
Skogssamisk
timmerkåta

SAMISKA VISTEN PÅ GAMMLIA



Västerbottens museum avser att i större 
utsträckning än tidigare lyfta fram och 
tillgängliggöra den samiska närvaron i 
länet. 

Eftersom det samtidigt finns en ambi-
tion att utveckla och komplettera fri-
luftsmuseet Gammlia, uppförs där tre 
samiska boplatser, eller visten.

Vid sidan om det rent fysiska byggan-
det 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 länet – ett sydsamiskt, ett 
nordsamiskt och ett skogssamiskt – är 
planerat att sträcka sig över en treårs-
period. Vi började på våren 2008 med 
den skogssamiska kåtan.

Förebilden till det skogssamiska vistet 
på Gammlia finns i Koppsele utanför 
Malå. Från dessa trakter kommer också 
Jörgen Stenberg, byggmästaren un-
der vars säkra och kompetenta ledning 
kåtan restes.

Byggmästare Stenberg i gul keps, projektledare Britta Lindgren-Hyvönen med kursdeltagarna, 
från vänster: Börje Svensson, Olle Eriksson, Helge Lundgren och Martin Karlsson.

Byggandet har tidvis genomförts som en 
kurs i ett samarrangemang mellan Väster-
bottens museum, Umeå sameförening och 
Studieförbundet Vuxenskolan. Några av stu-
denterna blev så bitna av att de hängde kvar 
långt efter att kursen formellt avslutats.



Ett skogssamisk viste bör förstås ligga i 
skogen. På Gammlia finns det gott om 
skog. Vi valde en plats med lämplig 
lutning för god dränering.

Därefter vidtog röjning, med ambitio-
nen att inte ta bort fler träd än nöd-
vändigt. När en lämplig glänta öppnat 
sig mellan träden täcktes marken med 
grus, som planades vågrät.

I hörnen på den grusade ytan placeras 
knutstenar på vilka syllvarvet – det ne-
dersta stockvarvet – ska vila. Noggrant 
justeras stenarnas läge och höjd då vi 
inte vill hamna snett redan från början.

En plats i skogen.

En grusad glänta.

Rejäla bumlingar i hörnen… …som läggs i nivå med varandra.

PLATS & GruNd



Såväl ytter- som innerväggar på kåtan skall 
vara släta. Vi mäter ut den önskade tjockle-
ken och markerar med streck, därefter vänds 
stocken med ena väggsidan uppåt. I denna 
huggs jack med 2–3 decimeters mellanrum 
till cirka 2 centimeter ovanför markerings-
strecket. Sedan slås topparna bort, och pro-
ceduren upprepas på motstående sida.

Sedan sidorna grovhuggits ner till strax över 
önskad tjocklek jämnas ytan med timmerbi-
lan för att sedan finhyvlas med skrädbila.

…och med barkspade.

Barkning med bandkniv…

Två timmerbilor, 
och den mindre 
skrädbilan.

Till bygget av kåtan väljer vi rakvuxen 
tall som fått växa till sig i ett skogsparti 
på mager mark med ingen eller endast 
svag lutning, där stammarna har täta 
årsringar och hög kärnvedsandel. 

När stockarna kapats i lämpliga längder 
barkas de, och bilas därefter.

MATErIAL och PrEPArErING



Ytan som skall ligga 
an mot knutstenen 
formas för optimal 
passning. Den första 
stocken läggs på 
plats och stagas upp 
i väntan på fastare 
sällskap.

Knutjacket sågas… …huggs… …och finputsas.

Överhaket finhuggs för 
största möjliga täthet.

Klar knut. De utskjutande 
delarna kallas knutskallar.

Snart sammanknutet syllvarv.Knutyxa.

Vi noterar med oförblommerad snick-
arglädje att vare sig spik eller skruv 
göre sig besvär i konstruktionen av 
en skogssamisk timmerkåta. Fick man 
plats med den i handbagaget kunde 
man lugnt passera säkerhetskontrollen 
på flygplatsen utan minsta pip. I stället 
för med spik och skruv fogas stockarna 
samman i hörnen genom knuttimring.

I syllvarvet, läggs stockarna tull mot tull 
och lom mot lom – det vill säga rot-
ända mot rotända, och topp mot topp. 
I de följande varven läggs stockarna i 
stället lom mot tull. 

SyLLVArV MEd KNuT



STocKVArV bLIr VäGGAr

För att åstadkomma 
passning och täthet 
mellan stockvarven 
används dragjärn, ett 
verktyg med vilket en 
underliggande stocks 
form förs över till 
den ovanför.

Utifrån markeringen som erhållits med dragjärnet 
huggs den u- eller v-formade mossrännan ut i det 
som ska bli stockens undersida. Ett utmärkt kom-
plement till knutyxan är tjäckeln med skålformad 
egg.

Stocken vänds ett halvt varv och läggs med rän-
nan nedåt. Mossränna heter det förstås efter det 
material som används som isolering. Vår ambition 
är emellertid inte att vinterbona, varför vi lät mos-
san vara där den helst växer.

Dörröppningen i ett tidigt skede.

För att hålla stockarna på plats där 
ingen knut finns att tillgå använder 
vi dymlingar, trätappar, som fogar 
samman en stock med en annan.

Navare, för 
håltagningen

Över syllvarvet lägger vi två stockvarv. 
För att åstadkomma största möjliga 
täthet mellan stockarna, och för att 
minimera risken för fuktskador, gör vi 
långdrag eller mossrännor i stockarnas 
nedersidor .

I förebilden till vårt bygge, Koppsele-
kåtan, liksom i andra skogssamiska 
timmerkåtor är öppningen för in- och 
utgång belägen i taket över det översta 
stockvarvet. Vår kåta ska vara så till-
gänglig som det bara är möjligt. Där-
för har vi ordnat en öppning som inte 
kräver gymnastiska förmågor hos den 
besökande.



TAKSToL

Först i modell av tunna 
björkstammar. 

Det är som med tango: it takes two to do it. Tak-
stolens stockar är av en tunnare kaliber än virket i 
väggarna, och knyts samman på liknande vis som 
vid knuttimringen. 

Takstolarna resta och sammanhållna med två plankor som ramar in rököppningen.

Takstolen består av två inåtlutande 
upp- och nedvända V-former som för-
binds av en kort takås som också bildar 
ram kring kåtans rököppning.



TAKLäGGNING

Kåtans tak är en intrikat skalkonstruk-
tion.  Innertaket består av plankor, yt-
tertaket av klovor och däremellan ligger 
ett fuktisolerande lager av björknäver.

Innan vi kommer till näverläggningen 
måttas och läggs det yttre klovlagret. 
När detta har fått önskad passform tas 
klovorna ner och placeras i ordning på 
marken framför varje gavel. Så gör man 
för att kunna få näver och klovor på 
plats i ett enda moment. 

Vid klyvningen hugger man först skåror i 
stockänden och längs med stocken.

Med kilar hugger man försiktigt en spricka 
i stocken, som blir en klova för att snart 
förvandlas till en planka.

Innertakets plankor 
vilar i en ränna i det 
översta stockvarvet. 

Kåtans öppning 
med extra breda 
plankor.

Innertaket är på plats, och näverflaken i blöt för 
att bli mjuka och lättarbetade.

Nävret läggs på överlappande nerifrån. Stockarna 
längst ner på takfallen håller fast den första näver-
raden och utgör stöd för yttertakets klovor. 

Klovorna i ordning och klara för påläggning.

Konsten att göra ett trekan-
tigt väggfält.

En klova kvar, sen 
har vi tak på kåtan.



Många verktyg blev det – och ofta kom det nyfikna som undrade vad som var på gång, och ville 
veta  hur man bygger en skogssamisk timmerkåta.
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