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Det har nu gått 43 år sedan min uppmärksamhet
först väcktes på en fornlämningstyp kallad stalo-
tomt (Kjellström 1975; 1976), och jag vill nu en
sista gång ge uttryck för de slutsatser jag gjort i
denna fråga, men utan att bemöta vad andra fors-
kare kommit fram till. Ett undantag gäller dock
Ernst Manker, eftersom hans syn kom att prägla
de flesta andras inställning. 

Om samiska och andra kulturlämningar 
Under andra hälften av 1970-talet ägnade jag
mig åt inventering av samiska kulturlämningar i
Sarek-Padjelanta, vilket resulterade i boken Lapp-
marksmikroskop (Kjellström 1983). De samiska läm-
ningarna var de som totalt dominerade land-
skapet. På den kvadratmil vi inventerade fann vi
1 200 samiska lämningar, mestadels härdringar,
förrådsgropar, kultplatser, väderskydd, rengär-
den och renvallar. Under dessa fältarbeten, som
bland annat utfördes tillsammans med Anders
Wepsäläinen, som varit min vetenskaplige följes-
lagare sedan dess, kom jag i kontakt med en forn-
lämningstyp kallad stalotomt, och med den även
med begreppet Stalo. 

Om folkminnet
Utifrån det samiska folkminnet och de isländska
sagorna övertygades jag om, att berättelserna om
Stalo speglade mötet med nordbor från Håloga-
land i norska Nordland och Troms under järn-
ålderns slutskede.

Samerna har varit ett skriftlöst folk ända in i
modern tid. Många forskare har ifrågasatt den
muntliga traditionen hos skriftlösa folk som en
pålitlig källa till kunskap. Folkloristik är en egen
och särskild forskningsdisciplin, vars slutsatser
är lika beaktningsvärda som andra forsknings-
discipliners. Flera framstående folklorister, t.ex.
Jan Vansina, har visat att skriftlösa kulturer i
långt större utsträckning än skriftkulturer har be-
mödat sig om att bevara historiska skeden munt-
ligt. En som uttalat sig specifikt om stalotraditio-
nen är Bengt af Klintberg, professor i folkloristik,

som i en understreckare i Svenska Dagbladet re-
dan 1977 sade sig vara helt övertygad om att dessa
samiska traditioner har en historisk förankring,
vilket han fortfarande är övertygad om. 

Om Stalo
Stalo är en gestalt i den sedan 1700-talet ned-
tecknade samiska muntliga traditionen. Han var
enligt sägnerna en storväxt varelse »av ett annat
folk». Namnet Stalo är ett fornnordiskt låneord
som betyder järn. Han hade redskap, vapen och
en kolt (brynja) av järn. Han stod i något slags
konfliktförhållande till samerna, som eventuellt
kan ha gällt jakten, t.ex. på vildren och bäver.
Han sades stjäla deras renar och framställdes som
dum och lättlurad. 

Om stalotomten 
Stalotomt är samernas traditionella benämning
på den fornlämning de sett som resterna av den
hydda Stalo en gång byggt och brukat (fig. 1).
Detta har dock inte hindrat att några arkeologer
döpt om fornlämningen till »kåtatomter», upp-
enbarligen i ett försök att stärka knytningen till
den samiska kulturen.

Stalotomten består av en låg och rundat rek-
tangulär vall som omsluter ett under markytan
nedsänkt golv med en stor rektangulär härd.
Innermåtten varierar mellan 3–4,5 x 5,5–7,5 m.
Dateringar anger en brukstid huvudsakligen
mellan 850 och 1050 AD. De förekommer i den
allra översta fjällbjörkskogen, och ligger sällan
ensamma, upp till åtta tomter på rad. De ligger
även mycket tätt, gavel mot gavel i riktning mot
den förhärskande vindriktningen. De återfinns
från nordligaste Jämtland upp till Stora Luleälvs
källflöden, med en tydlig koncentration i Väster-
bottensfjällen.

Om stalohuset 
Den vall vi idag ser, var en gång grunden till en
vägg uppbyggd av block av grästorv; växande gräs
med underliggande humuslager. Vallen består av
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den från golvytan uppgrävda minerogena san-
den, vars uppgift var att lyfta väggen av organiskt
material och skydda den från markens fukt. Det
organiska materialet löses med tiden upp och
sköljs bort, men den minerogena sanden blir
kvar och det är den som ännu gör vallen synlig.
Förvånande är att flertalet forskare förbiser det
faktum att vallen består av den från golvytan
uppkastade sanden, utan bara talar om uppkas-
tad jord som består av humus, organiskt material
i olika stadier av nedbrytning. Torv är ett ut-
märkt byggmaterial, med goda värmeisolerande
egenskaper. Torvhus var vanligt förekommande i
alla de från Norge koloniserade, trädfattiga om-
rådena på Island, Grönland och Newfoundland.
På Island användes torvhus som bostäder långt
in på 1900-talet. Ett välbyggt torvhus kan stå i
flera hundra år med rätt underhåll.

Det har föreslagits att tomten skulle vara res-
terna efter en klassisk torvkåta. Om detta kan
sägas att Wepsäläinens undersökningar av för-
fallna torvkåtor visat att de redan efter några de-
cennier egentligen bara ses som en samling ojäm-
na upphöjningar, med multnande rester av trä-
stommen. Efter hundra år återstår så gott som
ingenting. Torvkåtans historia i de svenska lapp-
markerna är dessutom ganska kort. Fotografen
Borg Mesch tog en bild av den första torvkåtan i
Jukkasjärvi år 1901 och Ernst Manker skriver om
den första torvkåtan i Tuorpons sameby på 1930-
talet (Manker 1948, s. 71).

Om ortnamn
Förutom fornlämningen finns det ytterligare en
företeelse förknippad med Stalo, nämligen ort-
namn, vilka kan betraktas som historiska källor.
Ortnamn kommer ju inte till av en slump, de
måste återspegla någonting utmärkande för just
den platsen, t.ex. mötet med representanter för
en annan kultur, människor med ett främmande
språk, vanor och utrustning och avvikande ut-
seende. Just en sådan som Stalo. Patrik Hadenius
skriver: »Ortnamn är ett titthål bakåt i histo-
rien. Det är ord som inte alls flugit sin kos, trots
att de från början inte varit nedtecknade. De låter
ana en urgammal tid, där det knappt fanns något
skrivet. Men ändå finns de i det kollektiva min-
net» (Hadenius 2016).

Intressant nog finns det mycket få ortnamn
på Stalo i Nordland jämfört med motsvarande
områden på den svenska sidan av fjällryggen (fig.
2). Man kan också konstatera, att så gott som alla
de norska och finska staloortnamnen återfinns i
närheten av havskusten eller efter kommunika-
tionsleder med förbindelse till kusten, medan de
i Sverige påträffats inte bara i fjällkedjan utan
även i hög grad långt ner runt de stora träsken i
skogslandet där den tidens samer bodde och där
man troligen möttes för handel och skatteupp-
börd. Samerna livnärde sig före renskötselns tid
på jakt och fiske. 

Debatt

Fig. 1. Stalotomterna 4–1 i Rem-
dalen. Foto Jan Norrman, RAÄ.
—Stalohut remains 4–1 in Remdalen.
Photo: Jan Norrman, RAÄ.
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Fig. 2. Norra Skandi-
navien under sen
järnålder. Teckning
Anders Wepsäläinen.
—Northern Scandi-
navia during Late
Iron Ige. Drawing
Anders Wepsäläinen
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Om Hålogaland
Under vikingatid, stalotomternas tidsålder, fanns
det för samerna i skogslandet öster om fjällked-
jan inte något annat folk som de kunnat ha kon-
takt med, annat än de nordiska bosättningarna
väster om fjällkedjan. Nordland och Troms var
på denna tid koloniserat söderifrån, men ännu
inte inlemmade i den norska riksenheten, utan
styrdes av ett antal hövdingar. Dessa hade privi-
legiet att beskatta de »svenska» samerna och att
bedriva handel med dem, vilket var mycket lön-
samma verksamheter. Samerna skattade och
handlade med päls och skinnprodukter, mycket
åtråvärda varor för export på havsgående skepp
till England och kontinenten. I utbyte kan
samerna ha fått metaller, textilier, kanske cere-
alier och salt. Hålogafolket gick också över fjäl-
lkedjan för att jaga i brist på jaktbart landvilt på
den smala norska kustremsan.

Efter ett flertal utgrävningar av stalotomter
tillsammans med Christian Carpelan och Anders
Wepsäläinen blev jag övertygad om att tomterna
var resterna av ett nordiskt torvhus – en tolkning
som dessutom alltså i hög grad styrks av arkeolo-
giska rön liksom av uppgifter i det isländska sago-
materialet. 

Om kulturutbyte
De täta kontakterna med nordmännen visar sig
också mycket tydligt i det kulturutbyte som före-
kom. Det finns i det samiska språket, påpekar
Anders Wepsäläinen, ett mycket stort antal ur-
och fornnordiska lånord. Särskilt sådana som har
med den materiella kulturen att göra: hus och hus-
håll samt arbetslivet. Ett så centralt begrepp i same-
kulturen som arran rinku, eldstaden/härdringen,
är ett fornnordiskt lån av äril och ring. Även den
klassiska samedräkten med kolt anses ha forn-
nordisk förebild. Från våra grävningar har vi två
lösfynd, en sländtrissa i täljsten och en pilspets,
som är av norskt ursprung. De säger ju ingenting
om vem som deponerat dem, men de visar ändå
på kontakter västerut. Helge Ingstad gjorde vid
utgrävningarna i Newfoundland ett fynd av en
sländtrissa, vilket starkt bidrog till övertygelsen
att det var en vikingabosättning (Ingstad 1977, s.
164 ff). Också inom religionen skedde ett kultur-
utbyte. Inget av folken var ännu kristnat och de
omfattade båda en animistisk syn på tillvaron.

Om Staloforskningen
Även om  Stalogestalten varit känd för veten-
skapen i några hundra år, blev inte stalotomten
som fornlämning uppmärksammad förrän kring
sekelskiftet 1900. I samernas begreppsvärld har
tomtningen och kopplingen till Stalo emellertid
varit levande i tusen år. Den förste som fäste upp-
märksamhet på stalotomterna var folkskolelära-
ren i Tärnaby – O.P. Pettersson – och den förste
att studera dem var Torkel Tomasson, en fram-
trädande talesman för samerna, med samepoli-
tiska ambitioner (Tomasson 1919; 1929; 1930).
Tomasson uppsökte på 1910- och 1920-talet alla
då kända stalotomtslokaler, mätte tomterna och
gjorde enkla planritningar av dem samt fastslog,
efter viss tvekan, att de var samiska trots att han
inte kunde se någon koppling till samiskt bygg-
nadsskick.

Ingen har gjort mer än Ernst Manker för för-
ståelsen av den traditionella samiska materiella
kulturen. Det skulle dröja till 1949 innan han
påbörjade mer omfattande undersökningar och
utgrävningar av stalotomter. Han gjorde tyvärr
inga typologiskt daterbara fynd, en av sin tids få
dateringsmöjligheter, varför han inte hade en
aning om stalotomtens ålder. Sina rön publicera-
de han i den stora monografin Fångstgropar och
stalotomter där han konstaterar att tomterna utan
tvekan är samiska (Manker 1960, s. 282). Detta
grundade han på följande iakttagelser:

1. Den ovala formen överensstämmer med
bågstångskåtans form. 

2. Det är inte ovanligt att samerna reser
kåtan på en vall av »uppkastad jord»,
vilket han vill bevisa med ett foto av litet
parti av en tältkåtas nederdel, tagen i ett
sommarviste i Lyngseidet, Norge.

3. Det är inte främmande för samerna att
lägga kåtorna i rad, om än kanske inte så
tätt. Återigen ett foto från Lyngseidet för
att bevisa sitt påstående.

4. Härdens centrala placering, vinkelrätt
mot hyddans längdaxel.

Detta, och enbart detta, är de enda strukturella
drag som någonsin framförts för att styrka stalo-
husets samiska ursprung. Ingen senare forskare
har tillfört någon ytterligare detalj som skulle
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kunna tyda på ett sådant. Men det var kungsord,
och frågan diskuterades inte vidare. Sannolikt väl
för att ingen annan hade någon kunskap om forn-
lämningen.

Åren 1975 och 1976  presenterade jag mina
idéer om stalo i två artiklar (Kjellström 1975;
1976). Den sistnämnda artikeln utlöste en stund-
tals hätsk debatt. »Hur man med vetenskapens
hjälp tar ifrån samerna deras kulturminnen» löd
rubriken på en artikel i Upsala Nya Tidning, vilket
kan uppfattas som något överdrivet med tanke
på att jag vid denna tidpunkt hade registrerat fler
samiska kulturminnen i Lappland än vad då
samtliga avlidna och levande forskare gjort till-
sammans. I den följande debatten kom så gott
som alla de svenska arkeologer som yttrat sig i
frågan att ställa sig bakom teorin om ett samiskt
ursprung. Det ska påpekas att min artikel pub-
licerades vid en olycklig tidpunkt, under det på-
gående s.k. skattefjällsmålet om samernas rätt till
renbeten som präglades av det nyvaknade intres-

set för minoritetsfolkens rättigheter. Dessutom
hade ett nytt tänkande börjat sprida sig inom
vetenskaperna, den s.k. poststrukturalismen, som
uppmuntrade till att tolka problem ur andra syn-
vinklar än de strikt faktabaserade. Detta gjorde att
jag förlorade intresset för staloproblematiken och
istället kom att ägna mig åt andra arbetsupp-
gifter. Alla de arkeologer som yttrat sig i debatten
utgår à priori från Mankers slutsats på de grun-
der jag redovisat ovan.

Om att syna »bevisen»
Under en vistelse på Island träffade Anders Wep-
säläinen några arkeologer med speciella insikter
i torvhusbyggen. Ingen av dem hade någon känne-
dom om stalotomter, men när de fick se foton
och grävningsprofiler svarade de spontant att det
utan tvekan var rester av torvhus. Wepsäläinen
gick vidare med att syna Mankers påståenden
som låg till grund för åsikten att tomterna har ett
samiskt ursprung.

Debatt

Fig. 3. Jämförelse mellan
Mankers och vår uppmätning av
stalotomterna 5–6 i Remdalen.
—Mankers’s drawing compared
with our detailed mapping of
the stalo huts 5–6 in Remdalen.
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1. Till att börja med vet vi inte om
bågstångskåtan över huvud taget var
känd på den tiden. Det äldsta belägget
för denna konstruktion är från 1700-
talet. Visst har en och annan tomtning
en ganska oval plan, men långtifrån alla.
Under våra grävningar av tomterna i
Remdalen avvägdes hela anläggningen
med teodolit. Jämförelsen med vår bild
av tomterna 5 och 6 med Mankers plan-
ritning av samma tomter kan möjligen
förklara varför Manker har så många
ovala tomter i sin redogörelse. Hörnen
och den rektangulära formen på båda
dessa tomter var i själva verket så påfal-
lande att vi vid uppmätningen gjorde en
speciell anteckning om detta. Något som
Manker omöjligen kunnat undgå att
själv se (fig. 3).  

2. Manker hävdar att det inte alls var ovan-
ligt att man ställde kåtan på en »uppkas-
tad vall av jord». För att bevisa detta på-
stående visar han ett litet parti av neder-
delen av en tältkåta som tycks styrka 
detta. Men i Nordiska Museets arkiv
finns fler bilder från detta tillfälle, där
man ser att kåtan ligger på en skarp
åsrygg och att den uppkastade jorden är

ditlagd för att höja golvet i kåtans sido-
utrymmen och få ett plant golv (fig. 4).
Åven detta måste Manker givetvis ha
varit fullt medveten om. Den kåtaplats
som åsyftas ligger i Lyngseidet i Troms
fylke. Eftersom den verkar ha varit av
vital betydelse i Mankers resonemang
och legat till grund för senare tiders
forskare beslutade jag att bila de cirka
250 milen från Österlen upp till platsen
tillsammans med bl. a. Anders Wepsäläi-
nen. Vi hade inga problem med att hitta
platsen, och där fanns de vanliga spåren
efter klykstångkåtor med härdstenar,
några lämningar efter något som ens lik-
nade en stalotomt fanns inte.

3. Manker hävdar även att en viss radbild-
ning ibland förekommer vid anläggandet
av en boplats. Men foton från Lyngseidet
visar att det inte är av tradition man lagt
kåtorna på rad, utan för att krönet på
samma ås ger de enda platserna med
någorlunda plan mark. Och tätheten
jämfört med stalotomternas vägg i vägg
är heller inte slående.

4. Påståendet att den centralt placerade
härden, vinkelrätt mot hyddans längd-
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Fig. 4. Kåtagolvets nivå med uppkas-
tad jord i sidoutrymmena för att få ett
jämnt golv. Foto: Ernst Manker. 
—Floor leverof saami with added soil
on both sides of hearth to get an even
floor. Photo Ernst Manker.
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riktning på något sätt skulle vara samiska
markörer, är med förlov sagt befängt.
Hur skulle härden annars placeras i en så
liten hydda? Med härdens bredsidor och
med den större åtkomligheten och
värmestrålningen ut mot boutrymmena
på ömse sidor om härden? 

Att Ernst Manker med sin stora kännedom om
samiska kåtor – ingen torde ha sett fler samiska
kåtor än han – inte skulle ha varit medveten om
sitt manipulerande av verkligheten är uteslutet.
Hans motiv kan man spekulera över.

Om att avsluta en debatt
Så, vad återstår då av de strukturella dragen hos
stalotomterna som legat till grund för att styrka
den samiska proveniensen? Ingenting! Och se-
nare undersökare har heller inte tillfört någon
struktur som på något sätt skulle kunna inlemma
stalotomten i en samisk byggnadstradition.

Vad gäller de härdarmar och den »kökssten»
som man funnit i några stalotomter, som även de
ansetts tyda på ett samiskt ursprung, måste man
konstatera att kanske även hålogaborna funnit
arrangemangen praktiska. Eller bevisa att de inte
lagts dit vid en senare återanvändning av härden.
Vi har ju sett att många tomter har flera kul-
turlager långt upp i modern tid och det kan vara
svårt att visa just vilket av dessa som härdarmar-
na tillhör. Dessutom är det inte heller klarlagt var
stalotomtens ingång varit.

Drygt 40 år efter det att jag lämnade frågan
om vem som byggt och bebott stalotomterna har
förutsättningarna för en seriösare diskussion för-
bättrats i och med att det enda faktaunderlaget
vad gäller tron på deras samiska upphov visat sig
inte hålla. Främst förstås genom avslöjandet av
Mankers något lättsinniga förhållande till de fak-
ta som skulle »bevisa» strukturella likheter mel-
lan stalotomtens särdrag och samisk byggnads-
tradition.

Även om min artikel i Fataburen 1976 utlöste
en stundtals hätsk debatt kan det knappast ha
någon betydelse för samernas situation och rättig-

heter idag, och jag har alltid betonat att det i hög
grad är de samiska lämningarna som dominerar
fjällandskapet.

Wepsäläinens bok Stalotomterna, som i stort
sett återgett synpunkterna ovan, har knappast
givit något större eko utan mest bara tystnad.
Men man kan hoppas att ämnet kan öppna nya
fält för forskning, i såväl samisk som nordisk his-
toria vid järnålderns slut. Källorna till framför
allt samernas tidiga historia är inte så många,
varför förnekandet av denna tidiga kulturkon-
takt, som uppenbarligen satt djupa spår i den
samiska kulturen, framstår som ganska märklig.
Det förringar ju på intet sätt den samiska kultu-
ren: kulturutbyten är så gott som alltid incita-
ment för utveckling.

De starka lokala traditionerna knutna till Stalo
förefaller alltså ha sin grund i historiska förhål-
landen, som har kunnat överleva tack vare när-
varon av sådana kulturlämningar som fortfar-
ande tydligt kan beskådas i Lappland. 
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