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BAKGRUND 

 

Frågan om kulturreservatsbildning 

Fatmomakke kyrkstad berörs påtagligt av regeringens skrivelse till riksdagen (2009/10:74) 

där det föreslås att Kungl. Maj:ts skrivelser den 6 maj 1817 och den 9 november 1849 om 

förvärv och nyttjande av kyrkstugor föreslås upphävas. I dagsläget styrs platsens användning 

och skötsel samt förvärv och överlåtelser av kåtor och byggnader genom 

Fatmomakkestyrelsen. Detta regleras av Länsstyrelsens författningssamling 24FS 1994:6 

(Fatmomakke kapellplats – Föreskrifter av Länsstyrelsen i Västerbottens län).  

 

När beslutet om upphävande av de kungliga skrivelserna fattas, kommer föreskrifterna att 

upphävas och det finns då inte längre någon grund för Fatmomakkestyrelsens existens. 

Kyrkstaden kommer därmed att stå utan bestämmelser som reglerar platsens användning och 

skötsel. Fatmomakke kyrkstad i sin helhet är inte skyddad genom kulturminneslagen och 

kommunala planbestämmelser saknas. Däremot skyddas kyrkan och begravningsplatsen 

genom kulturminneslagens 4:e kapitel. Kyrkstaden och det intilliggande området utgör en 

kulturmiljö av riksintresse (AC 46). Detta område gränsar till en annan kulturmiljö av 

riksintresse, Svartsjöbäckområdet (AC 48). Hanteringen av riksintresseområden regleras 

genom miljöbalken som säger att inom ett sådant område får ingen exploatering ske som 

påtagligt kan skada värdet av riksintresset. Länsstyrelsens bedömning är att detta inte kan 

anses utgöra ett tillräckligt skydd för Fatmomakke kyrkstad. 

 

År 2009 förbereddes frågan om en alternativ skyddsform för kyrkstaden i 

Fatmomakkestyrelsen. På grund av platsens karaktär anser Länsstyrelsen att 

kulturreservatsformen är en lämpligare skyddsform än byggnadsminnesförklaring. En av 

orsakerna till detta är den naturliga och successiva förnyelsen av kåtorna som har ägt rum och 

alltid kommer att fortgå. Fatmomakkestyrelsen tog 2009 beslut om att ställa sig bakom en 

kulturreservatsbildning. 

 

Parallellt med en kulturreservatsbildning bör också en förening för i första hand markägaren 

och ägare till enskilda byggnader på platsen bildas. Detta är väsentligt bland annat för att 

underlätta den framtida dialogen mellan Länsstyrelsen och de olika intressenterna på platsen. 

 

Under år 2009 tog Länsstyrelsen även upp frågan om Fatmomakke borde utgöra ett världsarv, 

dels utifrån att platsen är den mest framträdande samiska kyrkstaden i landet och dels utifrån 

att platsen har haft, och fortfarande har, ett stort symbolvärde och stor betydelse för den 

samiska traditionen, dvs. det immateriella samiska kulturarvet. Denna fråga vilar för 

närvarande i avvaktan på kulturreservatsbildningen. 

 

Länsstyrelsen avsikt är nu att skapa ett kulturreservat till skydd för kyrkstaden. Argumenten 

och förankringen inför detta är mycket viktig för att reservatsbildningen ska nå acceptans och 

fungera väl. 

 

 

Administrativa uppgifter 

Namn:   Fatmomakke kyrkstad 

Sameby:  Vilhelmina Södra (i gränsen mot Vilhelmina norra) 

Berörda fastigheter:  a) Fatmomakke 1:1 samt b) Klimpfjäll S:6 
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Markägare: a) Statens Fastighetsverk, 202100-4474, Box 2263,103 16 

Stockholm 

  b) Klimpfjälls samfällighetsförening 

Kommun:   Vilhelmina 

Socken:  Vilhelmina 

Län:   Västerbotten 

Landskap:   Lappland 

Kartblad:  Fastighetskartan 23F4d, 23F 3d 

 

Ägoförhållanden 

Marken där kyrkstaden (beroende på avgränsning) är belägen tillhör fastigheten Fatmomakke 

1:1. Vissa delar av bebyggelsen, som eventuellt kan anses tillhöra kyrkstaden, tillhör den 

omgivande fastigheten Klimpfjäll S:6. Fatmomakke 1:1 ägs idag av Statens Fastighetsverk. 

Denna fastighet tillkom i samband med avvittringen år 1906 och har sedan dess inte berörts av 

någon ny fastighetsreglering. Eftersom marken vid avvittringen avsattes för kyrkstadsändamål 

har uppfattningen allmänt varit att marken tillhör Vilhelmina församling. År 2010 framförde 

församlingen en begäran till Statens Fastighetsverk att få marken överförd till sin ägo. 

Fastighetsverket har ännu inte fattat något beslut om detta. Byggnaderna inom 

kyrkstadsområdet är enskilt ägda och står alltså på ofri grund. Vilhelmina församling äger de 

kyrkliga byggnaderna, Fatmomakkestyrelsen äger några byggnader medan resten 

huvudsakligen är privat ägda. 

 

 

 

Förslag till avgränsning 

Det område som avsattes för kyrkstadsändamål vid avvittringen motsvarar den nuvarande 

fastigheten Fatmomakke 1:1. Inom denna ligger det äldre kärnområdet för kyrkstaden. 

Utanför denna fastighet har viss bebyggelse, bestående av kåtor, bodar och hus, uppstått under 

senare tid. Fatmomakkestyrelsens förvaltningsområde anses endast omfatta fastigheten 

Fatmomakke 1:1. Sedan 1987 utgör Fatmomakke kyrkstad en kulturmiljö av riksintresse. 

Gränsen för riksintresset går i väster och söder en bit utanför fastigheten Fatmomakke 1:1 och 

innefattar mindre delar av fastigheten Klimpfjäll S:6. Länsstyrelsen ska tillse att riksintressets 

kulturhistoriska värden inte påtagligt skadas och den lite vidare gränsdragningen ska uppfattas 

som en skyddszon mot olämpliga åtgärder i kyrkstadens närhet.  

 

Länsstyrelsen kommit fram till att gränsen för ett kulturreservat bör överensstämma med 

gränsen för kulturmiljöns riksintresse. Skälet för detta är att förhindra att olika tolkningar, dels 

av kyrkstadens kulturhistoriska värde och dels av lämpligt respektavstånd till kyrkstaden, kan 

uppstå. 
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Figur 1. Förslag till avgränsning av kulturreservatet Fatmomakke kyrkplats. Kartan visar 

också de fornlämningar som finns registrerade inom området. 

 

 

KULTURMILJÖ OCH OMVÄRLD 

 

Naturgeografiska förhållanden 

Fatmomakke kyrkstad ligger inom Kultsjödalen på Fatmomakkevikens södra strand, ca 550 m 

ö h. Vid Fatmomakke rinner Ransarån och Saxån ner i Kultsjön och Kultsjöån, vilken längre 

nedströms övergår i Ångermanälven. Vegetationen i området där kyrkplatsen ligger 

domineras av barrskog, vilken delvis är urskogsartad. Nordöst om kyrkplatsen ligger 

Marsfjällens naturreservat med det högalpina Marsfjällsmassivet som är det högsta fjället och 

når upp till 1587 m ö h. Naturreservatet omfattar allt från högfjäll, i de högst belägna 

områdena, ner till lågfjäll och skogsland i dalgångarna. 

 

Marsfjällen är även utpekat som ”Natura 2000”-område både på grund av sina naturtyper och 

för det rika fågellivet. Området utgör även en naturmiljö av riksintresse (Marsfjället-

Kittelfjäll, NRO24011). 

 

Marsfjällsområdets geologi har i hög grad präglats av glaciala processer och visar spår efter 

detta i form av bland annat grusavlagringar och rännor. Ett annat exempel på detta är 

trågdalarna Trollskalet och Offerskalet som ligger ca 14 km nordöst om Fatmomakke, på 

ömse sidor om Risfjället. Dessa är urgröpta, u-formade dalgångar som bildats genom erosion 

av dalglaciärer. På båda platserna finns ett flertal samiska offerplatser. 
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Samebyar och deras markanvändning i området  

Gikasjön och Ransarn utgör vattendelare mellan Vilhelmina norra samebys och Vilhelmina 

södra samebys åretruntmarker. Markerna norr om vattendraget ligger på Vilhelmina norras 

marker medan den södra sidan, där också Fatmomakke ligger tillhör Vilhelmina södra 

samebys marker.  

 

Landskapet som omger Fatmomakke är av stor betydelse för renskötseln. Det tydliggörs av att 

stora arealer sammanhängande marker skyddas som riksintresse för rennäringen och främst då 

som kärnområden (enligt miljöbalken 3 kap 5 §).  Kyrkstaden Fatmomakke är inte utpekat 

som ett riksintresse för rennäringen, men i närområdet finns viktiga betes- och 

kalvningsområden.  

 

Marsfjällsmassivet norr om Fatmomakke är ett riksintresse för rennäringen som utgör ett 

kärnområde och viktigt kalvningsland för Vilhelmina norra sameby. Området nyttjas för bete 

från försommar till höst, där betet utgörs främst av örter och svamp. Samling till kalvmärkning 

sker väster om Marsfjällstopparna.  

 

Området väster och söder om Fatmomakke är också ett riksintresse för rennäringen. Detta 

område är ett kärnområde som ligger inom Vilhelmina södra samebys marker. Området kring 

Stuore Gämo, men också marker i anslutning till Satsfjället och Autjoklimpen nyttjas främst 

under våren och är viktiga kalvningsland. Våren är en särskilt känslig tid för dräktiga vajor och 

nyfödda kalvar. Under sommaren sker kalvmärkning i olika kalvmärkningsgärden i områdena. 

Markerna nyttjas även för bete under sensommar och höst.  

 

De besvärliga terrängförhållandena i fjällområdet gör att det på flera platser finns svåra passager 

för rennäringen. 

 

 

Fatmomakkes historiska utveckling  

Kyrkstäder förekommer bara i norra Sverige och i mindre omfattning även i Österbotten. Det 

har funnits ett sjuttiotal kyrkstäder i Sverige, varav sexton kan anses bevarade idag. Som 

företeelse är de unika, inte bara i landet utan även i världen. De finns belagda sedan omkring 

år 1600.  

 

Fatmomakke har sedan länge varit en kyrklig mötesplats för Vilhelminasamerna. Detta hänger 

samman främst med den lapska missionen som inleddes under 1600- och 1700-talen, och 

även med nybyggarkolonisationen. I äldsta tid förekom gudstjänst i Fatmomakke bara en gång 

varje sommar och under bar himmel. När kyrkstaden i Fatmomakke därefter kom till är inte 

helt klarlagt. Äldre arkivuppgifter och kartmaterial över kyrkstaden saknas till stor del. De 

uppgifter som finns tyder på att den började etableras så smått under 1700-talet. 

Bygdeforskaren O. P. Pettersson skriver 1944: ”Nybyggare och bondfolk från byarna inom 

fjälltrakten ha mangrant infunnit sig i Fatmomakk vid helgerna. Men icke blott från 

fjälltrakten i Vilhelmina socken hava kyrkobesökare infunnit sig i Fatmomakk, utan även från 

grannsocknarna i söder och norr och även från Norge. Till denna böneplats hava lapparna 

samlats under en tidsrymd av 200 år, och den är för dem en verkligt historisk ort.”  

 

Längs Fatmomakkevikens stränder har emellertid fynd gjorts av bland annat stenredskap, 

asbestkeramik och eldpåverkad (s.k. skörbränd) sten, vilket vittnar om att platsen använts av 

människor under mycket lång tid tillbaka. Även inom kyrkplatsen har stenredskap och 

keramik påträffats. Det finns dessutom uppgifter om att en äldre samisk offerplats har funnits 

i utkanten av dagens kyrkplats. 
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De två etniska grupper som samer och nybyggare utgör har haft skilda byggnadstraditioner, 

vilket avspeglar sig i Fatmomakke. Etnisk differentiering av det här slaget är unik i svensk 

bebyggelsehistoria och bidrar till platsens kulturhistoriska värde. Tidigt byggdes 

övernattningskåtor upp på kapellplatsen och från 1830-talet även timrade kyrkstugor för de 

nybyggare som bosatt sig i Kultsjödalen. I Fatmomakke har i äldre tid aldrig hållits marknad, 

ting eller skatteuppbörd som i de flesta andra kyrkstäder. Från slutet av 1800-talet förekom 

dock enligt O. P. Pettersson både försäljning av varor och servering. Från den tid när prästen 

kom från Vilhelmina följde ofta kronolänsmannen med och han fick så småningom ett eget 

övernattningsrum i prästbostaden, den så kallade prästkammaren. 

 

Kyrkstaden i Fatmomakke har sin huvudsakliga grund i den kyrkliga funktionen. Tillkomsten 

av kyrkstäderna i lappmarken hänger intimt samman med strävandena att genom 

kristendomen knyta samerna fastare till Sverige. I Fatmomakke byggdes enligt traditionen en 

timrad kåta för gudstjänstbruk på 1730-talet. Åseleprästen Pär Rådström reste femtio år 

senare, år1780 till ”VitFjället”. Samerna visade honom ”medelpunkten i hela fjället” och bad 

honom att hos ”Högwördiga wederbörande anmäla deras åstundan at i Vitfjället blifwa 

försedda med Capell…Stället till ett sådant Capells upbyggande woro de ock sorgfälliga om, 

at wisa mig berättandes tillika, at det wore Medelpunkten i hela fjället, dit alla beqwämligen 

kunde komma, än till den sammelplats man nu nyttjade”. Året därpå träffade Rådström på 

nytt samerna på den angivna platsen – Fatmomakke. Den första skriftligt belagda kyrkan på 

platsen uppfördes 1790 och låg nere vid sjöstranden. Det finns uppgifter om att den hade 

sexkantig plan och var täckt av näver och takved. I samband med detta byggdes också en 

prästkammare. År 1834 invigdes en ny timrad kyrka med rektangulär form, vilken i sin tur 

ersattes av den nuvarande som invigdes 1884. En ny prästkammare byggdes vid denna tid av 

virke från 1834 års kyrka. Begravningsplatsen som troligen är anlagd i slutet av 1700-talet, 

ligger i den västra delen och har en enkel karaktär inhägnat av ett karaktärsfullt vitmålat 

trästaket, med trägrindar i väster och öster. En vitmålad äldre likbod, numera använd som 

förråd, finns uppe i backen mot söder. 

 

Kyrkstadens kåtor och byggnader fungerade som tillfälliga bostäder för samer och mer 

avlägset boende sockenbor och myndighetspersoner vid deras kyrkobesök, framför allt vid 

kyrkhelgerna. Till kåtorna och stugorna har i vissa fall hört förvaringsgropar samt bodar eller 

uthusbyggnader där bland annat samernas högtidskläder förvarades i äldre tid.  

 

Vid 1900-talets början fanns, förutom kyrkan och begravningsplatsen, omkring femton kåtor, 

sju timrade kyrkstugor samt ett antal förvaringsbodar. Efter en nedgångsperiod återuppväcktes 

kyrkstaden på 1940-talet och platsen rustades upp. År 1941 upprättades en byggnadsplan och 

Länsstyrelsen fastställde villkor för bebyggelsen i kyrkstaden. Planen upphörde dock att gälla 

den 1 juni 1952. I början av 1970-talet inledde Fatmomakkestyrelsen sitt arbete och fick 

beslutanderätt över bebyggelsen. I samband med detta genomfördes en ny 

renoveringsomgång. Området upptar idag drygt 120 byggnader. Samernas kåtor och 

förrådshus ligger längs stigarna upp efter sluttningen från sjön, medan stugor återfinns nere 

vid stranden. Här finns också en prästbostad, en länsmansstuga, en arrest samt nedanför 

kyrkan Länsstyrelsens före detta tjänstebostad. 

 

Någon bofast befolkning finns inte i Fatmomakke och i det avseendet har platsen bevarat den 

ursprungliga kyrkstadens väsen att vara samlingsplats endast vid kyrkliga högtider och i 

vardagslag ligga öde.  
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Till Fatmomakke gränsar två andra kulturmiljöområden av riksintresse, Svartsjöbäcksområdet 

och lite längre bort Rissjön. Där finns rester efter äldre samiska visten och offerplatser som 

vittnar om att området haft en stor betydelse för samer långt tillbaka i tiden. Det samiska 

kulturlandskapet vid Fatmomakke utgörs dels av fysiska spår som härdar, kåtatomter, 

stalotomter och källargropar, men också av en andlig dimension av minnen, myter, händelser 

och traditioner knutna till landskapet. Hit hör också naturformationer med särskilda 

egenskaper och de samiska ort- och naturnamnen som bidrar till förståelsen av landskapet. I 

Svartsjöbäcksområdet, som än idag präglas av orördhet och förskoning från exploatering, 

finns påtagliga lämningar som kan knytas till de sista skattelandsinnehavarna.  

 

Området kring Fatmomakke kyrkplats har inte bara varit en plats för äldre samisk bosättning, 

kristen mission och nybyggeskolonisation. Kyrkplatsen har också spelat en central roll för den 

samiska etnopolitisk mobiliseringen. I september år 1904 bildades den första samiska 

lokalföreningen i Fatmomakke. 

 

Idag är Fatmomakke fortfarande en levande kyrkstad, till skillnad från många andra 

kyrkstäder i landet. Hit kommer fortfarande samer och nybyggarättlingar på samma sätt som 

deras förfäder gjort i mer än två hundra år. Det vidsträckta och orörda omlandet är 

betydelsefullt för upplevelsen och förståelsen av Fatmomakke. 

 

 

BEBYGGELSEN 

 

På 1870-talet fanns en kyrka, en länsmansstuga, en del bodar och 7-8 kåtor i Fatmomakke. 

Genom den avvittringskarta med beskrivning som upprättades 1906 vet vi att det då, förutom 

den nya kyrkan, fanns 15 kyrkstugor och förvaringsbodar samt 13 eller 14 kåtor. På den 

plankarta som upprättades 1941 är kyrkan, 16 kåtor, 12 hus samt 4 mindre uthus/bodar 

markerade. På 70 år hade med andra ord ingen större bebyggelseutveckling skett, den stora 

expansionen kom efter 1940.  

 

Av den byggnadsinventering som genomfördes 1977-78 av Västerbottens museum på 

uppdrag av Länsstyrelsen, framgår att det då fanns totalt 112 byggnader på platsen. 63 av 

dessa var kåtor med ungefär lika fördelning mellan bågstångskåtor och så kallade ringkåtor. 

Resterande byggnader utgjordes av 21 förråd, uthus och bodar, 16 bostadshus av olika slag, 

fem härbren och fem dass. Till dessa kom kyrkan och arrestlokalen. År 2010 finns de allra 

flesta av dessa byggnader kvar och antalet byggnader har totalt sett ökat något.  

 

Bebyggelsen kan sammantaget sägas bestå av kåtor, äldre timrade hus, hus i 

bräd/stolpkonstruktioner från 1900-talet samt officiella byggnader uppförda för speciella 

funktioner. Äldst är de timrade husen och kyrkan. Dessa är huvudsakligen byggda under 

1800-talet. Övriga hus härstammar mestadels från 1900-talets första del. Kåtor utgör 

merparten av byggnaderna. De har, som nämnts, funnits på platsen även under 1700- och 

1800-talen. Eftersom kåtor har begränsad livslängd har de äldsta successivt ersatts. De 

nuvarande härrör från 1900-talet. De förekommer i två huvudtyper, dels den traditionella 

bågstångskåtan och dels den mer sentida ringkåtan. Den sistnämnda saknar den speciella 

stomme av krokvuxet virke som kännetecknar bågstångskåtan. Stommen utgörs istället av 

stående bräder som upptill hålls samman av en invändig rund ring som är tillverkad av 

kontursågade bräder. Ringkåtorna är tillkomna efter 1930-talet. Flera kåtor har också 

tillkommit på nya platser inom kyrkstadsområdet. 
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Några byggnader som särskilt utmärker sig är: 

 

Gamla prästkammaren, idag kallad länsmansstugan, som troligen härstammar från slutet av 

1700-talet. 

Kyrkan, som invigdes 1884. Den förföll i början av 1900-talet, renoverades en första gång 

1930-31 och en andra gång 1977-78. Något längre mot norr ligger den lilla kyrkogården där 

de allra äldsta kyrkor en gång var placerade. 

Tjänstemannabostaden från 1927 som vid förrättningar har tjänat som tjänstebostad för 

lappfogden, nomadskoleinspektören, lapptillsyningsmannen, läkaren, landsfiskalen, 

kronofjärdingsmannen och jägmästaren. 

Frälsningsarméns bönekåta, byggd 1947 och bekostad av Anna-Lisa Öst ”Lapp-Lisa”. 

Visningskåtan, nybyggd 2009. 

Fatmomakke Sameförenings hus från 1927. 

Arresten, en timrad mindre byggnad, enligt uppgift uppförd på platsen 1945. 

Kulturrummet, en f.d. kyrkstuga, där den första lokala sameföreningens (Fatmomakke 

lappförening) första möte hölls 1904. Byggnaden har också varit kafé i närmare 60 år. 

 

Värdering 

Inledningsvis kan konstateras att det bebyggelsemässiga värdet inte ligger i de enskilda 

byggnaderna utan i den heterogena ansamling av byggnader som under drygt 200 år har 

tillkommit på platsen. Särskilt intressant är den för landet unika företeelsen att två etniska 

grupper – samer och nybyggare - med skilda byggnadstraditioner har etablerats på samma 

plats. Denna etniska bebyggelsedifferentiering bidrar i mycket hög grad till platsens 

kulturhistoriska värde.  

 

Fatmomakkes mångfasetterande funktion som kyrkstad har inneburit att även bebyggelse med 

annan traditionsbakgrund har etablerats på platsen. Detta gäller främst den sakrala 

bebyggelsemiljön med den välbevarade kyrkan och begravningsplatsen som i ett 

länsperspektiv har ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Andra byggnader är speciellt 

utformade för sin funktion på platsen. Frälsningsarméns stora bönekåta har ingen 

motsvarighet i länet. Arresten är en ovanligt sentida timmerbyggnad med en mycket speciell 

funktion och utifrån detta unik i länet. Tjänstemannabostaden byggdes för statens räkning och 

ritades av Umeås dåvarande stadsarkitekt Edvard Lundqvist. Gamla prästkammaren från 

1790-talet har ett alldeles särskilt värde, dels genom sin ålder och eftersom få sådana 

byggnader finns bevarande idag och dels för att den efter 1880-talet, då en ny prästkammare 

byggdes, kom att användas som länsmansstuga. Fatmomakke Sameförenings nuvarande hus 

och det hus där den första lokala sameföreningens första möte hölls 1904, vittnar som 

folkrörelsebyggnader om platsens breda funktionella sammanhang.  

 

I förhållande till västerbottnisk byggnadstradition i övrigt, är dock de flesta byggnaderna inte 

unika var och en för sig. Det stora värdet ligger istället i att de är koncentrerade till en och 

samma plats. Det är i etniciteten, traditionerna och den mångfunktionella bakgrunden som det 

stora värdet av Fatmomakkes bebyggelse ligger. Fatmomakke kyrkstad är i detta perspektiv 

en unik miljö i landet. 

 

 

FORNLÄMNINGAR 

Inom det kartblad där Fatmomakke kyrkplats är belägen har fornminnesinventering 

genomförts år 1983. Den fjällinventering som genomfördes i området under åren 2000 och 
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2001 berörde inte själva kyrkplatsen. Vid 1983-års inventering registrerades två 

fornlämningar inom kyrkplatsområdet (RAÄ 46:1 och 66:1, se fig 1 ovan). Fornlämningen 

RAÄ 46:1 har registrerats som en boplats. På denna plats har en blandad samling fynd 

påträffats (bl. a. en skifferspets, asbestkeramik och en kniv i järn), enligt uppgift i 

fornminnesregistret.  

 

Den andra fornlämningen som registrerades 1983 är en offerplats (RAÄ 66:1). Registreringen 

är grundad på uppgifter i Ernst Mankers bok ”Lapparnas heliga ställen” (1957), om att en 

helig sten skulle ha funnits på en kulle ovanför Fatmomakke. Stenen har inte återfunnits. 

 

Inför denna utredning har en fornminnesinventering genomförts inom kyrkplatsen av 

Västerbottens museum (Andersson 2010). Vid denna inventering påträffades och registrerades 

fem fornlämningar (se fig 1 ovan). Tre av dessa är härdar (Vilhelmina 2476, 2477 och 2480). 

Dessa är alla av den typ av härd som är vanligt förekommande vid samiska visten. 

Fornlämningen Vilhelmina 2478 är rester efter en kåta i form av en avgränsad yta som är ca 5 

meter i diameter, med en härd i mitten (en s.k. kåtatomt). Slutligen registrerades även ett 

område med förvaringsanläggningar (Vilhelmina 2479). Detta område är ca 10 m stort och 

omfattar 6-8 möjliga källargropar. 

 

 

NATURVÄRDESANALYS 

Fatmomakke kyrkplats ligger strategiskt placerat centralt inom ett område rikt på värdefull 

natur. Hela Kultsjödalen har varit en naturmiljö som gett människan goda 

försörjningsmöjligheter både genom jakt och fiske, samt renskötsel och myrslåtter. Nordöst 

om Fatmomakke kyrkplats ligger Marsfjällets naturreservat, 86 000 ha av vildmark som 

innehåller många olika naturtyper, allt från högalpina fjällområden till urskogar och 

myrmarker. Marsfjället är utpekat som ”Natura 2000”-område och därmed ett av Europas 

mest värdefulla naturområden. Vegetationen i området kring kyrkplatsen domineras av 

fjällbjörkskog samt, delvis urskogsartad granskog. Markvegetationen är av mager ristyp. 

Blåbär dominerar i fältskiktet men arter som hönsbär, ekbräken och skogsstjärna finns också. 

 

Inom kyrkplatsen är det sannolikt att olika typer av kulturgynnade växter förekommer. Inga 

riktade naturvärdesinventeringar har emellertid genomförts på kyrkplatsen. Det skulle vara 

värdefullt att genomföra en sådan inom kyrkplatsen inför en kulturreservatsbildning. Denna 

inventering skulle kunna påvisa växter och djur som eventuellt är skyddsvärda ur 

naturvårdssynpunkt, men också växter och djur som gynnats av antropogen påverkan och 

därigenom vittnar om platsens användning och som därför kan vara intressant att särskilt visa 

upp. Detta skulle vara ett bra underlag inför upprättandet av en skötselplan för 

kulturreservatet.  

 

Bildande av ett kulturreservat inom Fatmomakke kyrkstad kommer sannolikt inte att påverka 

naturmiljön negativt, eftersom en reservatsbildning inte innebär någon förändring i den 

nuvarande markanvändningen på platsen. 

 

I databasen ”Artportalen.se” som administreras av ArtDatabanken vid Sveriges 

lantbruksuniversitet och där uppgifter från allmänheten rapporteras in, finns följande uppgifter 

om observationer i eller intill Fatmomakke kyrkby: 

Inom själva kyrkplatsen har skogsrör, Calamagrostis chalybaea, brunrör, Calamagrostis 

purpurea, stjärnbräcka, Saxifraga stellaris och fjällkvanne, Angelica archangelic ssp. 

archangelica, observerats. Ingen av dessa är rödlistade. Av dessa växter är bland annat 
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skogsrör en art som ofta förekommer i antropogent påverkade områden eftersom etableringen 

av nya individer gynnas av störningar i form av t.ex. erosion och markslitage. 

 

När det gäller fåglar finns rapporter om att observationer av mer allmänt förekommande, men 

missgynnade arter som drillsnäppa, Actitis hypoleucos och lappmes, Parus cinctus gjorts i 

området vid Fatmomakke. Observationen av lappmes har, enligt uppgift i Artportalen.se 

gjorts inom själva kyrkplatsen. 

  

Inga observationer av rödlistade småkryp gjorts inom eller i anslutning till kyrkplatsen. 

Övriga arter som observerats inom en radie av 250 m från kyrkplatsen är: åkerhumla, Bombus 

pascuorum, lapphumla, Bombus lapponicus, ängshumla, Bombus pratorum, rallarjordhumla, 

Bombus sporadicus, ljunghumla, Bombus jonellus, rapsfjäril, Pieris napi, skogsgräsfjäril, 

Erebia ligea, hedblåvinge, Plebejus idas och allmän blåbärsfältmätare, Entephia caelsiata. De 

flesta av dessa arter är allmänt förekommande i hela landet, men det finns också exempel på 

arter som i varierande grad föredrar antropogent påverkade områden (t.ex. rapsfjäril och 

ljunghumla). 

 

 

SAMMANFATTANDE ANALYS 

Fatmomakke kyrkplats och dess omgivning har under lång tid tillbaka haft en särställning som 

social och religiös mötesplats. I ett område nordöst om Fatmomakke (Riksintresset Rissjön, 

AC 51) finns rikliga förekomster av offerplatser som vittnar om att samisk förkristen religion 

utövats i området, kanske så långt tillbaka som till järnåldern. Det finns dessutom uppgifter 

om att en samisk offerplats har funnits i anslutning till dagens kyrkplats. 

 

Från 1780-talet har platsen använts som kyrkplats, först enbart för samerna i trakten, men 

efter 1830-talet också för områdets nybyggare, vilket har inneburit att det inom kyrkplatsen 

finns en etnisk differentiering med skilda byggnadstraditioner på en och samma plats. Detta är 

unikt för de norrländska kyrkstäder som använts av både samer och nybyggare. Av dessa 

kyrkstäder är Fatmomakke ett av de bäst bevarade exemplen. Fatmomakke kyrkplats skiljer 

sig även från andra norrländska kyrkstäder genom att handeln där aldrig tycks ha varit särskilt 

omfattande. Kyrkplatsen har inte heller använts som tingsplats. Till skillnad från många andra 

kyrkstäder har Fatmomakke dessutom behållit sin funktion som kyrkplats och sin 

ursprungliga omgivande miljö, avskild från modern bebyggelse och andra exploateringar.  

 

Under första hälften av 1900-talet var Fatmomakke kyrkplats dessutom centrum för den 

samiska etnopolitiska mobiliseringen genom en omfattande samisk föreningsaktivitet som är 

unik för de norrländska kyrkstäderna. Det var också här som den första lokala sameföreningen 

bildades år 1904. 

 

Fatmomakke kyrkplats har en lång kontinuitet och vittnar om områdets historia så väl med 

avseende på förändringen i religiositet, från samisk förkristen religion till dagens 

religionsutövning på platsen, som på lappmarkens kolonisation. Området har även under 

senare perioder varit betydelsefull för samiskt identitetsskapande och politisk mobilisering på 

ett sätt som sannolikt ingen annan kyrkplats varit.  

 

De fysiska uttryck för Fatmomakke kyrkplats historia som idag är synliga på platsen är 

bebyggelsen och fornlämningarna. För att dessa uttryck ska bli begripliga och kunna sättas i 

sitt sammanhang är även den omgivande miljön och det orörda, storslagna fjällandskapet 

betydelsefullt. 
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Kyrkstaden har dessutom immateriella värden som, förutom de fysiska lämningarna och den 

omgivande miljön, är viktig att bevara. Dessa värden utgörs främst av den ännu levande 

kyrkstadstraditionen, men även andra immateriella aspekter så som bland annat platsnamn, 

sägner och berättelser om platsen är av viktiga för förståelsen av platsens tidigare betydelser 

och funktioner. 
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