
Sydsamisk
torvkåta

SAMISKA VISTEN PÅ GAMMLIA



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

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 model-
ler i länet – ett sydsamiskt, ett nordsa-
miskt och ett skogssamiskt – är planerat 
att sträcka sig över en treårsperiod. Vi 
började på våren 2008 med den skogs-
samiska kåtan. Ett år senare inleddes 
uppförandet av det sydsamiska vistet 
och våren 2010 bereddes marken för det 
nordsamiska.

Förebilden till det sydsamiska vistet på 
Gammlia finns i Sigvard Klementssons 
Suksaseviste nordväst om sjön Voukarn i 
Vilhelmina kommun. Detta viste bebod-
des av Klementsson fram till och med 
dennes död år 2009. 

Kåtan på Suksasevistet har oavbrutet bru-
kats och underhållits, och endast genom-
gått smärre förändringar. På 1950-talet 
fick den i samband med en renovering  
vedspis och fönster. Dessa sena tillägg 
har vi dock valt att utelämna på Gammlia.

Den sydsamiska kåtan på Gammlia har en 
förhållandevis stor diameter, cirka 4,5 me-
ter, vilket är av värde då den bland annat 
ska användas i pedagogisk verksamhet. 

Byggandet har tidvis genomförts som en kurs i 
ett samarrangemang mellan Västerbottens mu-
seum, Umeå sameförening och Studieförbundet 
Vuxenskolan. 



Till att börja med ska en grusbädd anläg-
gas. Platsen bör ligga höglänt med god 
avrinning. 

Bädden görs omkring 10–15 centimeter 
tjock med medelfin grovlek på gruset och 
en kornstorlek om cirka 5 millimeter.

När grusbädden är klar läggs stenfoten 
mot vilken bågstänger och björkslanor 
skall vila. Till stenfoten används skiffer, 
eller om detta inte står att finna platta ste-
nar av granit eller liknande. Huvudsaken 
är att ovandelen är slät. 

PLATS & GruNd

Vegetationen i Vilhelmina fjällområde 
domineras av björk och gran. Byggnads-
skicket i området är anpassat efter dessa 
träslag. Kåtorna har byggts med en stom-
me av björk som sedan klätts med näver 
och utanpå detta ett skikt med torv. 

Den mest svårfunna byggnadsdelen är 
bågstången i björk som ska ha den rätta 
böjen. Lämpliga krumväxta björkar fin-
ner man vid kraftiga sluttingar och raviner 
där stammarna tyngts ned av snö och is. 
Trycket på björkstammen tvingar den att 
söka sig uppåt vilket med tiden bildar en 
mycket stark bågform. 

Stenplattorna läggs ut så de bildar en 
jämn kant som ligger i våg. Luftintaget 
lägger man mitt emot dörren på baksidan 
direkt på stenfoten som på bilden.

Storleken på luftintaget bör vara minst 
20x20 centimeter så att elden får god 
syresättning. Luftintaget förses också med 
en enkel trälucka som sätts upp när kåtan 
står oanvänd. 

I äldre tid användes öppningen som inför-
sellucka för bland annat björnkött, vilket 
endast fick tas in i kåtan denna väg.

Stenfoten i skiffer med luftintaget anlagt mitt emot dörröppningen.

BÅGSTÅNG & GryTÅS
De två bågstängerna bildar stommen i 
bygget. Storleken och formen på bågarna 
avgör måtten på den färdiga kåtan. En 
lämplig dimension på bågstängerna är 25 
centimeter.

Den från början stora vikten på bågstäng-
erna blir mer hanterbar då rotändan som 
ska vara uppåt kommer att bilas ner på 
bredden.

Innan de båda bågstängerna sätts upp 
ska de barkas och formas. Ytan där båg-
stängerna går ihop ska huggas rak så 
att god kontaktyta uppnås. Det är även 



viktigt att försöka ta ut vinkeln på bågens 
ändbitar för optimal anliggning mot skif-
ferplattorna. 

När stängerna passar ihop ska hålet för 
grytstången tas ut. Eftersom grytåsen är 
en central del i konstruktionen är kvalite-
ten på virket av stor betydelse. Grovleken 
på grytstången bör vara omkring 15 centi-
meter vid mitten och cirka 8–10 centime-
ter vid ändtapparna. 

Tappen ska vara så lång att den skjuter ut 
cirka 25 centimeter utanför bågen efter-
som tapparna ska bära både det bakre 
stödbenet och dörrposten. 

Hålen för tapparna kan inte borras utan 
måste huggas upp så runda och precisa 
som möjligt. När hålen är gjorda ska 
själva tappen på åsen passas. Det är bra 
om tapparna har en viss överdimension så 
att dessa kan täljas in i bågstängernas hål 
utan nämnvärt glapp. 

När grytstången är på plats ska den bakre 
stöttan sättas upp och passas in. Denna 

stötta är permanent och har en klyka i 
vilken grytstångens tapp vilar. Här är god 
passform av högsta betydelse. Är inte 
stöttan rätt utformad uppstår en kilverkan 
och hela stöttan riskerar att klyvas. 

Vid dörren på kåtans framsida behövs en 
temporär stötta i väntan på att de båda 
sidstöttorna kommer på plats. Stöttorna 
vid ingången ska inpassas så att de strä-
var snett uppåt i bågstängerna.

En av de främre stöttorna på plats.

Bågstängerna och den bakre stöttan med grytstångstappen vilande i klykan.



Med stöttor och bågstänger på plats måt-
tas de tvärgående bågstångsstagen in. 
Dessa placeras ett stycke ovanför halva 
kåtahöjden. Virket till stagen ska vara 
något krumt så att kåtan får den eftersträ-
vade rundande formen. 

Jack huggs ut i såväl båge som stag så att 
en tättslutande fog erhålles. Fixeringen av 
stagen kan göras med spik då det förenk-
lar arbetet och dessutom inte kommer att 
synas på den färdiga kåtan.

Staget infäst i bågstängerna.

SLANor
Slanorna – det vill säga det virke som 
utgör den innersta delen av väggarna – 
tillverkas av rakvuxen björk med en di-
mension på 8–10 centimeter. I äldre tid 
var det vanligt att man sparade grenar på 
några slanor som blev till upphängnings-
krokar i kåtan. Antalet slanor som går åt 
styrs av storleken på kåtan och hur grova 
slanorna är. Till kåtan på Gammlia som 
har en diameter på 4,5 meter åtgick mel-
lan 80 och 100 slanor. 

Man börjar i fältet mellan bågstängerna 
där slanorna reses mot bärarmen som 
förbinder de två bågstångsparen. Båg-
stångens ben får inte täckas helt av den 
sista slanan då det senare kommer att vila 
snett ställda slanor där.

När de fyra fälten som löper upp till 
rökhålet är klara återstår att fylla ut mel-
lanrummen. Här måste 
slanorna snedkapas för 
god passform. Ett bra 
fäste fås genom att den 
nedersta slanan för-
sänks i bågstången. 

När samtliga slanor är uppsatta är det 
dags att hugga bort vassa kanter och 
andra större ojämnheter så att övergång-
en mellan slanorna blir så mjuk som möj-
ligt. En jämn yta gör att nävret bättre står 
emot torvens tyngd som kan bli ansenlig 
särskilt när den är regnvåt. 

Nedersta slanan försänkt.

Slanorna resta mot kåtans bakre del.



Ramen till kåtans ingångsdörr är liksom 
bågstängerna tillverkad av krumväxta 
björkar. Virkesdimensionen är omkring 20 
centimeter. 

Ramkonstruktionen består av två bågfor-
miga trästycken som sammanbinds med 
ett mittstycke vilket kragas ur så att båg-
stängerna kan ta upp ett tryck uppifrån 
grytåsen.

När trästycken skulle sammanfogas i äldre 
tider användes ofta tränaror. Numera går 
det lika bra med spik, åtminstone där det 
inte syns i det färdiga kåtabygget. 

Spännband är också ett modernt och 
användbart hjälpmedel för att fixera 
bågstängerna, så att de håller ihop tills 
stöttorna är på plats. På Gammlia använ-

INGÅNG
des spännband både för att hålla ihop 
bågstångsparet och för att spänna upp 
dörromfattningen mot grytåsen.

Dörröverstyckets delar ska därefter sam-
manfogas med varandra. Den horisontella 
delen utgör övre dörrkarm samtidigt som 
den ger ytterligare stabilitet till ramverket. 

Vid marken infästs en låg tröskel som ger 
visst skydd mot drag, och som samtidigt 
förbättrar karmslutets stabilitet. Höjden 
på tröskelstycket bör vara cirka 10–12 cm. 
Eftersom fastsättningen här är synlig bör 
monteringen utföras med träplugg.

Ramverkets bågstänger hålls ihop 
med provisoriska tvärslåar.

Dörröverstycket stöttar den 
utskjutande grytstångstappen.



NäVEr & TorV
Utanpå slanorna läggs först ett lager med 
näver och därefter torv.

Näveråtgången till en stor kåta som 
Gammlias är omkring 150 kilo motsva-
rande en yta på drygt 30 kvadratmeter.
Nävret läggs med början nerifrån och 
med ordentlig överlappning

Eftersom torven ska läggas i två lager 
handlar det i kåtan på Gammlia om drygt 
60 kvadratmeter. Varje torvlager har en 
tjocklek på ungefär 8 centimeter.

Torven har sedan gammalt tagits upp 
med hjälp av en särskild torvyxa, vilken 
kan liknas vid en stor, tunn timmerbila. 
En liten och grunt ställd plog underlättar 
arbetet avsevärt, och har man inte tillgång 
till torvyxa så duger spaden bra.

Bra och lätthanterlig torv finner man på 
gamla slåttervallar. Tätvuxen ängsgröda 
utan mossa som blivit ett antal år är både 
tät och stabil. Denna torv ger dessutom 
en vacker och mångskiftande grönska 
under sommarhalvåret.

Inför torvläggningen bör man tänka på 
att bitarna är ungefär lika stora, särskilt i 
höjdled så att raderna blir jämna. Detta 
mått bör vara mellan 25 och 30 centime-
ter medan bitarna kan vara något större 
på längden.



På Gammlia har en traditionell sydsamisk 
metod använts vid torvläggningen där 
bitarna placeras rakt över varandra utan 
den förbandsteknik som används inom 
det nordsamiska torvkåtebyggandet.

Fördelen med den norsdsamiska för-
bandsmetoden är att torven ligger mer 
stabilt och tenderar inte att glida ned så 
lätt då den blir blöt och tung. 

Näver och torv läggs parallellt vilket gör 
att näverskiktet hålls på plats utan att 
några spikar behövs. Det inre torvlagret 
placeras med grässidan mot nävern och 
det yttre med grässidan utåt. Därigenom 
möts jordsidorna och bildar så småning-
om ett sammanvuxet skikt. För bästa sam-
manväxning bör läggningen genomföras i 
god tid före hösten

När all torv är lagd ända upp mot rökhå-
let reses stabiliserande slanor med jämna 
mellanrum runt kåtan. Dimensionen på 

dessa bör vara minst 10 centimeter så att 
torven hålls på plats. I äldre tid barkades 
sällan slanorna. Nackdelen med obarkad 
björk är emellertid att hållbarheten för-
sämras då björk ruttnar fortare obarkad. 

I sydsamiska områden där man har till-
gång till stora skifferplattor lägger man 
gärna en ring av sådana nederst mot tor-
ven och en bit upp som ytterligare stöd.



Dörren i en sydsamisk kåta är liksom i de 
flesta kåtor ganska smal. Härigenom hin-
drar man dels värmesvinnet, dels minskar 
belastningen mot kåtans lutande vägg. 
Bredden på den upppåt avsmalnande 
dörren behöver inte vara mer än 60 centi-
meter i nederkant med en brädtjocklek på 
2 centimeter.

Den sydsamiska kåtan på Gammlia har en 
drygt 20 centimeter bredare dörröppning 
än brukligt. Skälet till detta är ambitionen 
att göra kåtan tillgängliglig också för rull-
stolsburna besökare. En bredare dörr blir 
tyngre varför den har delats i två. 

De kraftiga metallgångjärnen på kåtadör-
ren används på grund av dörrens storlek 
och att den är tudelad. Byggnadshisto-
riskt korrektare vore ett löst dörrstycke 
som lyfts åt sidan vid in- och utpassage.

Kåtadörrar är i regel ganska enkelt hopfo-
gade med tvärgående ribbor på insidan 
som håller dörrplanken på plats. I äldre ti-
der fästes tvärribban med genomgående 
tränaror som fästs med kilar i båda ändar. 
I dag och sedan länge används spik som 
slås utifrån genom plankorna och tvärrib-
ban och därefter böjs fast.

För att torven ska hållas på plats runt dör-
ren och för att det ska se lite snyggare ut, 
kan man göra en yttre karm. I äldre tid 
nöjde man sig ofta med att lägga slanor 
på sidorna om dörren. Den typ av ytter-
karm som används i kåtan  på Gammlia 
är inpassad mot det övre trästycket och 
infäst i de närmaste slanorna.

Dörren till kåtan ska förstås ha ett hand-
tag. Förslagsvis används en krokvuxen 
gren som bearbetas tills den känns bra i 
handen.

dörr



Centrum i kåtan utgörs av arran, eld-
staden. Den bildar en rektangulär form 
med rundade hörn och placeras med ena 
kortsidan mot ingången. Eldstaden byggs 
med tunna stenar vilka läggs med den 
plana sidan uppåt.

Från ingången mot eldstaden läggs två 
slanor i en inåt svagt avsmalnande form 
som bildar kåtans förstuga.

INTErIör

Mellan kåtans bakre vägg och eldstaden 
finns köksavdelningen, påssjon. På ömse 
sidor om mittstråket är själva boningsytan 
belägen.

Krokar att hänga upp saker på består i 
bästa fall av kvarlämnade grenar på sla-
norna. Mindre hållbara lösningar är att 
nara eller kila fast lösa kvistar i slanorna.
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