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Stalotomterna, en replik till Olof Holm

Olof Holm recenserade i Fornvännen 2016:1 min
bok från 2011, Stalotomterna: en kritisk granskning
av forskningsläget rörande en omdiskuterad fornläm-
ningstyp. Holm ansluter sig till den stora skaran
av svenska och norska forskare som vill tolka stalo-
tomterna som samiska. Denna tolkning anser jag
mig tillsammans med Rolf Kjellström ganska
grundligt ha vederlagt i min skrift. De ganska få
argument som skulle kunna tala för ett samiskt
ursprung bygger på falska uppgifter och felaktigt
tolkade eller ignorerade förutsättningar. Alla fak-
ta, arkeologiska, strukturella och historiska, pe -
kar otvetydigt mot ett nordiskt ursprung.
Holm kritiserar mina resonemang på ett an- 

tal punkter. Först menar han att jag förbisett »den
kanske viktigaste artikeln som publicerats om
stalotomter under senare decennier, skriven av
Lars Liedgren och Ingela Bergman». Självklart
borde den varit med i min översikt. Men jag har
läst den och delar inte alls Holms entusiasm över
dess värde. Den tillför inget nytt, utan är bara
ännu ett envetet försök att hitta på en ny hydd-
konstruktion som hjälpligt kan passa in på stalo-
tomtens form och nödtorftigt passa in i en sa -
misk byggnadstradition. Författarna vill få verk-
ligheten att stämma med den hemgjorda kartan.
Kanske gäller diskussionen inte i första hand själ-
va byggnaden, utan är snarare ett uttryck för en
ovilja att acceptera att tomtningarna visar på en
nordisk närvaro öster om fjällkedjan och på de
»svenska» samernas samröre med den nordiska
kulturen. 
Holm borde vid läsningen av min bok ha sett

svagheterna i Liedgrens argumentation för en
samisk proveniens. Denne vill, i likhet med alla
andra av den samiska tolkningens tillskyndare,
inte nämna och än mindre försöka förklara och
bemöta alla tungt vägande omständigheter som
samstämmigt talar för ett nordiskt ursprung.
Holm borde också ha observerat att jag tar upp
alla de argument som framförts för det samiska
ursprunget till kritisk granskning och starkt ifrå-
gasätter dem.
Vidare menar Holm att jag inte uppmärksam-

mat det faktum att »en viss mängd jord följt med
den av grästorvblock uppbyggda väggen». Det är

ett obegripligt påstående. De torvblock man byggt
upp väggen med består ju så gott som enbart av
organiskt material, levande och i olika stadier av
kemisk nedbrytning: förna och humus. Det är vad
man i dagligt tal kallar jord. Termen torv betyder
just delvis nedbrutet organiskt material. Den vall
som kännetecknar stalotomten består däremot
huvudsakligen av oorganiskt, minerogent mate-
rial, »sand», som man grävt upp ur tomtens golv -
yta. Därav det nedsänkta golvet. Den organo-
gena jorden i torvväggen bryts i vårt relativt fuk-
tiga klimat ned av mikroorganismer till organis-
ka syror och sköljs bort av markvattnet, så att
efter tusen år ingenting finns kvar av den. Den
lilla mängd minerogen jord, »sand», som sanno-
likt följt med torven blir dock kvar och förenar
sig väl så småningom med den vall av sand den
lagts på. Såväl Liedgren som Holm använder be -
greppen soil och jord utan att beakta den i sam-
manhanget viktiga skillnaden mellan organiskt
och oorganiskt material.
Holm hävdar att den samiska, muntliga tra-

ditionen som tillskriver stalotomterna en gestalt
de kallar Stalo, saknar all historicitet. Om det får
ju Holm tro vad han vill, men det är en tro som
saknar vetenskapligt stöd. Frågan är grundligt
utredd av Kjellström i hans artiklar i Rig och Fata -
buren 1976, där han visade hur skriftlösa folk i
hög grad bevarat historiska fakta i sin muntliga
tradition på ett helt annat sätt än i de kulturer
Holm refererar till. Dennes anförda exempel på
mytologisering saknar i sammanhanget helt rele-
vans. Även folkloristen Bengt af Klintberg, vars
forskningsområde är just den muntliga traditio-
nen, har i såväl tryck (SvD 3/7 1977) som muntli-
gen gett uttryck för sin övertygelse att stalotradi-
tionen har en historisk förankring. Han har ock-
så pekat på de ofta mycket gamla, muntligt trade -
rade ortnamnens värde som bärare av värdefull
historisk information. Liksom förlederna Juta-
och Garp- vittnar om en historisk närvaro av dans-
kar respektive tyskar, berättar den inte alldeles
ovanliga förleden Stalo- om en plats med så stark
koppling till stalogestalten att den fått namn
efter denne. Ofta har en sådan plats anknytning
till stalotomter. Men tolkningen av stalotomten
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som en nordisk fornlämningstyp är inte alls be -
roende av den muntliga traditionen. Den står på
egna ben, tagen för vad den är: det handlar om
husgrunder, praktiskt taget identiska med torv- 
husgrunder i Norge och i de från Norge under
järnåldern koloniserade områdena på Island, Grön -
land och Newfoundland. Denna tolkning styrks i
hög grad av såväl traditionen som de skriftliga
vittnesbörd som finns i Ottarsberättelsen och de
isländska sagorna. 
Min förhoppning när jag sammanfattade kun -

skapen om stalotomterna i min bok var att på
nytt få igång en seriös diskussion utifrån Kjell-
ströms arbeten och de nya fakta jag bragt i ljuset.
Dessa tycks dock inte ha uppmärksammats av
någon. Varför är man så ovillig att ta den diskus-
sionen när så många avgörande frågor hänger i
luften? Varför är det så viktigt att stalotomterna
absolut måste vara samiska? Har man ingenting
att säga om Ernst Mankers glidande på sanning-
en för att få tomterna att passa in i en samisk tra-
dition? Hur förklarar man det stora fornnordiska
inflytandet på den samiska kulturen om inte nord -
bor haft dessa regelbundna och intensiva kontak-
ter med samerna för handel och skatteuppbörd
under lång tid? Var skulle de ganska manstarka
grupperna från det norska kustlandet ha bott om
inte i det som företer alla tecken på att ha varit
torvhus i en nordisk tradition? Varför skulle den
tidens samer över huvud taget bege sig till fjälls
när de levde nere i fjälldalarna med övernog av
villebråd? Hur förklarar man att stalotomternas
utbredning så exakt sammanfaller i nord-sydlig
riktning med Hålogalands? Och vad för slags same
var Stalo som framställs som så förhatlig? Och
många andra frågor som man bara inte vill låtsas
om.
Oviljan att acceptera den nordiska tolkningen

av stalotomterna innebär en beklaglig stympning
av samernas historia. Man söker sudda ut det för
båda parter berikande mötet med en annan kul-

tur som kontakten med det nordiska samhället un-
der sen järnålder uppenbarligen utgjorde. Denna
kontakt innebar, att döma av de spår den lämnat
efter sig i den samiska kulturen, ett betydligt
intensivare samröre än att hålogahövdingarnas
karlar gick upp till de av Liedgren förmodade ren-
skötande samernas vinterkvarter (!) för att köpa
lite skinn och hämta hem »finneskatten». Skatte-
uppbörden krävde nog uppvisandet av lite musk-
ler och kunde inte förväntas bli levererad på be-
kvämt gångavstånd för hålogarna. Det är dess-
utom klart att landet öster om fjällkedjan var jakt-
mark för folket på den smala »norska» kust-
remsan, som i stort sett var utan jaktbart landvilt.
Vår mening är att mötet skett nere i skogslandet,
med de regelrätta marknader som nämns i Egon
Skallagrimssons saga. De djupa spåren i den samiska
kul -turen tyder på att hålogafolket och samerna
levt sida vid sida under ganska lång tid, om än
periodvis. Det var ett för båda parter fruktbart
möte, där hålogahövdingarna kunde förvärva
åtrådda skinnvaror och samerna fick tillgång till
metaller, spannmål och textilier. 
Genom att tillskriva det samiska samhället

stalohyddorna gör man det en björntjänst. Det är
givetvis inte fråga om någons rätt till landet: den
tillkommer förstås samerna, som under många
århundraden satt sin prägel på fjällandskapet, som
Kjellström påpekat. Det är en fråga om att fylla
en lucka i de svenska samernas tyvärr alltför out-
forskade historia med relevant innehåll. Där är
tolkningen av stalotomterna som nordiska en
pusselbit, som inte bara passar in utan också ger
en antydan om en större bild av en viktig period
i de svenska samernas tidiga historia, med många
nya öppningar för fortsatt intressant forskning.
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