsök. Underlagskarta © Lantmäteriet. 
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Figur 11. Ungefärlig avgränsning av inventeringsområden vid Dammimyran. 

Underlagskarta: © Lantmäteriet. Bearbetning Lennart Klang. 
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består till stor del av stenig morän. Ungefär vid Figur 12. Inventeringsområdet vid Dammimyran 

denna plats ska en kåta har omtalats i arkivhandlingar, men ingen härd efter den kunde identifieras 

2020. Foto mot N: Lennart Klang 2020. 

 

 
Inventeringsområdets steniga och blockrika terräng i blandad moränjord framträder i en Figur 13. 

vägskärning. Foto mot SO: Lennart Klang 2020. 

 



28 

 

 
Figur 14. Registrerat objekt vid Dammimyran. Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning Niklas 

 Groop.   
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Hoikkajänkänmännikkö 

Bakgrund 

Vid Hoikkajänkänmännikkö hade samebyn noterat lämningar efter en kåta vid en myrkant. 

Lämningarna skulle nu registreras och därtill inventerades en sträcka utmed myrkanten för att 

se om fler lämningar efter t.ex. renvall eller hage kunde identifieras.  

 

Tidigare inventeringar 

Resultat av genomförda fornminnesinventeringar kring Hoikkajänkänmännikkö och 

Paharova, av Riksantikvarieämbetet 1971 och på 1990-talet, redovisas på figur 15. 

Fornminnesbilden enligt figur 15 består av  

 

 1. En härd av samisk karaktär nordväst om Paharova. 

 2. Tre boplatsgropar av förhistorisk karaktär norr om Paharova. 

 3. Bebyggelselämningar efter torpet Övre Aspberg där det också finns lämningar efter en 

likbod som sommargrav. 

 4. Åtta tjärdalar. 

 

Inga av de registrerade fornminnena förekommer i närheten av Hoikkajänkänmännikkö. 

 

Resultat 2020 

Vid fältarbetet 2020 inventerades en ca 500 m lång sträcka utmed myrkanten med kåtan samt 

mer glest skogsmarken mellan myrkanten och skogsbilvägen ca 200 m sydväst om myrkanten 

(figur 16) inom ca 5 hektar. Vid fältarbetet medverkade Anna-Carin Mangi. 

 

Lämningarna efter kåtan registrerades och bedömdes som möjlig fornlämning efter en klyk-

stångskåta (figur 17, figur 18, Bilaga 2). Dateringen av kåtans tillkomst är osäker, men enligt 

uppgift från en sagesperson ska kåtan ha varit övergiven på 1940-talet sedan ganska lång tid. 

 

I övrigt noterades en bläckning på en torrfura 6 m sydost om kåtan. Markerna som i övrigt 

inventerades, småkuperad av raviner efter tidigare flöden, har tallskog med inslag av granar. 

 

Åtgärdsförslag 

Kåtan och marken närmast omkring bör skyddas vid skogsbruk. En närmare datering för när 

kåtan första gången uppfördes bedöms mycket svår att precisera. Det kan möjligen gå att få 

mer kunskap av sagespersoner om när den har använts under 1900-talet och i vilket 

sammanhang den nyttjades.    
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Figur 15. Fornminnen kring Hoikkajänkänmännikkö enligt Fornsök 2020. Fornlämningar (röda 

symboler) och övriga kulturhistoriska lämningar (blåa symboler) enligt antikvariska bedömningar av 

Riksantikvarieämbetet på 1990-talet.   

Som fornlämningar redovisas 3 boplatsgropar (redovisas med gemensam röd symbol norr om 

Paharova), 1 härd (nordväst om Paharova) och lämningar efter 1 likbod (vid Linkajärvi). Som övriga 

kulturhistoriska lämningar redovisas bebyggelselämningar efter torpet Övre Aspberg samt 8 

tjärdalar. Likboden hör till bebyggelsen vid Övre Aspberg.     

Karta: Riksantikvarieämbetet Fornsök. Underlagskarta © Lantmäteriet. 

 

 
 Figur 16. Inventeringsområdet och läget för de registrerade lämningarna efter en kåta vid Hoikka-

 jänkänmännikkö. Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning: Niklas Groop och Lennart Klang. 
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 Foto mot SSO: Lennart Klang 2020. Figur 17. Klykstångskåtan vid Hoikkajänkänmännikkö.

 

 
 Foto mot NNV: Lennart Klang 2020. Figur 18. Klykstångskåtan, med ingång.
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Storheden 

Bakgrund 

Vid Storheden känner samebyn till lämningar efter en träkonstruktion som hypotetiskt har 

kallats ”stolpboden”. Markägaren Bo-Göran Larsson uppger att det åtminstone sedan 1930-

talet har varit en raserad byggnad på denna plats, omtalad sedan åtminstone slutet av 1800-

talet som en kåta. Anläggningen förefaller för liten för en kåta men kan ha använts för 

förvaring. Detta föranledde tre åtgärder 2020: 

 

 1. En beskrivning av lämningen upprättades enbart genom okulära iakttagelser, dvs. utan 

att flytta undan eller lyfta på träresterna. 

 2. En fördjupad dokumentation gjordes för att om möjligt närmare förklara den 

eventuella förvaringsanläggnings ursprungliga karaktär. Träresterna ritades i plan och 

lyftes undan lager för lager ner till markytan (och återställdes därefter i så ursprungligt 

skick som möjligt). 

 3. Inventering utfördes i omgivningarna för att se om ytterligare lämningar kunde 

identifieras.  

 

Tidigare inventeringar 

Resultat av genomförda fornminnesinventeringar kring Storheden av Riksantikvarieämbetet 

på 1990-talet redovisas på figur 19. Fornminnesbilden enligt figur 19 består av; 

 

 1. Vid Storbäcken i kartan nordöstra hörn har två förhistoriska boplatsgropar registrerats 

i närheten av förhistoriska redskap som hittats i jorden. Därtill har en tjärdal samt 

lämningar efter en träindustri, kvarnar och fördämningsvallar registrerats. Det finns 

även en uppgift om att fångstgropar har funnits vid Storbäcken. 

 2. Vid Lillberget har en härd av samisk karaktär och en skärvstensförekomst registrerats. 

 3. Vid Storheden har en skärvstensförekomst och ett område med boplatsvallar, 

boplatsgropar och en möjlig grav (stensättning) registrerats.  

 4. Väster om Ängesån har boplatsvallar, boplatsgropar och skärvstensförekomster 

registrerats, även 3 härdar av samisk karaktär och fyra tjärdalar redovisas. 

 

Sammanfattningsvis förekommer tämligen rikligt med förhistoriska boplatslämningar kring 

Ängesån och den smala havsvik som gick in här under förhistorisk tid. Fyra härdar bedöms i 

första hand som karaktäristiskt samiska även om någon skulle kunna höra till ett tidsskede 

som även vissa skärvstensförekomster troligen kan knytas till. Detta tidsskede är svårt att 

närmare precisera - kan vara järnålder eller äldre tider. 

 

Resultat 2020 

En första beskrivning av den möjliga stolpboden (se Bilaga 2) noterade en fyrsidig trä-

konstruktion, ca 2x2 m, och på marken omedelbart utanför konstruktionen, två övermossade 

stockar, 1,5–2,5 m långa, som skulle kunna ha varit uppresta mot den fyrsidiga strukturen. 

Denna struktur påminner mycket om de rävfällor Manker har redovisat från närbelägna 

Tiirijärvi (figur 20; nr 231 och nr 232).  

 

Den fördjupade dokumentationen redovisas i Kjell-Åke Aronssons rapport. Den visar att en 

timring stått på marken utan golv och bärande stolpar. Exempel finns på samiska bodar som 

stått direkt på marken intill en kåta, t.ex. i Udtja skogssameby. 

 

Vid inventeringen i omgivningarna inom ca 100 hektar medverkade markägaren Bo-Göran 

Larsson och Jörgen Larsson Vennström. Ingen härd hittades i nära anslutning till den 
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dokumenterade timringen. Ca 500 m nordväst om boden/rävfällan registrerades 1 husgrund 

och ca 250 m söder om boden/rävfällan spår efter 1 färdväg i myren (Bilaga 2). Det är 

lockande att se ett samband mellan husgrunden och den möjliga rävfällan, men det är troligen 

mycket svårt att ta reda på om ett sådant samband finns. En intressant notering är att det enligt 

markägaren i årtionden har omtalats att en kåta ska ha funnits i området men att ingen härd 

kunde identifieras vid inventeringen. En härd kan givetvis finnas gömd i vegetationen, men 

alternativt kan den aktivitet som allmänt brukar förknippas med en renskötarkåta ha ägt rum i 

husgrundens koja. Den skulle kunna ha varit en renskötarkoja, en koja för slåtter, jakt och 

skogsbruk eller kanske en koja som användes kombinerat för dessa syften.  

  

Inventeringsområdet hade god sikt i skogsmarken, som hade rikligt med mossa och blåbärsris 

bland stenar och block (figur 23, figur 24). I dessa marker fanns torra marker med ytlig mossa 

som kunde kontrolleras noggrant utan resultat i form av härdstenar, kol och strukturer med 

stockar indikerade stockhage. En sentida härd som nyligen använts noterades i områdets 

nordligaste del (figur 25). Denna kunde inte uppfattas som övergiven och registrerades inte 

som fornminne. 

 

Åtgärdsförslag 

Eftersom markernas karaktär gör att det inte kan uteslutas att någon härd gömmer sig i 

vegetationen kan intensiv inventering fortsatt vara behövlig. Undersökningen av timringen 

gav inga säkra slutsatser om det varit en bod eller en rävfälla som stått på platsen. Troligen 

blir det mycket svårt att med mer undersökning få klarhet i frågan. I nuläget förefaller 

likheten med rävfällan i Tiirijärvi vara intressant och kanske svaret på frågan vad som funnits 

på denna plats. Alternativt har det varit en bod som inte stått på stolpar. 

 

Den färdväg som registrerades behöver kontrolleras utmed en längre sträcka innan den 

redovisas i Fornsök. Registreringen år 2020 kan sägas vara inledningen på en eventuell 

närmare redovisning av vägens sträckning och karaktär. Åtminstone delar av vägen syns på 

både ortofoto och terrängskuggningskartor i Fornsök.  

  



34 

 

 
Figur 19. Fornminnen kring Storheden enligt Fornsök 2020. Fornlämningar (röda symboler) och 

övriga kulturhistoriska lämningar (blåa symboler) enligt antikvariska bedömningar av 

Riksantikvarieämbetet på 1990-talet. En dammvall har därefter tillförts år 2020 i ett särskilt projekt. 

Därtill finns en grå symbol vid Storbäcken som står för att fångstgropar ska ha funnits där, men som 

inte kunnat bekräftas i fält. 

Som fornlämningar redovisas boplatslämningar av förhistorisk karaktär (boplatsgropar, 

boplatsvallar, skärvstensförekomster, totalt ca 25 objekt) samt 4 härdar av samisk karaktär. Som 

övriga kulturhistoriska lämningar redovisas vid Storbäcken 1 tjärdal, 1 dammvall, 1 träindustri och 1 

småindustriområde med husgrunder efter kvarnar m.m. samt fyndplatser för förhistoriska föremål. 4 

tjärdalar, 1 dammvall och ett fåtal gropar med oklar karaktär kring Ängesån i kartans sydvästra del. 

Karta: Riksantikvarieämbetet Fornsök. Underlagskarta © Lantmäteriet. 
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Figur 20a. Timrade rävfällor; nr 231 och 232 från trakten av Tiirijärvi, fällan var 150x150 cm och 

130 cm hög. Nr 233 och 234 vid Elmajärvi. Den vid Elmajärvi ritad som rekonstruktion efter 

sagesperson, 180x180 cm och 140 cm hög. Efter Manker 1968 s 245. 

 

 
Figur 20b. Rävfällan vid Tiirijärvi (nr 231-232 på figur 20a) fotograferad av Manker 1948. Bilden 

visar att ritningen figur 20a delvis är en rekonstruktion (med tak och fler timrade varv på ritningen 

 jämfört med fotobilden). Efter Manker 1968 s 171).
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Figur 21. Ungefärlig avgränsning av inventeringsområdet vid Storheden. Underlagskarta: 

Riksantikvarieämbetet Fornsök. Bakgrundskarta © Lantmäteriet. Bearbetning Lennart Klang. 

  

 
Figur 22. Läget för de registrerade lämningarna vid Storheden. 

Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning: Niklas Groop.
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Figur 23. Inventeringsområdets mellersta del har till stor del stenig och blockrik karaktär med 

 täckande markvegetation. Foto mot NV: Lennart Klang 2020.  

 

 
Figur 24. Inventeringsområdets norra del har ett flertal torra backar med mossa och ris i tallskog med 

mycket bra sikt. Foto mot NO: Lennart Klang 2020.   
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Figur 24. En sentida härd anlagd för kafferast eller liknande i inventeringsområdets nordligaste del 

 registrerades inte som fornminne.  Foto mot VSV: Lennart Klang 2020.  
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Norsheden 

Bakgrund 

Vid Norsheden ska det enligt ortsbor och samebyn finnas lämningar efter ett viste med en 

renhage. 

 

Tidigare inventeringar 

Resultat av genomförda fornminnesinventeringar av Riksantikvarieämbetet på 1990-talet 

kring Norsheden redovisas på figur 25. Fornminnesbilden enligt figur 25 kännetecknas av  

 

 1. Tämligen rikligt med fornminnen i anslutning till Kalixälven, där fornfynd från 

stenåldern hittats och boplatsvallar, boplatsgropar, fångstgrop och skärvstens-

förekomster har registrerats. Vid älven förekommer även lämningar från senare 

historisk tid, särskilt vid Storbäcken. 

 2. Ett fåtal fornminnen har registrerats i skogslandet väster om Kalixälven. Tre 

fornlämningar består här av 1 boplatsgrop och 2 skärvstensförekomster utspridda i 

skogslandet. Dateringen är oklar men förhistorisk tid mest sannolik. 

 

Fornminnesbilden enligt figur 25 saknar helt objekt med sådan karaktäristisk samisk 

anknytning som kan knytas till lämningar efter renskötsel.   

 

Resultat 2020 

Vid fältarbetet 2020 deltog Börje Glim från Vilkos, som vid sin barndom på 1950-talet har 

sett en rengärda i Norshedens skogsmark. Platsen identifierades av att delar av ett staket finns 

kvar. Inventeringen här gjordes inom ca 5 hektar kring de bevarade stängselresterna. Skogs-

bruk har påverkat området och en ny skogsbilväg har dragits fram i närheten. Ganska många 

lågor eller rester av timrad hage noterades på marken, dock utan att en karaktäristisk renhage-

struktur kunde identifieras. Mossiga men tämligen torra markpartier gick också att se, men 

inte heller de kunde bedömas ingå i en karaktäristisk struktur för en renvall eller ha härdar 

efter ett viste (figur 28, figur 29). De bevarade stängselresterna registrerades som del av 

tidigare rengärda (Bilaga 2).  

 

Åtgärdsförslag 

Det går att leta mer efter lämningar efter en rengärda. Inventeringsområdet bör utökas främst 

västerut, där indikationer på historiska ortofotokartor från 1960-talet kan ge vägledning till 

den eftersökta platsen. En rundad struktur på den historiska ortofotokartan som särskilt bör 

kontrolleras har koordinater 843365/7398422 i SWEREF 99TM. Denna kan mycket väl 

markera en tidigare stockhage. Indikationen på ortofotot var inte känd vid inventerings-

tillfället 2020, men identifierades vid rapportarbetet 2022. 
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Figur 25. Fornminnen kring Norsheden enligt Fornsök 2020. Fornlämningar (röda symboler) och 

övriga kulturhistoriska lämningar (blåa symboler) enligt antikvariska bedömningar av 

Riksantikvarieämbetet på 1990-talet. En dammvall har därefter tillförts år 2020 i ett särskilt projekt. 

Därtill finns en grå symbol vid Storbäcken som står för att fångstgropar ska ha funnits där, men som 

inte kunnat bekräftas i fält. 

Som fornlämningar redovisas boplatslämningar av förhistorisk karaktär (boplatsgropar, 

boplatsvallar, fångstgrop skärvstensförekomster, totalt ca 15 objekt) samt 1 stensättning (grav) vid 

Mjölaskatan. Som övriga kulturhistoriska lämningar redovisas vid Storbäcken 1 tjärdal, 1 dammvall, 

1 träindustri och 1 småindustriområde med husgrunder efter kvarnar m.m.   

Karta: Riksantikvarieämbetet Fornsök. Underlagskarta © Lantmäteriet. 
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Figur 26. Ungefärlig avgränsning avinventeringsområdet vid Norsheden. Underlagskarta: 

Riksantikvarieämbetet Fornsök. Bakgrundskarta © Lantmäteriet. Bearbetning Lennart Klang. 
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Figur 27. Den registrerade linjen med lämningar efter ett stängsel. 

Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning: Niklas Groop. 
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Figur 28.  Inventeringsområdet består till stor del av mossa och skvattram. Foto mot NV: Lennart 

Klang 2020. 

  

 
Figur 29.  På några ställen dominerar mossa på tämligen torr mark, som möjligen kan indikera 

rengärda eller viste, men ingen tydlig avgränsning kunde identifieras. Foto Lennart Klang 2020.   
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Långforsberget 

Bakgrund 

I ortnamnarkivets uppteckningar på 1930-talet ska det finnas kåtaplatser på eller vid 

Långforsberget. Det förefaller inte finnas någon närmare precisering om var kåtorna har leget, 

om de varit utspridda eller samlade till en plats. 

 

Tidigare inventeringar 

Resultat av genomförda fornminnesinventeringar kring Långforsberget, av Riks-

antikvarieämbetet på 1990-talet med några kompletteringar vid projektet Skog & Historia och 

andra besiktningar därefter, redovisas på figur 30. Fornminnesbilden enligt figur 30 

kännetecknas av 

 

 1. Mycket rikligt med fornlämningar från stenålder och andra förhistoriska perioder 

förekommer särskilt i landet kring Tväråns sammanflöde med Ängesån. Under sten-

åldern gick en flikig smal havsvik in hit. Då och senare har markerna varit attraktiva 

för bosättningar. Bland alla fornlämningar i detta sammanhang har ett 10-tal härdar 

registrerats. Dessa är i några fall noterats i samband med kokgropar och andra 

förhistoriska objekt. Här kan det finnas både förhistoriska härdar och härdar från 

senare tider i anslutning till historisk känd renskötsel. 

 2. Tämligen rikligt med övriga kulturhistoriska lämningar finns också i området, bland 

annat kolbottnar som anlagts för kolleveranser till Gyljens bruk under främst tiden ca 

1828-1856, du järnbruket var i drift (Hederyd 1982). Vid Riksantikvarieämbetets 

fornminnesinventeringar i området saknades tid för registrering av kolbottnarna där 

fornlämningar förekom i riklig mängd och var tidskrävande att registrera, men i 

projektet Skog & Historia och andra sammanhang efter fornminnesinventeringen på 

1990-talet har kolbottnar, husgrunder och andra sentida lämningar registrerats bland 

annat kring Bönälven. Enstaka fornlämningar har man kunnat komplettera med, men 

inga härdar eller visten av samisk karaktär. 

  

Resultat 2020 

Vid fältarbetet 2020 inventerades ca 30 hektar på den höglänta sydsluttningen av Långfors-

berget (figur 31). Inventeringsområdet består av omväxlande terräng och vegetation med berg 

i dagen i norr, moränmarker och små tjärnar med kringliggande sankmarker (figur 32, figur 

33, figur 34). Inga fornminnen identifierades. 

 

Åtgärdsförslag 

Sökområdet kan övervägas utökas, förslagsvis söderut, kanske ända neråt mot dalgången vid 

Långforsbergets fot.  
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Figur 30. Fornminnen kring Långforsberget enligt Fornsök 2021. Fornlämningar (röda symboler) och 

övriga kulturhistoriska lämningar (blåa symboler) enligt antikvariska bedömningar av Riksantikvarie-

ämbetet på 1990-talet, projektet Skog & Historia samt enstaka andra registreringar. 

Fornlämningarna i dalgången mellan Långforsberget och Långforsheden består av skärvstens-

förekomster som indikerar förhistoriska boplatser. Sådana finns på flera ställen i omgivningarna, som 

också har ett stort antal andra karaktäristiska förhistoriska fornlämningstyper. På ett 10-tal platser 

har härdar registrerats som fornlämningar, ofta i anslutning till de förhistoriska lämningarna. 

Härdarnas tidsställning är dock inte klarlagd i dessa fall. Bland de övriga kulturhistoriska 

lämningarna märks kolbottnar, husgrunder och tjärdalar. 

Karta: Riksantikvarieämbetet Fornsök. Underlagskarta © Lantmäteriet. 
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Figur 31. Ungefärlig avgränsning av inventeringsområdet vid Långforsberget. Underlagskarta: 

Riksantikvarieämbetet Fornsök. Bakgrundskarta © Lantmäteriet. Bearbetning Lennart Klang. 

 

 
Figur 32. Hällmark och sank mark i inventeringsområdet på Långforsberget.   

Foto: Lennart Klang 2020.    
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Figur 33. Stenig moränmark och sank mark i inventeringsområdet på Långforsberget.   

Foto: Lennart Klang 2020.    

 

 
Figur 34. Sandig och tämligen stenfri mark ovanför en tjärn i inventeringsområdet på Långforsberget. 

Ett till synes attraktivt terrängläge för ett samiskt viste, men inga lämningar identifierades. 

Foto mot NV: Lennart Klang 2020.    
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Kujärvbäcken, Mörttjärnen 

Bakgrund 

För ca 20 år sedan har Ola Rokka i samband med renskötsel sett rester av stockar efter en 

timrad renhage sydväst om Kujärvbäcken någonstans mellan Mörttjärnen och Kujärvträsket. 

 

Tidigare inventeringar 

Resultat av genomförda fornminnesinventeringar kring Kujärvbäcken vid Mörttjärnen, av 

Riksantikvarieämbetet på 1990-talet och kompletterande registreringar av främst Skog & 

Historia, redovisas på figur 35. Fornminnesbilden enligt figur 35 består av  

 

 1. Vid Furuberget och i ett stråk västerut har både boplatslämningar och fångstgrops-

system av förhistorisk karaktär registrerats. Som fornlämningar har även fem härdar 

noterats i stråket. Den täta fornlämningsmiljön i kartbildens västra del anknyter till 

sjösystemet Yttre och Övre Lansjärv (utanför kartbilden), som haft kända fornfynd 

och fornlämningar sedan lång tid, upptecknade av bland andra Sigurd Dahlbäck åren 

kring 1920-talet. 

 2. De övriga kulturhistoriska lämningar består av tjärdalar, gropar av oklar karaktär, 

fyndplatser enligt sagespersoner, husgrunder, flottningsanläggning, bläckning m.m. 

 3. Centralt i figur 35 finns även en grå symbol vid en tjärn väster om Furuberget. Tjärnen 

är Kujärvträsket och symbolen avser en dammvall, registrerad år 2020 genom 

inmätning utifrån terrängskuggningsskikt. Dammvallen uppges vara ej bekräftad i fält 

och har därför ingen antikvarisk bedömning (och grå symbol). Trots bedömningen är 

dammvallen beskriven år 2020 som ca 8 m lång med raserat slussgolv och stenfyllda 

träkistor med 45 respektive 38 m långa landarmar. Registreringen gjordes enligt 

Fornsök för ”miljöanalysenheten Länsstyrelsen i Norrbotten” 

  

Resultat 2020 

Vid fältarbetet 2020 inventerades ca 35 hektar mellan Mörttjärnen och Kujärvträsket (figur 

36) samt en ca 2,5 km lång vandringssträcka till inventeringsområdet. Vid vandringen var det 

möjligt att se markerna inom en ca 20 m bred korridor. Inga fornminnen noterades utmed 

vandringsstråket, men i inventeringsområdet identifierades och registrerades resterna efter den 

timrade renhagen. Intill denna registrerades även en härd, två kolbottnar och lämningar efter 

en kolarkoja samt lite längre bort i inventeringsområdet ytterligare en möjlig renvall och en 

tjärdal (figur 37, Bilaga 2).  

 

I samband med fältarbetet noterades att kolbottnarna och tjärdalen är tydligt framträdande på 

terrängskuggningskartor baserade på laserskanning (som också tydligt visar dammvallen 

sydost på Kujärvträsket, utanför inventeringsområdet). Det visade sig också att den timrade 

hagen (och kolbottnarna) framträder tydligt på historiska ortofotokartor från 1960-talet. Den 

eventuella renvallen var beskogad på de historiska ortofotokartorna. Om där funnits en renvall 

bör den ha varit äldre än den registrerade hagen, kanske från mitten av 1800-talet. Vid 

inventeringen 2020 var skogen avverkad. 

 

Åtgärdsförslag 

Det vore intressant att gå vidare och se om den eventuella renvallen skulle kunna bekräftas. 

Om det går skulle det vara av intresse att försöka ta reda på om det varit en öppen renvall för 

mjölkning eller om även denna varit en timrad hage. 
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Figur 35. Fornminnen kring Kujärvträsket och Mörttjärnen enligt Fornsök 2021. Fornlämningar 

(röda symboler) och övriga kulturhistoriska lämningar (blåa symboler) enligt antikvariska 

bedömningar av Riksantikvarieämbetet på 1990-talet och projektet Skog & Historia. Vid 

Kujärvträsket finns även en grå symbol. På denna plats är en dammvall registrerad men inte 

bekräftad i fält och därför inte antikvariskt bedömd enligt Fornsök. 

Fornlämningarna förekommer i ett stråk från Furuberget och västerut samt på några få platser söder 

och norr om detta stråk. Flertalet har främst förhistorisk karaktär (boplatser, gravar och 

fångstgropar) men även fem härdar är registrerade som fornlämningar i området. De övriga 

kulturhistoriska lämningarna består av fyndplatser för förhistoriska föremål enligt sagespersoner 

samt tjärdalar, gropar av oklar karaktär, husgrunder, flottningsanläggning, bläckning m.m. från 

historisk tid, ofta 1800-talet eller något tidigare, även lämningar från 1900-talet kan förekomma. 

Karta: Riksantikvarieämbetet Fornsök. Underlagskarta © Lantmäteriet. 
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Figur 36. Ungefärlig avgränsning av inventeringsområdet mellan Mörttjärnen och Kujärvträsket. 

Underlagskarta: Riksantikvarieämbetet Fornsök. Bakgrundskarta © Lantmäteriet. Bearbetning 

Lennart Klang. 

 

 



51 

 

 
Figur 37. Registrerade fornminnen. Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning: Niklas Groop.  
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Karhakkasaajo 

Bakgrund 

Enligt en tradition som upptecknats av bland andra Erik Wahlberg i Ortnamnsarkivet, Erik 

Tillberg och Rune B. Samuelsson, har det funnits en renhage vid Karhakkasaajo. I denna ska 

flera döda vajor ha påträffats vid ett tillfälle kring mitten av 1800-talet efter att de hade 

stängts in och svultit ihjäl. Hagen var byggd av vindfällen och annat ris som släpats till 

platsen. Marken var alldeles svart och uppsparkad av renarna i deras försök att hitta något 

ätbart. Någon hade stulit kalvarna och lämnat vajorna att dö för att kalvarna vid kommande 

kalvmärkning inte skulle ty sig till vajor med renmärken i sina öron. Den som hittade platsen 

en tid efter massakern hade vägletts dit av ”konstig gammal brandlukt”. 

 

Tidigare inventeringar 

Kartblad i rikets nät kring Karhakkasaajo inventerades mycket översiktligt av Riks-

antikvarieämbetet 1971 men inte på 1990-talet. I stället har ett fåtal kartblad inventerats av 

Norrbottens museum (figur 2). Resultatet redovisas på figur 38. Fornminnesbilden enligt figur 

38 består av sex fornminnesplatser 

 

 1. Vid fornminnesinventeringen 1971 antecknades en plats för en bortodlad sommargrav 

vid Brännmyran. 

 2. Vid fornminnesinventering av Norrbottens museum 2008 antecknades 1 sommargrav, 

1 tjärdal och 2 kolbottnar. 

 3. Vid ån Pesosenjoki antecknade Norrbottens museum en husgrund vid ett fältarbete 

2011. 

 

Varken förhistoriska fornlämningar eller lämningar med karaktäristisk anknytning till 

renskötsel har registrerats. Sommargraven har bedömts som fornlämning, övriga objekt som 

övriga kulturhistoriska lämningar. Samtliga kan bedömas höra till 1900- eller 1800-talet. 

  

Resultat 2020 och 2021 

Vid fältarbetet 2020 inventerades en myrholme som enligt uppgift skulle kunna ha platsen där 

renar varit instängda i en hage. Vid inventeringen medverkade Kjell-Åke Aronsson och 

Jörgen Rokka. Inga lämningar registrerades och ingen svart jord noterades vid sondning, men 

en plats hade vegetation som skulle kunna indikera en tidigare renvall (figur 39, Bilaga 2). 

Två jordprover togs för att om möjligt ge underlag till en bedömning genom pollenanalys. 

Den visade att pollenfördelningen och kolpartiklar i jordproven tyder på en lokal störning 

(Wallin 2020). Slutsatsen blev att markytan i fråga har betats men att det inte kan avgöras om 

den har haft en renhage. Det går heller inte att avgöra om kolbitarna härrör från skogsbrand 

eller annan eldning. Om störningen är orsakad av människan eller är en naturlig störning 

kunde alltså inte klargöras av analysresultatet. 

 

Vid vandringen till inventeringsområdet 2020 registrerades en färdväg av stockar i en myr 

(figur 39, Bilaga 2). 

 

Vid fältarbetet 2021 hade nya uppgifter framkommit om den eftersökta hagen. En sages-

person kunde berätta var platsen ska ha legat. Platsen kontrollerades (figur 40, Bilaga 2). 

Jörgen Rokka medverkade vid fältarbetet.  

 

Sammantaget 2020-2021 inventerades ca 50 hektar (figur 38), varav större delen myrmark 

som mest var vandringsstråk till de utvalda platserna. Myrholmarna som inventerades var ca 
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3-10 hektar stora, varav det större också hade karaktär av vandringsstråk 2021 till den utvalda 

platsen. 

 

Åtgärdsförslag 

För att mer säkert klargöra om lämningar finns efter hagen enligt 2021 års inventering kan 

markkemiska undersökningar och pollenanalyser övervägas.  

 

 
Figur 38. Fornminnen kring Karhakkasaajo enligt Fornsök 2021. Fornlämning (röda symbol) och 

övriga kulturhistoriska lämningar (blåa symboler) enligt antikvariska bedömningar 1971 och på 

2000-talet.   

Fornlämningen består av en sommargrav. De övriga kulturhistoriska lämningarna består av 1 plats 

för sommargrav. 1 tjärdal, 2 kolbottnar och 1 husgrund från troligtvis 1800-talet eller1900-talet. 

På kartan redovisas inventeringsområdet 2020-2021. 

Karta: Riksantikvarieämbetet Fornsök. Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning Lennart Klang. 
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Figur 39. Registrerad fornminnen 2020. Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning: Niklas Groop. 

 

 
 Figur 40. Registrerat fornminne 2021. Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning: Niklas Groop.  
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Antinrov 

Bakgrund 

Vid Antinrov finns uppgift om att en jägare har sett lämningar efter en kåta för länge sedan.  

 

Tidigare inventeringar 

Resultat av genomförda fornminnesinventeringar kring Antinrov, av Riksantikvarieämbetet 

på 1990-talet, redovisas på figur 41. Den norra tredjedelen av figur 41 inventerades inte på 

1990-talet och har inte heller inventerats därefter. Fornminnesbilden enligt figur 41 

kännetecknas av  

 

 1. I anslutning till Ängesån och den anslutande Linaälven har 15 härdar, 5 skärvstens-

förekomster, 1 kokgrop och 1 boplatsgrop registrerats som fornlämningar.  I samma 

stråk har 3 tjärdalar, 1 husgrund och 3 svårbedömda gropar registrerats som övriga 

kulturhistoriska lämningar. De svårbedömda groparna behöver undersökas mer för 

slutlig antikvarisk bedömning. De kan vara förhistoriska eller alternativt sentida. 

 2. I skogslandet nordost om Ängesån och stråket med fornminnen har en plats 

registrerats med fornminnen, vid Linkkajärvi. Här har husgrunder, odlingsrösen m.m. 

efter ett torp registrerats och i när anslutning till torpet även en sommargrav (likbod) 

och en tjärdal. Sommargraven redovisas i Fornsök som fornlämning, torpet och 

tjärdalen som övriga kulturhistoriska lämningar. 

 

Fornminnesbilden är intressant på flera sätt. Miljön kring Linaälven, som ansluter till Änges-

ån vid Linafallet, förefaller vara speciell ur samiskt perspektiv med de många härdarna. De 

andra fornlämningarna kring härdarna saknar dokumenterade indikationer på stenålders-

indikationer. T.ex. saknas redovisade kvartsavslag på platserna med skärvstensförekomster. 

Dessa kan mycket väl också ha varit härdar, av äldre karaktär, tillkomna i samband med den 

registrerade kokgropen och andra gropar. Dateringen är svårbedömd, men det kan inte 

uteslutas att miljön här har anknytning till den yngre järnåldern med fortsättning in i den 

historiska tiden. När man kommer till andra sidan Ängesån, norrut, illustrerar fornminnes-

bilden problemet med att fornminnesinventering inte utförts. Den verkliga fornminnes-

strukturen här kan antas vara glesare än i området med Linafallet och Linaälven, men inte helt 

obefintlig såsom i kartbilden.  

  

Resultat 2020 

Fältarbetet 2020 utfördes ca 400 m nordost om Ängesån. Inventeringsområdet var ca 15 

hektar inklusive myrmark (figur 42). Borträknat myren, som kontrollerades mycket 

översiktligt, inventerades ca 8 hektar fast mark. Inga fornminnen identifierades.  

 

Inventeringsområdet visade sig ha flera fläckar med mossa på torr mark intill myren (figur 43, 

figur 44), vilka sondades tätt för att försöka hitta stenar, kol eller rödfärgning som skulle 

kunna indikera kåtaplatser. Stenar kunde kännas men fanns inte i sådana strukturer som 

kännetecknar härdar. Inget kol och inga färgningar noterades. Förutom dessa platser hade 

inventeringsområdet några gamla stubbar i moränmarker med både mossa och lingon- eller 

blåbärsris (figur 45, figur 46). Några få stockar och grenar på marken bildade inga strukturer 

som bedömdes kunna ha varit renhage. 

 

Åtgärdsförslag 

Flera platser med mossmarker förefaller bearbetade utan att spår efter fornminnen kunde 

noteras. Eventuellt skulle en mer intensiv arkeologisk utredning med andra metoder än okulär 

besiktning kunna övervägas. Fler markområden kan inventeras, särskilt närmare Ängesån. 
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Figur 41. Fornminnen kring Antinrov enligt Fornsök 2021. Fornlämning (röda symbol) och övriga 

kulturhistoriska lämningar (blåa symboler) enligt antikvariska bedömningar av Riksantikvarieämbetet 

på 1990-talet.   

Fornlämningar består av 14 härdar, 5 skärvstensförekomster, 1 kokgrop, 1 boplatsgrop och 1 

sommargrav. De övriga kulturhistoriska lämningarna består av 1 svårbedömd härd (som kan vara 

sentida), 3 svårbedömda gropar (som vid närmare arkeologiska undersökningar skulle kunna vara 2 

boplatsgropar och 1 boplatsvall, alternativt sentida gropar), 4 tjärdalar, 1 ensamliggande husgrund 

och ett torpställe med husgrunder, odlingsrösen m.m. 

Karta: Riksantikvarieämbetet Fornsök. Underlagskarta © Lantmäteriet. 
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Figur 42. Ungefärlig avgränsning av inventeringsområdet vid Antinrov.   

Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning Lennart Klang. 
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Figur 43. Ett till synes attraktivt terrängläge för ett samiskt viste, men inga lämningar identifierades. 

Foto mot S: Lennart Klang 2020.    

 

 
Figur 44. Torr backe med mossa och gles trädvegetation. Foto mot V: Lennart Klang 2020.    
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Figur 45. Stubbe efter äldre avverkning i moss- och rismarker med glesa trädbestånd. 

Foto mot NV: Lennart Klang 2020.    

 

 
Figur 46. Moränmark med några liggande stockar och grenar. Foto mot V: Lennart Klang 2020.    
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Lavasberget 

Bakgrund 

Vid Lavasberget finns uppgifter om en kåta på en historisk karta från 1865. Kartan upp-

rättades för laga skifte och redovisar fastighetsgränser, markslag, byggnader m.m. (figur 47, 

jfr med figur 48). Förutom kåtan redovisas även en bod på kartan. Ca 400 m sydväst om kåtan 

finns en karterad rengärda på den ekonomiska kartan från 1972 (figur 49). Platserna besöktes 

år 2005 i samband med upprättande av en skogsbruksplan (Klang 2005). Uppgift fanns då 

även om en kallkälla i närheten kåtan, men den besöktes inte. 

 

Kåtan visade sig 2005 ha lämningar med ovanlig utformning. Den framstod som oval eller 

rektangulär med rundade hörn, 7x6 m (NO-SV), och begränsades av en intill 0,2 m hög 

torvkant, tydligast i N-V-S, som byggde upp golvytan så den blev närmast horisontell i svag 

SV-sluttning. I mitten var ett övermossat spisröse 2 m i diameter och 0,5 m högt, med i ytan 

enstaka synliga stenar, 0,2-0,7 m stora, jämte några stenar intill som kan ha varit utrasade. 

Utanför begränsningen, i Ö och SO, var två gropar 1-1,5 m i diameter och 0,3-0,6 m djupa 

med 0,8-1 m långa och 0,3 m breda bottenplan. Möjligen hade jord använts från groparna till 

byggnadsmaterial, alternativt kan de också ha använts för förvaring. Det ovanliga var att 

kåtan föreföll vara ett mellanting mellan kåta och husgrund, med ytterbegränsning som var 

vanlig för en samisk kåta och med spisröse istället för härd i mitten. 

 

Rengärdan var ca 30 m i diameter och begränsas av bräder/reglar som spikats i stolpar av trä. 

Några få stod ännu upprätta år 2005, de flesta hade fallit ikull med stängslet, i vissa fall inåt, i 

andra utåt. Spår efter rödfärg syntes på flera bräder. De omkullfallna delarna var mer eller 

mindre övermossade. Rengärdans inre bestod av flack sandig mark med mossa och lav, två 

äldre tallar (som fanns när rengärdan användes) samt tätt med små tallar i rengärdans mitt och 

i anslutning till de två äldre tallarna. De små tallarna var upp till ca 25 år gamla (vilket kan 

tyda på att rengärdan senast kanske användes på 1970-talet). 

I sydost anslöt ett kontor (en fålla), 12x8 m stor (NV-SO), med kullfallet stängsel av samma 

slag som kring rengärdan.  

Från kontoret och mot Ö var en fångstarm minst 50 m lång. Tre stolpar stod ännu upprätt, 

övriga låg ner. På marken såg man även spår efter själva stängslet. 

Från rengärdans södra till sydvästra del hade ytterligare ett stängsel utgått, mot SV. Efter ca 

50 m vinklade det av mot S, efter ytterligare ca 50 m mot SO och ca 50 m senare, efter att ha 

passerat en fastighetsgräns, vinklade det av mot Ö. Den sammanlagda längden var åtminstone 

ca 225 m. 13 stolpar stod ännu upprätta, övriga låg ner. Stängslet närmast rengärdan var byggt 

av trästänger, som låg övermossade på marken. 

14 m S om rengärdan stod en fallfärdig ställning, 14 m lång (NV-SO), bestående av fyra 

stolpar med överliggare, allt i trä. På överliggaren fanns tätt med öglor. 

 

Vid arbetet med skogsbruksplanen 2005 gjordes en skiss över rengärdan (figur 50). 

 

I markområdet mellan rengärdan och Lavasjärv noterades även en husgrund och en forntida 

grop (troligen boplatsgrop) vid arbetet med skogsbruksplanen. 
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Figur 47. Utdrag ur karta med kåta redovisad som bostad och en ekonomibyggnad ett stycke ovanför 

kåtan. Lantmäterimyndigheternas arkiv: 25-ÖKX-103 Laga skifte Lavasjärv. 1865.     

 

 
Figur 48. Kåtan på laga skifteskartan fanns i kartans sydvästra hörn, på rågången 6 m NNO om 

kraftledningen. Utdrag ur Ekonomiska kartan Sandsjärv J133-26M5b74 från 1972. Rikets allmänna 

 kartverks arkiv.

 



62 

 

 
Figur 49. Rengärdan vid Lavasberget enligt Ekonomiska kartan Lars-Björnsberget J133-26M4a74 

 från 1972. Rikets allmänna kartverks arkiv.

 

 
Figur 50. Rengärdan vid Lavasberget.  

 Skiss upprättad i fält 2005 av Lennart Klang.
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Tidigare inventeringar 

Resultat av genomförda fornminnesinventeringar kring Lavasberget, av Riks-

antikvarieämbetet år 1990, redovisas på figur 51. Fornminnesbilden enligt figur 51 består av  

 

 1. Ett 20-tal boplatsgropar, 2 boplatsvallar, 2 kokgropar, 18 fångstgropar, Dessa har 

förhistorisk karaktär. 

 2. Från historisk tid redovisas ett 30-tal kolbottnar och 1 husgrund efter en fäbod. 1 

svårbedömd grop bedöms i första hand som sentida, men skulle kunna höra till den 

förhistoriska strukturen. Området med kolbottnar redovisas mycket ungefärligt 

(terrängskuggningskartor visar att många av kolbottnarna ligger strax utanför det 

redovisade området). 

 

Intressant är att den stora koncentrationen kolbottnar inom ett begränsat område kan vara 

tämligen unik i ett riksperspektiv. Vanligare är mer utspridda kolbottnar i skogarna kring 

järnbruken. Det är också särskilt intressant med den förhistoriska strukturen. Denna visar att 

landskapet kring Lavasjärv varit särskilt attraktivt under stenåldern, då en havsvik gick upp 

hit, och troligen även senare, då Lavasjärv med omgivningar av landhöjningen blivit en 

attraktiv del för bosättningar i inlandet. Däremot saknas registrerade lämningar som tyder på 

permanent bosättning under den historiska tiden. Lavasjärv var egen enhet som vid laga 

skiftet betecknades som utdikningslägenhet, utan bebyggelse, men med ängsmarker. 

 

Fornminnesbilden saknar karaktäristiska lämningar efter renskötsel. Rengärdan uppfattades 

som alltför sentida för att registreras som fornminne vid inventeringstillfället 1990. Kåtan 

enligt laga skifteskartan hittades inte vid 1990 års inventering. 

 

Resultat 2020 

Vid fältarbetet 2020 inventerades ca 2 hektar kring platsen för kåtan och den bod som 

redovisas på laga skifteskarta. Dessutom inventerades ca 1 hektar söder om rengärdan. 

Platserna för kåtan, husgrunden och boplatsgropen besöktes med hjälp av koordinater tagna 

med GPS 2005. Rengärdan registrerades inte eftersom skissen från 2005 fanns redan och för 

att inventeringens inriktning var att dokumentera äldre lämningar. 

 

Tyvärr visade sig fornminnesobjekten som noterades 2005 förstörda eller skadade vid 

skogsbruk och ledningsdragning (Bilaga 2). Lämningar efter boden enligt laga skifteskartan 

gick inte att identifiera. Rengärdan (figur 53) var mer förfallen än 2005. 

 

Åtgärdsförslag 

Det skulle vara metodiskt intressant att se hur mycket av träresterna som fanns 2005 fort-

farande på 2020-talet kan identifieras i terrängen och på marken. Intrycket 2020 var att 

förvånansvärt mycket hade förändrats på endast 15 år. Möjligen skulle en sådan studie kunna 

öka kunskapen om vad man ska förvänta sig av naturlig nerbrytning och hur mossa och annan 

vegetation tar över och döljer träkonstruktioner.  

 

Förändringen på 15 år ger också upphov till frågan om även sentida renhagar, såsom den i 

Lavasjärv, bör dokumenteras innan det är ”för sent”. Det finns ju flera liknande platser inom 

samebyn. Dessutom kanske en inventering i markerna närmast runt omkring sentida rengärdor 

skulle kunna påvisa äldre lämningar såsom vid Lavasjärv.   
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I samband med arbetet med denna rapport framkom att laga skifteskartan över Lavasjärv har 

redovisat ytterligare en kåta, på nordöstra sidan av Lavasjärv (figur 54). Denna bör 

kontrolleras i fält. Platsen ligger norr om Lavasjärv, mycket nära ytan som redovisas som 

förhistorisk boplats på figur 51, troligen omedelbart söder om ytan. 

 

 
Figur 51. Fornminnen kring Lavasberget enligt Fornsök 2021. Fornlämning (röda symbol) och övriga 

kulturhistoriska lämningar (blåa symboler) enligt antikvariska bedömningar av Riksantikvarieämbetet 

år1990.   

Fornlämningar består av 20-tal boplatsgropar, 2 boplatsvallar, 2 kokgropar och 18 fångstgropar. De 

övriga kulturhistoriska lämningarna består av 1 svårbedömd men troligen sentida grop, 1 husgrund 

efter en fäbod och ett område med ett 30-tal kolbottnar och 5-6 husgrunder efter kolarkojor. 

Karta: Riksantikvarieämbetet Fornsök. Underlagskarta © Lantmäteriet. 
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Figur 52. Registrerade fornminnesplatser 2020.  

Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning: Niklas Groop. 

 

 
Figur 53. Lämningar efter rengärdan vid Lavasjärv. Foto mot SV: Lennart Klang 2020.   
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Figur 54. Kåta redovisad vid nordöstra delen av Lavasjärv. Lantmäterimyndigheternas arkiv: 25-

ÖKX-103 Laga skifte Lavasjärv. 1865.     
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Dirijärvi 

Bakgrund 

Kring Dirijärvi och vid närliggande gården Dirijärv har Manker gjort uppteckningar om 

samiska visten och aktiviteter. På Mankers karta (figur 3) anges namnet Tiirijärvi, som 

uppges ha en renhage och ett äldre viste. Manker anger inte preciserat var hagen och det äldre 

vistet låg, men han har gjort uppmätningar och avbildningar av hagen (figur 55a och 55b) och 

det äldre vistet (figur 56). 

 

Enligt Manker levde släkten Bartuk vid Tiirijärvi. Nära sjöns södra ände noterade och 

kommenterade Manker följande lämningar vid Bartuks viste, kallat Salju:  

 

o rester av fyrsidig timmerkåta (känd hos sydligare skogssamer och hos 

skoltsamerna)  

o stolpbod 

o renhage  

o en mjölkningshage av stockar med sidostöd och bland träden i hagen en tall 

med parvis inslagna pinnar för mjölkhylla  

o i närheten en bod på två rotfasta stolpar, nära 2 m höga: byggnaden 

knuttimrad, 130x150 cm, platt tak, lucka i golvet, kallad njalla   

o i en myrkant ett par hundra meter från vistet en rävfälla med öppning i takets 

mitt.  

 

Den siste Bartuk var enligt Manker den förste som hade en gård i byn Tiirijärvi, byggd för 

”mer än 100 år sedan” (dvs. före 1850) på nuvarande Erikssons gård, dvs. Dirijärv. Även där 

har det enligt Manker legat en timmerkåta och 500 m öster om gården en tvåstolpig knut-

timrad njalla i tidigare torr och fast mark med grov skog men som blivit sumpig mark efter en 

uppdämning. Efter Bartuk kom Anu från Tärendö till Dirijärv och i mitten av 1800-talet kom 

Bartuks gård i Munksunds ägo. Den arrenderades på 1870-talet av en finne Erik Kantula, gift 

med Anu, vars mamma var född Bartuk. Sonen Arvid Eriksson var ägare 1948. Släkterna 

Bartuk, Anu och Rokka vid Vallsjärv antog Manker vara samtida i detta område vid mitten av 

och under andra hälften av 1800-talet (Manker 1968 s 167). 

 

Bartuk omnämns också i dödboken för Överkalix 1877, i husförhörslängder och i ortnamns-

arkivets uppteckningar 1937. Enligt dödboken levde Erik Eriksson Partock 1822-1877. Enligt 

en husförhörslängd var Per Olofsson Kaati (1814-1885) med familj inhyst hos nybyggaren 

Erik Eriksson Partock på 1870-talet. Enligt ortnamnsarkivet var den förste nybyggaren i 

Dirijärvi en fjällsame, Erik Barski, som brukade komma ner till Överkalix med sina renar på 

vintern, och som tog sig ett nybygge i Dirijärvi. Han var mycket rik, och hade fortfarande 

renar när han bodde i Dirijärv. Han hade kåta och rengärde på nuvarande gårdsplatsen i 

Dirijärv. Ca 300 m norr om gårdsplatsen hade han en bod på två stolpar som han använde till 

att förvara ost och kött. Nära gården fanns två enkelt timrade rävhus med ett hål på ovansidan 

för räven att hoppa ned i. Barski sålde sedan så småningom nybygget till Gyljenbolaget för 20 

000 kronor. Sedan kom en Kantola, finne från Tärendö socken, till platsen som bolagets 

arrendator. Han var född 1875 och bodde i Dirijärv till 1937. 

 

På den ekonomiska kartan från 1971 redovisas en rengärda och ett hus ca 35 m nordost om 

rengärdan (figur 57). Rengärdan finns kvar och används än i dag. Strukturen med en rengärda 

och ett hus nordost om rengärdan påminner mycket om Manker ritning (figur 55b). På 

avvittringskartan 25-ÖKX-108:74 från 1867 redovisas ingen renhage vid Dirijärv. 
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Figur 55a. Renhagen vid Tiirijärvi, ”med fångstarmar av slanstängsel, förhagen av stockhage med 

sidostöd ”ringgärdan” av brädstängsel” enligt uppmätning 1948 (Manker 1968 s 254). Skalstocken 

visar 0-50 m, vilket innebär att hagen är något mer än 50 m i diameter (53-54 m i diameter enligt 

arkivkartan figur 55b). 

 

 
Figur 55b. Mankers fältkarta som renritats i figur 55a redovisar tilläggsinformation; en byggnad och 

en rävfälla i kartans norra del samt en stig vid stugan och olika mått och avstånd.  

Nordiska museets arkiv. 
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Figur 56. ”Samiska relikter”…”i trakten av Tiirijärvi” enligt Manker 1968 s 244:  

222 = ”plan över ett viste med timmerkåta, stolpe efter njalla (eller annan förrådsbod), 

mjölkningshage av stockar med sidostöd samt en gammal skogsväg”. Skalstock 10 m, vilket innebär 

att mjölkningshagen är ca 28x18 m stor och belägen ca 35 m väster om skogsvägen.  

223 = ”kåtans delvis nermurknade timmervägg”,  

224 = ”kåtans plan”,  

225 = ”rotstolpen” och  

226 = ”närbelägen njalla på två rotfasta stolpar”.  

 Trädstammen i bildens nedre del står i hagen och har parvis inkilade pinnar för mjölkhylla.  
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Figur 57. Utdrag ur ekonomiska kartan 1971 Elmajärvi J141-27L4-5I-J72, med Dirijärv och en 

 rengärda strax söder om Dirijärvi.

 

Tidigare inventeringar 

Resultat av genomförda fornminnesinventeringar kring Dirijärvi, av Skogsstyrelsens projekt 

Skog & Historia ca 2005, redovisas på figur 58. Området inventerades mycket översiktligt av 

Riksantikvarieämbetet före 1970-talet, varvid inga fornminnen hittades med den tidens 

ambitionsnivå och inventeringsmetoder. Fornminnesbilden enligt figur 58 består av ett 10-tal 

tjärdalar, 6 husgrunder efter skogsbruk, 1 färdväg, 1 bläckning och 1 rävtana.  

 

Varken förhistoriska fornlämningar eller lämningar med karaktäristisk anknytning till 

renskötsel har registrerats enligt kartan figur 58. Samtliga objekt kan bedömas höra till 1900- 

eller 1800-talet. Av särskilt intresse är registreringen av en rävtana (figur 58). Denna typ av 

bevarad fångstanläggning är ganska ovanlig i ett riksperspektiv. Enligt Fornsök är detta den 

enda registrerade i östra Norrbotten. Den förekommer här i samma område som Manker 

redovisar timrade rävfällor.   

 

Resultat 2021 

Vid fältarbetet 2021 inventerades markerna kring den befintliga renhagen söder om Dirijärvi 

samt ett stråk från Dirijärv och ca 1,2 km österut (figur 58). Den sammanlagda inventerings-

arealen inklusive stråket österut från Dirijärv var ca 60 hektar. Vid fältarbetet medverkade 

bl.a. Anna-Carin Mangi. 

 

Det äldre vistet enligt Manker (figur 56) uppges av bland andra Allan Nordmark, som sett 

vistet som barn, ha legat något hundratal meter väster om den befintliga renhagen. Den 

befintliga renhagen antogs vara den som Manker karterade i drift 1948 (figur 55). Platsen för 

rävfällan enligt figur 55b och närmaste marker kontrollerades. Inventeringsområdet sträcker 

sig ca 600 m väster om den befintliga hagen och 300 m öster om hagen. Det avgränsas i 

sydväst av en myr. 
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Det andra inventeringsområdet, öster om Dirijärv, ska ha haft en njalla på två rotfasta stolpar 

ca 500 m från bebyggelsen. Själva njallan ska ha tagits ner och eldats upp på 1940-talet, men 

de rotfasta stolparna skulle kunna vara bevarade.  

 

De inventerade markerna var påverkade av skogsbruk och ställvis markberedda. Flera av de 

registrerade tjärdalarna noterades, men inga spår efter de samiska lämningarna enligt Manker 

kunde identifieras förutom miljön med den befintliga hagen och stugan. En tidigare 

oregistrerad husgrund identifierades (figur 60, Bilaga 2). 

 

Åtgärdsförslag 

Troligen är det mycket svårt eller nästan omöjligt att hitta de lämningar kring Dirijärvi som 

eftersökts. Orsaken bedöms vara en kombination av lämningarnas förgänglighet (mycket av 

trä), det moderna skogsbruket och att intresset att bevara har varit lågt jämfört med det 

tidigare upplevda behovet av att göra ved och kol av redan kapat och bearbetat virke i 

byggnader som inte längre används.  

 

Det fornminne som kanske ändå skulle kunna återfinnas kring Dirijärvi är den härd av stenar 

som Manker karterat (figur 56), men även den skulle kunna vara förstörd och borta i samband 

med att skogsbilvägen anlagts ca 150-200 m väster om den befintliga renhagen. För att 

ytterligare försöka få klarhet i var härden och det äldre vistet har legat kan möjligen mark-

kemiska undersökningar och pollenanalyser göras där en fortsatt och fördjupad analys av 

Mankers anteckningar, sagespersoners minnesbilder och inventeringsresultatet tyder på att 

vistet kan ha legat. I nuläget förefaller bästa hypotesen vara att det låg ca 150 m väster om 

renhagen som används än i dag, där skogsbilvägen och markberedning kan ha utraderat allt 

eller det mesta. På historiska ortofoton från 1960-talet saknas indikationer på vistet på denna 

plats, men där finns en väg i närmast nordsydlig riktning som skulle kunna vara den som 

Manker karterat i figur 56 (nr 222). 
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Figur 58. Fornminnen kring Dirijärvi enligt Fornsök 2021. Samtliga är övriga kulturhistoriska 

lämningar (blåa symboler) enligt antikvariska bedömningar vid projektet Skog & Historia;    

ett 10-tal tjärdalar, 6 husgrunder efter skogsbruk, 1 färdväg, 1 bläckning och 1 rävtana. På kartan 

redovisas inventeringsområden2021. Karta: Riksantikvarieämbetet Fornsök. Underlagskarta © 

Lantmäteriet. Bearbetning Lennart Klang. 

 

 
 Figur 59. Avritning av rävtanan Fornsök L1992:6127 Fångstanläggning övrig.
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Figur 60. Registrerad fornminnesplats 2021 i relation till tidigare registrerade fornminnesobjekt i 

området. Underlagskarta Riksantikvarieämbetet Fornsök, bakgrundskarta © Lantmäteriet. 

Bearbetning: Niklas Groop. 
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Djupträsket 

Bakgrund 

Ortnamnsarkivet har handskrivna anteckning av Edvin Brännström 1936 om Djupträsket 

(”litet men djupt träsk på hemmanet Lanssåns nr 1 ägor i norra delen av Överkalix socken”): 

 

 ”Här har i gamla tider lappar bott. Man ser spår av kåtor, härdstenar och 

nerruttnat virke. Där finns också en stenring av rätt stora stenar, resta 12 stycken. 

Författaren Sigurd Dahlbäck (= Erik Fahlman, förf. till Firman Åbergsson, var 

bosatt i Övre Landsjärv) var där och undersökte platsen; ansåg att stenarna 

symboliserade de 12 apostlarna. – Senare, i gästgivar A.G Nilssons ungdom (f. 

1864) bodde här en lapp Per Rikti; denna var storförmögen, hade ca 3000 renar. 

Han hade trol. kommit till Överkalix från fjällen. Han synade sedan in ett nybygge 

i Dockas i NV. delen av Överkalix…”. 

 

Den ekonomiska kartan från 1972 (figur 61) har ingen information om fornminnen vid 

Djupträsket. Gamla ortofoton från 1960-talet saknar indikationer på platser vid Djupträsket 

som kan ha haft kvar stockar och virke kring en renhage.   

 

 
Figur 61. Utdrag ur ekonomiska kartan 1972 Lansån J141-26I8-9i-J75. Till Djupträsket leder en 

 brukningsväg söderifrån och en stig norrifrån, troligen till en båt- och fiskeplats.
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Tidigare inventeringar 

Området kring Lansån och Djupträsket inventerades av Riksantikvarieämbetet 1971-1972 och 

av Skogsstyrelsens projekt Skog & Historia 2003 (Hedman 2003) och 2006 (Loeffler 2006). 

Ingen av dessa inventeringar har antecknat något om den stenkrets som Dahlbäck undersökt, 

vilket är något förvånande. Riksantikvarieämbetets inventering borde ha fångat upp Dahl-

bäcks anteckningar i Riksantikvarieämbetets arkiv ATA och platsen borde någon sagesperson 

ha kunnat visa. Även om den avfördes som naturbildning borde den ha antecknats.  

 

Fornminnesbilden kring Djupträsket enligt Fornsök framgår av figur 62. Förutom Riks-

antikvarieämbetets och Skogsstyrelsens inventeringar har även en arkeologisk utredning 

genomförts i västra delen av figur 61 inom ca 10 km
2 

i samband med planering för en torvtäkt 

söder om Naisjärv och ca 2 km väster om Djupträsket (Klang 2012b).  

 

Fornminnesbilden enligt figur 61 består av  

 

 1. 15-tal boplatser och fyndplatser från förhistorisk tid, främst stenåldern.   

 2. Ett fångstgropssystem med fem fångstgropar på Kentholmen. 

 3. Fem gravar eller möjliga gravar (stensättningar). 

 4. En härd (vid Kopparsjärv). 

 5. Sex tjärdalar, 15 kolbottnar och 5 husgrunder från samma tidsperiod. 

 6. Ett röjningsröse, en möjlig boplatsgrop och en uppgift om sommargrav. 

 

Förhistoriska fornlämningar förekommer främst kring Orasjärv. I skogslandet väster om 

Orasjärv har endast enstaka förhistoriska boplatsfynd noterats på figur 62, men där har tre 

möjliga gravar noterats, som om de är gravar bör vara från stenåldern. De övriga kultur-

historiska lämningarna finns ganska tätt kring Orasjärv och glesare utspridda längre västerut. 

Härden strax norr om Kopparsjärv är det enda registrerade fornminnet med trolig samisk 

anknytning på figur 62. Fornminnena närmast Djuptjärn består av en stenåldersboplats och en 

husgrund. 

 

Resultat 2021 

Vid fältarbetet 2021 inventerades markerna kring Djupträsket inom ca 50 hektar (figur 62). 

Efter inventering runt Djupträsket koncentrerades inventeringen på östra sidan av Djupträsket, 

där markerna bedömdes som mest lämpliga för ett samiskt viste. Något glesare inventerades 

markerna österut till den registrerade stenålderboplatsen och husgrunden ca 700 m öster om 

Djupträsket. Vid fältarbetet medverkade Anna-Carin Mangi. 

 

Markerna hade både äldre skog, ungskogsbestånd och avverkade ytor med markberedning. 

Ingen stenkrets noterades. Troligen kunde en härd noteras i den äldre skogen på en plats som 

kunde bedömas vara lämplig för det samiska viste som eftersöktes (figur 63, Bilaga 2). 

  

Åtgärdsförslag 

Ansträngningar att försöka hitta en sagesperson som hört från tidigare generationer var 

Dahlbäck undersökte stenkretsen bör fortsätta. Om den kan lokaliseras bör ytterligare 

inventering göras kring den platsen för att se om de på 1930-talet omtalade härdarna kan ha 

funnits vid denna plats. Kanske det även går att få fram arkivuppgifter om stenkretsens 

storlek. I nuläget är det oklart om den avsett en härd eller en krets stenar med större diameter 

än vad härdar kan ha. 
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Figur 62. Fornminnen kring Djupträsket enligt Fornsök 2021. Fornlämningar (röda symboler) och 

övriga kulturhistoriska lämningar eller möjliga fornlämningar (blåa symboler) enligt antikvariska 

bedömningar av Riksantikvarieämbetet på 1970-talet, projektet Skog & Historia i början av 2000-talet 

och en arkeologisk utredning år 2012. Två gråa symboler vid Kopparsjärv avser objekt som inte 

kunnat bekräftas i fält. 

Fornlämningarna kring Orasjärv består av förhistoriska boplatser, fångstgroper och gravar. Där 

förekommer också fyndplatser för stenåldersredskap. Fornlämningarna vid Kopparsjärv består av en 

förhistorisk boplats och en härd. De möjliga fornlämningarna (gravar?) finns främst i kartans västra 

del. De övriga kulturhistoriska lämningarna består huvudsakligen av kolbottnar, tjärdalar och 

husgrunder.  

På kartan redovisas också inventeringsområdet 2021. 

 Karta: Riksantikvarieämbetet Fornsök. Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning Lennart Klang.
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Figur 63. Registrerade fornminnesplatser 2021. Förutom den troliga härden vid Djupträsket har även 

en möjlig grav (stensättning?) tagits med på kartan. Denna besiktades 2021 utan att marker runt 

  omkring inventerades. Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning Niklas Groop.
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Elmajärvi (Lappviken) 

Bakgrund 

Elmajärvi skattlades som nybygge år 1867 och antas ha namn efter en finsk nybyggare 

(Pellijeff 1982 s 28). I södra delen av sjön med samma namn kallas en vik Lappviken. Inga 

uppteckningar om ett samiskt viste där är kända. 

  

Tidigare inventeringar 

Området kring Elmajärvi inventerades av Skog & Historias och Skogsstyrelsens med fleras 

fortsättningsprojekt 2006 (Loeffler 2006). Tidigare hade Riksantikvarieämbetet gjort en 

mycket översiktlig inventering i området 1971 utan att registrera sådana fornminnen som man 

eftersökte vid den tiden (t.ex. gravar och offerplatser – offerplatsen vid Dirivara registrerades 

vid det tillfället). 

 

  Fornminnesbilden kring Elmajärvi enligt Fornsök framgår av figur 64:

 

 1. 1 dammvall, ett flertal husgrunder och tjärdalar, 1 övergiven åker med röjningsrösen, 

1 ristning i en björk och färdvägar redovisas som övriga kulturhistoriska lämningar. 

 2. 1 boplatsgrop redovisas som fornlämning.  

 

Boplatsgropen bedöms som förhistorisk (röd symbol på kartan), övriga lämningar bedöms 

höra till historisk tid, främst från tiden 1800-talet talet och framåt. Inga registrerade lämningar 

bedöms indikera renskötsel och tillhörande karaktäristiska samiska aktiviteter. Flertalet 

förefaller höra till nybyggen och skogsbruk.   

  

Resultat 2021 

Vid fältarbetet 2021 inventerades markerna kring Lappviken inom ca 15 hektar (figur 64). I 

väster består marken av en sluttning med fuktig mark närmast Lappviken och fastare morän-

mark högre upp. I vegetationen märks fuktindikerade björnmossa, blåbärsris m.m. Inga 

torrare moränbackar som kan bedömas som lämpliga visteplatser noterades. I sluttningen 

finns en sedan tidigare registrerad tjärdal (Fornsök L1992:5871).  

 

I sydost och öster består marken närmast Lappviken av myrmark och sankmark. Den halvö 

som redovisas på kartor nordost om Lappviken är i sin helhet en sankmark. Längre in mot 

öster förekommer fastare moränmark, som även den har inslag av fuktindikerande växter, 

förutom närmare skogsbilvägen, där torrare moränmarker förekommer. Även i denna 

sluttning finns en sedan tidigare registrerad tjärdal (Fornsök L1992:5921). 

 

Markernas mossa och ris gjorde det svårt att se eventuella härdar och andra lämningar (figur 

65). De två tidigare registrerade tjärdalar noterades i inventeringsområdet (figur 66, figur 71), 

men därutöver inga andra lämningar. Både myrmark och fast moränmark, till synes lämplig 

för äldre visten, fanns i inventeringsområdet, men inga indikationer utöver terrängläget och 

namnet Lappviken noterades (figur 67, figur 68, figur 69, figur 70).  

 

Ett naturligt kluvet stenblock registrerades som iögonenfallande naturbildning och för att 

platsen möjligen skulle kunna ha en vid inventeringen okänd tradition och därtill förknippad 

aktivitet (figur 72, figur 73, Bilaga 2). 

  

Åtgärdsförslag 

Frågan om det kan finnas sagespersoner som hört något om varför platsen kallas Lappviken 

och om det finns någon tradition knuten till det kluvna blocket kan utredas vidare. 



79 

 

 
Figur 64. Fornminnen kring Elmajärvi enligt Fornsök 2021. Lappviken är den sydligaste viken i 

Elmajärvi. Inom kartans område redovisas i Fornsök 1 dammvall, ett flertal husgrunder och tjärdalar, 

1 övergiven åker med röjningsrösen, 1 ristning i en björk, färdvägar och 1 boplatsgrop. 

Boplatsgropen bedöms som förhistorisk (röd symbol på kartan), övriga lämningar bedöms höra till 

historisk tid, främst från tiden 1800-talet talet och framåt.  

På kartan redovisas också inventeringsområdet 2021. 

Karta: Riksantikvarieämbetet Fornsök. Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning Lennart Klang. 

 

  
Markvegetationen närmast väster om Lappviken. Foto mot Ö: Lennart Klang. Figur 65. 
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Till höger tjärdalen Fornsök L1992:5871 SV om Lappviken. Foto mot N: Lennart Klang. Figur 66. 

 

 
Myrmarken närmast SO om Lappviken består av en svag, jämn V-sluttning. Foto mot NO: Figur 67. 

Lennart Klang. 
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Myrmarken närmast SO om Lappviken. Foto mot NV: Lennart Klang. Figur 68. 

 

 
Marken närmast NO om Lappviken är i sin helhet sank, helt utan torra moränbackar. Foto Figur 69. 

mot NV: Lennart Klang. 
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Mindre inslag av torrare mark förekommer nära intill befintlig skogsbilväg. Denna mark Figur 70. 

har rikligt med mossa och blåbärsris. Foto mot VNV: Lennart Klang. 

 

 
I förgrunden tjärdalen Fornsök L1992:5921, i tätt med blåbärsris och rikligt med mossa. Figur 71. 

Foto mot VNV: Lennart Klang. 

 



83 

 

 
På torrare moränmark nära skogsbilvägen förekommer flera stenar och block. Ett kluvet Figur 72. 

stenblock består av två block, varav ena halvan står på högkant och den andra halvan ligger ner.  

Foto mot V: Lennart Klang. 

 

 
Figur 73. Registrerat objekt 2021 i relation till tidigare registrerade fornminnesobjekt i området. 

Underlagskarta Riksantikvarieämbetet Fornsök, bakgrundskarta © Lantmäteriet.  

Bearbetning: Niklas Groop. 
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Vallsjärv, södra sidan 

Bakgrund 

Vallsjärv togs upp som nybygge år 1780 vid sjön med samma namn, känt i ett fiskeregister år 

1553 (Pellijeff 1982 s 72). Namnformen har oklar bakgrund (a.a.).  

 

Vallsjärv omnämns av Manker som en plats med vaktkåta, använd 2-3 veckor vid och efter 

midsommar (1968 s 165) och tillägger att där även finns kulturlämningar efter äldre visten (s 

166). Vallsjärv ska även ha lämningar efter ett vårviste vid Lakabäcken. Dessutom byggde 

Olof Olsson Rokka sig en stuga vid Vallsjärv som vinterbostad 1896. Därifrån nomadiserade 

han till sin död 1914 mellan detta vinterviste och flera andra visten i en slinga som sträckte 

sig åtminstone 2 mil norrut (Hirvirova) och 1 mil söderut (Laxforsberget). Vinterbostaden har 

namnet Björkhultet (se figur 74).   

 

 I ett protokoll från 1936 uppges att kalvmärkningsgärden finns vid södra stranden av 

Vallsjärv (Riksarkivet i Härnösand, Lappfogden i Norrbottens östra distrikt 1911-1943, s 13). 

Enligt ortnamnsregistret indikeras samisk aktivitet av platsnamn öster om Västermyran 

(Kåtarodden, Kåtaroddbäcken).  

 

Tidigare inventeringar 

Området kring Vallsjärv inventerades av Riksantikvarieämbetet 1990 och 1993. Två tidigare 

samevisten registrerades, ett ca 800 m nordväst om Björkhultet och det andra ca 4 km sydväst 

om Björkhultet. Fornminnesbilden kring södra delen av Vallsjärv redovisas i sin helhet på 

figur 74:    

 

 1. Flertalet fornminnen förekommer i anslutning till Kalixälven. Där finns rikligt med 

förhistoriska lämningar, några härdar, tjärdalar m.m. 

 2. Vid Vallsjärv finns förhistoriska boplatser både vid västra och östra stranden, samt 

innanför boplatsen vid östra stranden även fångstgropar och en tjärdal. 

 3. I skogslandet ligger fornminnena glesare, men en koncentration finns 3-4 km sydväst 

om Björkhultet. Där har 30 fångstgropar, 1 boplatsgrop och 1 boplats med 

kvartsavslag registrerats som fornlämningar. I denna miljö ligger ett av de registrerade 

samiska vistena. Det andra vistet ligger närmare Björkhultet. 

 

Resultat 2021 

Vid fältarbetet 2021 inventerades ett ca 1 km långt och 300 m brett område från Vallsjärvs 

södra strand och söderut, dvs. ca 30 hektar, utmed och utefter bägge sidorna av en 

rågång/fastighetsgräns (figur 74). Inventeringsområdet sträckte sig västerut ner till 

Västermyran.   

 

Inga spår efter renhagar identifierades söder om Vallsjärv. Längre söderut, i en fastighets-

gräns, registrerades en härd (figur 75, Bilaga 2). Denna ligger något mer än 150 m öster om 

Västermyran. Mellan härden och myren finns en avsats med en torr moränbacke. Inga 

lämningar identifierades på den backen. I övrigt är marken nära Västermyren mestadels fuktig 

och föga lämplig för kåtor, men kanske för en renhage. Inventerade marker har rikligt med 

blåbärsris och mossa, ställvis även mer fuktbehövande vegetation med t.ex. skvattram. 

 

Härden som registrerades kunde enkelt identifieras av att rågången var upptrampad. Förutom i 

rågången är det mycket svårt att identifiera liknande härdar i den rådande vegetationen. 
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Figur 74. Vallsjärv med omgivningar. Inom kartans område redovisas i Fornsök rikligt med 

karaktäristiskt förhistoriska fornlämningar (röda symboler), bland annat gravar från stenåldern, 

boplatser, boplatsgropar, kokgropar, fångstgropar och en boplatsvall med mer oklar datering (men 

troligen helt eller delvis från stenåldern). Vid Jokkfall och söder om Jockfall (vid Ansvar) redovisas 

några härdar som fornlämningar (röda symboler), vilka kan vara samiska från historisk tid eller 

äldre. Som övriga kulturhistoriska lämningar (blåa symboler) redovisas tjärdalar, husgrunder (i 

något fall tillsammans med tidigare odlingsmark), samt två samiska visten. Det ena vistet, i kartans 

sydvästra del, består av 1 näverkåta och rester efter 1 timrad renhage. Det andra vistet, mellan 

Björkhultet och Flakaklippan, består av 1 näverkåta och rester efter 1 timrad renhage med 

kulturpåverkad markyta. 

På kartan redovisas även inventeringsområdet 2021. 

Karta: Riksantikvarieämbetet Fornsök. Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning Lennart Klang. 
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Figur 75. Registrerat fornminne 2021. Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning: Niklas Groop. 
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Övriga besiktningar 

Vid fältarbetet 2020-2021 gjordes även några besiktningar på platser som inte utsågs till 

inventeringsområden. Besiktningarna föranleddes av att man i samebyn hade sett objekt som 

man ville ha antikvariskt bedömda. Två av dessa besiktningar ledde till registreringar, några 

andra ledde till slutsatsen att eventuell registrering får övervägas vid en önskvärd fortsättning 

av detta projekt längre fram. Anledningen var att prioriteringar var nödvändiga inom tilldelad 

tidsram. De två objekt som registrerades redovisas i Bilaga 2. Platsen för objektet LK2021:04 

redovisas nedan på figur 76. Det andraobjektet utanför inventeringsområdena redovisas som 

objekt LK2021:05 på figur 63. Objekt som inte registrerades, men som kan bli aktuella för 

mer fältarbete berör bl.a. färdvägar. 

 

Platser som inte besiktades 

Bortprioriterade områden berör platser med omtalade samiska visten av Manker eller i andra 

skriftliga källor. I dessa fall bedömdes det behövligt att försöka få mer preciserade uppgifter 

om var inventering bör göras. Ett exempel på en sådan plats som bör eftersökas, men inte 

prioriterades 2020-2021, är lämningar omnämnda av Manker mellan Bönälven och Krok-

träsket. Där har Manker noterat lämningar efter en kåta och en stockhage samt två stolpbodar. 

Andra exempel är att en gammal stockhage omnämns av Manker mellan Kälvjärv och 

Mjöträsk samt att en njalla med knuttimrad bod och rotfasta stolpar har funnits på Snöberget 

eller Snödberget. Det är oklart vilket berg som avses eftersom det finns flera berg med detta 

namn (t.ex. Norra Snödberget, Södra Snödberget och Snöberget). 

 

 
Figur 76. Registrerat fornminne 2021. Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning: Niklas Groop. 
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Sammanfattning registrerade lokaler och objekt 

De registrerade lokalerna vid inventeringen 2020-2021 sammanfattas nedan i Tabell 1 med 

avseende på ID-nr, lämningstyp och antikvarisk bedömning. Närmare beskrivningar med 

fotodokumentation finns i Bilaga 2.   

 

Totalt har 30 objekt registrerats. Av dessa kan ungefär hälften bedömas ha karakteristisk 

anknytning till renskötsel. Därtill kommer att flera husgrunder som registrerats har oklar 

funktion – kan ha varit renvaktarstugor, men kan alternativt ha varit kojor för jakt och 

skogsbruk. 

 

De objekt som registrerats, men inte bedöms ha karaktäristisk anknytning till renskötselns 

aktiviteter, t.ex. två kolbottnar och en tjärdal, ligger i nära anslutning till objekt med 

renskötselanknytning. Några få objekt som blev kända vid fältarbetet, t.ex. någon tjärdal som 

kan identifieras på terrängsskuggningskartor i nära anslutning till inventeringsområdena, 

registrerades inte för att de saknar denna närhet till de renskötselrelaterade objekten. 

 

Vid registreringen i Fornsök har Riksantikvarieämbetets styrdokument följts. Åtta objekt har 

enligt styrdokumenten sammanförts till tre områden (2 visten innehållande 1 rengärda och 1 

härd eller kåta, samt 1 område med skogsbrukslämningar innehållande 2 kolbottnar och 

lämningar efter 1 kolarkoja). Totalt har 18 lokaler med fornminnen redovisats i Fornsök. Både 

lämningsnummer enligt Fornsök och interna objektnummer från fältarbetet framgår av Tabell 

1 och Bilaga 2. 

 

Terminologin och de antikvariska bedömningarna följer Riksantikvarieämbetets styr-

dokument och rekommendationer. Dessa är dock inte helt fastslagna utan får ses som möjliga 

att förändra med tiden. Rekommendationerna har mer eller mindre börjat ersättas med att 

motiveringar för antikvariska bedömningar blir viktigare när antikvariska bedömningar görs 

för objekt med oklar relation till kulturmiljölagens regler om tillkomst före år 1850. Tidigare 

rekommendationer var bland annat att härdar med oklar datering skulle bedömas som forn-

lämningar, medan husgrunder med oklar datering från historisk tid skulle bedömas som 

övriga kulturhistoriska lämningar. För dessa lämningstyper, ofta från 1800-talet, är det 

emellertid i regel omöjligt att sakligt motivera tillkomst före eller efter år 1850 för den 

byggnad som sedermera övergavs.  

  

I Tabell 1 och Bilaga 2 har problemet med de antikvariska bedömningarna hanterats så att 

härdar och visten med härdar bedömts som fornlämningar eller möjliga fornlämningar och 

husgrunder som övriga kulturhistoriska lämningar. Det har inte varit möjligt att hitta sakliga 

motiveringar i de enskilda fallen. De redovisade bedömningarna knyter då an till tidigare 

rekommendationer av Riksantikvarieämbetet. Dessutom kan bedömningen göras att härdar 

och visten hellre än husgrunder, oavsett datering, skulle kunna vara aktuella för särskild 

fornlämningsförklaring av länsstyrelsen, i enlighet med reglerna i kulturmiljölagen. 

 

En slutsats som bör dras med anledning av situationen med de antikvariska bedömningarna är 

att man inte bör uppfatta husgrunderna som mindre intressanta än härdarna i de områden som 

studerats och inventerats i detta projekt. I en fortsatt hantering vid eventuell exploatering och 

vid skogsbruk bör båda kategorierna i praktiken ges samma skydd, även om kulturmiljölagen 

har olika åtgärdskrav i den antikvariska hanteringen vid länsstyrelsen. Vid fortsatta och 

fördjupade studier av renskötselns lämningar inom Ängeså sameby bör både husgrunder på 

vissa platser i skogslandet, härdar och indikationer på renvallar beaktas. 
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Tabell 1. Registrerade lämningstyper och antikvariska bedömningar vid den arkeologiska 

dokumentationen. 

 

 Lämnings-    

 nummer 

 Fornsök 

Internt 

Objekt-nr 
Lämningstyp Antikvarisk bedömning  

2020 och 2021 

 L2022:136 LK2020:201 Kåta Möjlig fornlämning 

 L2022:136 LK2020:202 Naturföremål/-bildning med 

bruk, tradition eller namn 

Övrig kulturhistorisk lämning 

 L2022:136 LK2020:203 Rengärda Möjlig fornlämning 

 - LK2020:204 Härd Redovisas inte i Fornsök 

 L2022:138 LK2020:205   Kåta Möjlig fornlämning 

 L2022:139 LK2019:206 Förvarings- eller 

fångstanläggning 

Möjlig fornlämning 

 L2022:141 LK2020:207 Rengärda Övrig kulturhistorisk lämning 

 L2022:159 LK2020:208 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 

 L2022:159 LK2020:209 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 

 L2022:159 LK2020:210 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

 L2022:142 LK2020:211 Kemisk industri Övrig kulturhistorisk lämning 

 - LK2020:212 Renvall eller 

fornlämningsliknande bildning   
Redovisas inte i Fornsök 

 L2022:160 LK2020:213 Rengärda Möjlig fornlämning 

 L2022:160 LK2020:214 Härd Möjlig fornlämning 

 - LK2020:215 Renvall eller 

fornlämningsliknande bildning 

Redovisas inte i Fornsök 

 L2022:143 LK2020:216 Färdväg Möjlig fornlämning 

 L2022:144 LK2020:217 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

 - LK2020:218 Boplatsgrop Förstörd, redovisas ej i Fornsök 

 L2022:146 LK2020:219 Kåta eller Husgrund, historisk tid Förstörd 

 L2022:148 LK2020:220 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning 

- LK2020:221 Husgrund, historisk tid Redovisas inte i Fornsök 

 L2022:150 LK2020:222 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

 - LK2020:223 Färdväg Redovisas inte i Fornsök 

 L2022:151 LK2021:03 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 
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 L2022:154 LK2021:04 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

 L2022:155 LK2021:05 Stensättning? Möjlig fornlämning 

 L2022:156 LK2021:06 Härd Möjlig fornlämning 

 - LK2021:07 Naturbildning   Redovisas inte i Fornsök 

 L2022:157 LK2021:08 Härd Fornlämning 

 L2022:158: LK2021:09 Plats med tradition Övrig kulturhistorisk lämning 

 

 

Vetenskaplig tolkning 
Här kommer vetenskapliga tolkningar endast att beröras mycket summariskt och med huvud-

saklig utgångspunkt i genomförda fältarbeten 2020-2021. Tolkningarna kan fördjupas för var 

och ett av de registrerade objekten. De kan också mer relateras till tidigare registrerade objekt 

i området vid fornminnesinventeringarna på 1990-talet och början av 2000-talet. Önskvärt 

vore också en mer utförlig vetenskaplig bearbetning av arkivhandlingar och litteratur. Här 

berörs endast frågor som ställdes i rapportens inledande avsnitt Inriktning och problem-

formuleringar med underrubriken Vetenskaplighet, och det görs mycket kortfattat. 

 

Har samiska visten, offerplatser etc. identifierats och preciserats till innehåll? 

Det har varit möjligt att identifiera och registrera några få platser med karaktäristiska 

lämningar efter renskötsel, däribland två visten med lämningar efter stockhage och kåta. På 

ytterligare några platser har härdar registrerats och indikationer på renvallar noterats, men att 

döma av de skriftliga källorna finns ett flertal sådana platser kvar att identifiera i terrängen. 

Inga indikationer på tidigare okända offerplatser har noterats. En byggnadslämning som 

undersökts som trolig samisk bod kan alternativt varit en sådan rävfälla som Manker tidigare 

dokumenterat kring Dirijärv (Manker 1968 s 245).  

 

I några inventeringsområden där härdar efter kåtor eftersökts har inga sådana identifierats, 

men istället har husgrunder registrerats. Det går inte att dra långtgående slutsatser om 

husgrundernas funktioner, men det går inte att utesluta att vissa av dem kan ha varit använda 

inom renskötseln. Vad som skulle kunna tyda på det, förutom terränglägen, är att fyrsidiga 

timringar förekommit i det skogssamiska östra Norrbotten parallellt med traditionella kåtor, 

att det åtminstone sedan 1800-talet funnits en påverkan från den omgivande bonde-

befolkningen och att en kåta enligt en historisk karta från 1860-talet över Lavasjärv har haft 

konstruktionsdetaljer som är karaktäristiska för både kåta (vall som begränsning i stället för 

stenfot) och husgrund (spisröse i mitten). Förutom kåtan redovisar kartan från 1860-talet en 

uthusbyggnad som varken förefaller ha med jordbrukets slåtter eller torp att göra och som 

därför kan vara en indikation på renskötselanknytning. Tyvärr är lämningarna efter denna kåta 

förstörda, men kvar finns en ganska noggrann dokumentation från 2005 (se Bilaga 2). 

 

Vad som dock talar mot husgrunder som renvaktarstugor redan på 1800-talet är att inga 

sådana omnämns av Manker när han går igenom byggnadstyper i det skogssamiska området. 

Däremot redovisar han skogssamiska bondgårdars byggnader, som i stort sett är desamma 

som ”den svenska bondbygdens i samma nordliga trakter” (Manker 1968 s 199). Om den 

skogssamiska renskötseln under 1800-talet börjat använda timrade hus med spisröse i tillägg 

till kåtor skulle en möjlig förklaring till att Manker inte omnämner sådana kunna vara att han 
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hade fokus på traditionell samisk kultur och begränsat intresse för byggnadstyper av 

traditionell utmarkskultur inom bondesamhället. I nuläget bör nog de husgrunder som här 

avses i första hand ses som nybyggarnas kojor för jakt och skogsbruk, men frågan som 

aktualiseras är om de även kan ha nyttjats i samband med renskötsel. 

 

Det är svårt att särskilja härdar från fjällsamers flyttningar från härdar efter de skogssamiska 

vistena och vaktkåtorna, men troligen finns skillnader, som också bör vara en viktig 

förklaring till att härdar kan vara mycket svåra att identifiera i skogslandet. De härdar som 

troligen är svårast att identifiera är de som anlagts vintertid på marker som vid fornminnes-

inventering sommartid inte uppfattas som lämpliga för kåtor. Det kan handla om alltför stenig 

terräng eller delvis sank mark, men som snötäckta kan ha valts för kåtor. Redan på 1830-talet 

noterade Laestadius att både skogs- och fjällsamerna bor i tält om vintern, men att man ser om 

det varit en skogs- eller fjällsame som haft ett viste (Manker 1968 s 14). Fjällsamen ska enligt 

Laestadius ha slagit upp sitt tält på snön och endast lagt ris på snön och på riset renhudar. 

Men skogssamen ska först ha skottar bort all snö från marken där han ämnade slå upp sitt tält, 

dvs. valde en plats med mer omtanke och bredde ut mer ris på marken.  

 

Laestadius notering stämmer bra med erfarenheter från fornminnesinventeringar genom åren i 

övre Norrland. En närliggande slutsats blir då att det i första hand är skogssamers härdar som 

identifieras vid fornminnesinventering i Överkalix och närliggande kommuner, i synnerhet 

från visten och vaktkåtor som anlagts på mark som inte var snötäckta. En annan närliggande 

slutsats är att svårigheterna att hitta härdar i terrängen till stor del beror på att de anlagts på 

platser som var snötäckta och därmed kan ha haft härdar som i dag har sjunkit ner i fuktig 

mark eller saknar karaktäristisk struktur i stenig mark. 

 

Jordbruksrelaterade strukturer – finns sådana i de samiska miljöerna och hur 

samvarierar de i så fall med de samiska vistena? 

Fornminnesinventeringen i fält har inte registrerat karaktäristiska lämningar efter kåtor, bodar 

eller renvallar på platser som skriftliga källor uppger ha haft sådana objekt där samer anlagt 

nybyggen. En sådan plats som ingått i inventeringsområdena 2021 är Dirijärv, som på 1860-

talet skattlades som nybygge av fjällsamen Erik Barski. Han ska vintertid ha kommit ner till 

Överkalix med sina renar under flera år innan han valde Dirijärv som nybygge för jordbruks-

ändamål. Till en början ska han ha haft kåta, bodar och renvall vid gården. Här illustreras det 

välkända faktum att nybyggen kunde tas upp på visten med renvallar och att ursprungliga 

lämningar på dessa platser kan vara utraderade av jordbruket, och även av skogsbruket när 

samiska anläggningar fanns utanför jordbrukets inägomark.   

 

Frågan om hur många nybyggen inom Ängeså sameby som tagits upp av samer har inte stått i 

fokus vid fornminnesinventeringen i detta projekt, men Dirijärv är inte unikt som nybygge 

med samisk bakgrund. En slutsats som kan dras är att nybyggen på 1800-talet påverkade 

renskötseln och de samiska vistena, men omfattningen är inte klarlagd.  

   

Skogsbruksrelaterade strukturer – finns kolbottnar, tjärdalar eller andra lämningar 

efter speciella skogliga aktiviteter i inventeringsområdena och inverkar de i så fall på de 

samiska vistena? 

Kolbottnar och tjärdalar finns det gott om i skogarna och har registrerats i ett av inventerings-

områdena 2020. Mycket tyder på att samiska bodar och andra lämningar efter renskötsel har 

tagits till kolningen, men själva platserna med tjärdalar och kolbottnar verkar inte ha anlagts 

på platser med visten och kåtor. Möjligen har man tagit hänsyn till dessa platser när man känt 
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till dem då kolmilor och tjärdalsplatser anlades. I avverkningssammanhang har uppenbarligen 

inte samma hänsyn tagits, åtminstone inte generellt under 1900-talet. 

  

Förhistoriska boplatser och gravar – kan man se något samband med samiska visten? 

Denna fråga har inte blivit särskilt belyst av fältarbetena 2020-2021. Vaga samband rumsligt 

finns, t.ex. vid Lavasjärv och Djupträsket, men inga belägg är kända om kronologiska 

samband.  

 

 

Vidare undersökningar 
I objekttabellen Bilaga 2 förekommer flera objekt i behov av vidare undersökningar för att 

kunna göra en mer eller mindre slutlig bedömning av funktion och kronologisk tillhörighet. 

För flertalet objekt kan försök göras att datera lämningarna, men troligen blir felkällorna vid 

datering i regel så stora att dateringen förblir oklar, i synnerhet för objekt tillhörande 1800-

talet. Vidare undersökningar kan hellre göras som fortsatta arkeologiska areella inventeringar 

och punktvisa fördjupningar för att om möjligt klarlägga funktion för utvalda objekt. Hur det 

skulle kunna göras redovisas nedan under rubrik Utvärdering. 

 

 

Utvärdering 
Fornminnesinventeringens syften år 2020-2021 får anses uppfyllda. Fornminnen som tidigare 

inte varit kända i Fornsök har identifierats, beskrivits på utvalda platser, bedömts enligt 

gängse rutiner enligt Riksantikvarieämbetets styrdokument, vetenskaplig erfarenhet och 

beprövade rutiner vid arkeologisk inventering samt tillförts Fornsök. Urvalet platser har styrts 

av uppgifter i arkivhandlingar och sagespersoner. Fotodokumentation har utförts. En möjlig 

bodlämning eller rävfälla i ett område som traditionen förknippar med samisk bosättning har 

undersökts något mer ingående. Dessutom har analyserade markprover i samband med 

inventeringen omnämnts för att se om pollen kan indikera förekomst av renvall. 

 

Inom Ängeså sameby hade ett 10-tal äldre rengärdor och ett 80-tal härdar registrerats i 

Fornsök före inventeringen 2020-2021, varav tre lokaler redovisades som visten med både 

rengärda och härd. Inventeringen 2020-2021 kunde tillföra tre äldre rengärdor och fem 

härdar/kåtor i Fornsök, varav två lokaler redovisades som visten med både rengärda och härd. 

Ytterligare några indikationer på härdar och renvallar noterades i behov av närmare under-

sökningar före eventuell registrering i Fornsök. Därtill registrerades några andra typer av 

lämningar vid inventeringen 2020-2021, sammanlagt 30 objekt. 

 

Även om det inledningsvis bedömdes som en svår uppgift att identifiera härdar och visten har 

färre än förväntat blivit registrerade. Den inledande bedömningen av svårighetsgraden 

baserades på kända förutsättningar enligt tidigare gjorda inventeringar i området sedan 1990, 

då härdar och visten eftersöktes av arkeologer med ledning av skriftliga källor, sagespersoner 

och arkeologernas egen förmåga att leta efter fornminnen i terrängen. Förutom att ett 100-tal 

objekt med trolig eller möjlig samisk renskötselanknytning då registrerades kunde inte härdar 

och renvallar identifieras på ett flertal platser där sådana skulle finnas enligt arkivhandlingar 

och sagespersoner. Orsaken bedömdes vara en kombination av lämningarnas otydliga 

utseende i terrängen, mycket ungefärliga lägesangivelser i tidigare anteckningar och 

förändringar genom skogsbrukets avverkningar och markberedningar. 
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Trots svårigheterna enligt tidigare erfarenheter fanns förväntningar på att hitta fler visten och 

härdar efter vaktkåtor vid inventeringen 2020-2021, nu med utökat fokus på arkivhandlingar i 

kombination med vad sagespersoner har sett i markerna. Det visade sig att arkivhandlingarna 

även vid nu utförd närmare genomgång oftast anger mycket ungefärliga lägesangivelser. För 

att identifiera eftersökta objekt behövs förmodligen flera insatser: 

 

  Fortsatt samarbete med sagespersoner som rör sig i skog och mark 

  Egna iakttagelser inom samebyn i samband med pågående renskötsel 

  Noggrann genomgång av information på ortfotokartor från 1960-talet och 

terrängskuggningskartor baserade på laserskanning (kan indikera stockhagar) 

  Fortsatt riktad fornminnesinventering i områden som anges ungefärligt i 

arkivhandlingarna   

  Areell fornminnesinventering där inga indikationer finns, främst inom områden där 

ingen fornminnesinventering har ägt rum alls sedan 1990-talet (i samebyns norra och 

västligaste delar) 

  Fördjupad metodik för identifiering av visten på utvalda avgränsade platser där 

indikationer noterats;  

 - Pollenanalyser av markprover (kan visa var renvallar funnits) 

 - Mätning av magnetisk susceptibilitet av jordprover (kan visa var man eldat) 

 - Metalldetektering (kan identifiera föremål i marken) 

 - Arkeologiska undersökningar av lämningar och marker med indikationer på 

lämningar. 

 

Metalldetektering och undersökningar genom grävning i marken kräver särskilda tillstånd och 

föreslås här som ett sista steg vid en eventuell fortsättning av det inledda projektet 2020-2021. 

 

Förutom metoder att hitta fler fornminnen med anknytning till renskötsel visar de gjorda 

insatserna 2020-2021 att sammanställningar och mer analys av de talrika skriftliga källorna 

och upplysningarna i Fornsök bör vara en framtida uppgift för att öka kunskapen om 

renskötseln, samiska platser och samspelet med jordbrukare i området.  
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KUNGLIGA BIBLIOTEKET: 

 Svenska dagstidningar 

 

NORDISKA MUSEET 

 Museets lappmarksundersökning 1948 

 

ORTNAMNSARKIVET (ORTNAMNSREGISTRET) 

 Ett stort antal meddelare och uppteckningar om ortnamn 

 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET, ATA 

 Sigurd Dahlbäcks arkiv 

 

RIKSARKIVET I HÄRNÖSAND 

 Lappfogden i Norrbottens norra distrikt 1882-1928 

 Lappfogden i Norrbottens östra distrikt 1911-1943 

Protokoll 1911 

Protokoll 1916 

Protokoll 1936 

Protokoll 1943 
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Rapporter från länsman Waara angående lapparna 1905-1910 

Brev och rapporter rörande lapparna 1906 

 Överkalix kyrkböcker 

 Dödboken, Överkalix 

 Födelseboken, Överkalix 

 Dödboken, Korpilombolo 

 Vigselboken, Korpilombolo 

 Husförhörslängder, Överkalix 

 Kyrkböcker, Överkalix 

 Domänverkets arkiv 

 

STATENS HISTORISKA MUSEUM 

 Fyndsamlingsdatabas 

 

 

Förkortningar 
 

ATA Antikvarisk-topografiska arkivet (RAÄ). 

 

Fornsök Riksantikvarieämbetets söktjänst med information om fornminnen. 

 

KML Kulturmiljölagen. 

 

RAÄ Riksantikvarieämbetet. 

 

SLU Sveriges lantbruksuniversitet.  

 

 

I rapporten förekommer vedertagna förkortningar för väderstreck, N, S, V och Ö, samt kombinationer, 

t.ex. VNV-OSO (= från västnordväst till ostsydost). 
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Bilaga 1. Översiktlig nationell karta och regional karta med 

inventeringsområden  

 

 
Karta med turkos symbol för Ängeså sameby ca 10 mil norr om Luleå och ca 15 mil sydost om 

Kiruna. Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning: Lennart Klang. 
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Karta med inringade områden där arkeologisk inventering utförts 2020-2021.  

Underlagskarta © Lantmäteriet. Bearbetning: Niklas Groop och Lennart Klang. 
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Bilaga 2. Objekttabell registrerade fornminnen   
 

ID-nr Lämningstyp 
2021 (RAÄ:s 
terminologi) 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2020-2021 

 
Fornsök: 
L2022:136 
 
 
LK2020:201 
 
Wp27 
 
  
 

 
Kåta 

 

Granskning 2020-06-15 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Lämningar efter kåta, oval, 5x4 m (NNO-SSV), 
med i kanten en vall, intill 1 m bred och 0,2 m hög av sand, 
samt i mitten en härd, ca 1 m i diameter och lägre än 0,1 m 
hög. Härden har sand som härdfyllning, sparsamt med kol och 
enstaka stenar, kännbara vid sondning. Provstick med sond 
visar inget kol i härdens centrala del, men ett ytligt ca 2 cm 
tjockt sotlager i kanten. Kåtans inneryta är 2-3 m i diameter. På 
denna och den omgivande vallen förekommer näverrester och 
står en klykstångsställning med 8 stänger jämte några 
nedfallna på marken. 
 
Antikvarisk kommentar: Svårbedömd ålder. Möjligen är 
klykstångsställningen sekundär på en äldre kåtatomt. 
   
Terräng: Liten flack sandrygg (NV-SO) i myrmark. Tallskog 
med inslag av gran. 
  

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2020. 
 

 
Möjlig fornlämning 

 
Fornsök: 
L2022:136 
  
 
LK2020:202 
 
Wp28 

 
Naturföremål/-
bildning med 
bruk, tradition 
eller namn 

 

Granskning 2020-06-15 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Bläckning (eller barktäkt?), 0,8 m hög, 9 cm bred 
och 3 cm djup, 0,8 m från marken på den mot OSO vända 
sidan av en tall, 17 cm i diameter. 
 
Terräng: Liten flack sandrygg (NV-SO) i myrmark. Tallskog 
med inslag av gran. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot VNV: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök: 
L2022:136 
 
  
LK2020:203 
 
Wp29-36 
  
 

 
Rengärda 

 

Granskning 2019-05-29 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Timrad hage ca 30 m i diameter. Nu återstår 
timmerstockar som till stor del är övermossade i vanligen 1 
varv. På några få ställen syns 2-3 varv och några tidigare 
stolpar. Stockarna är kapade snedhuggna. 
 
Hagens inre och omedelbara omgivningar har övermossade 
stockar som kan ha haft en funktion i och till hagen, alternativt 
är de naturbildningar. Stubbar med avverkningsspår 
förekommer i området. Utanför hagen förekommer gamla 
övergivna myrstackar. 
 
Terräng: Flack svagt NO-sluttande sandmark. Tallskog med 
uppåt 100-åriga tallar. 
  

 
Stolpe och ett av hagens hörn med tre stockvarv och 
övermossad fortsättning. Foto mot Ö: Lennart Klang 2020. 
 

 
Möjlig fornlämning 
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Fornsök: - 
 
  
LK2020:204 
 
Wp40 
  
 

 
Härd 

 

Granskning 2020-06-15 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Eldplats, närmast oval, 1,3x1 m (Ö-V) med i 
kanten ett 10-tal stenar, 0,2-0,5 m långa, och innanför rikligt 
med kännbara stenar vid sondning. Provstick med sond visar 
antydan till sot jämte brun jord och blekjord. Terrängläget i 
sluttande mark utan horisontell markyta indikerar att ingen kåta 
stått här men att detta kan ha varit en utomhusrastplats. 
 
Antikvarisk kommentar: Bör undersökas mer före eventuell 
anmälan till Fornsök. 
 
Terräng: N-sluttande liten stenig moränhöjd med inslag av 
sandig mark. Tallskog. 
 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2020. 
 

 
Redovisas inte i 
Fornsök 

 
Fornsök: 
L2022:138 
 
 
LK2020:205 
 
WpHonka 

 
Kåta 

 

Granskning 2020-06-16 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Lämningar efter klykstångskåta, rund, 5 m i 
diameter, med i kanten en vall, 0,5-1 m bred och 0,1-0,3 m hög 
av torv, högst i NNO så att en horisontell yta bildas. Innerytan 
är ca 3 m i diameter med i mitten en härd. Härden syns under 
trärester som stenar intill 0,5 m långa och 0,2 m höga. Vid 
provstick med sond framkommer kol i härden. På vallen och vid 
insidan av vallen är enstaka stenar 0,2-0,5 m stora. På vallen, 
innerytan och härden har en igenrasad klykstångsställning 4 
stänger av rundvirke. Dessa är intill 3 m långa och 10 cm i 
diameter. I övrigt förekommer både rundade och klyvna 
stänger.   
 
6 m SSO om kåtan står en torrfura, 0,3 m i diameter. På den 
mot NNV vända sidan 0,4 m från markytan är en bläckning 3 m 
hög, 11 cm bred och 0,5 cm djup. Kan vara naturbildad. 
 
Antikvarisk kommentar: Svårbedömd ålder.   
 
Terräng: Svagt N-sluttande moränmark intill myrkant. 
Barrskog. 
 

 
Möjlig fornlämning 
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Foto mot OSO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Bläckning i torrfura. Foto mot Ö: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök: 
L2022:139 
 
 
LK2020:206 
 
Wp41 
  
 

 
Förvarings-
anläggning eller 
fångstanläggning 
 

 

Granskning 2020-06-16 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Lämningar efter bod eller rävfälla, 2x2 m (NNO-
SSV). I kanten är en övermossad vall 0,4-0,8 m bred och intill 
0,3 m hög, vanligen 0,1-0,2 m hög, med i OSO en möjlig 
ingång, 0,8 m bred. Vid provstick med sond på innerytan 
framkommer opåverkad blekjord, som täcks av trärester med 
inslag av klyvna stänger intill 1,6 m långa och 15 cm tjocka. En 
stig leder fram till ingången. 
 
Ut från husgrundens hörn i SV sträcker sig en övermossad 
stock 1,5 m mot VNV. Den framstår som en vall, 0,3 m bred 
och 0,2 m hög. 1 m N om denna är en torvvall 2,5 m lång (Ö-
V), 1 m bred och intill 0,3 m hög. Omedelbart N om torvvallen 
är en svacka 2,5x1,5 m (Ö-V) och 0,1 m djup. Ytterligare en 
svacka, omedelbart OSO om husgrunden, är 3,5 m lång (NNO-
SSV), 1 m bred och 0,2 m djup. Svårbedömt vad som är 
naturbildat och vad som är spår efter byggnadskonstruktionen 
eller aktiviteter utanför den 2x2 m stora anläggningen.  
 
Enligt markägaren har det åtminstone sedan 1930-talet varit en 
raserad byggnad på denna plats, omtalad sedan åtminstone 
slutet av 1800-talet som en plats med en kåta. Anläggningen 
förefaller för liten för en kåta men kan ha använts för förvaring. 

 
Möjlig fornlämning 
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Alternativt kan det ha varit en rävfälla såsom dokumenterats 
bland annat vid Tiirivara inom Ängeså sameby enligt Manker 
1968. 
 
Antikvarisk kommentar: En närmare undersökning behövs 
för att om möjligt klarlägga tillkomst före eller efter år 1850. 
  
Terräng: Svag S-sluttning av moränmark nära krönparti av 
liten flack moränhöjd. Tallskog. 
 
Referens: Marker, Ernst. 1968. Skogslapparna i Sverige. 
Nordiska museet: Acta Lapponica. XVIII. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök: 
L2022:141 
 
 
LK2020:207 
 
Wp42-43 
  
 

 
Rengärda 

 

Granskning 2020-06-17 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Lämningar efter rengärda med fångstarm, oklar 
utsträckning. En fångstarm är ca 35 m lång (NO-SV) med 
enstaka kvarvarande stolpar och på marken liggande trärester. 
Två stolpar står upp med stöttor inom vardera 1 m i diameter 
på marken, avsmalnande uppåt och 1-1,5 m höga, 7 m från 
varandra. På stolparna syns rester efter ett staket med spikar 
som antyder att staketet kan ha haft 3 horisontella stänger 3-4 
dm från varandra. Minst 1 fastspikad stång finns kvar. Denna 
är snedkapad vid stolpen.  
 
Möjligen har en ingång funnits till en rengärda mellan de 
bevarade stolparna. En sagesperson från närliggande Vilkos 
har som barn på 1950-talet sett rengärdan, som sträckte sig 
från staketet och bort mot och över en brukningsväg. 
Brukningsvägen är kvar i dag och ledde till slåttermarker. Inga 
säkra spår av rengärdan kunde identifieras 2020. På marken 
inom och kring platsen ligger en del övermossade stockar eller 
ikullblåsta stammar, varav en är 15 m lång. Svårbedömt om 
dessa är annat än naturbildningar (inga mönster karaktäristiska 
för en rengärda har iakttagits). 
  
Terräng: Tämligen flack moränmark. Tallskog. 
 
Skadebeskrivning: Sannolikt nästan helt utraderad av 
skogsbruk. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot NV/VNV: Lennart Klang 2019. 
 

 
Fornsök: 
L2022:159 
  
 
 
LK2020:208 
 
Wp45 
  
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2020-06-18 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 15 m i diameter 
och 0,5 m hög. Skålformigt mittparti, 5 m i diameter och 0,2 m 
djupt. Kolbottnen omges av 6 stybbgropar, 3-5 m långa, 1-2 m 
breda och 0,3-1 m djupa.   
  
Terräng: Tämligen flack sandig moränmark. Tallskog. 
 
Orientering: 2 m VNV om skogstraktorväg. 
  

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2020. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Fornsök: 
L2022:159 
  
 
LK2020:209 
 
Wp46 
  
 

 
Kolnings-
anläggning 

 

Granskning 2020-06-18 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Kolbotten efter resmila, rund, 15 m i diameter 
och 0,4 m hög. Något ojämnt välvd yta. Kolbottnen omges av 6 
stybbgropar, 2-7 m långa, 1-2 m breda och 0,3-1 m djupa.   
  
Terräng: Tämligen flack sandig moränmark. Tallskog. 
 
Orientering: 10 m NNO om LK2020:208. 
  

 
Foto mot NV: Lennart Klang 2020. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Fornsök: 
L2022:159 
  
 
LK2020:210 
 
Wp47 
  
 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2020-06-18 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Lämningar efter kolarkoja, bestående av en 
förhöjning (spisplats?), 1 m i diameter och 0,2 m hög med i 
ytan en tegelsten. 
 
Inom 5 m runt om spisplatsen ligger ytterligare ett 10-tal 
tegelstenar. Två täktgropar inom 5 meter från spisplatsen är 
1,5-2 m i diameter och 0,3-0,4 m djupa. 
  
Terräng: Tämligen flack sandig moränmark. Tallskog. 
 
Orientering: Ca 10 m NNO om kolbottnen LK2020:209. 
  

 
I förgrunden tegelstenar, vid sonden förhöjningen och bakom 
sonden ser man en av täktgroparna. Foto mot ONO: Lennart 
Klang 2020. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Fornsök: 
L2022:142 
  
 
LK2020:211 
 
Wp48 
  
 

 
Kemisk industri 

 

Granskning 2020-06-18 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Tjärdal, ca 20 m i diameter, bestående av en 
grop, 8 m i diameter och 0,3 m djup, omgiven av en vall, 4-6 m 
bred och 0,5-1,5 m hög med i NNO en öppning 1 m bred. 
Nedanför öppningen har tjärtunnan stått. 
 
Kring tjärdalen enstaka täktgropar. 
  
Terräng: NO-sluttning i kanten av sandig moränmark ner mot 
bäckområde. Tallskog. 
  

 
Foto mot NNO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Fornsök: - 
  
 
LK2020:212 
 
Wp49-65 
  
 

 
Renvall eller 
fornlämnings-
liknande bildning    

 

Granskning 2020-06-18 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt.  
 
Beskrivning: Gräsyta, ca 130x50 m (Ö-V) med tämligen skarp 
gräns mot omgivande torrare sandig moränmark. Liknar renvall 
och kan ha varit särskild renbetesplats. Mindre gräsfläckar 
förekommer även utanför det sammanhängande området med 
gräsyta. 

 
Redovisas inte i 
Fornsök 
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Antikvarisk kommentar: Bör undersökas mer före eventuell 
anmälan till Fornsök. 
  
Terräng: Flack sandig mark, möjligen i mer fuktig obetydlig 
svacka. Tallskog, avverkad. 
  

 
Foto mot S: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök: 
L2022:160 
  
 
LK2020:213 
 
Wp66-77 
 
Fångstarmen 
wp116-118 
  
 

 
Rengärda 

 

Granskning 2020-06-18, 2020-08-14 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Timrad hage, flersidig, ca 40x35 m (N-S/NNV-
SSO), bevarad i intill 6 varv i ett hörn, i övrigt vanligen i 1 varv 
mellan hörnen och 2-3 varv i andra hörn. Stockarna är kapade 
snedhuggna och till delar övermossade. I flera hörn och utmed 
sidorna ligger stockar med kvarvarande rotsystem, troligen 
efter träd som varit stolpar, alternativt efter vindfällen. I S är en 
öppning (ingång) 4 m bred. Från öppningen mot S leder vall, ca 
30 m lång (N-S), 0,5 m bred och 0,1 m hög, som kan ha varit 
en timrad del av en fångstarm. 
 
Hagens inre har samma karaktär vegetationsmässigt som 
marken utanför. Tyder på att hagen användes under höst och 
vinter. 
 
Antikvarisk kommentar: Sannolikt anlagd på 1800-talet med 
oklar användningstid bakåt i tiden.   
 
Terräng: Plan sandig moränmark. Avverkad tallskog med ca 1 
m höga ungtallar. 
  

 
Snedhuggna timmerstockar i hörn. Foto mot VSV: Lennart 
Klang 2020. 
 

 
Möjlig fornlämning 
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Hörn med utsikt mot snitsel (som markerar en härd) sett inifrån 
hagen. Foto mot VNV: Lennart Klang 2020. 
 

 
Den övertorvade fångstarmen. Foto mot S: Lennart Klang 
2020. 
 

 
Fornsök: 
L2022:160 
  
 
LK2020:214 
 
Wp78 
  
 

 
Härd 

 

Granskning 2020-06-18 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Härd, oklar form, ca 1x0,8 m (VNV-OSO) och 
lägre än 0,1 m hög. Ofylld. I kanten är 6 synliga eller kännbara 
stenar 0,1-0,3 m stora, saknas ställvis. Vid provstick med sond 
framkommer kol som sotlager under härdfyllning av sand. 
 
Antikvarisk kommentar: Otydlig morfologi, men läge, viss 
regelbundenhet och avsaknad av kol och sot i omgivande mark 
motiverar bedömningen. 
 
Terräng: Plan sandig moränmark. Avverkad tallskog med ca 1 
m höga ungtallar. 
 
Orientering: 10 m NV om hörn med 6 stockvarv i renhage. 
  

 
Foto mot VNV: Lennart Klang 2020. 
 

 
Möjlig fornlämning 
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Fornsök: - 
  
 
LK2020:215 
 
Wp119 
  
 

 
Fornlämnings-
liknande bildning 

 

Granskning 2020-08-14 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Alternativ plats med tradition, bestående av 
tämligen flack moränmark mellan myr i SV och liten mer stenig 
moränsluttning i N. Angiven plats är beväxt med granar och 
enstaka enar samt sparsamt med lövsly. Markvegetationen 
består av mossa med inslag av gräs och lummer. Platsen är 
ungefärligt utpekad av ortsbo.  
 
Tradition: I en provisorisk renhage ska renar ha blivit 
instängda och dött i samband med en konflikt om betesmarker 
mellan två samefamiljer under 1800-talet.  
 
Antikvarisk kommentar: Troligen är det inte denna plats som 
traditionen anger. Jfr LK2021:09. 
 
Terräng: Moränholme i myr. Skogsmark med tall och gran. 
 
Referenser:  
1. Ortnamnsarkivet: Uppteckning av Erik Wahlberg 1953. 
2. Rune B Samuelsson. 2002. Nybyggare i sameland. En 
släktkrönika. 
3. Eric Tillberg. 2007. Sanningar och skrönor – döm själv! 
Berättelser från hembygden. 
  

 
Foto provtagning för pollenanalys, mot SV: Lennart Klang 
2020. 
 

 
Redovisas inte i 
Fornsök 

 
Fornsök: 
L2022:143 
  
 
LK2020:216 
 
Wp120-122 
  
 

 
Färdväg 

 

Granskning 2020-08-14 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Färdväg, synlig över myr som spång, 130 m lång 
(ONO-VSV), 0,5 m bred och intill 0,2 m hög, ställvis 
nedsjunken under myrens vattenyta. Spången består av 
parallella stockar. Oklar fortsättning där färdvägen övergår i 
moränmark. Enligt uppgift av ortsbor ska detta ha varit en del 
av en flera mil lång färdväg mellan byar innan landsvägar 
byggdes på 1900-talet. 
 
Antikvarisk kommentar: Oklar datering men bör ha funnits 
under 1800-talet, kanske även tidigare. 
 
Namn: Tiljevägen. 
 
Terräng: Myrmark. 
  

 
Möjlig fornlämning 
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Foto mot ONO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök: 
L2022:144 
  
 
LK2020:217 
 
Wp142 
  
 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2020-08-24 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund, 4,5x4,5 m (NNV-SSO). I kanten 
antydan till jordvall, ca 0,5 m bred och intill 0,1 m hög och 
delvis tuvig. I OSO är ett spisröse 1,5-2 m i diameter och 0,6 m 
högt av övermossade 0,2-0,6 m stora stenar och en häll, 0,8 m 
stor. Flera av stenarna är spruckna. I NNO är en källargrop 1-
1,5 m i diameter och 0,5 m djup. Kring källargropen ligger fyra 
förmultnande stockar. 
 
Utanför husgrunden förekommer enstaka gropar, 1 m i 
diameter och 0,3 m djupa, och bearbetad markyta, troligen 
efter husbygget.  
 
Husgrunden är skadad i S av skogsavverkning. I skadorna 
framkommer tegelfragment. 
 
I markberedningsspår och vid sondning 2 m S om husgrunden 
är marken rödbränd inom ca 3 m i diameter. 
 
Vid tidigare dokumentation (2005) iakttogs en tillplattad plåthink 
intill spisröset. 
 
Ingen byggnad på denna plats enligt laga skifteskarta från 
1865, som anger ʺhölandʺ för området. 
 
Orientering: Omedelbart SO om fastighetsgräns. 
 
Terräng: Litet krönparti i sandig moränmark mellan myrar. 
Skogsmark (avverkad). 
 
Referenser: 
1) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 25-ÖKX-103. Laga skifte 
Lavasjärv. 1865. 
2) Lendigården i Överkalix, Norrbottens län. Gårdshistorik, 
kulturhistorisk dokumentation och skogsbruksplan 2005. 
Opublicerad rapport av Lennart Klang.  
  

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot Ö: Lennart Klang 2020. 
 

 
Foto skadat spisröse, mot SV: Lennart Klang 2020. 
 

 
Foto rödfärgning vid husgrunden, mot N: Lennart Klang 2020. 
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Foto mot N: Lennart Klang 2005. 
 

 
Fornsök: - 
  
 
LK2020:218 
 
Wp143 
  
 

 
Boplatsgrop 

 

Granskning 2020-08-24 (LK): 
Skadestatus: Skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Forntida grop (boplatsgrop eller fångstgrop?) 
enligt tidigare anteckningar. Vid inventeringstillfället 2020 var 
platsen kraftigt påverkad av avverkning och markberedning. 
Enligt tidigare anteckningar var gropen oval, 2x1,5 m (Ö-V) och 
0,3 m djup. Bottenplanet var 1x0,2 m. En något ojämn vall 
kring kanten var 1,5-2 m bred och 0,1-0,2 m hög, med i ytan ett 
10-tal synliga stenar. Vallen var beväxt med tre tallar.   
 
Terräng: Sandig, flack torrbacke med en del stenar och mindre 
block mellan myrar i NO och SV och fuktig moränmark i NV 
och SO. 
  
Referens: Lendigården i Överkalix, Norrbottens län. 
Gårdshistorik, kulturhistorisk dokumentation och 
skogsbruksplan 2005. Opublicerad rapport av Lennart Klang. 
 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Foto mot ONO: Lennart Klang 2005. 
 

 
Förstörd 
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Fornsök: 
L2022:146 
  
 
LK2020:219 
 
Wp145 
  
 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2020-08-24 (LK): 
Skadestatus: Förstörd. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Plats för husgrund eller kåta enligt tidigare 
anteckningar. Vid inventeringstillfället 2020 kunde inga 
lämningar efter husgrunden eller kåtan noteras. Platsen är 
påverkad av nyanlagd kraftledning och dikesgrävning samt är 
delvis belamrad med ris. Enligt tidigare anteckningar har en 
kåta funnits på rågången och 6 m NNO om en tidigare 
kraftledning. Lämningen hade otydlig begränsning, var 
oregelbundet rektangulär eller möjligen oval, 7x6 m (NO-SV). I 
kanten fanns en 0,2 m hög torvkant, tydligast i N-V-S, som 
byggde upp golvytan. I mitten fanns ett spisröse, 2 m i diameter 
och 0,5 m högt, övermossat med i ytan enstaka synliga stenar, 
0,2-0,7 m stora.    
 
Omedelbart utanför lämningen, i Ö och SO, var två gropar 1-
1,5 m i diameter och 0,3-0,6 m djupa, med 0,8-1 m långa och 
0,3 m breda bottenplan (NO-SV). Troligen hade jord använts 
från groparna till byggnadsmaterial, möjligen kan groparna 
också ha använts för förvaring. Ytterligare enstaka grunda 
gropar kring lämningen antydde att jord använts från flera 
platser som byggnadsmaterial.  
 
Enligt ortsbo skall det finnas en kallkälla i närheten. 
 
Terräng: Småkuperad svag NV-sluttning av sandig moränmark 
mellan brant berg i S och myr i norr. Skogsmark (avverkad för 
kraftledning). 
 
Referenser: 
1) Lantmäterimyndigheternas arkiv: 25-ÖKX-103. Laga skifte 
Lavasjärv. 1865. 
2) Lendigården i Överkalix, Norrbottens län. Gårdshistorik, 
kulturhistorisk dokumentation och skogsbruksplan år 2005. 
Opublicerad rapport av Lennart Klang.  
 

 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2020. 
  

 
Förstörd 
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Fornsök: 
L2022:148 
  
 
LK2020:220 
 
Wp146 
  
 

 
Brott/täkt 

 

Granskning 2020-08-24 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Tuktade och slagna block med kilmärken, 
upplagda vid en täkt, ca 12x6 m (Ö-V) och ca 0,5 m djup. 
Kilmärkena är 5-10 cm långa och 2 cm i diameter på ett 10-tal 
slagna block, intill 1,5 m stora.  
 
Terräng: Småkuperad svag NV-sluttning av sandig moränmark 
mellan brant berg i S och myr i norr. Skogsmark (avverkad för 
kraftledning). 
 
Orientering: 5 m N om landsväg.  
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2020. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Fornsök: - 
  
 
LK2020:221 
 
Wp147 
Wp149 
  
 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2020-08-24 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Ungefärlig plats för byggnad enligt historisk 
karta. Vid inventeringstillfället 2020 kunde ingen husgrund 
noteras på denna plats eller närmaste omgivningar. En liten 
myrholme har enstaka tallar och fyra stubbar, 0,3-1,5 m höga 
och 0,1-0,2 m i diameter (wp147).  
 
Alternativt avses en sandig myrkant (wp149) som platsen för 
byggnaden. Byggnaden bör ha varit en bod eller en ängslada. 
  
Terräng: Myrmark med liten myrholme och sandig mark intill 
myren. 
  
Referens: 
Lantmäterimyndigheternas arkiv: 25-ÖKX-103. Laga skifte 
Lavasjärv. 1865. 
 

 
Foto myrholmen mot V: Lennart Klang 2020. 
  

 
Redovisas inte i 
Fornsök 
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Foto sandig myrkant, mot SV: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök: 
L2022:150 
  
 
LK2020:222 
 
Wp148 
  
 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2020-08-24 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund, 4,5x4,5 m (NNV-SSO). I kanten är en 
otydlig vall 0,5 m bred och 0,1 m hög av jord och enstaka 
stenar intill 0,5 m stora. I VSV är ett spisröse 1,5 m i diameter 
och 0,7 m högt av övermossade stenar och hällar intill 0,5 m 
stora jämte en 0,9 m stor häll. I OSO är en grop 1 m i diameter 
och 0,2 m djup. I V syns trärester. Vid spisröset ligger en 
plåtbit. 
 
Omedelbart OSO om husgrunden börjar sank mark, möjligen 
med spår av torvtäkt. Omedelbart NV om husgrunden är en 
rektangulär grop 1,3x0,7 m (NO-SV) och 0,3 m djup. Troligen 
har material tagits härifrån till husbygget. 
 
I nära omgivningar är ytterligare enstaka gropar intill 1,5 m i 
diameter och 0,5 m djupa, vilka bör ha med husgrunden att 
göra. 
  
Terräng: Svag SO-sluttning av moränmark ner mot sankmark 
och myr. Avverkad tallskog med kvarvarande björkar och 
granar. 
  

 
Foto mot VNV: Lennart Klang 2020. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Fornsök: - 
  
 
LK2020:223 
 
Wp 
Närastolpboden 
  
 

 
Färdväg 

 

Granskning 2020-06-16 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Färdväg, oklar utsträckning, synlig i myr som 
spång av stockar. På denna plats är en murken stock ca 4-5 m 
lång och 10 cm i diameter. Ungefär här ska färdvägen ha gått. 
 
Antikvarisk kommentar: Vid inventeringstillfället 2020 
undersöktes inte färdvägens utsträckning, vilket bör göras före 
införande i Fornsök. 
 

 
Redovisas inte i 
Fornsök 
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Terräng: Myrmark. 
  

 
Foto mot S: Lennart Klang 2020. 
 

 
Fornsök: 
L2022:151 
  
 
LK2021:03 
 
Wp358  
  
 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2021-06-22 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund, 4x4 m (NO-SV). I kanten är en 
övermossad vall 0,5 m bred och 0,1-0,2 m hög med i SV en 
ingångsöppning, 1,3 m bred. I hörnet i V är ett spisröse 1,5 m i 
diameter och 0,5 m högt av övermossade stenar. Beväxt med 
1 tall, 1 liten gran och 1 liten björk. 
 
3 m NO om husgrunden är en rektangulär grop 4,5x1,5 m (NV-
SO) och 0,3 m djup. Bottenplanet är 4x1 m. Vid gropkanten i 
SV är en vall 1 m bred och 0,1 m hög. 
  
Terräng: SV-sluttande moränmark. Tallskog.   
  

 
Foto mot N: Lennart Klang 2021. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

 
Fornsök: 
L2022:154 
  
 
LK2021:04 
 
Wp357 
  
 

 
Husgrund, 
historisk tid 

 

Granskning 2021-06-22 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Timrad vägg i kant av dräneringsdike (NNV-
SSO) ca 0,8 m under markytan. I dikets ONO-sida syns 
timringen som 6,5 m lång (NNV-SSO) och 0,7 m hög av fyra 
stockvarv, som i SSO har knuttimrat hörn. Stockvarven är ca 
0,2 m tjocka. Ytterligare trärester syns i diket och dikeskanten.  
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Dräneringsdiket grävdes 2021. Timringen är troligen lämning 
efter nergrävd källargrop under tidigare byggnad eller uringrop 
från tiden innan sådana gropar anlades med cementsidor. 
Enligt en ägostyckningskarta över Ytterselet fastställdes 
nybygget åren kring 1870. Ägostyckningskartan, från 1916, i 
jämförelse med yngre kartor antyder att byggnader har flyttats 
inom gårdstunet och att en byggnad möjligen kan ha stått på 
platsen för timringen. 
 
Terräng: Flack lerig, sandig mark med mindre inslag av grus 
och småstenar. Tidigare åker vid älv. 
  
Referens: 
Lantmäterimyndigheternas arkiv: 25-ÖKX-292 Ägostyckning 
Ytterselet. 1916. 
 

 
Foto mot SO: Lennart Klang 2021. 
 

 
Uppförstoring knuttimringen. 
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Foto dräneringsdiket mot N: Lennart Klang 2021. 
 

 
Fornsök: 
L2022:155 
  
 
LK2021:05 
 
Wp361 
  
 

 
Stensättning 

 

Granskning 2021-08-16 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Stensamling (eller stensättning?), närmast rund, 
3 m i diameter och 0,2 m hög av 0,1-0,3 m stora stenar. I V är 
en förhöjning 1,5x1 m (N-S) och 0,1 m hög av 0,1-0,4 m stora 
stenar. Vid provstick med sond framkommer brun sand som 
ställvis har inslag av något rödbrun sand, främst i förhöjningen. 
Ingen eller obetydlig blekjord identifierad i sandmarken under 
stensamlingen. Ingen kartlav på stenarna. 
 
Omgivande mark har upp til 5 cm tjock blekjord. 
 
Antikvarisk kommentar: Svårtolkad lämning. Välvning och 
volym är stensättningsliknande men löst liggande stenar i 
förhöjningen och avsaknad av kartlav ger intryck av sentida 
uppbyggnad. Ursprunglig yta kan dock möjligen ha förändrats 
något av skogsbruk. 
 
Terräng: Svagt Ö-sluttande sandmark. Skogsmark (ca 10-
åriga plantor efter avverkning). 
  
Orientering: 14 m SSO om skogsbilväg. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2021. 
 

 
Möjlig fornlämning 

 
Fornsök: 
L2022:156 
  
 
LK2021:06 
 
Wp362 
  
 

 
Härd 

 

Granskning 2021-08-16 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Härd (?), oklar form, närmast rund, (?), ca 1 m i 
diameter.och lägre än 0,1 m hög: I kanten är 5 synliga stenar i 
NO-N-V, 1 synlig sten i SV samt 1 kännbar sten vid sondning i 
SSO, 0,1-0,2 m stora och intill 0,1 m höga. Vid sondning 
innanför kanten framkommer ställvis kolfärgning, tendens till 
härdfyllning samt brun sand.  
 
Sotfärgning saknas eller är mycket ovanlig i omgivande mark. 

 
Möjlig fornlämning 
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Antikvarisk kommentar: Otydlig begränsning och begränsad 
kolförekomst gör bedömningen osäker, men terrängläget, 
tidigare anteckningar och tydlig avvikelse jämfört med andra 
platser i närmaste omgivningar gör att detta kan vara en härd 
efter en kåta. 
 
Terräng: Flackt krönparti av sandig morän. Gles tallskog. 
  

 
Foto mot V: Lennart Klang 2021. 
 

 
Fornsök: - 
  
 
LK2021:07 
 
Wp363 
  
 

 
Naturbildning 

 

Granskning 2021-08-17 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Kluvet stenblock av granit, nu bestående av två 
block. Det ena blocket står på högkant, är 3x1 m (ONO-VSV) 
och 2 m högt. Det andra, 2 m S om blocket på högkant, är 
3x2,5 m (ONO-VSV) och 1,5 m högt. 
 
Orientering: 5 m N om skogsbilväg.    
 
Terräng: Avsats i NV-sluttande moränmark ner mot Lappviken. 
Blandskog. 
  

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2021. 
 

 
Redovisas inte i 
Fornsök 
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Fornsök: 
L2022:157 
  
 
LK2021:08 
 
Wp364 
  
 

 
Härd 

 

Granskning 2021-08-19 (LK): 
Skadestatus: Ringa åverkan. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Härd, ofylld, närmast rund med tendens till oval 
form,  ca 0,7 m i diameter och lägre än 0,1 m hög, möjlligen ca 
0,75x0,7 m (ONO-VSV). I kanten är 10 synliga stenar 0,1-0,2 
m stora och i regel intill 0,05 m höga. Vid sondning 
framkommer överst ett intill 2 cm tjockt kollager samt därunder 
brun sand.  
 
Härden är belägen centralt i en rundad avsats, 4 m i diameter, 
vilket kan markera golvet på en kåta, i V uppbyggd som en ca 
0,1 m hög terrassering och i Ö ingrävd som ett hak, ca 0,1 m 
djupt. På det förmodade golvet i SO är en helt övermossad 
gammal stubbe och/eller rotvälta ca 2x1 m (NNO-SSV) och 0,5 
m hög. Oklart om avsatsen är naturbildad eller anlagd. 
  
Skadebeskrivning: Ca 0,2 m OSO-SSV om härden är 3 
stenar 0,2 m stora. Dessa härrör troligen från härdkanten, som 
saknar stenar i dessa väderstreck.  
 
Orientering: I rågång (NNO-SSV). 
 
Terräng: Mycket liten avsats i svagt V-sluttande moränmark. 
Gles tallskog. 
  

 
Foto mot N: Lennart Klang 2021. 
 

 
Fornlämning 

 
Fornsök: 
L2022:158 
  
 
LK2021:09 
 
Wp365 (stubbar) 
Wp366 (kol) 
Wp367 (hage?) 
  
 

 
Plats med 
tradition 

 

Granskning 2021-08-20 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Plats med namn och tradition, bestående av 
tämligen flack moränmark vid myr i N-V-S. Inom ca 55x20 m 
(NNV-SSO), noteras i NV i myr och i myrkanten några stubbar, 
ca 0,2 m i diameter med huggmärken, samt vid provstick med 
sond i moränmarken nära myren gott om kol fläckvis inom ca 5 
m i diameter i anslutning till en gammal stubbe, 0,5 m i 
diameter och 0,5 m hög. I övrigt noterades gott om blekjord vid 
sondning samt brunare jord ytligt ställvis. Grön mossa, 
blåbärsris och mindre tydliga vallar av torv och sand intill 0,2 m 
höga och med oklar längd förekommer.   
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Enligt markägare ska benrester ha iakttagits i marken för några 
årtionden sedan på denna plats, som enligt ortnamnsarkivet 
heter ”Surmakentänkuusikko” (=plats där massaker ägt rum). 
Inga benrester identifierades vid besiktningstillfället 2021. 
 
Antikvarisk kommentar: Denna plats förefaller tillförlitlig av 
namngivning och markägarens vetskap om den tradition som 
är förknippad med denna moränholme. Talrika provstick med 
sond ger inga entydlga belägg för den provisoriska renhagen 
även om svaga indikationer kan noteras. Klenvirke som kapats 
intill platsen kan ha använts till hagen men kan alternativt ha 
använts till annat, kolförekomsten inom begränsad markyta kan 
tyda på rökeld som lockat renarna men kan ha orsakats av 
annan anledning, och torv- och sandvallar som kan vara rester 
av hagens stängsel kan alternativt vara naturbildningar. 
 
Tradition: Enligt traditionen ska en provisorisk liten inhägnad 
ha bestått av vindfällen och annat ris som släpats hit. I denna 
ska marken ha varit alldeles svart och uppsparkad av djur. 
Flera döda renar låg i sörjan, endast vajor då man antog att 
kalvarna stulits och vajorna lämnats att dö av svält. Detta ska 
ha ägt rum under andra hälften av 1800-talet.   
 
Namn: Surmakentänkuusikko. 
 
Terräng: Moränholme i myr. Skogsmark med tall och gran. 
 
Referens:  
1. Ortnamnsarkivet: Uppteckning av Erik Wahlberg 1953. 
2. Rune B Samuelsson. 2002. Nybyggare i sameland. En 
släktkrönika. 
3. Eric Tillberg. 2007. Sanningar och skrönor – döm själv! 
Berättelser från hembygden. 
  

 
Stubbe med huggmärken vid myrkant i nära anslutning till 
platsen för möjlig renhage. Foto: Lennart Klang 2021. 
 

 
Gammal stubbe kring vilken fläckvis med kol förekommer i 
marken. Foto mot N: Lennart Klang 2021. 
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Markyta med både blekjord och fläckvis brunare jord inne i en 
möjlig renhage. Foto mot N: Lennart Klang 2021. 
 

 
Vall av torv och sandig jord och bakom den en möjlig renhage. 
Foto mot NV: Lennart Klang 2021. 
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Bilaga 3. Koordinater SWEREF 99TM med handhållen GPS 
 

 

ID (internt) Lämningstyp enligt RAÄ:s 
terminologi 

Easting Northing Objekttyp 

LK2020:201 Kåta 834611 7420969  punktobjekt 

LK2020:202 Naturföremål/-bildning med bruk, 
tradition eller namn 

834611 7420959 punktobjekt 

LK2020:203 Rengärda 834626  7420969  ytobjekt 

LK2020:203 Rengärda 834619  7420958  ytobjekt 

LK2020:203 Rengärda 834622  7420943  ytobjekt 

LK2020:203 Rengärda 834634  7420938  ytobjekt 

LK2020:203 Rengärda 834646  7420945  ytobjekt 

LK2020:203 Rengärda 834650  7420953  ytobjekt 

LK2020:203 Rengärda 834646 7420965 ytobjekt 

LK2020:203 Rengärda 834642  7420969  ytobjekt 

LK2020:204 Härd 836704 7405857  punktobjekt 

LK2020:205 Kåta 818037  7432710 punktobjekt 

LK2020:206 Förvarings- eller fångstanläggning 840888 7394994 punktobjekt 

LK2020:207 Rengärda 843529 7398451 linjeobjekt 

LK2020:207 Rengärda 843498 7398433 linjeobjekt 

LK2020:208 Kolningsanläggning 833838 7403399 punktobjekt 

LK2020:209 Kolningsanläggning 833837 7403424 punktobjekt 

LK2020:210 Husgrund, historisk tid 833843 7403443 punktobjekt 

LK2020:211 Kemisk industri 833934 7403449 punktobjekt 

LK2020:212 Fornlämningsliknande bildning 
eller Renvall 

833522 7403425 ytobjekt 

LK2020:212 Fornlämningsliknande bildning 
eller Renvall 

833527 7403399 ytobjekt 

LK2020:212 Fornlämningsliknande bildning 
eller Renvall 

833550 7403398 ytobjekt 

LK2020:212 Fornlämningsliknande bildning 
eller Renvall 

833549. 7403383 ytobjekt 

LK2020:212 Fornlämningsliknande bildning 
eller Renvall 

833563 7403387 ytobjekt 

LK2020:212 Fornlämningsliknande bildning 
eller Renvall 

833566 7403408 ytobjekt 

LK2020:212 Fornlämningsliknande bildning 
eller Renvall 

833577 7403392 ytobjekt 

LK2020:212 Fornlämningsliknande bildning 
eller Renvall 

833620 7403399 ytobjekt 

LK2020:212 Fornlämningsliknande bildning 
eller Renvall 

833639 7403417 ytobjekt 

LK2020:212 Fornlämningsliknande bildning 
eller Renvall 

833654 7403437 ytobjekt 

LK2020:212 Fornlämningsliknande bildning 
eller Renvall 

833645 7403441 ytobjekt 

LK2020:212 Fornlämningsliknande bildning 
eller Renvall 

833609 7403413 ytobjekt 
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LK2020:212 Fornlämningsliknande bildning 
eller Renvall 

833595 7403429 ytobjekt 

LK2020:212 Fornlämningsliknande bildning 
eller Renvall 

833581 7403440 ytobjekt 

LK2020:212 Fornlämningsliknande bildning 
eller Renvall 

833568 7403426. ytobjekt 

LK2020:212 Fornlämningsliknande bildning 
eller Renvall 

833548 7403435 ytobjekt 

LK2020:212 Fornlämningsliknande bildning 
eller Renvall 

833533 7403435 ytobjekt 

LK2020:213 Rengärda 833833 7403514 ytobjekt 

LK2020:213 Rengärda 833827 7403508 ytobjekt 

LK2020:213 Rengärda 833817 7403508 ytobjekt 

LK2020:213 Rengärda 833808 7403508 ytobjekt 

LK2020:213 Rengärda 833802 7403517 ytobjekt 

LK2020:213 Rengärda 833793 7403532 ytobjekt 

LK2020:213 Rengärda 833797 7403546 ytobjekt 

LK2020:213 Rengärda 833806 7403547 ytobjekt 

LK2020:213 Rengärda 833816 7403550 ytobjekt 

LK2020:213 Rengärda 833824 7403547 ytobjekt 

LK2020:213 Rengärda 833831 7403527 ytobjekt 

LK2020:213 Rengärda 833833 7403521 ytobjekt 

LK2020:213 Rengärda 833801 7403485 linje 

LK2020:213 Rengärda 833806 7403506  linje 

LK2020:213 Rengärda 833800  7403471  linje 

LK2020:214 Härd 833790 7403556  punktobjekt 

LK2020:215 Fornlämningsliknande bildning 
eller Renvall 

823428 7442695 punktobjekt 

LK2020:216 Färdväg 823540  7442789 linje 

LK2020:216 Färdväg 823672.473 7442816 linje 

LK2020:217 Husgrund, historisk tid 840367 7376500  punktobjekt 

LK2020:218 Boplatsgrop 840378  7376471  punktobjekt 

LK2020:219 Kåta eller husgrund, historisk tid 840735 7376972  punktobjekt 

LK2020:220 Brott/täkt 840729 7376967 punktobjekt 

LK2020:221 Husgrund, historisk tid 840751  7377099 punktobjekt 

LK2020:221 Husgrund, historisk tid 840800  7377110  punktobjekt 

LK2020:222 Husgrund, historisk tid 840639  7395409  punktobjekt 

LK2020:223 Färdväg 840935  7394722 punktobjekt 

LK2021:03 Husgrund, historisk tid 825976  7421957  punktobjekt 

LK2021:04 Husgrund, historisk tid 825248  7415210  punktobjekt 

LK2021:05 Stensättning? 833009  7396746  punktobjekt 

LK2021:06 Härd 830049  7396215  punktobjekt 

LK2021:07 Naturbildning 827591 7425057  punktobjekt 

LK2021:08 Härd 835710  7410210  punktobjekt 

LK2021:09 Plats med tradition 822331  7443458  ytobjekt 

LK2021:09 Plats med tradition 822343 7443429  ytobjekt 

LK2021:09 Plats med tradition 822355  7443419  ytobjekt 
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