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Buerie båeteme Åanghkerenjeeruvasse!
välkommen till ankarede!

A

nkarede har en lång tradition som mötes- och samlingsplats
för samerna i norra Jämtland. Hur lång är det ingen som vet. Platsen
ligger strategiskt till, här passerade renar och renskötare i Frostviken
på väg mellan vinter- och sommarbetesmarkerna längre tillbaka i
tiden.
Ett fångstgropssystem med fyra fångstgropar strax intill kyrk
staden visar att platsen var viktig även före tamrenskötselns tid.
Både vilda och tama renar har följt vattnet mellan sina olika betesområden.
I ett sockenprotokoll berättas att ett bönehus och en begravningsplats invigdes 1820, men enligt samisk muntlig tradition fanns
det en begravningsplats i Ankarede långt innan nybyggarna kom till
Frostviken vid mitten av 1700-talet.
Vid kyrkhelgerna har det hållits bröllop, barndop och begravningar, nu liksom förr. Trots att mycket har förändrats under tidernas gång spelar kyrkan fortfarande en viktig roll och Ankarede har
även i dag stor betydelse när det gäller samkväm, att mötas och umgås med släkt och vänner, men även för att skapa nya bekantskaper.
I skriften får du läsa om kyrkplatsen i Ankarede, om FrostvikenHotagens sameförening och samebyarna i Frostviken. Skriften är
producerad av Frostviken-Hotagens sameförening och är finansierad
av Länsstyrelsen i Jämtlands län genom bidrag gällande samiska
kulturmiljöer.

3

Bröllop mellan Lisa Vilhelmina (Mina) f. Andersson
och Knut Andersson i Ankarede 1 juli 1923.

Kapellet i Ankarede.

Historik

b

Det första kapellet eller bönehuset, och begravningsplatsen

i Ankarede invigdes 1820. Under slutet av 1800-talet hade det gamla
kapellet förfallit och församlingen ansökte om medel att uppföra en
ny kyrkobyggnad med tillhörande präststuga. Ansökan beviljades
och det nya kapellet byggdes på samma plats som det tidigare och
invigdes 1896.
Mellan åren 1953 och -54 genomfördes en omfattande renovering
och kapellet försågs med värme, elström och orgel. Inredningen har
samisk prägel, bland annat är altarringen klädd med renskinn som
samebyarna i Frostviken har skänkt. Kollekthåvarna är tillverkade
av slöjdaren Arthur Jillker som var den förste samiska kyrkvärden i
Ankarede. Runt kapellet finns en begravningsplats som fortfarande
används både av samer och befolkningen i Frostviken.
Kyrkstaden består av två delar. Närmast kapellet ligger ett tiotal kyrkstugor medan den samiska platsen ligger lite längre bort.
Ett mindre skogsparti skiljer de båda platserna åt. De flesta kyrk
stugorna ägs av befolkningen i Stora Blåsjön, men även länsstyrelsen
och Frostvikens församling har stugor. Den samiska bebyggelsen
består av ett trettiotal kyrkkåtor och några härbren. FrostvikenHotagens sameförening har haft sin föreningslokal här sedan 1927.
Ankarede och »lappmässan« har varit ett populärt besöksmål
för turister ända sedan början av 1900-talet. I samband med att
vägen tillkom 1931 ökade antalet långväga besökare. Sovplats fanns
att hyra både i präststugan och landsfiskalstugan. Mat och kaffe
serverades i en annan stuga på området.
Ankarede är den enda bevarade kyrkstaden i Jämtlands län. Ursprungligen fanns det nio kyrkstäder i länet. Ankarede kyrkstad är
riksintressemiljö för kulturmiljövården och den enda samiska kulturmiljön i Jämtlands län som har områdesbestämmelser som reglerar
bebyggelsen enligt plan- och bygglagen. Frostvikens församling förvaltar kapellet, präststugan, dass och förråd. En byggnadskommitté
förvaltar kyrkstugor och kåtor. För den samiska miljön ansvarar ett
förvaltningsråd med representanter från Voernese, Ohredahke och
Raedtievaerie samebyar samt Frostviken-Hotagens sameförening.
Kåtor och härbren är privatägda och förvärvas främst genom arv.
I dag fungerar Ankarede som mötesplats framförallt under
midsommarhelgen.
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Frostviken-Hotagens sameförening

b

Den 29 juni 1919 bildades Frostvikens sameförening. Jonas

Åhrén, som var ordningsman i Frostvikens lappby, tog initiativ till
att bilda föreningen. Senare tillkom dåvarande Hotagens sameby
och namnet byttes till Frostviken-Hotagens sameförening.
En styrelseledamot i sameföreningen formulerade den 27 oktober
1919 till redaktören i Samefolkets Egen Tidning sina intryck av före
ningslivet på följande sätt:
Ja! Som Ni vet, ha också sameh här i Frostviken bildat en sameförening.
Den räknar ett 50-tal medlemmar. Ni förstår nog, att i början var det litet
svårt. Men jag tror att intresset växer allt mer och mer, ty sameh börja visst
inse, att vi själva måste företagna något i och för vår egen lyftning. Men Ni
förstår, att vi äro nybörjare och då får man inte ta saken för hastigt eller lova
för mycket om rörelsen. Jag tror att föreningslivet är ägnat att stärka sameh
och skapa aktning även inom folkets egna led. Mycket tyder på att ett ljus
håller på gå upp bland sameh, gör att de skola inse att vi, om viljan är god,
förmå mera än blott och bart springa i kapp med renarna.
På det första mötet antog man stadgarna och bestämde att kvinnor skulle äga lika rösträtt som män. Vidare beslutades att förstärka
föreningens ekonomi genom att samla in gåvor som sedan skulle
auktioneras ut. Slutligen förklarade man sig vara partipolitiskt neutrala. Det var Jonas Åhrén som blev föreningens första ordförande
och föreningen hade till en början ungefär sextio medlemmar.
Sameföreningen var starkt påverkad av tidens föreningsbildningar
och folkrörelser. Målsättningen var socialpolitiskt, för »ernående
av bättre levnadsvillkor«, som framkom i de första stadgarna. Man
understödde allmän folkbildning och föreningen blev ett forum
med kollektiva beslut och diskussioner som verkställdes, ofta med
positiva resultat.
Sameföreningen jobbade med aktiviteter på riksdagsnivå, som
språkrör för samiska intressen och med att samordna opinionsyttringar från samerna och vidarebefordra dem till myndigheterna.
Detta arbete avtog då Svenska Samernas Riksförbund (ssr), som
bildades år 1950 i Jokkmokk, övertog många av dessa sysslor. Ren
näringsfrågorna övertogs allteftersom av samebyarna, ssr och
andra myndigheter. Då rollen som en politiskt drivande sameföre
ning inom rennäringsfrågor avtog, har föreningen därefter fortsatt
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sitt arbete främst med att bevara den samiska kulturen, språket och
traditionerna i området för kommande generationer.
Efter föreningens bildande började arbetet med att få till ett före
ningshus i Ankarede, vilket ansågs vara en viktig del i utvecklingen.
Med en egen byggnad var det lättare att samla folk och driva en starkare förening. Sommaren 1927 invigdes det första föreningshuset.
Huset var den första byggnaden på området som inte var en typisk
samisk byggnad. Det är ganska högt, har stående rödmålad träpanel,
brutet tak och finns kvar på området än i dag. Att föreningshuset är
en av de äldsta byggnaderna som finns kvar, sammantaget med dess
historia, gör att det anses ha ett stort värde för området. När man
kom in i huset fanns där bara ett rum med ett stort bord i mitten
och bänkar längs väggarna. Här kom det att hållas många möten
med medlemmar, läkare, polis och lappfogden, ibland var det riktigt
livliga diskussioner på dessa sammankomster.

Sammankomst i Ankarede, i bakgrunden föreningshuset från 1927.
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Föreningslokalen Aernie.

Den 26 juni 1961 invigdes en ny föreningslokal och det gamla före
ningshuset från 1927 kom därefter att användas enbart som förråd.
Det nya föreningshuset blev större och modernare, bland annat
utrustat med ett litet kök för att underlätta vid möten och andra
sammankomster.
Det kom att bli ytterligare ett föreningshus i Ankarede. Den här
gången enades man om en byggnad som är byggd som en åttakantig
kåta. Under midsommaren 2005 invigdes den nya föreningslokalen
som fick namnet Aernie (eldstad) eftersom den liksom eldstaden är
en samlingspunkt.
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Under midsommarhelgen 2019 genomfördes firandet av sameföre
ningens 100-års jubileum. Det blev en stor kärleksfull sammankomst med många besökande från när och fjärran. Jubiléet började
med språkbad för barn på onsdag och avslutades på söndag med den
årliga lassokastningstävlingen. Det var språkliga-, kulturella- och
kyrkliga aktiviteter för såväl stora som små under hela jubiléet.

Ann Christin och Torbjörn Åhrén vid middagen under sameföreningens
hundraårsjubileum 2019.
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Förvaltningsrådet

b

Det finns ett gåvobrev som reglerar hur marken kring kapellet

i Ankarede ska användas. I gåvobrevet stipuleras att området upplåts
till samerna, inom det som i dag utgör de tre samebyarna i Frostviken, att användas såväl till begravningsplats som till en plats att
uppföra byggnader för de i Ankarede förekommande gudstjänsterna.
Det framgår dock aldrig i gåvobrevet varför det upprättats. Vi vet att
samerna under lång tid använt sig av Ankarede som mötesplats och
vi vet även att den svenska kolonisationen av samernas mark beskar
alla delar i den traditionella samiska kulturen.
Gåvobrevet kan för en utomstående se ut som en lagfartshandling som alla andra. Men den utgör fortfarande i dag ramarna kring
hur Ankarede skall förvaltas för samerna och bofasta i området. Det
är i enlighet med gåvobrevets intentioner som samer och bofasta i
alla tider har fortsatt att sköta området.
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Traditioner

b

Det var redan år 1890 gammal sed att första söndagen efter

midsommardagen hålla gudstjänst i Ankarede. Förutom kyrkhelgen
som inträffade vid midsommartid var det ytterligare en kyrkhelg vid
mikaelitid i slutet av september, så det var två kyrkhelger om året.
Då hade prästen många förrättningar; det var begravning och jordfästning, bröllop och dop. Man passade även på att hålla icke-kyrkliga möten av olika slag, då de flesta samerna var samlade på en
och samma plats. Men förutom de kyrkliga aktiviteterna och andra
möten, var det många kära återseenden.

Möte med lappfogde Abraham Staaf i Ankarede 1915.
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Det finns många traditioner och sedvanor som är unika för Ankarede.
En tradition är att »görla« och det gör man endast för de personer
som för första gången besöker Ankarede. Man förföljer de nya per
sonerna och försöker att fånga dem. När de är fångade går man
runt med dem till kåtaplatserna. Är det en tjej som »görlas« är det
killarna som går runt med henne och är det en kille som »görlas«
är det tjejerna. Den person som »görlas« skall samla ihop mat och
dryck som det sedan skall bjudas på. När man går runt med dem
som »görlas« sjunger man en sång:
Görleben i panna, kaffe i kanna
Socker i skåla och grädde med
Hejsan grabbar vill ni vara med
Så lägger ni en slant uti kannan ned
Hejsan flickor vill ni vara med
Så lägger ni en slant uti bössa ned
De som fångat de »görlade« personerna bär ansvaret för att mat
och dryck räcker till alla som bjuds in.
En annan tradition är »björnskjutning«, det är när ett par nyligen blivit tillsammans och besöker Ankarede. Vänner och bekanta
samlas och lurpassar på paret för att röva dem, en och en eller båda
tillsammans. Sedan ska man skjutsa runt paret eller personerna var
för sig i en skottkärra eller liknande, runt området för att samla in
pengar till en gemensam kaffestund.
Dessa traditioner finns delvis kvar även i dag. Under midsommarhelgen lever Ankarede upp och blomstrar igen. I dag fungerar
Ankarede som mötesplats framförallt under midsommarhelgen.
Liksom förr är att mötas det viktigaste; sin familj, sina släktingar,
gamla vänner och nya bekantskaper Det kommer besökare från hela
Saepmie för att delta i midsommarfirandet. Sameföreningen anordnar dans på Folkets hus i Blåsjön både fredag och lördag kväll och på
söndagen avslutas helgen med lassokastningstävling.
Den andra sammankomsten som brukade ske runt Mikaelihelgen
har tyvärr försvunnit, men förhoppningen finns att kunna återuppliva den.
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Monica Kappfjell och Thomas
Åhrén från Raedtievaerie same-
by gifte sig den 11 juni 2016 i
Ankarede kapell. Det var en liten
ceremoni med närmaste familj och
vänner samlade.

Nils-Aron Kristoffersson Kroiks och Linn Margrete Påves dotter Aijla-Linnéa
döptes i Ankarede kapell 22 juni 2018. Med på bilden är även storasyster Leiya.
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Sommar-same-sm

b

På ett sammanträde den 12 oktober 1976 diskuterade Samer

nas idrottsförbund om de skulle arrangera ett sommar-same-sm.
Ett program utarbetades för att redan nästa år försöka arrangera
mästerskapet. Tävlingar som skulle kunna ingå var patrulltävlingar
för sameföreningar och samebyar med skjutmoment, terränglöpning
och lassokastning. Men också individuella grenar som lassokastning
och skytte.
Midsommarhelgen 1977 var det första gången som sommarsame-sm gick av stapeln i Saepmie och platsen var Ankarede. Enligt
tidningen Samefolket blev det en fin och mycket spännande patrulltävling i det idylliska Ankarede och vädret höll sig också mycket bra.
Publikens storlek var svår att uppskatta, men det var cirka femhundra
personer. Det var patrulltävling och lassokastningstävling som var
grenarna det första året. Löpningen gick över broarna och in i skogen och lassokastningen var på Tuvvallen.
När sameföreningen firade sitt hundraårsjubileum år 2019, ansökte föreningen om att återigen få genomföra sommar-same-sm.
Ansökan beviljades och same-sm gick av stapeln fredag–söndag den
9–11 augusti i naturmiljö. Grenar som genomfördes var terränglöpning, lassokastning, individuell renskötarsprint och parsprint. Den
traditionsenliga renskötarstafetten togs bort och istället genomfördes en ny lagtävlingsgren som var bättre anpassad till området,
parsprint. Parsprint är en duostafett med lassokastning och löpning
i par. För barn under nio år anordnades grenarna löpning och lassokastning, med uppvärmning av älgen Sarve.

Herrarnas lassokastningstävling vid sommar-same-sm 2019.
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Frostvikens samebyar

b

När den första renbeteslagen inrättades 1886 (i Jämtlands

län trädde lagen i kraft 1889) slogs de fem dåvarande skattefjällen i
Frostviken ihop till en enda stor lappby, Frostvikens lappby. Renbeteslagen innebar i korthet att från att enskilt ha betalat skatt för
ett speciellt markområde, ett skattefjäll, skulle samerna nu bedriva
kollektiv renskötsel inom av staten bestämda lappbyar. 1915 ansågs
Frostvikens lappby vara för stor och delades upp i tre mindre lappbyar; Frostvikens norra-, mellersta- och södra lappbyar. 1971 änd
rades benämningen »lappby« till »sameby«.
VOERNESE (Frostvikens norra sameby)
Voernese är den nordligaste samebyn i Jämtland och gränsar i nordväst till Norge och i norr mot Vilhelmina södra sameby. Åretrunt
markerna ligger i Frostvikens nordvästra hörn ner till Leipikvattnet,
Värjaren och Dajmaån samt Blåsjökilen på Blåsjöfjället. Orrnäsfjället
är kärnområde i höst- och vårlandet och har givit namn till samebyn. Under delar av barmarkstiden betar renhjorden tillsammans
med Vilhelmina södra sameby, och man har därför några gemensamma renskötselanläggningar. Samebyn har sina vinterbetesmarker
i Västernorrlands län samt i norra och östra Jämtland.
OHREDAHKE (Frostvikens mellersta sameby)
Ohredahke sameby har sina åretruntmarker söder om Voernese,
i fjällområdet nordost om Gäddede och öster om Blåsjön och
Ankarede. Det samiska namnet på skattefjället Mellanskogsfjäll –
Ohredahke – som ligger centralt i samebyns åretruntmarker har
givit namn åt samebyn. Ohredahke har renskötselanläggningar
tillsammans med Raedtievaerie sameby, bland annat i Sielken och
Härbergsdalen. Vinterbetesmarkerna ligger i östra Jämtland och i
Västernorrlands län.
RAEDTIEVAERIE (Frostvikens södra sameby)
Raedtievaerie sameby omfattar de sydligaste Frostvikenfjällen öster
om Gäddede. Centralt i samebyns åretruntmarker ligger det tidigare
skattefjället Klumpvattenfjäll – Raedtievaerie – som numera är hela
samebyns namn. Raedtievaerie delar numera renskötselanläggning17

arna bland annat i Sielken och Härbergsdalen med grannsamebyn i
norr, Ohredahke. Raedtievaeries vinterbetesmarker ligger i östra och
centrala Jämtland och i Västernorrlands län.
• åretruntmarker / renbetesfjäll: Åretruntmarker är en gemensam
benämning på de olika renbetesland som i Jämtlands län samt Idre i Dalarna
får nyttjas till renbete året om, men som i första hand tillgodoser renarnas
vår-, sommar- och höstbeten. Renbetesfjällen består av de gamla avvittrade
skattefjällen, senare förvärvade fastigheter samt upplåtna kronoparker.
• sedvaneland: En beteckning som vanligen förknippas med renarnas
vinterbetesmarker utanför renbetesfjällen och som nyttjas enligt gammal
sedvänja. Sedvanerätten på dessa områden har i lagstiftningen begränsats
till perioden 1 oktober till 30 april.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ankarede
Gäddede
Leipikvattnet
Värjaren
Dajmaån
Sielken
Härbergsdalen
Stora Blåsjön

stekenjokk

3
8

VÄ S T E R BOTTENS
LÄN

voernese

1

4
6
ohredahke

2

7

5

raedtievaerie

NORGE
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strömsund

Viktigt att tänka på – kulturmiljölagen

b

Lämningar efter samisk verksamhet är liksom alla andra fasta

fornlämningar skyddade enligt Kulturmiljölagen (sfs 1988:950).
Lagskyddet innebär bland annat att alla ingrepp i en fornlämning
– att förändra, täcka över eller ta bort – kräver tillstånd från länsstyrelsen. Skyddet gäller även ett område omkring fornlämningen.
Lagskyddet gäller automatiskt, det behövs alltså inte något särskilt
beslut för att det ska träda i kraft. Exempel på vanliga fornlämningar
i samiska miljöer är kåtatomter, härdar, mjölkgropar, bengömmor,
gravar och offerplatser.

Kåtatomter är lagskyddade fornlämningar. På bilden en äldre
typ av kåtatomt, en så kallad stalotomt.
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Visa respekt för rennäringen

b

Renen är en viktig kulturbärare i det samiska samhället. Renen

har i flera tusen år lärt sig att hantera hot från naturliga element,
men de mänskliga aktiviteterna ökar i fjällen och renen trängs mer
och mer undan från sina naturliga betesmarker. Den ökade mängden människor i fjällen begränsar renens möjlighet att beta i lugn
och ro, och kan ibland skapa ytterligare oroa bland renarna. Därför
är det viktigt att du visar hänsyn till både djuren och naturen när du
befinner dig i fjällen.
Om du ser en renhjord, stanna upp, sätt dig gärna ner och var
tyst. I renhjorden är renen trygg, men du måste ge renarna utrymme
för att beta ifred. Ju tystare du är desto lugnare är renarna. Har du
kikare, så passa på att titta på de ståtliga renarna. Följ inte efter
renarna utan lämna dem ifred och gå inte rakt emot dem. Om du
har med dig hund måste den vara kopplad, renar tolkar ofta hundar
som ett hot och detta kan skapa panik hos renarna.
Speciellt viktigt är att inte störa renarna under den känsliga kalvningsperioden på våren och vid rensamlingar.
Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där
ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär bland annat
att ta ansvar för natur och djurliv!
Kom ihåg att du vistas i renarnas betesmarker och på renskötarnas
arbetsplatser!
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Summary

b

As far back as people can remember, and as far back as it can be

traced, the Sami in northern Jämtland have gathered in Ankarede
every year for a few days of deliberations and socialising. Ankarede
was a strategic and natural location to choose due to reindeer herd
ing patterns in Frostviken in the past. Reindeer herders would pass
through it on the way to Norway with the reindeer in the summer.
The first chapel was built in 1785. In parts of Sweden where distances
were long, attending church was a rarer but weekend-long event.
The Sami would meet here in spring and autumn, which then
became a tradition. The weekends incorporated various functions
performed by priests and other authorities.
Ankarede is a kyrkstad, a “church town” that grew up as people
needed places to sleep after travelling to church. Closest to the
chapel there are about ten cottages while the Sami area is a little
further away, separated by a small area of woodland. Ankarede is
the only preserved kyrkstad in the county of Jämtland. The parish of
Frostviken manages the chapel, the priest’s cottage, the toilets and
storage areas. A buildings committee manages the cottages and Sami
huts. A management council with representatives from Voernese,
Ohredahke and Raedtievaerie reindeer herding communities (sameby)
and the Frostviken-Hotagen Sami Association is responsible for the
Sami environment. The buildings are privately owned and mainly
passed down by inheritance.
Ankarede has a historical and traditional resonance for the Sami
in the area. The Frostviken Sami Association was formed here at the
spring fair in 1919, heavily influenced by the popular movements
and societies of the time. The association had about sixty members
and its first chair was Jonas Åhrén. What was then Hotagen sameby
was added later and the name was changed to Frostviken-Hotagen
Sami Association.
The association’s first statutes reveal that its aim was one of
social policy: “attaining better living conditions”. The association
supported popular education and became a forum for discussion and
collective decisions that were carried out, often with positive results.
The Sami Association worked on activities at parliamentary level, as
a mouthpiece for Sami interests, coordinating opinions expressed by
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the Sami and passing them on to the authorities. FrostvikenHotagen Sami Association has had its own premises since 1927.
Today, these are an eight-sided Sami hut, inaugurated in 2005 and
given the name “Aernie” which means campfire.
The Midsummer weekend of 1977 was the first time the summer
Sami championships were held in Sápmi and the event took place
in Ankarede. When the Sami Association celebrated its centenary
in 2019, it applied to run Sami championships in the summer again.
The application was granted and the Sami Championships were held
on Friday–Sunday, 9 – 11 August in beautiful natural surroundings.
Weddings, baptisms and funerals were held at the church week
ends in Ankarede in the past and still are today. Although a lot has
changed with the passing of the years, the church still plays an
important role in Ankarede. Ankarede is very important for a sense
of community, coming together to spend time with friends and
relatives and making new acquaintances. The Sami Association has
been running dances at Folkets Hus in Blåsjön on Friday and Saturday evenings for a long time now. Visitors from across Sápmi come
to attend Midsummer celebrations and there is a lassoing contest on
Sundays.
When the first Reindeer Grazing Act was introduced in 1886 (in
1889 in Jämtland), the taxation areas changed and what had been
five areas in Frostviken merged into a single large lappby, the forerunner of today’s sameby. In 1915, Frostviken lappby was judged to
be too big and was divided into three smaller areas, northern, central
and southern. In 1971, the term lappby was changed to sameby.
Voernese sameby (formerly Frostvikens norra sameby) is the
northernmost sameby in Strömsund municipality and in the county
of Jämtland as a whole. South of Voernese sameby lies Ohredahke
sameby (formerly Frostvikens mellersta (central) sameby). The
southernmost sameby in Frostviken is Raedtievaerie sameby
(formerly Frostvikens södra sameby).
Historic Sami monuments, like all other ancient monuments,
are protected under the Swedish Heritage Conservation Act (sfs
1988:950). Statutory protection means that no remains of older
Sami activity may be damaged or removed. This protection also
applies to the area surrounding these historic sites.
If you see a herd of reindeer, it is best to sit down and keep quiet.
Don’t follow the reindeer. Leave them alone and do not approach
them from straight ahead. If you have a dog with you, it must be on
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a lead. It is especially important not to disturb the reindeer during
the calving period in spring, and not to disturb large herds of reindeer or reindeer being herded.
Sweden’s right of public access means we all have access to the
countryside but this right comes with obligations. These include
taking responsibility for the natural world and its wildlife.
Ankarede is a place filled with memories.
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Zusammenfassung

b

Soweit Aufzeichnungen und Erinnerungen zurückreichen,

haben sich die Samen in Nordjämtland alljährlich für ein paar Tage
in Ankarede versammelt, um Geselligkeit zu pflegen und sich zu
beratschlagen. Für die in früheren Zeiten in Frostviken lebenden
Rentierzüchter war Ankarede ein strategischer und natürlich
gewählter Ort. Wenn sie im Sommer mit den Rentieren nach
Norwegen zogen, führte ihr Weg direkt an Ankarede vorbei. Die
erste Kapelle wurde 1785 errichtet, und die Samen kamen hier im
Frühjahr und Herbst zu kirchlichen Feiertagen zusammen. Dies
wurde mit der Zeit zur Tradition. Während der Kirchenfeiertage
wurden sowohl vom Pastor als auch von anderen Behörden ver
schiedene Zeremonien und Aktivitäten abgehalten.
Das Kirchendorf besteht aus zwei Teilen. Nahe der Kapelle befinden sich etwa zehn Kirchenhütten, während etwas weiter entfernt,
hinter einem kleinen Waldstück, die samischen Koten liegen.
Ankarede ist die einzige erhaltene Kirchenstadt in Jämtland. Die
Gemeinde Frostviken ist für die Verwaltung der Kapelle, des Pfarrhauses, der Toiletten und der Lagergebäude zuständig. Die Kirchenhütten und Koten werden von einem Bauausschuss verwaltet. Ein
Verwaltungsrat mit Vertretern der samischen Dörfer Voernese,
Ohredahke und Raedtievaerie sowie der Samenvereinigung Frost
viken-Hotagen ist für das samische Milieu zuständig. Die Koten und
Speicherhütten befinden sich in Privatbesitz und werden hauptsächlich durch Erbschaft erworben.
Für die in der Region lebenden Samen hat Ankarede eine historische und traditionelle Bedeutung. Während der Frühjahrsmesse
1919 wurde die Samenvereinigung Frostviken gegründet, die stark
von den Vereinen und Volksbewegungen der damaligen Zeit geprägt wurde. Jonas Åhrén war der erste Vorsitzende des Vereins,
der zunächst etwa sechzig Mitglieder zählte. Später kam noch das
damalige Samendorf Hotagen hinzu und man änderte den Namen
in Samenvereinigung Frostviken-Hotagen.
Aus den ersten Statuten der Vereinigung geht hervor, dass sie
eine sozialpolitische Zielsetzung zum „Erreichen besserer Lebensbedingungen“ verfolgte. Man sprach sich für die Volksbildung
aus, und die Vereinsbildung wurde zu einem Forum für kollektive
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Entscheidungen und Diskussionen, deren Umsetzung häufig positiv
ausfiel. Die Samenvereinigung war auf parlamentarischer Ebene
aktiv, als Sprachrohr für samische Interessen und zur Koordination
samischer Meinungsäußerungen sowie deren Weiterleitung an die
Behörden. Die Samenvereinigung Frostviken-Hotagen betreibt
ihr Vereinslokal seit 1927. Heute dient eine achtkantige Hütte als
Vereinslokal, die 2005 eingeweiht wurde und den Namen Aernie
(Kamin) erhielt.
Am Mittsommerwochenende 1977 wurde zum ersten Mal die
Sommermeisterschaft der Same-SM in Saepmie abgehalten, und
zwar in Ankarede. Zur Feier ihres 100-jährigen Bestehens im Jahr
2019 beantragte die Samenvereinigung, die Sommermeisterschaft
der Same-SM erneut durchführen zu dürfen. Der Antrag wurde
bewilligt und die Same-SM fand von Freitag bis Sonntag vom 9. bis
11. August in der Natur statt.
An kirchlichen Feiertagen finden in Ankarede nach wie vor
Hochzeiten, Kindertaufen und Beerdigungen statt. Obwohl sich
im Laufe der Zeit viel verändert hat, spielt die Kirche in Ankarede
immer noch eine entscheidende Rolle. Nach wie vor ist Ankarede
von enormer Bedeutung, wenn es darum geht, soziale Beziehungen
zu pflegen, sich mit Familie und Freunden zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen, aber auch um neue Bekanntschaften zu schließen.
Schon seit längerer Zeit organisiert die Samenvereinigung freitags
und samstags Tanzveranstaltungen im Folkets hus in Blåsjön. Besucher aus ganz Saepmie kommen, um an den traditionellen Mitt
sommerfesten teilzunehmen, und sonntags findet ein Wettbewerb
im Lassowerfen statt.
Als 1886 das erste Gesetz zur Rentierhaltung erlassen wurde
(im Kreis Jämtland trat das Gesetz 1889 in Kraft), wurden die fünf
einstigen Steuerregionen in Frostviken zu einem einzigen großen
„Lappendorf“, Frostvikens lappby, zusammengefasst. 1915 befand
man Frostvikens lappby als zu groß und unterteilte es in drei kleinere Dörfer: Frostvikens norra (nördliches), mellersta (mittleres) und
södra (südliches) lappby. 1971 wurde die Bezeichnung „lappby“ in
„sameby“ – Samendorf – geändert.
Voernese sameby (einst Frostvikens norra sameby) ist das nördlichste samische Dorf in der Gemeinde Strömsund und im Landkreis
Jämtland. Südlich von Voernese sameby liegt Ohredahke sameby
(einst Frostvikens mellersta sameby). Das südlichste samische Dorf in
Frostviken ist Raedtievaerie sameby (einst Frostvikens södra sameby).
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Samische Kulturdenkmäler stehen wie alle anderen Kulturdenkmäler in Schweden gemäß Kulturmiljölagen (sfs 1988:950) unter
Denkmalschutz. Der gesetzlich verordnete Denkmalschutz bedeutet,
dass keine Überreste älterer samischer Aktivitäten beschädigt oder
entfernt werden dürfen. Er gilt auch für ein begrenztes Gebiet rund
um das Kulturdenkmal.
Wenn Sie eine Rentierherde sehen, halten Sie an, setzen Sie sich
und verhalten Sie sich ruhig. Folgen Sie den Rentieren nicht, sondern lassen Sie sie in Ruhe, und gehen Sie auch nicht direkt auf sie
zu. Wenn Sie einen Hund dabei haben, muss dieser an der Leine
geführt werden. Besonders wichtig ist es, die Rentiere während der
empfindlichen Kalbzeit im Frühjahr, in großen Rentierherden und
beim Zusammentreiben der Rentiere nicht zu stören.
Dank Jedermannsrecht haben wir alle freien Zugang zur Natur,
dies geht aber auch mit gewissen Pflichten einher. Unter anderem
bedeutet es, Verantwortung für Natur und Tierwelt zu übernehmen!
Ankarede ist ein Ort mit vielen liebevollen Erinnerungen!
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I den här skriften får du läsa om den samiska kyrkplatsen i Ankarede och om
samebyarna i Frostviken (Voernese, Ohredahke och Raedtievaerie). Du kommer
att få inblick i platsens historia och om samiska traditioner i Ankarede, samt läsa
om Frostviken-Hotagens sameförenings bildande och dess arbete. Längst bak
i skriften finns en sammanfattning som är översatt till engelska och tyska.
Välkommen till Ankarede kyrkstad och Frostviken!

Festmässa i kapellet vid sameföreningens 100-årsjubileum 2019.
Kyrkvärd Sylvia Sparrock och kyrkoherde Elisabeth Björklund.

