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Sånn bygde vi kåta -

Om et kurs i bygging av ei tradisjonell sørsamisk kåte      
          (derhvie-gåetie), samt bur og jordkjeller.

   Utgitt av Velfjord Historielag 2019
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     Forord              

Med utgangs punkt som lokalhistorisk interesserte amatører har vi lyst til å fortelle litt om 
hvordan det var å være med i arbeidet med å arrangere et kurs i bygging av et sørsamisk 
kåteanlegg, og om hvordan resultatet ble.  

Det er kjent at det gjennom tidene har vært svært mange samiske boplasser på Sør-Helgeland, 
ikke minst i den delen av Brønnøy kommune som kalles Velfjord-/Tosenområdet, og som vi 
kaller "vårt" område.  
I nærområdet til Velfjord Bygdemuseum på Strøm har det vært flere samiske boplasser, den 
nærmeste bare noen hundre meter fra bygdetunet på Strøm.  

Tanken om å bygge ei sør-samisk kåte på museumsområdet "Minnetun" på Strøm, har vært 
levende i flere tiår, men det har vært vanskelig å stille arbeidsressurser og midler til et slikt 
prosjekt. I 2017 tok vi fram ideen om å bygge ei kåte på «Minnetun». Etter å ha undersøkt 
diverse muligheter for finansiering, ble løsningen at vi sendte en søknad til Sametinget om 
midler til å holde et kurs i bygging av sørsamisk kåte. Vi beskrev vårt prosjekt som besto av 
planen om å bygge ei kåte med tilhørende bur og kjeller, samt etablering av rullestoltilpasset 
sti fram til anlegget. I juli 2018 fikk vi innvilget nødvendig tilskudd fra Sametinget. Samme 
høst gjorde et lokalt anleggsfirma adkomsten ferdig, og planerte kåtetomta. Den første turen 
til skogs for å hente byggematerialer ble gjort i november samme år.  

Som en del av kurset arrangerte Velfjord Historielag april 2019 en foredragskveld i 
Hommelstø, der det møtte mange interesserte fra Brønnøy og nabokommunene. 

Vi gjorde avtale med Hilstad Skole om at elever fra ungdomstrinnet skulle delta i 
forberedelser og byggearbeider når det kunne innpasses i forhold til ordinær undervisning. 
Etter at alle byggematerialer var skaffet til veie og brakt helt fram til byggeplassen startet 
kåtebygginga medio juni 2019, og i løpet av ei travel uke sto selve kåta ferdig. «Njalla»-en, et 
lite bur som står på én stolpe, og jordkjelleren ble bygget utover høstparten, og i november 
var anlegget ferdig og tomta ryddet. 

Velfjord Historielag takker tradisjonsbærere og -formidlere, kursdeltakere, skoleelever, 
tømmermenn, foredragsholdere og andre som hjalp til på forskjellig vis, slik at det ble god 
læring, og etter vår oppfatning et godt sluttresultat. 

Hommelstø 07.12.2019 

Velfjord Historielag 

Prosjektkomiteen 

Thomas Eliassen         Steinar Hansen   Kåre M. Lande     Stig Selvåg 
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EN VEIVISER – SAMISK PROSJEKT I 
VELFJORD 

Gratulere med vel gjennomført prosjekt. Brønnøy 
kommune registrerer med glede initiativet, som er tatt 
og gjennomført av Velfjord Historielag. Dette for å 
synliggjøre sørsamisk kultur og historie. Dette også 
ved å mobilisere gode hjelpere inn i prosjektet – ikke 
minst ved deltakelse fra bærere av sørsamisk 
tradisjon. Også kommunen har fått delta i prosjektet – 
dette i form av pedagogisk opplegg knyttet til elever 
og lærere fra Hilstad skole. Dette i en god 
kombinasjon av ånd og hånd (les: teori og praksis).   

Museumsanlegget på Strøm er i utgangspunktet et 
smykkeskrin. Tunet eies av Velfjord Historielag og 
anlegget driftes av Helgeland Museum avdeling 
Velfjord (Brønnøy). Her vises et mangfold av 
gjenstander fra gammelt håndverk, husflid og 
fjordbondens øvrige arbeidsliv. Museet har også ei 
samisk samling. Dette med bl.a. gjenstander etter den 
legendariske reindriftssamen og bjørneskytteren 
Ol`Tomså (1816-1895).  

De tilførte bygningene på Strøm, fra 1800-tallet og 
tidlig 1900-tall, viser også et stort mangfold. Likevel, 
det er noe som til nå har manglet på museet. Denne 
vesentlige mangelen er nå rette opp – ved bygging av 
sørsamisk gamme / kåta samt ved etablering av bur 
o g j o r d k j e l l e r. Ve d r e a l i s e r i n g a v d e t t e 
gammeprosjektet kan en veksle mellom innendørs og 
utendørs formidling. Ikke minst kan dette bidra til å 
sette fokus på samiske kvinners hverdagsliv.  

Bygging av kåta gir minst tredobbel læring – både for 
de som deltar i denne erfaringslæringen, og for den 
som lærer bort handlingsbåren kunnskap, og dernest 
at den kan gi en god ramme for videre formidling av 
samisk kultur. Museet bruker også å ha en årlig 
temadag knyttet til «fjellfolket». Nå kan kunnskap og 
opplevelse henges på enda en ny knagg. 

Den gamle kåta ved Nedre Breivatn.  
Kåta hadde tilbygg, «kova» , i 
inngangspartiet. 
Hvem bygde den ? – Arvid Sveli skriver 
i «Lomsdalsvassdraget – Kulturminner 
fra en øde grend» (1992): «Kåta ved 
Breivatnet er gammel, og er trolig bygd 
omkring århundreskiftet, men har siden 
vært reparert og istandsatt noe. …». 

Reindriftsamen Nils Andersen, 
Nordfjellmark, brukte denne kåta en 
god del. 

Kåta var i 1964 blitt så dårlig at den 
nesten ikke var brukbar, og den 
gjennomgikk en restaurering det året. 

Mange har gode minner fra fiskturer til 
Breivatnet med overnatting i denne 
kåta. Karen på bildet steller til steikfisk. 

Foto Øyvind Olsen 1962.
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På Sør-Helgeland har vi positiv erfaring med gammebygging, som viktig erfaringslæring. 
Rundt 1990 ble det bygd fem sørsamiske gammer i det regionale prosjektet ”Ungdom, 
friluftsliv og sørsamisk kultur”. To av kåtan ligger i Velfjord: En av dem ved Nedre 
Breivatn i Lomsdal-Visten nasjonalpark / Njaarken vaarjelimmiedajve; samt ei ved 
Grunnvatn i Nordfjellmarka. 

Den samiske tilstedeværelsen har over århundrer vært tydelig i Velfjord og Tosen, som 
samisk drifts- og boplassområde. Fra museet og den nye kåta på Strøm kan en nettopp se 
over Strengevatnet til det samiske landskapet ved Røliheia. Her er spor etter samefolket - i 
titusen hverdager i arbeidets og slitets navn. Rundt 1900 var det i ”Brønnø 
reinbeitedistrikt” 6 familier med et reinantall på til sammen 720.  

Her er også spor og sagn etter legender: Forfatteren Arvid Sveli (1920-2018) har skrevet 
en roman om Ol`Tomså, «Stien til Maajeh-Tjokka» (1984). Boka ble utgitt som lydbok i 
2018 og en foredragsturne trakk fulle hus i 2019. Det kan også nevnes at Elsa Laula 
Renberg (1877-1931), ei av samefolkets fremste forkjempere, døde på Brønnøy 
Tuberkulosehjem i 1931. Hun var spesielt mye omtalt ved to 100-årsjubileum; både i 2013 
og i 2017. Og samemisjonær Thomas von Westen (1682-1727) holdt jul i Brønnøy 
prestegård, fra 18.12.1722 til 3.1.1723. 

I område Velfjord og Tosen har vi utallige synlige samiske spor, og enda flere er i det nok i 
det historiske mørket. De fleste samiske kulturminnene er knyttet til trekkveier, 
gammetufter, hellere, stedsnavn, fangstanlegg, offerplasser, oppbevarings-, melke- og 
merkeplasser, sagnsteder og andre minner i samisk tradisjon. Vi merker oss at tre av de få 
gjenværende gamle samiske trommene er funnet på Sør-Helgeland – Bindalstromma, 
Lomsdalstromma og Vistentromma

Den nye kåta ved Nedre Breivatn ble bygd i 1990 av Ingvald Jåma. 
10 ungdommer fra Den Norske Turistforening  og Magnar Solbakk 
var medhjelpere. Arbeidet tok fem dager, og alt trevirke ble høgd på 
stedet. I tillegg ble alt tilbehøret bært opp fra Storbørja. Sprek 
ungdom! – Kåta ble restaurert etter 26 år, altså i 2016.
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Undertegnede fikk den glede å delta som 
innleder på Velfjord Historielag sitt 
prosjektseminar. Tittelen på mitt lysbildekåseri 
var «Samiske spor i Brønnøy». Her er mye å 
ta av, blant annet: Torghatten som samisk 
hellig fjell, offerplassen i Lappskaret, 
fangstanleggene på Gåsheia, steinringen på 
Markafjellet, vardene på Sæterfjellet, 
boplasshelleren ved Bjørnstokkvatnan mm. 

Brønnøy kommune arbeider nå også med en 
ny kommunedelplan for kulturminner. Denne 
med undertittelen «101 kulturminner i 
Brønnøy, 2020-2030». Planen vil bli mer 
objektorientert enn tidligere planer, da det er 
de som ofte er truet. Flere av de 101 nevnte 
kulturminnene i Brønnøy er samiske. 
Herunder: I og ved nasjonalparken er det 
registrert minst 1000 varder, de fleste 
tradisjonelle stakevarder (tsiegle – steiner som 
er satt på høykant). Muligens er de etablert 
over flere tusen år – så lenge det har ferdes 
folk her.  

Dette var viktige veivisere for praktisk og 
trygg ferdsel, i et variert og krevende 
landskap. Både i fortid, nåtid og framtid. Også 
gammeprosjektet til Velfjord historielag kan 
være en god veiviser til vandring i samisk 
kultur og tradisjon. – Må helle å lykke følge 
deg! 

Mvh. Magnar Solbakk 
kulturkonsulent 

Tsiegle i Velfjordskaret 2008.

Kåta som Ingvald Jåma bygde i 
1990 ved Nedre Breivatn.          
Breivasstinden i bakgrunnen.  
Foto 2002.
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Sånn bygde vi kåta -  

          Gammel kunnskap går tapt.  
             Ei nedfallen kåte  i fjellet. 
              Foto: Harald Flegstad.

Kåta ved Oppgarden i Nordfjellmark som 
Odd Einar Ness har bygd.

Innhenting av informasjon 
Arbeidet startet med at man innhentet 
informasjon f ra l i t tera tur og f ra 
kunnskapsbærere, og i slutten av april 
2019 arrangerte Velfjord Historielag en 
åpen foredragskveld i Helgeland Museum 
sine lokaler "Gammelsamvirkelaget". 
Kulturkonsulent Magnar Solbakk fra 
Brønnøy Kommune  viste bilder og 
fortalte om «Samiske spor i Brønnøy». 
Jonhild Joma, Steinkjer, viste bilder og 
fortalte om hvordan det var å bo i ei kåte 
da hun var ung. Håkon Hermannstrand, 
Hofles, viste bilder og fortalte om samer i 
Velfjord/Tosenområdet.  Etter foredragene 
ble det en lang kveld med kaffe og godt 
prat. Det ble en utbytterik kveld med 
tilhørere fra Hattfjelldal, Røyrvik, Sømna, 
Bindal og Brønnøy, og det kom mange 
g o d e t i l b a k e m e l d i n g e r b å d e f r a 
foredragsholdere og tilhørere.

Om et kurs i bygging av ei 
tradisjonell sørsamisk kåte (derhvie-
gåetie), med bur og jordkjeller ved 
bygdetunet «Minnetun» på Strøm i 
Velfjord i 2018/2019.
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Torbjørn Prytz og Louise Fontain i kåta de bygde i 2018.

Prosjektgruppa på befaring i Skarmodalen i 
jan. 2019.

Forberedelsene til kåtabygginga. 
Alle i prosjektgruppa hadde vært sporadiske 
brukere av eldre og nyere kåter i forbindelse 
med fritidsbruk, men ingen hadde erfaring 
med bygging av kåter.  

For å se på ei nybygd kåte dro prosjektgruppa 
på befaring hos Louise Fontain og Torbjørn 
Prytz i Skarmodalen, Hattfjelldal. Torbjørn er 
tømmermann og hadde bygd kåte på egen 
eiendom høsten før. Han hadde ikke tidligere 
erfaring fra slikt arbeid, men han hadde gjort 
diverse undersøkelser om materialvalg og 
byggeskikk før han begynte på kåtebygginga 
på heimplassen. Han hadde hatt Torbjørn 
Børgefjell, Hattfjelldal, til stede som 
konsulent under bygginga. Historielaget 
inngikk etter besøket avtale om bygging av 
kåte med Torbjørn Prytz som ansvarlig 
kåtabygger og med Ask Kirkeby, Rissa, som 
hjelpemann.

«Njalla» som står på to stubber bygd av 
Tore Gran.Kittelfjell. 
Tore Gran og Torbjørn Børgefjell foran. 
Foto: Ask Kirkeby 2019.
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Adkomststi og tomt. 
Tomtevalget for kåta var greit da historielaget 
er eier av en vakker eiendom på Strøm, ikke 
l a n g t f r a H o m m e l s t ø , d e r Ve l f j o r d 
Bygdemuseum med en samling av i alt 13 hus 
av forskjellig størrelse ligger. Kåtetomt ble 
a n l a g t p å o d d e n s ø r f o r d e a n d r e 
museumsbygningene like ved Strengevatnet. 
Det var i utgangspunktet ikke gode forhold for 
en adkomststi, en fjellknaus lå i veien, og på et 
punkt var terrenget så lavt at det ble overflødd 
høst og vår. Det ble derfor nødvendig med en 
del anleggsarbeider for å få til god beliggenhet 
for sti og kåte. Både kåtetomt og vei, ca. 100 m, 
ble til slutt oppgruset med naturgrus. Stien ble 
gitt god bredde slik at den skulle gi lett adkomst 
for rullestolbrukere. 

Forberedelser. Før vi kunne starte bygginga 
var det mange forberedelser som skulle gjøres 
før vi kunne kalle på tømmermennene og si at 
alt var klart til bygging.  Tradisjonelt har kåtene 
v æ r t p l a s s e r t d e r d e t v a r e g n e d e 
byggematerialer å finne, men her måtte vi gjøre 
det omvendt, tomta var fastlagt, og så måtte vi 
hente byggematerialene et stykke unna.  

Den første turen til skogs for å finne 
byggematerialer skjedde i november 2018. Tre 
skoleelever  fra Hilstad Skole i Hommelstø var 
med på denne første turen. De fikk forsøke seg 
på å håndtere øks og barkspade, og også 
bandkniven som var fin å fjerne bark med. 

Å velge ut emnene som skulle brukes i 
kåtekonstruksjonen var ikke så lett når en ikke 
har vært med på å bygge kåte før. Særlig var det 
vanskelig å beregne buen på emnene til 
«otnerassh» for en amatør. Vi trodde i 
utgangspunktet at dette var grei skuring, men 
ikke før vi hadde vært med på reisinga av 
bærekonstruksjonen fikk vi bedre innblikk i 
form og funksjon. Derfor ble det senere flere 
turer for å finne emner som var slik 
tømmermann Torbjørn  Prytz ønsket dem.

Skogsfolk henter krokemner på Tosfjellet nov. 2018   
Fra v.: Steinar Hansen, Emil Jarholm, Kacper Maciej 
Krakos, Ivan Alexander Kristoffersen.

Tomta er klargjort, oppfylt og planert.

Emne til kåta. Er det passe krok i denne?   
 Fra v.: Emil Jarholm, Kacper Maciej Krakos
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Torv. 
Torv fikk vi hente hos Odleif Govasli.  
Stikking av torv skjedde skjedde ei mils vei unna 
byggetomta, men like ved vei. Fire jenter fra 
ungdomstrinnet ved Hilstad Skole var med på 
dette arbeidet. Torva ble lagt på paller, og det ble 
leid inn bil med kran som transporterte den til 
museumsområdet. Det gikk med ca. 20 paller 
torv. 

Stein. 
Stein til "aernie", grua, 
og til steinringen  som 
kåta skulle stå på 
f i k k v i h e n t e 
omkostningsfritt hos 
Ståle Sørnskog. Han 
viste oss hvor vi kunne 
velge og vrake, og stilte 
opp med traktor og 
transporterte steinen ned 
til veien der vi hadde bil 
med tilhenger klar.

Kåre M. Lande lemper stein. 
Steinene til fundamentet som som kåta skal stå på består av 
ca. 15 cm tykke steiner av varierende form og størrelse.

Ståle Sørnskog

Kåre M. Lande og Per Thomassen 
laster opp torv.
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Byggematerialer bæres siste biten fram til tomta. Elevene fra Hilstad Skole i 
Hommelstø skal ha skryt for jobben de gjorde. Humøret og innsatsen var på topp 
hele tida. 
Fra v.: Tonje Helen Dypaune,  Emil Jarholm, Ivan Aexander Kristoffersen. 
Rektor Stig Selvåg dirigerer i bakgrunnen.

Steinar Hansen hogde mer enn hundre granraier i Svelimarka.
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Blide damer kokte kaffe og serverte vafler 
og kaker. 
Fra v.: Eva Eliassen, Elin Sveli, Lisbeth 
Dyrnes.

Matpause i det gamle urmakerverkstedet på 
«Minnetun». 
Fra v.: Stig Selvåg, Torbjørn Prytz, Torbjørn 
Børgefjell, Ask Kirkeby.

«Otnerassh» hogges til. 
Torbjørn Prytz, Emil Jarholm, Ole - Einar 
Neraas, Hanne Nilsen

Omtrent så mye næver gikk det med.

Næver. 
Vi forhørte oss om bjørknæver hos forskjellige 
leverandører, og det endte med at Helgeland 
Museum i Mosjøen leverte næver fra Russland, 
og Torbjørn Prytz leverte næver fra 
Hattfjelldal. Det vi kunne se var at 
"Russenævra" var slettere, og betydelig tykkere 
o g s t i v e r e e n n d e n n o r s k e n æ v r a .  
Tømmermennene bedømte den som svært god 
til formålet. 
Det gikk med i alt ca. 1 1/3 pall med næver.
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Hullet ble først boret ut, så finjustert 
med tappjen og treklubbe til riktig 
dimensjon.

Et pappkrus var fin mal for hullet 
gjennom «otnerassh»

Godt samarbeid om nye oppgaver. 
Fra v.:Ivan Alexander Kristoffersen, 
Emil Jarholm, Ole-Einar Neraas

Ask Kirkeby borer for hullene i «otnerassh». 
Torbjørn Børgefjell følger nøye med. 
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Nå gjelder å få alt til å passe. 
Hovedelementene i bærekostruksjonen 
er sammenmontert og skal prøves.

Torbjørn Prytz har begynt med åsen, 
«aevlerhke» som skal ligge mellom de 
to bærebuene som dannes av  
«otnerassh».

Hanne Nielsen bruker tappjern og 
treklubbe for å tilpasse hullene i 
«otnerassh».
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Et bra tungt løft, men med forente 
krefter går det fint!

Det begynner å likne på noe. 
«Otnerassh» skal helle passe mye til 
hver sin side, men det skal mange 
hender til samtidig for å justere alle 
delene slik at raiene som skal ligge på 
faller jevnt mot ringen som skal ligge i 
toppen.

«Aevlerhke». 
Noen justeringer måtte til før alt passet.
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Torbjørn Prytz borer hull for treplugger 
med navar.

Treplugg økses til

Trepluggen ferdig innslått og kappet.

Det tappes hull i «dørkarmen» for dørstokken.

Tilpassing av dørstokken.
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Ringen som skal sitte i røykhullet er lagd av tilpassede krokemner av bjørk. 
Innvendig diameter er ca. 70 cm. De lange granraiene skal ligge an mot yttersida av 
ringen helt veien rundt. 
Ask Kirkeby har god tro på at han får dette til å passe.

Noen små justeringer til slutt så passet ringen som den skulle, og kåta har fått 
en sirkelrund form.
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Kåre og Hanne økser til kortere stubber som skal legges på for å tette 
åpninger mellom raiene her og der. Jo jevnere underlag for nævra jo bedre. 
Torbjørn er straks ferdig med døråpningen. Det er et puslespill, ingen rette 
vinkler.

Arbeidet går jamt framover. Tømmermennene var stadig vekk frampå med 
instruksjoner til kursdeltakerne.
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Torbjørn Prytz er 
fornøyd med 
døråpingen. 

På dette bildet ser en 
tydelig at kåta står på  
ca. 15 cm. tykke 
steiner som er lagt ut i 
ring. Grunnen under 
kåta er godt drenert 
og tomta er temmelig 
tørr, så gjort på denne 
måten forventer vi at 
levetiden for denne 
kåta blir lang.

Så høgt la vi nævra før vi 
begynte med å legge torv på.

Næver og torv. Vi begynte å legge næver ved 
høyre kant av døråpningen, og la nævra så langt 
ned at den dekket også steinringen helt ned til 
grunnen. Vi la først næver i en høyde av ca 60 - 
70 cm, så startet vi med torva. Begynte like på 
høyresida av døra, på samme stedet som vi 
begynte med nævra, og la så torv rundt hele kåta.  
Så la vi vekselvis never og torv videre oppover. 
Torva ble lagt i «forband», altså omtrent som man 
murer med murstein, og med grassida ned.

I alt 20 paller torv gikk med til kåta. 
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Det ble laget en treplatt av fjøler 
tekket med næver, for å dekke 
over røykhullet med når kåta ikke 
er i bruk. Platten ligger løs på, og 
en stein holder den på plass når 
det ikke er varme på "aernie". 

Den runde platten som skal ligge løs over røykhullet når 
kåta ikke er i bruk. 
Gunnar Søla tekker treplatten med næver.

Bare litt mere næver og torv så er tekkinga ferdig.

For at det skulle gå fortere å finne akkurat det næverflaket 
det var bruk for i øyeblikket, ble nævra ble sortert i tre 
hauger, stor, middels og liten næver.
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Slik lagde vi «aernie» i kåta «vår».

Her er torva kommet på.
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Hyggelig treff i kåta. 
Fra v. Beathe Forbergskog, Bjørnar 
Hansen, Louise Fontain, Eva Eliassen.

Louise Fontain, Eva Eliassen, Kjell Nicolaisen, 
Torbjørn Børgefjell, Kåre M. Lande, Gunnar Søla, Alf 
Trygve Nielsen.

En fascinerende 
konstruksjon.

Å bygge av naturen, - en kunst!
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Bjørkstranger utapå.  

Helt til slutt ble stranger av bjørk lagt utenpå 
torva for å støtte den. Torva vil jo helt naturlig 
sige en del ettersom tida går, og da må en passe 
på å legge ny torv øverst når det er nødvendig, 
ellers blir den udekkede nævra  ødelagt over tid, 
og det oppstår lekkasje. 
  
Stige. For at det skal være enkelt å komme opp 
til platten som ligger over røykhullet må det 
finnes en stige. Den mest autentiske løsningen 
er nok å sørge for at en av bjørkestrangene som 
ligger utenpå torva er litt ekstra grov, og så 
hogge inn trinn i denne.  

En annen grei måte å løse dette på er å sette 
trinn på to av bjøkstrangene som alt er lagt 
utapå torva. Vi hadde rikelig med granraier som 
ikke ble benyttet, så vi laget en løs stige av 
disse, det ble bra.  

Det som ikke er lurt, er å bare tråkke i torva for 
å komme seg opp, da siger torva unødig mye, 
og nævra kan fort bli ødelagt slik at det oppstår 
lekkasje.    

Jan Ånes, Asbjørn Åshaug og Kåre M. Lande lemper 
bjørkstranger.

Noen av bjørkstrangene er kommet på plass. Varme 
på «aernie». Det er kaffetid .

Sånn ble kåta -, skissen viser hovedmålene.
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Golvet. 
Tradisjonelt er golvet i ei kåte rislagt. 
Jonhild Joma fortalte: «- Hos oss brukte vi å legge ris på golvet på våren, og om høsten la vi 
granbar på golvet, - hvis det var slik at det var gran i nærheten.»  
Golvet i kåta vi har bygd har foreløpig fast grusdekke. 

Det er ikke tradisjon for å bruke sittebenker i ei kåte, men fordi dette er ei kåte som skal  
brukes ofte og kunne ta i mot mange, valgte vi å lage sittebenker. Vi satte inn grankubber 
med løse 2x6 planker oppå i ring rundt "arnie". Kåta rommer fint 15 personer. 

Kanskje tar vi et risleggingsprosjekt senere -

Til dør, "okse", ble det brukt ei over hundre år gammel dør 
som engang har stått i et bolighus. Den er lagd av breie 
bord og har jernhengsler. Handtaket er lagd av en høvelig 
einerkrok. Utapå har vi lagt næver.

Slik har Torbjørn Prytz gjort døra på kåta han bygde heime 
i Skarmodalen.



�

!24

Første opptenninga 
Det var litt spenning knyttet til den første opptenninga i «aernie», alle 
byggematerialene var ennå helt rå, ville det trekke eller ville røyken legge seg lågt i 
kåta og gjøre opphold i den umulig?   

Vi lagde høg varme med tørr bjørkeved på "aernie" i starten, og det var røykfullt 
langt ned mot golvet ei stund, men etter en times fyring tørket det opp, og røyken 
trakk opp.  

Det er fint å være i kåta med varme på "aernie", og erfaringen har vist at kaffen på 
svartkjelen smaker ekstra godt i denne kåta. Kom gjerne og prøv sjøl.
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Njalla eller et større bur? 
Vi hadde en plan om å bygge et bur ved kåta, og 
kom til at vi ville bygge en «njalla", altså et lite 
bur som står på én stubbe.  
Grunnen for at bur står på en eller flere påler er 
selvsagt at det skal være lett å komme til selv om 
det er mye snø, og det skal være tett for mus og 
mår, og rev og røyskatt.  

Det ble innhentet informasjon om utførelse og 
bruk hos kunnskapsbærere, og tømmermennene 
og Torbjørn Børgefjell dro på befaring hos Tore 
Gran i Kittelfjell, Sverige, han har bygget flere 
"njalla"-er, bur og kåter.   

Etter denne befaringen ble vi enige med 
tømmermann Ask Kirkeby om at han skulle lafte 
en njalla heime i Rissa der han har egen laftehall. 
I mellomtida skulle vi klargjøre granstubben som 
njalla-en skulle stå på. Ask fikk med seg tømmer 
fra Velfjord, som ble "rydd" til ca. 5 tommers 
tykkelse, og laftet med  "enkel knutnov». Han 
fant a t de t f innes f le re måter å lage 
bunnkonstruksjonen i en "njalla" på, og han 
valgte den han mente var best.  
Så en dag kom byggesettet. 

Mål på "njalla" utvendig er godt og vel én 
kvadratmeter,  og høyden på granstubben den står 
på er ca. 1.8 m. En granstokk med utsagede trinn 
utgjør "trappa". Den er løst montert og kan løftes 
ned, men har en støttetapp som går inn i et spor 
slik at den ikke kan falle ned uten videre. 

Taktro ble gjort av vanlige uhøvlede bord, og ble 
ble spikret til takås og raftestokk. Tekking var 
næver og torv. For å holde torvhaldstokken på 
plass ble det benyttet einerkroker .  

Selv om tømmerkassen for «njalla»-en ankom 
som ferdig byggesett, var det en god del 
tilpassningsarbeide før den sto ferdig montert på 
stubben i månedsskiftet sep/okt 2019.

Den firkanta tappen som skal bære hele 
konstruksjonen er nå klar

Så kom Ask 
med 
byggesettet 
han hadde 
gjort klart.

Kåre feller grana og 
klargjør stubben som 
«njalla»-en skal stå på.
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Det ble kveld før andre omfaret var på plass.

Tredje omfaret er klart.

Bunnplanken er ferdig tilpasset på tappen.

Detalj fra ei nov. «Enkel knutnov» kaller Ask Kirkeby  
denne lafteknuten.

Verktøy 
Verktøyet vi brukte var tradisjonelt 
handverktøy som sag, øks, barkspade, 
bandkniv, spade, tappjern, kniv. For å 
spare tid og rygg var motorsaga flittig i 
bruk til hogginga og en del andre 
oppgaver. Alle arbeidsoppgaver kunne 
ha blitt utført med bare tradisjonelt 
verktøy, men det handlet tross alt om å 
få arbeidet til å gå unna slik at budsjettet 
holdt. Vi snakket underveis om hva de 
gamle hadde å hjelpe seg med, og etter 
at alt var ferdig så vi hvor mye arbeid 
det egentlig var å bygge ei kåte i gamle 
tider. Men så var det kanskje forskjell på 
hvor nøye man var, avhengig om det var 
ei kåte man bodde lenge i eller om det 
var ei en bare skulle innom i kortere 
perioder.  
D e r d e t v a r n ø d v e n d i g m e d 
sammenføyninger boret vi med navar og 
slo inn treplugger.
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Siste biten i røstveggen legges på plass.

Mosen ble bløitt i vatn før den ble lagt på, så 
lå den i ro inntil en fikk lagt på neste stokk.

Taktroa kommer på.

Torvhaldstokk og næverMønsåsen på plass

Einer ble brukt for å holde torvhaldstokken.
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Ask Kirkeby,  «njalla»-en er ferdig.

Torbjørn Prytz, Torhild Lamo og Louise Fontain syntes at 
«njalla»-en ble bra.
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Jordkjeller 
For at boplassen skulle bli komplett, 
mente vi at det burde finnes en jordkjeller 
på plassen. Å finne en god beskrivelse på 
hvordan en slik kjeller skulle bygges, - 
var ikke så helt enkelt. I boka, "Samer sør 
for midnattsola", av Leif Braseth, er det 
nevnt både enkle groper der en kunne oppbevare 
kagger med syrnet reinmelk (Boerne), og større 
kjellere med en dybde på opptil 1,5 m (Buorne), der 
tønner med kjøtt og fisk mv. kunne plasseres. Det var 
ellers rom for å variere utforming og byggemåte ut fra 
forholdene på plassen. Som eksempel på dette var 
nevnt plassering av en kjeller i åpningen mellom to 
store steinblokker. (Kristoffer Sjulsson). 
På samiske boplasser i Stavassdalen og på Klarem i 
Åbjøra, har vi ellers sett større og mindre groper som 
er utgravd i kanten på skråninger med tørr morene og 
sandjord. Disse har med tak av næver og torv sikker 
fungert fint som oppbevaringsplass for mat som skulle 
lagres kjølig og frostfritt. Ei kåte på Reingardsmyra i 
Åbjørdalen, Bindal, har hatt jordkjeller under golvet i 
kåta, eller  eller helst under golvet i «kova», et tilbygd 
inngangsparti. 
På Minnetun valgte vi å forholde oss til prinsippet om 
at en kunne improvisere byggemåten ut fra forholdene 
på plassen, for å få til en brukbar jordkjeller. I ei lita 
skråning mellom kåta og buret (njalla), tydet stapping 
med spett på at det her var tørr jord med noen lause 
steinblokker under. Resultatet ble et hull på vel 1 
kvadratmeter og dybde på ca 70 cm. Det ble plassert 
ei stor steinhelle i bunnen og gravd ei steinsatt grøft ut 
på nersida som drenering. Da vi hadde bra med 
materialer til overs etter kåtbygginga, ble taket 
konstruert av tilkappede trestranger lagt oppå to 
bøyler av krokbjørk som "taksperrer". Tak og vegger 
ble til slutt tekket med never pluss torv og jordmasser 
som isolasjon. For å beskytte dette jordlaget ble det 
plassert tett med trestranger på toppen av 
"byggverket". På ner-veggen ble det lagt inn ei 
treramme som anlegg for luka som gir adkomst til 
kjeller-rommet. Luka er laget av solide trefjøler, og 
kan om nødvend ig i so le res 
ytterligere.

Jordkjelleren er ferdig. 
Steinar Hansen og Kåre M. 
Lande gjorde jobben. 
Gunn Utsi var innom og tok 
en titt på anlegget.

Kåre M. Lande forteller om hvordan 
arbeidet med jordkjelleren foregikk. I 
bakgrunnen: Carl-Erik Holm, direktør 
Janicke Kernland, Jonhild Joma, 
museumbestyrer avd. Brønnøy Helle 
Estensen.

Luka er 
kommet 
på 
plass.
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Bruk av kåta. 
For at en skal kunne samle mange personer i kåta 
er golvet ikke rislagt, nå i første omgang i 
hvertfall, det ble i stedet satt inn grankubber i 
passe sittehøye og lagt løse planker over. 

Da kåta var ferdig i slutten av juni ble det samling 
i kåta omkring aernie, og det ble servert mat og 
kaffe for de som hadde vært med i arbeidet. 
Praten gikk livlig. En spesiell opplevelse fikk vi 
da Louise Fontain fra Skarmodalen fortalte om 
sin bakgrunn som grønlandsk innuit, og om urfolk 
og sjamanisme. Hun hadde med sin selvlagde 
"goabdes" (skåltromme), og vi fikk høre hennes 
joik. Det ble en fin opplevelse. 17 personer satt 
trangt og trivelig. 

Ut i juli ble publikum invitert til markering av at 
selve kåta var ferdig. Marit Fallås og Charlotta 
Gaebpien (Kappfjell) joiket. Ellinor Sørnskog 
serverte rømmegrøt mm. Interessen var 
upåklagelig, og ca 80 personer møtte opp. 

Hilstad Skole, ungdomstrinnet på besøk i 
kåta. 24 elever og tre lærere. Vi fant plass 
til alle elevene i kåta, men lærerne måtte 
stå utenfor. Varme på grua, kaffe, brus, 
kaker, snop.  
23.08.2019 Brønnøy Videregående 
Skole, 1. kl. bygg og anlegg, 7 elever og 
to lærere. De skulle studere 
fundamentering på museumsbygningene 
denne dagen, og som kontrast til dette fikk 
de vite litt om kåta og samisk byggeskikk. 
Varme på grua, kaffe, brus. 
30.09 - 02.10.2019 Tømmermann Ask 
Kirkeby var den første som overnattet i 
kåta. 
31.10.2019 Telefon med Torbjørn 
Prytz, - han var tilfeldigvis i Velfjord 
denne dagen, og dette førte til et 
improvisert kåtatreff på kort varsel: 
Torbjørn Prytz, Louise Fontain, Torill 
Lamo (Forvalter Lomsdal Visten 
Nasjonalpark) og Thomas Eliassen. 
Hyggelig kaffestund.

Lærere og elever ved Bygg og anleggsteknikk VG1, ved Brønnøysund 
Videregående skole besøkte kåta.

Stien fram til kåteanlegget.
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Formidling. 
For å markere at hele anlegget var ferdig, og at Helgeland Museum kunne begynne å planlegge 
formidlingsarbeidet, ble det 14. nov 2019 holdt et møte i kåta der representanter fra Helgeland Museum, 
Brønnøy Kommune og prosjektgruppa m. flere var til stede. 
Marit Eira Fallås leverte ei romslig gryte «Bidos» som smakte alldeles fortreffelig. 
Jonhild Joma fortalte underveis i møtet om livet i ei kåte slik hun hadde opplevd det som barn og 
ungdom.  

Svartkjelen sto bortved varmen og det sydet i siste kaffeskvetten mens bålet seg sammen til glør.  Bare 
et svakt rødlig skinn lyste såvidt på raiene i kåta, og det var helt stille et øyeblikk. Da sier Jonhild: "Det 
var så trivelig å være her i kåta, no vil jeg takke for meg og ta en sør-samisk joik til dere før jeg drar."  
Det var et stemningsfullt øyeblikk og en fin joik som vi gjerne hører igjen. 

Kåtamøte.  Fra v.:Thomas Eliassen, dir. Janicke Kernland, Kåre M. Lande, Torbjørn Børgefjell, 
Kulturkonsulent Magnar Solbakk, Jonhild Joma, museumsbest.Helle Estensen, Carl-Erik Holm.
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Vi sier takk for innsatsen til 
Torbjørn Prytz, Ask Kirkeby 
og Torbjørn Børgefjell.

Torbjørn Børgefjell fulgte 
byggeprosessen med skarpt blikk, og 
kom med råd og innspill underveis.

Vel blåst - anlegget er ferdig!
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Prosjektgruppas evaluering:  
Forstudien var viktig for god gjennomføring av prosjektet. 
Gjennomføringen har tidsmessig skjedd i tråd med prosjektbeskrivelsen, og utførelsen 
anses å være som planlagt. 
De oppfylte skråningene langs veien er nå tilgrodd med grønt gras, og anlegget framstår 
som svært vakkert med stien som slynger seg fra parkeringsplassen ned mot kåteanlegget 
på odden som stikker ut i Strengevatnet.  
Anleggets plassering i nærhet til bygdetunet, symboliserer godt det tette samband som 
det kunne være mellom same og bumann i tidligere tider i vårt område. 
Kåtatomta er lett tilgjengelig for rullestolbrukere. 
Innleide tømmermenn/instruktører Torbjørn Prytz og Ask Kirkeby viste stort 
engasjement og gjorde etter vår oppfatning en svært god jobb. 
Anlegget har fått god omtale fra besøkende, både mht. utførelse og beliggenhet. 
Kursdeltakere og skoleelever viste stor interesse, og arbeidet med stort engasjement og 
godt humør. 
Publikumsinteressen har vært stor. Mange turister og bygdefolk som tilfeldig var i 
området, kom for å se på bygginga.   
Det viste seg at det var vanskelig for oss som ikke hadde bygd kåte før å velge ut  
bjørk med riktig form på kroken. 
Tilpasning av «otnerassh» og avstandsåsen «aevelerhke» var komplisert for uøvde.  
Våre innleide tømmermenn hadde kontroll på dette. 

                    ——— o ———

   
Prosjektet var initiert av Velfjord Historielag.  
Sametinget har støttet prosjektet. 
Brønnøy Kommune v/Hilstad Skole og kultursekretæren har 
støttet prosjektet ved aktiv innsats. 
Tømrere var Torbjørn Prytz fra Skarmodalen i Hattfjelldal og Ask 
Kirkeby fra Rissa. Torbjørn Børgefjell bisto med råd underveis. 
Prosjektgruppa bestod  av Thomas Eliassen, Steinar Hansen, 
Kåre M. Lande og Stig Selvåg.  
Bilder der fotograf ikke er angitt: Prosjektgruppa. 

På nettsida til Velfjord Historielag,  www.velfjorhistorielag.no , 
finner du bl.a. dette heftet elektronisk.

http://www.velfjorhistorielag.no
http://www.velfjorhistorielag.no

