SAMISKA VISTEN PÅ GAMMLIA

Förrådsbyggnader

Västerbottens museum avser att i större
utsträckning än tidigare lyfta fram och tillgängliggöra den samiska närvaron i länet.
Eftersom det samtidigt finns en ambition
att utveckla och komplettera friluftsmuseet Gammlia, uppförs där tre samiska
boplatser, eller visten.

Vid vart och ett av de tre vistena finns
förutom den platsspecifika kåtan också en
förrådsbyggnad. Gemensamt för dessa
är att de är byggda med själva lagerhållningen en god bit över marknivå så att
hungriga djur inte ska kunna lägga beslag
på förvarade godsaker.

Vid sidan om det rent fysiska byggandet
och resultatet av detta skall också den
museipedagogiska verksamheten samt
dokumentation och forskning kring det
samiska intensifieras.
Byggandet av de tre vistena efter modeller i Norr- och Västerbotten – ett syd-, ett
nord- och ett skogssamiskt – har sträckt
sig över en treårsperiod.
Vi började på våren 2008 med den skogssamiska kåtan. Ett år senare inleddes
uppförandet av det sydsamiska vistet och
hösten 2010 kunde elden tändas i den
nordsamiska vedspisen. I mars 2011 invigdes hela visteområdet .
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TORKSTÄLLNING
På det skogssamiska vistet står invid timmerkåtan en kombinerad förråds- och
torkställning. Denna har sin förlaga i Västra Kikkejaur, en skogssameby belägen i
Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner. Den
här typen av förrådsställning förekommer i flera varianter – med rotfasta stolpar, med nedgrävda stolpar eller som på
Gammlia med en stockram vilande på fyra
hörnstenar.
Det bästa byggmaterialet för en öppen
konstruktion som denna är gran eller tall.
Att björk används frekvent och också
fungerar väl i kåtabyggena beror på
näver- och torvtäckningens skyddande
effekt. Gammlias förrådsställning är något
mindre än förlagan. Orsaken till detta är
att den inte ska se för stor ut i förhållande
till kåtan och tomten. Marken som ställningen byggs på ska vara stabil och så
pass plan att hörnstenarna kan bilda en
vågrät grund.

Timret som används behöver endast barkas eftersom det ska vara runt. De övre
stockarna i bottenramen halsas i ändarna
och försänks i de undre stockarnas knuthak. Mitt på de övre stockarna görs ett
uttag med klack där överbyggnadens
stolpar fästs med hjälp av genomgående
dymlar. Innan stolparna sätts på plats förbereds de för takåsen och de bärarmar på
vilka taktäckning och golvlave skall vila.

Fastdymlad stolpe sedd från ramens insida.

I stolptopparna görs uttag där den i
ändarna halsade takåsen läggs att vila av
egen kraft, här behövs alltså inga dymlar.
För bärarmarna görs uttag i stolparna
i fom av gradningar i vilka bärarmarna
skjuts in från sidan. Uttagens form kan i
någon mån liknas vid den fog som benämns laxstjärt.
På ett likande sätt som den nedre ramen,
fogas golv- och takramarna samman.
Dimensionerna i dessa är dock betydligt
beskedligare.

Spår för takplankorna att vila i.

En av bärarmarna fästad i stolpen.

I takramens längsgående stockar görs ett
spår där undertakets plank står stadigt på
sina kortändar. Fyra stöttor mellan basoch golvplan ger extra stabilitet.

För att plankorna i golvlaven ska ligga
stadigt huggs vinkelspår ut i de bärande
stockarna. Sedan lägger man golvet och
får en bra arbetsställning att stå på vid
takläggningen.
För att skydda förråds- och torkutrymmet
mot nederbörd läggs näver över takplankorna, med början nerifrån i överlappande flak. En bra metod för att slippa besvär
med krullande näverflak är att fästa dessa
i takplanken med pappspik. Bäst är att
lägga näver som är färsk eftersom den
efter torkning tenderar att bli skör och
svårhanterlig. Alltför torr näver kan mjukas
upp med blötläggning.

Yttertaket består av färska granslanor som
skyddar och håller nävret på plats. Granstammarna barkas och planas raka på en
sida i den ände som ska ligga vid takåsen.
Här borras ett hål genom vilket en dymling fäster två slanor vid varandra. Varje
slanpar bildar en upp och nedvänd V-form
som så att säga hänger över takåsen.
Torkstänger läggs och hängs utifrån behov. I torkställningen på Gammlia ligger
två lösa på de övre bärarmarna och en
hänger i rep från takåsen. Stegen upp till
golvlaven är en kraftig timmerstock med
uthuggna steg.

Enkelt och funktionellt.

Torkstänger.

Inte för högklackat.

STOLPBOD
Förebilden till stolpboden på Gammlias
sydsamiska viste är liksom kåtan intill
hämtad från Sigvard Klemetssons viste vid
Vuokarn i Vilhelmina kommun. Stolpboden i Vuokarn är väl tilltagen, med mått
som passar bra för boden på Gammlia
eftersom denna ska användas som förråd
för samtliga tre visten.
På grund av de rotspretande stolpfötterna
benämns byggnadstypen ibland gåsfotsbod. Förvisso har väl inte gåsen tår som
pekar åt alla håll, men man förstår associationen.
Till bodens fyra stolpar används gran
som växt på mager sandjord så att röt-

terna strävat ut längs markytan i vinkel
mot stammen. Efter uppryckandet som i
vårt fall genomfördes med skogsmaksin,
avlägsnas mindre rotdelar medan de kraftigare liksom stammen barkas.
Ett bra underlag för stolparna är plant och
består av sand eller fint grus. Innan stolparna ställs upp bör de ha torkat en tid
så att de fyrkantiga tappar som huggs i
toppändarna inte krymper för mycket.

Typisk tapp.

Gåsfötter

Stommen till överbyggnaden byggs upp
på marken för att sedan märkas upp och
demonteras innan den bit för bit läggs på
sin slutliga destination.
Bottenbjälkarna består av två halvor av en
kluven stock som barkas och putsas. På
dessa byggs timmerhuset. I förlagan är
det gran men på Gammlia blev det tall.
Tallen blir med tiden mörkare medan granen får en silvergrå ton. Stockarna bilas,
och timras därefter upp i nio varv med
raka knutar, och omvänd stockriktning för
varje nytt varv.

Timmerklyvning.

I de stockändar som inramar kåtans dörröppning huggs det så kallade gåtspåret ut. Gåten är den
”käpp”, som fogar samman stockarna.

De allt kortare stockarna i gavelfältet
förbereds med borrade hål för att vid
slutmonteringen kunna dymlas ihop
med varandra. På den översta och tredje
stocken i gavelfältet görs urtagningar för
tre längsgående takåsar. Sedan är det
bara att märka upp, plocka isär och börja
om fast på högre höjd.
Takås.
Uppbyggt…

…och nedplockat.

Med ramen uppe på stolparna påbörjas
golvläggningen. Kluvna stockar passas in
över ramverkets bottenbjälkar varefeter
de uppmärkta stockvarven läggs på, och
stockarna i gavelfältet dymlas samman
med varandra. De tre takåsarna läggs på
plats i sina urtagningar.
I äldre tid lades takplanken med nederänden vilande i en skåra, på samma sätt
som i torkställningen. På stolpboden har
emellertid takplankorna i stället spikats
fast i de översta väggstockarna och i
takåsarna. På två ställen på vardera takfall
görs plats mellan takplankorna för takkrokar. Dessa är slanor av ungefär samma
diameter som plankornas tjocklek, med
en kraftig och något böjd grenstump sparad i ena änden.
Över den plankade taktäckningen läggs
sedan näver. Nävret läggs med början
nerifrån, med överlappning och den
nedersta raden ordentligt utvikt för att
undvika att vatten kommer in i kåtan.
Torven läggs i två lager enligt förbandsmetoden, det vill säga med skarvarna
förskjutna en halv torvbit i sidled såväl
inom varje lager som mellan dem. För
bästa sammanväxning ligger det undre

Kluven stock.

lagret med gräset nedåt och det övre
med grässidan upp. Med stöd mot takkrokarna läggs en tvärgående slana över den
nedersta torvraden.
Stolpbodens dörr, eller lucka görs av
tunna plankor som hålls ihop av tvärgående slåar på insidan. Plank och slåar är
sammanfästa med genomgående naror
vilka har ett täljt huvud ungefär som på
en spik. Luckan har vanliga grindgångjärn
som monterats på insidan.
Trappstegen är av ursprunglig och ålderdomlig typ i form av en rund stock med
uthuggna trappsteg. Vanligtvis var stegen
inte permanent fastsatt utan kunde lyftas
ner och läggas under boden. På Gammlia
sitter den dock fast och väl förankrad.

NJALLA
Som en solitär ett stycke ifrån den nordsamiska kåtan står Gammlias egen njalla,
en liten bod på en rotfast stam. I njallan
vinterförvarades maten inför ankomsten
till vistet på våren.
Njallor finns i olika utformning, somliga
har två ben andra en extra stötta. Det
finns också exempel i historien på hur

man använt ett högt och smalt klippblock
som fundament med den lilla boden placerad på toppen.
Förlagan till njallan på Gammlia kommer från Muorjevaara i Gällivare. Typen
förekommer i såväl nord- som skogs- och
sydsamisk byggnadstradition.

Kan tyckas vara ett vågspel.

Till att börja med väljer man ett lämpligt
träd som kapas ett par tre meter över
marken.
Traditionellt är det gran som använts av
det enkla skälet att den är det dominerande barrträdslaget i områden där man
bygger njallor. Det går naturligtvis lika bra
med en tall.

Tappen bringas att vidga sig
med en rejäl spik mitt i krysset.

Sedan stammen kapats till lämplig höjd
barkas den så att torkningsprocessen
sätter igång. För riktigt gott resultat bör
stammen få stå på tork under minst ett år.
Anledningen till att torkning och därmed
krympning ska få ta den tid det tar är att
tappen som huggs ut i stammens topp
ska hålla måttet när överbyggnaden sätts
på plats.

Det egentliga stödet för överbyggnaden
består av två korslagda stockhalvor som
träs över tappen med de rundande sidorna mot varandra. Golvplanken dimensioneras med en tjocklek som ligger i nivå
med den övre stockens plana sida.

ändar ökar stabiliteten. När sedan dessa
väggbrädor sammanfogas med de två
som löper parallellt med golvplanken
har man en stadig ram att bygga vidare
på. Tre brädvarv med enkla knutar räcker
gott.

För att ett bygge av det här laget där hållfastheten ökar ju fler bitar som kommer
på plats är en byggnadsställning att stå
på en ofrånkomlig nödvändighet.

Vid lucköppningen kragas den övre och
den undre brädan ut medan mellannivån
består av två kortare brädor vilka hålls på
plats med en gåtkonstruktion liknande
den i stolpboden. Gavelfälten under det
relativt flacka taket består av en ensam
bräda på vardera sidan.

Golplankorna ligger till en början och
balanserar fritt på den undre stocken. Två
väggbrädor med urtag för golvplankorna,
och med stöd mot den övre stockens

Eftersom överbyggnaden måste bli så lätt

Jörgen Stenberg som ansvarat för samtliga förrådsbyggnader på Gammlias samevisten.

som möjligt består taket bara av näver
som vilar på tunna åsar och hålls på plats
av parvis sammanfogade granslanor.
Urtag för åsarna görs i röstet med ett par
decimeters mellanrum. Näverflaken som
gärna krullar sig tar grepp om åsarna och
ligger kvar. Liksom alltid när näver läggs
börjar man nerifrån och arbetar sig uppåt
med god överlappning.
Till takveden används med fördel rakvuxen gran som inte behöver vara grövre än
cirka 8 centimeter. Granslanorna kapas till
längder motsvarande takfallet och huggs
plana på en sida vid toppänden.
Två slanor binds samman med en nara
tillverkad av lövträ så att de bildar ett upp
och nedvänt V. Därefter läggs dessa över
nävret, och vilar där av sin egen tyngd.
Att rotändarna vid takfoten snitsas till

En byggnad bär inte blott sin egen vikt.

med yxan är ett rent offer till estetik och
elegans.
Njallans lucka består av två tunna brädor
som sammanfogats med tvärslåar vilka
fästs i brädorna med naror. På den ena av
de två brädorna lämnas mån för tapparna
till gångjärnen. Bitarna som tapparna ska
sitta i kilas fast i borrade hål i väggbrädorna. På samma sätt fastkilas tappen kring
vilken vredet som håller dörren stängd
roterar.
Innan man tar ner byggnadsställningen är
det lämpligt att kapa det av stockhalvorna
som skjuter för långt ut.
Stegen upp till förrådsboden är av traditionell stocktyp med uthuggna steg.
Vanligtvis står stegen upprest endast då
man har ärenden till njallan, annars ligger
den gömd.

Skriften är framställd inom ramen för EU-projektet
”De nordliga kulturtraditionerna”
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