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Bird mazes  

Parish Sami and grouse trapping in Västernorrland & Gävleborg counties during 

historic times 

 

Abstract 

This paper seeks to provide a better understanding of the supposed connection between Parish 

Sami and the little researched stone remnants of grouse trapping, i.e. bird mazes, that show a 

spatial concentration to Västernorrland and Gävleborg counties - by using spatial analysis, 

historical-ethnographical analogies, folklore studies and two case studies. The results are 

contradicting; the spatial analysis shows no or little signs of a connection between remains of 

Sami type and place names indicating Sami presence. The analogies show a likeness between 

methods where sticks and branches were used instead of stones to create the fences which 

lead the birds to the snare-traps. However, these methods were used by both Swedish farmers 

and Sami. There are several folklore records that connect Sami and the bird mazes, and one 

tells of how the Sami taught the parish inhabitants the method. The case studies show an 

apparent spatial connection between bird mazes and a Parish Sami home and a nomadic 

Forest Sami complex. Nomadic Forest Sami in the region have been shown to be the 

ancestors of Parish Sami. Based on these results, the author proposes that the bird maze 

method was first used by Forest Sami and later used by their descendants Parish Sami, but 

somewhere along the way the method was taught to or picked up by Swedish farmers. In any 

case, this study might be used as a jumping off point for the further work and research into the 

physical remains of Sami in the region that are well needed, in particular the Parish Sami, but 

also bird mazes.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Eftersom jag önskade skriva om mitt hemlandskap Hälsingland kontaktade jag Länsmuseet 

Gävleborg för tips om ämnen. Bo Ulfhielm föreslog att jag skulle skriva om 

fågelfångstanläggningar, en lämningstyp tidigare okänd för mig. Endast litet är skrivet om dem 

och den möjliga kopplingen till samer intresserade mig.  

 

Fågelfångstanläggningar är en fornlämningskategori med utbredning i kustområdet från 

Västernorrland ner till Uppsala län. De beskrivs av Riksantikvarieämbetet (2014:21) som 

”lämningar efter fångst av skogsfågel” där de kan utgöras av ”en eller flera rader av stenar i 

ett eller flera skikt med öppningar för snaror eller av på rad liggande eller spridda stenrösen i 

vilka störar med fångstnät eller snaror varit placerade”. I detta arbete kommer fokus ligga på 

stenraderna för snaror, snarare än stenrösena. Fåglarna de troligen avsett fånga är skogsfåglar 

som har en tendens att gå runt hinder snarare än att flyga eller hoppa över dem.   

 

Medan fågelfångstanläggningar beskrivs för första gången i en antikvarisk kontext på 1950-

talet var det först på 1980-talet i och med revideringsinventeringen av Hälsingland som man 

började ägna någon egentlig uppmärksamhet gentemot dem och de började registreras 

i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Det är också då deras funktion föreslås 

vara för skogsfågelfångst, särskilt orre (Bondesson 1994). Idag har kunskapen om dem växt, 

men det finns fortfarande stora kunskapsluckor. En av dessa kunskapsluckor är 

fågelfångstanläggningarnas möjliga koppling till samisk historia; i ett antal texter och rapporter 

kan man läsa att fågelfångstanläggningar ofta beskrivs ha varit använda av samer 

(Wennstedt Edvinger & Broadbent 2008). En fågelfångstanläggning i Ilsbo socken, registrerad 

i FMIS som RAÄ Ilsbo 40:1, har den lokala förklaringen att de byggts av ”tokiga 

sockenlappar” (RAÄ Ilsbo). 

 

Det finns alltså belägg för att fornlämningskategorin ska vara skapade av samer, men det är 

idag ett ännu outforskat område. Oavsett om fågelfångstanläggningarna är samiska eller ej så 

är de en lämning av det nödvändiga utnyttjandet av utmarken som ägt rum sedan förhistorisk 

tid. Kunskap om fågelfångstanläggningarna kan därmed bidra till en förbättrad insyn i den 

ekonomiska relationen mellan utmark och bygd.    
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

Målet med denna studie är att erbjuda en djupare och klarare bild över 

fågelfångstanläggningars möjliga samband med samisk historia med fokus på sockensamerna. 

Studien kommer utgå ifrån hypotesen att fågelfångstanläggningar har en koppling till 

sockensamer. För att undersöka det kommer historiska källor av fågelfångst från både samiska 

grupper och allmogen, folkminnen, ortnamn samt möjliga geografiska mönster att undersökas 

för att stärka kopplingen eller inte. Grundfrågeställningen är som följer:   

 

• Kan jag med hjälp av rumsliga analyser, ortnamn och analogier stärka eller avfärda 

hypotesen att fågelfångstanläggningar har en koppling till sockensamer när det gäller 

Gävleborg och Västernorrlands län? 

 

För att förenkla undersökningen delas grundfrågeställningen upp i dessa delfrågeställningar:  

 

• Finns samiska lämningstyper i närheten av fågelfångstanläggningar när det gäller 

Gävleborg och Västernorrlands län? 

• Finns samiskt associerade ortnamn i närheten av fågelfångstanläggningar när det gäller 

Gävleborg och Västernorrlands län? 

• Finns i folkminnesuppteckningar och lokala traditioner fler uppgifter om att 

fågelfångstanläggningarna är samiska? 

• Kan det göras en historisk-etnografisk analogi utifrån historiska snarfångstmetoder till 

fågelfångstanläggningar? 

 

För att bättre förstå fågelfångstanläggningarnas placering och utformning kommer jag kort gå 

igenom deras avsedda byten, skogsfåglar, och deras beteenden.  
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1.3 Teori 
 

1.3.1 Terminologi 

Samer är en etnisk och språklig minoritet i Sverige som förr kallats ”lappar”. Den äldre 

benämningen anses dock ofta vara nedsättande. Gällande sockensamer är den historiska och 

fortfarande idag använda benämningen sockenlappar. Här väljs dock 

benämningen sockensame att användas, eftersom lapp ofta anses nedsättande och jag som 

utomstående inte anser mig ha rätten att bestämma när benämningen lapp kan eller inte kan 

användas. Benämningen sockensame är dock ett relativt nytt ord, och kan därför anses vara 

anakroniskt, alltså felaktig i den historiska kontexten. Det finns också de som anser att 

benämningen lapp inte är nedsättande (Svanberg 1999).   

  

Sockensamer är en beteckning för samer som var anställda av en socken för 

avlivning, avhudning och kastrering av hästar, katter och hundar. De livnärde sig även på 

hantverk och rovdjursjakt. I gengäld blev de beskyddade av socken och fick stanna i området. 

Tekniskt sett kan sockensamer därför i första hand ses som ett yrke. Yrket gick dock ofta i arv 

inom traditionella sockensamefamiljer, som vanligen utförde endogami – det vill säga att 

personer från en sockensamefamilj ofta gifte sig med personer från andra sockensamefamiljer, 

snarare än till bönder eller personer från andra samiska grupper. När detta väl dock hände, 

ansågs den ingifta personen vara sockensame. Sockensamer hade också en egenartad näring i 

jämförelse med den svensktalande allmogen och de andra samiska grupperna. Det innebär att 

man kan se sockensamer som en kulturell grupp, skild från till exempel fjällsamer eller den 

svenska bondebefolkningen (Svanberg 1999).   

 

Etnicitet överhuvudtaget är ett komplext och mycket debatterat begrepp med många 

definitioner (Jones 1997:xiii). I detta arbete kommer Siân Jones (1997:xiii) definition användas 

där en etnisk grupp beskrivs vara en grupp av människor som särskiljer sig eller särskiljs av 

andra med vilka de interagerar eller existerar samtidigt med, på basen av uppfattade kulturella 

skillnader och/eller gemensam härkomst. Definitionen på vem som är same idag varierar 

beroende på vem du frågar. Men sammanfattande kan man säga att samer är en grupp som 

ansåg sig och/eller ansågs från andra grupper olik från den svenska, norska och finska 

bondebefolkningen vad gällande näring, språk, religion (till en början) och livsstil. De har likt 
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många ursprungsbefolkningar och marginalgrupper fått genomleva många diskrimineringar 

och svårigheter från, men inte enbart, den svenska myndighetens sida (Sametinget & 

Regeringskansliet 2004).  

 

1.3.2 Tidigare forskning 

Fågelfångstanläggningar nämns första gången i en antikvarisk kontext i och med Hälsinglands 

fornminnesinventering under 1950-talet där två anläggningar beskrivs i Rogsta och Gnarps 

socknar. Men det är först under 1980-talet i samband med revideringen av Hälsingland som de 

registrerades hos Riksantikvarieämbetet. Enligt ett par uppgifter från Rogsta socken i samband 

med revideringen har man fäst buskar vid stenraderna och sedan fångat orrar med snaror. Men 

på grund av osäkerheten kring funktionen prioriterades fornlämningskategorin lågt i 

revideringen (Bondesson 1994). 

 

Efter 80-talet har fågelfångstanläggningar registrerats i stadig takt vid inventeringar, men få 

arbeten har tillägnats dem och i nuläget har endast en anläggning undersökts snarare än enbart 

beskrivits: det är Britta Wennstedt Edvinger & Noel D. Broadbent (2008) som jordprovtog två 

stenrader som de tolkade som fågelfångstanläggningar under en undersökning i Hornslandet. 

Resultaten visade endast förhöjda kaliumnivåer, något de föreslår kan ha kommit från 

skogsbränder men det påpekas också att Hornslandet har naturligt medelhöga värden av kalium 

(Wennstedt & Broadbent 2008).  
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Bild 1: Fågelfångstanläggning RAÄ Häggdånger 184:1. Fotograf: Elise Hovanta 

Anläggningarna utgörs av en eller flera rader av stenar vilka vanligen är 1–4 decimeter stora, 

lagda i en eller fler skift med olika längd och riktning. Raderna som ibland kallas för stenhag 

av lokalbefolkningen har funktionen att leda fågeln till de öppningar som finns i dem där snaror 

ska ha gillrats. Längden på dem varierar mellan 1–26 meter, men vanligen är de mellan 1–11 

meter långa. Ofta finner man också att en del av stenarna är kantställda, och det är inte ovanligt 

att finna vad som föreslås eller kan tolkas som rester av andra anläggningar i närheten 

(Bondesson 1994; Jönsson 1991). 
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Bild 2: Planritning av fågelfångstanläggning Säbrå 248 på Spjutåsberget. Illustratör: 

Lars Högberg 

Formen som fågelfångstanläggningar har varierar; stenraderna kan vara raka, i sicksack, 

vinklade, böjda, cirkulära, hästskoformade och ibland även bilda slutna gårdar/gärden. De 

kortare raderna är dock vanligen raka (Bondesson 1994; Jönsson 1991). Runt dateringen av 

fågelfångstanläggningar finns en stor osäkerhet, men det finns folklivsuppteckningar om att de 

används under slutet på 1800-talet och in på 1900-talet (Loeffler 2015a).  

 

I närheten eller i anslutning till fågelfångstanläggningarna finns vanligen stenrösen, ofta 0,5-1 

meter i diameter, men även små stensamlingar. Några uppgiftslämnare i samband med 1988 års 

inventering i Sättna och Selångers socknar menade på att stenrösena hade använts till fångst av 

hermelin. Wivianne Bondesson (1994) avfärdar dock detta, med anledning av rösenas 

uppenbarliga samband med fågelfångstanläggningar. Bosse Jönsson (1991) menar istället på att 

de kan ha utgjort fästen för stänger i vars ände en snara hängts.  
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Miljömässigt är fågelfångstanläggningar vanligen placerade i barrskogar ofta bestående av tall, 

på bergskrön eller sluttningar med hällar eller berg i dagen (Bondesson 1994; Jönsson 1991). 

Hällmarkerna med sin relativa öppenhet ska enligt Jönsson (1991) ha utgjort goda spel- och 

uppehållsplatser för tjäder och orre. Längre in i landet fanns istället spelplatserna på myrar och 

andra öppna platser där det var enkelt att använda ris som byggnadsmaterial till fällorna. I det 

kustnära landskapet användes istället sten på grund av den annorlunda terrängen. ”Att det varit 

så bekräftas från Holm av sagesmän med egna erfarenheter” skriver Jönsson (1991). Även 

Bondesson (1994) påpekar samma sak. Spåren efter risfällorna försvinner då snabbare än 

stenfällorna eftersom organiskt material bryts ned mycket snabbare än sten.  

 

I ett antal texter och rapporter kan man läsa att fågelfångstanläggningar ofta beskrivs ha varit 

använda av samer (Wennstedt Edvinger & Broadbent 2008). Sune Jönsson (1985) som först 

beskrev fågelfångstanläggningarna i anslutning till 1982–83 års revideringsinventering av 

Hälsingland skriver att den ”lokala förklaringen har vid ett par fall varit att sockenlapparna 

har anlagt dem – dock okänt i vilket syfte”. I projektet Samer i Hälsingland från Gävleborgs 

länsmuseum, anmärks det också ”att man kan förvänta sig att finna en fågelfångstanläggning 

på krönet av det berg som ligger närmast ett registrerat sockenlappboställe” (Wennstedt 

Edvinger & Ulfhielm 2008). Något ingående arbete eller studie angående samers koppling till 

fågelfångstanläggningar finns i dagens läge däremot inte.  

 

Samers historia i Mellansverige, Södra Norrland och kustområdet har överhuvudtaget varit 

dåligt genomsökt och dokumenterat jämfört med fjäll- och lappmarksområdena. I senare år har 

dock marginalgruppers historia uppmärksammats mer; Gävleborgs länsmuseum har till 

exempel utfört ett projekt med inventering, studiecirklar och utställning om samernas historia i 

Hälsingland inspirerat av Västernorrlands länsmuseums Ljusminne-projekt (Wennstedt 

Edvinger & Ulfhielm 2004; Åhrén 2004:79). Den allmänna uppfattningen om att samerna aldrig 

varit i detta område eller enbart besökt det i senare tid är snedvriden. Gävleborg och 

Västernorrland har en lång och komplex historia vad gäller samer. Deras fysiska spår i 

landskapet har dock försummats och, som Britta Wennstedt Edvinger & Bo Ulfhielm (2004) 

skriver, ”riskerar att förstöras i det moderna skogsbruket av den enkla anledningen att vi inte 

känner igen dem”. 31 maj 2018 lanserades hemsidan Ohtsedidh.se som ska fungera som en 

kunskapsplattform och har börjat att kartlägga de mellansvenska samernas historia (ohtsedidh 

2018). Under maj månad beviljades en halv miljon kronor för det treåriga projektet med samma 
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namn som utförs i samarbete mellan länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland för 

kartläggningen (Heikki 2018). På grund av tidsbegränsningen har deras resultat inte kunnat 

tagits med i arbetet.   

 

Vad gäller sockensamer är det främst etnologen Ingvar Svanberg som skrivit om dem. Även 

historiken Peter Ericson kan nämnas, som bedriver forskning och en blogg om samer i det 

berörda området och har arbetat med uppteckningar av samer i arkiven. I jämförelse med 

fjällsamer är nedteckningar och kunskap om sockensamer minimal. Endast en 

folkminnesuppteckning finns av sockensamer, den så kallade ”ihreska björnfestuppteckningen” 

från Gävletrakten som skrev på 1750-talet av studenten Petrus Holmberg och utförligt beskriver 

samernas björnfest. Sockensamerna ansågs av de samtida folklivsupptecknare och forskare som 

ointressanta eftersom de enligt den dåvarande synen inte var ursprungliga på samma sätt som 

fjällsamerna. Sockensamerna var enligt dem representanter av en förfallen kultur (Svanberg 

1999:20–21). De senare folklivsuppteckningarna om sockensamer kommer från en tid då större 

delen av sockensameinstitutionen redan försvunnit, upptecknade och berättade utav 

utomstående personer. Därmed är det i de historiska arkiven man huvudsakligen får information 

om gruppen. Gällande det arkeologiska och fysiska materialet efter sockensamer är även det 

magert. Svanberg (1999:16–17) skriver att marginalgrupper lämnar få spår efter sig, och 

sockensamer kan beskrivas som marginalgrupp mot både den svensktalande allmogen och 

fjällsamer. Det kan nämnas att Länsmuseet Gävleborg i samarbete med Gaaltije sydsamiskt 

kulturcentrum 2017 har grävt ut en sockensames boställe i Järvsö. Bland annat hittade man ben 

av häst och björn, men även ett hänge som sannolikt varit till en samisk trumma. En av 

undersökningens frågeställningar var huruvida man kan se den samiska identiteten i det 

arkeologiska fyndmaterialet på en plats som ser ut som en vanlig torplämning, och 

undersökningen har visat på att man kan det (Arkeologi Gävleborg 2017; Länsstyrelsen 

Gävleborg 2017).  

 

 

1.3.1 Teoretisk bakgrund 

Fångstmetoden med ris använd längre in i landet kan möjligen finnas upptecknad i historiska 

källor, vilket skulle möjliggöra en analogi. Göran Burenhult (2010:23) menar på att analogi, 

det vill säga användandet av jämförelser mellan olika fenomen, är den vanligaste metoden att 

fastställa funktion hos föremål. Analogin inom arkeologin är dock ett debatterat ämne. Vissa är 
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varsamma gentemot metoden och menar till exempel att analogi inte kan ge några svar, utan 

bara modeller, hypoteser och idéer. Adrian Currie (2016) argumenterar för att etnografiska 

analogier i principen kan stödja hypoteser, men att dess användbarhet skiljer sig från fall till 

fall. Men analogins slutledningar är aldrig logiskt bindande bevis, utan ger istället alternativa 

tolkningar och en grund för att ställa fler frågor (Burenhult 2010:38–39). 

 

Gällande passiva fångstmetoden överhuvudtaget, var det en fördel att anlägga fällorna i 

närheten av hemmet eller en tillfällig bosättning så man hade nära att anlägga dem och kunna 

hinna vittja (dvs. tömma på fångsten) dem så pass ofta att inte rovdjur hann stjäla bytet eller 

bytet surnade (Danell 2016:57). Samma princip bör appliceras på fågelfångstanläggningar. 

Finns ett samband mellan samer och fågelfångstanläggningar bör de ha vistats i området där 

anläggningarna finns mer eller mindre regelbundet. Då kan den svensktalande 

bondebefolkningen nämnt platser efter dem. Enligt Ingela Bergman (2010) kan man generellt 

sett kan man säga att från och med 1600-talet i Gävleborg och Västernorrlands kustområde 

befann sig samerna i områden med en svensktalande permanent bosatt befolkning. På grund av 

detta kom de svenska ortnamnen att dominera, även om samerna som vistats där troligen också 

namngivit platserna (Bergman 2010).  

Beteckningen ”lapp” har entydigt ansetts vara en beteckning för samer (Bergman 2010). Ingela 

Bergman (2010) nämner att i Norrbotten och Västerbotten förekommer ortnamn innehållande 

”lapp” runt 800 gånger. Flertalet i gränsområdet, sedan även längs kusten. Lägst antal ortnamn 

förekommer i inlands- och fjällområdet (Bergman 2010).  Även inom den fasta bebyggelsen 

förekommer ortnamn med Lapp-, och namn såsom Lappstugårdan eller Lappbodviken tyder 

enligt Bergman (2010) på regelmässig, och möjligen permanent, samisk bosättning.  

Beteckningen finne, finn kan även ha använts för att beskrivit samer, då med differentieringen 

att renskötande samer betecknades lapp och gårdsboende samer finne (Bergman 2010). Finn 

kan dock ha andra meningar, till exempel de svedjebrukande finnar som bosatte sig i 

skogstrakterna i bland annat delar av Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och delar av 

Ångermanland för en 400 år sedan (Wedin 1990). Det kan även härstamma från mansnamnet 

Finn och i Norge kan det beteckna en fjällformation (Ljungdahl & Aronsson 2008). 

Ortnamn med förledet Ren- förekommer i stort antal längs Bottenvikskusten och ligger på enligt 

Bergman (2010) goda vinterbetesområden. Renskötseln är idag starkt associerad till samer men 

historiskt sett har även bikarlar, landsköpmän samt bondebefolkningen ägt renar. För böndernas 
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del skötte dock ofta samer om renarna. Ren- ortnamn kan alltså tyda på en samisk koppling, 

men inte nödvändigtvis (Bergman 2010, Loeffler 2015b).   

När det gäller ortnamn innehållande kåta, antyder även dessa samisk närvaro – kåtan är en 

byggnadskonstruktion som i Sverige är typiskt samisk (Bergman 2010). Ortnamn innehållande 

-kåta- samt härke- (kastrerad renhane) används även av David Loeffler (2015b) för att visa på 

ortnamn indikerande samisk närvaro under historisk tid i Västernorrlands län 

 

Ibland kan sådana ortnamn ha samband med sockensamer. I Bergs socken, Jämtland, finns till 

exempel sockensameboplatser namngivna: Lappkojtäkta, Lappkojänge samt Lappkojan som 

idag kallas för Lapptäkten. Men de relevanta ortnamnen kan även indikera på närvaron av andra 

grupper av samer. Har man inte mer information än själva ortnamnet är det svårt att peka på 

någon särskild grupp (Ljungdahl 2017a:5, 10). Uppteckningar över sockensamers boplatser är 

i stort sett huvudvägen för att kunna få information om dessa. Om det är specifikt sockensamer 

som anlagt fågelfångstanläggningar bör anläggningarna av tidigare nämnd anledning finnas i 

närheten av deras bosättningar. Troligen är det dock många sockensameboplatser som inte finns 

registrerade eller nämnda, och som därmed är väldigt svåra att finna (Ljungdahl 2017a:5). 

Socknen försåg sockensamen och hans familj med en bit mark, ofta en bit ifrån den centrala 

bygden, på kyrkans mark eller på byallmänningen (Ljungdahl 2017a:10). De kunde bo i en kåta 

eller stuga (Ljungdahl 2017b:15). Om inte lämningar efter kåtor eller andra spår som kan 

kopplas till samer finns på platsen liknar sockensameboplatser annars en torptomt från en 

svensktalande bonde. Fysiska lämningar såsom härdar av samisk typ kan därmed komplettera 

andra uppgifter.  

 

De fysiska spåren kan även ensamma tyda på allmänt samisk närvaro, både sockensamisk, 

skogssamisk och fjällsamisk. Om samer anlagt fågelfångstanläggningarna i närheten av 

boplatser eller visten bör fågelfångstanläggningar ligga i närheten av visten och andra samiska 

lämningar. De lämningar som finns i Västernorrland och Gävleborgs län och som bedömts vara 

relevanta för studien är härdar av samisk typ, kåtor, visten, renvallar samt stenringar. Som 

nämnts är de samiska spåren i detta område ett dåligt undersökt område, som exempel fanns 

fram till 1987 inga samiska härdar registrerade i Västernorrland. Efter 1987 har hundratals 

härdar av samisk typ registrerats enligt Ewa Ljungdahl (2017b:22). I FMIS kan inte samma 
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antal återfinnas, men eftersom man måste använda sig av fritextsökning, beror detta troligen på 

brister hos registret.  

 

Fågelfångstanläggningar benämns ligga på marker som är bra för skogsfåglarnas spel (Jönsson 

1991). Skogsfåglar leker främst på våren, men även en del på hösten (Hjorth 1994:173–174, 

53-54, 44; Winqvist 1988:8, 12-13). Under vårspelet var jakt och fångst av skogsfåglar olagligt 

för att tillåta dem att i lugn och ro föröka sig. Bertil Boëthius (1942:429) menar att 

vårfridlysningen bör i stort sett ha ignorerats just på grund av att det påverkade vårspelsjakten 

och –fångsten. Handelsmännen var under denna period förbjuden att köpa upp fågel, vilket 

innebär att den stora delen av fågel fångad under vårspelet bör ha använts till den egna 

hushållningen (Boëthius 1942:435). Utifrån det kan man dra slutsatsen att om sockensamerna 

är de som anlagt och använt fågelfångstanläggningarna bör de socknar med flest 

sockensamehushåll också ha en större mängd fågelfångstanläggningar eftersom fler munnar att 

mätta innebär att mer mat behöver införskaffas. Naturligtvis är verkligheten mer komplex, men 

denna analys kan enkelt bevisas eller motbevisas och fungera som en komplettering till de andra 

metoderna.  

 

Det är värt att notera att studien bygger på antagandet att fågelfångstanläggningar har anlagts 

av mer bofasta grupper som lämnar specifika spår efter sig samt att dessa spår finns bevarade 

tills idag och registrerade i FMIS. Även om det till exempel finns uppgifter om långa resor till 

särskilda jaktmarker där man stannade en mindre tid, lämnar sådana resor få spår efter sig och 

är därmed svåra att undersöka och analysera. 
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2 Metod 

 

Eftersom fågelfångstanläggningar är så sparsamt undersöka, och i stort sett helt fyndfattiga, 

kommer spridningskartor samt en bufferanalys över spridningen och jämförelser med historiska 

fågelfångstmetoder samt lokala traditioner användas för att se om en möjlig koppling till 

sockensamer kan stärkas.  

 

2.1 Avgränsning 
 

 

Karta 1: Karta över Västernorrlands och Gävleborgs län med tätorter 

Då fågelfångstanläggningar redan är en väldigt specifik grupp, kommer den enda 

avgränsningen vara att fokus kommer ligga på Västernorrland och Gävleborg (karta 1) där den 



 

13 

 

största koncentrationen av fågelfångstanläggningar finns. Eftersom vi inte vet hur länge 

anläggningarna använts och sockensameinstitutionen började under 1700-talet, kommer fokus 

tidsmässigt ligga på 1700-talet fram till tidigt 1900-tal.   

 

2.2 Rumslig spridning samt bufferanalys 
 

Först och främst kommer en jämförelse av utbredning av inventeringsområden med 

fågelfångstanläggningarna genomföras för att se om spridningen beror på någon historisk 

anledning eller på moderna inventeringsstrategier. Även en jämförelse mellan 

fågelfångstanläggningar och naturgeografiska områden kommer genomföras, eftersom det 

nämnts som en möjlighet att den historiska skogsfågeljakten med rishag inte varit möjligt på de 

ställen där skogsfåglarna hållit till eller lekt inom det berörda området på grund av hällmarken, 

så att stenar använts i stället. Därefter kommer studien se på hur den rumsliga spridningen av 

fågelfångstanläggningar jämför sig med andra fenomen, både sådana som kan kopplas till 

samisk aktivitet men också sådana som ofta beskrivs befinna sig i närheten av 

fågelfångsanläggningar. Sammanfallande mönster kan visa på en positiv korrelation på en 

regional nivå. Dessa redovisas i kartor.  

 

För att få fram mer än bara visuell information kommer en bufferanalys genomföras i qGIS. 

Det innebär att en buffer, en radie på ett bestämt avstånd, kommer skapas kring varje registrerad 

fågelfångstanläggning eller område med fågelfångstanläggning. För denna studie kommer 

avstånden fem kilometer respektive två kilometer använda eftersom fällor anläggs, som tidigare 

beskrivit, helst i närheten av hemmet eller en boplats. Undersöker man de två fallstudier som 

valts ser man att fågelfångstanläggningarna ligger under två kilometers avstånd från boplatsen 

och vistet. När buffert skapats används sedan funktionen select by location för att få ut antalet 

av de olika lämningarna och ortnamnen som finns innanför de olika radierna. Resultaten av 

detta kommer redovisas gruppvis i; ett med de mer allmänt godtagna samiska indikationer, och 

ett med tomtningar och labyrinter som har föreslagits ha en koppling till samer tillsammans 

samt med skåror och gropar i klappersten som ofta nämns i anslutning till 

fågelfångstanläggningar.  

Ett antal kartor samt diagram och tabeller kommer användas för att enkelt illustrera resultaten. 

Två av dessa kommer vara över spridningen av fågelfångstanläggningar jämfört med 1) socknar 
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som har belägg för att de haft sockensamer och 2) socknar uppdelade i hur många sockensamer 

de har belägg för att socken haft.  

 

För att få reda på om resultaten är betydelsefulla eller inte kommer kontroller skapas genom att 

använda qGIS:s random points inside polygons (fixed). Det ger oss möjligheten att skapa ett 

lika stort antal slumpmässiga punkter som antalet fågelfångstanläggningar inom området och 

använde dessa för att jämföra med de resultat som de ovanstående metoderna ger. För att även 

utesluta om socknarnas storlek kan snedvrida resultaten kommer det undersökas via qGIS hur 

många fågelfångstanläggningar finns per socken samt hur stora dessa är.  

 

De ovan beskrivna metoderna kommer i stort sett ge enbart kvantitativa data, det vill säga 

statistiska och generaliserbara data. Det möjliggör statistiska analyser som kan vara till hjälp i 

arbetet. Men människor är komplexa och inte alltid rationella varelser som den kvantitativa 

metoden tenderar att anta. Och eftersom samiska lämningar, särskilt då sockensamiska, är dåligt 

undersökta och dåligt registrerade kommer en viss felmarginal finnas. Därför kommer mer 

djupgående information genom två fallstudier genomföras, av Spjutåsberget utanför Härnösand 

och Lapptäkten, Skesta, där bland annat registrerade fornlämningar kommer undersökas. Båda 

platserna har fågelfångstanläggningar, men Spjutåsberget, som är djupare undersökt än 

Lapptäkten, uppvisar spår efter en mindre bofast samisk närvaro medan Lapptäkten ska ha varit 

en sockensameboplats – alltså en bofast samisk närvaro.  

 

Även en genomgång av folkminnesuppteckningar kommer genomföras för mer information 

kring sockensamer och samisk närvaro i det berörda området. Upptecknade och beskrivna 

historiska snarmetoder för skogsfågelfångst kan dessutom möjliggöra en analogi, alltså en 

jämförelse för att se om fågelfångstanläggningarna kan liknas vid några av de historiska 

metoderna. Om dessa metoder är knutna till någon särskilt etnisk grupp kan detta stärka eller 

försvaga hypotesen.  

 

Arbetet kommer alltså kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder. De kvantitativa 

metoderna kommer ge resultat som enkelt kan analyseras med statistiska metoder men de kan 

ge snedvridna resultat på grund av att den mänskliga naturen inte enkelt låter sig representeras 
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i siffror. Saker såsom att en del lämningstyper kanske inte är upptäckte eller registrerade kan 

ge en snedvriden slutgiltig bild. Det är även svårt att inkludera kontext i de kvantitativa 

metoderna som studien kommer använda sig utav. Fallstudierna kan däremot ge kontextrika 

resultat.  

 

2.3 Material 
 

Kartorna över inventerade områden baseras på Riksantikvarieämbetets kartor över inventerade 

områden, Skog och Historias inventering i Gävleborg samt Peter Perssons (2013) karta över 

inventerade områden i Västernorrland. Till kartorna kommer geodataportalen användas som 

tillgängliggör data från olika aktörer och myndigheter.   

 

För information om vilka socknar haft sockensamer och hur många kommer en del olika källor 

användas. Bland den använda litteraturen Svanbergs litteratur (1981a; 1981b; 1999) och 

kartprotokoll från 1976 nämnas, Peter Ericsons Medelpads samer i arkiven samt Peter Ericson 

och Bo Ulfhielms otryckta rapport från Länsmuseet Gävleborg, Vuelielaante – samer i 

Hälsingland: en glömd lokalhistoria? (2002). Riksarkivets digitaliserade folkräkningar 

tillgängliga i Digitala Forskarsalen samt folkminnen och lokala traditioner från arkiv, litteratur 

och FMIS kommer även komma till användning. Särskilt kan även Sveriges 

Släktforskarförbunds databas för samisk släktforskning Samefynd nämnas. Där kan användare 

lägga till uppgifter om samer som påträffas i äldre arkivhandlingar. Visserligen innebär det en 

viss felmarginal i data, men den stora mängden tenderar att hänvisa till vilka arkivhandlingar 

uppgifterna kommer från.  

 

En genomgång av skogsfåglar och fågelfångstens historia samt samernas historia i området och 

sockensameinstitutionens ursprung kommer redogöras för eftersom en förståelse för kontexten 

i vilken fågelfångstanläggningar använts kan vara av vikt.  

 

Dessutom kommer information samlas in från historiska och moderna texter om fågelfångst för 

att på ena handen förstå kontexten i vilket fångstmetoden används i, eftersom 

fågelfångstanläggningar sägs ha använts in i historisk tid, och för på andra handen se om det 

finns några likheter mellan fågelfångstanläggningar och historiska fågelfångstmetoder. Det är 

delvis genom folkminnesuppteckningar och delvis genom äldre och modernare litteratur. 
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Tyvärr finns inte för denna studie tillräckligt med tid eller resurser för en uttömmande 

genomgång av all det folkminnes-material avseende sockensamer och även äldre jakt och fångst 

som finns, utan ett urval kommer göras över de som anses kunna vara mest relevanta för studien 

och studieområdet. En del av de uppteckningar Svanberg refererar 1976 samt 1999 har gåtts 

igenom, men även en del föreslagna av Institutionen för folkminnen och språk i Uppsala samt 

de som finns digitaliserade på Västerbotten länsmuseums hemsida. 

 

Utöver litteratur, kommer källmaterialet bestå utav registrerade fågelfångstanläggningar som 

hämtas från Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS) samt lämningar som anses eller 

har föreslagits varit samiska. Dessa inkluderar härdar av samisk typ, tomtningar, labyrinter, 

kåtor, visten, renvallar, gropar i klappersten samt skåror/jaktvärn. Andra samiska lämningar 

såsom björngravar och hornsamlingar har inte registrerats i Västernorrland eller Gävleborg.  

 

Dessutom kommer ortnamn som kan vara kopplade till samisk aktivitet analyseras, baserat på 

de som Loeffler (2015b) använt.  

 

Kåtor beskrivs vara lämningar efter traditionellt samiska byggnader, viste är en lokal med minst 

två samiska bosättningslämningar såsom kåtor, renvallar, härdar, etc. Renvall är en yta som 

tydligt har blivit påverkad av renskötsel (Riksantikvarieämbetet 2014). Båda två antas allmänt 

vara samiska.   

 

Tomtningar är lämningar i maritim, strandbunden miljö, av stenvallar omkring en eller flera 

stenröjda plana ytor (Norman 1995). De har en uppenbar koppling till fiske och jakt i 

skärgården, och norrländska tomtningar med dateringar till vikingatiden anses vara 

övernattningsställen vid höstjakt och/eller vårvinterjakt på vikarsäl med nät. Men de kan även 

ha använts vid andra tillfällen, kanske för fågeljakt och ägginsamling (Landin & Rönnby 2003). 

Noel D. Broadbent & Jan Storå skriver 2010 dock i Lapps and Labyrinths: Saami prehistory, 

colonization and cultural resilience att de har funnit antydningar till att tomningar använts av 

tidiga kustsamer. Den empiriska grunden är dock mycket osäker, eftersom slutsatsen baseras 

på endast ett fynd av brunbjörnsben i vad som de tolkar som en björngrav, en typ av samisk 

lämning (Liedgren & Ramqvist 2012).  
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Labyrinter har en erkänd koppling till fiskeplatser. De är stenrader upplagda i spiralmönster 

eller i mönster som utgår från en kornformig grundplan (Riksantikvarieämbetet 2014). 

Koncentrationen av dem finns i nordligaste Norrlandskusten, och dateringen är troligen 

medeltida (Norman 1995). Broadbent beskriver dem dock som ett kristet svar mot farorna av 

samisk hedendom, som kan jämföras med hur tidiga kyrkor placerades på hedniska heliga 

platser (Broadbent & Storå 2010:2). Även Birgitta Fossum (2007:181–182) beskriver labyrinter 

som tecken på synlig opposition, vars användande verkade intensifieras mot slutet av 

medeltiden. Fossum föreslår däremot att labyrinterna skapades av samer som opposition mot 

försöken att kristna dem. 

 

Stenringar finns som en kategori i FMIS, men i studien kommer David Loefflers lista av 

stenringar från Surreptitious Sámi – Suppressive Swedes: Maintaining Sámi Identitets through 

the Use of Religion and Stone Circles (2015b) användas. Loeffler påpekar att många av dessa 

är felaktigt klassificerade. De finns inlagda i FMIS och data angående dess placering i området 

kommer därför inhämtas därifrån men de ligger ibland under andra kategorier. Dessa lämningar 

är runda eller ovala ringar av stenar som förekommer i fjällen, bergen i övre Norrland och ända 

ner mot kusten och har tolkats som samiska offer eller rituella lämningar (Loeffler 2015b; 

Riksantikvarieämbetet 2014).  

 

Gropar i klappersten har nämnts i anknytning till områden med fågelfångstanläggningar i ett 

antal rapporter och registreringar, vars utbredning är främst Norrlandskusten, och inkluderas 

därför i studien. Deras funktion är inte helt fastslagen men vissa har antagits varit kopplade till 

tomtningar och äldre säljakt. I Riksantikvarieämbetets lista med lämningstyper (2014) skrivs 

att en del har använts för framställning av sillolja eller tran. Den allra vanligaste tolkningen är 

dock att de ska ha utgjort förvaringsgropar. När tjälen gjort det svår att gräva vanliga 

förvaringsgropar, kan klapperstensfälten ha erbjudit mindre arbetsamma möjligheter till 

förvaring. Matförråd i stenrösen, är enligt Bo Ulfhielm (2004) noterade bland flera grupper 

inom det cirkumpolära området, både vid basboplatser och temporära lokaler såsom 

jaktstationer (Palmbo 2016; Ulfhielm 2004). Loeffler (2015b) beskriver också att samer, enligt 

historiska källor använt sig av förvaringsgropar i moränjordar och att storleken samt formen 

liknar gropar i klapperstensfält. Norrbottens museum undersökte gropar i klapper under 2014–

2015 med lipidanalys för att se möjliga antydningar till fetter från de eventuellt förvarade 

produkterna. Resultaten visar på säkra förekomster av betulin, som endast finns i björknäver, 

björknäver-harts eller virke med medföljande björknäver, samt svaga och lite osäkra spår av 
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rök och sot vilket tolkas som att det förvarade produkterna möjligen kan ha varit rökt. Mer 

intressant i kontexten av denna studie är dock förekomsten av fetter från landlevande djur. Det 

strider mot tidigare tolkningar av kopplingen till sälar och säljakt. Fetterna verkar inte ha rört 

sig om idisslare, såsom älg och ren, utan snarare småvilt eller fåglar. Dock inte sjöfåglar som 

levt av marin föda från havet, eftersom dessa skulle ge andra indikationer. Norrbottens museum 

för fram tanken på nätfångst av sjöfåglar i samband med deras höstflytt, då de inte har levt på 

marin föda under ett tag (Palmbo 2016).  

 

Vad gällande skåror/jaktvärn är de också noterade som vanliga vid fågelfångstanläggningar. 

Här föreligger dock en uppenbar miljömässig koppling mellan dem, eftersom de båda har 

använts vid skogsfågeljakt och därmed är det inte underligt att de förekommer på liknande 

platser. Skåror består av en skärm av sten eller ris som använt som gömsle vid fågeljakt eller 

möjligen säljakt (Riksantikvarieämbetet 2014). Någon samisk koppling verkar inte finnas till 

just dem. 

 

Fågelfångstanläggningarna finns i FMIS dels under kategori fångstanläggning övrig med typen 

fågelfångstanläggning, dels enbart med kategorin fångstanläggningar övrig. Eftersom 

kategorin även innehåller lämningar efter till exempel fast fiske samt anläggningar för fångst 

av fågel med nät, kommer en manuell sortering av materialet genomföras. Tomtningar, 

labyrinter, kåtor, visten, renvallar och skåror/jaktvärn finns alla som kategorier i FMIS. Härdar 

av samisk typ finns däremot inte som en kategori eller typ i FMIS, utan kommer behöva 

inhämtas genom fritextsökning. Gropar i klapper förekommer under kategorin boplatsgropar, 

men eftersom denna kategori även inkluderar gropar i andra miljöer än klapperstensfält kommer 

även här en fritextsökning behöva användas.  

 

Upptecknade folkminnen och folkliga traditioner kommer insamlas från olika källor, bland 

annat Institutionen för språk och folkminnen i Uppsala samt FMIS och litteratur. 

Sockensameboställen kommer även härledas från främst uppteckningar av folkminnen, men 

även med hjälp av FMIS och Institutionen för språk och folkminnens digitala Ortnamnsregister. 

Vad gäller ortnamn kommer de inhämtas via Lantmäteriets öppna data och filtreras på de som 

börjar på Lapp-, Härk-, Ren- samt Kåt(a) och de som innehåller -kåt(a)-. 

 

För mer kvalitativa snarare än kvantitativa studier kommer två fallstudier användas. Den ena är 

av Spjutåsberget som ligger i närheten av Härnösand. David Loeffler (2015b) tar upp platsen i 
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en artikel om de samiska stenringarna, och på området finns en stor koncentration av 

fågelfångstanläggningar vilket gör det intressant. Den andra behandlar den så kallade 

Lapptäkten i Skesta, Gnarp. Genom att analysera folkminnesuppteckningar och FMIS har 

platsen visats sig ha starka indikationer på att vara en boplats för åtminstone en sockensame. 

På två höjder i närheten finns fågelfångstanläggningar registrerade. Dessa är dock endast 

benämnda som fångstanläggningar övrigt i FMIS med typen beskriven i de inskannade 

inventeringsbladen. Platsen är intressant just därför att en sockensameboplats ska ha funnits i 

närheten av fågelfångstanläggningarna.  

 

 

2.4 Källkritik 
 

Data från FMIS är en stor del av arbete och medan det kan vara ett hjälpsamt verktyg finns det 

vissa problem med registret. Ett av dessa är att det bland annat saknas någon enkelt tillgänglig 

kategorisering för till exempel härdar av samisk typ. För att finna dessa är man tvungen att göra 

ett fritextsök i databasen men det kräver dels att innehållet i de inskannade inventeringsbladen 

är digitaliserade, det vill säga inskrivna i registret och sökbart, vilket en del inte verkar vara, 

men också att det explicit nämns i beskrivningen att det är just en samisk härd det handlar om. 

Även när det finns kategorisering/typbeskrivningar för lämningar, som för 

fågelfångstanläggningar, är det inte alltid de återfinns under den. Fågelfångstanläggningar finns 

som typ i FMIS, under kategorin fångstanläggning övrig, men en stor del av 

fågelfångstanläggningar som bearbetas i studien återfinns endast i kategorin utan typ-

beskrivning. Det innebär att man får 1) inhämta alla lämningar med typen 

fågelfågelfångstanläggning eller 2) göra ett fritextsök på fågelfångstanläggningar. Men inte ens 

det är tillräckligt, då det inte alltid nämns konkret att det är en fågelfångstanläggning det handlar 

om, ibland kan man se beskrivningar som anläggning för fångst av orre. För denna studie har 

ett tredje alternativ valts att gå igenom varje lämning under kategorin för att få fram 

fågelfångstanläggningarna. Det innebär dock inte att metoden är helt pricksäker,eftersom 

fågelfångstanläggningar och andra lämningar möjligen kan återfinnas under andra kategorier. 

Ännu ett problem är att lämningar inte alltid är registrerade i FMIS. Enligt Bo Ulfhielm (2004) 

är till exempel gropar i klapper relativt vanligt förekommande i Gävleborg men endast ett fåtal 

av dem registrerade i FMIS.  
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Samiska lämningar i området är ett litet utforskat ämne, särskilt när det gäller sockensamer, 

vilket medför sina problem. Ju mer data man har, desto säkrare blir resultaten vanligtvis. Andra 

problem kan ligga hos själva lämningarna. Sockensameboplatser ser ut som en vanlig 

torplämning, om man inte kan finna en eventuell kåtatomt. Det innebär att man måste främst 

stödja sig på folkminnen, men de har sin egen problematik. När det exempelvis gäller 

sockensamer, kommer folkminnena från utomstående och från tiden efter 

sockensameinstitutionen (Svanberg 1999:17–21). Därför måste de tas med en viss källkritik.  

 

Vi är även begränsad till den information som finns tillgänglig för oss, och har överlevt – bland 

annat när det gäller kyrko- och sockenarkiven om sockensamer. Har till exempel skrivaren 

noterat dem som ”sockenlapp” eller enbart som ”lappman”?   

 

Ortnamnen från Lantmäteriet har ett stort antal namn, men under studiens gång har det blivit 

uppenbart att det finns luckor. Institutionen för språk och folkminnens Ortnamnsregister 

uppvisar ett större antal namn på till exempel ”Lapp-” än vad finns hos lantmäteriets data. 

Ibland nämns det i registret på ett ungefär vart platsen legat eller annan information och när det 

gäller sockensameboplatser har detta register delvis använts. Problemet är att platserna för 

namnen inte alltid står med, och när detta väl nämns, är det ibland i relation till ett annat ortnamn 

vars placering inte finns i hos Lantmäteriets data.  

 

Slutligen kommer problemet med studien i sig – hur kan man anknutna etnicitet till 

fornlämningar? I denna studie används folkminnen och rumsliga mönster. Kritik mot 

folkminnen har redan tagits upp, men det är värt att nämna att det är enkelt för grupper att 

tillskriva något de inte förstår sig på, på en marginaliserad grupp. Ett annat problem är att 

separera sockensamer från andra samiska grupper. Många samiska lämningar är eller beskrivs 

som allmänt samiska, det är få lämningar som tillskrivs enbart sockensamer. Rumsliga mönster 

är inte heller säkra bevis på att samer eller sockensamer skapat fågelfångstanläggningarna 

eftersom korrelation inte behöver innebära orsakssamband.  
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3 Resultat 

3.1 Uppgifter om fågelfångstanläggningarna 
 

Fågelfångstanläggning RAÄ Ilsbo 40:1 har som tidigare nämnt en lokal förklaring att de byggts 

av ”tokiga sockenlappar vilka under 1800-talet bott c:a 2 km därifrån”. Under denna är skrivet 

att ”en tradition säger att strängarna skall utgöra rester efter anordningar för fångst av orre. 

Vissa uppgiftslämningar omnämner även här samerna”.  

 

När det gäller samer och fågelfångstanläggningar har två nya uppgifter funnits under arbetets 

gång. Forsa 291:1 beskrivs ha funnits när sagesmannens, som var runt 70 år vid 1982 då 

lämningen registrerades, farfar varit barn. I samma inventeringsblad beskrivs att en enig 

ortsbefolkning beskrev lämningarna som skapade av samer. Platsen är även benämn Lappstan.  

 

Den andra uppgiften kommer från Fornminnen – sägner och legender i Trönö (2005:6), där 

Jan-Eric Berger och Gösta Berglöw skriver att ”upplagda stenar i vissa formationer där 

skogsfåglar snarades finns på flera ställen. Det sägs att det var lappar som lärde sockenborna 

den fångstmetoden.”  

 

1989 i Högsjö socken, visade en sagesman på fångstanläggningar som enligt honom skapats 

och använts av hans far och farbror vid sekelskiftet (Jönsson 1991). Inget nämns gällande 

samer, så medan det är tänkbart att dessa personer är av samiskt härkomst är det snarare större 

möjlighet att det handlar om en svensktalande allmoge.  

 

3.2 Skogsfåglars utbredning och beteenden 
 

Fågelfångstanläggningarna är fällor skapade för skogsfåglar eller skogshöns, baserade på 

kunskaper om deras förekomst och beteende i särskilda miljöer. Skogsfåglar avser i Sverige 

främst tjädern, orren, järpen och de två riporna; dalripa och fjällripa.  

 

Orrarna och tjädrarna utför något som kallas lek, där de under vissa tidsperioder på året samlas 

på traditionella områden (lekplatser, spelplatser eller i Norrland vin) där de kollektivt utför sina 
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spelbeteenden. Spelbeteendena är särskilda ritualiserade beteenden som menar att imponera, 

uppvakta, annonsera etc. Under denna lek kommer tupparna att bland annat röra sig fram och 

tillbaka på marken, något som hönorna också gör när de besöker platsen under hönsveckan, en 

period på ca 10 dagar. Efter att spelet dör ut, flyger tupparna upp i träden, går iväg och plockar 

på det ätbara som finns, eller dröjer sig kvar i området. Tjäderspelet tar plats under våren (april-

maj främst), men det pågår också ett höstspel från augusti till oktober. Orrtupparna är under 

nästan hela året, förutom juli och augusti, en tid på sina revir på spelplatserna (Hjorth 1994:173–

174, 53-54, 44; Winqvist 1988:8, 12-13).  

 

De tre arterna som är knutna till skogsmiljö, det vill säga tjädern, orren och järpen, har ganska 

olika krav på skogslandskapets ålder och slutenhet. Orren gillar sluten, ung skog, tjädern 

gammal tallskog med öppenhet och järpen någonstans emellan dessa. Biotop-valet (naturmiljö-

valet), ser olika ut för de olika fåglarna beroende på vilken del av året det är, mestadels beroende 

på mat- och skyddsbehovet. Tallskog är viktig för tjädrarna eftersom det är deras huvudföda 

under vintern, men även fuktiga områden och hällmarker bör finnas i området. De äter även bär 

och växtdelar samt, främst när de är kycklingar, insekter. De behöver även äta grus för att 

bearbeta föda, allrahelst på vintern (Hjorth 1994:2-4, 98; Landell & Johansson 1982:21, 41; 

Winqvist 1988:17–18, 25;). Orrarnas föda liknar tjäderns, med skillnaden att deras vinterföda 

är specialiserade på björk. Järpen beskrivs befinna sig allra helst i dalsänkor med blandbestånd, 

då vinterfödan fås från lövbestånd, framför allt al (Hjorth 1994:2; Kjellström & Iwarsson 

2008:237).  

 

Lekplatsernas specifika biotop varierar beroende på vart i landet man är, men för tjädrarna är 

det i alla fall viktigt att miljön är stabil, alltså att den inte förändras nämnvärt från år till år och 

de prioriterar tallskog. För orrarna gäller öppna platser. Tidigt på våren, när det fortfarande 

finns is på sjöarna, kan de befinna sig där. Också skarsnö, mossar och skogarna omkring myrar 

föredras (Kjellström 2008a:238; Ringaby 2014:22).  

 

Utav de tre är tjädern den absolut största och tyngsta fågeln med tjädertuppen dubbelt så stor 

som hönan. Orrtuppen är hälften så stor som tjädertuppen medan hönan är endast lite mindre 

än tjäderhönan. Järpen är minst av de tre som tagits upp (Angelstam & Ringaby 1987:3; Hjorth 

1994:2; Iwarsson & Kjellström 2008:237; Kjellström 2008b:235). 
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Ripan intar en viss särställning, och räknas oftast inte som skogsfågel. Deras levnadssätt skiljer 

sig från de andra fåglarna då den är en utpräglad markfågel) och fångstmetoderna skiljer sig lite 

från de andra. Eftersom de förändrar färg på vintern kan jakten snarare liknas vid den på hare 

(Brännström 2006:26).  

 

3.3 Fågelfångstens historia 
 

3.3.1 Lagar och handel 

Under slutet av medeltiden och framåt gjorde myndigheterna jakten till ett alltmer adligt 

privilegium, särskilt då högviltet, genom lagar, förordningar samt skatter (Danell 2016:194; 

Hahr 1884; Kjellström & Tunón 2008:226). 

Vad gällande jakt och fångst av fågel, förbjöds år 1647 jakt på fågel med bössa och båge för 

allmogen. 1664 års förordning förbjöds även fågelfångst med fällor med undantag för 

skärgårdsbönderna (Boëthius 1942:428–429; Hahr 1884; Juhlin-Dannfelt 1925:424).  

Efter många års försök av allmogen att få tillbaka rätten att jaga på sina marker gav Gustav III 

år 1789 de ofrälse skattemännen tillbaka jakträtten, och som resultat med stora slag mot de 

redan nedgående älg-, hjort- och rådjursbestånden i södra landhalvan (Hahr 1884; Kjellström 

& Tunón 2008, s225; Ringaby 2014:97). Kjell Danell (2016:215) beskriver det som ”det 

hejdlösa mördandets tid”. Allmogen fick även tillåtelse handla med viltprodukter i större 

omfattning än tidigare och särskilt fåglar kom att bli en väldigt stor del av de produkter som 

transporterades till Sveriges sydligare delar samt västerut till Norge (Danell 2016:179). 

År 1740 förbjöds nybyggare att jaga och fånga fågel bortom fem km från sitt nybygge. Detta 

för att de inte skulle konkurrera med samernas införskaffning av skinn och för att förhindra att 

odlandet försummades (Danell 2016:209; Ringaby 2014:102).  

1864 förbjöds snarfångsten slutgiltigt i större delen av Sverige, exkluderande Norrbotten, 

Västerbotten och Jämtland, där den förbjöds 1921 (Kjellström 2008b:235–236; Loeffler 

2015a). 

 

Jakten och fångsten ansågs viktigt för nybyggarna men även för bönderna var de viktiga 

binäringar. Dessutom spelade jakten och fångsten en viktig roll för de fattiga i samhället. Från 
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år 1870 rapporterades att de fattiga inhysta människorna ”vilka utgöra en stor del av 

befolkningen /…/ ha just intet annan för sig under goda fågelår än att vittja sina flakar, lämmar 

och snaror” (Danell 2016:175). Enligt Danell kan jakten betraktas som den tidens socialtjänst. 

Thorsten Renvall (1912:31) betonar också snaror och fällors stora betydelse för gamla och 

fattiga och citerar Ferdinand von Wright från 1894, om hur fångst av skogsfågel var av 

”oskattbart värde för den arme, svältande bonden”. Vad gällande lagarna ansåg många att man 

hade en moralisk rätt att skaffa mat om man var fattig och i den andan togs ibland hänsyn till 

förmildrande omständigheter vid rätten när det gällde jaktöverträdelser (Danell 2016:237).  

Jakten på matnyttigt vilt har alltså inte inskränkts så mycket av jaktlagarna utan man fångade 

året om när mat behövdes (Brännström 2006:26). I norr, särskilt i lappmarkerna, verkar det 

enligt Rolf Kjellström och Håkan Tunón (2008:226) som ”om man dels inte kände till dem, dels 

inte brydde sig om dem” vad gällande lagar och förordningar. Jaktbrott har förekommit så länge 

det funnits lagar att bryta mot och generellt anses jaktbrott varit större i norr än i söder, detta på 

grund av norra Sveriges glesa befolkning och det låga antal myndighetspersonal som fanns i 

området, så kunde inte jaktlagarna upprätthållas (Danell 2016: 204, 236). Enligt Kjellström och 

Tunón (2008:226) var det bara längre in på 1900-talet som de började spela roll eftersom man 

då började kunna övervaka dem. Det innebär inte att Norrland var helt laglöst gällande jakt och 

fångst; oskrivna regler fanns bland annat gällande vart man fick fånga (Tillhagen 1987:62) 

Lagstiftningen var riktad mot de mer tätbefolkade syd- och mellansvenska bygderna, och inte 

anpassade till de särskilda norrländska förhållandena (Boëthius 1942:248–249). Enligt Bertil 

Boëthius (1942:249) betydde lagstiftningen inte mycket för den norrländska befolkningen ”ty 

ingen synes ha fallit på den verklighetsfrämmande idén att tillämpa förbuden på den 

norrländska fångsten och jakten”, men däremot var det meningen att Norrland skulle hålla sig 

till de fridlysta tiderna som hade till avsikt att skydde viltet under fortplantningstiden. Vår-

fridlysningen drabbade spelskyttet och fångst med snara på spelplatserna, och Boëthius tror 

därför att den då bör ha ignorerats (Boëthius 1942:429).  

 

Skogshönsarterna som orren har under lång tid varit ett ekonomiskt betydande vilt i Sverige, 

och har för skogsbygden fungerat som dels tillskott i hushållningen och dels som exportvara i 

stora mängder till de större städerna. Men fångsten av fågel verkar i första hand syftat till 

handel. Skogsfåglarna var oömtåliga och lättsålda både i kuststäder och de södra städerna 

(Angelstam & Ringaby 1987:5; Boëthius 1942:436).  
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Kungliga uppköpare, bondköpmän och bönder kunde köpa upp stora mängder fryst fågel från 

befolkningen som sedan fraktades till de södra orterna (Boëthius 1942:236). Medan mycket 

information gått förlorad i och med småtullsräkenskapernas förstörning i mitten av 1800-talet 

så finns det några sporadiska upplysningar kvar ännu. 

Fågelhandlare upphandlade och fraktade norrländska skogsfåglar frusna och inpackade i slädar, 

vilka rymde 200 tjädrar, 400 orrar eller 800 ripor. Lass i Stockholm hamnade normalt i 

Helsingegårdarna vid Hötorget. I medeltal kom över en längre period fler än 100 lass eller 

40 000–50 000 fåglar från Norrland (Ringaby 2014:104). Värt att notera i studiens kontext är 

att Härnösand och Sundsvall 1706 fick ensamrätten att leverera skogsfågel till hovet. Detta 

utsträcktes 1719 till att inkludera Hudiksvall samt senare Söderhamn. Månadsleveransen bestod 

av 650 orrar, 1700 järpar och 350 tjädrar (Englund 2013:117; Wennstedt Edvinger & Broadbent 

2008) 

 

I folkmun skilde man också vanligen på skogsfågel och ripor, och även fågelsnaror och 

ripsnaror, detta på grund av att ripan intagit en särställning på grund av olikheterna mellan de 

vanliga skogsfåglarna och riporna och fångstmetoderna. Dessutom har ripan alltid varit 

billigare i handel än de övriga. Även järpen var billigare i jämförelse med de andra 

skogsfåglarna. Vanligen motsvarade en orre värdet av två järpar, en tjädertupp motsvarade 

värdet av fyra järpar och en tjäderhöna motsvarade tre järpar (Brännström 2006:26; Danell 

2016:173) 

 

3.3.2 Snarfångstmetoder av skogsfågel 

Skogsfåglar har varit byte för flitig jakt och fångst sedan länge tillbaka i Norrland, som tidigare 

beskrivet, var jakten och fångsten på skogshöns av stor betydelse särskilt för den norra 

befolkningens levnadsbröd. Av dessa två indelningar; jakt och fångst, var det länge som 

fångsten var vanligast i Norrland. Skjutvapnen som fanns tillgängliga för allmänheten var länge 

relativt osäkra och ineffektiva samt ammunitionen dyr och svår att få tag på, vilket fick 

resultatet att de mer rudimentära men säkrare jakt- och fångstmetoderna levde kvar länge 

(Kjellström & Tunón 2008:226). Gevärsskjutandet begränsades därför innan de pricksäkra 

gevärens spridning, och först på 1700-talet kom skjutvapen att användas allmännare vid 

fågeljakt. Även när skytte blivit vanligare, jagande man inte gärna på de marker där man 

fångade fåglar eftersom man inte ville skrämma bort dem från platsen (Brännström 2006:31; 
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Kjellström 2008b:235–236; Kjellström & Tunón 2008:225, Lindblad 1888; Lundqvist 

1942:423).  

Snarning var, om inte det vanligaste, bland de vanligaste fångstmetoderna när det gällde 

skogsfågel eftersom de var lätta och billiga att tillverka samt effektiva (Tillhagen 1987:59–60).  

 

Själva snarorna gjordes i äldre tider av tagel, hampa, senor eller lintråd, senare kom glödgad 

mässingstråd att bli vanligt (Grönberg 1917: Kjellström 2008b:236). Snarmaterialets grovlek 

anpassades till vilken fågelart man menade fånga – tunnare för ripor och grövre för de andra 

fåglarna. Snarans höjd över marken justerades även beroende på fågelart. En tvärhand för tjäder, 

något mindre för annan fågel (Brännström 2006:36). Järpen snarades mest som en bifångst, 

eftersom de var mindre, billigare och enkla att smyga sig på eller locka; därmed var det 

vanligare att skjuta dem (Brännström 2006:27; Grönberg 1910; Iwarsson & Kjellström 

2008:237).  

Till flertalet av snaror har man kunnat använda rishag och/eller lockbetet.  

 

3.3.2.1 Vippsnara/sprättsnara 

Sven Nilsson beskriver år 1858 två sätt att snara; sättsnaror och vippsnaror, med sättsnaror 

som enkla snaror. I Rogsta, Hälsingland har vippsnaror kallats för opphövja och i Bjuråker, 

Hälsingland för sprättsnara.  Vippsnaror fästs vid den tunnare änden av en lång käpp som är 

fäst i marken, samt böjs och gillras så att den ”vippar” upp när gillret lossnar. Fågeln stryps och 

blir hängande utom räckhåll för räv och varg. Ibland kunde även tyngden av en sten eller 

fallande stock användas för att skapa samma effekt. (Nilsson 1980:59). Carl-Herman Tillhagen 

(1987:51) beskriver dock att bytet bestod av mård och räv, medan Nilson beskriver metoden i 

samband med skogsfågel (1981:59).  

 

3.3.2.2 Snara med skjul/vinterhus 

Snaror satts helst på platser där snön inte samlade sig så mycket, eftersom snön försvårade det 

för fällor på marken samt fällor med oskyddade giller (Danell 2016:38) och fåglarna letar gärna 

efter barmark för att få i sig småsten. Ekman berättar att gillraren kan, om denne har kunskapen, 

förbättra betäckning genom att resa upp ris och stänger mot det träd eller vindfälle som gillret 

står vid, eller så byggs en särskild takställning. (Ekman 1910: 170-171; Nilsson 1980:59). I 
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Jämtland kallades de för vinterhus. De fanns enligt Ekman på många orter. Så fort marken blivit 

snötäckt flyttas gillren till vinterhusen eller andra platser på bar mark som särskilt för tjädern 

ofta anordnas på torra tallhedar (Ekman 1910, s171). 

 

3.3.2.3 Snara med rishag 

Snaror sattes också efter småstigar, där man på båda sidorna lade grenar eller toppar av granar, 

så att ett stängsel bildas. Fågeln följde detta tills den träffade på öppningen, i vilket en snara 

vad anlagd, och fastnade. I dessa kan tjäder, orre, järpe och ripa fångas (Nilsson 1980:59). Sven 

Ekman (1910) beskriver i Norrlands jakt och fiske en typ av skogsfågelfångstfälla vilket liknar 

den typ Nilsson beskrivs sätts längs stigar, som byggs med rishag som har öppningar i vilka 

snaror är gillrade. Vid öppningen sätts två lagom höga klykor ner i marken, på ett avstånd som 

möjliggör att snaran kan spännas ut mellan dem. På toppen av dessa fästs en käpp, ifrån vilken 

snaran hängs. Rishaget läggs ut ett stycke åt båda hållen (Ekman 1910:170–171), som enligt 

Brännström (2006:37), i Norrbotten var 2-4 meter långt. 

Snaran hölls ut på sidorna genom att man skapade små skåror i sidan på stolparna, där snaran 

fästes genom ett tallbarr. Fästes snaran direkt i skåran fanns risken att den fastnade och inte 

stängdes ordentligt när fågeln gick i den (Brännström 2006:36).  

 

3.3.2.4 Snarning med aktiv lockning 

Ekman beskriver att i fjälltrakterna, det vill säga Norrbotten och Jämtland, kan snarning förenas 

med aktiv lockning där jägaren bygger in sig i ett rishag med snaror, döljer sig och lockar på 

tupparna (Ekman 1910:182). 

 

3.3.2.5 Vintersnarning med tall för tjäder 

Tjädern uppsöker under vintern de fula, lite vissnade tallarna, och håller ofta till där så länge 

det finns föda. Dessa kunde fällas, och grenarna användes till hag för att snara tjäder 

(Brännström 2006:37).  

 

3.3.2.6 Fångst med bulvan för orre/orr-ring 

På orrar förekom en så kallad bulvjakt, eller fångst med bulvan, där man gjorde en cirkelformad 

inhägnad av björkris med öppningar för att hänga snaror i. Bulvan är ett sorts lockbete som kan 
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skapas av uppstoppade orrar, skägglav, bränd träbit eller ibland en svärta formad till en orre-

liknande form. Den sattes i inhägnaden och lockade till sig spelgalna tuppar som fångades i 

snarorna (Kjellström 2008a:238). Denna typ av jakt förekom främst på senhösten och förvintern 

och enligt Ekman (1910:176–177) har denna metod troligen haft en nordlig spridning. 

Fångstmetoden kallas även för orr-ring och beskrivs vara kring en eller några meters diameter 

(Kjellström 2913:96; Arvidson 1983:87).  

 

3.3.2.7 Ripsnarning med riphag 

Riphagen gjordes på liknande sätt som för de andra skogshönsen. Stolparna, som vanligen 

gjordes av björk, var dock längre eftersom de skulle stickas ned i snön. Antingen var det en 

klyka som stacks ned uppochned, två kvistar som möttes de upptill eller användes bara en 

björkkvist som vreds till att likna en klyka. De skulle i alla fall vara så pass stark att ripan inte 

lätt kunde rycka loss den, och om det hände skulle bytet inte kunna ta sig alltför långt. Istället 

för barr kunde i riphag strån användas för att hålla upp snaran (Danell 2016:56–57; Brännström 

2006:36). Själva riphaget kunde vanligen sättas i en rät linje men, enligt Brännström (2006:37), 

ibland även i korsform eller i form av en inhägnad där en björk placerats i mitten.   

Kjellström (2013:103) skriver att på kalfjällen, de år det var gott om fjällripor kunde man snara 

dem där genom att bära upp björkris och fästa dem med en sten på fjällbacken. På sommaren 

kunde man ta loss flera stenar ur marken och därmed sätta fast en hel rad snarklykor.  

 

3.3.2.8 Aktiv ripsnarning 

Johannis Tornæi (1900:19) beskriver i samband med samer att jägaren kan ta en mer aktiv roll 

i snarandet genom att långsamt driva riporna, såsom med boskap, mot fällorna där fåglarna kan 

tas från fällan levande.  

 

3.3.3 Tidsperiod 

Snarfångstens period var hösten men även våren var en givande tid och det hände att man 

snarade på tjäderspelplatser. Jakten har bedrivits som ivrigast under de tider då de lönat sig som 

mest; för tjäder och orre har vårjakt under deras lekar skett i relativt stor omfattning oavsett 

fridlysningen (Brännström 2006, s27; Grönberg 1919). Jakten på vårspelen skedde dock främst 

för självhushållning eftersom handelsmännen inte hade lov att köpa upp viltet under den 

skyddade perioden.  
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På vintern fångades nästan enbart de snövita riporna som under denna period gärna samlar sig 

i flockar. Vintertid kunde man även ha snaror ute för andra fåglar än ripa men enligt Brännström 

(2006:37) var de oftast inte många. Dessa placerades under stora granar. Tiden var bra för att 

fåglarna kunde förvaras och säljas ”naturligt” frusna (Boëthius 1942:435; Brännström 2006:27, 

37; Danell 2016:58; Kjellström 2008b:236; Kjellström & Tunón 2008:226).  

 

3.3.4 Vart satte man ut snarorna? 

Områden eller stigar varefter man satte ut fällor kunde kallas flakaland, flakastigar, snarstigar 

eller snarstreck. Flakastigar kunde vara milslånga över breda hedar. Efter samma stig sattes 

flakar, stockar (två andra vanliga äldre typer av fällor) och snaror, ofta i stora antal. Vilket man 

valde berodde på markens beskaffenhet, stigarnas bredd och den typ av fågel man väntade sig 

få. Ofta hade varje hushåll sina särskilda snarstreck men skogens och sjöns resurser ansågs på 

många håll som en gemensam resurs, avund uppstod ibland eftersom någons jakt och fångst 

kunde därmed ses som att ta resurser från de berörda. Det finns också berättelser om milsvida 

resor uppåt flakalanden. Att ha en ödemarkskoja var en tradition därifrån man kunde fånga fågel 

och pälsvilt som kom ifrån Finland men även användes i norra Sverige. Men myndigheterna 

har försökt dämpa denna sedvana och letat efter hemliga svartbyggen (Boëthius 1942:427; 

Brännström 2006:35; Danell 2016:58, 115; Ringaby 2014:103).  

 

I hemskogen kunde man på 50–100 meters mellanrum fästa ungefär 100 snaror, som vittjades, 

d.v.s. tömdes på fångst, en gång i veckan (Ringaby 2014:102). Ett hushåll kunde enligt Kjell 

Danell (2016:58) ha upp till ett hundratals fångstanordningar utsatta. Med snara kunde en bonde 

på en höst enligt Anna Sandström (1910:206–207) döda hundratals fåglar, för nybyggare kunde 

en höstfångst med snarstigar ge 200–300 fåglar (Ringaby 2014:103). Men fågeltillgången 

varierar från år till år och det påverkar fångstantalet. En begränsande faktor till hur många fällor 

man kunde ha uppe var beroende på hur många man hann vittja så pass ofta att inte rovdjur eller 

andra djur hann stjäla bytet, eller till dess bytet surnade (Danell 2016:57). 

 

Miljömässigt nämns ofta småstigar som goda fångstplatser för skogsfågel då de har en tendens 

att följa dem. Även myrkanter, sandiga marker (eftersom fåglarna ”badar” eller ”myllar” sig i 

dessa), rotvältor och invid stora myrstackar nämns. Placerades snaran eller fällan under breda 

och täta granar kunde man ha den ute så länge det var barmark där (Brännström 2006:35; 
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Tillhagen 1987:61). För ripan sattes riphag vid sjöstränder, myrkanter och videdalar (Kjellström 

2013:101) 

 

Tabell 1 visar en sammanställning över likheter och olikheter mellan fågelfångstanläggningar 

och de metoder som mest liknar dem. 

 

Tabell 1: Likheter och olikheter mellan de aktuella fångstmetoderna. 

 Fågelfångstanläggningar Rishag Riphag 

Funktion Snarfångst Snarfångst Snarfångst 

Associerade namn Stenhag  
Stensträngar 

Stängsel 
Snarstigar 
Snarstreck 
Strätt 

Ripgård 
Rypgård 
 

Material Sten 
Ris som fästs vid stenar? 

Tall 
Gran 
Björk 

Björk 
Sten (kalfjäll) 

Byte Tjäder? 
Orre? 

Tjäder 
Orre 
Ripa 
Järpe 

Ripa 

Form Raka 
Vinklar 
Korsform 
Cirkulära 
Böjda 
Hästskoform 

Raka 
Cirkulära (orr-ring) 

Raka 
Korsform 
Cirkulära inhägnad 
(med björk i 
mitten)  

Hagets längd 1-11 m  
1-26 m 

2-4 m (Norrbotten) 
1 m diam (orr-ring) 
½ m (ibland på 
lekplatser) 

3-7 m 
20-30 m 
 

Hagets höjd 1-4 dm stora stenar >6 dm 5-6 dm pinnar 
5 dm ovan snö 

Användningstid Speltid? Senhöst 
Höst 
Vinter 
Speltid 

Vinter (minst 30 
cm snödjup) 

Plats Bergskrön 
Sluttningar 
Hällmarker 
Barrskog 

Småstigar 
Rotvältor 
Vid myrstackar 
Under granar 
På skare 
Myrkanter 
Orre: Mosse  
Orre: Frusen sjö 
Tjäder: Sandåsar 

Videdalar 
Sjöstränder 
Myrkanter 
Björkskogar 
Bäckraviner 

Kursiv markering innebär mindre vanligt. En mer detaljer tabell med referenser finns i 

bilagor. 
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3.3.5 Fångst hos bönder, nybyggare & samer 

Vad gällande böndernas fågelfångst, har den varit en betydande binäring vid sidan av fäbod- 

och slåtterbruket. I anknytning till en nybyggare skriver Campbell (1948:168) om att snarorna 

sattes i två sträckningar eller stigar, strätt, det ena ovan det andra så att man kunde sätta ut 

snaror längs det övre, och sedan det undre på tillbakavägen. Snarorna sattes på lämpliga ställen 

t.ex. under träd, vid rötter, där marken var bar och fåglarna brukade leta småsten, under ett 

flygge, d.v.s. en bergvägg, med barmark nedtill. Campbell (1948:167) beskriver också att en 

nybyggares barnbarn, född i mitten av 1800-talet och gift med en samisk kvinna, satte snaror 

på tjäderspelplatser med hag skapade av någon liten björk eller gran som lades lutande emot ett 

större träd. Om det fanns hag kvar från förra året, användes dessa.  

Både samer och allmogen snarade ripor, som såldes söderut eller över norska gränsen 

(Grönberg 1916). Snarningen var i regel vanligare än skytte av ripor. Snarningen skadade inte 

fågelkroppen på samma sätt som ett skott, och därmed var också priset för snarade ripor högre 

än de skjutna (Danell 2016:57). 

 

3.3.5.1 Samisk fångst 

Jakt och fiske var länge huvudnäringarna för samer fram till ungefär 1700-talet när fjällsamerna 

övergick till tamrenskötsel i större skala och jakten fick anpassa sig till den nya näringen 

(Danell 2016:32; Marklund 2004). Fiske och jakt fortsatte dock att fungera som viktiga 

binäringar både för fjällsamer och skogssamer, men även sockensamer och fattiga samer. 

Samen Lundius beskriver att på våren, på tjädervin, ”ränner lappen om nattetid och söker 

(tjäderna) som är en god föda åt de fattige lappar. När han finner gör han små hagar av små 

tallar och gör så många led eller små grundar, huru man skall säga; vid vart led sätter han en 

snara och utöver alltsammans till dess ingen igen finnes. Dessa skogsfåglar bruka de fånga 

med flakar, som de uppgillra om höstetid.” (Fjellström 1985:212–214). Frostvikssamen 

Kristoffer Sjulsson betonar också att många familjer som mist större delen eller hela sin 

renhjord kunna leva uteslutande, eller till större delen, av sjöns och jaktmarkens resurser 

(Pettersson 1979:128).  

Kristoffer Sjulsson berättar även att man fångade i synnerhet, tjäder, ripor och skogsfåglar, 

mestadels i snaror tillverkade av senor men också med stock. Tjädern och orren fångades medan 
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marken var bar och på vintern ripor i riphag. Riporna fanns i stora mängder i fjälltrakterna, och 

ännu in i 1800-talet var de en stor exportvara (Pettersson 1979:145; Fjellström 1985).   

 

Förutom berättelser om fågelfångst finns det osteologiska fynd av fågel hos samiska 

lämningstyper, både från förhistorisk tid och historisk tid. Utanför en härd på RAÄ Arnäs 256:1 

hittades obrända ben av tjäder och häst samt innanför härden brända ben av nöt och får/get. 

Tjäderbenen tolkades som troliga matrester, men de andra benen skulle utgöra slaktrester 

(Lindqvist & Eriksson 2002:44).  

Vid boplatskomplexet Bjästamon från slutet av neolitikum, där huvudnäringen varit maritim 

fångst, har man hittat små mängder av ben från tjäder, järpe, hönsfågel och andfågel. Troligen 

har denna boplats varit använd året om (Holback, Lindholm & Runeson 2004:47).  

Från boplatsen Jättens Grotta vid Kakijaure hittades identifierade ben från sjöorre, fjällripa och 

dalripa bland en större variation av fågelarter. På boplatsen fanns även ben från ren, fjällräv, 

get, skogshare och rovdjur. Dateringen är som äldst yngre järnålder och medeltid, och som 

yngst historisk tid. Fynd från flyttfågel indikerar att platsen varit en sommarbosättning, troligen 

med fiske som huvudnäring (Mulk 1994: 176, 237).  

Det är däremot ofta som fynd av osteologiskt material är sparsamt på boplatser, delvis beroende 

på dåliga bevarandeförhållanden men samtidigt också på de arkeologiska metoderna – för att 

fiskben till exempel ska hittas behöver kulturlagret sållas (Mulk 1994: 176). 

 

3.4 Samers historia i Gävleborgs och Västernorrlands län och uppkomsten 

av sockensamer 
 

”Strax jag var kommen framom i skogen, hinte jag 7 lappar, som körde sina renar, 60 à 70, 

vilka hade sina späda lamm --- Jag frågade dem, hur de kom att vara här nere. De sade sig 

här vid havssidan vara födda och här vilja dö, talte god svenska.” Så skriver Carl von Linné 

om mötet med samer i Hälsingland den 17 maj 1732. Mötet var med den grupp av samer som 

brukar kallas skogssamer (Ericson & Ulfhielm 2002:6). 

 

I Kristoffer Sjulssons minnen (1979) skriver författaren Olof Petter Petterson att på vintern 

kunde samer göra resor nedåt landet, ibland ända till kuststäderna, för att tigga och att dessa 



 

33 

 

samlade ihop ”ofta rätt ansenliga förråd af bröd, säg och lim m. m. och betydliga 

penningsummor.” Nybyggarna beskrivs varit barmhärtiga och gav gärna till samerna men också 

fruktan för samernas trolldom tas upp och samerna tycktes inte ha något emot den uppfattningen 

eftersom de genom vidskepelsen kunde ”givfa tiggeriet större eftertryck” (Pettersson 

1979:247).  

Många historiska källor vittnar om tiggarsamer som i stora mängder dragit ned mot kustlandets 

bygder på grund av förändringarna i lappmarkerna under 1600-talet och framåt som skapade 

konkurrens, förföljelser, svältperioder och epidemier. På kustlandet anställdes de bland annat 

som pigor, drängar, vallpigor eller vallhjon (Ericson & Ulfhielm 2002:6; Marklund 2004; 

Pettersson 1979:275–276; Svanberg 1981:10; Westerdahl 2004). Varken kyrkan eller 

kungamakten kunde godta att samerna ”i religiöst mörker, drev omkring på landsbygden med 

tiggande, olaga jakt eller olaga handel” (Marklund 199:11). Myndigheterna antog att alla 

samer utanför lappmarkerna var tiggare och gjorde ett antal försök att fördriva samer i områdena 

utanför lappmarkerna tillbaka till sina ”rätta” marker oavsett om de bott i Gävleborg och 

Västernorrland i hela sitt liv eller i generationer och aldrig satt en fot i lappmarkerna (Marklund 

1999:11–13). Men fattigdom var inte den enda anledningen till varför samer befann sig utanför 

lappmarkerna. När fjällsamerna utvecklade rennomadismen förändrades deras territorium från 

cirkulära områden till långsträckta områden som inkluderade sommarbete i fjällområdet och 

vinterbete nere i kustlandet (Danell 2016:32; Marklund 2004; Westerdahl 2004). Som exempel 

hade samer från Frostviken långa vinterflyttningar till skogarna i västra Ångermanland och ned 

mot kusten till t.ex. Hudiksvall, Söderhamn och ibland ända till Gävle (Åhrén 2004:70, 79–80). 

Hälsingekusten beskrevs av Wennstedt Edvinger och Ulfhielm (2008) erbjuda goda vinterbeten 

för renar åt fjällsamerna. Åtminstone till 1920-talet hade fjällsamer vinterbetesmarker i 

Hälsingland (Wennstedt Edvinger & Ulfhielm 2008). De vandrande samerna bodde ofta hos 

bönder eller i tältkåtor. Båda lämnar få spår för arkeologer. Vinterbetet varade fram till april 

eller början av maj och man slaktade vid vintervistet varje vecka och sålde köttet. Sundsvall var 

enligt informant en bra stad för försäljning av renkött (Strömberg 1984). 

 

Kustsamer eller fiskarsamer är en annan grupp av samer som har vistas i Gävleborg och 

Västernorrland. Det är viktigt att notera att dessa inte är Noel D. Broadbents (2010) föreslagna 

tidiga kustssamer och inte heller liknande de norska kustsamerna, utan sägs varit ensamstående 

samer som rekryterades ur de andra samiska grupperna. De färdades på sommaren i stora båtar 

för att bedriva handel och tigga vid de stora fiskelägrena (Westerdahl 2004). Enligt Bertil 
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Marklund (1999) fanns sådana grupper i mitten av 1750-talet i stort antal runt Luleå, där de 

hjälpte gävlefiskarna samt vallade skötselrenar. Också söderut i kustområdet fanns kustsamiska 

grupper sommartid under 1700–1750. Senare, runt sekelskiftet 1900, dök samiska fiskeläger 

upp på öar, halvöar och på en del håll runt inlandets insjöar (Ericson & Ulfhielm 2002:10).  

 

Skogssamerna bodde i skogarna i området nedanför fjällen mot Bottniska viken. Inom ett 15x15 

kilometer stort område flyttade man mellan jakt och fasta fisken som de viktigaste 

näringsmedlen med en liten flock tamrenar. Studier pekar på att skogssamerna under andra 

hälften av 1700-talet övergick till en intensivare form av renskötsel på bekostnad av de andra 

näringarna, på grund av de ekonomiska och befolkningsmässiga förändringarna som skedde i 

Sverige och Lappmarkerna (Marklund 2004; Westerdahl 2004). I slutet av 1700-talet började 

skogssamernas tidigare livsstil försvinna på grund av en process som påskyndades av att många 

skogssamer hade skötelserenar som nybyggarna ägde. Tillslut var större delarna av deras renar, 

eller ibland hela renflocken, andras renar. De flesta skogssamer byggde gårdar på sitt skatteland 

och en del antas ha flyttat till fjällen (Westerdahl 2004).  

Skogssamerna föreslås också ha utgjort rekryteringsbasen för sockensamerna. Ingvar Svanberg 

har genom genealogiska studier kunnat spåra sockensamernas ursprung till en mellansvensk 

nomadiserande skogssamisk grupp, med jakt och fiske som huvudnäring samt en underordnad 

renskötsel. (Ericson & Ulfhielm 2002:6–12; Svanberg 1981a:6–8, 10).  

 

Samer utanför lappmarkerna, som ansågs som deras ursprungliga hemland, har varit utsatta för 

många försök att fördriva dem från områdena utanför lappmarkerna, men utan några större 

resultat. I 1645 års landsting i Järvsö gavs länsmännen uppgiften att driva ut alla samer som 

kom till deras socknar. 1648 i Söderhamn uppmanades bönder att ange samer, för att kunna 

utföra detta mål. Slutligen förbjöds folket 1652 i Hälsingland att hysa samer eller tillåta dem 

bosätta sig i området. Trots myndigheternas försök, verkar dessa åtgärder inte ha något resultat 

för 1665 i Hudiksvall klagades det över samer och andra kringstrykare. 1671 kom en kunglig 

förordning att alla samer utanför lappmarken skulle omedelbart bege sig dit, men 1699 klagades 

igen över samer och ”oförskämda tiggare”. 1720 och 1723 års förordningar var speciella i att 

samer äntligen själva fick komma till tals (Svanberg 1981a:11–12).  

1729 sänds en skrivelse ut till befallningsmännen från Falun, om att samer skulle drivas ut ur 

landskapet. På grund av svårigheter med att utföra befallningen, fick ärendet anstå fram till maj 



 

35 

 

månad. Under denna tid hade bönder i en mängd socknar anhållit om att få behålla en eller 

annan same för att kunna utföra sysslor som invånarna i orten ej kan eller vill utföra, alltså 

troligen hästslakt men också korghantverk t.ex. Även samerna vände sig till konungen med två 

suppliker, där de betonade sin historia i landskapet, och 1730 beslöt konungen att samerna 

skulle få stanna kvar i socknarna längst upp i Dalarna ovan Falun men de fick inte utöva jakt 

(Svanberg 1981a:12–13).   

I Sverige hade bönderna fördomar mot hästslakt och konsumtion av hästkött på grund av 

religiösa skäl; under förkristen tid hade hästen varit det viktigaste offerdjuret och dess kött hade 

ätits i sammanband med offerhögtider, något som kyrkan sedan starkt motarbetat (Hellander 

2008:139a; Svanberg 1981:22). Dessa fördomar hade sin utbredning i södra och mellersta 

Sverige samt södra Norrland samt vissa belägg från norrländska kustlandskapet. I norra 

Norrland samt övre Dalarna saknas den. Samerna hade inga sådana fördomar mot hästslakt och 

-konsumtion varvid de fyllde en viktig funktion i bondesamhället i mellersta Sverige och södra 

Norrland. I Sydsverige hade sockensamerna sin motsvarighet i rackaren (Svanberg 1981a:22; 

32). 

De mellansvenska skogssamerna var inordnade i böndernas ekonomi med utbyte av varor och 

tjänster. Av allmogens vädjan till myndigheterna ser vi att de ansågs ha en viktig funktion i 

samhällena (Svanberg 1981a:20–21). Svanberg förmodar också att de monopoliserat 

hästslakten redan före sockensameinstitutionens början.  

 

I nuvarande Västernorrland och Gävleborg fick samerna inte någon tillåtelse att kvarvara på 

samma sätt som i Dalarna. Eftersom allmogen i Medelpad bad om tillstånd att få behålla en 

eller ett par samer för hantverk och några socknar i Gästrikland för att utrota rovdjur, gav 

konungen samtycke till att socknarna kunde behålla samer med villkoren att de skulle stanna 

kvar i de socknar de var antagna till, de skulle besöka kyrkan, barnen skulle undervisas 

kristendomskunskap och samerna inte olovligt jaga eller förstöra skogarna (Svanberg 

1981a:14–15). Och så skapades sockensameinstitutionen.  

Sockensamer är alltså samer som utför i en socken, ibland två, främst avlivning och kastrering 

av hästar men även hundar och katter samt diverse sysslor. I ersättning blev de beskyddade av 

socken. Även städer antog samer för samma arbete varvid de istället benämndes som 

”stadslappar” (Svanberg 1981a:5). Det äldsta belägget för ”sockenlapp” kommer från Berge 

socken, Jämtland, i 1731 års begravningsbok (Svanberg 1981a:5). Sockensame-yrket var främst 
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något som ärvdes inom traditionella sockensamefamiljer, men det är inte ohört att fjällsamer 

eller allmoge-män gifte sig in i sockensamefamiljerna och ärvde yrket. Dessa blev betrakta som 

samer av omgivningen (Svanberg 1981a:41).  

Jakt fortsatte vara viktigt för sockensamerna, särskilt under 1700-talet, något som kan ses från 

ordern 1756 att samernas bössor skulle i Hälsingland lämnas in till länsmännen från midfastan 

till Olofsmässan, eftersom viltet då var skyddat som tidigare beskrivits. Samernas olagliga jakt 

under denna period hade alltså tvingat fram en denna kungörelse (Svanberg 1999:94). Från 

rapporterna framgår att nära nog varje samehushåll hade minst en bössa. Dessutom framgår 

också att myndigheterna hade problem med att samla in bössorna, eftersom vissa samer drog ut 

i skogarna eller över gränsen så fort de hörde att de frågades efter, eller införskaffade nya bössor 

efter deras gamla tagits av dem (Svanberg 1981a:25; 37-38). Bytesdjuren var för deras 

skogssamiska förfäder skogsfåglar och däggdjur, bland annat älg, plus rovdjur (Svanberg 

1999:41). Sockensamerna har också fått många beskrivningar av sig som skickliga 

rovdjursjägare, och socknar anställde dem för att döda besvärliga rovdjur (Svanberg 1981a:38).  

 

Under 1850-talet började samerna får svårare att kunna leva på hästslakt. Fördomarna började 

försvinna och allmogen tog själv hand om hästslakten, eller sände dem till speciella slakterier 

som började dyka upp. Industriprodukters utveckling gjorde också sockensamerna 

hantverksprodukter mindre nödvändiga, även om deras korghantverk fortsatte leva kvar ett bra 

tag (Svanberg 1999:101). Sockensamerna assimilerades in i den svenska befolkningen, och den 

troliga sista sockensamen, Nils Wahlman i Valbo, dog på 1940-talet (Svanberg 1999:101).  
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3.5 Rumslig spridning av fågelfångstanläggningar 
 

 

Karta 2: Spridningen av fågelfångstanläggningar i Gävleborg och Västernorrland och 

deras koncentration kring Sundsvall, Härnösand, Ångermanälven samt Hudiksvalls -

områdena. 

Som kan ses i karta 2 är antalet fågelfångstanläggningar mycket större i Västernorrland än 

Gävleborg och koncentrerar sig där främst till länets sydöstra del; i Gävleborg ligger 

koncentrationen av anläggningar i länets nordöstra hörn. I Västernorrland kan ansamlingar av 
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fågelfångstanläggningar ses utanför Sundsvall, kring Härnösand och upp längs 

Ångermanälven; i Gävleborg runt Hudiksvallstrakten.  

 

 

Karta 3: Gävleborg och Västernorrland läns inventerande områden i jämförelse med 

fågelfångstanläggningars spridning 

Som tidigare nämnt är det först i och med samt efter 1980-talets inventering av Hälsingland 

som fågelfångstanläggningar började registreras. Riksantikvarieämbetet var den myndighet 

som drev den nationella fornminnesinventeringen fram till 2000 då den avslutades helt, men 

började regionaliseras redan från mitten av 1990-talet. Efter det har det skett vissa inventeringar 
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på regional nivå, främst Skogs & Historia inventeringen, Skogsstyrelsen nationella 

kulturmiljöprojekt, där man i valda delar av Sveriges skogsmarker inventerade från slutet av 

1990-talet fram till 2007 (Klang 2016; Sohleneius email 2018). En jämförelse av 

fågelfångstanläggningar och de områden som är inventerade (karta 3) visar på att stora områden 

som är inventerade inte har några registrerade fågelfångstanläggningar. Anläggningarnas 

spridning bör därför inte vara ett mönster skapat enbart av moderna inventeringsstrategier, utan 

ha en eller fler andra anledningar.  

 

Karta 4: Fågelfångstanläggningars spridning över naturgeografiska regioner baserad 

på Naturvårdsverkets Biogeografiska regioner: Naturgeografiska regioner (enligt 

Nordiska ministerrådet 1994) (2010) 

Enligt Naturvårdsverkets naturgeografiska regioner (karta 4), i regi av Nordiska ministerrådet 

1994, ligger koncentrationen av fågelfångstanläggningar inom starkt kuperat sydlig boreal vid 

dess angränsning till vågig bergkullterräng. I Gävleborg fortsätter fågelfångstanläggningarnas 
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koncentration längs gränsen mellan regionerna låglänta skogslandskapet norr om Limes och 

kuperad sydlig boreal, med huvuddelen innanför den först nämnda. Regionerna delas in på 

biologiska, geologiska och topologi faktorer i landskapet och spridningen antyder att miljö kan 

vara en anledning till fågelfångstanläggningarnas spridningsmönster.  

 

Karta 5: Ortnamn med samisk association, baserat på Loeffler 2015 och Lantmäteriets 

ortnamnsdata 
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Karta 6: Ortnamn med förled Lapp-, baserat på Lantmäteriets ortnamnsdata 

Några starkt uppenbara mönster med spridningen av ortnamn och fågelfångstanläggningar 

verkar inte finnar (karta 5 & 6). En tendens verkar finnas att större delen förekommer i 

Västernorrlands län. De flesta, förutom Härk-, har förekomsten i större delarna av länet. 

Ortnamn med Härk- förekommer endast i Västernorrland. De fyra förekomsterna är alla ungefär 

på samma plats. I Gävleborg uppvisar ortnamn med kåta en tendens att förekomma i 

kustområdet, i samma områden som fågelfångstanläggningar. I Västernorrland förekommer de 

längre in och norrut i länet än fågelfångstanläggningarna. Lapp- ortnamn är i mängd störst och 

förekommer i större delarna av området. I Västernorrland kan en koncentration ses i norra delen 

av länet.  
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Karta 7: Spridningen av samiska lämningstyper jämfört med fågelfångstanläggningar 
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De registrerade samiska lämningarna i länet är få. Medan en del verkar finnas i kustlandet i 

närheten av fågelfångstanläggningar, ses också i Västernorrland en koncentration av härdar, 

kåtor och visten i länets norra del samt en koncentration av härdar kring Anundsjö (karta 7).  
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Karta 8: Spridningen av fågelfångstanläggningar jämfört med, från övre högra hörnet 

till vänster, gropar i klappersten, stenringar, tomningar och labyrinter.  

Gropar i klapper, stenringar, tomtningar samt labyrinter är uppenbarligen alla kustbundna och 

har därmed en liknande spridning som fågelfångstanläggningar. Men tomtningar (karta 8) har 

inte som fågelfångstanläggningar en tendens att gå in i landet runt Sundsvalls och Härnösand-
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trakterna, eller upp längs Ångermanälven. En viss sådan tendens kan däremot ses hos gropar i 

klapper. Alla av dessa lämningar verkar även ha en koncentration uppe i Västernorrlands 

Nordöstra kust.  

 

 

Karta 9: Spridningen av fågelfångstanläggningar jämfört med skåre/jaktvärn 

 

Skåror/jaktvärn har nämnts varit vanliga vid fågelfångstanläggningar, och generellt ser man 

en överlappning (karta 9). Skillnaden är att större mängden skåror ligger i Gävleborg, där 

större mängden fågelfångstanläggningar ligger i Västernorrland. Skåror har också förekomster 

längre in i landet än fågelfångstanläggningar i Gävleborg. I Västernorrland är de ganska starkt 

knutna till kustområdet.  
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Diagram 1: Diagram och tabell som visar den procentuella andel av samiskt anknutna 

anläggningar och ortnamn, av de som finns i Gävleborg och Västernorrlands län, som 

ligger inom 2 respektive 5 kilometers avstånd från en eller flera 

fågelfångstanläggningar. 

 

Buffer-analysen på de mer allmänt godtagna indikationerna på samisk närvaro redovisas i 

diagram 1. Av alla sockensameboplatser i Västernorrland och Gävleborgs län ligger 15 procent 

inom fem kilometers avstånd från en fågelfångstanläggning. Det är stenringar som har de 

starkaste siffrorna, på 45 % respektive 31 % av alla förekomster i Gävleborg och 

Västernorrlands län inom fem respektive två kilometers avstånd från minst en 

fågelfångstanläggning.  
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Diagram 2: Diagram och tabell som visar den procent av anläggningar, av de som finns 

i Gävleborgs och Västernorrlands län, som ligger inom 2 kilometers respektive 5 

kilometers radie från fågelfångstanläggningar 

 

Diagram 2 redovisar de lämningstyper som ibland nämns förekomma i närheten av 

fågelfångstanläggningar, samt lämningstyper som föreslagits varit samiska. Gropar i klapper, 

skåror och tomtningar ligger alla på över 50 % när det gäller fem kilometers radie.   
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Diagram 3: Diagram över bufferanalys mot kontrollpunkter och 

fågelfångstanläggningar. 

. 

En bufferanalys med slumpmässigt genererade punkter, lika antal som 

fågelfångstanläggningarna, mot de utvalda lämningstyperna visar på liknande nummer. Som 

visas i diagram 3 är det inte några lämningar som direkt sticker ut annat än att kåtor och 

renvallen, samt i mindre omfattning ortnamn med Ren och Lapp, uppvisar större rumslig 

koppling till kontrollpunkterna än fågelfångstanläggningarna när det gäller fem kilometers 

radie. Av de samiska lämningstyperna är det stenringar som har större siffror än 

kontrollpunkterna, men inte med en stor skillnad (bilaga 7). Även gropar i klapper, skåror och 

tomtningar uppvisar en starkare rumslig koppling till fågelfångstanläggningar än till 

kontrollpunkterna.  
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Karta 10: T.v. socknar i Gävleborg och Västernorrlands län som har belägg för 

sockensamer jämfört med fågelfångstanläggningars spridning samt 

sockensameboplatser. T.h. hur många sockensamehushåll en socken har belägg för att 

de haft jämfört med fågelfångstanläggningar 

Hittills har lämningar som indikerar samisk närvaro undersökts, men fokus på studien ligger på 

sockensamer. Undersöker man vilka socknar som har haft sockensamer, jämfört med vart 

fågelfångstanläggningar finns, finner man att merparten av fågelfångstanläggningar ligger inom 

de socknar som haft sockensamer, en mindre del förekommer utanför dessa (karta 10; Tabell 

2). I och med att de flesta socknarna inom det berörda området visar belägg på att de haft 

sockensamer, är det inte orimligt att större mängden av anläggningar hamnar i dem. 

 

Försöker man indela socknarna beroende på hur många sockensamehushåll de verkar ha haft, 

visar resultaten att en del anläggningar ligger i de socknar som har högre antal sockensamer, 

men också att en del ligger i de socknar som har haft färre sockensamer (karta 10; diagram 4 & 

5).   
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Diagram 4: Antal fågelfångstanläggningar baserat på antalet sockensamehushåll det 

finns belägg för i socknarna. Storleken på cirklarna indikerar hur många socknar har 

det antalet sockensamehushåll.  

Diagram 4 över antalet fågelfångstanläggningar baserade på antalet sockensamehushåll i 

socknarna visar en motsatt tendens än vad antagits tidigare – ju fler sockensamer socknarna 

haft, desto färre fågelfångstanläggningar finns registrerade inom socknarna. I övrigt framgår 

en ganska tydlig bild att ju fler socknar räknats med, desto högre antal 

fågelfångstanläggningar finns inom dem, vilket inte är särskilt överraskande.  
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Diagram 5: Kurva visade medelantalet fågelfångsanläggningar per socken, baserat på 

hur många sockensamer socken har belägg för. 

 

Diagram 5 visar istället medel på antalet fågelfångstanläggningar per socken baserat på hur 

många sockensamer de haft. Toppen för nio samehushåll sticker ut. Det är en enda socken som 

har belägg för att de haft det specifika antalet sockensamer, nämligen Indal. 43 registrerade 

fågelfångstanläggningar eller områden med fågelfångstanläggningar, av det totala 475 stycken 

i området, ligger inom socknens gränser som definierat av Riksantikvarieämbetet. Intressant 

nog uppvisar grannsocknarna norrut och söderut liknande höga antal; Ljustorp med 69 stycken, 

Sättna 36 stycken samt Selånger 43 stycken (se karta 11).  
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Karta 11: Karta visande Indals, Sättna, Ljustorp och Selånger socknar och 

koncentrationen av fågelfångstanläggningar 

För att utesluta om socknarnas storlek kan snedvrida resultaten har det undersökts via qGIS hur 

många fågelfångstanläggningar finns per socken samt hur stora dessa är, resultaten redovisas i 

diagram 6. Ingen uppenbar koppling mellan area av en socken och hur många 

fågelfångstanläggningar finns registrerade inom den kan ses.  
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Diagram 6: Kurvor över dels arean av en socken, dels antalet fågelfångstanläggningar 

inom en socken. Uppdelat i två diagram för lättare översikt. 
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3.6 Fallstudier 

3.6.1 Lapptäkten, Skesta, Gnarps socken 

 

Karta 12: Karta över skogsområdet strax nordöst om Skesta, Gnarp, med registrerade 

fornlämningar, bland annat sockensamebostället Lapptäkten 

Enligt en uppteckning från Kulturhistoriska Institutionen vid Åbo Akademi av 75-åriga 

jordbrukaren och nämndemannen Lars Erik Hammer bodde en sockensame i början eller mitten 

av 1800-talet på den s.k. Lapptäkten, ”en bit i skogen från bygden” (Hammar 1955) (karta 12). 

Vid tiden av uppteckningen, 1955, ska den länge ha varit borta men platsen fortfarande kallats 

för Lapptäkten. Någon lokal vid det namnet kan inte återfinnas i Gnarps socken på 

Lantmäteriets ortnamnssök, men finns upptecknad två gånger i Språk och Folkminnens 

Ortnamnsregister för Gnarps socken. Den ena, av Lars Larsson 1933, beskrivs ligga i Skesta 

och varit platsen där sockensamen bott. En annan uppteckning från Kulturhistoriska 

institutionen vid Åbo Akademi beskriver att tre samer, ena sockensamen Per ”Tomtsson” 

Tomasson, har bott 1 km öster om upptecknarens hem i Skesta. Troligen är det samma plats 

(Anshelm Forsslund 1955). I FMIS kan man finna att RAÄ Gnarp 243 som ligger i Skesta 
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namnges Lapptäkten/Lapptäkta och är en åker där sockensamen enligt en uppteckning 1933 i 

Ortnamnsregistret ska ha bott.  

Fem kilometer sydväst om sockensameboplatsen ligger enligt Lantmäteriets ortnamnssök en 

sankmark vid namn Lappmyran. Institutionen för Språk och Folkminnens Ortnamnsregister 

pekar på flera platser med prefixet ”Lapp-” samt en ”Rackarmyren” och ”Rackarmyråsen” i 

socknen som inte finns med i Lantmäteriets ortnamnsdata, men förutom att de ska ligga i Gnarps 

socken är deras specifika placeringar inte kända.   

Nordöst om Lapptäkten finns fågelfångstanläggningarna Gnarp 161:1, Gnarp 12:1 och 12:2, 

som beskrivs innehålla rester av ett ”omfattande strensträngssystem” som förmodligen är rester 

efter anläggningar för orrfångst. Längre österut ligger Gnarp 136, ett till område med 

fågelfångstanläggningarna.   

 

3.6.2 Spjutåsberget, Härnösand 

 

Karta 13: Karta över Spjutåsberget, Malarna och Slätberget med registrerade 

fornlämningar 
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Spjutåsberget (karta 13) ligger strax sydväst om Härnösand, vid gränsen mellan Säbrå och 

Häggdångers socknar. Spjutåsberget föreslås vara ett samiskt komplex, där 

fågelfångstanläggningar förekommer i stort antal. Av registrerade fornlämningar finns på 

området 40 fågelfångstanläggningar, 18 skåror, 34 gränsmärken, ett viste med sju härdar, två 

ensamliggande härdar, en kojgrund och en kojruin, en boplats med klapperstensvallar, en 

boplatsgrop i klappersten, en stenugn samt två stenringar. Dessutom finns en fornlämning 

som beskrivs som möjligen en tältring (RAÄ Säbrå 332). Omkring 150 meter ost-sydost om 

vistet finns ett stort klapperstensfält med två gropar i klapper. Området undersöktes bland 

annat av Edvinger och Wennstedt Edvinger (2011), och alla eller delar av områdets lämningar 

föreslås utgöra en sammanhängande kulturmiljö som ”kan sättas i samband med samernas 

närvaro i det kustnära området under historisk tid”.   

David Loeffler (2015b), som tar upp Spjutåsberget i relation till en artikel om stenringar, skriver 

att medan inga härdar är utgrävda, indikerar formerna, placeringen i landskapet samt relationen 

till varandra på att området kan ha varit en skogssamisk säsongsboplats. De två registrerade 

härdarna utanför vistet liknar enligt Loeffler de andra i utformning och stenugnen en sådan ugn 

som använts av samer för att baka ojäst bröd, medan tältringen liknar kända samiska boplatser 

från andra lokaler. På kartor från 1772 och 1782 finns Lappkojplatsen noterad vilket visar på 

samisk närvaro i området under historisk tid. Från 1772 till 1782 har platser förflyttas, följande 

socknars yttersta marginal. Även i Gävleborg har samiska boplatser befunnits sig på 

sockengränser (Edvinger & Wennstedt Edvinger 2011) 

 

Enligt Loeffler ska platsen troligen ha varit ett skogssamiskt säsongsviste där man möjligen 

använde platsen under vintern då man använt groparna i klapper som förrådsgropar och jagat i 

fågelfångstanläggningar och jaktvärn. Bytet åts, lagrades och byttes med handlare i Härnösand 

(Loeffler 2015b).  

Dessutom har man funnit finnros (rosa acicularis) på Spjutåsberget, en växt som hittills bara 

hittats på tre andra platser i Sverige och hör hemma i Finland. Loeffler (2015b) skriver att vissa 

biologer anser det en möjlighet att rosens förekomst i Sverige kan tillskrivas samer.  

Fem ortnamn med prefixet Lapp ligger i närheten av Spjutåsberget enligt Lantmäteriets 

ortnamnssök; det är fornlämningarna Lappbacken, Lapphålet, Lappkojmon samt Lapptorpet. 

Dessutom ligger sankmarken Lappkojmyran ca fyra kilometer söderut från Spjutåsberget. På 

Lappbacken (RAÄ Häggdånger 88:1), ca en kilometer sydväst om Spjutåsberget, har enligt 
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tradition en same bott. Enligt Ortnamnsregistret är Lappbacken registrerat, 1934, som ett torp, 

med en tillhörande odling vid namn Lappbaklägdan (E. Burman 1934). Två myrar vid namn 

Lappmyran samt en myr vid namn Lappmyren finns även inlagda i Ortnamnsregistret. Ett annat 

är Lapptorpet, som skulle varit en beteshage där en same förr bott (E Burman 1934). På 

Lappkojmon (Häggdånger 105:1), 4 km norr om Spjutåsberget, ska en same ha bott i en 

lappkoja med renar i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. En möjlig källargrop har 

funnits 75 meter väst om platsen. ”Förr fanns det här så många lappar att bakersta bänken i 

kyrkan kallades ”lappbänken” (FMIS Häggdånger 86:1). Lapptorpet (Häggdånger 85:1), cirka 

4 kilometer söder om Spjutåsberget, är en torplämning bestående av två husgrunder, ett med 

spismursröse och en källargrop. Enligt tradition har en same kommit dit med sina renar, troligen 

då på vinterbete, men blivit kvar och gift sig.  

 

4 Slutsatser 

4.1 Analogi 
 

Analogin tillsammans med de uppgifter som finns om fågelfångstanläggningarnas användning 

stärker de tidigare antagandena om att de ska ha använts till snarfångst av skogsfågel. 

Jämförelsen visar även på att fågelfångstanläggningarnas ”stenhag” (Jönsson 1991) möjligen 

kan vara en variation av riphag eller rishag. Den enda upplysningen om stenmaterial använt i 

snarfällor, förutom som tyngdmaterial i vippsnaror, är i samband med nybyggare i Vilhelminas 

ripsnarning i kalfjället där stenar användes för att fästa riset på fjällbacken eftersom den vanliga 

metoden med att stoppa ner ris i snön inte fungerade där (Kjellström 2013:103). Det vidare 

stärker idén om att fågelfångstanläggningar är en variation på riphag. Kanske kan upplysningen 

om att buskar fästs vid stenarna på fågelfångstanläggningar också ses i detta ljus.  

De cirkulära och inhägnads-liknande fågelfångstanläggningar skulle kunna jämföras med de så 

kallade orr-ringar, vilka var cirkulära rishag med en bulvan i mitten för att locka och snara 

orrtuppar (Kjellström 2008a:238, Ekman 1910:176–177; Kjellström 2013:96; Arvidson 

1987:87). Även riphag nämns kunna vara inhägnadsliknande (Brännström 2006:7). Riphag 

nämns av Brännström (2006:37) även kunna vara korsformade, vilket ett antal av 

fågelfångstanläggningarna i FMIS nämnas likna (till exempel RAÄ Bjärtrå 37:1, Kramfors 53:1 

& Nora 335). Annars är alla tre konstruktioner vanligen nämnda som raka. Det säger dock inget 
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om vilka som kan ha skapat och använt fågelfångstanläggningar eftersom både samer och 

bondebefolkningen använt sig av metoderna med ris och riphag. 

De jaktlagar som funnits, verkar inte ha påverkat fångsten något vidare i det berörda området 

ens efter förbjudet 1862, då det finns uppgifter om användandet av fågelfångstanläggningar 

runt sekelskiftet 1900. Vi vet att sockensamer i åtminstone Hälsingland jagade under 

fridlysningsperioden och det ansågs ett sådant stort problem att myndigheterna under sena 

1700-talet aktivt försökte frånta dem bössorna under denna tid. 

Den historisk-etnografiska analogin genomförd i studien kan alltså inte stärka hypotesen.   

 

4.2 Rumslig spridning av ortnamn och lämningar 
 

Att Härnösand, Sundsvall, Hudiksvall och senare Söderhamn under en viss period på 1700-talet 

haft ensamrätt att leverera skogsfågel till kungliga hovet är intressant i samband med att 

fågelfångstanläggningarnas antydan på ansamling i närheten av dessa städer. Kan det möjligtvis 

förklaras med en ökad efterfråga och därmed en ökad användning och skapande av 

fågelfångstanläggningar (Wennstedt Edvinger & Broadbent 2008; Englund 2013:117)?  Enligt 

Wennstedt Edvinger & Broadbent (2008) ska fågelfångsten i området kring Hudiksvall 

engagerat både bönder, sockensamer och mindre bofasta grupper. Troligen är samma sak sant 

för större delen av Norrland, vilket innebär att handelsrätten kan ha skapat möjligheter för 

marginalgruppen sockensamer att få en bättre inkomst. 

Studien visar att över hälften av alla ortnamn på Lapp-, Härk-, Ren- & -kåt(a)-, hämtade från 

Lantmäteriet, ligger inom två mil från en registrerad fågelfångstanläggning. Däremot är de få 

inom fem och två kilometers radie. Kontrollanalysen uppvisar liknande resultat och därmed kan 

ingen egentlig koppling mellan dessa ortnamn och fågelfångstanläggningar bevisas. Men det är 

viktigt att minnas att Lantmäteriets ortnamnsdata saknar en stor del ortnamn som förekommer 

i Ortnamnsregistret. Inom det berörda området har Ortnamnregistret runt tre gånger fler 

ortnamn med Lapp-, -kåt(a)- och Härk-. Ren- ortnamn förekommer runt fyra gånger mer i 

Ortnamnsregistret än i Lantmäteriet. En del av de ortnamn som skapats kring samisk närvaro 

kan därmed saknas i Lantmäteriets data, och påverka dessa resultat. Till exempel Lapptäkten 

som vi sett saknas i Lantmäteriet, men finns i FMIS och Ortnamnsregistret.  

Vad gällande de samiska lämningstyperna är det stenringar som oftast förekommer i närheten 

av fågelfångstanläggningar. Kontrollanalyser har annars oftare högre resultat. Det är dock 
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viktigt att komma ihåg att registrerade samiska fysiska lämningstyper i Gävleborg och 

Västernorrlands län är få trots att det finns rikt med spår i arkiv och folkminnen av samer. Det 

gör resultaten mindre pålitliga. Lapptäkten i Skesta uppvisar ett möjligt rumsligt samband 

mellan en trolig sockensameboplats och fågelfångstanläggningar, men däremot finns inga andra 

typiskt samiska lämningar registrerade i närheten, såsom vid Spjutåsberget. Det kan innebära 

att metoden med att försöka stärka att sockensamer anlagt eller använt sig av 

fågelfångstanläggningar genom att försöka se rumsliga samband mellan samiska lämningar och 

fågelfångstanläggningar kanske inte är användbar.  

Tomtningar och labyrinter, som har föreslagits ha en koppling till samer, har högre nummer än 

de säkrare samiska lämningarna. Men man ska vara någorlunda kritiska mot dessa siffror 

eftersom de både är mer eller mindre knutna till kusten, och den gemensamma miljöbetingelsen 

kan snedvridna resultaten.   

 

Ett problem med att undersöka sockensamer är att det är svårt att särskilja ut sockensamiska 

lämningar och indikationer från andra samiska grupper. Här har sockensameboplatser och 

socknar med sockensamer använts. 88 % av fågelfångstanläggningarna ligger inom socknar 

som har belägg för att ha haft sockensamer (baserat på bilaga 1 samt Riksantikvarieämbetets 

sockengränser), men siffrorna är inte överraskande då majoriteten av socknar har belägg för 

åtminstone en sockensame. De socknarna med belägg för flest sockensamer ligger i 

Västernorrland sydöstra del. Det är också där koncentrationer av fågelfångstanläggningar finns, 

men socken med flest sockensamer, Njurunda, har endast tre registrerade sockensamer. En 

medelkurva över fågelfångstanläggningar per socken baserad på hur många sockensamer 

socken har belägg för visar dock inga tendenser till fler fågelfångstanläggningar om socken har 

haft fler sockensamer. Ett undantag är en socken med nio sockensamer som har över 40 

fågelfångstanläggningar; Indal. Socknarna gränsande till Indal, det vill säga Ljustorp, Sättna 

och Selånger, uppvisar också samma höga antal av fågelfångstanläggningar men har belägg för 

mindre sockensamer (två, fyra respektive fem sockensamer).  

 

Endast 15 % ligger inom fem kilometer från en anläggning. Problemet är dock att kända 

sockensameboplatser är få, många sockensameboplatser finns inte registrerade eller nämnda, 

och är därmed är väldigt svåra att finna (Ljungdahl 2017:5). Det kan bero på problem med 

arkiven; det vill säga att socknarna kan ha haft fler sockensamer än vad vi vet om, men det kan 
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även bero på en idag ännu okänd faktor. Sockensamerna, fastän de skulle enlig lag eller 

överenskommelse stanna inom sockens gränser, hade en stor rörlighet vilket bland annat gör 

det problematiskt att anknutna sockensameboplatser till fågelfångstanläggningar. De uppgifter 

i arkiven som finns angående sockensameboplatser är också svåra att anknutna till fysiska 

platser (Ulfhielm & Björck 2015). Det är fullt möjligt att ödemarkskojor, eller jaktkojor, var 

vida använda bland sockensamer. Dessa spår kan inte lätt anknytas till någon särskild grupp, 

och bevaras inte särskilt väl. Därmed ligger ännu ett problem med att försöka koppla 

fågelfångstanläggningar till sockensamer även om de använt sig utav anläggningarna.  

Utesluter man alltså fallstudierna, kan inte de rumsliga analyserna genomförda i studien stärka 

hypotesen.  

 

4.3 Fallstudier  
 

Lapptäkten i Gnarp som lär ha varit ett sockensameboställe har fågelfångstanläggningar i sin 

närhet, vilket stärker Wennstedt Edvinger och Ulfhielms (2008) uttalande om att man kan 

förvänta sig fågelfångstanläggningar på bergskrönet närmast en sockensameboplats och 

hypotesen om att sockensamer skapat fågelfångstanläggningarna. Spjutåsberget anses däremot 

varit ett skogssamiskt komplex, med ett stort antal fågelfångstanläggningar. Det är inte troligt 

att det handlar om sockensamer här, men platsen stärker den allmänt samiska kopplingen till 

fågelfångstanläggningar.  

Fallstudierna visar alltså på rumsliga samband med en sockensameboplats och ett skogssamiskt 

viste.  

 

4.4 Tolkning 
 

De osäkerheter som FMIS och den dåligt undersökta samiska historien i området innebär en 

viss felmarginal i arbetet, särskilt när det gäller just rumsliga spridningar och företeelser och 

resultaten ger inte en särskilt stärkande bild. De kvalitativa undersökningarna, fallstudierna är 

däremot mycket övertygande när det gäller det rumsliga sambandet. Spjutåsberget, men även 

överenstämmelsen med de naturgeografiska regionerna, antyder förekomsten av andra aktörer 

än enbart sockensamer. Sockensamernas utbredning enbart förklarar inte till spridningen av 

fågelfångstanläggningar. Uppgiften om att samer ska ha lärt sockenborna i Trönö 



 

61 

 

fångstmetoden är intressant i detta sammanhang och indikerar att både samer och allmogen kan 

ha använt sig av fågelfångstanläggningar, men att samer var de ursprungliga användarna. En 

enda uppgift är dock inte en stadig grund. 

 

5 Diskussion 

 

När en specifik fågel nämns i traditioner eller inventeringar, är det orren. Baserat på fåglarnas 

biotopval och miljöbeskrivningarna av fågelfångstanläggningar, lutar det snarare mot tjädrar än 

orrar. Tall är viktig för tjädrar, likaså hällmarker verkar vara attraktiv för dem. Men ett problem 

är att tjädern har varit objekt för fler studier än orren, bland annat när det gäller biotopval för 

spelplatser i olika delar av landet. Det är alltså möjligt att orren kan vilja befinna sig på sådana 

platser som fågelfångstanläggningar finnes på, men baserat på hur pass vanlig tall eller 

barrskogar är vid fångstanläggningar, istället för björkar, skulle jag snarare satsa på 

tjäderfångst.  

 

Medan spridningen av fågelfångstanläggningar skulle kunna förklaras av vilka områden haft 

sockensamer, kan det inte vara den enda i sådant fall. Fågelfångstanläggningar är belägna vid 

kustområdet, men även Dalarna och Jämtland har haft sockensamer. Inga 

fågelfångstanläggningar finns registrerade där dock. Baserat på informationen om att 

åtminstone tjädrar föredrar olika typer av biotoper beroende på var i landet de är och 

spridningen av fågelfångstanläggningar jämfört med de naturgeografiska regionerna stärks 

Jönsson (1991) och Bondessons (1994) förklaringar om att skillnader i miljöer är skälet till 

förekomsten av fågelfångstanläggningarna. Historiskt har ordet rishag (eller riphag om de är 

avsedda för ripor) förekommit för att förklara de stängsel av ris, buskar och grenar som använts 

för att leda fåglarna i snaror. Jönssons (1991) uppgifter om att de ibland kallas stenhag av 

lokalbefolkningen tyder på, antingen, en koppling mellan fågelfångstanläggningar och snarning 

med rishag eller riphag, eller att lokalbefolkningen haft kunskap om att de båda fungerat på 

liknande sätt.  

Det är även intressant att fågelfångstanläggningarna inte finns nämnda i några historiska källor 

vad vi idag vet. Anläggningarna ska ha använts enlig folkminnesuppteckningar åtminstone runt 

sekelskiftet 1900 och slutet av 1800-talet, men fångstmetoden nämnas inte av Ekman (1910) 
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eller Nilsson från slutet av 1800-talet även om ett stort antal andra metoder nämns. En möjlig 

förklaring är att anläggningarna användes av en marginalgrupp, och därmed inte ansågs 

intressanta eller vad okända för författarna.  

 

Men enbart miljö och skogsfåglarnas biotopval är inte i dagsläget en tillfredsställande 

förklaring, baserat på fågelfångstanläggningars spridning jämfört med de naturgeografiska 

regionerna. Deras spridning må vara koncentrerad till regionen starkt kuperat sydlig boreal, 

men fortsätter ner i låglänta skogslandskapet norr om Lime. Utanför Gävleborg och 

Västernorrlands län finns även förekomster längre söderut längs kusten, ända ner till Nyköping 

enligt FMIS. På andra handen måste de traditioner som finns om kopplingar till samer, samt 

fågelfångstanläggningarnas närhet till t.ex. de samiska stenringarna eller förekomsten av 

fågelfångstanläggningar i närheten av eller i samiska miljöer, som på Spjutåsberget, förklaras.  

Spjutåsberget och Loefflers (2015b) tolkning av lämningarna där, framför möjligheten att 

fågelfångstanläggningar använts av skogssamer. Är detta fallet, innebär det att 

fågelfångstanläggningsmetoden kan representera en traditionskontinuitet mellan skogssamer 

och sockensamer, som enligt Svanberg (1991) rekryterades från skogssamer.  

 

Förslagsvis, baserad på den kunskap som finns i dagsläget och som fallstudierna och 

folkminnen visat, kan fågelfångstanläggningarna tolkas som en metod som ursprungligen 

använts av skogssamer. Metoden baserades på de snarningsmetoderna med hag som var vida 

spritt, men måste anpassas till områdets naturgeografiska regioner och de typer av biotoper som 

skogsfåglarna här spelade på; alltså marker med mycket häll. Därför krävdes annat material, 

och antingen användes stenar som hag eller som fäste för rishag. Det senare verkar mer rimligt, 

eftersom det också skapar material som det går att fästa snaran i. Om inte ris använts, krävs 

ändå något att fästa snaran upptill i och även i sidorna. När sockensameinstitutionen skapades, 

ärvdes denna metod till dem, i och med att sockensamerna ofta rekryterades ur skogssamer. Vid 

någon tidpunkt lärde sig sockenborna i åtminstone Trönö sig metoden av skogssamerna eller 

sockensamerna. Det är även möjligt att metoden inte var ursprunglig till någon särskild grupp, 

men en naturlig variation på rishag/riphag som användes av både samer och den svenska 

bondebefolkningen.  
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Vad gäller fångstanläggningar och gropar i klapper är dess rumsliga samband i det valda 

området intressant. Norrbottens museums resultat indikerar att det inte är marina byten eller 

idisslare som förvarats i groparna. De föreslår att groparna kan ses i samband med sjöfåglars 

höstflyttning, men är det inte också möjligt att de kan ses i samband med jakt och fångst av 

skogshöns?  

 

Rumsliga mönster är inte dock inte helt säkra bevis på kopplingar, eftersom korrelation inte 

behöver innebära orsakssamband. Det vill säga att antalet glassar sålda och antalet 

drunkningsolyckor kan korrelera, men de orsakar inte varandra. Orsaken är ett tredje skäl – på 

sommaren säljs mer glass, och mer människor badar. Vi kan se detta hos skåror och 

fågelfångstanläggningar; de förekommer ofta i närheten av varandra men eftersom båda typer 

är lämningar efter skogsfågeljakt så kommer de båda förekomma på platser där skogsfåglar 

samlas 

 

5.1 Förslag på vidare forskning/kunskapsinhämtande 
 

En fråga är huruvida fågelfångstanläggningarnas formgivning, i rader, halvcirklar, T- och U-

former etc., har någon funktionell roll eller om det snarare är uttryck för individuella eller 

kulturella preferenser eller idéer. Ett sätt att testa detta är genom experimentell arkeologi; att, 

förslagsvis genom samarbete med jägare och hembygdsföreningar, sätta upp runt speltiderna, 

på ställen som liknar de vi hittar fågelfångstanläggningar på och som än idag skogsfåglarna 

spelar, fågelfångstanläggningar men utan snaror och dokumentera hur fåglarna beter sig runt 

de olikformade anläggningarna. Har en viss konstruktion, fler passerande fåglar genom 

öppningarna än andra? Beror kanske utformningen på lokala förutsättningar, såsom terräng? En 

annan teori skulle kunna vara att, om både samer och allmogen använt sig av 

fågelfångstanläggningar, att vissa former tenderar att användas av den ena eller andra. Oavsett 

vore en typindelning av fågelfångstanläggningarna av användning.  

 

Eftersom denna studie inriktat sig på de fyndfattiga sockensamerna, återstår det en del metoder 

som skulle kunna genomföras för att se på till exempel en möjlig fjällsamisk koppling till 

fågelfångstanläggningarna. Bernt Ove Viklund (2004:206) påpekar till exempel att majoriteten 

av härdar av samisk typ i Ångermanlands skogsland finns i tallskog på eller i närheten av magra 
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marker. Dessa utgör bra betesplatser för renar. Även myrar var av betydelse för skogssamernas 

renar under sommarbetet (Viklund 2004:206). Det är i främst tallskog som 

fågelfångstanläggningar finns idag, och möjligen skulle det kunna innebära ett samband. Även 

myrar är av vikt för skogsfågel. Detta arbete har i stort sett inriktat sig på att se 

fågelfångstanläggningarna som ett resultat av en primär näring, men det är fullt möjligt att 

fågelfångsten skulle kunna utgöra en binäring till en primär näring. Det vill säga att när 

användarna var i området för en annan fångst eller näring, till exempel renbete, passade de på 

att snara skogsfågel.  

 

En mer djupgående ortnamnsanalys av erfarna ortnamnsforskare skulle kunna ge andra resultat. 

Men främst skulle det behövas fler inventeringar av samiska lämningar i området. Den enda 

samiska kåtan, härden och renvall i Gävleborg hittades i och med en specialinventering i Skogs 

socken med hjälp av Ewa Ljungdahl från Gaaltje, sydsamiskt kulturcentrum i Östersund. Fler 

sådana samarbeten vore önskvärda. Rapporterna från Västernorrland och Gävleborg visar på 

ett visst antal sådana samarbeten. Inom ett antal år kanske vi har fler registrerade samiska 

lämningstyper, och en studie liknande denna skulle då kunna ge annorlunda resultat.  

 

I och med de projekt som försiggår idag, såsom Ohtsedidh, och den växande kunskapen om 

samiska fysiska lämningar i området skulle det vara intressant att se om en liknande spatial 

analys inom ett par år skulle ge liknande resultat. Är resultaten en reflektion av den verkliga 

historien eller ett resultat av samtidiga inventerings-, forsknings- & undersökningsstrategier 

eller saknaden av kunskap?  

 

Edvinger och Wennstedt Edvinger (2011) beskriver att, i åtminstone Gävleborg, så tenderar 

samiska bosättningar att befinna sig i utkanterna eller gränserna mellan socknar och 

sockensameboplatser har noterats ofta befinna sig i utkanterna av byar. Jämförelser mellan 

historiska juridiska gränser, såsom sockengränser, och fågelfångstanläggningar skulle därmed 

kunna ge intressanta resultat.  
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Även en studie över fågelfångstanläggningarnas koncentration runt och i Sättna socken 

och/eller möjliga koppling till Härnösand, Hudiksvall och Sundsvalls handelsrätt skulle vara 

intressant.  

Överhuvudtaget skulle även dateringar på fågelfångstanläggningar vara till stor hjälp för att 

bland annat göra djupdykningar i historisk dokumentation, men också för att kunna sätta in 

lämningarna i historisk, miljömässig, ekonomisk och politisk kontext. Eventuella dateringar 

skulle möjligen kunna skjuta tillbaka användandet i tiden, det är efter allt en väldigt enkel 

konstruktion som skulle kunna ha använts väldigt länge.  

Problemet med dateringar av fågelfångstanläggningar är att de flesta arkeologiska 

dateringsmetoder är svåra, om inte omöjliga att använda. Bland annat saknar de organiskt 

material för kol-14. Samma problem gäller även labyrinter, men labyrinter i övre 

Norrlandskusten har daterats med hjälp av lichenometri, eller lavdatering (Sjöberg 1996). 

Metoden baseras på laven rhizocarpon geographicum, kartlav, som går igenom två distinkta 

växtfaser. Om den störs, kommer växttakten sakta avta och laven att sedan dö. Med hjälp av 

landhöjning kan en växtkurva skapas för olika platser, som kan användas för att ge den äldsta 

möjliga åldern på lämningar där laven finns (Sjöberg 1996).  

 

6 Sammanfattning 

 

Denna studie försökte ge en djupare kunskap över kopplingen mellan sockensamer och 

fornlämningstypen fågelfångstanläggningar, som förekommer främst i Västernorrland och 

Gävleborgs län. De metoder som användes var rumsliga jämförelser mellan registrerade 

samiska lämningstyper samt samiskt associerade ortnamn i området, en historisk-etnografisk 

analogi, folkminnes- och traditionsstudier samt två fallstudier. Resultaten ger inte en enhetlig 

bild. De rumsliga analyserna ger låga eller inga samband mellan samiska indikationer och 

fågelfångstanläggningar, medan fallstudierna talar emot dessa resultat. Analogin visar på att 

fågelfångstanläggnings-metoden möjligen är en variation på en snarfångstmetod som använde 

sig av ris istället för sten. Dock är rishag och riphag använda av både samer och den svenska 

bondebefolkningen. Ett antal folkminnesuppteckningar och lokala traditioner finns om att 

fågelfångstanläggningarna ska ha varit skapade eller brukade av samer. 
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Baserat på fallstudierna och folkminnesuppteckningarna och traditioner föreslås en tolkning 

vara att fågelfångstanläggningar först användes av skogssamer för att sedan ärvas till deras 

ättlingar sockensamer. Någonstans på vägen lärde sig sockenbor metoden av samerna.  

Studien visar i alla fall på att mer forskning om samer, särskilt då sockensamer, men även 

fågelfångstanläggning är önskvärd.   
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8 Bilagor 

8.1 Tabell av fågelfångstanläggningar använda i studien 
 

RAÄ nummer Kategori Typ 

Alnö 116:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Alnö 117:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Alnö 131:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Alnö 132:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Anundsjö 684:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Attmar 189:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Attmar 191:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Attmar 67:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Attmar 67:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Bergsjö 417 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Bergsjö 422 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Bjärtrå 10:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Bjärtrå 38:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Bjärtrå 48:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Bjärtrå 77:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Bjärtrå 53:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Boteå 75:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Forsa 17:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Forsa 291:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Forsa 405:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Forsa 789 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Forsa 846 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Gnarp 12:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Gnarp 12:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Gnarp 136:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Gnarp 142:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Gnarp 144:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Gnarp 186:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Gnarp 224 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Grundsunda 100:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Grundsunda 100:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Grundsunda 204:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Grundsunda 90:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Grundsunda 93:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Gävle 424 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Harmånger 190 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Hemsö 16:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Hille 552 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Häggdånger 103:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 104:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 104:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 104:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 115:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 118:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 119:1 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Häggdånger 120:1 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 
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Häggdånger 121:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 122:1 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Häggdånger 123:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 128:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 147:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 149:1 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Häggdånger 151:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 152:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 153:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 155:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 157:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 158:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 176:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 184:1 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Häggdånger 220 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Häggdånger 227 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Häggdånger 232 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Häggdånger 236 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 241 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Häggdånger 243 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Häggdånger 246 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Häggdånger 249 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 250 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Häggdånger 251 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Häggdånger 252 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Häggdånger 255 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Häggdånger 256 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Häggdånger 258 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Häggdånger 66:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Hälsingtuna 570 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Härnösand 168 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Härnösand 186 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Härnösand 203 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Härnösand 99:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Hög 109:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Hög 109:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Hög 109:3 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Hög 133:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Hög 337 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Högsjö 100:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Högsjö 180 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Högsjö 192 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Högsjö 61:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Högsjö 71:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Högsjö 72:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Högsjö 94:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Högsjö 96:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Högsjö 97:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Högsjö 98:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Hässjö 100:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Hässjö 150:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Hässjö 152:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 
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Hässjö 153:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Hässjö 154:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Hässjö 157:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Hässjö 94:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Hässjö 96:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Hässjö 98:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Idenor 182 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Ilsbo 40:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ilsbo 80:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ilsbo 81:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 137:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 138:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 154:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 155:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 156:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 157:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 158:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 168:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 168:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 169:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 198:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 199:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 205:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 208:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 209:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 210:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 211:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 212:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 213:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 216:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 221:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 223:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 224:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 225:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 227:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 229:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 230:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 231:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 234:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 235:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 238:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 240:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 243:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 246:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 247:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 264:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 271:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 272:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 278:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 279:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Indal 381 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Indal 451 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 
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Indal 452 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Jättendal 266 Fångstanläggning övrig Övrig 

Jättendal 276 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Jättendal 68:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 100:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 102:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 103:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 106:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 113:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 115:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 116:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 117:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 125:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 126:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 42:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 48:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 5:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 50:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 51:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 53:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 55:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 57:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 58:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 91:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 92:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Kramfors 93:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Liden 11:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 105:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 116:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 117:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 118:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 120:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 121:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 122:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 128:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 142:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 143:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 144:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 145:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 163:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 164:1 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Ljustorp 165:1 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Ljustorp 166:1 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Ljustorp 167:1 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Ljustorp 169:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 176:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 181:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 182:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 184:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 185:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 187:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 188:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 
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Ljustorp 189:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 190:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 191:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 192:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 193:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 211:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 212:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 213:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 215:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 216:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 217:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 218:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 219:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 220:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 221:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 222:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 224:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 225:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 226:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 227:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 228:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 237:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 238:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 240:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 241:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 242:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 247:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 248:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 249:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 254:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 259:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 260:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 261:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 262:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 263:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 264:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 269:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 270:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 271:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 272:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 273:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 87:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 89:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ljustorp 90:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Mo 45:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Multrå 120:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Multrå 29:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Multrå 29:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Multrå 29:3 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Multrå 30:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Multrå 74:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Multrå 75:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 
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Multrå 76:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Njurunda 1196 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Njurunda 635 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Njurunda 688 Fångstanläggning övrig Övrig 

Njutånger 121:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nora 172:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nora 182:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nora 252:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nora 262:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nora 303:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nora 333 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Nora 335 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Nora 336 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Nordingrå 105:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nordingrå 206:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nordingrå 266 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Nordingrå 94:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Norrala 179:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Norrala 179:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Norrala 208 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Norrala 209 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Nätra 104:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nätra 108:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nätra 114:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nätra 122:3 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nätra 124:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nätra 132:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nätra 133:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nätra 332:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nätra 70:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nätra 73:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nätra 73:11 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nätra 73:12 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nätra 73:14 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nätra 73:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nätra 73:7 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Nätra 78:6 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Rogsta 112:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Rogsta 183:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Rogsta 194:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Rogsta 270:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Segersta 55:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 167:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 176:1 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Selånger 177:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 185:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 186:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 188:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 189:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 190:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 191:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 191:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 
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Selånger 191:3 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 192:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 193:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 194:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 195:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 196:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 197:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 198:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 199:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 200:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 203:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 204:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 208:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 209:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 210:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 215:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 217:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 218:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 219:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 220:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 221:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 222:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 223:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 224:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 225:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 226:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 227:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 227:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 228:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 229:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 230:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Selånger 231:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sidensjö 90:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Själevad 84:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Skog 168:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Skog 64:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Skog 72:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Skog 73:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Skog 81:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stigsjö 130:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stigsjö 132:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stigsjö 133:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stigsjö 136:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stigsjö 22:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stigsjö 23:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stigsjö 52:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stigsjö 53:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stigsjö 77:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stigsjö 78:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stigsjö 83:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stigsjö 93:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stigsjö 94:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 
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Stigsjö 95:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stigsjö 97:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Styrnäs 78:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stöde 187:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stöde 81:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stöde 83:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stöde 84:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stöde 85:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stöde 86:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Stöde 90:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sånga 46:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sånga 47:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Säbrå 178:3 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Säbrå 200:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Säbrå 206:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Säbrå 248:1 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 326 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 329 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 330 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 338 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 340 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 342 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 345 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 346 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 348 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 349 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 350 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 354 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 357 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 360 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 361 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 366 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 368 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 371 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 372 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 373 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 375 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 377 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 378 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 383 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 384 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 385 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 443 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 446 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Säbrå 68:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 101:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 101:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 102:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 103:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 106:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 110:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 111:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 
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Sättna 112:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 114:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 115:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 119:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 120:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 121:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 123:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 132:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 134:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 135:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 138:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 140:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 154:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 155:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 168:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 169:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 182:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 183:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 192:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 50:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 50:3 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 76:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 79:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 80:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 91:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 92:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 92:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 93:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 94:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Sättna 98:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Söderala 880 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Söderhamn 162 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Timrå 102:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Timrå 93:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Timrå 94:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Timrå 94:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Torsåker 104:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Torsåker 104:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Torsåker 105:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Torsåker 105:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Torsåker 62:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Tuna 318:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Tuna 319:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Tuna 321:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Tuna 346 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Vibyggerå 142:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ytterlännäs 103:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ytterlännäs 122:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ytterlännäs 130:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ytterlännäs 130:2 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ytterlännäs 131:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ytterlännäs 133:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 
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Ytterlännäs 136:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ytterlännäs 43:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ytterlännäs 44:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ytterlännäs 45:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ytterlännäs 47:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Ytterlännäs 56:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Årsunda 552 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Överlännäs 56:1 Fångstanläggning övrig Fågelfångstanläggning 

Överlännäs 57:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Överlännäs 59:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Överlännäs 61:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Överlännäs 62:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 

Överlännäs 64:1 Fångstanläggning övrig Ev. i beskrivning 
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8.2 Kartprotokoll för sockensamer-kartan 
 
Förkortningar: 
sns = sockensame d = dotter  h = hustru  avl = avliden 
et = efterträdde  br = bössrapport v = vigd ant = antagen 
fr = Riksarkivet folkräkning ans = ansökte sns s = son s:n = socken 
 

Socken 
Namn 

Årtal nämnd som sns 
(sammanhang) 

Kommentar Referens 

Alfta    

Nils Andersson (1766-1810)  
Sns i Alfta & 
Ovanåker 

Järvenpää 2006 

Anders Nilsson (1790-1849) 
1831- 
(församlingsböcker) 

Et Nils Andersson 
Svanberg 1981a; Eriksson 
1990; Järvenpää 2006 

Thomas Olausson Berger 
(1814-1892) 

1849- (övertog som 
sns) 

Et Anders Nilsson 
Svanberg 1981a; Järvenpää 
2006 

Alnö    

Thomas Larsson 1739 (d född)  Ericson 2001:5 

Jacob Johansson 1756 (d född)  Ericson 2001:5 

Nils Johansson 1758 (s född)  Ericson 2001:5 

Lars Larsson 1758 (d avl)  Ericson 2001:5 

Nils Jonsson 1763  Ericson 2001:5 

Lars Bengtsson 1765 (d född)  Ericson 2001:5 

Nils Nilsson 1785 (s född)  Ericson 2001:5 

Anders Gustaf Fjellner 1833 (v) 
V till sns Ilsbo Joseph 
Hall styvdt 

Blästa 2012o 

Anundsjö    

Okänd   Svanberg 1976 

Arbrå    

Nils Nilsson 1759 (br)  
Ericson & Ulfhielm 2002:51; 
Svanberg 1981b 

Arnäs    

Okänd   Svanberg 1976 

Attmar    

Pål Zachrisson 1819 (v)  Blästa 2012c 

Johan Petter Johansson 
(1808-) 

1839 (v) Möjligen från Indal? Blästa 2012d 

Bergsjö    

Håkan Olofsson 1747 (d v) D v till J. Larssons s Blästa 2012f 

INGEN 1757 (br)  Svanberg 1981b 

Jonas/Jon Andersson 1760 (v)  
Ericson 2001:20; Blästa 
2012g 

Anders Gunnarsson 1766 (br)  Svanberg 1981b 

Bjuråker    

Nils Clementsson 1766 (br)  Svanberg 1981b 

Mårten 
Clementsson/Klementsson 

1777-1781 (d avl-d 
född) 

 Blästa 2012k; Blästa 2012r 

Per/Pär Olofsson 1806 (d född)  Blästa 2012m 

Olof Persson 1841 (v)  Ericson & Ulfhielm 2002:51 

Bjärtrå    

Lars Andersson (-1822) 1822 (avl)  Johnson 2012v 

Anders Larsson (-1860) 1860 (avl)  Johnson 2012ad 

Bollnäs    
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Lars Matsson 
1749-1759 (åtal-
lämnar Bollnäs) 

 Svanberg 1999:50 

Borgsjö    

Okänd   Svanberg 1976 

Boteå    

Måns Christophersson (-
1782) 

1757-1782 (s född-
avl) 

 
Johnson 2012a; Johnson 
2012af 

Sjul Jonsson 
1767-1774 (s:er 
födda) 

 
Johnson 2012r; Johnson 
2012s 

Nils Forsslöf (1814-) 1880 (fr)  
Riksarkivet folkräkning 1880 
Forsslöf, Nils (f. 1814) 

Otto Forsslöf (1858-) 1890 (fr)  
Riksarkivet folkräkning 1890 
Forsslöf, Otto (f. 1858) 

Dal    

Lars Larsson (-1813) 
1784-1809 (ans-
anhörig avl) 

 
Johnson 2012r; Johnson 
2012s; Ericson 2001:36 

Delsbo    

Aron Olofsson 1757 (br)  Svanberg 1981b 

Aron Mårtensson 1766 (br)  Ericson & Ulfhielm 2002:52 

Mårten Klementsson 1781 (s född)  Blästa 2012ab 

Thomas Thomasson 1785 (s född)  Olsson 2012a 

Ed    

Okänd   Svanberg 1976 

Edsele    

Okänd   Svanberg 1976 

Enånger    

Jöns Andersson 1757 (br) 
Sns I Njutånger & 
Enånger 

Ericson & Ulfhielm 2002:51 

Clement Gunnarsson 
1766-1803 (ant-
avgick) 

 Svanberg 1981b 

Nils Jansson 1803 (ant)  Svanberg 1999:50 

Forsa    

Jon Larsson 1747-1766 (br) Sns Forsa & Hög 
Ericson & Ulfhielm 2002:51; 
Svanberg 1981b 

Anders Jönsson (1726-1792)  S till Jon Larsson Ericson 2001:26 

Gnarp    

Gunnar Andersson 
1754-1757 
(husförhör-br) 

 Ericson 2001:19 

Tomas Andersson 
1760-1781 (d:ar 
födda) 

 Jörgen 2012h; Jörgen 2012i 

Nils Tomasson/Thomsson 
(“stadslapp”) 

1789 (d född & avl)  
Jörgen 2012l; Ericson 
2001:20 

Per Thomsson (1775-1826) 1826 (avl)  Ericson 2001:20 

INGEN 1826- 
Efter P. Thomssons 
avl, ingen sns 

Anshelm Forsslund (1995) 

Graninge    

Hendrik Andersson (1813-
1890) 

1834 (v) Siste sns i s:n 
Riksarkivet Vigselregister; 
Johansson 1914 

Grundsunda    

Okänd   Svanberg 1976 

Gudmundgrå    

Maurits Påhlsson 1826 (v)  Johnson 2012ae 

Gävle    

Olof Larsson (”stadslapp”) 1800-1809   Westerlund – Olof Larsson 

Hamrånge    
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Mårten Matsson (1731-) 1765-1782 (ans)  
Ericson & Ulfhielm 2002:56; 
Eriksson 1990; Järvenpää 
2006 

Hanebo    

Lars Larsson 1759 (br)  
Ericson & Ulfhielm 2002:51; 
Svanberg 1981b 

Jacob Tidblad 
1822-1828 
(husförhör) 

 Ulfhielm m. fl. 2017 

Lars Tidblad (1821-) 1880 (fr)  Riksarkivet Folkräkning 1880 

Harmånger    

INGEN 1757 (br)  Svanberg 1981b 

Mårten Mattson (1731-) 1765 (ant)  Svanberg 1999:50 

Per Andersson 1766 (br) 
Sns i Harmånger & 
Jättendal 

Ericson & Ulfhielm 2002:51; 
Svanberg 1981b 

Haverö    

Okänd   Svanberg 1976 

Hedesunda    

INGEN 
1768- (för fattiga för 
sns) 

 Svanberg 1999:50 

”Orrbo” Eric Ersson 
Skoglund (1812-1871) 

Ca 1841-ca 1862 
(attestat för sns) 

 
Westerlund – Orrbo Eric 
Ersson Skoglund 

Brita Jönsdotter 1860 (avl)  Leksell 2012a 

Eric Skoglund 1844 (flyttattest) S Alfred Eric Skoglund Hedblom 2012a 

Helgum    

Henrik Larsson 
1790–1794 (d:rar 
född) 

 
Skogsjö 2012d; Skogsjö 
2012f 

Jakob Jansson/Jönsson 
1775–1782 (s:er 
född) 

 
Skogsjö 2012a; Skogsjö 
2012b; Ericson 2001:34 

Anders Sigurdsson (-1855) 1855 (avl)  Ericson 2001:35 

Nils Andersson 1859 (v)  Johnson 2012ac 

Hille    

Tomas Mårtensson 1768-1769  Ericson & Ulfhielm 2002:56 

Hudiksvall    

Jöns Jonsson (”stadslapp”) 1766 (ant)  Svanberg 1981b 

Häggdånger    

Nils Hindersson 1756 (bettlar födan)  Ericson 2001:35 

Jöns Jonsson (1809-) 1880 (fr)  Riksarkivet Folkräkning 1880 

Hälsingtuna    

Lars Arvidsson 1766 (br)  
Svanberg 1981b; Ericson & 
Ulfhielm 2002:51 

Härnösand    

Jöns Nilsson (”stadslapp”) 1812 (v)  Ericson 2011:31 

Hässjö    

Pehr Kåmberg 
1851 (s lämnat 
flyttattestat) 

 Nylander 2012 

Nils Larsson (1688-1747) 1715 (s född)  Ericson 2001:10 

Nils Nilsson 1747 (v)  Ericson 2001:10 

Hög    

Anders Jonsson  1757-1766 (br) Sns i Forsa & Hög Ericson & Ulfhielm 2002:51 

Per Stenlund (1821-) 1890 (fr)  Riksarkivet Folkräkning 1890 

Högsjö    

Okänd   Svanberg 1976 

Idenor    

Jöns Jonsson 1757-1766 (br)  
Ericson & Ulfhielm 2002:51; 
Svanberg 1981b 
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Indal    

Pär Andersson 1747 (s född)  Ericson 2001:23 

Anders Jonsson 1750 (d född)  Ericson 2001:23 

Nils Andersson 1758 (d född)  Ericson 2001:23 

Lars Larsson 1764 (d född)  Ericson 2001:23 

Lars Göransson 1766 (d född)  Ericson 2001:23 

Tomas Jonsson 1770 (v)  Ericson 2001:23 

Jon Olof Olsson (-1840) 1840 (avl)  Ericson 2001:23 

P. Sjögren 1866 (s avl)  Ericson 2001:24 

Erik Törnlund (1842-) 1880-1890 (fr)  
Riksarkivet Folkräkning 
1880; Riksarkivet 
Folkräkning 1890 

Ilsbo    

INGEN 1757 (br)  Svanberg 1981b 

Anders Andersson 1777 (s född)  Blästa 2012j 

Josef/Joseph Hall/Häll 1838 (avl) S till Jon Nilsson Blästa 2012p 

Jon Nilsson (1838) (s avl) S Josef Häll Blästa 2012s 

Jonas Häll (-1854) 1854 (avl)  Ericson 2001:15 

Järvsö    

Johan Jönsson 1759 (br) Tidigaste sns i s:n 
Ericson & Ulfhielm 2002:51; 
Eriksson 1990 

Julius Andersson (1726-
1797) 

  Eriksson 1990 

Nils Andersson (1766-1806)   Eriksson 1990 

Mattias Stenlund (1788-
1850) 

  Eriksson 1990 

Nils Stenlund (1823-) 1850 (ant)  Eriksson 1990 

Jättendal    

INGEN 1757 (br)  Svanberg 1981b 

Per Andersson 1766 (br) 
Sns i Jättendal & 
Harmånger 

Ericson & Ulfhielm 2002:51 

Liden    

Anders Pärsson 1763 (ans)  Ericson 2001:36 

Thomas Thomasson 1767 (ans)  Ericson 2001:36 

Ljusdal     

INGEN 1766 (br)  Svanberg 1981b 

Anders Andersson Rör 
(1857-) 

1880 (fr)  Riksarkivet Folkräkning 1880 

Nils Clementsson (ca 1735-) 1757 (v)  Ericson & Ulfhielm 2002:51 

Ljustorp    

Nils Nilsson 1715 (d avl)  Ericson 2001:20 

Nils Lodin 1845 (s avl)  
Wendin 2012a; Ericson 
2001:21 

Långsele    

Lars Larsson  1815 (v)  Johnson 2012q 

Clement Thuresson 1812-1817 (ans-v)  
Ericson 2001:36; Johnson 
2012u 

Mo    

Okänd   Svanberg 1976 

Multrå    

Thomas Mårtensson (ca 
1737-1769) 

1763-1769 (s född-
avl) 

 
Johnson 2012j; Johnson 
2012l 

Thomas Clemensson 
1773–1777 (s:er 
född) 

 
Johnson 2012b; Johnson 
2012h 
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Nils Jansson (ca 1789-1829) 
1812-1827 (s född & 
avl) 

 
Johnson 2012t; Johnson 
2012ä 

Njurunda    

Olof Jonsson 
1726–1729 (d:rar & s 
(född) 

 Ericson 2001:8 

Påhl Andersson 1733 (d född)  Ericson 2001:6 

Thomas Jonsson 1741 (d född)  Ericson 2001:9 

Gunnar Andersson 1742 (s född)  Ericson 2001:8 

Anders Andersson 1744  
Svanberg 1981b; Ericson 
2001:8 

Olof Andersson 1754 (s född)  Ericson 2001:8 

Lars Jonsson 1757 (d född)  Ericson 2001:8 

Jöns Andersson 1757-1766 (br) 
Sns Njutånger & 
Enånger (1766-) 

Svanberg 1981b 

Anders Olofsson 
1783–1787 (d:rar 
född) 

 Ericson 2001:8 

Pär Olofsson 17(?) (d född)  Ericson 2001:8 

Pär Andersson 17(?) (d född)  Ericson 2001:8 

Olof Ersson 17(?) (d född)  Ericson 2001:8 

Johan Johansson 1802 (d född)  Ericson 2001:7 

Njutånger    

Jöns Andersson 1744-1757  
Sns i Njutånger & 
Enånger 

Ericson & Ulfhielm 2002:51 

Nora    

Mauritz Nilsson 1809 (v)  Johnson 2012ui 

Nordingrå    

Okänd   Svanberg 1976 

Nordmaling    

Okänd   Svanberg 1976 

Norrala    

Pehr Turesson 1759 (br)  
Ericson & Ulfhielm 2002:51; 
Svanberg 1981b 

Jon Juliusson (1765-) 
-1823 (begär avsked 
pga ålderdom) 

 Eriksson 1990 

Norrbo    

Julius Andersson (1726-
1797) 

1757-1766 (br)  
Svanberg 1981a; Svanberg 
1981b 

Nätra    

Ingel Gradin (1824-) 1880 (fr)  Riksarkivet Folkräkning 1880 

Ockelbo    

Jan Johansson 1782 (flyttattest)  Ericson & Ulfhielm 2002:55 

Ovansjö    

Lars Mårtensson 1847 (gudd född)  Gustavsson 2012 

Ovanåker    

Nils Nilsson 1759 (br)  Ericson & Ulfhielm 2002:51 

Nils Andersson (1766-1810)  
Sns i Alfta & 
Ovanåker 

Järvenpää 2006 

Anders Nilsson (1790-1849) 
1831- 
(församlingsböcker) 

Et Nils Andersson 
Svanberg 1981a; Eriksson 
1990; Järvenpää 2006 

Thomas Olausson Berger 
(1814-1892) 

1849- (övertog som 
sns) 

Et Anders Nilsson 
Svanberg 1981a; Järvenpää 
2006 

Ramsele    

Anders Hindriksson 
1816–1818 (d:rar 
född) 

 Strömkvist 2012a 

Johan Påhlsson (-1809) 1809 (avl)  Olsson 2012 
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Ramsjö    

Okänd   Svanberg 1976 

Resele    

Anders Thomasson 1773 (h avl)  Johnson 2012k 

Jon Jonsson 1800-1806 (s född-v)  
Blästa 2012b; Johnson 
2012o 

Rengsjö    

Okänd 
1876 (flyttade från 
Bollnäs till Rengsjö) 

S Olof Ivan 
Lundström 

From 1955 

Olof Ivan Lundström (1832-) 1890 S till ovan okända sns Riksarkivet folkräkning 1890 

Rogsta    

Lars Jönsson 1741 (d född)  2012e 

INGEN 1757-1766 (br)  Svanberg 1981b 

(?) Tomasson (1811) (s avl)  2012n 

Segersta    

Elias Mårtensson 1759  Ericson & Ulfhielm 2002:51 

Selånger    

Anders Jonsson 1720 (s född)  Ericson 2001:15 

Jacob Jonsson 1777 (s född)  Ericson 2001:15 

Thomas Jonsson (1735-)   Ericson 2001:15 

Clemens Olsson 17(?) (s avl)  Ericson 2001:14 

Ingel Horn 
1802–1812 (d:rar 
född) 

 Ericson 2001:15 

Sidensjö    

Per Simsson 
1787-1788 (h avl-s 
avl) 

 Wendin (2012b) 

Själevad    

Okänd   Svanberg 1976 

Skog (X-län)    

Elias Mårtensson 1759 (br)  Svanberg 1981b 

Lars Nilsson (ca 1721-1803) 1757-1759 (ant)  Svanberg 1999:51 

Skog (Y-län)    

Clemens Clemensson 1781 (d född)  Johnson 2012m 

Lars Larsson 1799 (s född) S Nils Larsson Johnson 2012n 

Nils Larsson (1799-1858) 1831-1858 (v-avl)  Johnson 2012ab 

Mauritz Nilsson (-1803) 1803 (alv)  Öhman 2012 

Skön    

Nils Nilsson 1811 (v)  Ericson 2001:16 

Sollefteå    

Bengt Mårtesson 1765 (v)  Johnson 2012d 

Olof Larsson 1823 (v)  Johnson 2012w 

Stigsjö    

Göran/Jöran Larsson (1693-
1763) 

1763 (avl) Sns Stigsjö & Viksjö Ericson 2001:21 

Styrnäs    

Erik Jönsson/Jonsson (-
1852) 

1851–1952 (anhörig 
avl-avl)  

 
Johnson 2012ö; Johnson 
2012aa 

Nils Sjulsson (-1823) 1823 (av)  Johnson 2012z 

Hindric Jonsson 1780 (v)  Ericson 2001:32 

Per Larsson (1799-1838)   Ericson 2001:13 

Petrus Persson (1829-)   Ericson 2001:13 

Stöde    

Anders Jacobsson (ca 1775-
1830)  

1825 (v)  Hallén 2017b; Hallén 2012c 
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Magdalena Jonsdotter 1787 (avl)  Hallén 2017a 

Nils Nilsson 1773 (v)  Blästa 2012a 

Paul Nilsson 1791 (d född)  Skogsjö 2012e 

Pehr Nilsson   Ericson 2001:34 

Sundsvall    

Thomas Lundström 
(”stadslapp”) 

  Ericson 2001:6 

Sättna    

Anders Olsson (1753-1828) 
 

  Ericson 2001:12 

Olof Andersson (17(?)-18(?))   Ericson 2001:12 

Olof Olsson (1760-1808)   Ericson 2001:12 

Per Nilsson (-1816) 
 

  Ericson 2001:11 

Söderala    

Olof Mårtensson (-1733)   Ericson & Ulfhielm 2002:42 

Mårten Jonsson (1706-
1772) 

1759  Ericson & Ulfhielm 2002:43 

Jon Mårtensson (1748-
1809) 

1802 (husfolk i 
Berga) 
 

 
Larsson 2012; Ericson & 
Ulfhielm 2002:44 

Johan Johansson (ca 1799-
1866) 

  Ericson & Ulfhielm 2002:44 

Timrå    

Per Nilsson 1785 (s född)  Ericson 2001:11 

Thomas Jonsson (1700-
1785) 

1785 (avl)  Ericson 2001:11 

Nils Sjulsson 1788 (dt född)  Ericson 2001:11 

Torp    

Henrik Andersson (1704-
1744) 

  Ericson 2001:25 

Jacob Henriksson (1723-
1787) 

  Ericson 2001:25 

Anders Påhlsson 1733 (s född)  Ericson 2001:25 

Thomas Larsson 1785 (d född)  Ericson 2001:25 

Nils Nilsson  1800 (d avl)  Ericson 2001:25 

Torsåker    

Alfred Eric Skoglund (1835-) 
1860-1900 (sns B.T. 
avl-fr) 

 
Leksell 2012; Folkräkning 
1900 

Tuna    

Olof Andersson (17?-)   Ericson 2001:15 

Päder Andersson (17?-)   Ericson 2001:15 

Olof Johansson (17?)   Ericson 2001:15 

Olof Jonsson (17?)   Ericson 2001:15 

INGEN 1757 (br)  Svanberg 1981b 

Sven Nilsson 1767  Ericson 2001:18 

Paul Nilsson 1791 (d född)  Skogsjö 2012c 

Tynderö    

Simon Larsson (-1799) 1794-1799 (d avl-avl)  Ericson 2001:9 

Ullånger    

Lars Simsson 
1821 (Lapptorpet, 
Getberg, uppläts åt 
sns) 

 Johansson 1915 

Undersvik    
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Anders Olofsson 1759 (br)  
Ericson & Ulfhielm 2002:51; 
Svanberg 1981b 

Per Sjulsson 
1829 (bouppteckning 
efter P.S. 
upprättades) 

 Isildea (2018) 

Johan Oskar Lindström 
(1844-) 

1880 (fr)  Folkräkning 1880 

Valbo    

Lars Adolph Frimodig 1844 (ant)  Persson 1955 

Nils Wahlman   Persson 1955 

Vibyggerå    

Anders Bengtsson (-1765) 1765 (avl)  Johnson 2012e 

Lars Andersson 1765 (avl)  Johnson 2012c 

Viksjö    

Jan Jansson 1818 (v)  Blästa 2012q 
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8.3 Kartprotokoll för sockensameboplatser 
 

Förkortningar 
LmKO = Lantmäteriets Kartsök och Ortnamn 
ULMA = Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 
ISOF = Intuitionen för språk och folkminnen i Uppsala 
KIÅA = Kulturhistoriska Institutionen vid Åbo Akademi 
OR = ISOF:s Ortnamnsregistret 
FMIS = Folkminnesregistret 

 

Socken Plats Namn Vad GPS SWEREF 
99 (vad) 

Referens 

Alnön   Ska ha funnits sockensamer 
på ön 

6922069 
/ 627677  
 
(LmKO Alnön)  

Strömberg 
1984 

Gnarp Lockåsberget  En 75-årig sockensame har 
haft en kåta där 

6892843 
/ 616673  
 
(LmKO 
Locksåsberget) 

Sjölund 
1955 

Gnarp Skogen 
utanför 
Skesta 

Lapptäkten Runt början/mitten av 
1800-talet bodde 
sockensamen Per 
”Tomtsson” Tomasson i 
Skesta, belägen i skogen en 
bit från bygden/1 km från 
sagesman E.A.F:s hem i 
Skesta.  

6882128 
 / 620657  
 
 
 
 
 
(RAÄ Gnarp 
243) 

Hammar 
1955; 
Larsson 
1933 

Graninge Graningebruk Lappstugan Sockensamens stuga, 
beboddes 1914 av den sista 
sockensamen Hendrik 
Anderssons sonhustru 

6995134 
/ 598185 
 
(LmKO 
Graningebruk) 

Anshelm 
Forsslund 
1955; 
Johansson 
1914 

Hanebo Lilltjära, vid 
Lappkällan 

Lappgården/ 
Lappgårn 

Sockensamen Jacob ”Tibla” 
Tidblad bodde där under 
senare delen av 1800-talet. 
Enligt FMIS 25 meter väster 
om Lappkällan finns 
husgrund kallad Lappgårn.  

6786648 
/ 586381 
 
 
(LmKO 
Lappkällan; 
RAÄ Hanebo 
20:1) 

Johnson 
1955; 
Nilsson 
1979a; 
Nilsson 
1979b; 
Ulfhielm 
m.fl. 2017 

Järvsö Stene  FMIS-registrerat 
sockensameboplats. 
Tillkom slutet av 1700, 
övergavs tidigt 1800-tal. 
Sockensamen Nils 
Andersson innehade 
bostället.  

6841851 
/ 564307 
 
 
 
(RAÄ Järvsö 
1109) 

Ulfhielm 
m.fl. 
2017; RAÄ 
Järvsö 
1109; 
Eriksson 
1990 

Ovansjö  Lappbacken Sockensamens stuga. När 
denne avlidit, avlivade 

6717719 
/ 583844 

Hedlund 
1955 
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Torsåkers sockensame djur 
här.  

(LmKO 
Lappbacken) 

Ovanåker/ 
Alfta 

 Flissmyran Ovanåker/Alftas 
gemensamma sockensamer 
bodde på Flissmyran 

6805092 
/ 551251 
 
(LmKO Övre 
Flissmyran) 

Ericson & 
Ulfhielm 
2002:22; 
Järvenpää 
2006 

Ramsele Viken  Sockensamen Johan 
Påhlsson bodde där 

7045345 
/ 573445 
(LmKO Viken) 

Olsson 
2012 

Söderala Fastighet 
Kyrkbyn 3:17 

Lapptägten Enligt Söderalas 
husförhörslängd ska 
sockensamen Jon 
Mårtensson samt Johan 
Johansson varit bosatta här 
på äldre dagar 

6797168 
 / 597849 
 
 
(LmKO 
Kyrkbyn 3:17) 

Ericson & 
Ulfhielm 
2002:40 

Söderala Askesta Kattrackabacken/ 
Kattrackarbacken 

Kattrackarbacken kan ha 
fått sitt namn efter 
sockensamen, var bosatt i 
Berga by 

6792182 
/ 607270 
(LmKO Askesta 
bebyggelse) 
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Ulfhielm 
2002:42; 
Larsson 
1931 

Ullånger Getberg Lapptorpet Lapptorpet i Getberg 
uppläts åt sockensamen 
Lars Simsson 1821 
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(LmKO 
Getberg) 
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1915; 
Hiller 
1947 

Valbo Stackbo Lappkojan Sockensamen Lars Adolph 
Frimodig bodde där, i 
början i kåta, senare i 
byggnad liknande 
timmerkåta. 1955 
stommen ännu kvar, 
ombyggd till brygghus 

6720899 
/ 608779 
 
 
 
 
(LmKO 
Stackbo) 
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Ulfhielm 
m.fl. 2017 

 

Referenser till sockensameboplatser 

Ericson, Rolf Peter & Ulfhielm, Bo. 2002. Vuelielaante – samer i Hälsingland: en glömd 

lokalhistoria? (Otryckt rapport från Gävleborgs länsmuseum).  

Eriksson, Margareta (1990). ISOF ULMA 35774, Sockenlappar i Järvsö.  

Hammar, Lars Erik (1955). KIÅA M. 313:1-2, Svar på Kulturhistoriska institutionens 

frågelista nr 1. Gingsta, Gnarp, Hälsingland.  

Hedlund, Greta (1955). KIÅA M. 297:1-3, Svar på Kulturhistoriska institutionens frågelista 

1. Ovansjö, Gästrikland.  

Hiller, Sven (1947). Lapptorpet, Ullångers socken, Ångermanlands södra domsagas tingslag, 

Västernorrlands Län.  



 

106 

 

Johansson, Levi (Lök, Anna Greta) (1914). LMV-N57, Sockenlappen. Graningebruk, 

Graninge. http://www.murberget.se/upptack/minnespost.aspx?regnr=2483 (Hämtad 2018-05-

14) 

Johansson, Levi (Rodin, Erik) (1915). LMV-N1359a, Sockenlappen. Äskja, Ullånger. 

http://www.murberget.se/upptack/minnespost.aspx?regnr=2486  (Hämtad 18-02-10)  

Johnson, Victor (1955). KIÅA M. 346:1, Svar på Kulturhistoriska institutionens frågelista nr 

1. Hanebo, Hälsingland.  

Järvenpää, Anita (2006). Jakten på Lapp-Thomas. I Sysslingen 2006:4, 7-8 

http://www.roslagen.be/sysslingar/sysslingen_nr_4_2006.pdf  

Järvenpää, Anita (2007). Jakten på Lapp-Thomas. I Sysslingen 2007:1, 9-11 

http://roslagen.be/sysslingar/sysslingen_nr_1_2007.pdf  

Larsson, Lars (1931). SOFI OR Kattrackabacken, Söderala socken, sydöstra Hälsinglands 

domsagas tingslag, Gävleborgs län.  

Larsson, Lars (1933). ISOF OR Lapptäkten, Gnarps socken, Norra Hälsinglands domsagas 

tingslag, Gävleborgs län.   

Nilsson, Leif (1979a). ISOF OR, Lappgården. Hanebo socken, Bollnäs domsagas tingslag, 

Gävleborgs län.  http://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU/bilder/_s1xx001/503222a1.htm 

(Hämtad 2018-05-14) 

Nilsson, Leif (1979b). ISOF OR, Lappkällan. Hanebo socken, Bollnäs domsagas tingslag, 

Gävleborgs län.  http://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU/bilder/_s1xx001/503222a1.htm 

(Hämtad 2018-05-14) 

Olsson, Carina (2012). Wiken I Ramsele 1816. C:2 Ramsele. 

https://www.genealogi.se/index.php?option=com_sobipro&pid=7566&sid=7642:Ramsele&It

emid=646  

Persson, P.N. (1955). KIÅA M. 360:1–2, Svar på Kulturhistoriska institutionens frågelista nr 

1. Mackmyra, Valbo, Gästrikland.  

Sjölund, Elof (1955). KIÅA M. 320:1-2, Svar på Kulturhistoriska institutionens frågelista nr 

1. Torrsjö, Njurunda, Medelpad.  

Svanberg, Ingvar (1976). ISOF 30129, Protokoll över källor till sockenlapparnas utbredning 

av Ingvar C. Svanberg.  

http://www.murberget.se/upptack/minnespost.aspx?regnr=2483
http://www.murberget.se/upptack/minnespost.aspx?regnr=2486
http://www.roslagen.be/sysslingar/sysslingen_nr_4_2006.pdf
http://roslagen.be/sysslingar/sysslingen_nr_1_2007.pdf
http://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU/bilder/_s1xx001/503222a1.htm
http://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU/bilder/_s1xx001/503222a1.htm
https://www.genealogi.se/index.php?option=com_sobipro&pid=7566&sid=7642:Ramsele&Itemid=646
https://www.genealogi.se/index.php?option=com_sobipro&pid=7566&sid=7642:Ramsele&Itemid=646


 

107 

 

Ulfhielm, Bo, Björck, Maria & Blennå, Inga (2016). Samiska kulturmiljöer i Gävleborgs län. 

Länsstyrelsen Gävleborg & Länsmuseet Gävleborg. 

http://lansmuseetgavleborg.se/Content/106313/Rapport2017-09Samiska-kulturmiljoer.pdf 

(Hämtad 2018-05-18) 

  

http://lansmuseetgavleborg.se/Content/106313/Rapport2017-09Samiska-kulturmiljoer.pdf


 

108 

 

8.4 Tabell för bufferanalys av fågelfångstanläggningar 
 

Fågelfångstanläggningar Kontroll 
 

5 km 2 km Totala 
antal 

  5 km 2 km Totala 
antal 

Ortnamn Lapp 94 44 371 Ortnamn Lapp 132 37 371 

Ortnamn Kåta 7 1 27 Ortnamn Kåta 14 4 27 

Ortnamn Härk 0 0 4 Ortnamn Härk 0 0 4 

Ortnamn Ren  15 5 114 Ortnamn Ren  43 19 114 

Härd av samisk typ 5 1 39 Härd av samisk typ 3 1 39 

Viste 4 3 14 Viste 4 0 14 

Kåta 2 0 5 Kåta 4 0 5 

Stenring 6 4 13 Stenring 3 0 13 

Renvall 0 0 1 Renvall 1 0 1 

Gropar i Klapper 174 56 307 Gropar i Klapper 143 30 307 

Skåre 87 50 153 Skåre 87 25 153 

Tomtning 126 80 232 Tomtning 71 13 232 

Labyrint 19 4 65 Labyrint 16 5 65 

Sockensameboplatser 2 1 13 Sockensameboplatser 6 3 13 
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8.5 Tabell för fågelfångstanläggningar & sockensamehushåll per socken  
 

Antal sockensamer Antalet socknar Antal socknar Medel 

0 57 18 3,166667 

1 101 44 2,295455 

2 141 20 7,05 

3 23 9 2,555556 

4 48 9 5,333333 

5 51 6 8,5 

6 0 0 0 

7 4 1 4 

8 4 1 4 

9 43 1 43 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

12 0 0 0 

13 3 1 3 
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8.6 Tabell över analogi med referenser 

 A
ss

o
ci

e
ra

d
e

 

n
am

n
B

yt
e

M
at

e
ri

al

A
n

vä
n

d
n

in

gs
ti

d
P

la
ce

ri
n

g/
M

il
jö

H
ag

e
ts

 lä
n

gd
H

ag
e

ts
 h

ö
jd

Fo
rm

St
en

h
a

g 
(J

ö
n

ss
o

n
 

1
9

9
1

),
 

st
en

st
rä

n
ge

r 

(F
M

IS
)

O
rr

e?
 

(J
ö

n
ss

o
n

 

1
9

8
5

),
 

Tj
ä

d
er

? 

(B
o

n
d

es
so

n
 1

9
9

4
)

St
en

a
r,

 

b
u

sk
a

r 
so

m
 

fä
st

s 
vi

d
 

st
en

a
rn

a
 

(B
o

n
d

es
o

n
 

1
9

9
4

)

Sp
el

ti
d

? 

(J
ö

n
ss

o
n

 

1
9

9
1

)

B
er

gs
kr

ö
n

, s
lu

tt
n

in
ga

r,
 

h
ä

ll
m

a
rk

er
, b

a
rr

sk
o

g 

(B
o

n
d

es
so

n
 1

9
9

4
; J

ö
n

ss
o

n
 

1
9

9
1

)

1
-1

1
 m

, 1
-2

6
 m

 (
B

o
n

d
es

so
n

 

1
9

9
4

; J
ö

n
ss

o
n

 1
9

9
1

)

1
-4

 d
m

 s
to

ra
 

st
en

a
r 

(B
o

n
d

es
so

n
 

1
9

9
4

; J
ö

n
ss

o
n

 

1
9

9
1

)

R
a

ka
, v

in
kl

a
r,

 

ci
rk

u
lä

ra
, b

ö
jd

a
, 

h
ä

st
sk

o
fo

rm
, 

ko
rs

fo
rm

 

(B
o

n
d

es
so

n
 1

9
9

4
)

Sn
a

rs
ti

ga
r,

 

sn
a

rs
tr

ec
k 

(B
rä

n
n

st
rö

m
 

2
0

0
6

:3
5

),
 s

tr
ä

tt
 

(C
a

m
p

b
el

l 

1
9

4
8

:1
6

7
),

 

St
ä

n
gs

el
 (

N
ils

so
n

 

1
9

8
0

:5
9

)

Tj
ä

d
er

, 

o
rr

e,
 r

ip
a

, 

jä
rp

e 

(N
ils

so
n

 

1
9

8
0

:5
9

)

B
jö

rk
, g

ra
n

 

(C
a

m
p

b
el

l 

1
9

4
8

:1
6

7
),

 

ta
ll

 

(F
je

lls
tr

ö
m

 

1
9

8
5

:2
1

2
-

2
1

4
)

Se
n

h
ö

st
 

(N
ils

so
n

 

1
9

8
0

:5
9

),
 

h
ö

st
en

 

(B
o

ët
h

iu
s 

1
9

2
4

:4
3

5
),

 

vi
n

te
r,

 

sp
el

ti
d

 

(B
rä

n
n

st
rö

m
 

2
0

0
6

:3
7

)

Lä
n

g 
sm

å
 s

ti
ga

r,
 u

n
d

er
 

sk
yd

d
a

n
d

e 
gr

a
n

a
r,

 v
id

 

ro
tv

ä
lt

o
r,

 u
n

d
er

 f
ly

gg
e,

 

fr
u

se
n

 s
jö

 f
ö

r 
o

rr
e,

 l
å

go
r 

(n
ed

fa
ll

n
a

 r
u

tt
n

a
d

e 
tr

ä
d

),
 

sp
el

p
la

ts
er

, m
o

ss
e,

 

m
yr

ka
n

te
r,

 v
id

 s
to

ra
 

m
yr

st
a

ck
er

, v
id

 b
lå

b
ä

rs
ri

s,
 

p
å

 s
n

ö
sk

a
re

 (
A

rv
id

so
n

n
 

1
9

8
7

:8
7

-8
9

; B
rä

n
n

st
rö

m
 

2
0

0
6

:3
5

; C
a

m
p

b
el

l 

1
9

4
8

;1
6

7
; E

km
a

n
 1

9
1

0
:1

7
0

-

1
7

1
; T

ill
h

a
g

en
 1

9
8

7
:6

1
-6

4
; 

K
je

lls
tr

ö
m

 2
0

1
3

:1
4

1
)

2
-4

 m
 (

N
o

rr
b

o
tt

en
 -

 

B
rä

n
n

st
rö

m
 2

0
0

6
:3

6
),

 1
/2

 m
 

ib
la

n
d

 p
å

 s
p

el
p

la
ts

er
, 

sä
rs

ki
lt

 f
ö

r 
o

rr
h

ö
n

o
r 

(T
ill

h
a

g
en

 1
9

8
7

:6
4

),
 o

rr
-

ri
n

g 
1

 m
 d

ia
m

 (
K

je
lls

tr
ö

m
 

2
0

1
3

:9
6

; A
rv

id
so

n
 1

9
8

3
:8

7
)

In
te

 m
er

 ä
n

 6
 d

m
 , 

p
å

 t
jä

d
er

vi
n

 h
ö

gr
e 

o
ch

 b
re

d
a

re
, m

ed
 

vi
d

a
re

 s
n

a
ro

r 

(K
je

lls
tr

ö
m

 

2
0

1
3

:1
4

3
)

R
a

ka
, c

ir
ke

lf
o

rm
a

d
 

in
h

ä
gn

a
d

 (
K

je
lls

tr
ö

m
 

2
0

0
8

a
:2

3
8

)

R
ip

gå
rd

, r
yp

gå
rd

 

(K
je

lls
tr

ö
m

 

2
0

1
3

:1
0

0
)

R
ip

o
r

B
jö

rk
kv

is
ta

r 

(D
a

n
el

l 

2
0

1
6

:5
6

-5
7

)

V
in

te
rn

 

(K
je

lls
tr

ö
m

 

2
0

0
7

b
:2

3
6

)

V
id

ed
a

l,
 s

jö
ra

n
d

, m
yr

ka
n

te
r,

 

b
jö

rk
sk

o
g,

 b
ä

ck
ra

vi
n

 

(K
je

lls
tr

ö
m

 2
0

1
3

:1
0

0
; 

A
rv

id
so

n
 1

9
8

3
:9

2
)

2
0

-3
0

 m
, m

en
 v

a
n

li
ge

n
 3

-7
 

m
 (

B
rä

n
n

st
rö

m
 2

0
0

6
:3

7
; 

K
je

lls
tr

ö
m

 2
0

1
3

:1
0

0
; D

a
n

el
l 

2
0

1
6

:5
5

)

5
-6

 d
m

 p
in

n
a

r 

(B
rä

n
n

st
rö

m
 

2
0

0
6

:3
6

),
 5

 d
m

 

o
va

n
 s

n
ö

n
 (

d
a

n
el

l 

2
0

1
6

:5
5

)

R
a

k 
li

n
je

, c
ir

ku
lä

r 

in
h

ä
gn

a
d

 m
ed

 f
ä

ll
d

 

b
jö

rk
 i

 m
it

te
n

, 

ko
rs

fo
rm

 

(B
rä

n
n

st
rö

m
 

2
0

0
6

:3
7

)

Få
ge

lf
ån

gs
ta

n
lä

gg
n

in
g

Sn
ar

n
in

g 
m

e
d

 r
is

h
ag

R
ip

sn
ar

n
in

g 
m

e
d

 r
is

h
ag


