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FÖRORD

Syftet med denna skrift är att inspirera
samebyar, sameföreningar och enskilda
som vill dokumentera sitt kulturlandskap
eller andra delar av kulturarvet. Tanken är
inte att skriften ska vara heltäckande och
svara på alla frågor, utan att den ska fungera som en inspirationskälla.
Det finns många anledningar till varför
det är viktigt, ibland nödvändigt, att dokumentera den egna historien. Likaså finns
det en mängd olika metoder som man
kan använda i dokumentationsarbetet.
Hur det insamlade material ska hanteras
och spridas är nästa fråga. Möjligheterna
är i det närmaste oändliga. Kanske räcker
materialet till en bok eller en videofilm.
Eller en karta som kan användas vid
samråd med myndigheter när värdefulla
marker hotas av nya exploateringar.
Arbetet med skriften började som ett
samarbete mellan Ájtte, Svenskt fjäll- och
samemuseum i Jokkmokk, och Gaaltije

– sydsamiskt kulturcentrum i Östersund.
Därefter har arbetet ingått som en del
av projekt Saemieh Saepmesne – I det
samiska rummet som är ett samarbetsprojekt mellan Gaaltije, Saemien Sijte i
Snåsa och Västerbottens
museum.

Vår förhoppning är att du som läser den
här skriften ska få hjälp att hitta din egen
metod och ditt eget sätt att arbeta.

Lena Kroik och hennes farbror
Birger Jonasson har hittat en
boerne, en förvaringsgrop för
renmjölk. Boerne är en betydelsefull lämning i tamrenskötsellandskapet.

LYCKA TILL MED DITT DOKUMENTATIONSARBETE!
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VARFÖR SKA VI DOKUMENTERA?

Rätten till den egna histoRien
Tidigare var det vanligen iakttagare utifrån
som beskrev det samiska samhället, den
samiska historien och samernas traditionella kunskap. Egentligen är det först från
senare delen av 1900-talet som samebyar,
sameföreningar och enskilda samer själva
dokumenterar sin historia och sitt kulturlandskap. Det finns många anledningar till
varför det nu är dags att själva ta tag i sin
historieskrivning.

”Att ha dokumenterat den egna historien
har varit ett lyft för hela samebyn och det
är jag stolt över. Som jag ser det är det
här det enda positiva som har hänt oss
de senaste tio åren. Annars har vi mest
arbetat i motvind. På köpet har vi fått
stärkt identitet och självkänsla. När vi för
drygt tio år sedan började inventera våra
marker var det en förhoppning att hitta
lämningar som var tvåhundra, kanske trehundra, år gamla. När vi idag tio år senare
har kommit en bit på vägen – men är långt
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ifrån färdiga – vet vi att det i alla fall har
bedrivits renskötsel på våra marker i tre
olika årtusenden. Den känslan hoppas jag
att flera samebyar får uppleva, den kan
inte beskrivas utan den måste upplevas.
Man får en helt annan syn på markerna,
man känner sig aldrig ensam utan man
rör sig alltid i marker som är påverkade av
förfäderna.”
Jan Persson, renägare och initiativtagare
till dokumentationsprojektet ”Samers
markanvändning i Njaarke förr och nu”.

FN:s urfolksdeklaration som antogs
hösten 2007 har inneburit att samernas,
liksom alla andra urfolks, rättigheter
angående den egna historien har uppgraderats. Deklarationen säger bland annat
att urfolk har rätt att behålla, kontrollera,
skydda och utveckla sitt kulturarv.
Att känna delaktighet i historieskrivningen och ha möjlighet att påverka den
är därmed en samisk rättighet.
det är nödvändigt att skriva in sig i historien – om vi inte syns så finns vi inte.
Markerna krymper när det samiska kulturlandskapet utsätts för allt fler exploateringar. Storskaligt skogsbruk, anläggande
av vindkraftverk och master, gruvdrift och
växande turism är bara några exempel på
exploateringar som för alltid kan förstöra
värdefulla kulturmiljöer. Liksom andra
fornlämningar omfattas samiska lämningar av Kulturminneslagen (SFS 1988:950),
vilket bland annat innebär att alla ingrepp
i en fornlämning är tillståndspliktiga hos

dem. I brist på skrivna källor och muntliga
traditioner är det viktigt att se till att vi
hittar de gamla platserna och lägger in
dem på en karta. Vi behöver bevis på vår
långa närvaro i landskapet vid exempelvis
rättstvister, angående betesrätt och vid
markexploateringar”.
olof t Johansson, renägare i Tåssåsens
sameby och med ett starkt engagemang i
markrättighetsfrågor och dokumentation
av kulturlandskapet.

Renvall som fått återanvändning som soptipp – ett exempel på hur värdefulla kulturmiljöer kan
förstöras om de inte är registrerade.

länsstyrelsen, men för att kunna skyddas
krävs i praktiken att lämningarna är kända
och utprickade på en karta.
Markprocesser där samebyarnas rätt
till vinterbete ifrågasätts blir allt vanligare.
Eftersom skrivna källor som bekräftar
vinterbete oftast saknas är dokumentation av spåren i landskapet kompletterade

med intervjuer nödvändiga för att bevisa
sedvanerätt.
”Vi måste se till att ändra på den mytbild
om det osynliga folket som inte har lämnat
några spår efter sig som vi själva har medverkat till att skapa. Vi har alltid lämnat
spår, det gäller bara att kunna se och tyda
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KunsKaPeRna
föRsvinneR med männisKoRna
Kunskapsöverföringen har varit muntlig.
Man berättade för varandra och visade
praktiskt på olika färdigheter. De äldre
traditionsbärarna lärde barnen och på
så sätt fördes kunskaperna vidare mellan
generationerna. Så är det till stor del
fortfarande.
Därför är det allra viktigaste att
dokumentera den kunskap som de äldre

besitter. Fornlämningarna finns kvar och
likaså arkivmaterialet, men människorna
försvinner. Och med människan försvinner
också hennes unika kunskaper – om ingen
har lyssnat och fört kunskapen vidare.
Det är bara levande människor som kan
förvalta det så kallade immateriella kulturarvet, det ogripbara, allt det som inte
lämnar några fysiska spår men som är så
viktigt för att förstå sammanhangen.
Ofta finns det en stor kunskap om

Ann-Marie Kristofferson i samspråk med sitt
barnbarn Magnus Kroik Kristoffersson.

Där stod kåtan. John-Paul Persson berättar.
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den egna historien. Men det är inte
alltid som det egna kunnandet uppfattas som kunskaper, något som kan vara
viktigt även för andra och för kommande
generationer. Det kan behövas att någon
annan, ibland någon utifrån, lyssnar till
berättelser och iakttagelser för att den
som innehar kunskaperna ska inse att de
har ett värde.

otillfRedsställande
KunsKaPsläge
Kunskaperna om samisk historia, kulturlandskap och kulturarv är generellt bristfälliga. Den samiska historien har oftast
skildrats av icke-samer, i olika syften och
inte alltid nyanserat och objektivt.
Fortfarande är endast mindre delar av
det samiska kulturlandskapet fornminnesinventerat, och i de fall där inventeringar
är gjorda är det sällan det har varit utifrån
ett samiskt perspektiv. Tids- och pengabrist tillsammans med myndigheters
prioritering av andra geografiska områden
innebär att stora delar av samernas marker fortfarande är vita fläckar på kartan.
Det samiska kulturlandskapet mark-

nadsförs ofta som Europas sista vildmark.
Detta trots att markerna är fulla med spår
efter mänsklig aktivitet. Men spåren är
diskreta. Naturens egna material har använts till byggnader och föremål. Det som
inte längre användes skulle sakta få återgå
till naturen. Spåren som blir kvar kan vara
svåra att upptäcka. Detta tillsammans
med att det äldre samiska tänkandet att
låta det gamla vila i frid medför att endast
fragment av det samiska kulturarvet är
dokumenterat.
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VAD SKA VI DOKUMENTERA?

Det samiska kulturarvet består inte bara
av synliga, fysiska spår. Det biologiska kulturarvet – som vegetationsförändringar
på renvallar och visteplatser, barktäkter
och andra kulturspår i träd – är viktiga beståndsdelar i det samiska kulturarvet och
visar på bruket av naturen. Lika angeläget
är det som kallas för det immateriella kulturarvet, det ogripbara, det abstrakta, det
som inte lämnar några fysiska spår. Det
som någon måste berätta om. Detsamma
gäller språket och namnsättningen av
visteplatser och andra viktiga ställen.
Det materiella, det biologiska och det
immateriella kulturarvet tillsammans med
språket är delar av en helhet där alla delar
behövs för att bilden ska bli komplett.

tRaditionell KunsKaP
Traditionell kunskap är den praktiska eller
tysta kunskapen, den kollektiva folkliga
John-Paul Persson bygger en torvkåta
på traditionellt vis.
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kunskap som är baserad på erfarenhet.
Den traditionella kunskapen har förts
vidare från generation till generation,
men i det moderna samhället avbryts
ofta denna kunskapsöverföring. Generellt
brukar man säga att den kunskap som inte
används förloras efter en generation.
Några exempel på traditionella kunskaper är byggnadsteknik, materialkunskap,
slaktteknik, konsten att bereda skohö, att
tillaga och förvara kött och fisk och att använda naturens material till nyttoföremål.

Exempel: Vargen är värst. Traditionell samisk kunskap om rovdjur
Ett projekt där syftet var att dokumentera
samisk kunskap om de stora rovdjuren.
Arbetsmetoden var intervjuer av samer
från hela den svenska delen av Sapmi under åren 1998 – 2000. Arbetet redovisas i
en bok utgiven av Jamtli förlag i Östersund (Sikku och Torp 2003).
Projektet finansierades med EU-medel.

Exempel: Eld. Flammor och glöd
– samisk eldkonst
En bok där författaren sammanfattar
flera års intervjuer med äldre samer från
Jokkmokk.
Materialet är mycket omfattande och
detaljerat och redovisar traditionell kunskap kring konsten att elda. Författaren
har besökt sina informanter åtskilliga
gånger och frågat ut dem grundligt (Ryd
2005).

Exempel: ”Traditionell ekologisk
kunskap om markanvändning bland
samer i Laponia”
Ett pilotprojekt för att utarbeta en metodik för att dokumentera och analysera
traditionell kunskap om markanvändning. Projektet har erhållit medel från
NAPTEK (Nationella programmet för
traditionell ekologisk kunskap) och
Sametinget. Projektets drivs av Ájtte,
Svenskt fjäll- och samemuseum.
Pilotprojektet genomfördes i Sirges
och ambitionen var att söka ytterligare
medel för att göra en dokumentation
som täcker hela Laponia. Medel har
beviljats för en fortsättning under 2009
och ytterligare medel har beviljats från
Riksantikvarieämbetets sektorsforskningsmedel.
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landsKaPet
Fjäll och skog är inte alls den vildmark
som beskrivs i turistbroschyrerna. Tvärtom, överallt finns spår efter människor,
allt sedan inlandsisen försvann och fram
till idag. När man har lärt sig att tolka
landskapet och hitta spåren inser man
att markerna är fulla av lämningar efter
mänskligt brukande under olika epoker.
landskapet – historisk markanvändning
Dokumentation av landskapet kan innebära fältinventering och registrering av
kulturlämningar. Samarbete mellan sameby eller sameförening och arkeologer är
en utmärkt arbetsmetod. Renskötarens
kunskaper om landskapet och renens
vandringsvägar och arkeologens sakkunskaper är en kombination som brukar ge
bra resultat.
Resultatet av dokumentationen kan bli
ett register med tillhörande karta. Registret och kartan har många användningsområden, bland annat som planeringsunderlag. Vid samråd med myndigheter
angående exploateringar eller förändrad
markanvändning är det nödvändigt att
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Dokumentation av kåtaplats, Jovnevaerie sameby.

ha ett grundligt kartmaterial där de
gamla platserna är utmärkta. Ett annat

användningsområde kan vara att upprätta
kulturmiljöplaner för samebyarna.

Exempel: ”Samers markanvändning
i Njaarke förr och nu”
Njaarke sameby började dokumentera
sina marker 1996 i samarbete med länsstyrelsens arkeologer. Arbetet utökades
alltmer och under åren 2003 – 2005
bedrevs arbetet som ett EU-projekt med
samebyn som projektägare. Syftet var att
söka gamla boplatser och datera dem,
både inom och utanför samebyns nuvarande åretruntmarker. Projektet ledde
även till mer omfattande arkeologiska
undersökningar på strategiska platser.
Att samebyn hade en gammal historia
var känt, men att den skulle vara så gammal som C 14-dateringar och pollenanalyser av kåtatomter och renvallar visade
var det ingen som anade. De äldsta
dateringarna konstaterar tamrenskötsel
redan från 1000-talet e. Kr.
(Ljungdahl 2007).
Resultat av fornminnesinventering i Tåssåsens sameby.
De gamla platserna markeras
med prickar på kartan.
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Exempel: Att spåra sin historia och
Sökarna – Ohtsedäjjah
”Att spåra sin historia” var ett projekt där
samtliga samebyar i Jämtlands län samt
Idre sameby deltog. Projektet finansierades
med EU-medel och ägdes av Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum i Östersund. Det
pågick 2005–2007 med en arkeolog som
projektledare.
Syftet var att samerna själva skulle söka
sin historia och på så sätt öka kunskapen om
den egna kulturen. En viktig del i arbetet
var att ta tillvara den äldre generationens
kunskaper om boplatser,
flyttleder och markutnyttjande. I varje sameby fanns
en eller flera kontaktpersoner som fördelade det
interna arbetet .
Dokumentationsarbetet
började med utbildning
i fält. Därefter arbetade

Föreningen Sökarna
/ Ohtsedäjjah på utflykt

12 • Vägledning vid dokumentation

samebyarna själva i samråd med projektledaren. De dokumenterade kulturlämningarna registrerades i en databas speciellt
upprättad för projektet. Resultatet blev att
närmare två tusen kulturlämningar registrerades (Ljungdahl 2007).
När projekttiden var slut kändes det som
om arbetet bara hade påbörjats. Projektets
kontaktpersoner bildade därför en ideell
förening, ”Sökarna/Ohtsedäjjah”, vars syfte
är att dokumentera och sprida kunskap om
det samiska kulturarvet
(www.oloft.com/sokarna.htm).

landskapet – nutida markanvändning

Exempel: Samebyarnas renbruksplaner.
En renbruksplan ska fungera som ett
planeringsunderlag för samebyar på
motsvarande sätt som skogsbruksplaner används inom skogsbruket. Genom
kartläggning, fältinventering och med
hjälp av fjärranalys och vegetationsklassificering ska en renbruksplan:
- förbättra underlaget för operativ
renskötsel
- förbättra underlaget för samrådsdiskussioner med övriga markanvändare
- producera information som kan
kombineras med markanvändares
databaser
Samebyarna ritar själva in olika betesområden, årstidsland med mera på
kartor. Arbetet sammanställs i ett inom
projektet utvecklat specialkomponerat
geografiskt informationssystem (GIS)
för rennäringen, RenGIS. I RenGIS utförs
beteslandsindelning och sammanställs

renvallar. Lika viktigt som att registrera
platserna är att dokumentera kunskaperna. Vilket sorts gräs användes till skohö?
Hur gick plockning och beredning till?

geografisk data. Sammantaget ger detta
en god överblick över byarnas renskötselområden med möjlighet till detaljstudier. (Jougda 2003).
Renbruksplaner är ett projekt där
Skogsstyrelsen, Svenska lantbruksuniversitet och Sametinget samarbetar.
Sedan år 2000 har ett flertal samebyar
i Sverige arbetat med att upprätta renbruksplaner. (www.vilhelminamodelforest.

ortnamn
De samiska terrängnamnen, till exempel
på bäckar, fjäll och myrar finns sällan nedskrivna. Desto viktigare är det att fråga
dem som fortfarande minns. Intervjua,
gör en inspelning och skriva in namnen på
en karta.

se/Renbruksplan.htm).

Ibland kan det vara värdefullt att jämföra
dagens markanvändning med hur marken
användes under äldre tider. Med modern
GIS-teknik (geografisk informationsteknik)
är det möjligt att lägga in olika tiders brukande av mark som skilda kartskikt och se
hur äldre platser har fått ny användning
eller inte används alls i modern renskötsel.

Barktäkt vid Stora Sjäfallet.

det biologiska kulturarvet
Det biologiska kulturarvet visar hur
människan historiskt har nyttjat naturen.
Dokumentation av det biologiska kulturarvet kan innebära att man registrerar
skohömyrar, barktäkter, betesmyrar eller

en Plats, ett viste
Gå runt och dokumentera alla byggnader
– hur är de konstruerade, vilka material
har använts, är byggnaden restaurerad?
Vilka har bott i vistet? Berätta om
människorna, intervjua de som minns och
dokumentera deras berättelser.
Att följa en person eller en familj till de
platser som användes under olika delar av
året, att göra en årstidsbunden ”vandring” i landskapet, är en annan variant av
platsbunden dokumentation.
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Exempel: Jänsmässholmen
I Jänsmässholmen i Jämtland uppfördes
på 1920-talet ett tjugotal statliga arrendelägenheter. Syftet var att samer som
hade slutat med renskötsel istället skulle
arrendera husen och ägna sig år småskaligt
jordbruk.
På 1990-talet gjordes en dokumentation av de arrendelägenheter som då
fanns kvar. Arbetet kompletterades med
en genomgång av arkivuppgifter om den
statliga försöksverksamhet som givit upphov till bebyggelsen samt en historik över
försöksverksamheten och människorna i
Jänsmässholmen. Som alternativ till restaurering av de svårt förfallna byggnaderna
tillverkades en modell av ett ”typhus” i
skala 1:10 enligt originalritningarna.
Arbetet finansierades av länsstyrelsen
och finns sammanfattat i boken ”Samiska
nybyggare i Jänsmässholmen” (Jåma och
Ljungdahl 2001).
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Exempel: ”Sommarvistet Bartjan
– samebyns samlingspunkt”
I Bartjan, ett stort sommarviste i Tåssåsens sameby, har ett tjugotal äldre
byggnader (kåtor och förrådsbodar)
restaurerats till ursprungsskick med
hjälp av statliga medel. Samtidigt vårdar
samebyn marken på renvallar och
intilliggande delar av vistet. Men ett
viste består inte bara av byggnader och
renskötselanläggningar. Utan alla människor som har verkat och fortfarande
verkar där skulle det inte finnas några
byggnader att restaurera eller renvallar
att vårda. Därför intervjuade en av kvinnorna i samebyn några av människorna
som har anknytning till Bartjan och lät
dem berätta sina historier, både från
idag och igår. Arbetet har sammanfattats
i en skrift.
I skriften får man först följa med på
rundvandring i vistet utifrån en karta.
Alla byggnader är fotograferade, och det
finns en liten beskrivning över kåtans

eller stugans ägare och historia. Sedan
följer ett kapitel med intervjuer.

Skriften har finansierats av länsstyrelsen
i Jämtlands län (Fjällström och Ljungdahl
2005).
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männisKoRna, beRättelseRna
Inom det här området finns det hur
mycket som helst att dokumentera:
levnadsöden, föreställningar, traditioner och myter är bara några exempel.
Det är angeläget att dokumentera både
kvinnors, mäns och barns berättelser.
Unga och gamla, infödda, inflyttade
och utflyttade – alla ingår i den gemensamma historien och kan berätta
utifrån sina unika erfarenheter.

Exempel: ”Muittut ja muitalusat.
Minnen och berättelser från
Rávttasjávri”
Berättelser om hur samer levde
under 1800- och 1900-talen i Gabná
sameby. Händelserna som återberättas är knutna till landskapet, till människor som har levt och flyttat inom
området (Dynesius och Stenberg
2000).
Arbetet är sammanfattat i en rapport
från Ájtte, Duoddaris 17.
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RensKötsel

Exempel: ”När dom andra
sover. En berättelse från Jijnjevaerie sameby”
Fotografen Christer Olofsson har
under flera år följt renskötarna
och deras familjer i Jiinjevaerie
sameby i norra Jämtland och
dokumenterat både vardag och
helg. Men mest har han följt renskötarna i deras dagliga arbete.
Resultatet har Christer redovisat
i boken ”När dom andra sover”.
Stommen i boken är fotografier,
kompletterat med korta texter
(Olofsson 2007).

byggnadeR
Byggnader kan berätta mycket. Om människorna som byggde och bodde där, om
samhällsstrukturer, försörjningssätt och
tidsepoker.
Tillgång till material liksom hantverksskicklighet har styrt byggnadernas utseende. Därtill kommer lokala traditioner.
Variationerna är oändliga. Byggnader kan
även betraktas som tidsdokument som
speglar vilka tekniker och material som
var moderna just då. Begrepp som kamin,
vedspis, fönster, trägolv, tjärpapp och
farstu kan väcka funderingar om förändringar.
Byggnader som inte längre har någon

användning men som var viktiga under tidigare epoker, som
enklare förvaringsbyggnader
och ställningar, återgår snart
till naturen och kan därför ha
ett speciellt dokumentationsvärde.
Kanske vill du dokumentera
ålderdomliga byggnadstyper som tidigare var mycket
vanliga men som det idag inte
finns många kvar av. På sydsamiskt område är klykstångskåtan ett sådant exempel.
De samiska namnen på
traditionella byggnader, material och konstruktionsdelar är viktiga att dokumentera
medan det finns någon som kommer ihåg
dem.
u Bostadskåtor, getkåtor, förrådskåtor,
rökkåtor.
u Klykstångskåtor, bågstångskåtor,
åskåtor.
u Näverkåtor, tältkåtor, riskåtor, flerkantiga timmerkåtor, brädkåtor
u Byggnader helt eller delvis uppbyggda av stenar.

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Stugor och hus
Nybyggen
Förrådsbodar
Enklare förvaringsbyggnader och
torkställningar
Ekonomibyggnader tillhörande jordbruket
Rengärdor (palissadhagar)
Föreningshus
Nomadskolor
Kyrkstäder
Renvaktarstugor
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Exempel: Näverkåtor i östra Norrbotten
En inventering av näverkåtor inom det
skogssamiska området i östra Norrbotten. Arbetet omfattar historik, dokumentation, fotografering och uppmätning av
ett antal näverkåtor (Huuva, G. 1998)
Arbetet finns sammanfattat i byggnadsantikvarisk rapport 1998:3 från Ájtte.

allmänt om samisK histoRia

Exempel: ”Kulturspår i Muonio
sameby – ett etno-arkeologiskt
perspektiv”
Projektets syfte var att studera Muonio
sameby ur ett etnologiskt och arkeologiskt perspektiv och få en helhetsbild
över hur samebyn har nyttjat markerna.
Visten med rengärden besöktes och man
gjorde fältinventeringar för att finna ytterligare visten och forn- och kulturlämningar. Genom att intervjua sagesmän
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dokumenterades rörelsemönstren mellan olika visten.
Två arkeologer från samebyn arbetade med projektledning, fornminnesinventering, registrering och intervjuer.
Därutöver har engagerade samebymedlemmar och annan intresserad lokalbefolkning gjort värdefulla insatser som informanter och vägvisare. Projektets mål
var att resultaten skulle kunna användas
för fortsatt forskning om skogssamisk
kultur samt att samebyn ska använda
resultaten som kunskapskälla vid utvecklandet av eko- och kulturarvsturism som
ett komplement till rennäringen, inte
minst för kvinnorna i samebyn. Arbetet
finns sammanfattat i rapporter och
förhoppningen är att kunna publicera en
populärvetenskaplig skrift (Sevä).
Projektet finansierades med EU-medel.

Exempel: ”Getens plats och funktion
i det rennomadiska samhället inom
Jokkmokksområdet under 1900-talet”
Syftet med studien har varit att studera
getskötseln bland de rennomadiserande
samerna i Jokkmokk från slutet av
1800-talet fram till mitten av 1900talet. Samtidigt påvisades förändringar
för samerna under tidsperioden. Studien
grundar sig på intervjuer (enligt frågelistor) och en byggnadsantikvarisk undersökning av getkåtor (Blind och Kuoljok
2002).
Arbetet är en D-uppsats i etnologi från
Uppsala universitet.

sPRåKet
Språket är ett levande kulturarv som
hela tiden förändras. Gamla ord glöms
bort och nya kommer till. I språket lagras
kunskaper, minnen och berättelser från
tidigare generationer. Mycket av den traditionella kunskapen återspeglas i språket.

Kyrkstäderna har haft en viktig funktion i det samiska samhället. Bilden är från kyrkstan i Arvidsjaur.

samtidsdoKumentation
Det är lätt att glömma att även vår egen
tid och vårt vardagsliv har ett värde att
dokumentera. Idag är snart historia.
Samtidsdokumentation kan behandla
ett specifikt ämne, till exempel en vanlig
dag för en samisk elev i årskurs åtta –
skolundervisning, fritid, kläder, boende.
Ett annat exempel är att beskriva vinterflyttningen ett visst år inom en sameby.
Vid samtidsdokumentation är intervjuer tillsammans med fotografering eller
videofilmning de viktigaste metoderna.
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HUR GÖR VI – VILKA METODER KAN VI ANVÄNDA?

• Var ska intervjun hållas? Om du vill
inteRvJueR
ha information om landskapet är det
Hur en intervju kommer att gestalta sig är
bäst att vara ute på platsen. Annars är
omöjligt att förutspå. Kontakten mellan
kaffebordet ett bra ställe för att lossa
den som intervjuar och informanten är
tungans band.
avgörande för resultatet. Tidpunkt och
plats spelar in. Ibland är det en fördel om
• Avsätt gott om tid och se till att inte
den som intervjuar och informanten känheller informanten är stressad. Lyssna
ner varandra väl medan det i andra fall blir
noga till vad informanten egentligen
bättre resultat om den som intervjuar komsäger och avbryt inte.
mer ”utifrån”. Huvudsaken är ömsesidig
• Vilket språk ska intervjun göras på?
respekt.
Mycket kunskap finns bevarad i det
samiska språket, men för att intervjun
Innan man börjar intervjua finns det några
ska vara givande krävs att både den
saker att tänka igenom:
som intervjuar och informanten är väl
• Vad vill jag veta? Var väl förberedd och
förtrogna med språket.
försök att hålla dig till ämnet. Skriv en
• Vilka ska jag intervjua? Om det är möjfrågelista som du följer. Det kan vara
ligt så intervjua personer av olika kön
klokt att skicka frågelistan några dagar i
och ålder och med olika erfarenheter.
förväg så att informanten hinner förbereda sig. Mest troligt kommer du att få
• Återkom gärna till informanterna vid
en massa information om helt andra saflera tillfällen. Om det inte är möjligt
ker än det som var ditt egentliga ärende.
så ring upp några dagar efter intervjun
Sådan sidoinformation är nog så viktig.
och ställ kompletterande frågor.
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• Prova att ha två eller flera informanter
med vid samma intervjutillfälle. Ibland
kommer man ihåg bättre tillsammans.
• Vilken teknik ska jag använda? Endast
papper och penna, videokamera eller
inspelningsutrustning? Respektera
informantens önskemål.
• Låt informanten ta del av en utskrift av
intervjun så att han / hon har möjlighet
att förklara eller rätta till.
• Hur ska intervjuerna förvaras? Hur och
var ska intervjun sparas? Ska intervjun
eller delar av den sekretessbeläggas?
• Missbruka inte personliga förtroenden.

eller hon tror att du vill få svar på. På så
sätt kan det som inte berättas vara nog så
intressant.

David Jonasson intervjuar Märta Johansson från Glen.

Några vanliga felkällor:
Minnet påverkas av tiden. Ta inte allt
som sägs för givet och tolka inte allting
bokstavligt. Kolla gärna upp årtal, platser

och annat som är lätt att blanda ihop eller
glömma.
Vad man väljer att berätta är selektivt.
Kanske berättar informanten det han

Information som framkommer vid intervjuer kan vara andra- eller tredjehandsuppgifter och får inte tas som absoluta
sanningar.
Informanten ger dig sin bild av det
skedda. Det kan finnas andra versioner.
Sanningen är inte svart eller vit utan
oftast i olika gråa nyanser.

Vägledning vid dokumentation • 21

KaRtläggning, ”maPPing”
”Mapping” eller kartläggning är en metod
som har använts av många organisationer
och urfolk runt om i världen för att redovisa traditionellt resursutnyttjande och
markanvändning. Syftet är att visa den
lokala befolkningens historia och kopplingen till den omgivande naturen och att
på så sätt stärka sina markrättigheter.

Erfarenheter från flera olika kartläggningsprojekt i Canada har samlats i
en handbok ”Chief Kerry´s Moose: A
guidebook to land use and occupancy
mapping, research design and data
collection” (Tobias 2000), utgiven av the
Union of BC Indian Chiefs & EcoTrust
Canada.
Ett intressant exempel på mapping
är inuiternas markanvändning och
markbesittning i Nunavut i Canada. Inför
bildandet av Nunavut-territoriet samlades traditionell kunskap hos lokalbefolkningen in. Materialet finns redovisat i
en omfattande databas med geografiska
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informationssystem (GIS). Databasen är
indelad i flera delar:
- Viktiga områden för vilt och jakt
- Fornminnen och kulturlämningar
- Land tillhörande inuiter
- Kommunikationsleder
- Bosättningar och byggnader
- Ortnamn både på engelska och
inuktitut

Mapping lämpar sig bra för dokumentation av samiskt markutnyttjande.
Metoden grundar sig på intervjuer
med lokalbefolkningen och innebär att
resultaten redovisas på kartor. Nyttjandet
av markerna är färskvara och förändras
ständigt. Kartläggningen bör därför uppdateras med jämna mellanrum, annars är
den snart inaktuell.
Resultatet är beroende av att det finns
tillgång till riktigt bra kartmaterial vid intervjutillfällena. Kartorna måste vara i en
lämplig skala med så mycket detaljer som
möjligt för att informanterna ska känna
igen sig, de kan annars uppleva kartorna

enbart som förvirrande. Informanterna
måste få tid på sig för att bekanta sig
med kartmaterialet. När man sitter med
kartan framför sig är det bra att samtidigt
dokumentera de gamla samiska namnen
på myrar, fjäll och bäckar. Det kan vara
bra att sitta flera stycken tillsammans och
jobba med mapping. Ibland är det lättare
att minnas om man är flera som arbetar
tillsammans.
Ett alternativ till att arbeta med färdigt
kartmaterial är att själv tillverka kartorna.
Då utgår man från ett stort blankt papper
där deltagarna ritar in de viktiga platserna
utifrån sina egna mentala kartor.
Ekologiska kalendrar som redovisar
resursutnyttjandet under en viss tidsperiod kan bli resultat av mapping. Beskrivning av ett renskötselår på en karta är
ett sådant exempel, var man bedriver
jakt och fiske under olika årstider ett
annat.
Israel Ruongs skildring av hur olika
naturresurser nyttjades på det samiska
nybygget Harrok är en typ av ekologisk

kalender. Ruong redovisar på en karta
platser för bland annat jakt och fiske,
foderinsamling och insamling av växter
(Ruong 1978).

Kartläggning av samiska förhållanden har
tidigare framförallt gjorts av myndigheter
i olika sammanhang som gränsdragning,
betesområden och flyttvägar.
Ett exempel där samebyar och olika
myndigheter har samarbetat om kartläggning är renbruksplanerna. Samebyarna
har själva ritat in olika betesområden,
årstidsland m.m. på kartor. Satellitbilder,
vegetationskartor och skogskartor har legat till grund för inritningarna. Syftet med
renbruksplaner är att skapa förutsättningar för att bättre kunna planera för en
bärkraftig renskötsel som effektivt nyttjar
betesmarkerna.
Kartor gör det osynliga synligt – människorna och historien blir synliga. Om
man kan visa upp en karta är det lättare
att föra en dialog med beslutsfattare, till
exempel vid samråd.

aRKivsöKning
Det finns inget samlat samiskt arkiv i Sverige. Handlingar om samiska förhållanden
och personer finns spridda på många olika
arkiv och institutioner.

I BILAGA 1 finns exempel på arkiv som
innehåller samiskt material

Äldre fotografier kan ha stort värde vid dokumentationsarbete. Vykort från Nyhem.
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fältinventeRing
Innan man börjar med arkeologisk fältinventering av ett område
är det bra att ta reda på vilka
forn- och kulturlämningar som är
registrerade sedan tidigare. Fornoch kulturlämningar kan vara
registrerade på olika ställen, här
är några av dem:
u

I fornminnesregistret. Här
finns alla fornlämningar som
är registrerade i samband
med Riksantikvarieämbetets
fornminnesinventering. Sådan
inventering har gjorts i princip
över hela Sverige förutom över
stora delar av fjällkedjan. Fornminnesregistret är digitaliserat
(FMIS) och en enklare version,

Exempel på arkivmaterial. Ernst
Mankers uppmätning av en kåtaplats
i Gröngumpen, dåvarande Anarisets
lappby.
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FORNSÖK, finns tillgänglig för allmänheten på Riksantikvarieämbetets
hemsida. Se
www.raa.se/cms/fornsok/start.html
och följ instruktionerna.
Länsstyrelser (kulturmiljö) och länsmuseer kan lämna upplysningar om registreringar i FMIS.
u

Hos Skogsstyrelsen. Under flera år har
Skogsstyrelsen bedrivit dokumentationsprojekt (bland annat projektet
”Skog och historia”) med registrering
av kulturlämningar framförallt i skogslandet. Uppgifterna finns registrerade i
en databas. Kontakta Skogsvårdsstyrelsens lokalkontor så får du veta om det
har bedrivits några dokumentationsinsatser i ditt område.

u

Av lokala projekt. Kontakta berörd
sameby, sameförening eller personer
som har anknytning till området och
hör efter om de känner till om det har
bedrivits kulturminnesregistrering.
Fråga även på närmaste länsmuseum.

Att söka arkivmaterial och äldre kartor
kan vara en bra förberedelse inför fältinventering.
Den bästa informationen om var de gamla
platserna finns får du genom att fråga
människor med anknytning till området.
Kom ihåg att samma platser ofta har
använts under hundratals eller tusentals
år, oavsett om människan har försörjt sig
som jägare och samlare eller renskötare.
I båda fallen har man varit beroende av
hur djuren rör sig – främst tamrenen,
men i äldre tider även vildren och älg.
Därför kan fångstgropar, kåtatomter och
moderna gärden ligga sida vid sida.
metod
Vid fältinventering måste vi förlita oss till
vad vi ser med våra ögon. Tidigare erfarenheter och kunskaper samt förmågan
att se det som avviker från den naturliga
omgivningen styr vad ögat uppfattar.
Det kan ibland vara svårt att avgöra om
det vi ser är spår efter människors verk.
Samiska lämningar är diskreta och ibland
tar naturen tillbaka så effektivt att spåren

Inventering i Tåssåsens sameby.

helt utplånas. En del gamla visteplatser
kommer vi därför aldrig att hitta.
En jordsond är ett bra hjälpmedel vid

fältinventering. Med sonden kan man
både känna stenkonstruktioner under
markytan och ta upp en markprofil.
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fotogRafeRa och filma
Fotografering och videofilmning kan dels
användas som komplement till intervjuer
och vid fältinventering, dels som egen
dokumentationsmetod.
Vilken typ av kamera, digital eller system, respektive videokamera som är bäst
att använda är en smaksak.
Kom ihåg att anteckna datum, namn på
personer och platser.

I jordsonden syns kolbitar och rödbränd jord från en härd.

I markprofilen syns olika jordlager och
även kol och sot från till exempel en
eldstad.
Det allra viktigaste är att kulturlämningen prickas in på kartan. Enklast är
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att använda en GPS. Papper och penna
behövs förstås. En tumstock eller måttband är bra att ha med. Kamera och/eller
videokamera är bra komplement.

I BILAGA 2 kan du läsa om hur man
beskriver forn- och kulturlämningar
och i BILAGA 3 finns exempel på lämningar i samiska miljöer.

Man kan säga att det till viss del ligger en
inbyggd konflikt i dokumentation av det
samiska landskapet. Samtidigt som det
traditionella förhållningssättet var att det
gamla skulle få vila i frid och återlämnas
till naturen så finns det idag ett växande
behov av att visa på de fysiska spåren
efter sin existens. Att synliggöra sitt kulturlandskap och kulturarv, åtminstone valda
delar av det, har blivit en nödvändighet –
om vi inte syns så finns vi inte. Det är svårt
att argumentera för sina rättigheter till
mark om man inte kan visa upp kulturlämningarna.

VAD BLIR SLUTPRODUKTEN?

Hur ska resultatet av vår dokumentation
synliggöras, vad vill vi att slutprodukten
ska bli? Det finns en mängd olika alternativ. Här är några exempel:
u

Hemsida

u

Tidningsartikel eller kapitel i en bok

u

Broschyr

u

Arbetsrapport

u

Egen skrift eller bok

u

Läromedel

u

Skyltning

u

Databas

u

Karta

u

Bildsamling

u

Föreläsning eller föredrag

u

Video- eller spelfilm

u

Radio- eller TV-program

Tomasvallen.

Sommarskolan i Härbergsdalen.
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FÖRVARING AV MATERIALET
Innan man börjar dokumentera måste
man diskutera och vara överens om var
det insamlade materialet ska förvaras och
vem som ska ansvara för det. Beroende
på dokumentationsarbetets syfte finns
det olika svar på frågan.
• Vilka kan ha nytta och glädje av dokumentationen?
• Vem ska materialet vara tillgängligt
för?
• Hur kan man förhindra att materialet
kommer i orätta händer eller missbrukas?
• Kan vissa känsliga lämningar undantas
från de offentliga registren?
• Är det meningsfullt att först dokumentera och sedan låsa in allt material?
Om kulturlandskapet dokumenteras i
syfte att förbättra kunskapsläget och för
att användas som planeringsunderlag ska
registreringarna finnas tillgängliga lokalt i
samebyn eller området som en karta med
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tillhörande kulturminnesregister. Arbetet kan då direkt få en praktisk nytta vid
samråd med kommuner och myndigheter.
För att kunna skyddas enligt Kulturminneslagen ska registreringarna även finnas
tillgängliga hos länsstyrelsen.
Dokumentationsuppgifter, inte minst
intervjuer, är material som kan vara ovärderligt för kommande generationer. Om
inte sagesmännens kunskaper bevaras,
antingen som inspelningar eller i skriven
form, är de snart glömda.
Det är angeläget att dokumentationsmaterial förvaras säkert för brand, vattenskada och annan förstöring. Det bästa är
att lämna arbetet till ett arkiv med möjlighet till professionell förvaring. Landsarkiven i Östersund och Härnösand, vissa
museer samt Ájtte har sådana utrymmen.
Material som lämnas till arkiven kan efter
ägarens önskemål sekretessbeläggas.
Känsliga personuppgifter skyddas av
sekretesslagen.
Om man av någon anledning absolut

inte vill lämna ifrån sig sitt dokumentationsmaterial så förvara det så säkert som
möjligt, helst inlåst i ett kassaskåp eller
bankfack.

MÖJLIGHETER TILL FINANSIERING OCH UTBILDNING

finansiering
Möjligheterna till finansiering av dokumentationsprojekt är beroende bland
annat av EU-program, kulturpolitik och
politisk vilja, och förändras hela tiden.
Här är några exempel på finansieringsmöjligheter år 2009:

Sametinget och CBM: Dokumentation av
samisk traditionell kunskap.
Utifrån det faktum att samernas traditionella kunskap riskerar att glömmas
bort tillkom Samiska initiativet 2007.
Samiska initiativet är ett samarbete mellan Sametinget och NAPTEK (nationella
programmet rörande traditionell ekologisk kunskap) med målsättning att skapa
förutsättningar för en fullständig kartläggning av samisk kultur och kunskap, i
huvudsak genomförd av samerna själva
och utifrån deras eget perspektiv. Med
syfte att utveckla och utvärdera metoder
för att dokumentera traditionell samisk

kunskap finansierar Sametinget och NAPTEK ett antal pilotprojekt under perioden
2007–2009. Kunskapen att förvalta den
biologiska mångfalden betraktas ofta som
en naturlig del av urfolkens traditionella
kunskaper. På så vis kan traditionella
kunskaper vara viktiga att ta tillvara för att
skapa ett långsiktigt hållbart samhälle och
leda till en långsiktig hållbar utveckling
både socialt, kulturellt, ekonomiskt och
ekologiskt för det samiska området.
Sametinget kan lämna information, tel.
0980-780 30.
Sametingets kulturråd
Hos Sametinget kan enskilda, samebyar
och föreningar söka bidrag till olika dokumentationsinsatser. Kontakta Sametinget,
tel. 0980-780 30, för mer information.
EU:s strukturfonder
Sök information på länsstyrelsernas hemsidor om vilka EU-program som kan vara
aktuella.

Landsbygdsprogrammet
Kontakta Sametinget, tel. 0980-780 30,
för information.

RAÄ:s kulturmiljöanslag
Upplysning om kulturmiljöanslaget lämnas av länsstyrelserna.
Länsstyrelsen Norrbotten
0920-960 00
www.bd.lst.se
Länsstyrelsen Västerbotten
090-10 70 00
www.ac.lst.se
Länsstyrelsen Jämtland
063-14 60 00
www.z.lst.se
Länsstyrelsen Dalarna
023-810 00
www.w.lst.se
Länsstyrelsen Västernorrland
0611-34 90 00
www.y.lst.se
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utbildning
Liksom finansiering av dokumentationsprojekt förändras möjligheterna till utbildning. Här är några förslag:
Samernas utbildningscentrum
0971-44 000
www.samernas.se
Sámiid Riikkasearvi – Svenska Samernas
Riksförbund, SSR
090-14 11 80
Studieförbunden i respektive län
Länsmuseer och övriga museer
Landsbygdsprogrammet
Kontakta Sametinget, tel. 0980-780 30,
för information.
Inom EU-finansierade projekt
Sök information på länsstyrelsernas hemsidor om vilka EU-program som kan vara
aktuella.
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Inventeringskurs i Ammarnäs 2006.

lagaR med mera
Det finns några lagar som man bör känna
till när man arbetar med dokumentation
av landskapet.
Kulturminneslagen
Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML).

1 § Det är en nationell angelägenhet att
skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret
delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet
mot kulturmiljön. Den som planerar eller
utför ett arbete skall se till att skador på
kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller
begränsas.
I KML finns bestämmelser om fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga
kulturminnen samt om utförsel av
kulturföremål ut ur landet.
Såväl kända som okända fornlämningar skyddas av 2 kap i KML. Runt

LAGAR med mera
fornlämningen finns dessutom ett fornlämningsområde som har samma starka
lagskydd som själva fornlämningen.
Fornlämningsområdet är till för att man
ska kunna uppfatta och förstå fornlämningen i sin miljö.
6 § Det är förbjudet att utan tillstånd enligt
detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka
över eller genom bebyggelse, plantering
eller på annat sätt ändra eller skada en fast
fornlämning.
Tillstånd till alla ingrepp i fornlämning
ska sökas hos länsstyrelsen.
7 § Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för
att skydda och vårda en fast fornlämning.
Samiska fornlämningar behandlas
enligt KML lika som alla andra fornlämningar. Det innebär till exempel

att en sameby som vill anlägga en ny
renskötselanläggning ska ta reda på om
det finns fornlämningar i området. I så
fall måste samebyn söka tillstånd för
ingrepp.
Användning av metallsökare

Enligt 2 kap. i KML kräver användning av
metallsökare alltid tillstånd från länsstyrelsen.

Skogsvårdslagen
Samiska kulturminnen (som inte är
klassade som fornlämningar, till exempel
förfallna kåtor med byggnadsrester kvar)
har ett visst skydd genom Skogsvårdslagen. Skyddet innebär att man ska ta
hänsyn till lämningarna vid skogsbrukande åtgärder.
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Miljöbalken (MB)
Miljöbalken är en sammanhållen miljöoch resurslagstiftning där skyddsintressena står i centrum. I kap 1 § 1 preciseras
att tillämpningen av begreppet hållbar
utveckling skall innebära att:
- människors hälsa och miljö skyddas
mot skador och olägenheter oavsett
om dessa förorsakas av föroreningar
eller annan påverkan
- värdefulla natur- och kulturmiljöer
skyddas och vårdas
- den biologiska mångfalden bevaras
- mark, vatten och fysisk miljö i övrigt
används så att en från ekologisk,
social, kulturell och samhällsekonomisk
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synpunkt långsiktigt god hushållning
tryggas
- återvinning och återanvändning liksom annan hushållning med material,
råvaror och energi främjas så att ett
kretslopp uppnås
Kulturreservat är en skyddsform som
infördes i samband med MB. Kulturreservat ska ses som ett komplement
eller alternativ till naturreservat och ska
användas när det är kulturmiljöskyddet
som är huvudsaklig orsak till skyddsbehovet.

Plan- och bygglagen (PBL)
Plan- och bygglagen reglerar kommunernas planläggning av mark, vatten
och byggande. I PBL finns bland annat
bestämmelser för översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.
I samband med kommunal planläggning är det viktigt att kommunerna samråder med samebyar och andra sakägare
för att ta tillvara rennäringens intressen.

Svensk FSC-standard för certifiering av skogsbruk (andra upplagan
februari 2000)
4.2 Urbefolkningars rättigheter
4.2.1. Renskötselområde
Skogsägaren accepterar och tar hänsyn
till den samiska renskötsel som bedrivs
på markinnehavet om det befinner sig
inom det område som i Lantbruksstyrelsen, Statens Planverks rapport 44 del
5, 1978, anges som renskötselområde
(åretruntmarker och vinterbetesmarker).
4.2.4. Särskilt viktiga platser
Inom renskötselområdet skall skogsbrukaren ta hänsyn till och respektera i
samverkan med samerna identifierade
platser av särskild betydelse för samerna
i kulturellt, ekologiskt, ekonomiskt eller
religiöst hänseende. Dessa är gamla
boplatser och andra samiska kulturlämningar, flyttningsleder, naturliga
samlingsställen (rastbeten), svåra passager, särskilt viktiga hänglavsområden,
arbetshagar och kalvningsland.

------------------Svenska FSC-styrelsen antog förslag till
ny FSC-standard i april 2009. Denna
standard är inskickad till internationella
FSC för godkännande, vilket kommer
att ske tidigast i augusti 2009. I den nya
standarden förstärks ursprungsfolks rättigheter till land:
Princip 3: Ursprungsfolks lagliga och
hävdvunna rättigheter att äga, nyttja och
förvalta sina landområden, besittningar
och tillgångar skall erkännas och respekteras.
Kriterium 3.2
Skogsbruk skall inte hota eller försvaga
ursprungsfolks tillgångar eller besittningsrättigheter, varken direkt eller
indirekt.
Kriterium 3.3
Platser av särskild kulturell, ekologisk,
ekonomisk eller religiös betydelse för
ursprungsfolk skall tydligt identifieras i
samverkan med denna befolkning samt
erkännas och skyddas av skogsbrukaren.

3.3.1. Skogsbrukare med markinnehav
inom renskötselområdet tar hänsyn till
och respekterar områden och platser av
särskild kulturell, ekologisk, ekonomisk
eller religiös betydelse för samerna.
Dessa är gamla boplatser och andra
samiska kulturlämningar, flyttningsleder,
naturliga samlingsställen, övernattningsställen (rastbeten), svåra passager, särskilt viktiga hänglavsområden,
arbetshagar och kalvningsland samt
kulturellt viktiga stigar och offerplatser.
Dessa dokumenteras vid samråden eller
genom samebyarnas markanvändningsredovisningar och riksintresseredovisningar för renskötsel.

Kriterium 3.4
Ursprungsfolk skall gottgöras när deras
traditionella kunskaper om användningen av skogens arter eller om skötselmetoder tillämpas i skogsbruket. En formell
överenskommelse om sådan gottgörelse
skall träffas, med befolkningens frivilliga
medgivande och kännedom om konsekvenserna, innan skogsbruksåtgärderna
påbörjas.

3.3.2. Skogsbrukare med markinnehav
inom renskötselområdet planerar och
genomför skogsbruksåtgärder så att
identifierade områden och platser med
särskild kulturell, ekologisk, ekonomisk
eller religiös betydelse för samerna
bevaras och skyddas.
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exemPel På aRKiv som innehålleR samisKt mateRial.
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk.
Ett stort antal arkivhandlingar rörande den samiska
befolkningen finns digitaliserade i Ájttes arkiv. Bland
annat delar av lappfogdearkiven, renbeteskommissionen, diverse material från landsarkiven i Härnösand och
Östersund och Riksarkivet samt Filip Hultblads samling.
Det scannade materialet kan beställas som CD-skivor.
Ernst Mankers fältarbeten finns som papperskopior. På
Ájtte finns även Samernas folkhögskolas och Lennart
Wallmarks arkiv, arkiven från samiska idrottsförbundet
och Same Ätnam, Sáminuorra, vissa samebyarkiv samt
Ludvig Wästfelts stora fotosamling.
Gustaf Hallströms arkiv på Forskningsarkivet Umeå
Arkivet vid Institutet för språk och folkminnen (SOFI, DAUM)
En statlig myndighet med uppdrag att på vetenskaplig
grund främja kunskaperna kring ortnamn, personnamn,
dialekter och folkminnen.
SOFI:s folkminnessamlingar finns i Uppsala, Göteborg,
Lund och Umeå. I SOFI:s arkiv finns uppteckningar,
fotografier och inspelningar samt frågelistor om samisk
traditionell kunskap.

Hos DAUM (dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet) i
Umeå finns material främst från Västerbotten och Norrbotten samt allt samiskt material.
Hos SOFI i Uppsala finns material främst från Jämtlands,
Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län.
Landsarkiven i Härnösand och Östersund
På landsarkiven finns mycket källmaterial som kan ge
upplysningar om samer. Där förvaras lokala och regionala
statliga arkiv från medeltid till idag men även privata
arkiv (som enskilda personers arkiv, gårdsarkiv och företagsarkiv).
I kyrkobokföringen (folkbokföringen) registrerades hela
befolkningen från 1686 till 1991 – prästerna i varje församling ålades att i en bok (kallad kyrkobok eller ministerialbok) föra in födsel, dop, konfirmation, lysning, vigsel,
död och begravning. 1749 började man föra befolkningsstatistik sockenvis och samtidigt började prästerna föra
husförhörslängder där hela befolkningen registrerades.
Man fördes in i böckerna när man föddes och ströks när
man flyttade ur församlingen eller avled. Samerna ingick
i folkbokföringen, men på grund av flyttningarna kunde
det vara svårt. Ofta kunde inte dödsfall och födslar meddelas förrän långt efteråt på grund av stora avstånd.
Befolkningsuppgifter finns även i mantalslängder och
skattelängder av olika slag.
I domstolsarkivens (tingsrätter, häradsrätter och rådhus-
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rätters) domböcker och lagfartsprotokoll ingår lagfarter
och andra dokument som bildar den rättsliga grundvalen
för ägande av land och vatten. För forskning om äganderätt till land och vatten och för klargörande av samernas
rättigheter till t.ex. renbete och olika former av servitut
är domböckerna och övriga protokollsserier i domstolsarkiven det centrala materialet. På lokal nivå finns dessa i
häradsrättsarkiven.
På Landsarkivet i Härnösand finns uppgifter framförallt
från Norrbottens och Västerbottens, Västernorrlands och
Gävleborgs län.
Uppgifter om Jämtlands län samt till vissa delar
Idre sameby i Dalarna finns på Landsarkivet i Östersund.
I Uppsalas landsarkiv kan finnas uppgifter om samer i
Dalarna men även i Västmanland och Uppland.
Länsstyrelsernas äldre material finns på landsarkiven.
Yngre arkivmaterial kan förvaras hos länsstyrelserna.
Lantmäteriarkiven och lantmäteristyrelsens arkiv
I lantmäteriarkiven finns bland annat ekonomiska kartor
och generalstabskartor, samt olika historiska lantmäterikartor. Flertalet kartor är numera scannade och många
finns tillgängliga från Lantmäteriets hemsida, www.
lantmateriet.se. Klicka på ”historiska kartor” och följ
instruktionerna.
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Arkivet vid Nordiska museet i Stockholm
Under perioden 1940 – 1970 genomförde Nordiska museet fältundersökningar inom hela den svenska delen av
Sápmi. I det så kallade Lapska arkivet (som ingår som en
liten del i Nordiska museets arkiv) finns tjänstemännens,
främst Ernst Mankers, fältarbeten som består av uppteckningar, manuskript, frågelistor och fotografier. Här
finns också Gustaf och Lotten von Dübens fotosamling
från Pite och Lule lappmark 1868 och 1871.
Länsmuseerna i Luleå, Umeå, Östersund, Falun, Härnösand och Gävle.
I bildarkivet på Jamtli i Östersund finns bland annat Nils
Thomassons fotosamling med närmare 30 000 bilder, de
flesta av dem med samiska motiv, Se
http://bildarkivet.jamtli.com
Riksarkivet
I Riksarkivet finns arkiv från riksdag, regering, departement och centrala ämbetsverk samt privaträttsliga riksorganisationer som t.ex. Svenska Turistföreningen.
Samiskt arkiv i Kautokeino
Har ett speciellt ansvar för samiska privatarkiv, det vill
säga arkiv efter privatpersoner, organisationer, föreningar
och näringsliv

SVAR i Ramsele
På SVAR finns en del mikrofilmat och scannat material
med uppgifter om samer. Till exempel husförhörslängder,
uppfostringskommittén (lappskolor), visitationshandlingar (uppgifter om lapparnas skolgång och undervisning), landskapshandlingar (från Kammararkivet),
lappmarkens ecklesiastikverk (från Riksarkivet).
Andra arkiv som kan vara intressanta för samiska förhållanden:
Bergmästarens arkiv
Frikyrkornas arkiv
Föreningsarkiven
Sveriges radios arkiv
Andra skriftliga källor där man kan hitta intressanta upplysningar
är äldre reseskildringar, historie- och hembygdsböcker.
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BILAGA 2

att besKRiva foRn- och KultuRlämningaR
Försök beskriva det som syns ovan markytan. Det kan vara besvärligt att beskriva detaljer och att göra avgränsningar. Ibland är
det svårt att avgöra vad som är en fornlämning och vad som är
naturens verk. Om du är osäker så gör ändå en anteckning och
skriv upp koordinaterna. Det är bättre att registrera för mycket
än för lite. Det går alltid att återvända och komplettera eller
stryka beskrivningen.
Följande uppgifter kan ingå i beskrivningen:
Terrängbeskrivning (härden ligger i västra delen på en hög åsrygg. Kalfjäll. Öster om åsryggen rinner en större bäck)
Orientering (stensättningen ligger fem meter söder om ett större
klippblock).
Form (härden är oval).
Längd, bredd, djup, höjd (gropen är 1,2 x 2 m och 0,7 m djup)
Längdriktning (härdens riktning är N-S)
Växtlighet (på vallen växer två mindre björkar).
Skador (en stig leder rätt igenom härden).
Tradition, tidigare uppgifter (Anders Andersson bodde i kåtan i
slutet av 1800-talet. Uppgiftslämnare Per Persson).
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exempel på beskrivning av en kåtatomt: kåtatomten är rund
3,5 m diam. Bestående av en invändig yta, 2,5 m diam, med ett
tiotal förmultnade kåtastänger och i centrum en oregelbunden
härd, ca 1,3 m lång och 0,8 m bred. Omgiven av en vall, 0,5 – 0,8
m bred och 0,1 m hög, med förmultnad torv och näverrester.
Övermossad.
Position: X- och Y-koordinaterna tas ut med GPS och kan antingen sparas i din GPS eller antecknas på papper. Bäst är att
göra båda delarna. Eftersom det finns olika koordinatsystem,
ange vilket system du använder (oftast long/lat eller RT 90) – om
inte kan det bli missuppfattningar!
När du hittar en lämning så kontrollera om det finns flera i
närområdet. Vad gäller lämningar efter den intensiva tamrenskötseln eller nybyggarverksamhet så brukar de förekomma i
en samlad miljö. Fångstgropar ingår ofta i system som kan vara
kilometerlånga. Andra typer av lämningar, som gravar och offerplatser, kan ligga mera isolerade.
Numrera dina registreringar och fotografier och skriv datum.
Minnet är kort.

Lathund för skalor
Skala 1 : 100 000
1 cm på kartan 1000 m i verkligheten
0,5 cm
500 m
1 mm
100 m

Skala 1 : 50 000
1 cm på kartan 500 m i verkligheten
0,5 cm
250 m
1 mm
50 m

Skala 1: 20 000
1 cm på kartan 200 m i verkligheten
0,5 cm
100 m
1 mm
20 m
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BILAGA 3

exemPel På vanliga foRn- och KultuRlämningaR i samisKa milJöeR.
För enkelhetens skull används här de svenska
termerna. Vid lokala inventeringsprojekt kan det
vara bra att använda de samiska beteckningarna.
Beskrivningarna följer i stort Riksantikvarieämbetets sakordlista.
bengömma
Bendeposition med oftast märgkluvna ben i
skyddat utrymme, vanligen i skrevor eller mellan
stenar.

bJöRngRav
Begravningsplats för björnben (hela och/eller
märgkluvna ben).

blästbRuKslämning
Lämning efter lågteknisk järnframställning. Exempel på lämningar är blästerugn, fällsten, malmupplag, rostningsplats och slagg eller slaggvarp.

boPlats, föRhistoRisK
Plats där man under förhistorisk tid (stenålder –
järnålder) har vistats och där föremål, råämnen
för bearbetning, byggmaterial och/eller avfall
lämnats kvar
på marken.
Skärvsten,
avslag,
stenföremål
och härdar
är vanliga.
Skärvsten
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bRott och täKt
Exempel är stenbrott och torvtäkter.

Avslag av röd skiffer och kvarts
Härd

Förhistoriskt kvartsitbrott
Torvtäkt
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fångstanläggning
Lämningar efter anläggning för fångst av djur och
insamling av ägg. Exempel är fasta fiskeanläggningar, äldre notvarp, fågelfångstanläggningar,
giller och fällor, anläggningar för självskott, snarstigar och äggningsholkar.

båtlänning
Stenröjd uppdragningsplats för båt. Kan även
utgöras av en utgrävning i sanden.

Mårdfälla
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fångstgRoP
Grävd fallgrop för fångst av framförallt älg och
vildren. Även varg har fångats i gropar och undantagsvis också räv och björn. Fångstgropar kan
förekomma enstaka eller i system som kan vara
flera kilometer långa.

Anläggning för fångst av lekfisk
Fågelfångstanläggning

Kallmurad fångstgrop
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fyndPlats
Plats för lösfynd

föRvaRingsanläggning
1. Anordning som använts för förvaring av livsmedel – förvarings- eller källargropar i anslutning
till visten samt utrymmen mellan stenar och under block. Stensatta gropar, gropar med täckhällar
eller kantställda hällar i sidorna.

Mjölkgrop

Förvaringsgrop i stenklapper
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3. Njallor och andra bodar. Innefattar även stenskodda stolphål, njallastockar m.m.

Jordkällare i miniformat

2. Upphängnings- eller uppställningsanordningar. Ett exempel är två parallella
stenrader för uppställning av ackjor.

Njallastock

Vädringsställning
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gRav
1. Grav markerad av sten eller block

Det vita kvartsblocket markerar en röseliknande grav som enligt muntlig tradition är en
barngrav.

2. Grott- eller klippgrav. Håligheter i
klippa, mellan större stenblock eller under utskjutande överhäng. Den
döde kan vara begravd i träkista, ackja,
urgröpt stock eller ”kista” av sten.
Under stenblocket har påträffats delar av ett
människoskelett. Graven ligger på en liten
holme med flera gravar och stengropar.
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3. Hällgrav. Består av ett kistliknande rektangulärt
utrymme omgivet av kantställda stenar övertäckt
av en eller flera flata hällar.

Hällgrav

4. Stensättning. Förhistorisk gravanläggning
som antingen är uppbyggd av stenar utan större
inblandning av jord och sand (stenfylld), till större
delen uppbyggd av jord och sand (övertorvad)
eller också består den synliga delen endast av en
kantkedja e.d. (ofylld). På övertorvade stensättningar kan enstaka eller flera stenar synas i ytan.

Formen kan vara kvadratisk, rektangulär, oval,
oregelbunden, rund eller triangulär.

Rektangulär stensättning, övertorvad med stenar i kanten.
Rund stensättning, övertorvad med stenar i ytan.

5. Hög. Förhistorisk gravanläggning med markerad välvd profil och övertorvad yta som till större
delen är uppbyggd av sand eller jord.

Rektangulär stensättning uppbyggd av stenar utan
inblandning av jord och sand.

Hög
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6. Flatmarksgrav. Förhistorisk grav utan idag synlig
markering ovan jord.

gRotta, vädeRsKydd
Plats där man tagit skydd vid oväder eller annars.

7. Röse. Förhistorisk gravanläggning med markerad välvd profil, helt uppbyggd av stenar utan
inblandning av sand eller jord.
8. Stenkistgrav. Förhistorisk gravanläggning av
oftast kantställda stenar eller hällar som bildar
ett rektangulärt rum av mansstorlek eller mindre.
Täckhällar kan förekomma.
9. Sommargrav. En tillfällig grav där den döde
förvarades i väntan på att fraktas till kyrkogården.
Vanligen utgörs sommargraven av en manslång
nedgrävning i marken, men de kan även vara
anlagda i stenskravel eller vara uppbyggd av sten.
Sommargravar ligger ofta på holmar och uddar
och kan i folkmun ha namn som ”likholmen” eller
”dödsholmen”.

Väderskydd

gRuva, gRuvomRåde
Exempel på gruvlämningar är gruvhål, malmupplag, skärpningar (mindre provbrytningar), gruvöppningar, schakt. I närheten kan finnas husgrunder, dammvallar och dike.
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gRänsmäRKe
Markering som utmärker gränser mellan t.ex.
fastigheter, byar, socknar, länder, lappskatteland,
skattefjäll. Kan bestå av enstaka stenar med eller
utan postament, av större block, av rösen med
eller utan mittsten eller visarstenar, av gjutjärnstavlor eller bläckor i träd.
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hoRnsamling
Deposition av horn, företrädesvis horn från renar.

Avsågade horn.

Fällhorn.
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Upphängda horn i träd vid kåtatomt.

husgRund
Lämning efter byggnader som stugor och förvaringsbodar. Kan bestå av stengrunder, hörnstenar,
nedrasat byggnadsmaterial eller syllstockar.

hällbild
Hällristningar och hällmålningar.

Hällmålning vid Flatruet i Härjedalen
Hörnstenar efter en
förvaringsbod

Husgrund
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häRd
Avgränsad eldplats. Härdar har anlagts utomhus
eller inne i en kåta, hydda eller hus. Innefattar
även rökhärdar.

Här är det endast den avvikande, frodiga vegetationen
som avslöjar härden från en tältkåta

Härd från tältkåta
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KallKälla
Ställe där grundvatten naturligt tränger fram.

Kolningsanläggning
Lämningar efter framställning av träkol, antingen i
grävda gropar (kolningsgropar), i kolmilor (resmila
och liggmila) eller i ugnar för industriell kolning av
trä. Vegetationen brukar vara starkt påverkad.

KultuRsPåR i tRäd
Exempel är bläckor, inskriptioner, nävertäkter och
barktäkter.

KoKgRoP
I norra Sverige används
termen kokgrop för gropar
med sot och kol mellan och
under stenarna. Det uppgrävda materialet återfinns
ofta som en vall vid eller
omkring gropkanten. Ibland
finns skörbränd sten även i
vallen.

Nävertäkt.
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Kåtatomt
Lämning efter traditionell samisk byggnad eller
avgränsad golvyta för sådan byggnad.

Inskription, bomärke.
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Matbarktäkt.

mJölKningsudde
Ibland användes uddar i sjöarna för mjölkning och
renskiljning.

Lämning efter delvis kallmurad kåta

minnesmäRKe
Minnesmärke i trä,
sten eller metall
eller minnesinskrift
efter historisk
person eller särskild
händelse.
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offeR- elleR KultPlats
Kan ha varierande utseende. Ibland finns ben-,
metall- och andra depositioner. Det kan även finnas sejtar.

Plats med tRadition
Naturföremål eller naturbildning till vilken ålderdomligt bruk, sägen, tradition, namn eller märkligt
historiskt minne är knutet.

I ravinens kant finns en offerplats.

Kring den här fjälltoppen finns många traditioner.
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RengäRde
Rund eller närmast rund inhägnad, avsedd för
skiljning, mjölkning, kalvmärkning och slakt.
Ibland finns rester efter trä- eller stenhägn. Ofta
finns styrarmar (av trä eller sten) som leder in till
gärdet.

Rester efter trähägn.

Stenhägn.
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Renvall
Yta med tydlig påverkan av renskötsel. Inom ytan
har renar samlats för mjölkning m.m. Kan synas
som en vegetationsförändring framkallad av intensiv trampning och gödsling.

Igenväxande renvall.
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RöJningsRöse
Stensamling som uppkommit genom röjning, i regel för odling men ibland även för annan verksamhet. Kan förekomma på renvallar och i rengärden.

Rösning, uPPlagda stenaR
En eller flera uppresta eller upplagda stenar som
kan ha fungerat som riktmärke eller liknande. Kan
även haft funktion som topprösen, markeringar
för gömmor, gravplatser och heliga platser. Ibland
kan äldre rösningar ha nypålagda stenar och det
kan då vara svårt att bedöma rösningens ålder.

Röse på renvall.
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samlings- och viloPlats föR Renen

sKåRe / JaKtväRn
Skydd som använts för att gömma sig i vid jakt. Ett
jaktvärn är vanligen konstruerat som en ”skärm”
av sten och eller ris och är ibland även kallmurad.
Vanligen är den utformad som en helt eller delvis
sluten cirkel, men kan också vara bågformig och
har ofta en försänkning innanför skyddet.

Markeringssten.
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stalotomt
Stalotomt är en
benämning på en
speciell typ av stora
kåtatomter. De är
oftast ovala eller
rektangulära och
har vanligen en
härd i mitten. Förekommer ofta flera
på rad och ibland
med gemensam
vall. Vanligen kan stalotomten skiljas från andra
kåtatomter genom sin tydliga försänkta golvyta.

stenRing
Rund eller oval ring av mer eller mindre tätt lagda
stenar. Kan likna härdar utan inre stenpackning.
Osäker funktion.

Stenringar / stenkretsar med osäker funktion
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stensamling
En samling stenar, oftast med okänd funktion.

stenugn
Lämning efter en kallmurad ugn, anlagd utomhus.
Avsedd för matlagning, brödbakning eller dylikt.

Foto Kjell-Åke Aronsson
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stig, fäRdväg
Kan markeras med upplagda stenar eller bläckor
i träd.

vad
Passage genom vattendrag. Vadställen markeras
ibland på land med t.ex. ett stenröse eller en rest
sten. Botten kan vara stenröjd. I andra fall har
man lagt dit stenar att gå på.

tJäRdal, tJäRgRoP
Anläggningar för utvinning av tjära. Tjärdalen och
tjärgropen är i princip uppbyggda på samma sätt
och består av en konisk tratt uppbyggd av timmer,
stenblock och i sen tid av plåt. Skillnaden är att
tjärgropen är nedgrävd i marken och tjärdalen är
anlagd ovan mark, vanligen i svagt sluttande mark.
Tjäran tappades ut genom en avtappningsränna.
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viste
En miljö bestående av kåtor eller kåtatomter,
härdar, husgrunder, förvaringsanläggningar med
mera.
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övRigt
Anläggningar som är svåra att tolka eller inte passar in under något sakord.

egna anteckningar
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