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1.0 Innledning
Våren 2010 ble Nord-Troms Museum bevilget støtte fra Sametinget til å foreta registreringer og
kartlegging av kulturminner samt intervjuer i Reisadalen/ Ráissaávži i Nordreisa kommune
sommeren/høsten 2010 og sommeren 2011. Prosjektet hadde en total tidsramme på 15 uker
inkludert forarbeid og etterarbeid.
Spor etter kulturell aktivitet finnes langs hele Reisadalen i form av kulturminner tilknyttet både
reindriftssamisk bruk av, og ferdsel gjennom, landskapet samt de fastboendes utnytting av dalens
ressurser. Nord-Troms Museum har som målsetting å vektlegge arbeidet med kulturelle møter og
brytninger i fortid og samtid, og som et av de viktigste satsningsområdene til museet står samisk
kulturhistorie og møtet med andre kulturer, som den kvenske.
Kulturminneregistreringene og informantopplysningene som ble samlet inn høsten 2010 og
sommeren 2011 hadde som målsetting å danne et bilde av det mangfoldige ved Reisadalens historie,
både gjennom en kartlegging av kulturminner og menneskers fortellinger om bruken av utmarka.
Sett sammen med tidligere registrerte kulturminner i området vil det være mulig å identifisere
problemstillinger og områder som vil være interessant for videre studier av Reisadalens historie og
særlig den reindriftssamiske tilstedeværelsen som har lange, kontinuerlige røtter i området.

Reisadalens beliggenhet i Nord-Troms.
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1.2. Gjennomføring av prosjektet
Nord-Troms Museum har hatt hovedansvar for gjennomføringen av prosjektet og det økonomiske
ansvaret mens Lise Brekmoe ble engasjert som feltleder for å gjennomføre befaringer, intervju og
rapportering. Prosjektet hadde en total tidsramme på 15 uker hvorav 5 uker ble benyttet til
kulturminneregistreringer og 2 uker ble benyttet til intervju. De øvrige ukene ble benyttet til for- og
etterarbeid/rapportering.
Den første delen av rapporten tar for seg Reisadalens kulturhistoriske bakgrunn og del to tar for seg
registrerte kulturminner. Appendiks 1 inneholder kulturminneskjemaer med enkeltdetaljer om de
registrerte kulturminnene. Intervjuer og bilder er sammenfattet i en egen rapport som foreligger som
Appendiks 2. I tillegg oversendes Sametinget en CD med bilder av alle de registrerte kulturminnene
samt georefererte shapefiler over registrerte kulturminner.

2.0. Reisadalen – natur og kultur
Reisadalen strekker seg fra Storslett innerst i Reisafjorden og går i sørøstlig retning til sørvestlige
deler av Finnmarksvidda. Dalen har et areal på 2692m2 og gjennomstrømmes av Reisaelva/
Ráiseatnu som har sitt utløp i Ráisjávri omlag 12 mil mot finskegrensa. Den nedre delen av
Reisadalen er bred og preges av store strekninger furu- og bjørkeskog, jordbruksområder, lyngmoer,
myrer og innsjøer. Dalen tilsluttes av en rekke sidedalfører og sideelver både på sør- og nordsiden av
Reisaelva. Fra Bilto i sørøst og videre mot Iimo og finskegrensa blir dalen trangere og sidene brattere
mens dalen igjen brer seg ut til et hei- og myrlandskap før utløpet i Ráisjávri.

Reisadalen sett fra fjellområdet over Saraelv. Foto © Nord-Troms Museum
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2.1 Kulturhistorie
Innlandsområdene har fra steinalderen og frem til moderne tider hatt stor betydning for jakt, fangst
og sanking. Man har sikre spor etter mennesker langs kysten av Vest-Finnmark og Nord-Troms helt
tilbake til eldre steinalder (10 000 – 4 500 f. Kr), men den eldste forhistorien i Reisadalen er et
forholdsvis ukjent kapittel. Dette henger naturlig nok sammen med mangelen på arkeologiske
undersøkelser i området, i tillegg til at boplassene fra eldre steinalder er vanskelige å få øye på i
terrenget og ofte bare kan påvises ved arkeologiske undersøkelser. Det er vanskelig å uttale seg om
befolkningen fra steinalderen i Nord-Troms, men man regner med at en samisk identitet oppstod i
perioden 1000 f. Kr til Kr. f. da man ser et felles symbolspråk utvikle seg i Fennoskandinavia i det
arkeologiske materialet (Hansen & Olsen 2004). Basert på skriftlige kilder og arkeologiske
undersøkelser i Nord-Troms og Finnmark generelt, må Reisadalen i overveiende grad betraktes som
samisk frem til slutten av middelalder (1500 e. Kr). Undersøkelser fra indre Finnmark viser at fangst
av rein er drevet i minst 6000 år. Det har blitt registrert en mengde fangstinnretninger på innlandet i
lavereliggende skogsområder og i fjellet og dro nytte av villreinens bevegelsesmønster. Det kan dreie
seg om jordgravde groper, murte fangstgroper, sperregjerder med snarer eller fangstgjerder
(Sommerseth 2009). Disse ligger i områder hvor reinsdyrene normalt har hatt trekk, for eksempel i
daler, myrområder og mellom vann (Vorren 1974). Andre kulturminner som vitner om villreinfangst
og jakt er skyteskjul (bogastiller) og mange forskere tolker kjøttgroper til lagring av kjøtt som
tilknyttet villreinfangst (Vorren 1982, Sommerseth 2009). Villreinfangst ble bedrevet av sjøsamene
også lenge etter at reindrift ble vanlig, men med introduksjonen av geværet på 1700-tallet endret
fangsten seg og man regner her med et tidsskille i den samiske jakttradisjonen. I følge Knuud Leem,
misjonær og prest i Vest-Finnmark på 1730-tallet, var fangst med gjerder noe som da ”hørte tidligere
tider til”. (NOU 1994: 21).
Man antar at det tidligste reinholdet innebar noen få tamrein til transport og lokkedyr under
villreinfangsten(Helskog 1983). Den mest omtalte kilden som omtaler dette er fra den håløygske
høvdingen Ottars beretning til kong Alfred av England på 890-tallet, hvor han forteller at hans rikdom
består av seks lokkerein som brukes til å fange ville reinsdyr og at han også har en reinflokk på 600
dyr (Valtonen 2008). Det hersker noe uenighet blant forskere om når overgangen fra villreinfangst til
tamreindrift fant sted; Vorren (1980) daterer denne overgangen til 1700-tallet, mens andre, som for
eksempel Hultblad (1968) og Storli (1994), trekker overgangen tilbake så langt som til yngre
jernalder. Mange forskere har i senere tid også hevdet at overgangen mellom villreinfangst og
tamreindrift i større grad må sees som en kontinuerlig utvikling, siden man også ved fangst og jakt
har fulgt reinen og må ha hatt stor kunnskap om reinen og dens bevegelsesmønster for å planlegge
fangstinnretningene (Sommerseth 2009, Hansen & Olsen 2004). I de fleste samiske områdene var
imidlertid tamreindrift godt etablert på 1500-tallet. De tidligste sporene etter denne driftsmåten er
boplasser i områder hvor det ikke er registrert jakt- og fangstanlegg. Årsaken til dette er mest
sannsynlig at jakt- og fangstfolket ville ha plassert boplassene et stykke unna villreinens beite for å
unngå å skremme dyra, mens boplassene i tamreindrifta ble lagt nær steder der melking kunne
foregå (Andersen 2005). Kulturminnetypene som vitner om den tidlige reindrifta er árran og
teltringer, samt melkegjerder (gieddier) og kjøttgroper (borra) i tilknytning til disse (Sommerseth
2009). Overgangen til reinpastoralisme innebar også et endret bosettingsmønster for å tilpasse seg
reinens beitemønster - fra sesongbaserte boplasser gikk man over til større forflytninger med
boplasser spredt over
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et større geografisk område (Vorren 1980, Hansen & Olsen 2004). Fra historisk tid kjenner man til at
reinen ble fulgt til de ulike beitene gjennom en årsyklus ofte fordelt på 8 sesonger, henholdsvis vår,
vårsommer, sommer, høstsommer, høst, høstvinter, vinter og vårvinter (Sara 1999). Vår og
høstboplassene var ofte de samme og ligger i tregrensen i lavfjellet og fjelldalene på trekket til og fra
sommerboplassene. Samfunnet var organisert i siidaer, som innebar at bestemte områder knyttes til
bestemte familier eller familiegrupper (Vorren 1989). Denne organiseringen har trolig røtter i
jernalderens organisering, men har i historisk tid gjennomgått en rekke omorganiseringer, spesielt
med bakgrunn i grensesettingen og maktforhold på Nordkalotten. Man antar at denne driftsformen
har holdt seg rimelig uforandret frem til moderne historisk tid. De største endringene har kommet i
etterkrigstiden, og særlig etter 1960, hvor reindriftsamene har blitt mer integrert i det norske
samfunnet og modernisering har ført til en mer ekstensiv driftsform basert på større flokker, mindre
gjeting og kontroll og en mer markedstilpasset drift. Det er vanskelig å si noe om når de første
reinnomadene tok i bruk Reisadalen, men det er sannsynlig at flyttmønsteret man kjenner i dag med
vinterboplass i Kautokeino og sommerbeite på kysten i Nord-Troms strekker seg tilbake til de tidligste
fasene av reindrifta (se punkt 2.1.1).
Førkristen samisk landskapsoppfatning og religiøs praksis hang nøye sammen fra tiden før
kristendommen og læstadianismen fikk fotfeste innenfor den sjøsamiske og reindriftssamiske
befolkningen. Hellige steder i landskapet bærer ikke nødvendigvis spor etter menneskelig aktivitet,
men fjell, steinformasjoner eller innsjøer ble tilskrevet egenskaper som helligdommer eller
offersteder (sieidi). En type kulturminner som finnes både på kysten og i innlandet er de samiske
urgravene. Man har dateringer på urgraver fra det første årtusenet f. Kr. og skikken holdt seg enkelte
steder helt frem til 1800-tallet, selv om tradisjonen med gravlegging i ur ble mindre vanlig etter at
den kristne misjonen tok til for alvor på 1700-tallet (Schanche 2000).
Samenes religion ble i stor grad eliminert gjennom kristen misjon på 1700-tallet og læstadianismen
på 1800-tallet. Idag er det ofte bare informantopplysninger og/eller stedsnavn som kan gi
informasjon om slike steder. En nyttig kilde er imidlertid J. Qvigstads Lappishce Opfersteine und
heilige Berge in Norwegen fra 1926. Verket gir en oversikt over samiske offersteder på bakgrunn av
informantopplysninger. I Reisadalen og fjellene omkring Reisadalen nevnes Siedienjunni vest for
Beahcegealháldi; et berg mellom Mollisjohka og Gabmajohka (nevnes også i Pauluharju s. 169); ved
Siedie-Luobbal vest for Somasjávri; Siedieoaivi ved Riksgrenserøys 307; ved Njárgavárri nordvest for
Ráisjávri og fjellet Girjegáisá. Raisduottarháldi er et hellig fjell.
På 1600-tallet ble deler av Reisadalen ryddet og tatt i bruk til jordbruk og skogsbruk. Den kvenske
innvandringa til området fant i hovedsak sted fra omkring 1720 til slutten av 1800-tallet fra
Tornedalen og det nordlige grenseområdet mellom Finland og Sverige. Reisadalen kunne tilby like
økologiske levevilkår som utgangspunktet og ble et sentralt kvensk bosettingsområde.
Næringsmessig drev kvenene jordbruk kombinert med utmarksnæringer. Særlig ble kvenene kjent for
skogbruket og tømmer-, ved- og tjæreproduksjon. Den karakteristiske elvebåten, som var det
viktigste fremkomstmiddelet i dalen til nyere tid, blir ofte trukket frem som kvenenes spesialitet.
Spor etter kvenene finnes blant annet i byggeskikk og arkitektoniske detaljer. Mye av den kvenske
bygningsarven forsvant under den tyske okkupasjonsmaktens brenning i 1944, men gården Tørfoss,
en del av Nord-Troms Museum, har blitt restuarert og viser typiske eksempler på kvensk byggeskikk
fra 1700-tallet til 1940-tallet (Hage 1995).
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Norske bønder bosatte seg også i Reisadalen på 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Disse kom
fra kyststrøkene i Troms og Finnmark; i tillegg var det en relativt stor innvandring til Reisadalen fra
Rørostraktene og Gudbrandsdalen i samme periode (Hansen 1956: 38-41). Jordbruket i Reisadalen
var basert på en vid utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Reisaelva var en viktig kilde i laksefisket, og
det ble også drevet fiske i de mange innsjøene rundt om i Reisadalen og på fjellene rundt. I disse
områdene ble det også drevet snarefangst og jakt, noe som ofte avspeiles i stedsnavn og rester etter
gammetufter og tørrbuer i utmarka. I tillegg til dyrking av jorda nær gården, hadde de fleste gårdene
utmarksslåtter, og det finnes historiske belegg for seterdrift, sagbruk og kverner i Reisadalen. Disse
har blitt studert av Kari Digre gjennom prosjektet Bruk av skog og utmark i Kvænangen og Nordreisa
(2007).Det mest tallrike kulturminnet i Reisadalen tilknyttet skogbruket er tjæremila. Tjæra hadde
mange funksjoner i datidens samfunn og var en viktig inntektskilde. Bygninger, båter og gjerder ble
bredt, fiskegarn ble behandlet med tjære og det var til og med vanlig å inhalere tjæredunst som
middel mot forkjølelse (informant 1).
På 1800-tallet ble det etablert gruvedrift etter kopper i Moskodalen. Gruvene ble anlagt av selskapet
Norwegian Copper MInes Ltd. og var i drift i tre perioder: 1904-1907, 1917-1918 og 1929-1930. I
løpet av de første årene ble det bygd både vei, smeltehytte og brakker i dalbunnen og sporene etter
gruvedriften preger fremdeles landskapet i den vel 15 kilometer lange Moskodalen (Kvam 1994). Det
foregikk også prøvedrift på gruver i Røyeldalen mellom 1898-1900, i 1905 og sist i 1917 (Digre 2010).
2.1.1 Særskilt om reindrifta i Reisadalen
Det er vanskelig å si noe om når de første reinnomadene tok i bruk Reisadalen, men det er sannsynlig
at flyttmønsteret man kjenner i dag med vinterboplass i Kautokeino og sommerbeite på kysten i
Nord-Troms strekker seg tilbake til de tidligste fasene av reindrifta. Beahcegealli og Ráisduottar er fra
gammelt av to flytteområder eller flyttesystemer (johtolat) og innen en johtolat kan det være mange
forskjellige siidaer eller familiegrupper (Mikalsen & Sveen 2011).

Reinflytting på fjellet over Reisadalen. Foto © Nord-Troms Museum
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En av de tidligste skriftlige kilder som omtaler reindrifta i Reisadalen er Major Peter Schnitlers
Grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745. I forbindelse med grenseforhandlingene mellom Norge
og Sverige ble det gjennomført og protokollert en rekke vitneavhør om grenseforholdene mellom
Norge og Sverige fra Røros i sør til Straumfjord, i dag i Nordreisa kommune, i nord. Fastboende,
reindriftssamer og embetsmenn ble avhørt og protokollene inneholder blant annet topografiske
beskrivelser, opplysninger om etniske forhold innenfor ulike områder/bygder og detaljer om
reindriftssamer bruk og opphold i områdene.
Nordreisa nevnes i Schnitlers protokoller i forbindelse med intervjuer i nærområdet, det vil si
Straumfjord og Rotsund, i tillegg til i avhør i Finnmark av samer fra Kautokeino.
Den 30. oktober 1743 ble det avholdt vitneavhør på gården Strømmens-Fiord (det vil si i dagens
Straumfjord, Nordreisa kommune). Tilstede var Lensmann Clement Rasmussen Olderup, FinneSkolemester Mons Jacobsen. I tillegg ble fire fastboende sjøsamer avhørt, men reindriftssamene
hadde allerede flyttet mot vinterbeitene og ble derfor ikke intervjuet.
Resultatet av vitneavhørene viser en mangel på kunnskap om Reisadalen og innlandsområdene;
”Men som Bønderne alleeene boe paa Søekanten og Fiord-Brenddene, saa er det kun Field-Lappene,
eller de saakaldede Svenske Øst-Lapper, hvilke det Indere af det faste Land om Sommeren indehave,
og det beskrive kan” (s. 363).
”Field- eller Øst-lapper vidste Skolemesteren intet af, som han ej kommer til dem, og de ej til ham” (s.
368)
Det finnes imidlertid opplysninger om Reisadalen dersom man vender seg til protokollene fra avhør i
Finnmark. Vitne Joen Nielsen, født i Ajevara av samiske foreldre som har flyttet fra Skjervøy sogn til
Kautokeino beretter følgende i et avhør som fant sted i Alta:
”(…) dog have de Kautokeino-Field-Finner fra Arildz Tid paa Reisens fielde ved Reisejaure og Elv om
Sommeren haft deres Tilhold” (s. 231).
Fastsettinga av riksgrensen mellom Norge og Sverige i 1751 hadde ingen umiddelbare innvirkninger
på reindriftssamenes bruk av landskapet i Reisadalen. Ráisduottar-distriktet omfattet på denne tiden
store områder på finsk side av grensen, bl.a. hele Somájávri og Sáitejávri. I 1852 ble imidlertid
grensen over til Finland stengt for norske samers vinterbeite, noe som medførte at en rekke samer
ble tvunget til å flytte fra Kautokeino. Som det fremgår av Lappekommissionen av 1857 (Qvigstad &
Wiklund 1909);
”Efter Bevidnelse fra Sognepræsten i Koutokeino er der siden 1853 udflyttet til Karasuando 39
Fjeldfinnefamilier, bestaaende af 140 individer” ( s. 149).
I forbindelse med 1857-utredningen ble det også avholdt en rekke avhør som gir oss et innblikk i
Reisadalens historie. Ved et intervju i Bossekop i Alta i 1858 avhøres Mikkel Isaksen Hetta fra
Kautokeino, 70 år gammel, Han beretter at han ”for omtrent 40 Aar siden i 2 Sommere førte sin
Reensdyrhjord paa Sommerbete i Reisen Sogn paa den Strækning, som begrændses af Reisen Elv og
Lyngsfjord. Paa den Tid var der ingen Lapper fra Karasuando at se i dette Strøg og han har aldrig hørt
at disse nogensinde ere komne nordenfor Lyngsfjord. Derimod traf han paa den Tid Lapper fra russisk
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Enontekis i hint Strøg mellom Reisen Elv og Lyngen. Senere han i 20 Aar vandret om i Skjervø Sogn,
men han har aldrig seet Karasuando Lapper der, eller hørt at de noegensinde ere komne saa langt
mod Nord. Derimod hænder det nu at Fjeldfinner fra Koutokeine, som ere udflyttede til Karasuando,
vende tilbage til de af dem som norske Undersaattere benyttede Sommerbetesmarker i Skjervø Sogn”
(s. 143 -144)
I forbindelse med samme møte i Kautokeino forklarer Aslak Aslaksen Skin at ”Fjeldfinner fra
Karasuando som maatte søge Sommerbete paa strækningen mellem Lyngen og Reisen Elv ikke ville
naa frem til disse Egne uden at passere en Fjeldstrækning søndenfo denne Elv, som Koutokeino
Fjeldfinner benytte til Høstbete. Denne Fjeldstrækning benevnes Resduoddar, og støder lige til russisk
Enontekis. Den maa ogsaa passeres af de Fjeldfinner fra Koutokeino som gjennom Reisen føre deres
Reensdyr du paa Arnøen og andre Øer” (s. 144).
For Ráisduottar medførte grensestengningene et sterkt redusert beiteområde og den absolutte
stengningen og reisingen av grensegjerdet i årene 1953-57 medførte også at på finsk side gikk ut av
bruk. Fra et kulturminnemessig ståsted medfører dette en økt fare for at kunnskapen om bruken av
området og kulturminnene skal gå tapt.
I 1883 ble Tromsø Amt delt inn i 27 reinbeitedistrikt og Reisadalen ble gjennom denne inndelinga
delt i to med Reisaelva som grense. I sin bok De Svenska Nomanlapparnas Flyttningar till Norge i
Äldre och Nyare Tid fra 1908 tar K.B. Wiklund for seg en rekke skriftlige kilders opplysninger om
reindrifta. Om ”Trakten mellom Kaafjorden och Nord-Reisen”, det 3. distriktet, sier han følgende:
”Vid de undersökningar, som 1866 års svensk-norska lappkommissionen d. å. anställde i Tromsö Amt
(…) Om Renveiene, som føre til dette Distrikt, opplystes, at de komme ind paa norsk Territorium ved
Grændsen imod Russisk Enontekis i Nærheden av Kolasjaure og øst for samme, hvorfra de igjennem
et Dalføre gaa ned til Reisendalen, hvor de følge Reisenelvens vestre Bred. Enkelte Lapper, som
overskride Grændsen noget østligere, følge Reisenelvens østre Bred. I Nærheden av Kolasjaure er der
et Lappeheim på 9 familier og 3 Mile nedenfor ogsaa et paa 9 familier, hvilket sidste er beliggende 2
Mile fra nærmeste Fastboende, som bo ved et Sted, kaldet Sappen. Rensdyrene gaa ned igjennem
Reisendalen ud paa Næssene og Øerne og bli ve kun for en Del tilbage i Dalen, dog ikke saa langt
tilbake som de nævnte Heim. T disse have kun de lemmer af Familien sit Tilhold, som ikke vogte
Renerne, nemligen konerne med børnene. Husfaderen derimod med Tjenerne af begge Kjøn gaa ned
over Dalen for at passe paa Renerne og have ikke noget fast Tilhold under Sommertiden, men færdes
af og til, hvor det bedst høver, idet de dog enkelte Gange gaa op til de Gammerne eller de nævnte
Lappeheim for at hente Niste. Østenfor Reisenelv og Reisenfjord findes kun 3 Reneiere, som henhøre
til Karesuando: de øvrige, som opholde seg i dette Strøg eller østligere ere Lapper fra Kautokeino.
Vestenfor Reisenelven og de dertil stødende Næs færdes kun lapper fra Karesuando (…) De paa
Fastlandet værende Renveie formenes at have være benyttet fra Alders Tid.” (Wiklund 1913 s173174).
I undersøkelsene fra 1872 kalles området østre Reiduodarpartiet eller Cakkalak og i beskrivelsen av
flyttvegene står det følgende;
”Efter et gammelt Sägn hos Lapperne skulde Reisenelv danne Grændsen for Svenske-Lappernes
Flytningsret til norske Sommerbeiter, hvorfor de nødig have været taalte paa Cakkalakpartiet før
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Grændsesperringen mod Rusland. De fleste af dem, som nu flytte her, ere gamle norske Undersaatter,
men som nu tilhøre Karasuande. Paa Reiduoddars vestlige del, Cokolak, mellem Kaafjorden og
Rotsundselv flyttede (1872) 5 Karasuande- og 2 Russe-lapper, 7 telte med omtrent 5000 Ren.
Reisendalen, Samuelsdalen og Piltri med omliggende Fjelde samt den 4 mil ovenfor Sappen liggende
Hjertavuobme ere de bedste Renbeiter paa Vestsiden af Reisenelv.” (Beskrivelse af Tromsø Amt 1874
s. LXXI f, LXXII og XII f)
Østsiden av Reisaelva ble etter inndelingen av reinbeitedistrikt 2. distriktet og ifølge undersøkelsene
fra 1872 ligger Favresordda vest for Storskoven og Oksfjorddalen. Hit flytter ”for det medste
Koutokæino-lapper eller fra Koutokæino til Karasuande Indflyttede. Disse sidste søge nu mere til
Reiduoddar, da de maa betale Skat baade til Karasuande og Koutokæino, naar de flytte her (…)” (Ibid
XII).
I 1872 flyttet 3 samer fra Karesuando, 2 samer fra Kautokeino og en finsk same med 7 telt og om lag
3500 reinsdyr i dette området, mens det i Reinbeitekommisjonen fra 1906 opplyses at ingen svenske
samer lenger flytter til området og at det benyttes av samer fra Kautokeino.
Flyttvegene ble kartlagt av Vorren i og utgitt i 1962 i hans Finnmarksamenes Nomadisme som også
inkluderer kart over boplasser og flyttveger for de ulike siidaene med tilknytning til Reisadalen, enten
ved at de har flyttet gjennom området eller hatt beiteområder i og rundt Reisadalen. Samsvar
mellom Vorrens undersøkelser og registrerte kulturminner behandles underveis i kapittel 3.
I dag er det to reinbeitedistrikt, RBD 42 Beahcegealli og RBD 36 Ráisduottar (Cohkolat/Biertavárri),
som har vår- og høstbeiter i og rundt Reisadalen. På østsiden av Reisaelva og ved Ráisjávri har
Beahcegealli vår- og høstbeiter, mens Ráisduottar har sine beiter på vest- og sørsiden av Reisaelva og
i Ráisduottar-háldi. Disse har sommerbeiter henholdvis ved kysten av Kvænangen og kysten av
Nordreisa og Kåfjord. I tillegg flytter seks reinbeitedistrikt (RBD 34 Ábborášša, 35a Fávrrosorda, 37
Skárfvággi, 38 Uløy, 39 Árdni/Gávvir (Arnøy/Kågen) og 19/ 32T Ivguláhku (Lakselvdal/Lyngsdal)
gjennom området.
Dette må ikke betraktes som en fullstendig litteraturstudie omkring reindrifta i Reisadalen, men sett
sammen danner de skriftlige kildene et bilde av den lange reindriftssamiske historien i området som
kulturminnene må sees i lys av. På samme måte viser de skriftlige kilder en kontinuerlig bruk av
området av samer fra Kautokeino-området som etter all sannsynlighet har fulgt de samme
flyttvegene minst siden 1600-tallet da så tidlig som i 1745 deres tilstedeværelse i området beskrives
som ’siden Arildz tid’.

2.2 Øvrige kilder
Et nøkkelord hva gjelder samiske og kvenske kulturminner er stedsnavn. Slike kan sies å være
markører på samisk og kvensk tilstedeværelse og bruk av et landskap og er således viktige kilder til
en forståelse av landskapet. Stedsnavn i Nordreisa kan være kvenske, samiske, norske eller ha i seg
fragmenter fra alle tre språkene norsk, kvensk og samisk. Det eksisterer også i flere tilfeller kvenske,
norske og samiske versjoner av de samme stedsnavnene. I 1993 ga Bente Imerslund ut boka ’Finske
stedsnavn i Nordreisa’. Boka er basert på navnesamlinger av Anna-Riitta Lindgren fra 1971 og Petri
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Hiltunen fra 1986, i tillegg til Imerslunds egne innsamlinger. Boka inneholder omlag 1640 stedsnavn
med forklaringer. Det har ikke blitt gjort et like omfattende innsamlingsarbeid av samiske stedsnavn
og disse er i hovedsak registrert på kart. Det har derfor vært nødvendig å referere til ordbøker og
stedsnavnsamlinger fra andre nordsamiske områder for å tolke de samiske stedsnavnene i
Reisadalen. Stedsnavn er i hovedsak omhandlet under de ulike lokalitetene i appendikset.
Nordreisa Bygdebok av Emil Hansen fra 1956 har vært en nyttig kilde for gårdshistorie og det
refereres til denne der det er relevant under de ulike registreringsområdene.

3.0. Kulturminner
Kulturminner og – miljø er fredet gjennom kulturminneloven (Lov av 9. juni 1978 nr. 50);
”Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med Kulturmiljøer menes
områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.”
Kulturminner er i følge Kulturminnelovens paragraf 4 automatisk fredet hvis de er eldre enn 1537,
mens samiske kulturminner er automatisk fredet hvis de er eldre enn 100 år. Det foreligger ikke
særegne lover som omhandler kvenske kulturminner. Bakgrunnen for en fremrykking av
fredningsgrensen for samiske kulturminner er dels at den relative mangelen på skriftlige kilder gir
dem særlig betydning som historiske dokumenter og dels at loven må gi hjemmel for fredning av alle
kulturminner som ikke lenger er funksjonelle elementer i samekulturen (Vern og virke,
Riksantikvaren 1994). Med kulturminner regnes også lokaliteter det knytter seg historiske hendelser,
tro eller tradisjon til (paragraf 2). Herunder regnes blant annet offerplasser, hellige fjell og vann som
ikke nødvendigvis bærer fysiske preg av menneskelig aktivitet, men som gjennom tradisjon defineres
som et kulturminne. Disse kan kalles immaterielle kulturminner og er automatisk fredete på lik linje
med fysiske kulturminner.

3.1 Tidligere kulturminneregistreringer
I forbindelse med forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi Landskapsvernområde
ble det utført systematiske registreringer som påviste både kvensk og samisk tilstedeværelse og et
mangfold av kulturminner som gammetufter, árran, tjæremiler og bogastiller. I 1979 ble det
gjennomført kulturminneregistreringer i forbindelse med prosjektet ”10 års vernede vassdrag”.
Prosjektet, i regi av Tromsø Museum, var ledet av Sonja Westrheim og innebar registreringer av
kulturminner langs hele vassdraget fra Raisijávri til utløpet i Reisafjorden hvor totalt 205
kulturminner ble registrert (Westrheim 1981). Det har ikke blitt tid til å sammenstille resultatene fra
disse prosjektene med registreringene i regi av Nord-Troms Museum innenfor rammene av dette
prosjektet, men sammen vil disse kunne gi et større bilde av landskapsbruken i hele Reisadalen.
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3.2 Registrerte kulturminner 2010/2011
I løpet av prosjektet ble det registrert totalt 106 kulturminner fordelt på følgende typer;
KULTURMINNETYPE
Teltboplasser/árran
Gjemmer
Kjølegroper
Grop
Røyser
Gammetufter
Tufter
Ildsted
Čilla
Tjæremileanlegg
Offersted
TOTALT

ANTALL
44
7
2
1
2
3
2
9
6
30
1
106

De enkelte kulturminnene er beskrevet i detalj i Appendiks 1 Kulturminneskjema. Skjemaene har blitt
opprettet for en enkel overføring til kulturminnedatabasen Askeladden. De registrerte
kulturminnene kan knyttes til enten reindriftssamisk bruk og tilstedeværelse eller til annen bruk av
dalens ressurser, i hovedsak kulturminner tilknyttet skogbruket. Dette reflekteres i gjennomgangen
av kulturminnene som tar for seg reindriftssamiske kulturminner først hvor Reisaelva fungerer som
en grense slik den har vært, og er, en grense mellom reinbeitedistrikt.
Hver lokalitet og hvert kulturminne refereres til som R-nummer (registreringsnummer) og K-nummer
(kulturminnenummer). Registreringsskjemaene er lagt ved som appendiks og gir utfyllende
beskrivelser av alle lokaliteter og kulturminner, inkludert stedfesting av hvert enkelt kulturminne ved
koordinater som kan bearbeides videre i GIS.
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3.2.1 Reindriftssamiske kulturminner
Som nevnt deles de registrerte kulturminnene med reindriftssamisk tilknytning i to etter dagens og
historiske skiller som hadde Reisaelva som en naturlig grense.

Kart over lokaliteter med registrerte samiske kulturminner.
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3.2.1.1 Østre side av Reisaelva
Befaringene konsentrerte seg her om to områder – Røyeldalen og Svartfossfjellet hvor det ble
registrert kulturminner på to lokaliteter.
R 13 Fávvresorda i Røyeldalen/Rokkilvággi
Røyeldalen går fra Røyelmyran i sør, mellom fjellet Avku i vest og Rokkilgaissat i øst. Ved Fávvresorda
i nord, hvor Fávvresjohka og Røyelelva møtes, svinger dalen til øst og landskapet tar preg av
viddelandskap. I løpet av høsten ble kun området mellom Røyelmyran og Fávvresorda opp til
skogsgrensa befart da vannstanden i Røyelelva var for høy til å bli forsert etter mye nedbør i uka før
befaringen fant sted.En tømmervei ble fulgt opp Røyeldalen, hvor de første fem kilometrene i
hovedsak består av myrområder og våtmarker.
Deretter åpner landskapet seg noe og den siste kilometeren før man når Fávvresorda består
landskapet av spredt fjellbjørkeskog på flate lyngmoer mellom myrer og våtmarksområder.
I dette området ble det registrert 5 teltringer, fire
gjemmer, to kjølegroper. To av teltringene (K1 og K6) er
tydelig markerte, ubrutte teltringer med utgang i sør.
Begge har sentrale árran som er svært overgrodd av lyng
og mose. I tilknytning til teltring K1 ble det registrert to
gjemmer (R13 K2 og K3)inntil et berg omlag 25m vest for
K1.
Berget danner gjemmenes avgrensning mot vest og har
hatt tørrmurte vegger i nord, sør og øst som har rast ut i
nyere tid. Steinhellere har blitt lagt for å flate ut
gjemmenes indre. Mellom K1 og K6 ligger det også to
kjølegroper (K4 og K5) og i tilknytning til teltring K6 ligger
det ytterligere et gjemme i en bergsprekk som har blitt
tørrmurt og tildekket (K7).
Sør for K1-K7 ligger det en liten myr som skiller disse
boplassene fra de øvrige teltringene (K8 - K10) på
lokaliteten. Av disse har K9 en ubrutt teltring med unntak
av inngang i sør. Det ble også registrert en røys (K11) som
mest sannsynlig er en sammenrast gjemme og fremstår
som en rektangulær steinsetting med steinheller over.
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Tørrmurt gjemme inntil berget (K3). Foto ©
Nord-Troms Museum

Teltring K1, i høyre hjørne skimtes bjørka som står midt i utgangen i sørlig ende av teltringen. Foto © Nord-Troms Museum

Disse boplassene er muligens de samme samiske boplassene Susanna Einevold (f. 1910) nevner
under et intervju med Imerslund (Imerslund 1993: 44). I hennes ungdom hadde Lunde-folket slåtte i
Fávvresorda som gikk ut av bruk etter krigen. De pleide også å besøke samene, Eira folket, som
hadde rein der, og Susanna var ofte sammen med dem og melket reinen. Når Lunde-folket var ferdig
med høyonna, ble reinen sluppet inn i området fordi den gjødslet jorda så godt.
Alf Braastad mener og å ha hørt at det var her reinslakta foregikk. Etter all sannsynlighet var denne
boplassen i bruk over lengre tid, minst fra slutten av 1800-tallet og frem til nyere tid. De nevnes ikke i
kilder som omtaler seterdrift i Røyeldalen under 2. verdenskrig (Digre 2002) og er heller ikke nevnt i
Vorrens gjennomgang av boplasser og flyttleier på østsiden av Reisadalen på 50- og 60-tallet (Vorren
1962), så man må anta at de på dette tidspunktet har gått ut av bruk.

Omlag 200
meter nord for
bosetningsområ
det ligger en
grop (K12) som
måler 2 x 1
meter og er
0.7m dyp. Det er
mulig gropa har
hatt en
lagringsfunksjon
tilknyttet
boplassene.

Lokalitet R13 Fávrresorda i Røyeldalen.
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Teltring på Svartfossfjellet

Svartfossfjellet R11
På Svartfossfjellet (R11) ble det registrert en mulig teltring og arran (K2) på østsiden av Langvannet,
mens det ble registrert et ildsted (K1) på vestsiden av Langvannet. Dateringen på teltringen er usikker
– området ligger utenfor flyttvegene på østsiden av Reisaelva, og det er derfor mulig det dreier seg
om en moderne teltring som ikke er tilknyttet reindrifta.
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3.2.1.2 Vestre side av Reisaelva
R 15 Vuoiit Čáraluoppal

Boplasser og rasteplasser ved Vuolit Čáraluoppal

Ved Vuolit Čáraluoppal (R15) ble registrert 8 arran og en teltring (K1-K9) på en lyngslette øst for
vannet. Det er mulig området har blitt brukt som rasteplass under nedfart fra Čárajávri og videre ned
mot Puntadalen og Saraelv, og ligger også nær flyttvegen som går nært čillaene ved Gellojärvi.
Planen var opprinnelig å befare området mellom Vuolit Čáraluoppal og Čárajávri, men tett tåke
forsinket befaringen og med en to-timers gange opp til Vuolit Čáraluoppal ble det ikke tid til
ytterligere befaring i området. Potensialet for ytterligere kulturminner i området ansees som stort.

Árran (K9) ved Vuolit Čáraluoppal. Foto © Nord-Troms Museum
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R8, R9, R10 og R24 Gahperus
Gahperus er i dag vår- og høstbeite for RBD 36 Ráisduottar (Cohkolat/Biertavárri). Flyttleia på denne
siden av Reisadalen kommer inn i Nordreisa ved Somasjärvi på den finsk-norske grensa, går deretter
videre til Čoalbmevággi og Gievarskáidi nord for Puntadalen. Leia deler seg deretter og følger enten
Gahperusvággi til selve Gahperus eller går over Gætkojärvi og Njuorjolakko ned til Samuelsdalen og
Kildalsdammen (www.reindrift.no). I tilknytning til merke- og slaktegjerdet ligger det en moderne
boplass på Gahperus. Området er lett tilgjengelig via en kjørevei fra dalbunnen og opp.
Befaringer ble gjort fra stedet der veien krysser Gahperuselva, sørover langs Vuođđojohka til
Čohkkajávri, deretter langs dalføret mellom Várdánĉohkka og Geatkkutloapmi mot øst, før
Gahperusvággi ble fulgt tilbake til utgangspunket i nordvest. På Gahperus ble det registrert
tilsammen 15 árran, 13 teltringer og tre gjemmer. Disse ligger på lyngsletter både vest og øst for
Gahperuselva i Gahperusvaggi, et gjemme ligger også innenfor reingjerdet nær dagens boplass og ble
påvist av Peer Gaup (R26 K1) Også i dette området er det sammenfall mellom boplasser registert av
Vorren og prosjektets registreringer, men flere av boplassene som ble registrert i 2010 og 2011 er
mest sannsynlig av en anselig alder og uten tvil automatisk fredete.

Árran R10 K17 er etter vegetasjonen å dømme en av de eldste på Gahperus.
Denne ligger omlag 75m vest for K18, et mulig gjemme på en bakkehøyde rett ovenfor Gahperuselva.
Foto © Nord-Troms Museum

Enkelte av boplassene har blitt gjenbrukt i moderne tid, og det har også blitt fjernet stein fra en rekke
teltringer og árran i området (se 3.5.1). Det ble ikke registrert kulturminner i dalføret mellom
Várdánĉohkka og Geatkkutloapmi, sannsynligvis har boplassene på Gahperus vært i bruk i lang tid,
slik at de nærliggende dalførene kun har vært gjennomfartsområder og rasteplasser langs trekkleia
ligger lengre unna selve boplassene.
Gahperus ligger i traseen for den nye Kv 420-kraftlinjen som skal anlegges mellom Balsfjord og
Hammerfest. Da dette området vil befares av Sametinget i løpet av 2010/2011, ble det ikke foretatt
befaringer langs selve traseen med unntak av registreringen av gjemmet (R26 K1).
Registreringene gjennomført av Nord-Troms Museum og resultatet fra Sametingets registreringer i
forbindelse med Kv-420 vil gi et godt bilde av kulturminneforekomster på Gahperus. Det er imidlertid
sterkt ønskelig med gjennomføring av intervju med reindriftssamer som har kjennskap til området
både for opplysninger om hvem som har brukt boplassene og for en registrering av samiske
stedsnavn.
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Registrerte kulturminner i Gahperusvággi.
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R6 Gellojärvi
Like sør for Gellojärvi i skoggrensa ovenfor Saraelv ble det registrert fem čilla (R6). Ura ligger
skjermet inntil en morenerygg i tett fjellbjørkeskog med utsikt over Gellojärvi og myrområdene i øst.
Fem individuelle čilla (K1-K5) ble identifisert. Disse fremstår som runde forsenkninger i ura og noen
hadde antydning til oppmuret kant rundt. To av čillaene ligger bakenfor de tre andre, som indikerer
at lokaliteten har vært i bruk i lang tid og at det dreier seg om to faser.
På berget vest for Gellojärvi ble det registrert en røys av uviss funksjon. Røysa (R7 K1) er rund i
formen med en diameter på 2.5m og er helt klart menneskeskapt. Det er imidlertid vanskelig å fastslå
alder siden den ligger på nakent berg.

Čilla (K6) i ura ved Gellojärvi. Foto © Nord-Troms Museum
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R24 Josvatnet/Juvošjárvi

I vestkanten av Josvatnet ble det registrert en árran (R23 og K1). Man er usikker på opphavet til
navnet Josvatnet, én teori er at det stammer fra mannsnavnet Juus/Judous, men det er også mulig
det kommer av verbet jutaa siden reindriftssamene har flyttet over vannet og ned
Josdalen/Juvušvaggi (Imerslund 1993: 60). I Josvatnet druknet en gang en same da han var på vei ned
dalen (pers. anm. Peer Gaup).

Árran ved Josvatnet som kan skimtes i bakgrunnen –
noen steiner har blitt flyttet på i nyere tid. Foto © NordTroms Museum
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3.2.2 Spor etter annen bruk av utmarka
Kulturminner tilknyttet annen bruk av utmarka ble i hovedsak registrert i dalbunnen på begge sider
av Reisaelva. Dalbunnen, de brede sidedalene og dalsidene i Reisadalen består av skogsbevokste
lyngmoer, innsjøer og myrområder. Furuskogen dominerer dalbunnen, mens det i enkelte omrader
er blandingsskog bestående av bjørk- og furuskog. Jo høyere opp i dalsiden man kommer, desto mer
dominerende er fjellbjørkeskogen. Innenfor enkelte registreringsområder finnes det også plantefelt
bestående av gran. Landskapstypen preges av rik vegetasjon generelt.

Registrerte kulturminner tilknyttet annen bruk av utmarka
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Gjennomgangen av registrerte kulturminner begynner i vest og følger dalføret oppover på begge
sider av Reisaelva.
R 12 Røyeldalen
Rett nord for Røyelelva ved Røyelmyran ble det registrert et tjæremileanlegg (R12 K1). Det er
tidligere også registrert et tjæremileanlegg i området (Askeladden ID 67838) og det er stor
sannsynlighet for at det finnes flere miler i området.
R1 Baskabutskogen
Baskabutskogen (R1) ligger omlag en mil opp dalen fra kommunesenteret Storslett og tilhørte gården
Baskabut/Paskabut. Ifølge Per Jensen Tømmernes (f. 1807) var den første beboer på gården Baskabut
kvenen Kuos-Varppi, som ifølge tradisjonen forlot Baskabut i 1795 etter at han skal ha drept
husmannen Johannes Johannesen Krakenes (Hansen: 326-332). Baskabutskogen tilhører i dag
Statskog. Skogen er typisk for Reisadalens blandingsskog av furu og bjørk og ligger på en lyngmo
mellom Baskabutmyrene og Røyelkampen i øst, Moskodalen i sør, gårdene Teigstad og Austgård i
nord og Reisaelva i vest. Terrenget er relativt flatt, med unntak av en rygg som ligger øst for
sørgående bekk fra Torvbrymyra. Flere ferdselsveier fra skogdriften går på kryss og tvers av skogen,
men området preges av gjengroing og liten fremkommelighet. Av kulturminner ble det registrert 4
tjæremiler (K1-K4) i Baskabutskogen. I tillegg lå det en samling tyrirot på en høyde like vest for
Baskabutmyrene, mest sannsynlig tiltenkt tjæremile som ikke har blitt gjennomført. Denne
samlingen ble ikke registrert da den kan dateres til moderne tid. Tjæremilene har alle en størrelse
mellom 8 og 10 meter i diameter.
R18 Tjuvdalen og R17 Botkadalen
I Tjuvdalen ble det registrert to tjæremiler av gjennomsnittlig størrelse (R18 K1 og K2) og det er store
muligheter for at det finnes ytterligere tjæremiler i området. Botkadalen ble befart etter
opplysninger om ei gammetuft fra rypefangsten i historisk tid i dalføret, men grunnet svært kraftig
vegetasjon var det ikke mulig å gjenfinne gammetuften. Botkadalen var også i utgangspunktet
interessant da navnet betyr pass-dalen og dalføret strekker seg fra Reisadalen til Kildalen.
Samuelsdalen og Kildalen er kjente reintrekk mellom indre deler av Reisadalen og kysten. Det var
imidlertid ikke mulig å påvise spor etter mennesker under befaringen høsten 2010 foruten to
registreringer; en røys av uviss funksjon langs tømmerveien opp dalføret samt et ildsted på en
lyngslette rett over skogsgrensa (R17 K1 og K2). Ut fra informantopplysninger vet vi at Botkadalen
har vært et viktig område for jakt og fangst blant den kvensk/norske befolkningen i Reisadalen og det
er også sannsynlig at Botkadalen har vært en viktig ferdselsåre selv om det ble ikke registrert
kulturminner som kan knyttes til ferdselen.
R20 Lindovara og R21 Hauglijärvi
Disse områdene er, som Baskabutskogen, typisk for Reisadalens blandingsskog, men terrenget er her
mer kupert og består av flere åskammer med myrer og vann mellom. Området har flere ferdselsårer i
form av stier og tømmerveier og navnet Lindovara, som betyr fuglefjellet, antyder at det har vært et
viktig område for rypefangst. Ved Lindovara (R20) ble det registrert to gammetufter (K1og K4). K1 lå
like ved ei stor tjæremil (K2) i et lite dalføre nord for Langvannet, mens den andre gammetuften (K4)
også lå like ved en tjæremile (K3) på en åskam omlag 200m sør for Reisaelva. Gammetuftene har
etter all sannsynlighet blitt brukt under brenning av mila slik at man kunne veksle på vaktholdet i
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tiden det tok å brenne tjæra. Det ble registrert ytterligere tre tjæremiler i skogen ved Hauglijärvi (R21
K1-K3), uten at disse er tilknyttet verken gammer eller, som for eksempel i Puntadalen, ildsteder. Det
virker sannsynlig at disse tjæremilene, samt de som ble registrert i Baskabutskogen, har ligget
tilstrekkelig nær nok bebyggelsen til at det ikke har vært nødvendig med gammer ved mila.
R23 Josvatnet
Ved Josvatnet ble det registrert en tjæremile (R23 K2). Mila har en indre diameter på 8m og ligger i
kant av vannet med god utsikt i alle retninger.
R5 og R25 Puntadalen og dalsiden over Saraelv
Puntadalen er et dalføre som strekker seg fra Puntafoss til Skáidejohka mellom fjellene Skáiddáš og
Gahperus. Puntaelva går i bunnen av dalføret. En tømmervei følger østsiden av dalføret opp til
myrene. Vegetasjonen varierer fra lyng og mose til myr med blandingsskog bestående av bjørk og
furu. Ved toppen av Puntadalen ligger det et flatt myrområde omgitt av lyngmoer, her ligger også
Ørretvannet og Gellojärvi. Lyngmoen og myrene strekker seg omlag 2 kilometer til berg rett vest for
Gellojärvi og vel en kilometer øst for Gellojärvi ligger Hurikkabekken som under befaringen ble fulgt
nordover og ned til bebyggelsen i Saraelv. De eneste kulturminnene som ble registrert i dalsiden
ovenfor Saraelv var to ildsteder, begge av nyere dato og mest sannsynlig tilknyttet skogsdrift (R14 K1
og R19 K2)
I Puntadalen (R5) ble det registrert fem tjæremiler og to tilhørende ildsteder langs tømmerveien. K3
er et godt eksempel på en oppbygd mile, mens K7 er annerledes enn øvrige tjæremiler registrert
høsten 2010 i og med at mila ikke er lagt på en bakkekant som forenklet tappeprosessen. Istedet var
både mila og tapperenna gravd ned i bakken, slik at tapperenna fremstår som en skrånende grøft fra
milas midtre. I 2011 ble ytterligere én tjæremile og tilhørende gammetuft registrert i Puntadalen
(R25 og K1-3). Disse ble registrert under befaring sammen med Arne Lund som påviste et felt av
furutrær som har blitt merket med kronemerket (se foto under). Alle kronemerkene forekommer i
samme høyde på trærne og ser ut til å være av samtidig alder. Feltet av furutrær måler minst ett mål
og det dreier seg mest sannsynlig om merking av statlig eiendom siden kronemerket har blitt
benyttet. Det er mulig disse har blitt blinket for å inngå i tjæremilebrenning eller annen skogdrift.

Tjæremil K3 og bilder av én av mange kronemerkede
24furuer i Puntadalen. Foto © Nord-Troms Museum

R16 Saraelv - Furuholmen
Befaringen i dette området foregikk langs en trase som følger Reisaelva oppover dalen i retning av
nasjonalparkens grense. Området ligger tvers over elva fra Kirkestilla, hvor det ble registrert en rekke
tjæremiler. Som forventet var det det kvensk-norske skogbruket som hadde satt sitt preg også på
den sørlige siden av elva. Her ble det registrert totalt fem tjæremiler (K2, K3, K5-K8) og to tufter etter
laftede hytter, mest sannsynlig fra 1900-tallet. Den ene tjæremilen måler 15m i diameter og er den
nest største som ble registrert høsten 2010. I tillegg ble det registrert en nyere tids ildsted langs
veien mellom Saraelv og Bilto. Tuftene ligger nært tjæremiler og har antakeligvis hatt samme
funksjon som gammetuftene ved Lindovara. Både tuftene og tjæremilene er svært gjengrodde og
særlig tuftene er vanskelig å få øye på.

Vegetasjonen er et stort problem i dalbunnen. Her ved gammetuft R16 K1. Foto © Nord-Troms Museum

R1 – R3 Geagujohka - Øvre Kirkestilla
Strekninga mellom elva Geagujohka og Øvre Kirkestilla ble befart for å danne et bilde av
kulturminnene langs dalbunnen nord for Reisaelva. Kirkestilla er også interessant med tanke på
kvensk skogbruk, da det er herfra tømmeret til Nordreisa Kirke ble hentet på midten av 1800-tallet
og det er sannsynlig at området har vært et viktig skogbruksområde. Befaringen fulgte traséen til en
gammel sti som til dels følger grusveien til Øvre Kirkestilla, til dels går langs elvekanten. Terrenget
består av lyngmoer med flere mindre innsjøer og myrområder i til dels svært tett furu- og bjørkeskog.
I dette området ble det registrert til sammen 7 tjæremiler og to ildsteder fordelt på tre forskjellige
lokaliteter (R2, R3, R4). En tjæremil (K2) ved Småvatnan (R3) skiller seg ut med en diameter på 17m,
noe som er langt større enn øvrige tjæremiler som har en diameter mellom 8-12m. Dette var den
største tjæremila som ble registrert i løpet av feltarbeidet høsten 2010. I dette området ligger også
den minste tjæremila som ble registrert med en diameter på 6.5m (R3 K1).
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3.3 Kulturminnenes tilstand
Kulturminnene i Reisadalen har relativt få skader, og disse gjelder i hovedsak teltringer og árran på
fjellet hvor det er lite grunnvegetasjon og tynt snødekke. Disse kulturminnene er derfor mer sårbare
både overfor naturens elementer og ferdsel i områder. Teltringer og árran er også sårbare overfor
inngrep hvor steiner fjernes og brukes igjen på nye ildsted. Det oppfordres til gjenbruk av ildsteder i
ferdsel i utmarka og teltringer og árran ligger ofte rett ved nyere leirplasser, særlig i populære
turområder som ved Vuolit Čáraluoppal og på Gahperus. Disse skadene skyldes ofte uvitenhet da
kulturminnene er små og på grunn av lite vegetasjon ofte ikke fremstår som kulturminner av høy
alder. Det er også mulig at en manglende kunnskap om fredningsgrensen for samiske kulturminner
på 100 år bidrar til at disse ikke betraktes som automatisk fredete kulturminner. Trusselen mot disse
kan best forminskes ved økt formidling I dalsiden og langs dalbunnen er gjengroing og vegetasjon
helt klart den største trusselen. Enkelte områder er tilnærmet ufremkommelig og særlig tuftene i
dalbunnen og dalsidene er vanskelige å identifisere. Slik gjengroing kan føre til fysiske skader over tid
og øker sjansene for at disse kulturminnene blir skadet på grunn av uvitenhet om deres beliggenhet.
Dette kan forebygges ved hjelp av enkle skjøtselstiltak og formidling. Statskog eier store eiendommer
i Reisadalen og en dialog med dem kan bidra til en rydding av kulturminner. Kulturminnene som ble
registrert i dalsiden og dalbunnen, med unntak av Fávvresorda og Pirunhautu, er ikke automatisk
fredete kulturminner, men det er likevel ønskelig at et utvalg av kulturminner bevares slik at denne
viktige delen av Reisadalens kulturhistoriske ikke går tapt.
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3.4 Kulturminner – oppsummering
Prosjektet har som formål å særlig belyse bruken av utmarka blant de ulike folkegruppene med
tilknytning til Reisadalen. De registrerte kulturminnene representerer både kvensk-norsk og samisk
bruk av landskapet i form av samiske boplasser og kvensk-norske tjæremiler og gammetufter.
Kulturminneregistreringene som har blitt gjennomført har imidlertid vært begrensete og kan ikke
danne grunnlag for å identifisere større mønster. Det virker imidlertid som om enkelte tendenser
kommer til syne i materialet;
Den første iøynefallende tendensen ved de registrerte kulturminnene er at det ikke eksisterer videre
overlapp i bruksområder mellom den kvensk-norske og samiske befolkningen. De reindriftssamiske
kulturminnene ligger i skoggrensa eller på fjellet over skoggrensa, mens de kvensk-norske
kulturminnene ligger i dalsidene og langs dalbunnen. Denne tendensen bekreftes dersom man også
inkluderer tidligere registrerte kulturminner. Den eneste plassen det er registrert en teltring i
nærheten av en tjæremile er ved Iimo, men disse er neppe samtidige og lavvostenger på lokaliteten
indikerer relativ moderne datering på teltringen. Det eksisterer også et godt samsvar mellom
kulturminner og stedsnavn - hvor det er registrert kvensk/norske kulturminner er stedsnavnene i
hovedsak finske og omvendt.
Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål om kulturminnene nødvendigvis gjenspeiler faktiske
forhold. I Fávvresorda ble det registrert en rekke samiske boplasser, men ingen kvensk-norske. I et
intervju med Bente Imerslund beretter imidlertid Susanna Einevold om utmarksslåtter i Fávvresorda
rett ved samiske boplasser, og at reinen ble sluppet inn i området etter slåtten for å gjødsle området
(Imerslund 1993: 44). I dette området eksisterer det dermed samtidig bruk av et område hvor man
drar nytte av de ulike driftsformene - reinen får gode beiter gjennom slåttemark, mens gjødsel fra
reinen bidrar til god slåttemark det påfølgende året. Det finnes også muntlig informasjon om
gammer tilknyttet fangst og fiske i fjellet selv om disse ikke ble registrert høsten 2010.
Det er ikke usannsynlig at lignende overlapp eksisterer ellers i Reisadalen og at en nøye gjennomgang
av historiske kilder, og særlig intervjumateriale, er nødvendig for å belyse dette. Særlig bør videre
arbeid vektlegge intervju med reindriftsutøvere i området og innsamling av samiske stedsnavn, som,
på grunn av en stor mengde arbeid lagt ned i finske stedsnavn, har blitt underrepresentert og til en
viss grad misrepresentert i nyere kart.
De registrerte kulturminnene støtter også teorien om at dagens reintrekk ligger i samme område
som forhistoriske/tidlig historiske trekk (se Vorren 1962 for utfyllende opplysninger om leier og
boplasser i Reisadalen). Igjen vil det være ønskelig med en studie av skriftlige kilder som omtaler
Reisadalens historie – en rask gjennomgang i forbindelse med prosjektet viser at det eksisterer store
mengder informasjon i ulike kilder, men det er et tidskrevende arbeid å samle og analysere dette
materialet.
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3.5 Anbefalinger for videre registreringer.
Videre prosjekter bør i helhet vies til samiske kulturminner da vi har god kjennskap til kulturminnene
i dalbunnen gjennom dette og Westrheims prosjekt fra 1981. Disse belyses også i Kari Digres
pågående prosjekt om bruken av utmarka i Nordreisa. Dette betyr ikke at disse kulturminnene ikke er
svært viktige for Reisadalens kulturhistorie - men et område som Reisadalen og omkringliggende fjell
blir for stort til å kunne skape en detaljert forståelse for bruken av landskapet gjennom kortere
prosjekter. Gjennom dette, og særlig tidligere registreringsprosjekter, har det blitt dannet et godt
generelt bilde av Reisadalens kulturhistorie. Dette muliggjør at vi kan vende oss mot det mer
spesifikke i fremtiden.
Som nevnt er det ønskelig med intervjuer av reindriftssamer i forbindelse med eventuelle nye
prosjekter. Vi innrømmer at dette ikke har blitt gjort i god nok grad i forbindelse med dette
prosjektet og det er derfor ønskelig med sterkere fokus på dette i fremtidige prosjekt. Som nevnt bør
samiske stedsnavn i den forbindelse også samles inn og kartfestes. Det er ønskelig med samiskspråklige prosjektmedarbeidere som kan fokusere på intervjuer og stedsnavn.
Fremtidige kulturminneregistreringer bør, om mulig, satse på et grenseoverskridende arbeid. Etter
grensesperringene mot Finland på 1850-tallet ble kontinuiteten omkring bruken av landskapet brutt
og kulturminnene på finsk side trues av glemsel og ødeleggelse. Gjennom samarbeid med finske
museum eller universiteter vil det være mulig å initiere et samarbeidsprosjekt på både norsk og finsk
side, som også vil bidra til at vår forståelse av kulturlandskapet ikke påvirkes av konstruerte grenser.
Særlig utpeker Somásjávri seg som et interessant område hvor det eksisterer kunnskap om en rekke
kulturminner blant dagens reindriftsutøvere. Sáitejávri er en annen sentral plass som ligger i
Finnmark fylke og som kunne inngå i et mer grenseoverskridende prosjekt. Her skal det ligge flere
gamle boplasser som ikke lenger er i bruk. I tillegg er det ønskelig med totalregistreringer i
Geatkevuopmi, som er et sentralt bosettingsområde med dype historiske røtter (Peer Gaup pers.
anm.)
Ved eventuelle nye prosjekter burde det også settes til side midler som muliggjør en grundig studie
av kildematerialet samt en sammenstilling av tidligere registrerte kulturminner fra diverse prosjekter
gjennom for eksempel kartanalyser i GIS.
Reisadalen er unikt i at det eksisterer stor kunnskap om områdets historie og kulturminner blant
reindriftsutøvere. Et prosjekt som evner å sammenfatte denne kunnskapen med resultatet fra
tidligere prosjekter vil kunne gi økt kunnskap, ikke bare om Reisadalen, men om reindriftas utvikling
på tvers av tid og rom generelt.
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