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Abstract: This work is an effort to shed light to the sami sacrificial site Atjekåive in Sápmi,
in the north of Sweden and the culture surrounding it. The aim is to put the sacrificial site, its
location and the culture in an local environment context. This is an area that has historically
had a great economic value in terms of hunting and reindeer herding. The location of
Atjekåive is in an area that has been used by both forest-samis and mountain-samis after these
terms came to be used. In the middle of the 16th century the interest for the economic values
of the north of Sweden increased. This created the basis for the Sápmi known today.

This work is to gather dispersed information about the sacrificial site and the surrounding
archaeological environment related to the site.

Carbon datings suggest that the area has been inhabited since ca 500-600 A.D.
Archaeological finds have been found at the sacrificial site that date to 1100-1200 A.D. These
finds consist of a few metal objects that do not give much information. Thus written records
of 17th, 18th and 19th century documents shows the presence of other findings from the site.
Scrolls of birch bark, rings of silver, cup of tin and twisted bracelets are example of such
finds.

During this work the author visited the site and observed some previously undocumented
stone structures. One of those structures is a circular stone formation with similarities to stone
circles in other areas of Sápmi. It is suggested that this could be a sacrificial ring. Another
interesting formation is a hollow rectangular shape in the ground with an adjacent block of
stone standing next to it.

Because of these stone structures along with carbondating from an adjecent excavation site
and pollen analysis in the near vicinity, it is suggested that this site may have been in use
earlier than 1100 A.D. and that the usage of the site has been diverse troughout time. The
excavations of hearths in the vicinity indicate forest-sami culture.
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Förord: Sedan jag för första gången hade vägarna förbi Atjekåive och fick höra att detta var
ett samiskt offerberg så har nyfikenhet vaknat inom mig för denna mystiska plats. Det var
länge innan jag började studera arkeologi så jag hade ringa uppfattning om vad begreppet
offerberg innebar. Jag tittade ofta upp mot berget och inbillade mig hur det kunde ha sett ut
när man offrade där, vilka som kom dit och varför man sökte sig just dit för att offra. Dessa
frågor följdes av flera frågor som t.ex. vad var det man offrade? Var det föremål, djur eller
kanske till och med människor? Någonstans under resans gång förstod jag att det skulle vara
ganska långsökt att man hade offrat människor på berget men hur som helst så frågar folk i
min omgivning just om den saken när jag talar om offerplatsen på Atjekåive. Innan jag
började mina studier till arkeolog vid Umeå Universitet undrade jag ibland om sägnen om
Atjekåive helt enkelt var en myt eftersom samernas gamla bruk och seder ofta är höljt i
dunkel. Det kan ha sin förklaring i historien då de var under tryck från staten att ändra sina
vanor och seder för att bättre falla in i den tidens kulturella yttringar. Många människors
kulturella identitet skulle ändras relativt snabbt och radikalt med påtvingad livsåskådan och
tro. Detta ledde till konflikter vilket, till viss del, resulterade i att samerna började dra sig
undan och hålla sina kulturella uttryck för sig själva.

Offerberget har fått sin plats i arkeologisk litteratur av t.ex. Hallström i Lapska offerplatser
från 1932 och Manker i Lapparnas heliga ställen från 1957 var offerplatsen har tillskrivits den
samiska kulturen. I denna uppsats behandlas arkeologiskt material som stärker denna
utgångspunkt. Det utesluter dock inte att andra kulturer kan också ha varit i denna miljö under
tidens gång.

För att få större klarhet i kultutövandet på Atjekåive har jag valt att utgå från Atjekåives
offerplats och miljön där om kring samt den historia som människor har under lång tid skapat
där. Detta är det ämne som kommer att behandlas i denna kandidatuppsats på Arkeologiska
programmet vid Umeå Universitet.
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Figurindex:

Figur 1. Offerberget Atjekåive (röd prick) i förhållande till orterna Jokkmokk, Gällivare och
Nattavaara (Grundkarta från Lantmäteriet).
Figur 2. Atjekåives offerplats (röd prick) på Nordkalotten. Kartunderlag från Eniro, 2018.
Figur 3. Offerplatsen på Atjekåive, nr 5, i förhållande till andra offerplatser. Källa: Serning,
1956, 16.
Figur 4. Atjekåive sett från väg 818, SV om berget. Foto, förf., 2017.
Figur 5. Hallströms skildring av Atjekåives offerplats. Källa: Forskningsarkivet, D1:7, Umeå
Universitet.
Figur 6. Atjekåives offerplats sedd på håll i SV riktning. Foto, förf., 2017.
Figur 7. Atjekåives offerplats. Foto, förf., 2017.
Figur 8. Här ser man rakt in mot klippan och under klipputsprånget. Foto, förf., 2017.
Figur 9. Ovanpå klipphällen finns det ett tjockt lager mossa. Foto, förf., 2017.
Figur 10. Utsikten från klipphällen i S riktning. Foto, förf., 2017.
Figur 11. Uppresta stenar vid offerplatsen. Foto, förf., 2017.
Figur 12. Upprest sten eller möjligtvis en upprest takhäll till ett kistliknande utrymme med
intilliggande renhorn i närheten av offerplatsen. Foto, förf., 2017.
Figur 13. Samma uppresta sten eller eventuellt en takhäll till ett kistliknande utrymme som i
bilden ovan. Foto. Förf., 2017.
Figur 14. Upprest sten ovanför offerplatsens klippöverhäng. SV riktning. Foto, förf., 2017.
Figur 15. Cirkelformation ev. konstruktion av stenar intill offerplatsen. S riktning. Foto, förf.,
sommar 2017.
Figur 16. En mjölkig kvarts mitt bland stora granitblock. Den har ungefärlig storlek av en
tennisboll. Foto, förf., 2017.
Figur 17. Samma kvarts som på föregående figur. Foto, förf., 2017.
Figur 18. Eldstad och skreva med intill liggande sten några meter Ö om offerplatsen. N
riktning. Foto, Förf., 2017.
Figur 19. Skiss från Atjekåives offerplats, med ungefärlig skala. Nr 1, Klippöverhäng. Nr 2
Cirkulär stenformation. Nr 3, Upprest sten. Nr 7 och nr 8, är håla och eldplats. Inga mått
finns för dessa. Skiss, förf., 2017.
Figur 20. Avstånd mellan resta stenar och offerplatsen. Skiss, förf., 2017.
Figur 21. Atjekjaur med sommargravar på holmar i vattnet. Foto, förf., 2017.
Figur 22. Fynd 1–9 från Atjekåives offerplats. OBS! Fynd 10–12 är inte relaterade till
Atjekåive. (Serning, 1956, Pl 33).
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Figur 23. Förmodad sejte från Atjekåives offerplats. (Manker, 1957).
Figur 24. Förmodad sejte från Atjekåives offerplats. (Manker 1957).
Figur 25. Kartbild som visar Hedmans undersökningsplats vid Abborrträsk (Hedman, 2003).
Figur 26. Samebyar i Lule Lappmark ca 1760. Källa: Sköld, 1992, 13. Röd prick visar
ungefärlig lokalisering av Atjekåive.
Figur 27. Atjekåive (röd prick), kulturlämningar och vallningsleder. Karta, förf.,
2017(Underlag till data i kartan är hämtat från Sametinget.se och RAÄ fornsök). (Källa till
vandringsvägarna är från sametinget).
Figur 28. Föremål från härd A8. Bild, Hedman, 2003.
Figur 29. Pollendiagram som indikation på kulturella influenser i Atjekåiveområdet
(Aronsson 1991, fig. 104).
Figur 30. Översiktskarta över magnetism i Sverige. Rött, positiv magnetism. Blått, negativ
magnetism. Bild från SGU.
Figur 31. Magnetism på och vid Atjekåive. Bild från SGU.
Figur 32. Järnstav, SHM 448329. Bild från SHM.
Figur 33. Hästskoformad ten av brons ca 2 cm i diam., SHM 448356. Bild från

SHM.

Figur 34. Plåt av brons, SHM 448355. Mått saknas. Bild från SHM.
Figur 35. Beslag tenn, SHM 448357, ca 2,4 cm i diam. Bild från SHM.
Figur 36. Ben (Ren) Horn från Atjekåives offerplats. SHM 30669 Bild från SHM:s databas.
Figur 37. Rökpipa av trä från Atjekåive. NM 138976. Bild från NM:s databas.
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1. Introduktion.
1.1. Bakgrund.
Offerplatsen vid Atjekåive är en utav många samiska heliga platser. Den har varit känd sedan
länge och många personer har besökt denna plats. Drivkraften och intresset för att besöka
offerplatsen har tillkommit av olika grunder. Förutom att Atjekåive utgör ett trevligt mål för
dagsutflykt så har Atjekåives offerplats även besökts i vetenskapliga undersökningssyften.
Annan grund för besök till en offerplats har tillkommit då man aktivt skulle vända samerna
till kristendomen. Missionärer besökte ofta dessa offerplatser för att avlägsna föremål som
inte passade den kristna religionen. Utöver dessa skäl så har det hänt att offerplatser har
plundrats under tidens gång. Atjekåives offerplats har plundrats minst en gång tidigt på 1900talet (Manker, 1957).

Utbyte mellan folk på Nordkalotten skedde i ÖV riktning under vikingatid och tidig medeltid.
Eftersom pälsar var en eftertraktad handelsvara i dagens Ryssland så lämnade detta spår i den
ekonomiska utvecklingen hos den lokala befolkningen. Detta kan man se i de fyndföremål
som har hittats på offerplatser (Serning, 1956, 97-101).

Under mitten av 1500-talet tar kung Gustav Vasa upp en ny skattereform. Samerna som
tidigare hade betalat skatt till birkarlar som i sin tur avlade en liten andel till kronan, skulle nu
betala skatt direkt till kungens fogde. Översikten över tillgångar i Lappland ökade. 1600 talet
var en tid då de nordliga delarna av Sverige höll på att omorganiseras för att få en ökad
kontroll på skatteintäkter och andelar odlingsbar mark. Man uppskattade resurser som skog,
jakt och fiske och beskattade samerna utifrån de försörjningsmöjligheter man ansåg att landet
kunde ge. Lappfogdar och handelsmän skickades till de nordligare terrängerna av Sverige för
att driva in skatt av samerna och handla samt undersöka de geografiska förutsättningarna som
fanns i denna relativt outnyttjade del av Sverige. Utbildningsväsen för samerna växte så
småningom fram, de skulle kristnas samt delta i marknader under vissa tider av året. Kronans
ökade skatteindrifter och uppdelning av land till odlingsbara marker för nybyggare drev också
på utökandet av renskötsel vilket krävde marker där djuren trivdes. Konflikter mellan
nybyggare och renskötare uppstod vilket ledde till utökat regelverk som växte sig starkare
och som samerna blev allt större del av (Nordstedt, 2011).

Ett flertal härdar finns i markerna i flera kilometers radie utifrån Atjekåive. Detta är ett
typiskt skogssamiskt landområde där man har haft nog med vatten för att fiska i förutom de
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två stora vattnen Harrejaur och Atjekjaur som ligger på var sin sida om berget. Miljön kring
Atjekåive har också varit bra land för varierande vilt att trivas i samt de vildrenar som senare
blev tamrenar.

Dokument om fynd på offerplatsen talar om att föremål har förts in till förvaring på museum.
Därutöver finns det också muntliga källor som redogör för även fler fynd än de föremål som
finns kvar i dag. En del utav fynden har gått förlorade under tidens lopp av olika skäl, t.ex.
genom plundring och vårdslöshet. Dessa behandlas senare i denna uppsats.

1.2. Syfte och frågeställningar

Syfte.

Syftet med detta arbete är att ta fram en enhetlig bild av livet och kulturen kring offerberget
Atjekåive i förhållande till själva offerplatsen. Att belysa historien som berör folket, livet,
berget, offerplatsen och dess föremål samt ändringar i tiden som berör införandet av
kristendomen, landuppdelningen och den ökade skatteplikten.
Frågeställningar.

•

Från vilken tid kan denna offerplats vara. När slutade den användas och vad kan vara
orsaken till det?

•

Vilka var människorna som använde denna offerplats?

•

Hur användes offerplatsen på Atjekåive d.v.s. vad offrade man där. Vad kan
föremålens mängd säga om omfattningen av kultutövandet?

•

Finns det ett samband mellan offerplatsen och närliggande lämningar på och vid
berget?

1.3. Existerande hypoteser för samiska offerplatser och för Atjekåive
Att det ska finnas en relation mellan offerplats och boplatser är något som man har lyft fram
länge. Rheen skriver följande i Samerna i 1600-talets Sverige:
”Hwar och een slächt eller familia hawer sitt besynnerliga
Offerbergh, och finnes i Luleå lapmarck desse Vnder
Spesificerade orter, ther the giöra sina Offer”.
(Rheen, 1897/1983, 40).
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Långt senare undersöker Hedman om det finns en relation mellan boplatser och samiska
metalldepåer. Hedman utgår ifrån att om fynd vid boplatser och vid närliggande offerplatser
är samtida med varandra då råder det ett samband mellan dessa. Hedman vill också mena att
ett överskott i samernas ekonomi leder till att sådana metalldepåer skapas på offerplatserna
och finns inte detta överskott så kommer heller inte dessa offerseder att finnas (Hedman,
2003, 15–19).

Peter Sköld lyfter fram hypotesen att nedgången i samernas ekonomi under 1600–1700-talet
är en följd av skatteändring vilket ledde till kulturella förändringar och upphov till den
nomadiserande renskötseln och samernas årstidsbundna flyttningar (Sköld, 1992, 125,126).

Birgitta Fossum skriver om kriget mellan Sverige och Polen under 1600-talet. Ökade krav på
proviant för krigsmakten ledde till ändringar i den samiska ekonomin eftersom behovet av
mat i form av torkad fisk och kött blev viktigare än skinn (Fossum, 2006, 70).

En fråga som har kommit fram i litteraturen är om denna offerplats kan ha varit en gång lika
fyndrik som Unna Saivas offerplats vilket är en av Sveriges fyndrikaste offerplatser hittills.
Arkeologen och etnologen Gustaf Hallström skriver 1924 följande text:
”En offerplats med en gång kanske lika rika fynd som vid Unna Saiva finnas
lämningar af uppe på Atjekåive ett par mil väster om Nattavaara” (Hallström
1924, 59).

1.4. Material, metod och teori
Inom den humanistiska fakulteten som arkeologi tillhör förekommer en blandning av olika
vetenskapliga metoder. Dessa ligger inom ramarna för att vara tvärvetenskapliga,
naturvetenskapliga samt historie- och socialvetenskapliga metoder. Det vetenskapliga utfallet
styrs av dessa metoder tillsammans med individens egna präglingar och syn på omvärlden.
Individen ser, upplever och drar slutsatser genom det egna kognitiva filtret vilket färgar
slutsatserna av det undersökta ämnet. Detta sker mer eller mindre medvetet. Även om en
forskare förhåller sig så professionellt som möjligt och följer de vetenskapliga
förutsättningarna då är den kognitiva färgningen en del av människan som ej går att undvika i
tolkningen av ett forskningsobjekt (Mulk, 1994, 14).
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Arkeologiska teorier har gått genom flera utvecklingsstadier var mer applicerbara och
oberoende metoder har vuxit fram i strävan efter oberoende resultat. Var och en av metoderna
innehar alltid någon svaghet varför flera metoder bättre kompletterar varandra (Mulk,1994,
16).

Processuell arkeologi är faktabaserad och strävar efter att identifiera mönster i kulturella
förändringar. Dessa mönster visar på regelbundenhet och generella drag i kulturyttringen.
Viktig del av den processuella arkeologin är hypotetiskdeduktiva metoden som kräver
testning mot empiriskt material. Stark hänsyn tas till observerbara och generella
händelseförlopp i förhistoriska samhällen och deras anpassningar till miljön (Mulk, 1994, 16).

Post-processuell arkeologi utgår från att kulturen är meningsbärande och att föremål har
symboliska roller i det kulturella sammanhanget. Mulk skriver ” Samarbetande aktörer, såväl
bevisade som obevisade kan manifestera materiella symboler och göra dem till led i sina
sociala strategier. Materiell kultur är knuten till specifika historiska situationer och får
därmed bara mening i en kontext.”(Mulk, 1994, 16). Denna teori bygger alltså på hur de
symboliska lämningarna hör ihop med den kontext dessa hittats i. Dessa symboler kan
jämföras parallellt med andra kulturella yttringar. Har dessa yttringar gemensamma nämnare
så är det mest troligt att dessa kan höra ihop historiskt och även kulturellt.

Allt går inte att bevisa med fakta i arkeologiska sammanhang. Det driver fram svar på
frågeställningarna som kan vara av både fakta- och tolkningsbaserad karaktär. Detta innebär
att forskarens uppfattning av empiriskt material tolkas i relation med accepterade rön inom
arkeologin och de samhälle forskaren befinner sig i. Objektiviteten som forskaren strävar
efter påverkas dock av nutida samhällets synsätt. Det betyder att objektivt förhållningssätt
egentligen inte finns varför tolkningsmodellernas bas grundar sig i påtagligt/mätbart material
och icke påtagligt material (Mulk, 1994, 16).

Detta arbete är först och främst baserat på befintliga arkeologiska undersökningar och
litteratur om Atjekåives offerplats samt historiska kulturella yttringar i anslutning till
området. Kartbild (Figur 27) visar spridning av dokumenterade lämningar i ca 5 km radie
utifrån offerplatsen. Litteratur som berör samiska offerplatser, den samiska kulturella
utvecklingen som berör skattereglering, kristnandet och landuppdelningen, används för att ta
fram en tydligare bild av brukandet av offerplatsen samt orsakerna till varför den slutade
användas.
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Dessa källor belyser också det liv som var aktuellt under den tid då samerna började spela allt
större roll i den svenska staten samtidigt som de går ifrån att leva sitt traditionella liv till att
integreras i det svenska samhället. Till källorna hör huvudsakligen följande litteratur,
Lapparnas heliga ställen av Manker (1957), Lapska offerplatsfynd från järnålder och
medeltid av Serning (1956), Samisk bosättning i Gällivare av Sköld (1992), Boplatser och
offerplatser av Hedman (2003) och Lappskattelanden på Geddas karta av Nordstedt (2011).
Föremålsbilder har till stor del hämtats från SHM:s och NM:s elektroniska sökmotorer. Under
detta arbete har muséernas magasin varit stängda p.g.a. ombyggnationer varför materialet inte
har gått att få tag på för närmare undersökning. EM har kontaktats angående den sejte som
förmodas vara från Atjekåives offerplats men den har heller inte gått att få tag på.
Tolkningen av offerplatsen har blivit satt i kontext med en närliggande boplats och
pollenanalyser. Former på offerplatsen uppfattas som delvis konstruerade. Dessa former
behandlas analogt med andra lämningar i markerna kring Atjekåive som gravar och härdar
samt andra offerplatser i Lappland. Till dessa analogier hör lämningarnas föränderliga utryck
i tid och rum som stöds med andra vetenskapliga texter. Till metoderna ingår primär
datainsamling med besök till Atjekåives offerplats, observation och inventering samt
fotografering och dokumentation av platsen. Paralleller har dragits mellan offerplatsen och
andra studier av konstruerade lämningar som bedöms vara av samiskt ursprung. I det här
fallet samiska offerplatser och gravsättningar av samisk typ. Pollenanalyser, boplatsfynd och
eventuella konstruktioner i miljön samt föremål som har framkommit på själva offerplatsen
fungerar som stöd till det skrivna materialet och i tolkningen av detta arbete vilket till största
del bygger på aktiviteten på och kring själva offerplatsen.

Ritualer och offer
Om fynden på Atjekåive tillhör offer eller ritual är en fråga som går att diskutera. I texten
”Med Kärret som källa” diskuterar Berggren innebörden av offer-och ritual-begreppen.
Ritual brukar förknippats med exempelvis begravningar. Av hävd betraktas begravningar som
ritual vilket i sin tur kan diskuteras p.g.a. händelseförloppet fram till begravningen. Alla leden
behöver inte vara en ritual. Dock är antagandet att en grav är resultatet av en ritual accepterbart. När det kommer till andra lämningar som föremålsdeponering så blir det svårare att
identifiera denna med en förklaringsmodell. De möjliga anledningarna till deponeringen har
utgångspunkt i betraktandet av mänskligt handlande. Vad som anses vara en rituell handling
blir avgörande i diskussionen om användandet av ritual-begreppet (Berggren, 2010, 45).
Offer är ett tvetydigt begrepp eftersom att det kan betyda att en människa avstår något för att
behaga något annat. Det kan vara t.ex. mat och föremål. Att offra kan också innebära att ett
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djur eller människa får tillsätta livet. Berggren tar fram olikheten i de engelska begreppen
som gäller offer. Dessa begrepp är orden ”offering” och ”sacrifice”. Offering innebär att mat
eller föremål offras. Sacrifice innebär att ett liv avslutas. Det kan handla om människa eller
djur. Med stöd av antropologiska studier från slutet av 1800-talet fortsätter Berggren med att
ta fram att meningen med begreppet sacrifice ändrar offrandets natur och gör det heligt
genom att ett liv tas, medan offering inte ändrar det offrades natur (Berggren, 2010, 46).
Berggren lyfter fram en modell för offerbegreppet som fick en stor betydelse under 1900talet. Denna modell bygger på ett antagande om två skilda världar, den profana
(världslig/ogudlig) och den sakrala (andlig/helig) världen. I denna modell är tre huvudaktörer
vilka är offraren (individ som offret utförs för), offret och gudomen. ”I offerritualen
förändras både offrarens och offrets natur genom att de görs heliga, eller sakraliseras. I
denna process förstörs offret. Det dödas och dess ande frigörs och kan agera som
medlare”(Berggren, 2010, 50-51). På detta vis kom offraren inte i direkt kontakt med
gudarna för att det ansågs vara farligt. Offret fick tillsätta livet i offrarens ställe. Begreppet
offering anses vara en desakralisering (icke lika helig) vilket innebär att offret inte ändrar
tillstånd. Offering anses snarare vara en form av kommunikation mellan den profana och
sakrala världen (Berggren, 2010, 50-51).

Vad som menas med offerplatser, kultplatser och heliga platser är en fråga som har behandlats
i många texter. Var gränsen går mellan dessa begrepp är något diffus. De är relaterade till
varandra eftersom de ingår i ett religiöst ritualkomplex (Nordberg, 2011, 216).
Inom forskningen om förhistoriska religioner kan det vara svårt att fastslå om kult och offer
utövades på en viss helig plats eller inte. Kultutövandet kan ha stöd av Arkeologiska beläggen
som bevismaterial. Frånvaron av arkeologiska belägg betyder inte heller att inget har utspelats
i miljön. Antropologiska studier visar att omfattande och komplexa religiösa ritualer lämnar
materiella spår som kan vara högst fragmentariska. Det kan gälla (bl.a) de förkristna
gravskicken med den kulturens tillhörande föreställningsvärldar om livet och döden.
Tolkningen av det arkeologiska materialet är ofta svårt att tolka eftersom symboliken och
meningsinnehållet för den kulturella aktiviteten tillhör en föreställningsvärld som inte syns så
lätt i det materiella lämningarna. Nordberg tar som ett exempel en afrikansk folkgrupp var oxar
utgör det finaste offret. Många inom den kulturen har inte råd att offra oxar varför gurkor får
symbolisera offrandet av en oxe istället. Båda offergåvorna anses vara likvärdiga även om den
sociala statusen skiljer mellan de som offrar. På grund av skillnader mellan Afrika och
Skandinavien så kan det tänkas att skillnaderna i det material som lämnats till eftervärlden kan
vara svårtolkad. Det arkeologiska materialet säger inte allt om innebörden av symboler eller
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kodsystem samt aktiviteter med sång och dans samt de religiösa föreställningsvärldarna.
Ritualernas syfte och betydelse blir inte så tydligt i materialet.
Hur forskaren närmar sig termerna offerplats, kultplats och heliga platser påverkas av den
innevarande tidens förutsättningar inom forskningen och samhällsmässiga strömningar i stort.
Dessa utgör ramar som forskaren håller sig inom vilket färgar resultatet.
Vidare tar Nordberg fram de tre begreppen (offerplatser, kultplatser och heliga platser) inom
samisk religionsforskning där heliga platser räknas till alla de lokaler som anknyts till någon
form av religiösa traditioner. Till offerplatser räknas då lokaler där det har bevisligen
förekommit offer. Kultplatser anses vara lokaler där belägg finns för kultutövande m.a.o.
religiösa riter. ”Till kultplatser räknar de därför både offerplatser och platser där annan form
av kult utfördes, som till exempel begravningsriter” (Nordberg, 2011, 217). Nordberg
diskuterar vidare hur denna definition har sina svagheter i arkeologiska sammanhang eftersom
det brukar skilja mellan kultplats och begravningsplatser enligt honom. Han fortsätter
diskussionen om möjliga utgångspunkter för definition av kultplatser och hur dessa hör ihop
med en forskares användning av material. Dessa material är av två sorter. Det ena är den
rumsliga och materiella sidan av kultplatsen som i såna fall brukar ”beskrivas som en helig,
geografiskt markerad och avgränsad plats för kult- och religionsutövning, ofta lokaliserad till
källor, sjöar, höjder, klippor, lundar eller särskilda träd, etc. Ofta men inte alltid finns där
byggnader och konstruktioner av olika slag” (Nordberg, 2011, 218). I diskussionen om
religionsutövning brukar fokus ligga på lämningarna d.v.s. offermaterian som kan vara spridda
från olika tider, deponeringen av offergåvorna, statusimplikationer, brukandet av eld,
lämningar av rituella måltider. För att studera kulturlämningarna har man övervägande använt
sig av arkeologiskt och onomastiskt (namnforsknings) material (Nordberg, 2011, 218).
Mycket går att diskutera om dessa tre begrepp som t.ex. den kosmiska föreställningsvärlden
och hur den kan ha ansetts höra ihop med kult-lokalen. Då förekommer även att gudar och
myter blandas ihop mellan olika kulturer såsom samiska och fornnordiska. Mer påtagligt är att
viss del utav kultutövandet fortsatte även i kristen kontext när kristendomen började spela större
roll på arenan (Nordberg, 2011). Detta kommer inte att behandlas noggrannare här eftersom
det nedskrivna materialet täcker och väl berör innehållet i denna uppsats.
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Figur 1. Offerberget Atjekåive (röd prick) i förhållande till orterna Jokkmokk, Gällivare och
Nattavaara (Grundkarta från Lantmäteriet).
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2. Samisk kultur och historia
2.1. Historiska nedslag i Lappmarken.

Tabell 1. En grov kronologisk indelning av händelser i Lappmarken.
Tid
4000 f.kr
98 e.Kr.

Generella historiska nedslag
i Lappmarken
Stenålder, boplats i Vuollerim
Tacitus skriver om Fennis,
pälsklätt folk i Thule

500–600 e.kr
500–800 e.kr

800–1200-tal

1100–1200-tal
1400–1500-tal
1500-tal

1500–1600 tal
1600-tal

1600–1800 tal
1700-tal

1851

1880

1900
1905

Historiska nedslag på och
vid Atjekåive

Aktivitet på boplatsen vid
Atjekåive.
Prokopios skriver om skritifenni. Diaconus skriver om
skritti-fenni. Orosius
världshistoria.
Ottar från
Hålogaland/Bjarmaland åker
till England. Han ska ha ägt
600 renar. Orosius
världshistoria.
Skinnhandel Novgorod/Norge
Samer betalar skatt till
birkarlar
Samer betalar skatt till
Svenska Kronan.
Skattelängder nedtecknas.
Ökning av renskötsel bland
samerna.
Sverige i krig på kontinenten.
Karl IX ändrar skatten från
pälsar till fisk och renar.
Kristendom i Lappmarkerna
Missionärer på offerplatser

Metalldepåer på Atjekåives
offerplats.

Linné säger att man på
Attjek/Atjekåive har man
offrat för renlycka.
Linder talar om Atjekåive
var det fortfarande fanns en
sejte.
Dr. Rosendahl undersöker
Atjekåives offerplats och
lämnar in föremål till NM.
Atjekåives offerplats
plundras.
Sejte som förmodas vara
från Atjekåives offerplats
lämnas in till Riksmuseets
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1921
1948

1956

1987

1991

2017

etnografiska avdelning av
greve Eric von Rosen.
Hallström undersöker
Atjekåives offerplats.
Manker besöker Atjekåives
offerplats och samlar in lite
ben och kol.
Sernings föremålsdateringar
dateringar från samiska
offerplatser publiceras.
Fynden från Atjekåive
dateras till 1100-1200-talen.
Hedmans
boplatsundersökningar från
Abborrträsk i myrområdet
nedanför Atjekåive.
Aronssons pollenanalyser
från Harrejaur nedanför
Atjekåive.
Förf. besöker Atjekåives
offerplats och dokumenterar
den ytterligare och
observerar stenformationer/konstruktioner.

1983 hittades en förhistorisk boplats i Vuollerim, Jokkmokks kommun i Lappland som
dateras till ca 4000 f.Kr. Människorna i denna kultur var jägare, fiskare och samlare (Baudou,
1995).

98 e.kr i Rom skriver Tacitus om folk som han kallar för fenni. De levde långt norr, längre
norr än den de vilda germanska stammarna. Han hade hört talas om dessa och beskriver deras
sätt att leva. Detta folk var väldigt primitivt enligt beskrivningen. De hade inte hästar, vapen
eller bostäder och levde på vilda örter, hade sin bädd på marken och klädde sig i skinn.
(Manker, 1947).

500–600-talet. Boplatsundersökningar vid Atjekåive ger tidigaste dateringar 500–600-talet.
Samiska föremål hittades i samband med denna undersökning (Hedman, 2003).
500–800-tal. I mitten av 500-talet skriver Prokopios om ”Skrithiphinoi” (Skriti-fenni) vilket
syftar på folk som åker skidor. På 700-talet skriver Paulus Diaconus om ”scritiovinni” (skritifenni) folk som levde bortom Germanien i midnattssolens land och jagade hjortdjur på skidor.
I slutet av 800-talet skriver kung Alfred av England Orosius världshistoria. Han hade träffat
Ottar från Hålogaland (Norge) som ska ha varit en sorts lappfogde och skatteindrivare för
18

kung Harald Hårfager. Ottar hade beskrivit skridfinnarna som Alfred sedan beskriver i denna
bok. Ottar skall ha varit väldigt rik på renar (600 st.) varav sex var lockrenar. Sådana renar
hade stor betydelse för finnarna då de använde lockrenar för att jaga vildrenar. (Manker,
1947).

1200-talet var Novgorod i nuvarande Ryssland centrum för hela Europas pälshandel och
under 1200-talet verkar norrmännens resor till Bjarmaland (Nuvarande Kolahalvön och
området kring Vitahavet) ha upphört. Novgorods inflytande sträckte sig från Uralfloden till
Nordskandinavien och Norra Ishavet. Karelare var folk som hade sitt kärnområde kring
Ladoga och Vitahavet. De bedöms ha bosatt sig i Kemi och Torne älvdalar under 1200-talet
och hävdade beskattningsrätt upp till Lyngen (i nuvarande Nordnorge). De betalade i sin tur
skatt till Novgorod (Zachrisson, 1984, 4–5).

1100–1200-talen. Inga Sernings bok Lapska offerplatsfynd från järnålder och medeltid från
1956 behandlar flera offerplatser och bl.a. Atjekåives offerplats där det förekommer
metallfynd vilka har daterats till 1100–1200-talen (Serning, 1956).

1200–1500-talen. Birkarlar verkar under 1200-talet och under 1300-talet finns det uppgifter
om utbytet mellan samer och birkarlar där det framgår att ingen fick ofreda samerna.
Birkarlarna betalade i sin tur en del av samernas varor till svenska kronan. (Zachrisson,
1984). Förra delen av 1500-talet skattas Lule-och Pite Lappmarker gemensamt genom
birkarlarna. Skattelängder nedtecknas först 1553 då Kung Gustav Vasa ändrar beskattningen
av samerna där han önskar mer pälsvaror av samerna vilka betalar all skatt till den svenska
kronan och birkarlarnas förmåner upphör. I dessa skattelängder kan man se bl.a. beskattning
av folk i Sirkas-och Sjokksjokksamebyar (Sköld, 1992). Under denna tid låg Atjekåive mitt
inom gränserna för Sjokksjokk.

1600–1800-talet utvecklas kontrollen av resurserna i Lappmarken och då även av de samer
som bodde där. Staten fick ökad insikt om vilka tillgångar som fanns i de norra
Lappmarkerna och hämtade sin del av dessa. Detta ledde till ökad renskötsel och viss
integrering av samerna i den svenska kulturen. Skytteanska skolan inledde sin verksamhet i
Lycksele 1632 var flera samiska barn deltog i utbildningen. Under längre tid bredde
kristendomen ut sig bland samerna (Nordstedt, 2011). I Kemi Lappmark ökade bosättningen
av svedjebrukande finnar. Under 1600-talet klagade samer över finska svedjebrukare i de
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östligaste delarna av Lappmarkerna eftersom svedjebruket krävde mycket mark och skrämde
bort tama och vilda renar (Nordstedt, 2011, 47).

På 1700 talet förekommer de första påståendena om att Atjekåive används som samiskt
offerställe var det offrades för renlycka (Hallström, 1932, 920).

1851 talar Linder om Atjekåive var det under den tiden skall ännu ha funnits en sejte
(Manker, 1957, 165).

1880 besöker Rosendahl Atjekåives offerplats och till följd av det lämnar han in föremål till
Nordiska Muséet (Hallström, 1932, 123).

1900-talet. I början av 1900-talet plundras Atjekåives offerplats (Manker, 1957). Oskar
Jönsson berättar till Manker 1948 om två män som plundrade offerplatsen på Atjekåive. Han
berättar att det fanns en gubbe vid Atjekjaure som kallades Raissa och hans måg som var
finne, kallad Sivola. Bland andra hade dessa två män varit på offerplatsen och letat efter en
påstådd silverskatt. ”Nu var offerplatsen grundligt plundrad. Under hällen hade man brutit
och bänt bland stenarna så Oskar knappt kände igen stället” (Manker 1957, 166). Då framgår
även av Oskar att när han var barn så talade gammalt folk om en offerplats och en kista med
silver uppe i Atjekåive. Det var orsaken till att Oskar gick dit med sin morbror när han var i
10-årsåldern (ca 1890) och de hittade en hel del fynd. Några tog morbrodern med sig och
sålde till en läkare i Gällivare som tros ha varit Rosendahl (Manker, 1957, 166).

1905 fick Riksmuséets etnografiska avdelning (Statens etnografiska museum) en gåva från
greve Eric von Rosen vilket var en sejte från en ”offerplats med gamla renhorn i skogarna
söder om Gällivare” (Manker, 1957, 165).

1921 undersöker Hallström offerplatsen. Han upptäcker även viktig information från
Atjekåives offerplats sedan 1880 då han undersöker material på Nordiska Muséet (Hallström,
1932, 123). Hallström beskriver även offerplatsen som låg högt på en bergskant med
vidsträckt utsikt åt väster. Själva offren verkar ha gjorts ”i en låg obetydlig grotta under ett
bergutsprång. Ovan på detta skall en ofantlig hornhög ha legat” (Hallström, 1932, 59).
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1948 besöker Manker Atjekåives offerplats. Han hittar spridda ben och renhornslämningar
samt molybdenglans. Han berättar att offren ska ha skett ”både på hyllan och i grottan
inunder” (Manker, 1957, 166).

1956 publiceras Sernings föremålsdateringar från samiska offerplatser. Fynden från Atjekåive
dateras till 1100-1200-talen (Serning, 1956, 162).

1987 Sven Donald Hedman utför en boplatsundersökning vid foten av Atjekåive (kap 3.5).

1991 utför Kjell-Åke Aronsson pollenanalyser vid Harrejaur som ligger vid foten av
Atjekåive (kap 3.5).

2017 besöker författaren Atjekåives offerplats och dokumenterar den ytterligare då
intressanta stenformationer vid offerplatsen observeras.

Figur 2. Atjekåives offerplats (röd prick) på Nordkalotten. Kartunderlag från Eniro, 2018.
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2.2. Skogssamer och fjällsamer.
Termerna ”fjällappar och granlappar” verkar ha uppstått under 1600 talet under en tid då
Kronan strävade efter att öka kontrollen över samerna, deras landområden och möjliga
skatteintäkter. Skillnaden på de två grupperna, fjäll-och granlappar var huvudsakligen det sätt
de livnärde sig på men även den miljö som de höll sig i eftersom den är i högsta grad
avgörande för de möjligheter som finns för föda och boende. Granlapparna är en äldre term
för skogssamer vilka livnärde sig till stor del på fiske och jakt. Indikationer på renskötsel är
svag före ca 1600-talet men efter det ökade antalet renskötande samer och hjordarna blev
större. Under denna tid verkar det som att skogssamerna vistades inom skattelanden året runt.
Fjällsamerna hade sina visten i fjällen och livnärde sig huvudsakligen på egen boskap. Under
sommartid betade renarna på fjällen men när vintern närmade sig flyttade fjällsamerna ned
mot skogslandet med renarna där man enades med skogssamerna om betesmarken.
Fjällsamerna betraktades mer som nomader under denna tid. De livnärde sig huvudsakligen
på kött, ost och mjölk från sina tamrenar (Nordstedt, 2011, 36).

Nomaderna flyttade sig mellan högfjällsområdet, lågfjällsområdet, skogsområdet och kusten.
Var det för mycket snö i skogslandet på vintern for renarna längre ned mot kusten. Fjällsamer
kom också ned mot skogslandet med sina renar över vintern, till det så kallade vinterlandet
(Manker, 1947). Då faller det sig naturligt att även dessa har flyttat sig ned mot kusten om det
var för mycket snö och ont om bete i skogslandet. Under vårtiden söker sig renarna till
förfjällsregionen för att finna bete i sydsluttningarna. Under sommartid letar de sig till ställen
där det är som minst med mygg som uppe på högfjället.

Renskötare och jägare har farit vida till fots i Lappmarkerna både i större och mindre grupper
och likaså ensamma. När en hel familj flyttade mellan vinter- och sommarviste med allt sitt
bohag kallades det rajder. Då gick klövjade renar i led eller grupp varpå någon av dem drog
stängerna till kåtorna. Folket gick i rajden. De lättaste kunde åka med packning i ackjor
bakom en ren. Hundar var med för att hjälpa till att hålla hjorden tillsammans och också för
att skydda renar från rovdjur (Turi, 1917).
I fiskrika fjordar i Norge utvecklades det även en ”Kustlappskultur” (Manker, 1947,70) vilket
av namnet och miljön att döma tyder på att de folk som levde där har livnärt sig på marina
födoresurser.
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De grupper av familjer som levde tillsammans på vissa områden kallades för sitor eller på
samiska sijddor. Detta var några familjer som bodde på ett visst område och det var bara
individerna inom sitan som fick fiska och jaga inom ett bestämt område. Inom dessa
organiserade grupper fanns det ett överhuvud som löste frågor och var någon sorts rättsligt
råd. Detta var samernas sätt att organisera sitt samhälle innan de införlivades i den svenska
staten. Det är utifrån dessa grupper som Lappbyarna eller det som senare kom att kallas
Samebyar, växte fram. Det var då flera släkter eller grupper som fick tillhöra större
landområden som blev dessa samebyar (Manker, 1947). Dessa samebyar kom att utvecklades
under senare delen av 1800-talet då kronan hade intresse i de varor som samerna hade att
erbjuda men också av den odlingsbara marken där nybyggarna hade bosatt sig på. Det ledde
ofta till konflikter mellan samerna och dessa bönder eftersom renarna betade på nybyggarnas
områden av gammal vana där det naturliga betet hade varit. (Nordstedt, 2011).

2.3. Samisk Kultplats.
En samisk kultplats särskiljer sig oftast genom att avvika från den omkringliggande naturliga
miljön. Ovanliga eller avvikande formationer i naturen blev därför ofta ett ställe för samernas
andliga utövande. Berg eller fjäll är vanligt förekommande som heliga ställen. Dessa kunde
vara ovanliga till formen med tydligt framträdande toppar eller bryta av landskapets konturer.
Andra typer av framträdande, imponerande och ovanliga formationer som stora stenar som
var unika i den kringliggande miljön kunde också bli en kultplats. Samma egenskaper gällde
för speciella naturliga formationer som stora klippblock och även rasbranter, grottor eller
stora skrevor, källor, forsar, vattenfall, sjöar, öar, holmar, uddar, ängar och hedar som också
inrymdes i samernas kultplatser (Manker, 1957, 23).

Offergåvorna kunde variera mycket och verkar ha berott på vad man hade just tillgängligt att
lägga till som gåva eller ansåg sig ha råd med. Det kunde vara allt ifrån renblod, renhorn,
renfett/buljong, fiskrens och fiskhuvuden, tobak, spjutspetsar av sten och metall, vackra
föremål av silver och tenn till levande renar (Manker, 1957, 29–39). Vid själva offrandet av
renar så hölls även en stor fest där de kokade och åt renens kött, kallat storjunkarens
gästabud. Till denna fest bjöds även vänner till den som stod för offrandet. Hornen och benen
lades ihop på offerplatsen som en gåva till guden (Rheen, 1897/1983, 40). Stubbar och träd
förekom också som kultföremål i form av vad man generellt vill kalla avgudabilder. Ibland
kunde man ha skurit ut ett ansikte i trä som man använde som avgudabild att offra till. Ofta
fanns det en sten på offerplatsen som kunde ha en form av ett ansikte eller ett djur t.ex.
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formen av en fågel. Man hade då hittat en sten med en viss karaktär eller form där man också
kunde ta fram en tydligare bild av det som stenen representerade. Detta var en så kallad sejte
som var ett viktigt föremål på kultplatsen. Man smorde in denna sten med blod och fett och
offrade intill den. Detta föremål verkar ha varit en central gestalt på många av dessa ställen då
man sökte sig dit efter tröst och hopp vad gäller lycka och goda tider. Sejten ansågs vara en
boplats för den gud man dyrkade (Pauluharju, 1922, 153). Det finns många berättelser om
fiskesejtar vilka man offrade till om fisket gick bra. Fynd av träsejtar är betydligt färre än
stensejtarna. Trä är ett förgängligare material än sten så det kan innebära att träfigurerna har
försvunnit ur tiden fortare än stensejtarna. Sejtarna blev ofta förstörda eller bortforslade under
den tid då kristendomen och den svenska statens representanter starkt påverkade samernas
kultutövningar. Man har då understrukit att dessa trägestalter är mer representerade i centrala
och i de sydligare delarna av lappmarken vilket kan tyda på att dessa var sekundära i
förhållande till stensejtarna som fanns någorlunda jämt representerade över hela området som
utgör lappmarken (Manker, 1957, 29–39).

Nåjd var en sorts översteman som hade speciella egenskaper. Han ska ha kunnat försätta sig i
trans med trumslag och jojk och därigenom få kontakt med andevärlden. Nåjden förknippas
med offrande då han var en sorts offerförrättare samtidigt som han också ansågs vara en sorts
läkare och spåman. Nåjden förknippas med sejtar, offrande, helande och andevärlden (Odell,
2017).

Stencirklar är lämningar som kan vara av svårtolkad typ och man har lagt fram förslaget att
vissa utav dessa kan vara samiska offerringar. De som faller under den kategorin uppfyller då
vissa krav vad gäller deras kontext, utseende, miljö, eventuella fynd och kan ofta hittas i
samband med andra samiska lämningstyper. Vissa av dessa stencirklar har tolkats som
samiska offerplatser utifrån muntliga berättelser eller för närvaro av en sejte. En del av dessa
platser saknar andra bevis för att ha använts som samiska offerplatser. Vidare framgår att
dessa stencirklar ofta byggdes på kullersten eller på steniga stränder, i sluttningar eller på
klipphällar. Broadbent diskuterar om dessa typer av stenformationer kan härröra från
vikingatiden och fram till nutid. Vidare framgår att det är inte så enkelt att datera dessa
cirkulära stenformationer p.g.a. avsaknaden av organiskt material. Dessa formationer brukar
vara av sten som ligger på annat stenmaterial som grundfundament. För dateringar har man
använt sig av organiskt material intill eller i sådana cirklar där det har funnits att tillgå.
Edvinger och Broadbent har också använt sig av närliggande lämningar som t.ex. på
Grundskatan, (Lövånger, Västerbotten) där det finns en mängd boplatslämningar i närheten
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av en formation som har tolkats som offerring. De har också tagit hänsyn till
kustlinjeförändringen på platsen för dateringsindikation. Kustlinjen är sådan att lämningarna
inte kan vara äldre än från 700-talet. De lyfter fram att trots att man vet var kustlinjen har
legat i förhållande till formationerna så kan man inte ta för givit att lämningarna har legat just
i anslutning till den. 14C Dateringar från ett 50-tal boplatslämningar på Grundskatan pekar på
aktivitet från ca 800 e.Kr – 1100 e.Kr. P.g.a. bristfällig tillgång på jordmaterial så gick det
inte att få fram en datering på själva offerringen. Den kopplas dock till de närliggande
lämningarna och den kontext den finns i vilket indikerar att den kan vara från samma period.
14

C-dateringar från 30 tal boplatsindikationer på ön Stora Fjäderägg (Holmön, Västerbotten)

indikerar aktivitet från 800 e.Kr.- 1100 e.Kr. samt föremålsdatering på 1000 e.Kr.- 1200 e.Kr.
Även dessa föremål är kopplade till en offerplats i området.
Lappsandsberget (Bjurö, Västerbotten) besitter en lämning som har tolkats som offerplats.
Den ligger på strandtvättad morän, ca 25 m höjd över havet, vilket ger en dateringsindikation
på ca 700 e.Kr. Lavar på lämningarna ger indikationer på yngsta datering till ca 1480 e.Kr.1583 e.Kr. Inga 14C-dateringar har gått att få från denna lämning och den har fått en grov
uppskattning på 1000 e.Kr-1600 e.Kr. Andra lämningar av samma karaktär har också
behandlats i Edvingers och Broadbents avhandling. Dessa ger stor variation i form av
dateringar och ett långt tidsspann. (Edvinger, Broadbent, 2006).

En annan avhandling, Circling Concepts från 2016, talar Spangen om tre typer av cirkulära
lämningar som kan tolkas som offerringar eller fångstfällor (vargfällor). Spangen fokuserar
på 3 typer: Typ 1 som är större och mer strukturerade (minst 4 m i diameter), Typ 2 som är
mindre och inte lika strukturerade samt Typ 3 som har mera slumpmässiga former.
Typ 3 har förslagsvis blivit identifierade som samiska offerringar eller rituella platser och
identifieras huvudsakligen som ”icke typ 1”. Variationen av typ 3 menar hon kan vara
uppkommen av olika kulturella yttringar. (Spangen, 2016, 177). Detta behandlas vidare i kap
5.2.

Följande text behandlar några samiska kultplatser som jämförelsematerial till Atjekåives
kultplats. Punkterna är tagna ur Inga Sernings urval av lapska offerplatser och hennes analys
av fynden (Serning, 1956).
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Figur 3. Offerplatsen på Atjekåive, nr 5, i förhållande till andra offerplatser. Källa: Serning,
1956, 16.

26

Här följer en kort redogörelse för Sernings listning och dateringar som har gjorts av de fynd
man har hittat på respektive offerplatser.

1. Pålnavuoddo: 700-talet: Svärd som bedöms troligast vara från 700-talet. Många mynt från
1600–1700 talet. 2 stk sejtar av sten (Serning, 1956, 111).

2. Rautasjaure: 1000–1200-tal. Föremålen beräknas vara från 1000–1200-talet. Metallföremål
(spännen, armringar, fingerringar, kedjor, hängprydnader, söljor, kniv, metalltrådar och
tenar). Flertal pilspetsar som är svårdaterade. Pärlor och föremålsfragment av metall och
textiler. Ben och tänder av djur, hår av ren och näver. Flesta mynt dateras till 1100-talet. 2 stk
sejtar (Serning, 1956, 111-116).

3. Saivo: 1000–1100-tal. På platsen har metallföremål hittats (spännen, armringar,
fingerringar, kedjor och hängprydnader, örring, paljetter och beslag). Pärlor, glimmer och
flinta samt diverse ben och tänder. Ett stort antal pilspetsar, knivar och diverse andra
järnföremål samt fragment av järn. Renhorn och näver (Serning, 1956, 116-119).

4. Unna Saiva: 1000–1300-tal. Metallföremål (Stort antal spännen, ringnålar, ringsmycken,
kedjor, spiraler, hängprydnader, knappar och andra dräktprydnader, beslag, remfördelare och
söljor). Pärlor. Pilspetsar, harpun, knivar, nyckel och lås, diverse järnföremål, våg och vikter,
bryne, gjutmantel, gjuthuvud, metalltråd och tenar. Fragment av brons, järn och tennliknande
metall. Sten, trä, bark samt ben och tänder av djur. Ett stort antal mynt från senare delen av
900-talet till 1100-talet. Två mynt dateras till 1200-talet. Flesta av Unna Saivas fynd dateras
1000–1100-talen. Några föremål från 900-talet samt några från 1200–1300-talet (Serning,
1956, 119-133).

5. Atjekåive: 1100–1200-talet. Hängprydnad, hängbläck av brons, ring till ringspänne,
järnstav samt tre glimmerstycken. Trämodell av två pilspetsar (Serning, 1956, 134). Fynden
analyseras i detalj längre fram i denna rapport.

6. Skerfe: Odaterbara fynd. Järnpilspets, harpun och två avlånga järnfragment (Serning, 1956,
134).

7. Vidjakuoika: Odaterbara fynd. Järnpilspetsar, spik och nit av järn, fragment av bronsbläck
samt ben och renhorn. Ett 40-tal sejteliknande stenar (Serning, 1956, 134).
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8. Seitaure: Folkvandringstid (375–550 e.Kr.) men osäkert att detta har varit en offerplats. 3
fragment av glaspärla, fragment av bronsbläck, fragment av lerkärl, glimmer, kvarts och
diverse ben (Serning, 1956,135).

9. Gråträsk: 1000–1300-talet. Metallföremål (spännen i många olika former och storlekar,
ringsmycken, kedjor, spiraler, kedjegarnityr och hängprydnader av många olika sorter,
örringar). Pärlor. Knappar paljetter och andra dräktprydnader, beslag, remfördelare, söljor,
nålhus samt en hank. Fragment av metallbleck, tenn och andra metallföremål, metalltråd,
tenar och liknande. Textila fragment, flintbitar och mynt från senare delen av 900-1300-talet
(Serning, 1956,135-156).

10. Vindelgransele: 1000–1100-talet. Metallföremål (spännen, ringsmycken, kedjehållare,
hängprydnader). Pärlor av glas samt paljetter, beslag och bronshylsa. Pilspetsar och andra
föremål av järn (nyckel, lås och nitar) fragment av brons och bronsbleck, tenar av brons och
järn samt glimmer, flinta och kvartsit. 5 stk sejteliknande stenar (Serning, 1956,157-160).

11. Bäsksjö: 1000–1200-talet. Hästskoformigt spänne samt delar till ett ringspänne. Hängkors
och två pärlor samt ett fragment till en glaspärla. Fragment av bronsbleck och tennliknande
metall samt fragment av hartstätning. Glimmer, diverse ben och renhorn samt mynt (Serning,
1956,160).

2.4. Urgravar.
Urgrav är en norsk term som beskriver samiska gravskick av olika karaktär var ordet, ”ur”,
syftar mot stenras från berg. Lösa stenar av olika storlekar är viktig grund för uppkomsten av
sådana gravar. Det förekommer även i stenhav/blockhav som inte har rasat från berg utan är
tillkomna av exempelvis frostsprucket berg eller klapperstensfält (Fossum, 2006). Syftet här
är att se parallellerna med stenig terräng och ordet ”ur”:s härkomst. Samiska gravskick har
varierat på olika sätt genom tiderna men också i samband med variationer i miljön. Enligt
Fossum så omfattar detta gravskick även ”gravläggningar i bergsskrevor, grottor och hålrum
i berg” samt ”hällgravar placerade på marken”. I Fossums avhandling framkommer
uppdelning av ”Ur”gravskicken. I det hela har tidsgränserna för sådana gravar stor variation,
från senaste årtusendet f.Kr. fram till så sent som 1800 e.Kr. ”Ur”gravskicket verkar ha en
etableringsperiod från 300 f.kr.-300 e.Kr. En grav från denna period finns i Tysfjord i Norge
(Fossum, 2006, 83). Den kommunen ligger granne med Jokkmokk och Gällivare kommuner
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var Atjekåive ligger. Nästa period är från 300 e.Kr. – 800 e.Kr. Några gravar från denna
period har hittats på Varangerhalvön i Norge. Tredje perioden är från 800 e.Kr – 1300 e.Kr.
Denna period har två indelningar, 800 e.Kr. - 1000 e.Kr. och 1000 e.Kr. - 1300 e.Kr. I denna
period (800 e.Kr -1300 e.Kr.) ökar antalet gravar och får större geografisk spridning och
östliga importföremål ökar. Det kan härledas till Novgorods ökade intresse för produkter från
Sápmi. Majoriteten av gravar från denna period har hittats i Varanger, några i Finnmark,
Troms och i norra Nordland (Fossum, 2006, 86). I Jukkasjärvi har man daterat en ”ur”grav till
1000-1100-talet (Scanche, 2000, 226). Under 1300-1700-talen har gravskicket försvunnit i
Varanger men fortsätter finnas i de sydligare delarna av Sápmi till Tröndelag och Jämtland. I
norra Nordland fylke har man hittat 6 ”ur”gravar. I Norrbotten har 3 sådana gravtyper hittats.
Under 1700-1800-talen framgår av Fossums avhandling att det verkar som att denna typ av
gravskick har upphört i Norge. I Finnmark, Troms och norra Nordland har dessa gravskick
från denna period ej påträffats. Fossum lyfter fram att under vikingatid och medeltid verkar
detta gravskick ha homogeniserats varför det sprids geografiskt. Dessa gravar får ofta stå för
det samiska gravskicket (Fossum, 2006,79, 83-89).

I Schances avhandling om gravar i ur och berg tar hon upp att ofta kan det vara svårt att
upptäcka ur”gravar beroende på förutsättningarna i miljön. Hon tar upp ett exempel om detta
från gravfält på SvinØya (Hunstad /Bodö). Den är följande ”Uren består av till dels stØrre
stene, mellom disse er der bygget gravkamre, der i almindelighet er 2-2,50 m lange og 0,500,70 brede, dog i regel bredere i den ene enn i den anden ende. Flere av disse står helt åpne,
andre er delvis dekket av flate store stene og ovenpå disse et lag av mindre stene. Kun en har
rundhaugens form, de andre hæver seg icke mycket over uren.” (Schanche, 2000, 158-159).

2.5. Heliga berg som kultplats.
Rheen skriver på 1600-talet att de fjäll där stenseitarna var uppställda kallades Passe Waari
vilket betyder heligt berg. Alltså betraktades berget som heligt om där fanns en offerplats.
Rheen skriver att varje släkt eller familj har ett sådant offerberg. Oftast var det någon
framträdande eller märklig bergformation som valdes till offerberg (Rheen, 1897/1983).
Manker har identifierat följande sakrala samiska termer; akka, ailes, attje, halte, passe, saivo
(saiva), seite, sjiela, tjekku, vero och vidja, (Manker, 1957).
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Alla dessa termer har det gemensamt att de tillhör samiska heliga platser, som Akkanålke,
Ailesnjarka, Atjekåive, Haltesuolo, Passeuksa (grotta), Saivo, Tjekko, Unna Saiva, Verogerke
(offersten), Seitenjarka (helig plats på en udde) och Vidjakuoika (offerplats), (Manker, 1957).
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3. Kulturen vid Atjekåive.
3.1. Berget.

Figur 4. Atjekåive sett från väg 818, SV om berget. Foto, förf., 2017.

Berget Atjekåive (samiska) eller Atjekvaara (finska) är ett granitberg beläget ca 15 km norr
om polcirkeln i Norrbotten. Många av områdets ort-och platsnamn är av samiskt och finskt
ursprung. Koordinaterna till Atjekåives topp är: 66°45'20.1"N 20°40'17.9"E. Berget tillhör
Gällivare kommun och ligger i östkanten av kommunen intill korsningen av väg 819 och 820.
Dess högsta topp mäter 564 m.ö.h. och på vardera sida om berget ligger två stora sjöar. På
västra sidan ligger Harrejávrre, vars namn kan översättas till Harrsjön och på östra sidan
ligger Átjekjávrre vilket kan översättas till Åsksjön. Atjekåive är också vattendelare mellan
Lule och Råneälv. Bergets samiska namn Atjekåive har översatts till Åskhuvudet. I närheten
av bergets topp ligger en klippa med ett bergutsprång som bildar tak över liten markyta i
anslutning till en rasbrant. Av lokaliseringen att döma, den naturliga formationen och de fynd
som har hittats här så uppfyller platsen många av de kriterier som beskriver en samisk
offerplats. Den avviker i den naturliga formationen och har en rasbrant direkt i anslutning till
klippan. På platsen har det funnits renhorn, ben samt föremål av metall. Därutöver finns det
nedtecknade skildringar av olika föremål som man har bevittnat på denna plats. Äldre
boplatser i bergets kringliggande miljö och många lämningar pekar på den aktivitet som har
funnits sedan länge kring Atjekåive. Inga Serning behandlar denna plats som en offerplats i
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boken Lapska offerplatsfynd från järnålder och medeltid från 1956. Ernst Manker skriver om
denna plats som en offerplats i boken Lapparnas Heliga ställen från 1957. Manker refererar
till Linder som skriver redan 1851 att Atjekåive är en utav flera ”helgade orter” var ”heliga
stenar” ska ha funnits (Manker, 1957, 165.) Gustaf Hallström nämner Atjekåive som en
offerplats i boken Lapska offerplatser från 1932. Utsikten från bergstoppen är vidsträckt och
man ser bl.a. lågfjället Dundret vid Gällivare 4 mil bort.

Själva offerplatsen ligger i en brant sluttning på SV-delen av berget. På platsen finns det en
grotta bildad av en flat sprucken klipphäll som överhäng, 2,1 m bred och 1,7 m höjd från golv
till tak. Enligt RAÄ ska det finnas stenar, 1–1,5 m stora som ligger i en halvcirkel utanför
grottans öppning. Vid en inventering 1974 fanns renhorn, kol och skörbränd sten på marken
under klipputsprånget. I uppgifterna från inventeringen finns det en kommentar som syftar på
en tradition på Atjekåives offerplats. Uppgiftslämnaren Lars Vakko säger att” något har
funnits där som man måste tillbedja för att kunna passera” (Fornsök, RAÄ. 2018. Raä-nr:
Gällivare 78:1).
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Figur 5. Hallströms skildring av Atjekåives offerplats. Källa: Forskningsarkivet, D1:7, Umeå
Universitet.
Figur 5 visar Hallströms skildring av Atjekåives offerplats. Längst upp syns en fjärrbild av
klipphällen och rasbranten. Nere t.v. är en närbild av klippöverhänget och golvet i ÖV
riktning samt en liten del av sluttningen. T.h. är närbild framifrån av taket eller klipphällen,
väggen under klipphällen och golvet. Av bilderna framgår att takhällen är utgrävd såväl som
golvet under klipphällen.
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Sommaren 2017 besökte författaren offerplatsen för att få en egen uppfattning av den. Här
följer bilder från offerplatsen och miljön kring den.

Figur 6. Atjekåives offerplats sedd på håll i SV riktning. Foto, förf., 2017.
Figur 6 visar Atjekåives offerplats från ca 10-15m håll i SV riktning. Stenarna i förgrunden är
en liten indikation om åtkomligheten till platsen som ligger i ett bälte av stenblock av
varierande storlek. Trädtopparna skymmer utsikten under klipphällen men ovanpå hällen är
utsikten vidsträckt åt flera håll förutom i nordlig riktning eftersom toppen av berget med
växtlighet är där ovanför.
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Figur 7. Atjekåives offerplats. Foto, förf., 2017.
Figur 7 motsvarar Hallströms skildring av offerplatsen (se Figur 5). Här syns klipphällen som
bildar tak över marken. Det måhända att stenar har rasat av olika anledningar. Rasbranten
syns inte här eftersom växtligheten skymmer den. Ovanpå klipphällen eller taket ska alla
renhornen ha legat.
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Figur 8. Här ser man rakt in mot klippan och under klipputsprånget. Foto, förf., 2017.
Figur 8 visar offerplatsen framifrån med en aning annan vinkel än vad Hallströms ritning
visar. Det är tydlig skillnad mellan ritningen och fotot. Stenar har flyttats eller saknas. På
ritningen finns en sten ovanpå klipphällen som inte finns där i dag. På Hallströms ritning
verkar golvet ha varit i höjd med underkanten på den liggande klipphällen mitt i bild. Om
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Hallströms ritning är korrekt så är höjden från klipphällens tak till den gamla markytan ca
130 cm. Vid fotograferingstillfället mättes höjden från golv till tak ca 170 cm vilket innebär
att man har grävt bort ca 40 cm av jordlagret vid tidigare plundringar eller undersökningar.

Figur 9. Ovanpå klipphällen finns det ett tjockt lager mossa. Foto, förf., 2017.
Figur 9 visar klipphällen uppifrån. Där har Hallström grävt som framgår av hans ritning.
Ovanpå klipphällen har det funnits rikligt med renhorn. Det växer tjock mossa på en del av
hällen. På denna bild kan man ana hur brant det är nedanför klippan.
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Figur 10. Utsikten från klipphällen i S riktning. Foto, förf., 2017.
Figur 10 visar utsikt i Sydlig riktning från offerplatsens klipphäll. På bilden ser man över
myrområdet Stokkijänkä, berget Tjanasvaara och Björkberget som är närmaste högsta berg på
559 m.ö.h.
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I stenblocken i nära anslutning till offerplatsen finns intressanta stenformationer samt stenar
som har blivit ställda på högkant av människor.

Figur 11. Uppresta stenar vid offerplatsen. Foto, förf., 2017.
Figur 11 visar en sammansättning av uppresta stenar i närheten av offerplatsen. Den liggande
stenen har en klar spets som pekar mot själva offerplatsen vilken är bortom synhåll när man
står just vid denna punkt. Riklig lavbildning är på själva stenarna samt i kanterna där sten
möter sten.
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Figur 12. Upprest sten eller möjligtvis en upprest takhäll till ett kistliknande utrymme med
intilliggande renhorn i närheten av offerplatsen. Foto, förf., 2017.
Figur 12 visar ytterligare en upprest sten i närheten av offerplatsen samt ett ganska nytt
renhorn. Den står till synes riktad mot offerplatsen fastän lite ur kurs. En stor klipphäll ligger
mot marken t.h. i bild med en upprest sten som renhornet lutar emot. Längre in mot bilden
ligger det en sned stenhäll eller eventuellt en takhäll mellan de närliggande stenarna. Visst
hålutrymme är där under. Med tanke på hur mossan distribueras vid denna formation så kan
man få en uppfattning om att den växer på utskottat jordmaterial.
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Figur 13. Samma uppresta sten eller eventuellt en takhäll till ett kistliknande utrymme som i
bilden ovan. Foto. Förf., 2017.
Figur 13 visar mer utav mossan som ligger intill klipphällen och även mittemot var granen
växer t.v. i hörnet av bilden. Granen växer ovanpå mossbeväxta stenar. Då har den uppresta
stenen, mitt i bild, inte lika stor lavbildning som de andra stenarna på Figur 11. I alla fall inte
på den sida som vätter in mot bild. Lavbildningen har inte heller hunnit växa ihop med
underlaget d.v.s. den stora klipphällen som i fallet med de förstnämnda stenarna. De rosa
(ljusare) fläckarna på klipphällen verkar vara tillkomna av någon sorts nötning. Denna
färgskifting observerades även på den uppresta stenen där renhornet ligger.

Fossum behandlar olika gravskick i sin avhandling Förfädernas Land från 2006. Där räknar
hon upp olika gravskick och här följer ett citat från hennes text som handlar om
”ur”gravskick;
1.

”Murade kammare i ur (Klapperstensfält, stenras, moras, rullstensås). Dessa är byggda av lagda eller resta stenar
och kan finnas både ovanpå och nere i ”ura”. De kan även ligga bredvid bergväggar eller stora stenar som får
utgöra den ena sidan. Gravarna är oftast tilltäckta med en stenhäll eller stor sten. Vid några tillfällen har även dessa
rum hittats murade inne i grottor.”

4.

”Naturliga hålrum/grottor och hällar i berg och ”ur”. Gravarna kan ha placerats i naturliga grottor i berg, eller
under överhäng, i bergskrevor, bergsprickor och under eller bredvid stenar i en ”ur”. Gravarna i grottor ligger inte
alltid nära stenras eller andra typer av blockhav, men oftast ligger de på sluttande berg eller fjällsidor. I samband
med grottor kan graven vara täckt antingen av stenhällar eller små murade rösen, och det finns också murade
kammare i grottor där den döde har placerats.

(Fossum, 2006, 80).
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Figur 14. Upprest sten ovanför offerplatsens klippöverhäng. SV riktning. Foto, förf., 2017.
Figur 14 visar foto taget i SV-riktning på den uppresta sten som ligger just ovanför
offerplatsens klippöverhäng. Från denna vinkel ser man över vägen och över myrområdet
Stokkijänkkä i närheten av Abborrträsk var boplatsen ligger som Hedman undersökte 1987.
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Här ser man över renbetes- och renvallningsområde. Även på dessa stenar växer det rikligt
med lav.

Figur 15. Cirkelformation ev. konstruktion av stenar intill offerplatsen. S riktning. Foto, förf.,
sommar 2017.
I närheten intill klippöverhänget, d.v.s. NV om den, kan man se denna cirkel som visas i
Figur 15. De större stenarna närmast i bild är mest troligt en naturlig formation av miljön att
döma. Stenarna som avviker mot de större och ligger längre bort i bilden bär spår av att
människor kan ha konstruerat den delen av cirkeln. Jordmassa finns inne i cirkeln och rikligt
med mossa växer där. Huvuddelen av jordmassan verkar ha blivit flyttad på mot SV delen av
ringen där mossa växer ovanpå stenarna i cirkeln. Något av jordmassan verkar också ha
hamnat mot SÖ delen av cirkeln i riktning mot granen t.v. i bild. En mätning mitt i cirkeln
gav ett djup på 80 cm. Djupet varierar på grund av den sluttande terrängen samt jordmassans
placering. Man kan fundera om den sten som ligger in mot mitten av cirkeln i nord-sydlig
riktning har fallit ur kanten på cirkeln eller om den har varit placerad i mitten på cirkeln men
nu ligger på sida.
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Figur 16. En mjölkig kvarts mitt bland stora granitblock. Den har ungefärlig storlek av en
tennisboll. Foto, förf., 2017.

Figur 17. Samma kvarts som på föregående figur. Foto, förf., 2017.
Mitt bland alla stenar och block, i en liten sänka, låg denna kvarts som uppfattades som
malplacerad i förhållande till miljön. Den verkar smått eroderad med mjuka kanter. Förr i
tiden ansåg samerna att kvarts hade läkande förmåga. Det förekom att de användes för att
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hjälpa till vid läkandet av en individ genom att placeras mot menet (skada eller skjukdom).
Vissa ansågs så kraftfulla att de kunde gå i arv. Dessa kvartsbitar var ofta sådana som verkar
ha legat i rinnande vatten och när de började förlora sin kraft kunde man lägga dem tillbaka
där de hade hittats (Fossum, 2006, 85).

Figur 18. Eldstad och skreva med intill liggande sten några meter Ö om offerplatsen. N
riktning. Foto, Förf., 2017.
Figur 18 visar en eldstad som ligger några meter öst om offerplatsen. T.v. i bild syns att den
sida av stenen som ligger mot åskådaren saknar lav i förhållande till stenens övriga
lavbildning. Tittar man kring öppningen av skrevan så saknas det också lav både på övre
sidan till vänster och till höger om de två stenar som möts. Kanske fungerade den liggande
stenen som ett lock för öppningen en gång i tiden.
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Figur 19. Skiss från Atjekåives offerplats, med ungefärlig skala. Nr 1, Klippöverhäng. Nr 2
Cirkulär stenformation. Nr 3, Upprest sten. Nr 7 och nr 8, är håla och eldplats. Inga mått
finns för dessa. Skiss, förf., 2017.
Figur 19 är en skiss av Atjekåives offerplats i fågelperspektiv. Offerplatsens klippöverhäng
(nr 1) var en stor hög med renhorn har observerats en gång i tiden. Cirkelformation av stenar
(nr 2, se Figur 15). Alla stenar i cirkeln syns inte på skissen men detta är den huvudsakliga
strukturen som författaren uppfattade av denna stenformation. Från Ö till V är diametern av
cirkeln ca 1,9 m och i mitten är den ca 80 cm djup. Det växer rikligt med mossa i cirkeln fast
jordmassan verkar ha blivit flyttad mot den SV delen av ringen någon gång under årens lopp.
En upprest sten (nr 3) ligger NV om cirkeln (Figur 14). Håla (nr 7) som verkar ha varit stängd
med ett lock av sten som uppfattas ligga vid sidan om öppningen. Eldplats (nr 8) med
kolbitar. Någon dokumentation av denna cirkelformation eller förhållandet mellan dessa
objekt har ej påträffats under arbetets gång.
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Figur 20. Avstånd mellan resta stenar och offerplatsen. Skiss, förf., 2017.
Skiss av de stenar som uppmärksammades i samband med offerplatsen sommaren 2017.
Punkt nr 1 är offerplatsen. Punkt nr 6 är en kvarts som låg mellan alla stenbumlingar (se Figur
16). Punkt nr 5 är den sten som kan uppfattas som en sorts vägvisare (se Figur 11). Punkt nr 4
är den sten som först uppfattades som vägvisare men också som en möjlig takhäll till en grav
(se Figur 12).

Mellan offerplatsen och stenarna (t.h. i bild) är stora stenblock och bumlingar. Från de resta
stenarna syns inte offerplatsen. Det finns gott om små skrevor och hål mellan stenblocken.
Mycket lav växer på stenarna och svaga spår var folk har gått tidigare kan anas där laven har
dött. Figur 16 ger en indikation av terrängens beskaffenhet.
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Figur 21. Atjekjaur med sommargravar på holmar i vattnet. Foto, förf., 2017.
100-200m Ö om offerplatsen är god sikt över Atjekjaur mot berget Skeltåive och Nenäsvaara,
den mörka kullen vid horisonten. På en holme i Atjekjaur finns det samiska sommargravar.
Här ser man också över ett renvallningsområde. Gravar på norra sidan om berget har också
dokumenterats men är svåra att hitta idag.

3.2. Fynden från Atjekåives offerplats.
Föremål från Atjekåives offerplats i SHM:s samlingar listas i bilaga 1, tillsammans med
föremålsidentitetsnummer. Föremålen är horn och brända ben, bleck av brons, en järnstav, en
ten av brons och ett beslag av tenn. I NM:s samling finns en rökpipa av trä som kommer från
Atjekåive.
Följande stycke beskriver de fynd som enbart finns omtalade från tidigare undersökningar av
offerplatsen.

Hallström nedtecknade följande fynd 1932 (Manker, 1957, 165). Fynden ska ha funnits på
NM redan 1921 då Dr. Rosendahl, järnvägsläkare i Gällivare, hade undersökt platsen år 1880
och lämnat in fynden till muséet (Hallström, 1932, 59, 123):
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•

Fingerringar av silver (minst ett par).

•

Armring av brons.

•

Hängprydnader av brons.

•

Bronsspännen (ett par).

•

Kattguld (ihophamrat).

•

Pilspetsar av järn.

•

Björnkäke.

•

Hästtand.

•

Stora mängder horn ska ha legat ovanpå bergutsprånget.

Utöver dessa fynd tillförde Hallström en rökpipa från Atjekåive till NM 1921 (Se bilaga 1).

Manker meddelar 1957 att inga av de uppräknade fynden hade registrerats vid Nordiska
Muséet (Manker, 1957, 165).

Oskar Jönsson, skogssame från Nattavaara, guidade Manker upp till offerplatsen år 1948.
Oskar skall ha sagt att stället gick knappt att känna igen eftersom man hade brutit och bänt
mellan stenarna. Det som Oskar såg på offerplatsen som 10 - 12 åring (ca 1890) var följande
(Manker, 1957, 166):
•

Hornhög på klipputsprånget, överväxt med mossa, stor som en myrstack.

•

Under hällen, i grottan, fanns det på marken kol, lite horn och ben.

•

I sprickor i bergväggen satt järnpilspetsar och näverrullar instuckna som var tomma
och sköra, 30 till 40 stk. Pilspetsarna var trekantiga i genomskärning, enkelspetsiga,
ca 10-20cm, ca 20 stk.

•

I marken hade Oskar och hans morbror grävt fram fler pilspetsar som var instuckna
under stenar.

•

Två fingerringar av silver. De var breda och prydda med små ringar.

•

Två armringar av silver som var vridna.

•

En kopp utan öra, vilken tycktes vara silver men den blev till pulver när man tog i
den. Detta tror man har varit kopp av tenn som fått så kallad tennpest.

•

Mycket kattguld eller glimmer.

Vid detta tillfälle, 1948, dokumenterade Manker följande fynd som han tog från platsen.
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•

Spridda benhorns- och ben-lämningar, benen delvis brända.

•

Lite kol.

•

Bitar av molybdenglans.
(Manker, 1957, 166).
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Figur 22. Fynd 1–9 från Atjekåives offerplats. OBS! Fynd 10–12 är inte relaterade till
Atjekåive. (Serning, 1956, Pl 33).
Figur 22 visar fotograferade fynd från Atjekåives offerplats (fynd 10–12 är från annan
offerplats, Skerfe). Följande fynd finns i Statens Historiska museum, inv.nr 16738 (Serning,
1956, 134). Här följer referat av Inga Sernings beskrivning av dessa.
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”Objekt nr 1: Rund prydnad, gjuten av tennliknande metall, kanten något defekt. Troligen hängprydnad. Ensidig reliefornering
bestående av mittkors, kors av linjer och konturlinjer. Diam. 2,4 cm.
Objekt nr 2: Kvadratiskt, starkt fragmentariskt hängbleck av brons. Varje sidas l ca 2,8 cm.
Objekt nr 3 och 4: 2 fragment av bronsbläck.
Objekt nr 5: Fragmentarisk ring till ringspänne med enkel, inristad ornering. Material: brons. Diam. ca 2 cm.
Objekt nr 6: Järnstav med fyrkantig genomskärning. L 8,5 cm.
Objekt nr 7 – 9: 3 genomborrade, sammanbankade glimmerstycken”.
(Serning, 1956, 134).

Serning räknar även upp följande fynd i Statens Historiska museum inv.nr 16779 (Serning,
1956, 134):
”Litet fragment av bronsbläck.
Stycken av sammanbankat glimmer.
Små bitar brända ben.
2 järnpilspetsar från Atjekåive ha tidigare befunnit sig i privat ägo. (Oskar Jönsson, Nattavaaraby). Att bedöma av trämodeller i
SHM är de av typ 12. Längd 16 cm. Bladens st. br. resp. 0,9 cm och 14 cm.”
(Serning, 1956, 134).

Vad gäller sejten som ska ha funnits på platsen enligt Linders utsago från 1851, så lyckades
Manker hitta en sten som kan vara den sejte som en gång fanns på offerplatsen på Atjekåive.
Den kom som en gåva till Statens etnografiska museum 1905 från greve Eric von Rosen från
”en offerplats med gamla renhorn i skogarna söder om Gällivare”. Greve von Rosen ”hade
köpt den av en ortsbo utan att få fyndstället närmare preciserat, och senare kunde han inte
anträffa mannen” (Manker ,1957, 165). Manker menar att det rör sig om Atjekåive och inte
Saivo offerplats eftersom att då hade man troligen uppgivit sjön där den offerplatsen ligger
(Manker, 1957, 166).
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Följande två bilder visar sejten som lämnades in till Statens Etnografiska Museum av
Rosendahl 1905. (Manker, 1957, 166).

Figur 23. Förmodad sejte från Atjekåives offerplats. (Manker, 1957).

53

Figur 24. Förmodad sejte från Atjekåives offerplats. (Manker 1957).
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3.3. Fynd från boplatser omkring Atjekåive.
1987 utfördes det en undersökning av härdar och en kokgrop ungefär 800 m SV om
Atjekåives offerplats. I undersökningen ingick att studera sambandet mellan boplatser och
samiska metalldepåer. Sambandet mellan boplats och metalldepå skulle visa sig i likheten
mellan de föremål som förekommer på vartdera stället. Fokus låg på boplatsmönster,
materiell kultur och samiska samhällen i Norrlands barrskogsområde under vikingatid och
medeltid. Till detta tar man även hänsyn till de dateringar som föremålen kan ge samt
härdarnas och kokgropens 14C dateringar. En av slutsatserna är att boplatserna och
offerplatsen har ett samband vad gäller användning i tid (Hedman, 2003,15, 18, 214).

Figur 25. Kartbild som visar Hedmans undersökningsplats vid Abborrträsk (Hedman, 2003).
De fynd som dokumenterats kommer från 4 härdar och en kokgrop. Dessa presenteras med
fyndlista från SHM, med föremålsidentitetsnummer, i bilaga 2. fynden har man framför allt
hittat kol och metallföremål, men även delar av kritpipor, järnspikar, kopparringar och
skärvor av porslin. Speciellt intressanta är fynd av brons/mässing-klocka till ren och ornerade
kopparbleck. 14C dateringarna från härdarna och kokgropen pekar på dateringar från mitten
av 500-talet fram till slutet av 1400-talet (bilaga 2).
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3.4. Samer vid Atjekåive.
Under 1550-talet ökar regleringen av skatt i lappmarkerna varpå informationen om samerna
och naturresurserna ökar. Detta ökade insynen i samebyarnas tillgångar d.v.s. fisk och vilt,
varefter skatten bestämdes och de som utnyttjade dessa naturresurser blev skyldiga att betala
skatt till kungen. Under 1500-talet ligger Atjekåives offerplats inom lappbyn Sjokksjokk
område.

Figur 26. Samebyar i Lule Lappmark ca 1760. Källa: Sköld, 1992, 13. Röd prick visar
ungefärlig lokalisering av Atjekåive.

I området finns det mängder av finska och samiska ort- och platsnamn varav namnet
Atjekvaara och Atjekåive är ett exempel på. Många platsnamn som finns kring Atjekåive
pekar på att det har funnits gott om fiske. Ett exempel på hur viktiga dessa vatten var går att
hitta i Peter Skölds avhandling om samisk bosättning i Gällivare 1550–1750. Där tar han upp
tvisten om fiskerätt mellan Sjokksjokksamen Påhl Paggesson och nybyggaren Mikael Ryss,
rörande fiskerätten i ”Akiekjaur”. Miljön kring Atjekåive är mycket bra för renbete och där
finns det lämningar av samiska visten som har funnits sedan lång tid tillbaka. Förutom att
naturen är rik på fiskevatten och vattendrag så finns det gott om myrmarker för sommarbete,
hänglavskogar och lavhedar vilket är naturlig näring åt renarna på vintern (Sköld, 1992, 50–
51).

Manker lyfter fram att Atjekåive ligger i västra delen av det som nu är Gällivare skogssameby
nära gränsen till Sirkas fjällappby (Manker, 1957, 166). Kartor över dagens renbetesområden
över dessa båda samebyar visar på en överlappning mellan dessa två samebyar i området
kring Atjekåive. I följande karta syns vallningslederna kring Atjekåive.
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Figur 27. Atjekåive (röd prick), kulturlämningar och vallningsleder. Karta, förf.,
2017(Underlag till data i kartan är hämtat från Sametinget.se och RAÄ fornsök). (Källa
till vandringsvägarna är från sametinget).
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Vanligtvis nämns skogssamer i samband med Atjekåives offerplats även om det skett en
överlappning av både skogssamer och fjällsamer i området. Båda har haft vägarna förbi
Atjekåive, både på norra sidan om berget men också alldeles intill bergets SÖ-spets. Där finns
det vandringsvägar där samerna har vallat sina renar till och från vinter-och sommarbete
under lång tid.

I Sven-Donald Hedmans avhandling (2003) framgår att samer har funnits i kring Atjekåive
sedan övergången till vendeltid. Hedman utgick ifrån 8 registrerade lämningar i närheten av
Atjekåive varav 5 undersöktes. Kokgropens datering 542–656 A.D. faller in på
folkvandrings- och vendeltid i Sverige. Hedman refererar till en avhandling av Ingela
Bergman där hon diskuterar jakt-och fångstsamhället i övre Norrland. Hon menar att
boplatserna före folkvandringstiden har varit basboplatser som man utgick ifrån till andra
lägerplatser både i skog och fjäll. Lokaliseringen av dessa lägerplatser ska ha styrts mest
utifrån tillgången på fisk. Bergman menar att under folkvandringstiden så ändras detta
mönster, ”basboplatsen i skogslandet försvinner och bosättningsmönstret består nu enbart av
lägerplatser omgivna av exploateringslokaler och förråd”. Bergman föreslår att detta nya
bosättningsmönster beror på ”en övergång från en basresurs till en annan, från fisk till ren”
(Bergman 1995, 198-203).

I samband med Hedmans undersökningar hittades fragment till en metallklocka från 1200–
1300 talet. En 14C analys gav dateringen 1192–1389 e.Kr. I Hedmans avhandling om
Boplatser och offerplatser framgår att sådana pinglor är kända skogssamiska redskap för att
valla ihop renarna (Hedman, 2003, 55).

3.5. Tidigare undersökningar.
Den först kända undersökningen av Atjekåive verkar ha genomförts av Linder som år 1851
uppgav i boken Om Swenska Lappmarken och dess inwånare, s 135, att på Atjekåive skulle,
vid den tiden, ha funnits en sejte (Manker, 1957).

Gustaf Hallström undersökte Atjekåive 1921. Då berättar han att offren ska ha blivit utförda
ovanpå och under klipputsprånget i en ”obetydlig grotta”. Han skriver 1932 att Atjekåive en
gång kanske var lika fyndrik som Unna Saivas offerplats men också att Atjekåive hade
plundrats ungefär 30 år tidigare. Efter första världskriget 1921 är Hallström ”bortglömda
forskningar i ämnet på spåren, utförda på 1880-talet av järnvägsläkaren Rosendahl i
Gellivare m.fl.”. Han hittar information hos Rosendahls änka och i Nordiska Muséets arkiv
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viktiga upplysningar om undersökningarna. I Nordiska Muséets magasin återfinns även
fynden, ”vilka underligt nog ej väckt den ringaste uppmärksamhet trots sin epokgörande
karaktär” (Hallström 1932,123). Då framgår det att fynden kom från Saivo och Atjekåive.
Från undersökningen 1921 räknar Hallström upp en stor mängd fynd samt att den sejte som
tidigare skall ha funnits på Atjekåive då var borta från platsen. Fullt bestämbara fynd fanns
från flera offerplatser, Atjekåive, Unna Saiva, Saivo, Seitaure, Vidjakuoika och Tjeuter som
Hallström ville placera vid ungefär 1000–1250-talen, d.v.s. övergången från vikingatid till
medeltid. Hallström talar om en äldre offerplatstyp som Atjekåive, Seitaure och Saivo, skulle
tillhöra enligt honom. Han talar om ”pilspetsar, hängprydnader, mynt m.m.” men utrymmet i
den text han skrev tillät inte mer ingående beskrivning av dessa föremål. (Hallström, 1932,
59, 125, 862).

Ernst Manker besökte platsen 1948 och kunde då bekräfta Hallströms beskrivning av
offerplatsen med ”rester av renhorns- och benlämningar kvar, benen delvis brända, samt lite
kol och några små bitar av ett glänsande mineral, som senare visade sig vara det sällsynta
molybdenglans” (Manker, 1957, 166).

1956 genomförs en katalogisering av de fynd som kommit fram från olika offerplatser av
Inga Serning. Hon undersöker och katalogiserar de fynd som har hittats på Atjekåives
offerplats och typologiserar dessa.
1987 Undersöker Sven – Donald Hedman ett boplatsområde ca 800 m SV om offerplatsen
som består av härdar och kokgrop i området intill Atjekåive var han gör 14C dateringar av
dessa och hittar fyndföremål varav flera är samiska (Hedman, 2003).

Boplatsen är belägen vid en tjärn i närheten av Abborrträsk. Där undersöktes en kokgrop och
fyra härdar av sju. 14C dateringar från kokgropen gav dateringar till 542–656 e.Kr. Kokgropen
mätte 2,1x1,0 m i storlek, ÖV utbredning, och 0,3–0,4 m djup. I den fanns sot och stora
kolbitar samt skörbrända stenar och ett rött, eldpåverkat, jordlager. I botten av gropen var
rikligt med kol som forskaren beskriver med följande ord …”närmast en bädd av stora
kolbitar under de skörbrända stenarna” (Hedman, 2003, 54).
En härd, A3, 14C-daterades till 1192–1389 e.Kr. Fyndmaterialet utgjordes av skörbrända
stenar, rikligt med brända ben, delar av en metallklocka och tre oidentifierbara järnfragment.
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Nästa härd, A4, 14C-daterades till 662–872 e.Kr. och innehöll flata skörbrända stenar, rikligt
med kol och inslag av ben.
Härd, A5, 14C-daterades till 1327–1440 e.Kr. Den innehöll skörbrända stenar och rikligt med
brända ben. En tydlig stratigrafi visar att den har använts vid flera tillfällen. Flertal föremål
hittades varav några var sentida, exempelvis fragment av glas och kritpipor. Det fanns
järnspikar, en järnkedja samt en fingerring med röd pärla fastsatt på en ring av koppar
(Hedman, 2003).
Härd, A8, gav 14C-datering till 1412–1480 e.Kr. Den innehöll skörbrända stenar, en 2–10 cm
tjock härdfyllning med benmaterial. Obrända ben fanns också intill härden. Därtill fanns det
flertal fragment av kopparbleck varav två var ornerade. I närheten hittades kritpipskaft och
under torven ovanpå härdfyllningen framkom skärvor av porslin. Det ornerade kopparblecket
har en avbildning av kåtor samt en halvcirkel och vad författaren har uppfattat som ett
hjortdjur. Se Figur 28.

Figur 28. Föremål från härd A8. Bild, Hedman, 2003.
Kjell Åke Aronssons avhandling (1991) behandlar bl.a. pollenanalyser gjorda i området.
Prover togs i anslutning till det område som Hedman grävde ut 1987, d.v.s. kring
Abborrträsket. Provkärnor av torv som var ca 1 m långa analyserades. Han började med att ta
14

C prov från kärnans olika djup för att få olika referenstidpunkter. Utifrån dessa gick att se

var i tiden var de olika pollensorterna låg i förhållande till djup som i detta fall motsvarar tid.
En datering vid 43 cm gav en kalibrerad datering på 674–941 e.Kr., 56 cm daterades 1610–
1410 f.Kr. och 20 cm daterades till 1716–1866 e.Kr. Dessa mätpunkter gav referenser i
Aronssons diagram. Genom att undersöka förekomsten av olika pollen som gräspollen och
trädpollen så syntes hur dessa har fluktuerat över tid, när de börjat dyka upp i miljön och om
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förekomsten har minskat under någon viss tid. Med denna information drogs slutsatser om
vilka växter som har funnits i området vid olika tidpunkter.

Aronssons undersökning visar att förekomsten av gräs (poaceae) och örter som målla,
skräppa och dunört (Chenopodiaceae, Rumex, Epilobium) förekom i ett intervall mellan 55
och 43 cm i provkärnorna, med en kraftig ökning från 30 cm och upp till ytlagret. På samma
sätt syns en relativt tydlig förekomst av tall fram till ungefär 55 cm var på den sjunker hela
vägen fram till 30 cm djup. Under den senare perioden syns även en ökning av björkpollen
(Aronsson, 1991, 78–81).

Figur 29. Pollendiagram som indikation på kulturella influenser i Atjekåiveområdet
(Aronsson 1991, fig. 104).

I denna uppsats har framför allt de senaste två undersökningarna (Hedman och Aronsson)
legat som en empirisk grund. Sernings katalogisering av fynd har också varit viktig vid
diskussionen av Atjekåives fynd.
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4. Resultat.
Resultatet är denna uppsats som sammanfattar och diskuterar olika fynd från offerplatsen på
Atjekåive, stenformationer i anslutning till offerplatsen tillsammans med pollenanalys och
utgrävningsresultat.

De fyra metallföremålen från offerplatsen är från tidig medeltid (1100-1200-talen). Vissa
föremål (kap 3.2) en rökpipa samt renhorn, finns också dokumenterade i NM:s arkiv men
saknar datering. Metallfynd framkommer på offerplatsen vid ungefär samma tidpunkt som
metallföremålen på boplatsen. Källor talar om fler fynd som har funnits på Atjekåive förutom
ben, horn och kol. 10 av dessa föremål har funnits på NM 1921 enligt Hallström. Dessa fynd
har ingen datering i nuläget. Skogssamen Jönsson talar om 50-60 föremål på offerplatsen
under slutet av 1800-talet (kap 3.2).

1851 talar Linder om att det fanns en sejte på Atjekåive. Det talar om att offerplatsen hade
vad som betraktas som ett viktigt föremål för en betydande offerplats. Den sejte som Manker
lyckades leta fram på etnografiska muséet och dokumentera förmodas vara den sejte som
Rosén lämnade in till museét (Figur 23 och Figur 24).

Aronssons pollenanalyser indikerar viss mänsklig aktivitet under järnålder eller ca 600-700e.Kr. som under 1600-talet blir tydligt igen. De kulturella spår av förändringarna i landskapet
fortsätter sedan att öka fram till modern tid (Figur 29).
14

C-dateringarna från Hedmans boplatsundersökning gav kalibrerade dateringar från början

av vendeltid till slutet av medeltiden. För okalibrerade värden se tabell 2 i bilagor. Vissa
föremål från boplatsen är yngre än 14C-dateringarna. Exempel på detta är kritpipor men de var
vanliga under 1600-1700-talen. Föremål som brukar kopplas till samer har framkommit som
exempelvis kopparbleck med en bild av kåta och renklocka (bilaga 2).

Offerplatsen innehåller mer än tidigare har dokumenterats. Cirkulär stenformation med
tecken av mänsklig påverkan, en rektangulär stenformation, en kvarts i en liten sänka och
andra uppresta stenar samt en härd (kap 3.1). I landskapet runt om Atjekåive finns mängder
härdar och flertal gravar spridda över ett vitt område (Figur 27).
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5. Diskussion.
Under detta arbete har författarens uppfattning om att klippavsatsen på Atjekåive har fungerat
som en helig offerplats växt sig starkare. Det grundar sig i platsens karaktäristiska formation,
den geografiska lokaliseringen samt dokumentation om renhorn, sejte och andra fynd stödjer
antagandet att en samisk offerplats har varit där under en längre tid. De som uppfattas som
delvis konstruerade stenformationer (Figur 15) har också spelat viktig roll för att få en
uppfattning om betydelsen av platsen då dessa stärker underlaget för offertraditionen och
även andra rituella handlingar vilket också kan höra ihop med eventuella gravsättningar
(Figur 12 och Figur 16). Dessa kan även indikera att offerplatsen kan vara ursprungen från
längre tid tillbaka än vad som är tidigare känt. Starkt samband finns mellan boplatsen och
offerplatsen i tid. Andra offerplatser har kopplingar mot vendel- och vikingatid som svärdet
från Pålnavuoddo (700-talet) och mynten från 900-talet vid Unna Saivas offerplats. Under
den tiden hade de folk som levde och rörde sig på Nordkalotten kontakt med andra folk vilket
framgår av de gamla sagorna som t.ex. Ottar från Hålogaland i Orosius Världshistoria.
Kontakt mellan olika kulturer kan även synas i fyndlämningarna från flertal offerplatser
(Serning, 1956). Under denna tid var Hålogaland och Bjarmaland i sina glansdagar och det
förekom att samer betalade skatt till flera kungar. Det är lång landväg mellan den innersta
viken i Vita havet /Bjarmaland i öster mot Bodö i väster men Bodö var känt för båtbyggande
under vikingatiden och Bjarmaland var känt för pälshandel. Visserligen seglades det norr om
landet för att komma in till Vita havet men alla hade inte den möjligheten. Alternativet blir då
att färdas på land istället. Färdvägarna låg ofta med älvdalarna men andra inlandsrutter torde
också ha uppstått beroende på omständigheterna och behovet.

Klipputsprånget stämmer väl överens med den topografi som ofta valdes till en offerplats
d.v.s. att det avviker i miljön av tydliga klippblock och en överhäll som fungerar som ett tak.
Själva utsprånget är i direkt anslutning till bergets branta sluttning och vätter mot söder. Från
takhällen är utsikten vidsträckt med bra vy över myrområdet där Hedman undersökte en
boplats. Från klipputsprånget syns även över renbetesland med tillhörande hänglavskog som
sträcker sig till närmaste högsta berg, Björkberget. Födoresurser har det funnits gott om i
denna miljö, i vatten, i skogen och i älvarna omkring. I Råneälven finns fisk samt att den
utgör en led mellan Dundret och kustbandet. I rak västlig riktning från Atjekåive (ca 60 km)
ligger Atjek som innehåller en samisk offerplats var det offrades till åskan (Manker, 1957,
192). På den nordliga sidan av Atjekåive syns Dundret i närheten av Saivo som också har
varit en heligplats för samer (Manker, 1957, 162).
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Med tanke på den aktivitet som varit i Lappmarkerna och i området kring Atjekåive så borde
det vara naturligt att utbytet mellan de människor som varit där har lämnat sina spår i de
kulturella lämningarna med tillhörande livsåskådan och religiösa uttryck.

Cirkeln av stenar i anslutning till offerplatsen har tecken på att människor har konstruerat
åtminstone delar av den. Cirkeln uppfattas som delvis konstruerad i samband med den
naturliga klippformationen. En fråga är var själva offrandet har ägt rum då stencirkeln ligger
på ovansidan om klippöverhänget var renhornen låg en gång i tiden. Källor talar om att
föremålen var instoppade i klippskrevorna under klippöverhänget. Som offerplatsen ser ut i
dag så är utrymmet under klippöverhänget ganska litet för att slakta en rentjur och ha en
offermåltid på. Mera troligt är att en sådan festmåltid kan ha skett ovanför klipphällen.
Dessutom är utsikten bättre ovanpå klippöverhänget. Den stora högen med renhorn skall ha
legat ovanpå hällen vilket talar även för att sådan aktivitet kan ha utförts ovanför
klipputsprånget. Genom tiderna har mycket fokus lagts på att undersöka utrymmet under
klipptaket och kanske har det förbisetts information som finns på ovansidan.

Vad gäller uppkomsten av de uppställda stenarna som finns i närområdet av offerplatsen är
det svårt att dra slutsatser om (se Figur 11). När i tiden dessa har ställts upp är något som
behöver en noggrannare undersökning. Dessa stenar och stencirkeln har dock inte omnämnts i
tidigare undersökningar. Eventuellt har de uppresta stenarna uppkommit senare i tiden för de
folk som har varit mindre bekant med stället.

Det går att diskutera huruvida depåerna på Atjekåive är samiska metalldepåer eller om detta
är en samisk offerplats. Diskussionen uppstår främst kring identifieringen av metalldepåer
respektive offerplatser då man kan skilja på mängder renhorn i förhållande till metallföremål.
Där syftas det på att metallfattiga platser med övervägande renhorn bör vara typiska samiska
offerplatser. (Hedman, 2003, 24–25). Enligt källor så har det funnits rikligt med renhorn på
Atjekåives offerplats och idag finns en del av dessa bevarade på muséum. Utifrån de
parametrarna så faller Atjekåive inom ramarna för en samisk offerplats och anses inte tillhöra
kategorin metalldepå. Metalldepåerna skall ha uppkommit utan ritualer och kan bedömas vara
en slags ekonomisk gömma som man återkommer till för att hämta tillgångarna. Denna
sortens metalldepå anses inte förekomma i samband med gravplatser (Fossum, 2006, 154). I
boken Lapparnas heliga ställen behandlar Manker Atjekåive som en offerplats (Manker,
1957, 165) och nämner det även som ett heligt berg. De heliga bergen beskrivs inneha branta
toppar samt avvikande konturer och formationer vilket Atjekåive har (Manker, 1957, 23).
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Inga Serning tar också upp Atjekåive i boken Lapska offerplatsfynd från järnålder och
medeltid var Atjekåive behandlas som en offerplats (Serning, 1956, 13, 162). I kapitel 1.4.
behandlas de engelska termerna ”offering” och ”sacrifice”. Enligt dessa då innebär att när ett
liv avslutas för offrandets skull då anses handlingen vara helig. Med tanke på renhornen
ovanpå klipphällen i samband med cirkeln av stenar (ev. offerring) så torde det indikera att
renar har fått sätta livet till i samband med offrandet.

De arkeologiska fynden talar sitt tydliga språk d.v.s. att människor har lämnat dessa på
platsen av en anledning. Föremålen kan vittna om det rituella förhållningssättet som också
behandlas i kap 1.4. De föremål som har hittats på Atjekåive är sådana som brukar inom
dagens arkeologi betraktas vara samiskt ursprung. Människor har besökt offerplatsen av olika
skäl under längre tid. Atjekåive finns dokumenterat sedan åtminstone 1700-talet och vidare
omnämnt under de följande århundradena.
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•

Från vilken tid kan denna offerplats vara. När slutade den användas och vad kan vara
orsaken till det?

14

C analyserna av härdarna från boplatsundersökningen har visat på dateringar till ca 500-600

talen fram till 1100-1400-talen. Rimligtvis hör den mänskliga aktiviteten kring Atjekåive ihop
med dateringarna. Andra offerberg och framförallt fynd från andra kultplatser i Lappland
visar på att motsvarande offerkultur har funnits under samma tid. Från den välkända
kultplatsen Unna Saiva har metallföremål daterats till 900-1000-talen. Med hänsyn taget till
detta är det rimligt att de människor som fanns vid Atjekåive har haft liknande religion under
denna tid. Fynden som blivit daterade av Serning indikerar att Atjekåives offerplats användes
under 1100–1200-talen. Dessa föremål ger en inblick i en tidsrymd under tidig medeltid och
är en indikator på folkets ekonomi och tillgång på material. Föremålen kan ge en viss datering
eftersom de är fysiska och besitter vissa karaktäristiska drag som går att härleda till den
kulturella utvecklingen. Datering av dessa fynd säger dock inte allt om Atjekåives
utvecklingsfaser.

Dokumentation av de berättelser som finns från Atjekåive pekar på att denna plats levde
under längre tidsrymd än de daterade föremålen kan säga. Pollenanalyser indikerar också
agrara ändringar vid Atjekåive före 1100-talet. Pollenanalyserna pekar på mänsklig påverkan
på miljön redan under ca 700-800-talen för att verkligen ta fart under 1700-1800-talen.
Offerplatsen kan ha använts även före de dokumenterade fyndens tid men då kan materialet
som offrats varit av en sådan typ att det inte har blivit kvar.

När Atjekåive började tjäna som ett heligt berg är inte lätt att svara på men det kan ha skiftat
från olika funktionaliteter under tiderna. Möjligen kan ännu oundersökta eller icke ännu
hittade gravsättningar på Atjekåive ge en bättre inblick i den frågan. Det går inte att dra några
definitiva slutsatser av de observationer som gjordes sommaren 2017. Dessa måste
undersökas mer noggrant med tillhörande analyser. I fall det visar sig att det finns så kallade
”ur”gravskick på Atjekåive då kan de rimligtvis vara samtida med ”ur”gravsättningarna i den
angränsande kommunen Tysfjord i Norge. Flera av dessa gravar dateras till 1000-1200-talen
varav en beräknas vara så tidig som de första ”ur”gravarnas period. (Schanche, 2000, 401402). Därför är det möjligt att de kan sammanfalla med boplatsens tidigaste dateringar (se kap
2.4).

Senare delen av denna fråga handlar om att försöka svara på frågan om när denna offerplats
slutade användas och varför människorna övergav denna.
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Under 1600–1800 talet så sker en allt tydligare strävan hos svenska staten att knyta samman
den samiska kulturen till Sverige. Detta skedde på många olika plan. Först började staten med
att strama upp skattesystemet vilket krävde ökad kommunikation med samerna.
Anpassningen till skatt och regler, samt utbildning och religion påverkade det samiska
kulturella uttrycket starkt. Som en del i utbildningen samt i etableringen av den svenska
statsmakten bland samerna skickades missionärer ut i Lappland och ett antal kyrkor byggdes i
Lappmarken ofta i samråd med samer (Nordstedt, 2011, 11). Dessa faktorer kom att förändra
den samiska kulturen så till vida att samerna gradvis lämnade den ”gamla” tron för
kristendomen. Som ett led i detta kristnande förstördes gamla kultplatser av missionärer.
Detta syns tydligt bl.a. på offerplatsen vid Saivo (Dundret) som förstördes 1747. Andra källor
som behandlar undersökningar av samernas kultplatser (t.ex. Vidjakuoika, långt uppe i
fjällvärlden) talar om kultplatser som fortfarande i någon mån användes i början av 1900 talet
(Manker, 1957, 171). De gamla kultplatserna som var i närheten av stora samlingsplatser som
kyrkor och var den svenska staten var mera närvarande, påverkades av dessa yttringar och
upphörde i takt med den tidens kulturella strömningar. Atjekåive är förmodligen en av de
kultplatser som tidigt har övergivits i förhållande till offerplatser som levde ända in på 1900talet. Manker säger att platsen hade undersökts kring 1851 och då skall platsen ha varit
oförstörd, men att en efterföljande undersökning visade att platsen hade plundrats kring år
1900. Av detta dras slutsatsen att den vördnaden för Atjekåives offerplats har upphört mellan
år 1850 och 1900. Detta kan tolkas som att den rituella aktiviteten på Atjekåives offerplats
har upphört för det mesta någonstans mellan 1850 och 1900. Det sista föremålet, en rökpipa
från Atjekåives offerplats, lämnades in på muséum 1921 av Hallström (se Figur 37). Hur
denna representerar senare ritualer på offerplatsen är inte klart men den kan visa på att någon
enstaka person har fortsatt besöka platsen. Vid besökstillfället 2017 fanns även ett nyligt
renhorn uppställt vid en utav de uppresta stenarna (se Figur 12). Denna skall nog inte ses som
ett offer utan ett utryck för att Atjekåives offerplats har ett sorts värde i folks medvetande och
är ett attraktivt utflyktsmål bland dagens människor. Vid senare besökstillfället under hösten
2017 så var renhornet borta vilket talar om att folk besöker Atjekåives offerplats även om den
ursprungliga betydelsen av offerplatsen försvunnit.
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•

Vilka var människorna som använde denna offerplats?

Vid undersökningen av vilka människor som har varit i området kring Atjekåive och använt
offerplatsen så framträder vissa troliga skeenden. De äldsta 14C-dateringarna som är från 500–
600-talen har uppkommit under en tid när samerna var fortfarande i största mån jägarefiskare-samlare. Troligtvis har några familjer samlats i området och bildat en familjegrupp,
någonting liknande det som senare kom att kallas för en sita (sii´dâ). Eftersom området har
många goda fiskevatten så är tillgången på föda god och födobehovet lätt att uppfylla.
Troligtvis har dessa grupper inte haft det nomadiserade rörelsemönster som senare återfinns
hos framför allt fjällsamer, utan de jagade, fiskade och samlade i ett cirkulärt område runt
boplatsen. Denna typ av bosättning verkar användas fram mot 1500-talet. Då folkökningen
och därmed storleken på renhållningen tvingar fram det årstidsbundna flyttningsmönster som
vi ser hos samer i dag. Skatteändringar i samband med 1600-talets krig drev fram en ännu
intensivare renskötsel (Fossum, 2006, 196). Den systematiserade renskötseln ökade behovet
av betesmarker. Med detta följde också att samerna behövde komma överens sinsemellan om
vilka områden som kunde användas för sommar och vinterbete. Dessutom blev nybyggarna
fler vilket också påverkade anpassningen av markanvändningen. Detta tillsammans med den
svenska statens intresse av att utöka kontrollen på beskattningen av samerna leder till att
lappskattelanden kommer till. 1695 görs en skatteomläggning där ansvaret för beskattning
läggs på hela lappbyn i stället för enskilda lappskatteland (Hultblad, 1968, 73-74). Troligtvis
är det överbetning som gör att samerna tvingas börja flytta med de renhjordar de har.

I slutet av 1500-talet och början av 1600-talet framträder ett mönster där fjällsamer och
skogssamer använder området kring Atjekåive. De olika grupperna använder området under
olika tidpunkter på året (Sköld, 1992, 125). Fjällsamerna använder det som vinterviste och
skogssamerna brukar det som sommarbetesland. Enligt Manker i boken De svenska
fjällapparna så framgår att i Sörkaitums sameby fanns tre sitor, där sita nr 3, Nägga-Skano,
flyttar mellan vintervistet i Jutsajaure–Gällivare (Skröven) och sommarvistet i Ritsem. Det är
också troligtvis denna sita som huvudsakligen har använt Sörkaitums (Unna Tjerusj)
flyttningsleder som visas i Figur 27. Detta utesluter inte att andra sitor har vandrat förbi
Atjekåive. När det gäller skogssamerna så förekommer det ett mer komplicerat mönster.
Lappbyn Sjokksjokk finns omtalad i gamla dokument och skall ha varit i området mellan
Lule – och Kalix älv och ska ha varit en mycket rik lappby d.v.s. ha haft många renar. Denna
lappby har dock försvunnit och övergått i ett antal andra byar där Gällivare skogssameby har
befunnit sig i området kring Atjekåive. Denna skogsamebys kulturform liknar till stor del de
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äldsta bosättningarna med mindre nomadiserade vandringar och sitorna har fortsatt ha en
viktig betydelse.
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•

Hur användes offerplatsen på Atjekåive d.v.s. vad offrade man där. Vad kan
föremålens mängd säga om omfattningen av kultutövandet?

Vad gäller Atjekåive i det här perspektivet så finns det några viktiga poster som kan ge vissa
ledtrådar. De daterade fynden är viktiga för tolkningen av offerplatsen. Likaså är
beskrivningar av offerplatsens beskaffenhet från tidigare besökstillfällen av både amatörer
och arkeologer. Hur dessa komponenter samspelar med varandra används som stöd för
tolkningen av offerplatsen. Troligt är att plundringarna som skall ha ägt rum vid 1900-talets
början kan ha lett till minskning av fyndinformationen.

Innan den expansiva renskötseln ägde rum så är uppfattningen att samerna i området levde
relativt stationärt och framför allt på jakt och fiske (se kap 3.4). Om det är fallet då är det
tänkbart att gruppen för det mesta använde tillgängliga resurser (råvaror i form av mat och
material) i närområdet. Med begränsad tillgång till inflyttade föremål torde dessa lokala
resurser ha funnits med i offrandet. Vid utökat utbyte mellan kulturer så ändras
resurstillgången vilket avspeglas ofta i materialet på offerplatserna (Serning, 1956, 163-164).
De daterade fynden från Atjekåives offerplats vitnar om detta utökade kulturutbyte. Dessa
beständiga metallföremål dateras till 1100-1200-talen (Serning, 1956, 162-164). Även om
dessa föremål talar sitt tydliga språk så säger de inte något om de föremål och den aktivitet
som inte syns längre. Manker och Rheen talar om hur samerna smorde sina gudabilder med
t.ex. blod, fett (Manker, 1957, 54 och Rheen,1897/1983, 37). Denna typ av offer försvinner
snabbt då de bryts ned relativt fort i naturen vilket gör att bevis för sådan aktivitet blir svår att
hitta. Exakt var den förmodade sejten, från Atjekåives offerplats, har använts är svårt att ge
några slutgiltiga besked om. Att den troligen kommer från Atjekåives offerplats bygger på
berättelsen som följde med sejten och tolkningen av den (Manker, 1957, 165-166). En
bergartsanalys skulle eventuellt kunna ge information om varifrån sejten kommer
ursprungligen. Inget talar heller emot att en sejte kan ha flyttats mellan orter. En NIRspektroskopi kan ge information om sejten har blivit insmord med organiskt material. I så fall
då kan det vara den bäste indikatorn på att detta kan vara en äkta sejte.

Kvarvarande renhorn på offerplatsen är starkt kopplat till offrandet av renar. Renhornen skall
ha legat ovanpå bergutsprånget (Manker, 1957, 165). 2017 observerades det en cirkel av
stenar vilken verkar vara konstruerad intill en klippa (Figur 15). Möjligt är att detta kan vara
en så kallad offerring som behandlas i kap 5.2
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De fynd som Hallström undersökte kan ge bättre insyn i den tidsepok de kommer ifrån (se
kap 3.2). Några av dessa fynd kan möjligtvis indikera att de är äldre än de daterade fynden.
För att kunna få några säkra dateringar utifrån dessa fynd så måste förutsättningen vara att
fynden finns tillgängliga för analys.

Sammanfattningsvis kan alla de dokumenterade fynden ge en lite överskådligare indikation
om kultutövandets möjliga omfattning. Tas hänsyn till dessa vittnesbörder, syns det att
föremålen har varit av en ansenlig mängd, dock inte i närheten så många som på Unna Saivas
offerplats. Trots det har mängden ändå varit av betydliga mått. Frågan är bara om alla fynd
som har funnits på Atjekåive har blivit nedtecknade. Då skall man inte heller glömma det
förgångna materialet som försvunnit relativt fort i naturen.

Innan den ökade renskötselns tid så kan offerplatsens användning ha varit av annan karaktär
under en tid då anledningen för förflyttningar inte var lika stor och det fanns mer av vildrenar.
Renen har naturligt stråk vid Atjekåive och är en utav flera viktiga födoresurser.
Metallföremålen som har blivit omnämnda (pilar/pilspetsar) tyder på att jakten och troligtvis
fisket har spelat en större roll i kulturen. Genom att miljön är lämplig för ”ur”gravar så är det
möjligt att förkristna samer kan ha begravt de avlidna på berget. Offerplatsen kan då ha ett
ursprung eller samband med dessa eventuella gravar. Det är en möjlig grogrund för att berget
och därigenom offerplatsen kan ha fått ett högre religiöst värde.
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•

Finns det ett samband mellan offerplatsen och närliggande lämningar på och vid
berget.

Som tidigare har nämnts torde det vara ganska klart att lämningarna vid Atjekåive är
uppkomna i samband med samiskt kultutövande. Boplatslämningen innehöll föremål av
samiskt ursprung. Boplatsen ligger även intill en väg för renflyttningar. Den vägen ligger vid
Atjekåives fot. Avståndet från boplatsen till offerplatsen är relativt kort (ca 800 m). Det
tidsspann som härdarnas 14C dateringar har visat på stämmer överens med den kulturella
utveckling som syns på andra ställen inom Lappland. Analyseras ett lite större område kring
berget så finns ett större antal härdar. Det finns fångst – och förvaringsgropar samt
sommargravar inom några kilometers avstånd från berget (Figur 27). Detta indikerar att
området har varit en betydande plats för folklig rörelse och eventuella bosättningar av samisk
karaktär. Lämningar av samiskt ursprung på boplatsen samt på offerplatsen torde vara ganska
klara indikationer på sambandet mellan offerplatsen och närliggande lämningar.

5.1. Offerplatsens användning.
Atjekåives offerplats har alla tecken på att ha använts som traditionen säger att det offrades
renar av religiösa skäl och även andra föremål. Detta indikerar en tid då renen börjar få större
betydelse i samernas ekonomi. Detta kan vara en vidareutveckling från en äldre tids
gudsdyrkan där anledningen för offrandet var annorlunda och inte lika starkt kopplat till
renarna.

En hypotes är att stenformationerna (ev. konstruktioner) med stenhäll och kvarts kan vara
äldre tids gravar eller ”ur”gravar. I så fall kan ursprunget till offerplatsen vara att döda
begravdes i området. I samband med begravningar kan de döda ha ärats på olika sätt med
offer och ritualer. Sedan utvecklas dessa traditioner i takt med tiden då renskötsel ökar och
förutsättningarna för offrandet ändras. Anfäderna var då döda sedan länge och samerna hade
förmodligen kommit ur kontakt med de tidigaste gravskicken som troligen fallit i glömska.
Även om offerplatser fanns dokumenterade redan på 1600 talet (Rheen, 1897/1983) så visar
denna information bara ytan av betydelsen av en tradition som har ursprung sedan länge
tillbaka i tiden. Offerplatserna har förmodligen gått genom olika utvecklingsfaser före 1600talet.
Det material som en gång fanns på Atjekåive har för det mesta försvunnit ur tiden, vissa saker
finns bara dokumenterade från muntliga källor vilka också har sitt värde. Dessa kommer från
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samer som fortfarande hade en relation till offerplatsen fast något förändrat synsätt i
förhållande till offerplatsens äldre dagar. Tas hänsyn till dessa i samband med berättelser och
undersökningar av andra offerplatser så kan vissa paralleller dras mellan dessa offerplatser
vad gäller tid och bruk. Namnet Atjekåive kan också vara en indikator som säger oss mer än
man vid första anblicken tror. Det behandlas närmare i kap 5.4

5.2. Offerringar.
Offerringar har definierats av Spangen som (Spangen, 2016, 177):
Typ 1 som har mer strukturerad utformning och är minst 4 m i diam. Dessa utformas mest på
att rensa stenar från marken i ett stenras för att utforma tydliga väggar eller genom att bygga
tydliga väggar ovanför jordytan i en stenig miljö. Hon diskuterar huruvida dessa är vargfällor
eller andra typer av lämningar.
Typ 2 är mindre än typ 1 och mindre noggrant byggd med 1-3 lager av stenar i cirkelns vägg.
Typ 2 kan även vara uppbyggd av några få stenar på marken som uppfattas som en cirkel.
Enligt Spangen faller denna typ 2 endast inom kategorin för cirkulära offerplatser i
förhållande till typ 1 strukturer i Finnmark och Troms.
Typ 3 förekommer i mera slumpmässiga former med nästan ingen liknelse alls med typ 1
strukturerna. Denna typ 3 förekommer som halvcirklar, fyrkantiga, rombiska, hästskoformade
med sten eller väggar av torv.

Vid den okulära undersökningen av offerplatsen sommaren 2017 identifierades en cirkel av
stenar, som inte omnämnts i tidigare undersökningar. Denna formation var 1,9 m i diameter i
ÖV riktning och med en ca 80 cm fördjupning i mitten. Placeringen av cirkeln är snett
ovanför klipputsprånget med gott om plats i flera riktningar. S delen av cirkeln gränsar mot
en kant nedanför klipphällen.

Cirkeln på Atjekåive har stora likheter med Spangens typ 3 och stenkonstruktionerna
beskrivna i Edvinger och Broadbents artikel om samiska offerringar. Edvinger och Broadbent
beskriver flera stenkonstruktioner med rösen i mitten eller någon form av centralpunkt där
sejtar har varit placerade. Denna cirkel har mer av en grop i mitten och eventuellt kan någon
form av plundring ha skett i ringen som har förändrat denna formation, om den inte har
upprättats på detta sätt. Storleken på cirkeln stämmer överens med Edvingers och Broadbents
beskrivningar. Vissa kopplingar har gjorts till gravsättningar vid några sådana
cirkelkonstruktioner (Edvinger, Broadbent 2006).
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Denna cirkel på Atjekåive är intressant eftersom den är i kontext med offerplats, boplats och
troliga närliggande gravar.

Denna cirkel har troligtvis haft ett ursprung som en offerring av lokaliseringen att döma och
med tanke på att den är belägen på en dokumenterad offerplats. Genom att dra paralleller med
”offeranläggningen” på Grundskatan i Edvinger och Broadbent antas att denna konstruktion
kan ha uppstått vid ungefär samma tidpunkt d.v.s. ca 800–1100-talen (Edvinger, Broadbent
2006, 37). Detta stämmer även väl samman med de övriga fynden vid Atjekåive och på
Atjekåives offerplats.

5.3. Gravsättningar.
Enligt RAÄ:s fornsök skall det även finnas samiska gravar på norra sidan om berget samt
sommargravar på holmar i vattnet Atjekjaur nedanför berget (se Figur 31). Med anledning av
detta gjordes observationer vid besökstillfället sommaren 2017 som kan tolkas att även
gravsättningar har gjorts i nära anslutning till offerplatsen. Ett exempel är den uppresta sten
tillsammans med rektangulär formation i marken som kan även identifieras som ett
kistliknande utrymme. I anslutning till offerplatsen hittades det även en kvartsbit i en liten
sänka i stenhavet, något som ofta har förekommit på samiska heliga platser. En möjlig
förklaring till att denna kvartsbit finns där kan vara p.g.a. samisk trosföreställning talade om
läkestenar som ofta var av kvarts och hade helande förmåga. Det går därför att tänka sig att
den har fått följa med en möjlig gravsättning. Samiska ”ur”-gravar (grottgravar och
stengravar) förekom ofta på steniga områden och därför är det inte osannolikt att
klapperstensfälten på Atjekåive även har använts för gravsättningar vid olika tider.
Sambandet mellan offerplatsen och de dödas vilorum måste anses som trolig. Dessa typer av
gravar har ett brett tidsspann. I Fossums avhandling framgår tidpunkterna 300 f.Kr ända fram
till 1800-talet e.Kr. (Fossum, 2006). För att få en klarare bild av Atjekåive så bör området
inventeras med avseende på möjliga gravsättningar.

Det är värt att understryka att formationen på Figur 12 och Figur 13 har inte blivit undersökt
så det har inte bekräftats vad den föreställer men senare delen av Fossums första exempel (se
referat i kapitel 3.1) har stora likheter med detta kistliknande utrymme. Miljöbeskrivningen i
det senare exemplet passar väl in på klippbältet där Atjekåives offerplats ligger.
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5.4. Möjlig relation till namnet Atjekåive.
Átjekåive är ett granitberg och ligger på en berggrund med hög magnetism och starka
skiftningar i polaritet just på och intill berget. Själva berget har stark positiv magnetism och
just intill berget på norra sidan skiftar magnetismen till att bli starkt negativ. I stora delar av
Norrbotten finns det kraftiga skiftningar i det magnetiska fältet. Magnetismen är en indikator
om järnhalten i marken. Järn i sig är ledande och när det blir höga laddningar i närheten av ett
område som exempelvis vid Atjekåive så kan åskurladdningar ske. Det förekommer ofta att
åska slår ned i sådan miljö. Stor polaritet är förutsättning för urladdning (Cooray 2003, 20–
25).

En annan möjlig bakgrund till namnet, Atjekåive:s, härkomst kan ha med anfäder att göra.
Terminologin visar att ordet Attje kan tolkas på andra sätt än bara åska och åskdunder. Attje
kan även betyda, gubbe, fader, farfar, morfar, d.v.s. ”en manlig sidosläkting i fjärmare led
bakåt” (Manker 1957, 21). Med tanke på möjliga gravar som har observerats på Atjekåive så
kan det vara så att denna terminologi syftar på avlidna människor eller anfäder.

Förslagsvis kan namnet vara av tvetydig karaktär vilket syftar på både den gudomliga åskan
och anfäderna. Det hänger ihop med andlighet och andevärlden som var starkt präglad i dessa
människors kultur. Man försökte ofta kommunicera med andevärlden och även hedra de döda
och det gudomliga med sång och offer.

Figur 30. Översiktskarta över magnetism i Sverige. Figur 31. Magnetism på och vid Atjekåive.
Rött, positiv magnetism. Blått, negativ magnetism. Bild från SGU.
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Bild från SGU.

Till följd av detta är det tänkbart att åskguden Horágalles (Thorsmannen) också kallad
Tiermes har varit en gud som har spelat roll på kultplatsen, båda namnen syftar på en åskgud
som hade en framträdande roll hos samerna. Teckningar av offerlavar, där offergåvor lades
upp i form av horn, renhuvud och klövar, avbildar ofta denna gud. Sådana offerlavar var
gjorda av förgängligt trä vilket kan förklara avsaknaden av dem (Rheen, 1897/1983, 37).
Detta utesluter dock inte att andra gudar har blivit dyrkade på Atjekåive.

Likheter finns mellan samernas åskgud, Horágalles och vikingakulturens åskgud, Thor. En
sådan mäktig sak som åska har haft stor påverkan på båda kulturerna. Det som indikerar att
dessa kulturer har påverkat varandra med denna dyrkan syns kanske starkast i offrandet av
djuret. I sagan om Thor och hans bockar så slaktades de för att förtäras men man var noga
med att inte bryta märgbenen. Samma berättelse finns också hos samerna att vid offrandet av
björnen skulle benen vara hela (Rheen,1897/1983, 45). Det förekommer dock ofta kluvna
märgben i samband med samiska lämningar.

Om namnet syftar på både bortgångna människor och åskan eller var för sig så stärker båda
möjligheterna vikten av Atjekåive som helig plats. Thorsmannen var en åskgud av stor
betydelse i den samiska religionen och samma gäller om kontakten med andevärlden (Rheen,
1897/1983, 35). Vilken anledning som än står bakom bergets namn så har namnet förknippats
med åskan och/eller en manlig figur.

5.5. Boplatsundersökningar.
Boplatsundersökningarna visar på tidigare aktiviteter kring Atjekåive än offerplatsens
föremålsdateringar. Vid undersökningen har 14C-dateringar som sträcker sig från ca 600-talet
fram till senare delen av 1400-talet påvisats. Vissa delar av fyndmaterial från boplatsen visar
på samiskt ursprung t.ex kopparbleck med avbildning av kåtor och hjortdjur samt delar av en
pingla som förknippas med skogssamers sätt att samla ihop renar. Vissa fynd i materialet är
inte tydligt förknippad med samisk kultur som t.ex. järnspikar och kedjor. Dessutom finns
delar av fyndmaterialet som har ett senare tids ursprung som kritpipor och porslin. Det som
syns av boplatsens dateringar är att människor har haft vägarna förbi Atjekåive under lång tid.
De har varit vid härdarna flera gånger även om det inte framgår hur länge de stannade där.
Viss skevhet kan förekomma vad gäller 14C-dateringar om dateringen baseras på träkol. I
fallet med Hedmans Dateringar så framgår det inte om det är brända ben eller träkol som
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daterats. Om det är ben som daterats så bör dateringarna vara korrekta. Om det är träkol som
daterats så kan det vara så att själva träkolet kan ha hög egenålder. Trä i naturen bryts ner
under en period av uppskattningsvis max 100 år. Torra tjärstubbar skulle kunna finnas
rimligtvis i upp till 200-300 år. Enlig Hedman så har dock fynd som gjorts vid
boplatsundersökningar i Norrland visat sig vara samtida med 14C-daterat kol vilket enligt
honom indikerar att färsk ved använts som bränsle (Hedman, 2003, 143).

5.6. Vandringsvägar.
Fjällsamernas och skogssamernas sommar-och vinterbetesland överlappas i området kring
Atjekåive. Det finns flera stigar eller vägar som ligger i närheten av Atjekåive som renar och
människor har färdats på väg till de olika betesmarkerna. Detta belyser något av
användningen av offerplatsen och det var viktigt att ära gudarna för att allt skulle gå bra vad
gäller renarna och människorna. Att komma fram helskinnad och frisk samt att det skulle gå
bra med renarna var viktigt för dessa människor. En utav dessa vägar ligger i närheten
Atjekåives södra sluttning i anslutning till boplatsen (se Figur 27).

En förutsättning för att en offerplats skall kunna finnas är att det finns folk som använder den.
Dessa människor kan ha bott i närheten av offerplatsen eller passerat den. Ofta fanns dessa
offerplatser på ställen som passerades vid renflyttningar. Atjekåive kan ha tjänat både bofasta
och vandrare. Från ett inventeringstillfälle 1974 från Atjekåives offerplats framgår följande
kommentar ”Uppgiftslämnaren Lars Vakko säger att något har funnits där som man måste
tillbedja för att kunna passera” (Fornsök, RAÄ. 2018. Raä-nr: Gällivare 78:1).
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6. Slutsatser
Från vilken tid offerplatsen kan beräknas vara är än i dagsläget svårt att fastställa. De
observationer som gjordes vid besökstillfället 2017 av formationer/konstruktioner av stenar
understryker vikten av vidare forskning. Dessa behöver naturvetenskapliga analyser som kan
stödja eller motbevisa vad dessa föreställer. Stöd av källor om samiska offerplatser och
lämningar är det underliggande materialet till tolkningen av dessa formationer/konstruktioner
i denna uppsats. Dessa har fått agera i samband med miljön, de övriga lämningarna och det
arkeologiska materialet.

Mycket tyder på att offerplatsen kan ha ett tidigare ursprung än 1100-talet och att den levde
längre än in på 1200-talet. Det material som oftast hittas i dessa sammanhang börjar dyka upp
under den tid då Novgorod spelade stor roll med pälshandel under 1100–1200-talen. Då
börjar samernas förändrade ekonomi synas i metallföremålen. Före den tiden är det tänkbart
att förgängligare material användes i samband med offrandet. De skrivna källorna från 1700talet talar om att offer skedde på Atjekåives offerplats ännu in i det århundradet och kring
1850 fanns det fortfarande en sejte på platsen. Det saknas arkeologiskt material för att stödja
förekomsten av offrande fram till den tiden men det källmaterial som talar om att offerplatsen
var fortfarande aktiv under 1700-1800-talen anses vara trovärdig med tanke på hornhögen
som fanns där kring 1900 enligt vittne (kap 3.2). Med det i åtanke så finns det heller inte
något föremålsfynd som stödjer aktivitet på själva offerplatsen före 1100-talet men mycket
tyder på att så kan vara fallet. Det bygger huvudsakligen på boplatsundersökningen,
pollenanalyserna och formationer/konstruktioner vid klipputsprånget och i blockhavet på
Atjekåive.

Av boplatsundersökningen vid Atjekåive framgår det att människor har vistats vid foten av
berget från vendeltid och människor har återkommit till boplatsen ett flertal gånger under
längre tid. Med tanke på kritpiporna som hittades vid boplatsundersökningen så tyder de på
aktivitet där fram till ca 1600-1700-talen om än vid enstaka besökstillfällen.

Pollenanalyser från Harrejaure, i närheten av boplatsen vid rötterna av Atjekåive, indikerar
någon sorts kulturellt betingad förändring i landskapet under perioder då aktivitet har varit på
boplatsen. Varför landskapsändringen inte är större kan ha sin förklaring i att den mängd folk
som var i rörelse i området var få.
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De tidigaste bosättarna har förmodligen varit människor som har haft ett stationärt
boplatsmönster och livnärt sig på jakt och fiske i det kringliggande området. Huruvida flera
kulturer har funnits i dessa trakter utesluts inte. Under 1500-talet fram till 1900-talet var
Atjekåive ungefär mitt i samebyn Sjokksjokk. I och med övergången till renskötande samer
syns hur området har använts av både fjällsamer och skogssamer under olika delar av året.

De parametrar som finns i kap 1.4. om huruvida ett offer är heligt eller inte så är det flera
saker som stödjer Atjekåives offerplats heliga roll. Hornen anses indikera djuroffer i
anslutning till en eventuell offerring. Linders utsägelse om att en sejte funnits på platsen
anses trovärdigt men den är också ett utryck för platsens heliga innebörd. Indikationer i
miljön tolkas som möjliga ”Ur”gravar vilka utgör ett ämne för vidare forskning. Ifall detta är
gravar då ger de ett utryck för samspelet mellan två världar, eventuella riter och understryker
bergets religiösa värde. Sommargravar på holmar i sjön Atjekjaur är av samisk typ och
troligtvis tillkomna efter kristnandets tid. I berättelser talas om att döda begravdes på
holmarna över sommartiden för att senare hämtas och tas till Gällivares kyrkogård när
skarsnön bar. Även på norra sidan av berget har gravar observerats.

Utifrån dokumentationer och vittnesbörd om offerföremålen så verkar dessa ha varit
varierande och fler än i dag går att ta fram. Dessa tyder på den tillgängliga ekonomi som
fanns att tillgå vid offertillfället. Dessa har varit föremål av olika metaller men också av
förgängligare material som näver (kap 3.2). Troligtvis har även typiska samiska offer
förekommit i form av fiskflott eller blod från djur. Dessa offer är av sådan natur att de
försvinner på kort tid utan synliga spår. Fynden som Hallström beskriver (se kap 3.2) kan
eventuellt ge en ökad insikt i dateringar och kulturella strömningar på och kring berget.

De uppresta stenarna (Figur 11) som ligger i anslutning till offerplatsen är av svårbedömd
datering och det är osäkert om dessa kan kopplas till offerplatsen eller om dessa har endast
fungerat som vägvisare för senare tids besökare som inte varit så bevandrade på platsen. Det
skulle även vara intressant att göra fosfatanalyser i cirkeln och det kistliknande utrymmet för
att se om något har tillförts det naturligt nedbrutna materialet. Stenformationerna indikerar att
det fortfarande finns mycket vi inte vet om offerplatsen på Atjekåive.
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7. Summary
This thesis gathers information concerning the sacrificial site Atjekåive and its surroundings.
An adjacent settlement site has been excavated by Sven-Donald Hedman in 1987 and the
results have been contributing to the overall work. Furthermore a pollenanalysis conducted by
Kjell-Åke Aronsson in 1991 has given some insights of early cultural influences in the area.
Written sources about this site have been sparse. Earnst Manker´s work Lapparnas Heliga
ställen from 1957 has contributed a great deal as well as early writings of Samuel Rheen
Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige from the 15:th century. Archaeologist Gustaf
Hallström, Lapska offerplatser, 1932, left valuable information regarding some of the
findings from the site. Inga Sernings work Lapska offerplatsfynd från järnålder och medeltid,
1956, has provided datings on a few objects from the site that are estimated to be from 11001200 A.D.

The task has been to find more information about the site to get a better view of its
cronological history. Results show that this site has features indicating that it may be older
than the object datings suggested (1100-1200. A.D.). The nearby settlements and the
pollenanalysis indicate human activity in the area from roughly around 600 A.D. The
sacrificial site contains stone formations that need further investigation. Those stone features
consist of possibly a sacrificial stone circle and early graves, called ”urgravar”, that are often
linked to sami culture. Urgravar can have as wide timespan as 300 B.C-1800 A.D. and the
stone circles are often found in the context of the viking age (700-1050 A.D.).

Chapter two gives an overall view of historical happenings in Sápmi that highlights events of
cultural influences. It adresses the sami culture in Barents region and describes sacrificial
sites in general. The datings (by Serning) of the findings from these sites are generally based
on metal objects that are mostly dated to 1000-1300 A.D. One of the sites contained a sword
dated to the 700 A.D. What needs to be put into consideration about these sites is that the
economy of those who used those sites changed. This means that before the metal objects
appear, organic material was used for offerings. Organic material disappears sooner than
metal and consequently only the metal objects are present.

Chapter three describes the Atjekåive sacrificial site and the findings that have been
previously gathered from the site. The author conducted a site survey and documented the
sacred cliff/cave as well as several other undocumented stone structures.
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Also in chapter three the previously documented investigations in the nearby area are referred
to. The settlement has been carbon dated to 542-656 A.D (Cal, 1 sigma). The latest carbon
dating from this site is 1412-1480 A.D (Cal, 1 Sigma). In the latest layer there where findings
of clay pipes and a ornated plate of bronze. The ornation showes a typical sami hut ”kåta”.
The clay pipes in this layer are considerably younger than the carbon dating dates. Such pipes
where common in 1600-1700 A.D. Carbon dating dates may have an offset if the wood has
dried for a longer period of time before use. The results of the investigation are described in
chapter four.

Chapter five is a discussion of the results brought forth during this work. The investigation
from the sacrificial site suggests that it has undergone different stages and usage from
aproximately 600 A.D. or most likely the viking period. Indications point towards usage of
the site until christianisation of the sami people and maybe as late as the middle of the 19:th
century. This conclusion is based on the previously undocumented stone features along with
the pollen analysis and the settlement datings. The presence of a ”sejte” in 1851 and
documented plundering in early 20:th century indicate the sites final days. A short section
discusses the relation between the name Atjekåive (Thunder head) and the natural
environment. Since the mountain is located in a very magnetic area, it is likely that
thunderbolts have been observed on the mountain by early settlers. The chapter concludes
with a discussion of the effects of the Swedish state precence in the north of Sweden in the
17:th and 18:th century, when the sami culture transits from hunting and fishing to a more
nomadic way of living based on reindeer herding. All the conclusions are summarized in
chapter six.
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Bilaga 1, dokumenterade fynd från museisamlingar

Föremål från Atjekåives offerplats i SHM:s samlingar listas här nedan och uppges med
föremålsidentitetsnummer (ID):

(Inventarienummer: SHM 30669):
•

90gr horn (ID: 15881, SHM).

(Inventarienummer, SHM 16779):
•

Bränt ben (ID: 542934, SHM).

•

Bleck av brons (ID: 542927, SHM).

•

Fragment av trä (ID: 542948, SHM).

(Inventarienummer: SHM 16738):
•

Järnstav (ID: 448329, SHM).

•

Ten av brons, hästskoformat föremål (ID: 448356, SHM).

•

Tenn, beslag (ID: 448357, SHM).

•

Brons, plåt (ID: 448355, SHM).

Figur 32. Järnstav, SHM 448329. Bild från SHM.
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Figur 33. Hästskoformad ten av brons ca 2 cm i diam., SHM 448356. Bild från
SHM.

Figur 34. Plåt av brons, SHM 448355. Mått saknas. Bild från SHM.
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Figur 35. Beslag tenn, SHM 448357, ca 2,4 cm i diam. Bild från SHM.

Figur 36. Ben (Ren) Horn från Atjekåives offerplats. SHM 30669 Bild från SHM:s
databas.
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Det föremål som finns kvar från Atjekåives offerplats i Nordiska Muséets samlingar är
en rökpipa av trä. (Inventarienummer: NM 138976):

Figur 37. Rökpipa av trä från Atjekåive. NM 138976. Bild från NM:s databas.
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Bilaga 2. Fynd från boplatsen vid Atjekåive.
Fynd från Hedmans undersökningar av boplatsen 800m SV om Atjekåives offerplats:
(Inventarienummer 32380, SHM).
Kokgrop (anläggning, A2):
•

Lätt eldpåverkade stenar.

•

Sot och kolbitar.

14

C -datering 542–656 AD.

Härd (anläggning A3):
•

Kvarts. (ID: 18270 SHM).

•

Rikligt med brända ben. (ID: 18271, 18273, 18274 SHM).

•

3 stk obestämbara järnfragment (intill härden). (ID: 18269 SHM)

•

Fragment till en malmklocka (intill härden). Ev. samma föremål som klocka av
brons/mässing.

•

Klocka av brons, Klocka av mässing. (ID: 18268, 18272 SHM).

14

C -datering 1192–1389 AD.

Härd (anläggning A4):
•

Brända ben.

•

Rikligt med kol. (ID: 18278, SHM).

14

C -datering 662-872 AD.

Härd (anläggning A5):
•

Rikligt med brända ben. (ID: 18295, 18297, 18296 SHM).

•

Obränt ben. (ID: 18292, 18289 SHM).

•

Fragment av kritpipor. (ID: 18288, 18281, 18285 SHM).

•

Ornerat skaft av kritpipa. (ID: 18293 SHM).

•

Fragment av glas. (ID: 18287, 18286 SHM).

•

Järnspikar. (ID: 18293, SHM).

•

Järnkedja. (ID: 18284, SHM, länk av järn).

•

Fingerring med rödpärla som var fastsatt på en ring av koppar. (ID: 18294, SHM).
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•

Hästskosöm. (ID: 18282, SHM).

•

Nål av järn. (ID: 18290, SHM).

•

Nit av järn. (ID: 18291, SHM).

14

C -datering 1327-1440 AD.

Härd (anläggning A8):
•

Brända ben. (ID: 18323, 18324 SHM).

•

Obrända ben (i anslutning till härden). (ID: 18304, 18305 SHM).

•

Flertal fragment av kopparbleck (varav två är ornerade). (ID: 18306, 18321, 18317,
18311, 18302, 18320, 18310, 18303, 18309, 18308, 18312, 18316, 18307, 32380
SHM).

•

Del av kritpipskaft (strax öster om härden).

•

Kritpipa. (ID: 18314, SHM).

•

Skärvor av porslin. (ID: 18322, SHM).

•

Spik av järn. (ID: 18318, SHM).

•

Nit av järn. (ID: 18319, SHM).

•

Bryne (okänt material). (ID: 18315, SHM).

14

C -datering 1412–1480 A.D.

Samtliga härdar innehöll skörbrända stenar. Det finns även jordprov och kolprov från
samtliga härdar.
Tabell 2. 14C-dateringar från Hedmans undersökning 1988-1989. Proverna analyserades med
tandemaccelerator vid The Svedberg Laboratory, Uppsala Universitet.
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