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Det samiska samhället har inte varit statiskt ge-
nom tiderna utan har genomgått flera stora för-
ändringar. Till en början livnärde sig samerna av 
jakt, fiske och insamling av örter, bär och rötter. 
Så småningom tämjdes vildrenar för att tjäna som 
lockdjur vid vildrensjakt och som drag- och last-
djur. Stegvis övergick man till tamrenskötsel (ren-
nomadism) med små tama renhjordar. Det som 
främst karaktäriserade tamrenskötseln var att ren-
korna, vajorna, mjölkades. Mjölkningen var ar-
betsintensiv och alla familjemedlemmar var engage-
rade. Familjerna flyttade med renarna i ett årligen 
återkommande mönster där tillgången till bete var 
styrande. 

Skrivna källor beskriver renskötande samer i Jämt-
land och Härjedalen från 1600-talet. Men sam-
erna fanns här långt dessförinnan. Arkeologiska 
undersökningar från bland annat Njaarke sameby 
i västra Jämtland och Vivallen i Härjedalen vi-
sar på samisk närvaro åtminstone från 1000-talet 
e.Kr. Den intensiva renskötseln var som mest ut-
bredd från 1600-talet till slutet av 1800-talet. Un-
der första delen av 1900-talet övergavs denna form 
av renskötsel och ersattes av dagens extensiva ren-
skötsel med fokus på köttproduktion. Men samer 
har även försörjt sig som jordbrukare, fiskare med 
mera. I dag lever de flesta samer i tätorter och har 
helt andra yrken än renskötarens.  

Lite sydsamisk historia

En upplagd stenmur som skulle hindra renarna 
från att lämna udden där de mjölkades.



Välkommen till Ruvhten Sijte och det sa-
miska kulturlandskapet! Fjällen kallas ibland 
för vår sista vildmark. Men marken är inte 
alls vild, den har varit nyttjad av människor 
alltsedan inlandsisen försvann för närmare 
tiotusen år sedan. Framförallt är »vildmar-
ken« ett samiskt kulturlandskap och ett stor-
skaligt beteslandskap präglat av hundratals år 
med renbete. Det samiska kulturlandskapet är 
för många ett helt okänt landskap trots att det 
omfattar en stor del av norra Sveriges yta. 

I broschyren får du 
lära känna några  
kulturmiljöer i  
Ruvhten Sijte i  
Härjedalen, både  
sådana som sedan 
länge är övergivna 
och sådana som  
fortfarande lever. 
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buerie båateme!
Lämning efter Jon Olofsson Kants kåta i Baulan.



Fjället och skogen är fulla av spår efter samer 
som har levt och fortfarande lever och ver-
kar här. Längs stigar och vandringsleder lig-
ger lämningar efter kåtor och rengärden. 
Men det är inte säkert att du ser dem med en 
gång – spåren efter samernas verksamhet i 
äldre tider är diskreta och kan vara svåra att 
upptäcka. Kåtor och andra byggnader upp-
fördes av naturens egna material; trä, näver 
och torv, som så sakta återgår till moder jord 
när de inte längre används. Men när du har 
lärt dig att se spåren kommer du att betrakta 

naturen med andra ögon. Den där gropen 
alldeles intill stigen, den visar dig vara en 
mjölkgrop (sydsam. boerne), en grävd grop där 
renmjölken förvarades i en träkagge under 
vintern. Och den där gröna rundeln du väljer 
att slå dig ner på för att äta din matsäck där-
för att marken är slät och bevuxen med fro-
digt gräs och örter, det är en övergiven ren-
vall (giedtie) där renkorna hölls inhägnade och 
mjölkades. I dag är platserna alldeles tysta, 
men för inte så länge sedan fylldes luften av 
hundskall, skratt, barnagråt och renskällor. 
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Spår

Igenväxande renvall nära Össjöbäcken.
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Men det samiska kulturlandskapet rymmer 
också dimensioner som inte lämnar några  
fysiska spår. Alla de platser som har speciell 
betydelse för människor och djur, skohömy-

rar, fiskeställen och hjortronmyrar; minnen, 
sägner och traditioner; de gamla samiska 
namnen på fjäll och tjärnar, allt sådant faller  
i glömska när ingen längre kan berätta. 

Vanja Torkelsson vid vistet Gampreanehkken.



Ingen vet hur länge samerna har levat i här-
jedalsfjällen. Eftersom sydsamiskan inte blev 
skriftspråk förrän på 1900-talet så finns det 
inga egna samiska arkiv. När samerna ham-
nade i de svenska eller norska arkiven var det 
i samband med skattläggning eller i kyrk-
böcker och tingsprotokoll. De första skrivna 
uppgifterna om samer i Härjedalen är från 
1600-talet. Men de arkeologiska spåren visar 
att samernas närvaro är betydligt äldre än så. 

Före 1889, när den första renbeteslagen 
från 1886 trädde i kraft i Jämtlands län, var 
jämtlands- och härjedalssamernas markområ-
den indelade i skattefjäll. Inom Tännäs same-

by (som i dag heter Ruvhten Sijte) ingick 
skattefjällen Rutfjället och Grönfjället. 

När skattefjällssystemet upphörde 1889 in-
delades samernas områden i lappbyar. I stäl-
let för att som tidigare enskilt ha skattat för 
och brukat ett markområde bestämde staten 
att samerna nu skulle bedriva renskötsel kol-
lektivt inom gemensamma lappbyar. Enligt 
Jämtlands läns allmänna kungörelser 1915 
omfattade Tännäs sameby Rutfjällets och 
Grönfjällets skattefjäll, den på södra sidan av 
Grönån och Ljusnan belägna delen av Ljusne-
dals bruksegendom samt några av staten för-
värvade fastigheter. 
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Ruvhten Sijte

Till vänster: Samerna i södra Härjedalen tillhörde 
fram till 1942 Tännäs lappförsamling (då upphörde 
systemet med speciella lappförsamlingar) och kyrkan 
i Tännäs var deras närmaste kyrka. 
Ovan: Neassa är samernas namn på kyrkbyn Tännäs.
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På 1990-talet bytte samebyn namn från 
Tän näs sameby till Ruvhten Sijte. Namnet 
Ruvh ten kommer från fjället Ruvhtie, på 

svenska Rutfjället, som ligger centralt i  
samebyn och sijte är ett sydsamiskt ord för 
gemenskap eller kollektiv.

Ruvhtie, Rutfjället, som gett samebyn dess nuvarande namn.
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Ruvhten Sijte har sina åretruntmarker (ren-
betesfjäll) inom Härjedalens kommun och 
vinterbetesmarkerna i Härjedalens och Älv-
dalens (i Dalarna) kommuner. 

Samebyns åretruntmarker gränsar i väster 
mot riksgränsen till Norge. I norr går grän-
sen från Stor-Ruten till sjön Malmagen. Vi-
dare mot nordost fortsätter gränsen söder om 
Svansjön och över Rödfjället. Ett skifte ner 
mot Östersjön ingår i samebybyn, och där-
efter fortsätter gränsen vidare mot Guotet-
jakke (Fiskbäcksvålen) till Skomhsån och en 
bit utmed Övre Mysklan. I samebyn ingår 
även ett skifte ner mot Tännån, och däref-
ter fortsätter gränsen utmed Övre Mysklan 

– Kärringsjövallen – Västervattnet – Valman 
mot Månsvallen för att sedan vika av mot 
Östra Vattnan, genom sjön och vidare mot 
Sicklingsmolet – Fisklöstjamen till Stor-Sto-
åsen. Gränsen fortsätter söderut över Rass-
berget – Kölsjöfjället – Fruhogna – Storhån 
– Trolltjärarnarna för att sedan vika av mot 
Pål-Knuttjärnen. Mot nordväst går gränsen 
till Svenstorp och utmed Stor-Fjätån – Yttre 
Fjätsjön – Nässjöarna och Rogen till riks-
gränsen. Därutöver omfattas ett område norr 
om Malmagen och Fjällnäs med Grönfjället 
– Stentjärnområdet – Ösjövålen och ett skifte 
ned mot Malmagen. 

Försommarbete söder om Malmagen.
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Under första delen av 1900-talet ersattes den 
intensiva renskötseln allt eftersom av stor-
skalig extensiv renskötsel med fokus på kött-
produktion. Mjölkning och daglig vallning 
har sedan länge upphört. I dag är renhjordar-
na stora och rör sig över omfattande områ-
den. Tekniska hjälpmedel gör att renskötarna 
snabbt kan förflytta sig. Det gamla bosätt-
ningsmönstret har förändrats. Familjerna är 
bofasta och renskötarna pendlar mellan hem-
met och arbetsplatsen där renarna vistas. I 

Ruvhten Sijte bor de flesta renskötarna per-
manent i Brändåsen eller Funäsdalen. 

Den extensiva renskötseln lämnar nya spår 
i landskapet – stora beteshagar och anlägg-
ningar för kalvmärkning, skiljning och slakt. 
Bil- och fyrhjulingsvägar leder fram till ren-
skötselanläggningarna. Det förändrade rörel-
semönstret innebär att många av de gamla 
visteplatserna inte längre har någon använd-
ning. 
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Renskötsel i dag

Renskötselanläggning för 
kalvmärkning och skiljning på 
Rödfjällets södra sluttning.
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Under vintern är Ruvhten Sijtes renar upp-
delade i mindre vintergrupper som betar i 
södra Härjedalen och norra Dalarna. När re-
narna känner att våren är på väg sätter vand-
ringslusten in och de vill dra iväg till fjälls. 
Renkorna brukar inte påbörja kalvningen 
nere på vinterlandet utan väntar tills de är 
uppe på sina gamla kalvningsland i området 
Rutfjället – Vättafjället – Rödfjället – Stor-
vålen – Brattriet – Muggdalen. Från kalv-
ningslandet fortsätter renarna sedan mot fjäl-
len i väster. Under några hektiska dygn i för-
sta delen av juli samlas renar och renskötare 
för kalvmärkning, antingen vid Långbrottet 
eller på Rödfjället. Sedan följer en period när 
renarna går i »vildan« och betar för sig själva 
några veckor. Riktigt varma dagar söker de 
sig till snölegor i högfjällen där de får svalka 
och slipper ifrån den värsta insektsplågan.

När hösten närmar sig börjar renarna röra 
sig igen. I oktober eller början av november 
är det slakt och skiljning i rengärdet i Sör-
vattnet. Vandringen fortsätter och i januari 
eller februari har man vinterslakt i gärdet vid 
Haftorbygget. Därefter skiljs vintergrupperna 
åt och man återvänder till skogslandet med 
förhoppning om en bra vinter med tillräck-
ligt med bete och inga rovdjur. Renskötsel-
årets cirkel är sluten.  

Tidigare betade samebyns renar ofta på 
norska sidan om gränsen där det finns fint 
gräsbete på fjället under somrarna. I dag är 
riksgränsen stängd med ett renstängsel och 
renarna får inte längre beta på norsk mark. 

Längre tillbaka hade man stora vinterslak-
ter i Högvålen. Det kom renuppköpare från 
olika håll och kanter, hela byn levde upp, det 
var fest och dans och det gjordes upp affärer.

Renskötselåret

Renskiljning i Högvålen på 1950- 
talet. Fotograf Gösta Olsson, Linsell. 
Gårds- och säterarkivet, Härjedalens 
fornminnes förening.



luftgäster och blomsterherrar
I mitten av 1800-talet kom de första turister-
na till jämtlands- och härjedalsfjällen. Först 
kom blomsterherrar och luftgäster. Blomsterher-
rar var lokalbefolkningens namn på studenter 
och akademiker som kom för att studera fjäl-
lens geologi, djurliv och flora. I västra Härje-
dalen var det framför allt Hamrafjället med 
sin frodiga växtlighet som lockade blomster-
herrarna. Luftgästerna var till en början pa-
tienter med lungsjukdomar och andra åkom-
mor som ordinerades den stärkande fjälluften 
av sina läkare. Begreppet kom senare även att 
innefatta den välbärgade medel- och över-
klassen som tillbringade någon vecka i fjällen 
för att vila upp sig och idka sällskapsliv. 

jaktvillor
I slutet av 1800-talet blev fjällen mål för en 
speciell form av turism, ibland kallad gross-
handlarturism. Det var en liten skara välbär-
gade engelsmän och skottar med intressen i 
den norrländska trävaruindustrin som kom 
för att jaga ripa och fiska. Senare utökades 
jakt- och fisketurismen med svenska affärs-
män och grosshandlare. Det var inte ovan-
ligt att »grosshandlarna« byggde upp jaktvil-
lor eller enklare jaktstugor ute i väglöst land 
mitt inne i fjällvärlden. Inom Ruvhten Sijte 
byggde till exempel den engelske lorden och 
översten Douglas Wylde Stobert en jaktstuga 
i Muggdalen och vid östra änden av Lång-
brottssjön lät grosshandlaren Ando Wikström 
från Sundsvall uppföra sin jaktstuga. Andra 
gäster i samma kategori var doktor Klarholm 
som byggde en stuga vid Myskelsjön och 
doktor Olivecrona som hade sina jakt- och 
fiskemarker vid Storvålen. 
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Fjällturism

Vid sjön Långbrottets östra ände byggde STF 
tidigt på 1900-talet ett vindskydd. Några år 
senare byggde grosshandlaren Ando Wikström 
en jaktstuga på samma plats. Två av rummen 
fick användas av STF som gästrum. Endast ett 
par hundra meter väster om Långbrottsstugan 
finns lämningarna efter en torvkåta, en för-
varingsanläggning och en bengömma. 



I större skala kom fjällturismen igång efter 
järnvägens tillkomst på 1880-talet. Till en 
början kom turisterna mest på sommaren. 
Vinterturismen är en lite senare företeelse. 
Svenska Turistföreningen (stf) bildades 1885 
efter förebild från en motsvarande norsk or-
ganisation. Stf:s verksamhet var till en bör-
jan helt inriktad på lapplands- och jämtlands-
fjällen och i sina handböcker gav de goda råd 
till fjällvandrare: 

Vad klädedräkten angår behöver man ej ha 
stora bekymmer. En gammal sliten vinterkostym 
är alldeles utmärkt – såvida man ej vill kosta på 
sig något »extra fint«. Kostymen bör dock ej vara 
alltför varm, ty hettan i fjällen kan vara mycket 
kännbar under solskensdagar. I stark storm äro tid-
ningar, placerade på bröst och rygg, ett beprövat 
medel mot genomträngande kyla. 

På 1880-talet hittade de tidiga fjällturis-
terna även till västra Härjedalen. Den första 
större turismanläggningen var Fjellnäs Hög-
fjällspensionat och Sanatorium som byggdes 
upp vid Malmagens norra strand 1882. De 
flesta turisterna kom resande från Röros, där 

det fanns järnväg. Från Röros åkte man häst-
skjuts över till Härjedalsfjällen. Luftgäster-
na kom för att vila upp sig och andas av den 
stärkande fjälluften. Däremot var man inte 
välkommen om man hade tbc »Lungsots-
patienter emottages ej vid Fjellnäs«. Gästerna 
på Fjällnäs promenerade i omgivningarna, 
fiskade, spelade krocket eller biljard. Pensio-
natet hade egen kägelbana och det fanns ett 
badhus där gästerna erbjöds olika bad som 
hel- eller halvbad och tallbarrsbad. För dem 
som idka musik finnes tillfälle att deltaga i samspel 
af trior, qvartetter m.m. Pianos, orglar och full-
ständig uppsättning af stråkinstrumenter finnas på 
stället; likaså täckt kägelbana (är under byggnad), 
krocketspel, bocciaklot äfvensom tidningar m.m. 
till gästernas förströelse. För dem, som äro roade 
af sport, finnes tillfälle till jagt och isynnerhet godt 
fiske af forell och röding i de många närbelägna 
sjöarne och åarne. Flera lappfamiljer med sina 
renhjordar uppehålla sig äfven i närheten. Även 
kungligheter gästade Fjällnäs, bland annat 
bodde prins Carl här under några somrar.
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Vandrings- och skidturism



Samer och turister möttes förstås ibland ef-
tersom man vistades i samma marker. Turis-
ternas stigar och leder drogs ofta intill samer-
nas visten och rengärden. Turisterna betrak-
tade samerna, eller fjällfolket som de kallades, 
och deras renar som objekt, som exotiska 
inslag i den vilda naturen. I fjällen träffas ofta 
lappar. I umgänget med lappen bör man alltid 
minnas, att vänlighet och hövlighet stå i lika hög 
kurs här som annorstädes. Uppträd aldrig överläg-
set utan visa fjällmannen den medkänsla han i sin 
hårda tillvaro är värd skrev stf i sin resehand-
bok från 1920. 

Samerna å sin sida studerade turisterna 
med förvåning; att vandra omkring bland 
fjällen utan att ha något ärende var obegrip-
ligt och att bestiga en fjälltopp bara för att 
titta på utsikten var nästan lite skrattretande. 
Det kunde få besvärliga konsekvenser när 

stugor och vandringsleder etablerades i renar-
nas betesområden och intill visten. Renarna 
hade svårt att få betesro och det var inte så 
trevligt när turisterna klev rätt in i kåtorna 
och ställde närgångna frågor. Flera turiststu-
gor i härjedalsfjällen är byggda på eller invid 
gamla samiska boplatser. Samma platser är 
ofta attraktiva både för renskötare och turis-
ter. Lä från vinden, tillgång till vatten och 
ved, torr och plan mark, bra utsikt och gärna 
nära till fiskevatten är grundläggande behov. 

Samernas lokalkännedom väckte respekt 
hos turisterna och de anlitades ofta som bä-
rare, roddare och vägvisare. Samerna såg här 
en möjlighet till extrainkomst; ibland över-
nattade någon besökare i deras kåtor och det 
växte fram en liten marknad för renkött, fisk 
och slöjd. 

Möten
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Här går turistleden rätt igenom  
eldstaden från en sedan länge  

övergiven kåta söder om Klinken.
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I resehandböckerna fanns förslag på vand-
ringar från bland annat Fjellnäs Högfjälls-
pensionat. Samernas kåtor, visten och flytt-
ningsleder framhölls ofta som lämpliga be-
söksmål. Ett exempel: Från juli träffas vanligen 
lappar vid det gamla lappvistet på Rutfjällets N 
sluttning (flera torvkåtor), vintertid sitta dessa 
lappar längre S-ut i Tännäs eller i Dalarna. 
Det omtalade vistet var Preanehkken (Mal-
magsvistet) där flera renskötarfamiljer bodde 
sommartid. Det var många turister som be-
sökte vistet. En del kom vandrande och andra 
roddes med båt över sjön Malmagen. Från 
1950-talet berättas att en av same kvinnorna 
hade kaffeservering i en kåta i Preanehkken 

och det gick även att få köpa slöjd och hant-
verk. Barnen i vistet tyckte att det var spän-
nande när turisterna kom förbi, och hade de 
tur så fick de lite godis eller småpengar.

Skylten visar till Lovisa Willenfeldts kafe i 
Preanehkken, men nu det är många år sedan  
det kokades kaffe i hennes kåta.

Vandringsleden går fortfarande 
rätt igenom Preanehkken.
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Turisterna använde ofta stugor i fjällen som utflyktsmål. Här tar några 
skidåkare paus vid renvaktarstugan vid Bolagen på 1930-talet.  
Fotograf okänd. Gårds- och säterarkivet, Härjedalens fornminnesförening. 
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Restaurang Tusen
Ett exempel på hur det samiska formspråket 
har gett inspiration till en modern byggnad 
är restaurang Tusen i Ramundberget. Den 
spektakulära byggnaden är ritad av Murman 
Arkitekter och invigdes 2009. Byggnaden 
ligger på tusen meters höjd, precis i översta 
björkskogen med milsvid utsikt över fjäll och 
bygd. Byggnaden är influerad av den traditio-

nella torvkåtans form och inrymmer en fullt 
utrustad restaurang. 

Inte så långt från restaurang Tusen finns 
lämningar efter samiska boplatser. På platån 
intill Ösjöbäcken omkr. 2 km ovanför Slättans 
vall, pläga två lappfamiljer sitta får vi veta i 
stf:s handbok 1920. 



I dag vill samer inte längre betraktas. Många 
driver egna turistföretag, oftast småskaliga 
med mycket hög kvalitet. Liksom i gångna 
tider lockas turisterna av jakt och fiske, men 
även information om renskötsel, samiskt lev-
nadssätt och renskötsel intresserar besökarna.
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Samisk turism i dag

I början av mars varje år är det sydsamisk kultur-
festival, Lopme Naestie, i Funäsdalen.



vivallen
Vivallen intar en central plats i sydsamernas 
historia sedan det på 1980-talet upptäcktes att 
det vikingatida gravfältet var samiskt. 

Vivallen ligger i ett fäbodområde några  
kilometer väster om Funäsdalen. I slutet av 
1800-talet tog hemmansägaren Hans Berg 
upp ett litet jordbruk på Vivallen. När han 
några år senare skulle gräva en jordkällare  
gjorde han ett uppseendeväckande fynd. I 
spaden hamnade delar av fyra skelett, två 
spännen av brons och en järnkniv. Sommaren 
därpå upptäcktes ytterligare en grav. 1913  
undersökte arkeologen Gustaf Hallström 
gravfältet. Han hittade femton gravar med 
skelett, en tom grav, två gropar och fyra 
osäkra gravar. 

Av gravfältets sexton eller sjutton indivi-
der var sju stycken barn upp till fjorton år, 
en var i äldre tonåren, sex var vuxna och en 

individ var en äldre man. De döda vilade 
sida vid sida i gravarna. De flesta låg på si-
dan och var hårt inlindade i näverfodral. Det 
fanns inga spår efter kistor eller spikar, men 
de döda har troligen vilat på något organiskt 
material, kanske växter.

De gravlagda var väl bevarade. De bar klä-
der av ylle och linne. Både barn och vuxna 
hade fått gravgåvor. De hade dels fått med 
sig utrusning för att klara vardagslivet som 
man tänkte sig det efter döden; pilar, kni-
var, nålar och nålhus och eldslagningsflinta. 
Men de hade också smycken, spännen och 
pärlor. Den äldste personen som var en man i 
femtioårsåldern skiljde sig från de övriga ef-
tersom han hade både flera och rikare grav-
gåvor. Kanske var han gruppens ledare eller 
kanske nåjd (shaman). Bland annat hade han 
fått med sig ett nålhus, en kniv, ett halsband 
med trettioåtta pärlor, ett silverspänne, en 
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Några viktiga kulturmiljöer

Gravfältet låg alldeles framför 
stugan på Vivallen. På marken 
fanns inga som helst markeringar 
som avslöjade gravarna.



silverring och ett praktfullt orientaliskt bälte. 
Föremålen i gravarna kom från olika håll; 
från norra Sverige, Finland och Ryssland, 
från Östersjöområdet och dåtida Sverige samt 
från väster. Bland gravgåvorna fanns flera sil-
vermynt varav de flesta är norska från senare 
delen av 1000-talet. Gravgåvorna samt myn-
ten daterade gravfältet till 1000–1200-talen 
e. Kr. 

Redan Gustaf Hallström tyckte att grav-
fältet på Vivallen var märkligt, främst med 
tanke på alla långväga gravgåvor och att de 
döda var lindade i näversvepningar. Han 
tänkte sig att gravarna kunde komma från en 
koloni svenskar som var i Härjedalen för att 
bedriva handel. Men han hade även funde-
ringar på om gravarna kunde vara samiska. 

Efter utgrävningen fördes materialet från 
Vivallen till Historiska museet i Stockholm. 
Där låg de i magasinen fram till början av 
1980-talet när Inger Zachrisson, dåvarande 
docent vid museet, av en händelse tittade på 
gravgodset och genast såg likheterna mel-
lan föremålen från Vivallen och samiska of-
ferplatsfynd från övre Norrland. Zachrisson 
misstänkte att gravarna var samiska och att 
de gravlagda borde ha bott alldeles i när-
heten. 1984 inleddes ett tvärvetenskapligt 
forskningsprojekt, Sörsamiska projektet, där 
målsättningen var att svara på frågan om det 
fanns samer under vikingatid – tidig medel-
tid i Jämtland, Härjedalen och Hedmark i 
Norge. Projektet följdes av ytterligare ett lik-
nande projekt. Inger Zachrisson var projekt-
ledare för båda projekten och stor del av 
verksamheten koncentrerades kring Vivallen. 

Åren 1986–87 gjordes nya undersökning-
ar vid Vivallen. Förutom ytterligare en grav 
intill de övriga hittade arkeologerna två här-
dar och ett avfallslager ungefär sjuttio meter 
nordväst om gravfältet. Härdarnas utseende 
visar att de har legat i kåtor. I härdarna på-
träffades både märgkluvna renben och ben 
från får eller get. Dateringar från kol och 
ben i härdarna visar att de är från samma tid 
som gravarna, alltså från vikingatid till äldre 
medeltid (1000–1200-talen e. Kr.). Under-
sökningarna från Vivallen finns redovisade i 
boken Möten i gränsland – samer och germaner 
i mellanskandinavien (red. Inger Zachrisson 
1997). 

Anledningen till att Vivallengravarna be-
traktas som samiska är gravarnas orientering, 
gravgåvornas sammansättning, skicket att 
svepta de döda i näver samt närheten till de 
två kåtaplatserna som användes samtidigt som 
gravfältet. 

Förmodligen levde människorna som är 
gravlagda på Vivallen som halvnomader och 
nyttjade landet på ett extensivt sätt med års-
tidsbundna flyttningar. Jakt och fiske bör 
ha utgjort den huvudsakliga försörjningen, 
förmodligen kombinerat med hållande av 
småboskap och ett mindre antal tamrenar. 
Antagligen var Vivallen ett huvudviste, de 
omsorgsfullt anlagda gravarna tyder på att 
man återvände dit gång efter gång. Utifrån 
gravgåvornas sammansättning bör samerna 
på Vivallen ha bedrivit omfattande handel, 
antingen direkt eller indirekt. Det är rimligt 
att tänka sig att skinn och skinnprodukter var 
viktiga handels- och bytesvaror. 
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Käringsjön var ursprungligen ett höst- och 
vårviste. Men från början av 1900-talet blev 
Fjällsjön, som samerna ibland kallade platsen, 
huvudviste för renskötarna i Tännäs lappby. 
Bebyggelsen var placerad runt en stor myr 
där man hade ett rengärde som användes för 
slakt och skiljning under förjulsvintern. En 
bit ifrån viset fanns två gårdar med perma-
nent bosättning, delvis med samisk befolk-
ning. 

Som mest bodde ett åttiotal personer i 
Käringsjön. Renskötarna bodde där från sep-
tember till midvintern då de flyttade med re-
narna till vinterlandet. Renskötare och renar 
kom tillbaka i slutet av april och stannade till 
juni. Kvinnor, barn och äldre män bodde i 

Käringsjön under hela vintern. I juni flyttade 
hela samebyn till sommarvistena i Brattriet, 
Baulan och Prenakke för att återvända till 
Käringsjön i början av september. Flera fa-
miljer hade både kor och getter som komple-
ment till renskötseln. När man flyttade till 
sommarvistena fick djuren följa med. Några 
hade små potatisland och rabarberplantor i 
söderläge i den steniga marken i Käringsjön. 
Fisket var förstås viktigt, både till den egna 
försäljningen och till försäljning. 
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Käringsjön

Käringsjön 1948. I gården 
närmast kameran bodde Jakob 
Torkelsson och hans familj. På 
nedre våningen bodde Elisabet 
Rensberg som var Torkelssons 
svärmor. Foto Einar Montén, 
Vemdalen. Gårds- och 
säterarkivet, Härjedalens 
fornminnesförening. 
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När Ernst Manker, som var intendent vid 
Nordiska museet, besökte Käringsjön 1943 
var så gott som hela samebyns befolkning fast 
bosatta i stugor. Det fanns endast en torv-
kåta kvar och så ett par byggnader som var 
mellanting mellan timmerkåtor och stugor. 
Manker och hans följeslagare Olle Homman 
gjorde uppmätningar av kåtor, stugor och 
rengärdet. 

Under första delen av 1900-talet hade man 
nomadskola i Käringsjön. Lektionerna hölls i 

en stuga, och i en fyrkantig timmerkåta in-
till fanns ett internat för de skolbarn som inte 
bodde i Käringsjön. Lärarinnan Sigrid Rut-
fjäll tjänstgjorde på skolan under många år. 
Skolan var ambulerande, så under sommaren 
följde läraren med barnen till sommarvistena 
Brattriet, Baulan och Preanekke och höll un-
dervisning i någon kåta där. Den vandrande 
nomadskolan skulle i princip följa renhjor-
den. 

Hushållskåtan vid nomadskolan i Käringsjön. Kåtan byggdes i början 
av 1920-talet Fotograf okänd. Gårds- och säterarkivet, Härjedalens 
fornminnesförening. 



En av stugorna var samlingslokal. Prästen 
George Granberg i Tännäs församling köpte 
stugan av dess förre ägare och använde den 
för att hålla gudstjänst. I början av 1950-talet 
överlät Granberg stugan till byns ungdomar, 
som renoverade och målade Lokalen. Ung-
domarna bildade föreningen Fjällvinden och i 
Lokalen hölls därefter både möten och andak-
ter och där hade man dans till Elisabet Rens-
bergs trattgrammofon. 

Samerna hade länge velat ha bilväg fram 
till Käringsjön men kostnaden ansågs bli för 
stor. Istället föreslog myndigheterna att be-
byggelse och människor skulle flyttas fram 
till landsvägen, till Brändåsen mellan Tännäs 
och Sörvattnet. Till en början var det delade 

meningar inom samebyn angående flyttning-
en, men vid ett möte med Tännäs kommun 
hemma hos samebyns ordningsman på hös-
ten 1952 var de flesta överens om fördelarna. 
Om hälften av byns invånare flyttade så skul-
le byn splittras och alla skulle på så sätt ändå 
vara tvingade att flytta. 

På vintern 1955 gick flyttlassen från Kä-
ringsjön. Flyttningen genomfördes med 
blandade känslor. Nog var det skönt att kom-
ma fram till vägen men några av de äldre 
hade hellre velat stanna kvar. I boken  
Käringsjön, byn som flyttade, har Bo Lund- 
mark (Lundmark 1985) skrivit om flyttningen 
fram till landsvägen. 
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Jonas Pålssons flyttlass går från Käringsjön till Brändåsen. 
Bildkälla Jamtlis arkiv, fotograf Einar Montén. 



Byggnaderna i Käringsjön var i början av 
1950-talet i dåligt skick och så gott som alla 
bostäder var i behov av upprustning. Detta 
var en bidragande orsak till att byn flyttades; 
istället för att renovera byggnaderna ansåg 
myndigheterna det bli billigare och mer  
rationellt att bygga helt nya bostäder. 

Samerna fick ingå ett avtal om överlåtelse 
av sina bostäder i Käringsjön till lappväsen-
det (en fristående myndighet inom länsstyrel-
serna med lappfogden som chef ) innan deras 
lån till de nya bostäderna i Brändåsen kunde 
godkännas. Överlåtelsen innebar att varje 
familj sålde sina byggnader till staten mot en 
ersättning av 2 500 kronor. Av denna summa 
avbetalades 2 000 kronor på bostadslånet hos 
länsbostadsnämnden. Resterande 500 kronor 

betaldes ut kontant. Enligt avtalet hade säl-
jaren rätt att själv riva sina hus och föra bort 
virket före utgången av år 1957. De som ville 
använda stugor och kåtor fram till slutet av 
december 1957 var skyldiga att lämna boplat-
sen fri från byggnader annars fick de bekosta 
uppstädningen. 

Konsekvensen blev att så gott som alla 
byggnader i Käringsjön revs. Vistet som ännu 
för sextio år sedan sjöd av liv är i dag helt 
övergivet. Det är länge sedan det gick några 
barn i nomadskolan eller det togs in renar för 
slakt i gärdet. Den uppväxande björkslyn gör 
sitt bästa för att dölja vistet, men husgrunder 
och brädhögar visar tydligt var boplatserna 
låg. 
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Familjen Willenfeldts övergivna boplats. 



Före 1955 bestod den lilla byn Brändåsen vid 
landsvägen mellan Tännäs och Högvålen en-
dast av en arrendegård. På vintern detta år 
flyttade den samiska befolkningen i Käring-
sjön fram till vägen, och en alldeles ny bo-
sättning föddes. Anledningen till flyttningen 
var dels tillgången till bilvägen, dels att bygg-
naderna i Käringsjön var undermåliga och 
inte ansågs lönsamma att reparera. 

Efter ett riksdagsbeslut 1950 kunde även 
renskötande samer söka egnahemslån för att 
bygga nya bostäder. Tidigare hade sådana 
möjligheter inte funnits. Detta beslut möjlig-
gjorde uppbyggandet av Brändåsen, och ef-
ter viss tvekan tog Tännäs kommun på sig att 
vara borgenär för lånen. 1954 lämnade läns-
styrelsen tillstånd enligt Renbeteslagens §42 
till tio renskötare i samebyn att uppföra för 

renskötseln bedrivande nödig bostad inom Bränd-
åsen. Senare ökades antalet tillstånd till elva 
bostäder. 

Brändåsen blev ett slags pilotprojekt efter-
som planeringen fick göras helt från början. 
Lappväsendet och lappfogden var drivande i 
Operation Brändåsen som myndigheterna kall-
lade projektet. Platsen valdes i en skogsslutt-
ning intill landsvägen. På östra sidan av vä-
gen drogs en cirka 250 meter lång väg i halv-
cirkelform. Elva tomter styckades av längs 
vägen. Enligt länsbostadsnämndens beslut 
skulle husen uppföras som monteringsfärdiga 
typhus, Fjällbostad l-9. Typhuset var ett en-
planshus bestående av två delar, dels en hu-
vuddel med hall, kök och två rum och dels 
en enklare tillbyggnad med arbetsrum och 
matkällare. Den sammanlagda boytan var 
knappt femtio kvadratmeter. Husen bygg-
des på plintar utan källare. Bakom varje hus 
fanns ett utedass. De första åren fanns varken 
kommunalt vatten och avlopp, utan varje  
familj fick hämta sitt vatten i en kallkälla in-
till byn. Slaskvattnet slängdes utanför husen.  
Elström saknades också.
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Brändåsen

Fjällbostad typ L-9. Länsstyrelsen arkiv.



I mars 1955 var typhusen färdiga för inflytt-
ning och flyttlassen gick från Käringsjön. 
Men redan strax efter inflyttningen uppdaga-
des att husen var kalla och dragiga på grund 
av dålig isolering. Husen visade sig vara all-
mänt slarvigt byggda och ett par år av upp-
repade upprustningar och besiktningar från 
kommunens och länsbostadsnämndens sida 
följde. På hösten 1956 gjordes slutbesikt-
ning, och därefter fick ägarna ta hela ansvaret 
för husen. Men problemen med de slarvigt 
byggda husen fortsatte långt därefter. Först 
tre år efter inflyttningen fick Brändåsen el-
ström samt kommunalt vatten och avlopp. 

Snart visade det sig att de som hade de säm-
sta bostadsförhållandena i Käringsjön, främst 
de äldre, inte hade ekonomisk möjlighet att 
bygga bostäder i Brändåsen, utan bodde kvar 
i Käringsjön. Det dröjde ända till mitten av 
1960-talet innan kommunen byggde pensio-
närslägenheter i Brändåsen. 

I dag har de elva identiskt lika typhusen i 
Brändåsen utökats med ett tiotal nyare bostä-
der och en samlingslokal. Tidigare fanns en 
renskötselanläggning Brändåsen, men i dag 
är skiljning och höstslakt istället flyttad till 
rengärdet i Sörvattnet. 
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Från Brändåsen 2013. De flesta typbostäderna 
är i dag ombyggda och moderniserade. 



Platsen Gröndalen nära norska gränsen gör 
skäl för sitt namn. Det är verkligen grönt och 
frodigt här, och platsen har använts både för 
renskötsel och för slåtter av bönderna i Fu-
näsdalen. Gränsen mellan Ruvhten Sijte och 
Mittådalens sameby går mitt genom Grönda-
len, och samer från båda samebyarna har haft 
sina boplatser här. I dag används kåtor och 
stugor i Gröndalen mest för fritidsboende. 

1799 gjorde Johann Wilhelm Schmidt, 
som var lärare vid tyska skolan i Stockholm, 
tillsammans med en god vän en resa med 
häst och vagn till Härjedalen. Schmidt förde 
dagbok under hela resan. Ett av huvudmålen 
var att se hur samerna levde, och Schmidt be-

sökte därför Gröndalen där en grupp samer 
bodde under sommaren. De detaljrika an-
teckningarna om renarna, människorna och 
byggnaderna ger oss en unik bild av hur fjäll-
samerna levde för drygt tvåhundra år sedan. 
Det framgår tydligt att besöket i Gröndalen 
var resans huvudpunkt. 

Vid Schmidts besök bodde det två familjer 
i vistet. Han beskriver hur kåtorna var place-
rade i mitten av en fyrkantig inhägnad. I an-
slutning till inhägnaden fanns en liten grind 
som ledde in till ytterligare en inhägnad. 
Där inne mjölkades renarna. Vi får en ingå-
ende beskrivning av hur mjölkningen gick 
till. Renarna mjölkades två gånger varje dag; 
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Gröndalen

Samefamilj i Gröndalen. Fotograf okänd. Gårds- och säterarkivet, Härjedalens fornminnesförening. 



först mitt på dagen och sedan på kvällen. En 
vaja gav lite mer än en kaffekopp mjölk varje  
gång hon mjölkades. För att inte kalvarna 
skulle dia upp all mjölken satte man på dem 
en kävle (en sorts munkavle) av trä som bands 
med små remmar runt djurets nos. På kväl-
len togs kävlen bort så att kalven skulle få dia 
några timmar. Efter mjölkningen släpptes  
renarna ut för att beta. Av renmjölken gjor-
des ostar som de två resenärerna uppfattade 
som både fet och välsmakande.

 Under första delen av 1900-talet var det 
tre samefamiljer som bodde mer eller mindre 
permanent i Gröndalen. De var renskötare, 
men hade även kor, en gris och några get-
ter. Det kom många besökare till Gröndalen; 
dit sökte sig både predikanter och dåtidens 
fjällvandrande kändisar. Ett av husen på fa-
miljen Middagsfjälls gård hyrdes ut till turis-

ter. Under andra världskriget var det många 
flyktingar från Norge som tog sin tillflyktsort 
hit. Gröndalen ligger endast ett par kilome-
ter ifrån norska gränsen och samerna hjälpte 
många som var på flykt. Flyktingarna fick äta 
och sova i Gröndalen, och vid behov kunde 
de med samernas hjälp gömma sig för tyskar-
na. När kriget var slut fick Eva Middagsfjäll 
från Gröndalen ta emot Kong Haakons fri-
hetsmedalj för sina insatser. 

I området kring Gröndalen finns många 
spår efter tidigare samisk bosättning; kåta-
tomter, renvallar, gravar och förvaringsan-
läggningar. På Gröndalsvallen finns dess-
utom en kokgrop som är daterad till ungefär 
400–500 f. Kr. Med andra ord är Gröndalen 
ett område som har varit flitigt använt under 
många hundra år.

Middagsfjälls gård i Gröndalen.
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Preanehkken
Sydost om sjön Malmagen på Rutfjällets 
nordsluttning ligger det numera övergivna 
sommarvistet Preanehkken. Vi vet inte hur 
länge renskötarna har varit i Preanehkken, 
men 1799 besökte resenären Edward Clarke 
vistet, och då fanns flera familjer med till-
sammans ungefär sjuhundra renar där. Bo-
platserna är spridda över ett stort område och 

mellan dem finns igenväxande renvallar som 
medan de var i bruk omgärdades av trähägn, 
så kallade pallisadgärden. Prenahkken var ett 
populärt utflyktsmål för turisterna från Fjäll-
näs. Det hände också att prästen eller någon 
predikant kom förbi och höll andakt i ren-
gärdet.

Kåta i Preanehkken, tidigt 1900-tal. Fotograf okänd.  
Gårds- och säterarkivet, Härjedalens fornminnesförening.
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I Preanehkken bodde renskötarfamiljerna 
under högsommaren. Några familjer hade 
med sig både getter och kor och gjorde smör 
och ost. Fiskade gjorde man i sjön Bolagen 
lite längre västerut, fisket i den närliggande 
sjön Malmagen tillhörde markägarna i Fjäll-
näs. 

När Ernst Manker besökte Preanehk-
ken 1938 fanns det tio bebodda kåtor i vistet. 
Trettio vuxna och tjugo barn bodde där. I 
vistet fanns också en stuga som tillhörde Eli-
sabet Rensberg. Vid Mankers besök mjölka-
des vajorna fortfarande, men kävlingen hade 
upphört.
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Under några sommarveckor flyttades skolan i 
Käringsjön till Preanehkken. Inga byggnader från 
sommarskolan finns längre kvar, men spåren i 
marken visar tydligt var de låg. 

Ernst Manker berättade att knippor av kvanneblad 
var upphängda till tork i kåtorna vid hans besök i 
Preanehkken. När bladen hade torkat smulades de 
sönder och blandades med salt och gavs direkt ur 
handen till renarna i gärdet för att locka och lugna 
dem. Elisabet Rensberg talade om för Manker att 
hon brukade ha torkade kvanneblad till renarna i 
en skinnväska.



Baulan (Broktjärn) var ursprungligen ett 
gammalt höst- och vårviste, men senare bod-
de några familjer i Baulan hela sommaren, 
från midsommar till början av september. 
Området är väldigt stenigt och blockrikt och 
det var inte alldeles enkelt att hitta lämpliga 
ställen att bygga kåtorna på. Några familjer 
hade med sig både kor och getter till Bau-

lan. På 1930-talet hölls sommarskola i vistet. 
I Baulan finns övergivna mjölkningsvallar 
och kåtatomter samtidigt som det finns en 
modern renskötselanläggning på Rödfjäl-
lets sluttning. I dag är det ingen som bor i de 
gamla torvkåtorna längre, utan renskötarna 
bor i moderna stugor vid Myskelsjön när det 
är kalvmärkning eller skiljning.

Baulan och Myskelsjön

En sijtie, en ställning för förvaring av främst kött. 



Rogen
Landskapet kring Rogen har trots den block-
rika och svårframkomliga terrängen med 
mängder av sjöar och tjärnar haft stor bety-
delse för människan från äldsta tid fram till 
i dag. Stenåldersboplatser vid stränderna och 
mellan stenblocken, ibland med mängder av 
avslag i olika bergarter efter redskapstillverk-
ning, visar var de tidigaste människorna hade 
sina boplatser. Ofta ligger de äldre boplat-
serna precis på de ställen där dagens turister 
tänder sin eld eller sätter upp sitt tält. Då lik-
som nu är det vattnet som är centralt. Då var 

det fisket som lockade, i dag är det paddling 
på Rogen och intilliggande sjöar som drar till 
sig besökarna. 

Men även renarna trivs i det lavrika Ro-
genlandskapet. Långa fångstgropssystem vi-
sar på vildrenfångstens betydelse. Det är näs-
tan obegripligt hur man har kunnat anlägga 
fångstgropar i det steniga och blockrika land-
skapet. Våra dagars renar uppskattar också 
Rogen och betar där under höstmånaderna. 
För renskötarna har fisket varit ett viktigt 
komplement till renskötseln. 
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På de urgamla torrtallarna runt Rogen växer den 
sällsynta varglaven. Laven är dödligt giftig i större 
mängder och blandades därför med kött och lades 
ut som åtel till vargen. 
Nästa sida: Hällmålning vid Kläppnäset, Rogen.

Dagens besökare söker sig gärna till 
stenåldersmänniskornas boplatser. Här en modern 
eldstad på en stenåldersboplats full med avslag och 
skärvsten. 
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Länsmansstenen och Anders Fjellner
Enligt traditionen föddes samepojken Anders 
Jonsson en mörk och kall septembernatt 1795 
vid den så kallade Länsmansstenen på Röd-
fjällets norra sluttning. Pojken var son till 
renskötarna Märta och Tomas Jonsson och 
skulle bli en av sydsamernas främsta diktare. 
Han tog sig senare namnet Fjellner. 

Anders var intresserad av böcker och ville 
läsa. Som en av få samepojkar fick han möj-
lighet att studera, först vid Frösö trivial-
skola, därefter vid Härnösands gymnasium 
och slutligen vid universitetet i Uppsala. Vid 
tjugofem års ålder blev han prästvigd i Upp-
sala och arbetade sedan under många år som 
präst, först i Jukkasjärvi och Karesuando och 

därefter som kyrkoherde i Sorsele. 
Men det är inte för sin prästgärning som 

Fjellners namn fortfarande lever kvar. Redan 
som barn hade han intresserat sig för samiska 
sagor och sagoberättandet. Som vuxen dik-
tade han målande och inlevelsefullt både om 
Biejjen – Nieide, Soldotter, och Biejjen-Bar-
nieh, Solens söner. Det var framförallt epo-
set Solens söner som gjorde Fjellner berömd 
långt utanför hemtrakterna vid Rödfjället. 
Fjellner kallades ibland hedrande för samer-
nas Homeros. 

Enligt traditionen har Länsmansstenen fått sitt 
namn av att platsen var uppbördssälle för de 
renskötande samerna inom Rutfjällets skattefjäll.



Fisket har alltid varit viktigt för samerna i Ruvhten 
Sijte. Dels har man fiskat till det egna hushållet och 
dels för försäljning. På bilden en kåta som är byggd 
mot en stor sten. Kåtan användes för tillfälliga 
övernattningar vid fiske i Dalstenshån. 
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Lämningar efter samisk verksamhet är lik-
som alla andra fornlämningar skyddade en-
ligt Kulturminneslagen (sfs 1988:950). Lag-
skyddet innebär bland annat att alla ingrepp 
i fornlämningen; att förändra, täcka över el-
ler ta bort; kräver tillstånd från länsstyrelsen. 
Lagskyddet gäller automatiskt, det behövs 

alltså inget särskilt beslut för att det ska träda 
i kraft. Det står inte angivet i lagen hur gam-
mal en lämning ska vara för att betraktas som 
en fornlämning. Exempel på vanliga forn-
lämningar i samiska miljöer är kåtatomter, 
mjölkgropar, bengömmor, gravar och offer-
platser.

viktigt att tänka på  
– kulturminneslagen
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Kåtatomt. Mitt i eldstaden växer ett par björkar. 



visa respekt fr rennäringen

Höstbetesland vid Rogen.

Kom ihåg att du vistas i renarnas betesom-
råden och på renskötarnas arbetsplatser. Om 
du ser en renhjord; stanna upp, sätt dig gärna 
ned och var tyst. Följ inte efter renarna utan 

lämna dem ifred. Speciellt viktigt är detta 
under den känsliga kalvmärkningsperioden 
på våren och vid rensamling. Om du har 
hund med dig ska den vara kopplad. 
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Välkommen till Ruvhten Sijte och 
det samiska kulturlandskapet!

I broschyren får du läsa om samebyns historia, levande och  
övergivna kulturmiljöer samt möten mellan samer och turister.


