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Rapport över projekt Inventering och dokumentation i Gaskelaante, år 1. 
 

Bakgrund 

Stiftelsen Gaaltije har av Sametinget och Länsstyrelsen i Jämtlands län erhållit bidrag till ett tre-

årigt projekt, Inventering och dokumentation i Gaskelaante. Föreliggande rapport redovisar 

arbete utfört år 1 (2021). 

 

Undersökningsområdet (se karta) har, såvitt vi känner till, nyttjats av renskötande samer som 

tidigare fritt kunde röra sig över gränsen. I samband med avvittringen på 1830-talet togs ingen 

hänsyn till renskötselns behov. Vid tiden för avvittringen fanns i området minst tio familjer 

bestående av 46 personer och cirka 3 250 renar. Renbeteskonventionen 1883 reglerade de 

svenska samernas rätt att flytta österut till Norge. I beslutet fastslogs att de inte fick vara i Norge 

under annan tid än maj-september, dock ej utan ”vederbörande jordegares eller brukares 

samtycke”. I och med unionsupplösningen 1905 togs rätten att vistas i Norge under maj-

september bort och att de inte fick brukar marken där mer stadigvarande utan jordägares eller 

markägares samtycke. 1922 upphörde rätten till gränsbete helt. Allt detta innebar dessutom stora 

skadeanspråk för renarnas betande på böndernas marker och höhässjor. På slutet av 1800-talet 

såldes i princip hela Gaskelaante till ett fåtal privatpersoner som framför allt var ute efter jakt och 

fiske. Därmed kringskars renskötselns möjligheter ytterligare då samerna som var verksamma i 

området förbjöds att ha byggnader, gärden osv i området. I dag är området vinterbetesland för 

Kalls sameby. 

 

Tidigare undersökningar 

I de västra delarna har genomförts en översiktlig inventering av Jamtli. Därutöver har mindre 

insatser genomförts inom projektet Samisk närvaro på fastigheten Medstugan, projektägare 

företaget Malin Ståhl samt inom Gaaltijes inventeringsprojekt i Tjärndalen. De två sistnämnda 

inventeringarna har varit riktade mot mindre områden och visar tydligt på områdets rika innehåll 

av samiska kulturlämningar och dess potential som forskningsområde. 

 

Områdets historia är dåligt känd i allmänhet och i synnerhet vad gäller konsekvenserna för de 

renskötande familjerna som orsakats av beslut och handling av såväl myndigheter som 

privatpersoner. Det är vår uppfattning att områdets historia bör dokumenteras och göras känd 

för en större allmänhet. Projektet förväntas även kunna bidra i processen kring Sametingets 

initiativ till en sanningskommission. 

 

Områdesbeskrivning 

Undersökningsområdet utgörs av ett område som avgränsas av norska gränsen i väster, riksväg 

E14 i söder och Skalstuguvägen i norr-nordöst. Totalt omfattar området cirka 70 000 hektar. I 

huvudsak består området av förfjäll- och lågfjällsområden. I området finns flera större sjöar. 

Trakten är ett av landets mest nederbördsrikaste områden vilket bland annat märks av den stora 

myrrikedomen. Backkärr och ängsskogar är vanliga på de låga fjällsluttningarna. Nedanför 

trädgränsen består skogsmarkerna av sammanhängande björk- och granskogar samt enstaka 

tallbackar. 
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Undersökningsområdet med blå linje. Röda punkter är registrerade lämningar i Fornsök varav 

cirka hälften härrör från tidigare renskötsel. 

 

 

Syfte 

Det övergripande syftet är att dokumentera och beskriva områdets kulturhistoria ur ett samiskt 

perspektiv. 

 

Metod 

Projektet är uppdelat i fyra delar. 

 

1. Arkiv- och litteraturstudier. 

2. Fältinventering av ett begränsat urval representativa lokaler. 

3. Datering av ett urval representativa lokaler. 

4. Sammanställning och resultatspridning. 
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Genomförande 

Utifrån inledande genomgång av befintligt kart- och arkivmaterial samt litteratur samt lokal 

kunskap väljs ett antal lokaler ut för fältinventering. Syftet är ej att totalinventera utan finna de 

lokaler som tillsammans kan bidra till att berätta områdets långa samiska markanvändning. Totalt 

utgår vi ifrån att åtta till tio lokaler skall räcka för att uppfylla våra krav på representativitet. 

Arkivmaterial som rör området finns både i Sverige och Norge. Institutioner på norsk sida som 

kommer att kontaktas är bland annat Statsarkivet, Nasjonalbiblioteket och Saemien Sijte. 

 

Utifrån resultatet av ovanstående väljs ett antal lokaler ut för datering med C14. I projektet 

reserverar vi medel för tio dateringar. Syftet med dessa är att säkerställa att vi har ett tillräckligt 

tidsdjup i undersökningen.  

 

Resultatsammanställningar görs för varje delmoment/år och ligger sedan till grund för slutlig 

avrapportering och resultatspridning. 

 

Resultatspridning 

Projektets resultat kommer att resultera i en skrift/bok. Därutöver kommer resultatet spridas via 

föredrag och kontakter med media. Vi planerar även för en utställning som eventuellt produceras 

som en vandringsutställning för maximal spridning. 

 

Målgrupp 

I och med projektets generellt sett stora betydelse för förståelsen av behandlingen av renskötande 

samer under historisk tid vilket har fortsatt stora konsekvenser i dag är målgruppen i princip 

allmänheten och myndigheter. Undersökningsområdet uppvisar på ett mycket tydligt sätt de 

strukturer som verkat/verkar i samhället. Utgångspunkten är att fakta kommer att tala för sig 

själva men självfallet kommer resultatspridningen anpassas för olika målgrupper. 

 

Projektorganisation 

Projektägare: Gaaltije, Sydsamiskt kulturcentrum. Kontaktperson verksamhetschef Jerker 

Bexelius. jerker@gaaltije.se +46 70 6060862. 

Medsökande: Stiftelsen Jamtli. Kontaktperson, 1:e antikvarie Anders Hansson (projektledare). 

anders.hansson@jamtli.com +46 70 3777095. 

 

Övriga deltagare: 

Anki Solsten, Gaaltije, Sydsamiskt kulturcentrum. +46 73 067 54 88 

Jan Persson, privatforskare och renskötare. jaanpersa@gmail.com +46 70 3050041 

 

Resultatsammanställning år 1. 

Litteratur samt kart- och arkivstudier 

I den inledande fasen av projektet har stor vikt lagts vid att söka och kopiera och ladda ned 

digitalt material relevant för projektet. För närvarande finns i projektet tillgängligt 59 poster med 

fysiskt och digitalt material insamlat från lantmäteriet samt olika arkiv och elektroniska resurser 

(se separat förteckning). 

Inledande genomgång av detta material har koncentrerats kring att finna platser med samisk 

bosättning samt uppgifter om samer i övrigt inom undersökningsområdet. Därutöver har stor 

vikt lagts vid genomgång av de avvittringshandlingar som berör området. Helt kort kan 

konstateras att det finns gott om uppgifter om samisk bosättning samt uppgifter om enskilda 

mailto:jerker@gaaltije.se
mailto:anders.hansson@jamtli.com
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samer i området förutom i avvittringshandlingarna. Där varken nämns enskilda samer eller samisk 

markanvändning. Detta missförhållande är något som påpekas med tydlighet och 

avståndstagande av överlantmätare L. B. Falkman redan 1851 samt i Förslag till Förordning 

angående de svenska Lapparne och de bofast i Sverige. samt till Förordning angående renmärken. 

Afgivna af den dertill utaf Kongl. Maj.t förordnade komité. Stockholm 1883. Hanteringen av 

samernas rättigheter och behov av betesmarker var uppenbarligen något som uppmärksammades. 

 

Fältarbete 

Under året har två fältbesök gjorts, 30 juni och 6 oktober. Inledningsvis har ett område i väster 

prioriterats, Tjärndalen, som sträcker sig från Skalsvattnet i norr till Tomastjärnarna i söder samt 

området vidare söderut mot Hallsjön. Området vid Tjärndalen valdes för att komplettera den 

inventering som tidigare bedrivits av Gaaltije i området. Här finns även äldre fotografier från 

samevisten samt teckningar av visteplatser av Nils Månsson Mandelgren från 1868. 

 

Registrerade lämningar 

Totalt registrerades 23 lämningar under fältarbetet. Till detta kommer ytterligare 15 lämningar 

som inventerats under tidigare projekt. Dessa kommer att registreras tillsammans med de nu 

påträffade. Sammanlagt 38 lämningar. Dessa fördelar sig enligt följande: 23 härdar, 6 

förvaringsgropar, 2 kåtatomter, 6 rengärden och 1 husgrund. 

 

Resultatspridning 

Projektets uppstart presenterades i Jämtlands tidning 11 mars samt i ett reportage i Sameradion 

torsdag 1 juli kl 13.17. 
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Anders Larsson på Middagsfjället 1890. 

 

 
Samma plats som bilden ovan återfunnen. 
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Morten Larssons boplats i Tjärndalen. Avbildning av Nils Månsson Mandelgren 23/7 1868, 

Mandelgrenska samlingen, serie 2. V_A-PL XIa). Folklivsarkivet, Lund. 

 

 
Teckning föreställande Morten Larsson och hustrun Maria Sofia Danielsdotter samt en tredje 

person. Tecknat av Mandelgren 23/7 1868. 
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Morten Larsson boplats i Tjärndalen. Samma plats som på Nils Månsson Mandelgrens teckning 

från 1868. 
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Litteratur och arkivhandlingar 

 

Beskrivning av Härjedalen och Jämtland av Daniel Tilas 1741–1743 

Institution: Riksarkivet 

Arkiv: Diplomatica Danica, Brev och handlingar ang. Sveriges gräns mot Danmark och Norge 

Volym: 425 

Ájttes arkivnr: CD 1137 

 

Collinder, B. 1964. Ordbok till Sveriges lapska ortnamn. 

 

Cronstedt, A. 1763. Rön och anmärkningar vid Jämtlands mineral historia. Stockholm. 

 

Eric von Sudows dagbok. Dagboksantecknngar från resor I Vesterbotten, Jemtland, Herjedalen, 

Dalarne och Norge. 28/6 – 21/11 1913. 

 

Fale Burmans dagböcker över resor genom Jämtland 1793-1802. Källor till Jämtlands och 

Härjedalens historia, utgivna digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns 

fornskriftsällskap. Pdf 2010. 

 

Falkman, L. B. 1851. Underdånig berättelse om en af öfver-direktören vid landtmäteriet genom 

rikets norra län och Gottland år 1850 verkställd embetsresa. 

 

Fornsök (https://app.raa.se/open/fornsok/) 

 

Förslag till Förordning angående de svenska Lapparne och de bofast i Sverige. samt till 

Förordning angående renmärken. Afgivna af den dertill utaf Kongl. Maj.t förordnade komité. 

Stockholm 1883 

 

Förslag till Lag om de svenska lapparnes rätt till renbete i Sverige samt till lag om renmärken. 

Afgivna af den dertill utaf Kongl. Maj:t den 1 april 1895 förordnade komité. Stockholm 1896. 

 

Förteckning över Sveriges lappar och deras renar, enligt uppgifter från åren 1909-1911, Albin 

Neander. 

Institution: Norrbottens museum 

Arkiv: Renbeteskommissionens bibliotek 

Arkivnummer: Norrbottens museum 21 

Signum: F3:2 (tidigare accessionsnummer 371) 

Ájttes arkivnr: CD 412 

 

Genealogi lappar. Släktbok Fjällgård 1903. 

 

Gränsbetningen 

Harald Bothner 1913 

 

Gränsreguleringens förslag 1748 

 

Handlingar rörande lappfogdeberättelser och lappfogdens verksamhet i Jämtland och Norrbotten 

Institution: Riksarkivet 
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Arkiv: Renbetesdelegerade 1913 YK 1766 

Volym: 21 

Ájttes arkivnr: CD 1131 

 

Hagström, J.O. Jemtlands oeconomiska beskrifning eller känning, i akt tagen på en resa om 

sommaren 1749. Nytryck 1960. 

 

Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649-1690 

Källor till Jämtlands och Härjedalens historia utgivna digitalt av Landsarkivet i Östersund och 

Jämtlands fornskriftsällskap (2011). 

 

Hasselbrink, G.  Acc nr 4630 

Lapska ortnamn i Jämtlands och Kopparbergs län 

Opublicerad manuskript (1973) med inledning och provisorisk källförteckning. 

 

Jämtlands avradsland 1649 och 1666 

Källor till Jämtlands och Härjedalens historia utgivna digitalt av Landsarkivet i Östersund och 

Jämtlands fornskriftsällskap (2012). 

 

Korhonen, O. 2010. Samiska ortnamn och färdleder kring Fatmomakke, Faepmie. 

 

Ljungdahl, E., 2018. Rapport: Samisk närvaro på fastigheten Medstugan, Åre kommun, Jämtlands 

län. 

 

Ljungdahl, E., 2007. Rapport: Gråssjölien – en historik. 

 

Ludwiksson, E. Jemptelandz Beskrifning, 1575. Nytryck 1953. 

 

Mandelgrenska samlingen. Folklivsarkivet, Lunds universitet 

https://www.folklivsarkivet.lu.se/sok-i-samlingarna/mandelgrenska-samlingen/. 

 

Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745:1. Oslo 1962. 

 

Marelius, N. 1763. Anmärkningar rörande Herjedalens och Jämtlands gränts emot Norrige. 

 

Merkeprotokoll Nord Tröndelag 1899 

 

Midthjell, H. B. 2017. Samene i Vera. 

 

 

1919 års Lappkommittés protokoll från möten med befolkningen II. 

Institution: Norrbottens museum 

Arkiv: Renbeteskommissionens bibliotek 

Arkivnummer: Norrbottens museum 21 

Signum: F5:2 (tidigare accessionsnummer 367) 

Ájttes arkivnr: CD 259 

 

Peterson-Berger, E. Högfjällen i södra Jämtland. 1923. 
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Protokoll vid Lapplagskomiténs sammanträden med befolkningen i Jemtland,Vesternorrlands, 

Vesterbottens ochNorrbottens län juli – augusti 1895. Stockholm 1895 

 

Protokoll vid Lapplagskomiténs sammanträden med lappfogdarna i Jemtlands, Westerbotens och 

Norrbottens län mars 1896. Stockholm 1896. 

 

Renbetesdelegerade 1913 vol 15, 26, 31 och 33, YK 

1766, Riksarkivet i Stockholm. 

Volymen innehåller: Norskt 

avskriftsmaterial. 

 

Renbetesfrågan i Jämtland 

Institution: Riksarkivet 

Arkiv: Renbetesdelegerade 1913 YK 1766 

Volym: 19 

Ájttes arkivnr: CD 1129 

 

Samisk befolkning, bruk av naturen og rettighetsforhold i Nord-Trøndelag 

Utredning for Samerettsutvalget II 

Anne Severinsen Mosjøen 2007 

 

Skattefjällsmålet. Utredning Valfrid Larsson. 

 

Skoleprotokoll 1838 til 1888 (Namsealmindingens skoldistrikt) 

 

Sørsamiske kulturminner Færen. Sørsamisk kulturminneregistrering, Rapport nr. 1. Sæmien Sijte, 

Snåsa 1987. 

 

Tilas, D. 1765. Utkast til Sveriges Mineral-historia. Stockholm. 

 

Utredningar angående lappförhållanden inom Kopparbergs och Jämtlands län av E. von Sydow 

och C. Österberg 1913. 

Institution: Norrbottens museum 

Arkiv: Renbeteskommissionens bibliotek 

Arkivnummer: Norrbottens museum 21 

Signum: F4:1 (tidigare accessionsnummer 385 

 

Åre sockenstämmoprotokoll 1754-1863. Källor till Jämtlands och Härjedalens historia utgivna 

digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands fornskriftsällskap (2019). 

 

Kartor och lantmäteriakter. 

 

Rannsakning av avradsland, 1666. 

23-Jäm-147 

 

Jämtland 1696. 

lm-23-Jäm-3. 
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Geographica delineatio öfwer Jempteland och Herredalarna, 1645. 

lm-23-Jäm-1 

 

Karta Öfwer Härjedalens och Jemtlands Gränts emot Norge 1761 

 

General Charta öfwer Jämtland, ca 1660. 

 

Geometrisk Delineation Uthaff Heela Jemptreland Herredalen…, 1676. 

KrA 0400. 

 

Geografisk karta över Jämtland, 1683. 

 

Geographisk Charat öfwer Jempteland och Herieådalarna… 1710. 

KrA 0400:10A.004 a-b. 

 

Charta Öfwer Härjedalens och Jemtlands Gränts emot Norrige. Nils Maurelius 1761. 

 

Medstugan nybygge 1796. 

lm-23-Åre-9. 

 

Avvittringsbeskrivning  Skalstugan, 1827 

lm-23-Åre-37 

 

Avvittringshandling för Åre socken, 1831-40. 

lm-23-Åre-60 

 

Handlingar till laga skifte på utmarken till Medstugan, 1840.Laga skifte 

lm-23-Åre-32 

 

Stor-Rensjön Avvittring 1842. 

lm-23-Åre-49. 

 

Stalltjärnstugan avvittring 1842. 

lm-23-Åre-22 

 

Åre socken 1846. 

lm_23-Åre-71. 

 

Laga skifte Medstugan 1920-1922 

lm-23-Åre-262 

 

Direktionen över Lappmarkens Ecklesiastikverk, Strödda handlingar. 

Karta över Jämtlands fjäll. Koncept. 
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