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R APP ORT 

Fornlämning 212, 11
stalotomter

11 

TÄRNA sn, LAPPLANO 

I NLEON I NG 
I samarbete med Nordiska museets samesektion har UV undersökt forn
lämning nr 212 i Tärna sn, Storumans kommun, Lappland. Undersök
ningen gäl Ide en grupp om fyr·a s k "stalotomter", hyddbottnar med 
jordval I, i högfjäl I i björkskogsbäl tets översta del, och den har 
utförts med bidrag från Statens humanistiska forskningsråd. 

LÄGESANGIVELSE 
Tomterna I igger 65° 40' N bredd och 15° 01' 0 längd från Greenwich, 
ca 6 km VNV om Björkvattnets NV ände och ca 7 km Som Nedre Jovatt
ne t. 

GRÄVNINGSTID OCH ARBETS STYRKA 
Undersökningen utfördes under tiden 1976 07 05 - 07 10 av under
tecknad och intendenten vid NMs samesektion fil dr Rolf Kjellström. 
Som grovarbetare deltog Birger Andersson, Jokkmokk, Halvar Deger
ström, Tärnaby, och Sture Östergren, Tärnaby. 

DOKUMENTATION 
Grävningen utfördes med handredskap. Endast 1 tomt totalundersök
tes genom avtorvning av hela ytan och profi I ritning genom anlägo
ningen i sin helhet. l de övriga tomterna unders,öktes endast här
darna, som dokumenterades med plan- och profi ]ritning. En över
siktsplan uppr!ittades i skala I: 100 och detaljplaner och profiler 
i skala I :20. Koordinatnätet är lagt med X-axeln i SSO-NNV längs 
tomterna. Det är inte inm�tt i rikets systen1. Nivåvärdena är 
angivna i förhållande ti 11 ett fiktivt O-plan. Området I igger ca 
700 mö h. 

Efter undersökningen åtcrsUil Ides tomterna. 

MÅLSiiTrn I NG 
De sk stalotornterna har intresserat forskare om lappmarkcrnas his
toria sedan 1800-talcts senare h2nft, och de har beskrivits i lit-
tcratu1-en av bl a O P Pettersson i 11 Gamla byar i Vi lhelmina 11 och 
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Fig 1. Utdrag ur topografiska kartans blad 2li E/24 F Joesjö/T�irna. Forn
lämningarna nr 212 och 218 111arkeradc. Godkänd ur sekretessynpunkt för sprid
ning Statens Lantmäteriverk 1979-05-21. Publiccringstillstånd liberkartor 
nr 6879, Skala I :50 000. 



Torkel Tomasson i en artikelserie i Samefolkets Egen Tidning 1929. 
En sammanställning av det då kända materialet och en redogörelse 
för NMs undersökningar 1949-52 samt 1954 pub I icerades av Ernst 
Manker i "Fångstgropar och stalotomter" 1960 (Acta Lapponica XV). 
Inget av dessa arbeten har dock givit s�kra uppgifter om tomternas 
kronologiska ställning el ler om den hyddkonstruktion som stått på 
tomten. 

I samband med de fornminnesinventeringar, som företag1ts i lapp
markerna under 1974 och 1975 i samarbete mel Ian NM och riksanti
kvarie�mbetet, mer �n f6rdubblades antalet kända fornlämningar av 
denna typ, och därvid aktualiserades de frågor- som finns beträf
fande tomterna. 

Den nu genomförda undersökningens syfte har varit dels att försöka 
ta fram kolprover för C 14-analys, dels att försöka finna spår av 
hyddornas konstruktion och dels att genom eventuella föremålsfynd 
kunna nå fram ti 11 en säkrare bedömning av tomternas kulturella 
och kronologiska ställning. 

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ 
Tomterna ligger 1 en rad i riktning N-S på krönet av en mindre 5s
rygg, som sträcker sig i samma riktning, och invid åsryggens bran
ta V-sluttning mot en smal dal. Åsen övergår i N i sluttande ter
räng mot 600-metersnivån där småsj6arna Nedre Vinterträsket och V 
och Ö Rödingsträsket I igger i området mot Nedre Jovattnet, som I ig
ger ca 460 mö h. Mot S övergår åsen i en myr, som i en V-sluttning 
siinkcr sig från fjället l<icrjentjåkko ned mot Ruomsejokk. Denna 
bäck r i n ner i en s ma I d a I gång ome de I b a rt ö om åsen mot N NV t i I I 
Vfnterträskbäcken, som i sin tur rinner fr�n Nedre Vinterträsket 

t i 11 Nedre Jovattnet. 

Som myren låg på en mindre åsrygg fyra fångstgropar, nr 218 i 
Tärna sn, något mer än 350 m från stalotomterna. Fångstgroparna 
upptäcktes av Rolf Kjel I ström under grävningens gång. Utöver fångst
groparna är inga fornlämningar kända i tomternas omedelbara närhet 
men ett par km N om dessa fir1ns en lappval l med kåtatomter och 
källargropar, Boval len, och ytter! igare lite längre mot NNV-NV 
ett par sommargravar av vilka den ena är en h�il lgrav med en stor
lek av 2,5 x 1,5 x 0,7 m. Ett par mil SSV orn området ligger Abel
vattnet med Ropen, där arkeologiska unders6kningar utf5rdes före 
Abclvattnets dämning, av boplatser, fångstgropar

) 
järnåldersgravar 

av nordisk typ, samiska klippgravar och sar:iiskc:i visten. Fornläm
nin�·1arna där är ti 11 övervägande del samiska, n1en järnåldersgravar
rw är fr< 5mmandc för samisk kul Lur och scinnol ikt unlagda över rri�ln
niskor- f1-ån norska kusten, som ti llf�ill igt vistats i högfjällen. 
De nännast fornl�:irnning 212 bc);_ignu 11 stulotomtcrn0 11 ligger ca 2,5 
mil mot i�V, i Tängvattenda!cn. 
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Fig 2. Schaktplan över stalotomterna vid Ruomsejokk. Skal'a 1:200. 
Upprättad av J Norrman . 

Fig 3. Profi 1 genom tomt 
Upprättad av J Norrman. 
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I, xl05 y49S-x105 y505, Skala I, 100, 

Fig 4. Profil genom tomt 1 och 2, xl00 y500-x120 Y500. Skala 1:100. Upp� 
rättad av J Norrman. 
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Fig 5. Profi 1 genom tomt 3 och 11, xl29 y1,97-x15L, y503. Skala 1:100.
Upprättad av J Norrman. 
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Fig 6. H;irdcn tomt Mot N\I. Foto J Norrman. 
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Fig 7. Detaljplan tomt Ska-
la 1 :40. Uppr�ittad <1v J Norrnv:in. 



ARBETSBESKRIVNING 
Tomt nr 1 var den syd I igaste av de fyra tomterna. Den var avrun
dat kvadratisk med tydlig val I i V-S-0. Tomtens yttermått var ca 

') 

7 x 7 m och dess innermått ca 5 x 4,5 m (NIN-SSO). Den var belä
gen i svagt S-sluttande mark och N begränsningen markerades endast 
av en inre kant. Vid genomgrävning av N kanten framkom ett 0,1-
0, 16 m tjockt lager uppkastad jord ovanpå en äldre, sluttande mark
yta. N begränsningen utgjordes således även den av en val I, trots 
att ytan var i det närmaste vågrät och inte markerad i förhål I ande 
till intilliggande markyta. Val len i V-S-0 var 1,4-1,6 m bred och 
0, 13-0, 14 m hög. I val lprofi lerna syntes i allmänhet den ursprung-
I iga, äldre markytan, markerad av övre ytan på ett undre blekjords
lager. Ovanpå detta blekjordslager låg uppkastad och omrörd jord i 
vilken en ny podsolprofi I bildats. 

För att tomten skulle kunna återställas så nära ursprung I igt 
skick som möjligt genomgrävdes val len inte helt utan endast på 
nio stcil len. Därigenom kunde genombrotten i den ursprung! iga blek
jordsytan fastställas och bottenytan rekonstrueras. Brotten i 
blekjordslagret visar, att hyddans mått bör ha varit 5 x 4 m, rek
tangulär el ler avrundat rektangulär. 

Tomtens botten var vågrät och helt stenfri. Mycket sten förekom 
däremot i vallen. Denna har av allt att döma uppkommit genom att 
hyddbotten gjorts plan och stenfri. Inga stolphål kunde iakttagas 
och inte hel ler några spår efter hyddans ingång. 

Härden låg tvärs hyddans längdriktning. Den var rektangulär, 2, 1 
m lång och 1 ,2 m bred (VSV-ONO), och lagd som en ram av 0,1-0,6 m 
stora stenar i ett lager, de flesta avlånga rullstenar el ler flata 
skifferstenar. Härden var ofyl Id och i dess mitt fanns en 0,6 x 
0,4 m stor och 0,06 m tjock I ins av bränd jord. Innanför stenkret
sen fanns enstaka kolbitar och enstaka br�nda ben, som tyv�rr inte 
har kunnat artbestär.1rnas. I f yllningen fanns ett obränt fra9ment av 
renhorn. C 14-analys av kolet har givit åldern 1000+125 år BP, 
eller AD 950 (Laboratoriet för radioaktiv datcring,-analys nr St 
5714) 



Fig 8. H�irden i toipt 2. Mot$. Foto J Norrmun. 

X", 7 

,- t•1Q. 

., .•, !� ; 

/ 

<�./ 

. 

'..... 

I 
/ 

I X·H7 

Fig 9. Detuljplun tomt 2. Ska
L:i 1 : liO. Upprättad uv J Norrman. 

Tomt nr 2 var oval, 7 x 6 m (S0-NV) med 0,6-1,2 111 bred och 0,12-
0

) 
]l1 m hög vall, vars yttre kant var otydlig i N delen. Ytan in

nanför vallen var 5 x 3,5 m. Under avtorvningen av härden påtrJf
fades utc1nför dennas SV kortsida tre stenar, varför hela hyddbott
nen avtorvadcs. Den plana och i övrigt stenfria botten hade inte 
rensats från sten vid h�rdens korts1dor men v�l vid dess långsi
dor. 

Härden var 1,8 x 1,2 m, rektangulär (SV-N0) och lagd som en ram 
av 0,1-0,3 m stora, flata skifferstenar l ett lager. Tre decimeter
stora, flata stenar låg inom stenramen, två av dessa i en 1 ins 
av bränd jord ca 0,6 111 i diameter och 0,06 m tjock. Mycket spar
samt med kol låg ytligt i härden. 



' -

,an. 

Fig 10, Härden i tomt 3. Mot V. Foto J Norrman. 
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fig 11. Detaljplan tornL 3. Ska
l;i I :iiO. Uppr:ittad .Jv J Norrman. 

Tomt nr 3 var oval, /,'.) x 6,S 1�1 (i✓��O-SSV) --;cd irH1cr·nZ1Ltcn S,S x 3-
4 m med den smalar(: cie!cn i �l. Vallen var 1-2 m bred och 0,08-0,18 
m hög. Härden var 2 x I 1:1, närmast rcktzingulär (ONO-SVS) och lagd 
som en ram av 0,5-0, IS rn stora ) flata stenar i ett lager· och med 
en 0,8 x 0,3 rn stor, Flat sten som slutst1�n I V kortJ11der1. Er, I iris 
av br< ind jord, 0,6 ···, i di0rnctc1· och 0,02-0,03 m tjock lbg i ri:fr 
dens rni tt. Mycket '>pcH·sanH med kol 1iJ�! ytligt i h�irden. Kol f1--ån 
hJrden har C 1L1-dc:1te1·ats Li l 1 935+90 lir BP cl ler ,L\O 1015 (Labota·
toriet för racJioDkLiv clcitcrin(J, a;rJlys nr- St: 5715). 



Fig 12. Härden i tomt 4. Mot NNV. Foto J Nornnan. 
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Fig 13. Detaljplan tomt 4. Skala 1 :40. Upprättad 
0v J Norrman. 

Tomt nr 4 var 7 x 6,5 rn, oval (N-S) med innermåtten 4,5 x 4 m. 
Vallen var 1,3-1 rn bred och 0,12-0,05 m hög. I dess SSV del låg 
en stBrre, jordfast sten. H�rdcn var 1 ,6 x 0,8 m, rektangul�r (V-0) 
och lagd som en ram av 0,2-0,3 m stora stenar. Den Ö kortsidan ut
gjordes av en st6rrc, 0,8 m lång och 0,2 m bred, s6ndersprucken 
sten. lnnanfBr stenkretsen var en 0,8 x 0,4 m stor och 0,09 m tjock 
lins av bränd jor·d, kraftigare r6dUirgacJ i härdens mitt. 
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Utöver härdarna påträffades inga konstruktionsdetaljer inom jord
val larna. Inga föremåls fynd gjordes, möj I igen beroende på gräv
ningsmetoden med borttagning av större, sammanhängande torvstycken 
där eventuella föremål kunnat vara inväxta. !!Kul turlager 1 1 i egent-
1 ig mening existerade inte. Under torven inom val lama hade utbi 1-
dats podsolprofi I i den markyta, som åstadkommits genom avtorv
ning av den ursprung I iga markytan och ti I ljämning och stenrens
ning av hyddbotten. 

FÅNGSTGROPSSYSTEM, FORNLÄMNING 218 i TÄRNA sn 
Fångstgropssystem, 50 m långt (NNV-SSO) bestående av fem fångst
gropar belägna på ett avstånd av 23-14,5-5-6 m från varandra. 
Groparna är ovala, 2,8-4,5 m långa, I ,8-2,8 m breda och 0,5-0,6 m 
djupa. De har rektangulärt el ler ovalt bottenplan, 0,5-2 m långa 
och 0,2-0,6 m breda. Två gropar har delvis val I kring kanten och 
två gropar är skadade av vattenerosion. Ett par av groparna är 
beväxta med fjäl I björkar. 

Fångstgropssystemet I igger på 
bred (NNV-SSO). Åsen I igger 
350 m Som stalotomterna. 

KORT SLUTSATS 

en åsrygg, ca 70 m lång och 25-30 m 
ett område med sankmark och myr, ca 

Ernst Manker har i "Fångstgropar och stalotomter" dragit slutsat
sen att det på tomterna varit uppförda lappkåtor, och då kåtor av 
bågstångstyp. Manker avvisar tanken på att val len skulle vara res
terna av torv som rasat ned från en torvkåta och påpekar att en 
ihopfal len torvkåta van I igen är en ojämn och oregelbunden förhöj
ning, som skiljer sig utseendemässigt från 11stalotomternas 11 jämna 
och regelbundna jordval I. Han antar, att tomterna skul le vara av 

fångstmanna- el ler renskötarlag iordningstäl Ida kåtaplatscr för 
tältkåtor i or.ir·åden, som dessa grupper ofta återkom ti 1). 

Även undersökningen vid Ruomsejokk visar otvetydigt, att den Jam
na och regelbundna val len bildats genom att jord och sten grävts 
bort från golvytan, och således att val len inte bildats genom att 
torv glidit ned frl1n en torvkåta. Någon form av t�il thyddor har 
med al 1 sannolikhet stått pc1 11s talotornterna11 och att döma av tom
ternas ovala form bör det hd varit bågstl1ngskåtor eller liknande 
hyddor. 

C 14-ciatcririgen av kol från två av ton1terna vid Ruomsejokk place
rar dessa i vikingatid - tidig medeltid. Avsaknaden av fbremåls
fynd från fornlänningarna gör att de inte kan bestämmas var·e sig 
som samiska el let tillhörande nl1got 11 stalofolk 11

, men goda möjlig-
1,eter finns att vid framtida undersökningar av Fornlämningstypen 
få svar pJ fr·ågan om dess kulturtillhörighet. 

Stockhorm den 15 rnars 1978 

Jan Nori-nkrn 



RÄTTELSER 

Sid 6 f i C) 3 Skal il 1 : I O 0 ska 11 vara C:2) I : 60 

Sid 6 f i g 4 Ska la I : I 00 ska I I varu ca I : 60 

Sid 7 f i �i 5 Skala I: I 00 ska I I VLl r-cl ca I : 60 


