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INLEDNING

Där vägen tar slut och fjällen börjar, där ligger Ankarede. I Ankarede möts människor. Så är det idag och
så har det också varit under lång tid. På området finns en blandning av bebyggelse: kåtor, härbren och
kyrkstugor av varierade storlek och ålder.

Miljön Ankarede kyrkstad är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Den är synnerligen viktig då
det är den enda i länet kvarvarande kyrkstaden, därtill en viktig samisk kulturmiljö. I Sverige finns det
endast ett fåtal platser med kapell och samisk kyrkstad.

Ett av dess värden är att det är en levande kyrkstadsmiljö. Från att oftast ligga öde får platsen intensivt liv.
Golv sopas, fönsterluckor slås upp, grannen i kåtan bredvid bjuder på en kopp kaffe. Det är traditionen
och livet i kyrkstaden som ger innehåll till bebyggelsen och den fysiska miljön.

Ankaredes speciella karaktär har under lång tid ådragit sig uppmärksamhet och är ett populärt turistmål i
Strömsunds kommun.

Jamtli har gjort ett kunskapsunderlag om Ankarede kyrkstad. Arbetet har utförts med riktade medel från
Länsstyrelsen i Jämtlands län/Riksantikvarieämbetet. Ett kunskapsunderlag lyfter fram och analyserar en
miljös historia samt ger förslag till hur betydelsefulla beståndsdelar och karaktärsdrag kan bevaras och tas
till vara.

Clara Nyström
Antikvarie
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Sammanfattning
I dagligt tal går kyrkstaden kort och gott under benämningen Ankarede. Namnet anspelar på platsens
geografiska placering, där ede har den ungefärliga betydelsen mark vid vattendrag. Det samiska namnet för
Ankarede, Ångkerenjeeruve, betyder ungefär en torrlagd och gräsbeväxt vall vid en älv med många djupa hål.
Ankarede är en vacker plats med intressant historia, vilket vi tydligt kan avläsa i dagens miljö. Kyrkstäder
med samisk bebyggelse växte oftast fram på platser vilka sedan tidigare var viktiga för den samiska
befolkningen. Så var också fallet här. Berättelsen om när platsen började användas som kyrkplats har dock
gått vilse genom historien men enligt muntligt tradition uppfördes en gudstjänstlokal runt 1785 och
begravningsplatsen invigdes 1820. Dagens kapell och tillhörande präststuga uppfördes 1895-96.

Ankarede uppfördes i en ödebygd utan vägar, och både samer och en bofast befolkning i området nyttjade
Ankarede för sina kyrkobesök. Besöken skedde två gånger om året, sommar och höst, där fortfarande
kyrkhelgen på sommaren har kvar sin tradition. För Ankarede är en levande kyrkstad, den enda av tidigare
nio i länet, och dess främsta dragningskraft är midsommar. Kyrkhelgsfirandet här har stor betydelse i det
samiska kulturarvet.

Ankarede är ett tydligt exempel på en kyrkstad med väl definierande områden: ett för en samisk
befolkning i norr vilken karaktäriseras av kåtor medan kyrkstugebebyggelse är utbred runt kapellet i söder
vilka främst ägs av boende i Stora Blåsjön. Dessa två områden skiljs åt av ett skogsparti och de har också
skilda traditioner där det samiska området fortfarande är starkt förknippat med firandet av kyrkhelg.
Äldsta byggnaderna där härstammar från 1800-talet och kontinuerligt sker nya tillägg. Som en levande
kyrkstad är Ankarede hela tiden ett kulturarv i process. På kyrkstugeområdet ligger tyngdpunkten på
mitten av 1900-talet eftersom byggnaderna var i så dåligt skick att de revs och nya uppfördes istället. Det
är därför svårt att karaktärisera en "typisk" kyrkstuga. Bebyggelsen på detta område spänner mellan en
tidsperiod på 100 år och äldsta byggnaden är från 1870-talet och den nyaste det första åren under 1970-
talet. Några av dessa användes som bostad åt präster och flera har även haft mindre kaféverksamhet. Idag
är byggnaderna bebodda under hela somrarna och så har det också varit under lång tid.

Projektets syfte & metod
Projektet finansierades av Länsstyrelsens i Jämtlands län med riktade medel från Riksantikvarieämbetet
och bedrevs under två månader vintern 2011. (Länsstyrelsens dnr 436-5667-11) Rapportens syfte är att
verka som ett kunskapsunderlag för Ankarede då det tidigare saknas en närmare bebyggelsebeskrivning av
platsen. Underlaget syftar till att lyfta fram och analysera miljöns historia, samt att se vilka byggnader som
finns på platsen idag.

Rapporten innehåller en beskrivning av platsens bebyggelseutveckling och dagens karaktär vilket mynnar
ut i en diskussion om det framtida bevarandet. En annan viktig utgångspunkt är att peka på att det är en
levande kyrkstad som fortfarande är i bruk. Detta omfattar därför även att förmedla den särskilda tradition
som finns i Ankarede, och inte enbart behandla den fysiska miljön.

För att sätta in Ankarede i en historisk kontext kommer andra kyrkstäder i Jämtlands län kortare att
nämnas. Tillsammans vittnar dessa om en historia. En historia som berättar mycket om livet i norra delen
av vårt land. Om kyrkans stora betydelse, myndighetsutövande, geografiskt avstånd men också om närhet,
om möten.

Forskningen grundar sig främst i arkiv och litteraturstudier men även på samtal och muntliga uppgifter
som är viktiga för att få in det immateriella kulturarvet. Berättelser och minnen om platsen samt dess
betydelse för dem som nyttjar den idag, för idag kommer så småningom att bli historia. Besök har skett
vid tre tillfällen då jag såg över miljön och vilka byggnader som finns. Detta för att kunna förstå och tolka
området.

Ett av besöken var vid julmarknaden, Ankarede i advent, den 26 november 2011. Syftet var dels att fånga
upp personers tankar om platsen, dels för att själv kunna berätta om vårt arbete och tankar om Ankarede.
Vad som kan utläsas av detta är att det finns ett stort engagemang kring Ankarede och att platsen är
betydelsefull i bygden.
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Övergripande frågeställningar som har studerats är:
Vad berättar dagens miljö om områdets historia, betydelse och karaktär?
Hur ser det levande kulturarvet ut på Ankarede?
Vilka värden kan karaktäriseras och hur kan vi ta vara på dessa?

Material & tidigare utredningar
Geografiskt avgränsar sig tidigare litteratur mestadels till övre Norrland, d.v.s. Norrbottens och
Västerbottens län. Beskrivning av kyrkstäderna i Jämtlands län saknas till stor del. Ragnar Berglings
avhandling Kyrkstaden i övre Norrland från 1964 är en gedigen genomgång om kyrkstäder. Denna brukar
ligga till grund för forskning i ämnet.

Man kan frestas att tro att kyrkstaden har lämnat efter sig mycket material, men så är inte fallet.
Kyrkstaden har inte fungerat som en administrativ enhet. Men genom brev och berättelser från människor
som har passerat kan vi avläsa hur platsen sett ut och hur den används. Dessa beskriver ofta någon speciell
händelse och byggnader nämns mest i förbifarten som ”näpna stuga” eller ”byggnader i förfall”. Material
om själva byggnaderna är däremot svårt att hitta. En berättelse är Anna Ifréns som beskriver en kyrkhelg
kring 1910-talet och finns nedskriven i böcker. En annan är Arvid Nores dagbok som skrevs under
sommarens kyrkhelg 1917 och återberättar händelser i realtid. Jag fick en avskrift av dagboken utav en
boende i Stora Blåsjön och en kopia finns nu förvarad i Jamtlis arkiv.

Folklivsforskaren Levi Johansson, 1880-1955, flyttade i unga år till sin mor i Frostviken från Vilhelmina.
Han har skrivit mycket om bygden; händelser, personer och om bebyggelse. Flertalet skrifter om
Ankarede grundar sig på hans material om kyrkstaden.

I delbetänkandet De norrländska kyrkstäderna av kulturbebyggelseutredningen (SOU 2003:81) diskuteras
situationen för kyrkstäderna. Det utreds huruvida ett sammanhållet skydd av kyrkstäderna behövs, då
dessa saknar ett generellt skydd och faller mellan stolarna för befintliga skyddsinstrument.

Bebyggelsen i Ankarede byggnadsinventerades 1976 och 1985. Det sista i ett förberedande syfte för de
områdesbestämmelser som kom 1993. Jamtli gjorde 2003 en inventering av den samiska bebyggelsen
Ankarede kapellplats- Dokumentation av samisk bebyggelse.1 Detta i Riksantikvarieämbetets särskilda satsning på
samiska kulturmiljöer och det var första gången det samiska byggnadsbeståndet på Ankarede blev närmare
dokumenterat.

Rapportens upplägg
Rapporten börjar med en kortare generell beskrivning om begreppet kyrkstad och dess utbredning i
Jämtlands län. Sedan följer ett kapitel om Ankaredes historiska bakgrund och på vad som påverkat
bebyggelsen på området. Efter detta följer en beskrivning av dagens skydd och förvaltning.

I kapitlet Områdesbeskrivning presenteras dagens bebyggelse och detta är uppdelat i fyra delar där kapell,
begravningsplats och de två olika bebyggelseområdena beskrivs var för sig. Där finns två kartor med
bebyggelsen utritad vilket ger en bra överskådlig blick över miljön.2 Varje byggnad har fått en bokstavs-
och sifferkombination och när byggnader nämns i rapporten anges denna kombination varför det går att
se byggnadens placering. För den samiska bebyggelsen finns en karta på sida 29 och kåtorna nämns
K: nummer och övriga byggnader med stor bokstav utan nummer. Exempel: K:1 innebär kåta 1. A
innebär härbre A.
För kyrkstugeområdet finns en karta på sida 33 och byggnaderna nämns KS: nummer. Exempel: KS:1
innebär kyrkstuga 1.

1 Olofsson, 2003
2 Kartorna utgår från den karta vilken uppritades och finns med i områdesbestämmelserna i PBL. De är sedan
kompletterade av författaren.
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Kapitlet Levande kyrkstad beskriver det levande kulturarvet på Ankarede, både idag och hur det sett ut
under historiens lopp. I det avslutande kapitlet tas förslag upp för Ankaredes fortsatta förvaltning.

Rapporten kommer under 2012 att kompletteras med en fristående bilaga, Byggnader i Ankarede som
innehåller en inventering av bebyggelsen. Byggnaderna finns där fotograferade med en kortare beskrivning
samt den angivna sifferkombinationen. Det går således att få en bild på vilken byggnad som nämns.
Rapporten behöver dock inte läsas med bilagan. Information och kort historik om det samiska områdets
byggnader finns även bra beskrivna i Ankarede kapellplats- Dokumentation av samisk bebyggelse.

Kulturhistoriskt värde:
Ankarede ligger vid Ankarälven omgivet av kyrkkåtor och kyrkstugor i en miljö med kulturvärde av

riksintresse, Z 4 Ankarede. Motiveringen lyder att det är en Kyrkstad för samer och bönder från tidigt 1800-tal på
gammal samisk begravningsplats och den enda i bruk varande kyrkstaden i länet. Ankaredes byggnadshistoriska,
miljömässiga och socialhistoriska värden pekas ut. Dessa värden kan sammanfattas med:

Byggnadshistoriska värden: Bebyggelsen i Ankarede spänner mellan 1800-talets slut till idag
och sex byggnader finns kvar från sekelskiftet 1900. Här finns härbren, stugor, kåtor och
ett kapell som alla har sin historia att berätta, där de berättar om de tankar och idéer som
varit gällande vid dess tillkomst eller vid tillbyggnation. Alla byggnader är värdefulla.

Miljömässiga värden: Ankarede har en speciell särpräglad miljö där områdets historia har en
tydlig avläsbarhet i dagens bebyggelse, där byggnaderna tillsammans är viktiga och bär
vittnesbörd om platsens historia. Den samiska bebyggelsen är homogen och står tätt
samman medan kyrkstugorna uppvisar en variation i byggnadsstil och karaktär.
Byggnaderna står fritt utspridda med stigar som leder mellan byggnader och grönska.
Naturen ger sina tydliga inslag och är karaktäriserande för platsen och den har även
påverkat den byggda miljön. Det är lätt att hålla med kyrkvaktmästaren när han utbrister:
Jag har en av Sveriges finaste arbetsplatser!3 Fjäll, vatten, skog, 100-åriga träd som sträcker sina
grenar över taken.

Socialhistoriska värden: På ett konkret sätt illustrerar Ankarede den samhällshistoriska
utvecklingen i Sveriges norra inland. Ankarede berättar tydligt om två kulturers möten med
varandra och hur de verkat sida vid sida. Till detta värde hör det stora värde Ankarede har
som mötesplats, genom historien och idag.

Symbolvärde: I det samiska kulturarvet har Ankarede vuxit fram till ett symbolvärde och kan
ses som en plats för samiskt identitetsutövande. Kyrkstäder är generellt mycket
betydelsefulla. Under 1900-talet har platsen från att från början tilldra sig människor från
närområdet vuxit i betydelse. Numera besöker samer från hela Sverige, ja längre bort än så,
från hela Sapmi, området. Det kan man kalla ett intresse.

3 Kyrkvaktmästare Hasse Olofsson vid ett besök i november
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HISTORISKT PERSPEKTIV

Begreppet kyrkstad
Kort brukar begreppet beskrivas med att en kyrkstad är en samling byggnader uppförda kring en kyrka,
som användes vid allmogens kyrkobesök. Kyrkstadens primära funktion är således att bereda tillfälligt
husrum vid besök på kyrkplatsen. Besöken skedde vanligtvis under de stora kyrkhelgerna, men de
nyttjades även vid andra tillfällen såsom marknader, ting och skatteuppbörd. Kyrkstäderna hade dessutom
en betydande social funktion genom att utgöra en plats där sockenbor kunde träffas och umgås.4

Kyrkstäder är framförallt en norrländsk företeelse, med undantag av den kyrkstad som fanns i Kopparberg
i Västmanland, och detta har sin förklaring i de förhållandevis långa avstånd många sockenbor hade till
kyrkplatsen. Dess egentliga utbyggnad började under 1600-talet vilket hänger samman med en starkare
kyrkoplikt med obligatorisk katekesundervisning. I Sverige har det funnits runt 70 kyrkstäder varav 16
anses bevarande. 5

Byggnaderna ägdes enskilt men stod i allmänhet på kyrkan eller kronans mark. Ofta byggde flera bönder
från samma by gemensamt så att varje hushåll disponerade en eller flera kamrar i kyrkstugan. Andra
byggnader i kyrkstäderna var kyrkstallar och bodar, vilka på grund av utformning och läge kan vara svåra
att skilja från en kyrkstuga. Dessa var ofta privatägda men uppfördes gemensamt. Förutom befolkningens
byggnader fanns officiella byggnader för samhällets myndigheter som bodde över vid kyrkhelgerna;
prästen, doktorn och länsman. Kyrkstäderna blev som en tillfällig urban miljö, i områden där detta kanske
saknades. För det karaktäristiska för kyrkstäder är deras egenskap av säsongsplats. Vissa tider på året var
de starkt befolkade medan de oftast låg öde och tillbommande. Byggnaderna är därför generellt enkelt
utförda och bebyggelsen följer den för orten gängse byggnadstraditionen.6

1855 försvann kyrkoplikten i Sverige men människor sökte sig ändå till kyrkstaden. Om den betydelse de
haft vittnar kyrkstaden i Burträsk som efter en brand återuppfördes på 1930-talet. Under 1900-talet
förlorade kyrkstäderna annars sina ursprungliga funktioner och detta gick hand i hand med kyrkans
minskade betydelse samt bilens intåg. I de flesta områden förföll eller revs kyrkstäderna och på sina håll
integrerades de i framväxten av moderna samhällen. Andra är bevarade men med förändrad funktion,
såsom museum eller vandrarhem.7

Inom samiskt område fanns ofta en rumslig social definiering mellan samernas bebyggelse och den bofasta
befolkningens. Enligt äldre begrepp benämndes dessa som ”lappstad” för den samiska bebyggelsen och
”bondstad” för böndernas byggnader. En etnisk differentiering som är i det närmaste unik i äldre svensk
bebyggelse och tillsammans ingår dessa i begreppet kyrkstad. Det finns även kyrkstäder med enbart samisk
bebyggelse. Bergling skriver i avhandlingen Kyrkstaden i övre norrland att de samiska kyrkstäderna ofta lades
på platser vilka sedan lång tid tillbaka var viktiga för den samiska kulturen, och redan var naturliga
mötesplatser.8 Dessa är därmed i sin funktion av kyrkstad ofta en konsekvens av kyrkans vilja att kristna
den samiska befolkningen.9 Förutom de tidigare nämnda myndighetspersonerna fanns i dessa kyrkstäder
även en lappfodge, en utanförstående statlig tjänsteman, vars främsta uppgift var att komma till rätta med
konflikter mellan samer och bofasta. Inrättandet av tjänsten skedde 1885 i Jämtland där Adolf Suwe blev
Sveriges första lappfodge. Därmed inleddes en ny fas i den svenska samepolitiken.10

Utöver Ankarede kategoriserar Berling nio kyrkstäder som samiska kyrkstäder samt nio som kyrkstad med
lappstad. Idag finns det enbart ett fåtal platser med kapell och samisk bebyggelse, där Ankarede är den
sydligaste i landet. Av de 16 bevarade kyrkstäderna har även Fatmomakke, Arvidsjaur och Ammarnäs

4 SOU 2003, s 37
5 ibid s.38
6 Dahlberg & Franzén, s112
7 Eriksson, K 2001, s 5
8 Berling 1964, s 362
9 SOU 2003, s 39
10 Lantto 2000, s 51
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samisk bebyggelse. Fatmomakke är den som närmast brukar nämnas i samband med Ankarede. Detta då
bebyggelsen uppvisar många gemensamma drag och som närmast belägna kyrkstad har de gett och tagit
besökare av varandra.

Som en parallellföreteelse till kyrkstäder kan ställas den omfattning av kyrkstallar som bredde ut sig kring
var och varannan kyrka. När häst och vagn var det vanliga färdmedlet var kyrkstallar en nödvändighet och
till skillnad från kyrkstäderna har dessa således en utbredning över hela landet. Stallarna kunde vara
fristående av varierande storlek eller uppförda i längor. När bilen blev vanlig revs i allmänhet stallarna men
flertalet miljöer finns bevarade idag.11

Kyrkstädernas utbredning i Jämtlands län
Enligt Berglings beräkning har det funnits nio kyrkstäder i Jämtlands län. Därtill har det funnits utbred
kyrkstallsbebyggelse kring ett flertal kyrkor. I Jämtland har det förutom Ankarede förekommit kyrkstäder i
Viken, Gäddede, Strömsund, Hammerdal och Föllinge. Till Härjedalen räknas Ytterhogdal, Sveg, och
Lillhärdal. Av dessa är det enbart Ankarede som uppfördes för att tillgodose den samiska befolkningens
behov.

1 Ankarede
2 Viken
3 Gäddede
4 Ström
5 Hammerdal
6 Föllinge
7 Ytterhogdal
8 Sveg
9 Lillhärdal

Av kyrkstäderna i Jämtlands län är det
framförallt två som utmärker sig, dels
Ankarede men även Viken. Dessa
kyrkstäder bredde ut sig kring små kapell
i ödebygd och växte till sig utan
närheten till en by. Likt Ankarede tillhör
Viken och Gäddede Frostvikens
församling, där Viken möjligtvis var en
”förkyrkstad” till Gäddede. Då kyrkan i
Gäddede uppfördes 1839 flyttades
nämligen några av kyrkstugorna dit.
Vikens kapell stod färdigt 1799 och
kyrkstadsbebyggelsen var varken stor
eller fick lång tradition. Det finns inte
mycket material bevarat men den 22 juli
1861 besöktes området av konstnären
Nils Mårten Mandelgren. Av hans
uppritade planskiss över området
framgår att det fanns minst tio
kyrkstugor samt vardera en stuga för
präst och länsman.12

11 Dahlberg & Franzén, s112
12 Bengtsson 2001, s 41

Ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriverket. Dnr L 1999/387



10

Övre bild: Hammerdals kyrkstad med stugor
och stallar som trängs längs gatorna. Bilden är
tagen från kyrktornet 1892. Nedanför vägen
till vänster ligger 34 stallar och till höger två
rader med 12 stugor.

Nedre bild: Kombinationen av stall och stuga
är en vanligt förekommande byggnadstyp under
1800-talet i Jämtlands kyrkstäder. Även
Björkvattsbornas kyrkstuga i Gäddede hade
likartad karaktär. Byggnaden på bilden finns
idag på Jamtli, ditflyttad från Hammerdal, och
våningen ovanför nås via en trappa bakom den
högra dörren.

Gäddede är ett exempel på de kyrkstäder som integrerades i samhället, där de större och mer bekostade
kyrkstugorna längst Storgatan byggdes om till bostäder. Några av dessa byggdes av storbönder som ville
manifestera sin ställning och bo ståndmässigt vid kyrkhelgerna. Ett exempel är huset på Storgatan 19 som
byggdes av Gustin från Gussvattnet 1885. Uppe på kyrkbacken fanns ett myller av ett tiotal kyrkstugor i
två våningar med tillförande stall bakom. Dessa är idag rivna. Eftersom befolkningen inte var så talrik
hade varje gård i socknens utbyar en andel i en kyrkstuga. Byborna i Ankarvattnet (med fyra mil till
Gäddede) byggde en kyrkstuga 1890.13 Ankarvattnet är en av de längst bort belägna byarna men med bara
en mil från Ankarede ägde de även en kyrkstuga där. Två gånger om året befolkades kyrkstaden i
Gäddede, vid påsk och vid allgonahelgen. Johansson skriver i Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken att
särskilt vid påsken kunde besöken sträcka sig över en vecka eftersom det samtidigt passades på att besöka
släkt och vänner. Vid dessa besök lämnades barnen och de äldre oftast hemma från de längst bort belägna
byarna.14 Dessa tre kyrkstäder har således haft visst utbyte av varandra och varit mycket viktiga för en
befolkning i ödebygd.

I kontrast till Frostvikens kyrkstäder kan ställas
Hammerdal, Jämtlands läns största med över
200 stugor och stallar. Av den en gång så
imponerade kyrkstadsbebyggelsen finns idag
bara två byggnader bevarade. Den ena byggdes
om och står kvar i Hammerdal medan den
andra flyttades till Jamtli 1916. Kyrkstugan där
är från 1800-talets mitt och bevarad i sitt
ursprungliga skick. Byggnaden är i två våningar
med stall i nedre botten och rum ovanpå.
Denna byggnadsstil och typ är för dessa trakter
rätt vanlig, samt fördelsaktig då hästarna
hjälpte till att hålla kyrkstugan varm. Liknande
stuga har funnits i Ankarede och uppfördes
under samma period.

Även i Föllinge finns ett par kyrkstugor kvar och bär vittnesbörd om denna fascinerande historia, i länet
och i landet. Under mitten av 1800-talet var kyrkstadsbebyggelsen väl utvecklad och det fanns ett sjuttiotal
kyrkstugor med tillhörande stallar. Från början var stugorna placerade utan någon vidare ordning men så
småningom kom krav på en mer planerad bebyggelse och tre bönder från olika byar fick i uppdrag att
utstaka gator för den nya kyrkstaden. Då kyrkstaden efter hand miste sitt ursprungliga syfte i början av

13 Bengtsson 2002, s 42
14 Johansson 1980, s 187
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Övre bild: Renoverad kyrkstuga med inbyggt stall i
Föllinge. Dess utryck kan ställas i kontrast till den
bevarade på Jamtli. Föllinges andra stuga står till höger
om denna och har en mer bibehållen karaktär. Därtill
har den snarlika detaljerade små takutsprång över
dörrarna som den på Jamtli.

Nedre bild: De bevarade sammanbyggda kyrkstallarna i
Lockne. Locknes kyrkstallbebyggelse är med i uttrycket
för riksintresset Storsjöbygden Z25: ”I Locknebygdens
centrala delar märks gravhögar, kyrkomiljö med
prästgård och kyrkstallar samt välhållna byar” och är en
viktig del av kyrkplatsen, miljömässigt såväl som för
förståelsen kring äldre kyrkseder.

1900-talet började platsen att användas som tillfälligt boende åt sockenhjon och ensamma kvinnor med
barn. Många stugor blev därigenom förslummade och hölls inte efter av ägarna varför de en efter en
revs.15 Två kyrkstugor klarades sig kvar där den ena är privatägd medan den andra skänktes till
församlingen 1963. Dessa står på var sin sida av en väg och har olika uttryck då den ena numera är
rödmålad med ljusgrå knutar och den andra fortfarande har omålat timmer.

Om enbart ett fåtal kyrkstugor finns kvar idag är omfattningen av kyrkstallsbebyggelse på ett flertal ställen
bevarad och dessa har en mer sammanhållen miljö. I Jämtlands län finns kyrkstallar bevarade på ett 10-tal
platser däribland i Hackås, Bodsjö, Oviken och Revsund. Länets största samling av stallbyggnader finns i
Lockne, där 18 stallar finns bevarade. Dessa ligger i en rad söder om kyrkan och finns utritade på en karta
redan från 1849. Timmerkonstruktionen ser olika ut men alla byggnader delar en gemensam fasad av
rödfärgad panel med vita foder, vilket ger en enhetlig bild. Stallarna är i en våning och vanligtvis ägde fyra
gårdar inom socknen ett stall tillsammans. Locknes kyrkstallsförening bildades sommaren 2002, i syfte att
underlätta ansökningen om tillstånd och bidrag för upprustning då kyrkstallarna var i stort behov av vård.
För att bevara denna värdefulla kulturmiljö skedde också en restaurering 2004. De flesta av stallarna är
fortfarande privatägda och bland annat bildar de bakgrund till en årlig julmarknad och har även nyttjats
som utställningslokaler. Att kyrkstallarna används och förvaltas av en sammanhållen organisation är en
bidragande anledning till att byggnaderna finns kvar idag.

15 Donnerfeldt 1982, s 12
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ANKAREDE- KYRKSTAD I ÖDEBYGD

Generalstabskartan från 1903. Ankarede ligger där Lerälven och Ankarälven har sitt utlopp i Stora Blåsjön. Det är en
kyrkstad i väglöst land där vägen först nådde platsen under 1930-talet. Rikets allmänna kartverks arkiv, Lantmäteriet.

Områdets brukare
Ankarede ligger inom Frostvikens socken, i fjällen både
nära gränsen till Norge och mot Västerbotten. Området
räknas som en av de glesast bebyggda i landet. Delar av
trakten hörde tidigare till grannlandet Norge men genom
gränsregleringen 1751 kom det på den svenska sidan av
gränsen.16

Under denna tid låg området under Föllinge pastorat, från
1741 till 1861 då Frostvikens pastorat bröt sig ut. Dessa
omfattade icketerritoriella så kallade lappförsamlingar,
först Föllinge lappförsamling och från 1842 Frostvikens
lappförsamling, vilken då fick en präst nere i huvudorten
Gäddede.17 Tidens missionsverksamhet innebar att en
präst varje sommar for upp för att som det hette bedriva ”själavårdande verksamhet” i det fria bland den
samiska befolkningen, vilka nyttjade markerna för renskötsel, jakt och fiske.18 Runt Stora Blåsjön ligger
bebyggelse utspridd och genom statens kolonisering av lappmarken, med löfte om 15 års skattefrihet,
slog sig den första bofaste ner år 1799 i hemmanet Stora Blåsjön och strax därefter i Ankarvattnet.19

16 Lantto 2000, s 37
17 Johansson 1980, s 40
18 ibid, s 41
19 Enligt Johanssons forskning är den förste nybyggaren i Stora Blåsjön Fredrik Aronsson från Norge. Samma år
flyttade Lars Olofsson och bröderna Jon och Per Persson Wassdahl från huvudorten Jorm upp till Ankarvattnet.

Under mina resor här i fjällen har jag ibland annat
anmärckt, att på nordwästra sidan af Jemteland äro
widsträckta ödemarker, hwarest i anseende till ymnig
gräsmark och tillräcklieligit fiskewatn, åtskilliga
lägenheter wore för folk att bo och bygga samt åker så
god, som på många ställen i sielfwa bebyggda landet.

Ovanstående är ur ett brev från 1746 där
Föllinges första kyrkoherde, Olof
Sebrelius, skriver till landshövdingen och
berättar om de jordbruksmöjligheter som
fanns i området. (Johansson,1950 s. 34)
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Kapellets placering är troligen en strategisk punkt från kyrkligt håll, då området för Ankarede redan var
en samlingspunkt för en samiska befolkningen. Den samiska befolkningen, indelad i skattefjällsgrupper,
flyttade sina renar till Norge för sommarbete varje år. På väg dit passerade delar av frostvikssamerna
Ankarede och enligt muntlig tradition ska området sedan lång tid använts som mötesplats. Enligt
tradition skall även de döda ha begravts här under gångna tider, vilket långsträckta upphöjningar runtom
Ankarede ska vittna om.20 Dessa är inte markerade i riksantikvarieämbetets fornminnesregister men i
landområdet mellan Ankarvattnet och Stora Blåsjön finns däremot flera fångstgropar kartlagda. Detta
pekar på ett tidigt brukande samt områdets strategiska läge på landtungan mellan två sjöar.21 Namnet
Ankarede anspelar på platsens geografiska placering, där ede har den ungefärliga betydelsen mark vid
vattendrag. Det samiska namnet för Ankarede, Ångkerenjeeruve, betyder ungefär en torrlagd och gräsbeväxt vall
vid en älv med många djupa hål, vilken beskriver älven under den tiden.22 Generellt ligger Jämtlands
kyrkobyggnader i anslutning till vattendrag och i en bygd med långa avstånd gick vattenvägen snabbast,
vilket också har sin betydelse för placeringen.

Kyrkstaden växer fram
Det är osäkert när kyrkstaden började få sin fysiska form och när det första kapellet på platsen uppfördes.
Första fasta informationen finns i ett sockenstämmoprotokoll för Frostvikens församling, daterat 6
oktober 1861.23 Där uppges att begravningsplatsen i Ankarede invigdes 1820 och det står även om en
mindre kapell, benämnt bönehus, vilken troligen uppförts med bidrag från samerna. Däremot uppges det
inte när byggnaden uppfördes. Enligt Johanssons forskning som återges i Bebyggelse och folkliv i det gamla
Frostviken ska en byggnad enligt muntlig tradition ha blivit uppförd runt 1785 och denna benämndes
bönehus. Byggnaden var en enkel ryggåsstuga med torvtak, små fönster och ingång på gaveln. (se bild sida
24) Interiört var det enkelt med altarbord, predikstol samt bänkar och en fristående klockstapel stod
bredvid.24 Dagens kyrkklocka har inskriptionen 1825, vilket tyder på att det då fanns ett kapell. Att
området var bebyggt innan begravningsplatsen invigdes talar kyrkoböckerna om och i en husförhörsbok
för åren 1813-1822 står Ankar Ede som bostadsort åt nybonden Jacob Olofsson och familj. I
nästkommande bok är detta borta.25 Att kyrkstäder periodvis användes som fast boende är inget ovanligt
även om Ankarede vid denna tid kanske inte kan gå under benämningen kyrkstad.

Vad som framgår av sockenstämmoprotokollet är att kapellet i första hand var avsedd för den samiska
befolkningens kyrkliga behov men att även de bofasta i området nyttjade kapellet och uppförde kyrkstugor
på platsen. Detta då de hade närmare fyra mil till huvudkyrkan i Gäddede och likaså hade sin
begravningsplats i Ankarede. Det står även att både den bofasta och den samiska befolkningen önskade en
”själavårdare” två gånger om året istället för som tidigare enbart en. Från och med nu går det att säga att
kyrkstadstraditionen börjar få sin form och gudstjänst förrättades några dagar innan midsommar och
några dagar innan höstmässan Mikaeli.

Som en följd av att befolkningen själva fick bekosta prästens färd och upprätthållandet av kapellet, en
befolkning både fattig och med många sjuka samt äldre, förföll byggnaden under slutet av 1800-talet. 1883
ansökte församlingen därför om medel för en ny kapellbyggnad då Ankarede [kapell är]alldeles förfallen, såvida
den dess ändamål ska kunna användas.26 Från statligt håll beviljades tillslut ansökan och ritningar på både
kapell och tillhörande präststuga godkändes av församlingen 1894. Av två byggmästare valdes det
förmånligaste alternativet och Frans Johan Svensson, en inflyttad smålänning, uppförde kapellet 1895-
1896. Präststugan uppfördes i samband med detta av en annan byggmästare. (KS:1, se bild och karta nästa
uppslag samt bild sida 31) 27

20 Åhren, C 2001
21 I området öster och norr om älven finns åtta fångstgropar samt ett fångtsgropsystem kartlagt. Fångstgropar är
Sápmis vanligaste fornlämning.
22 Översättningen är hämtad från de nya informationsskyltarna till områdets vilka utfördes av Gaaltije,
sydsamiskt kulturcentrum i Östersund, vilka kommer på plats 2012.
23 Landsarkivet, sockenstämmoprotokoll
24 Johansson 1980, s 42
25 Landsarkivet, husförhör
26 Kyrkoherde Arvidsson skriver ett brev till konungen där han ber om bidrag i ett brev till konungen.
Landsarkivet, handlingar rörande Ankarede kapell
27Landsarkivet, handlingar rörande Ankarede kapell
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Då kapellet uppfördes på samma plats som det dåvarande revs
densamma men dess existens kan fortfarande spåras. En av
dagens kyrkklockor har som tidigare nämnts inskriptionen 1825
samt texten Grafstället Ankar Ede. Även ett bevarat fönster har
idag funnit sin nya plats (KS:11, se karta sida 33 samt bild sida 32)
och timmer ska vara inbyggt i en annan av kyrkstugorna. (KS:5)

Enligt folkräkningen för Jämtlands län 1890 var 250 personer
upptagna i Frostvikens lappförsamling, indelade på fem skattefjäll.
Vid samma tid är 57 personer skrivna i Stora Blåsjön och 66
personer i Ankarvattnet.28 Vid denna tid ägdes marken för
Ankarede av hemmanen Stora Blåsjön 1 och 2 norr om sjön
varför kapell, begravningsplats och de byggnader som fanns stod
på ofri grund. I början av 1800-talet avvittrades markerna runt
sjön och i samband med att de bofasta skattelöste sina hemman i
mitten av 1800-talet hade Ankarede kommit under deras
utägomark.29 Att marken inte ägdes av kyrkan eller staten är inget
ovanligt bland inlandets kyrkstäder.30 Då det nya kapellet
uppfördes tecknades ett gåvobrev där området på ungefär fyra
hektar skänktes till Ankarede kapell. Brevet är daterat den 29 juni
1895 och sedan undertecknat av samtliga jordägare.31

28Landsarkivet, handlingar rörande Ankarede kapell
29 Johansson 1950, s 36
30 SOU 2003, s 40
31 Originalet av gåvobrevet finns i Landsarkivet, handlingar rörande Ankarede kapell, se även bilaga.

Ur gåvobrevet 1895: såsom gåfva till Ankrede kapell upplåtit dels till
begrafningsplats dels och till byggnadsplats för sjelva kapellbyggnaden och bostad
åt pastor samt åt de lappar och bofasta inom Socken, som vilja åt sig uppföra
bostad för de å Ankarede förekommande gudstjänster (...) Jordafsöndringen
upplåtes till fri dispostion för evärderlig tid; och vilja upplåtarne uppdragna åt
socknens kyrkoherde eller dennes ställföreträdare samt länsman att nu som
framledes tillse såväl ordnandet och reglerandet af byggnadsplatser som ock
ordnandet av den växande prydliga skogen.

Vänstra bilden: Ritning över präststugan 1894. Originalritningarna finns i Landsarkivet
Nedre bild: Kyrkstuga till höger i två våningar uppfört i timmer och med torvtak. Byggnader
av denna typ hade ofta stall i bottenplan och rum i våningen ovanför men till skillnad från
Hammerdals (bild sida 10) är trappan på gaveln inte inbyggd. Uppfördes på 1840-talet av
blåsjöbor och revs då den var i för dåligt skick på 1920-talet. Präststugan från 1890-talet
skymtar till vänster. De båda byggnaderna har tillhörande bodar. Årtal okänt.
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Bild ovan: Skifteskartan 1902-1903. De sex inringade byggnaderna finns kvar
idag (jämte kapellet) och kan jämföras med dagens karta på sidorna 29 och 33.

Gårdagens Ankarede var troligen inte lika ”uppstädad” som
idag. Kyrkstugeområdet karaktäriseras av att bebyggelsen är
liten, där flera av de uppritade byggnaderna troligen är bodar
och uthus. Bodarna användes som förråd då det var mycket
som skulle packas med och kyrkhelgerna kunde ibland
spänna över en vecka. Då Ankarede låg i väglöst land fanns
även båthus på området och byggnaden närmast vattnet är
med stor sannolikhet det båthus vilken byborna i
Ankarvattnet använde när de tog sig till och från byarna
Jorm eller Gäddede. I samband med att en väg nådde Ankarede på 1930-talet flyttades denna från platsen
och är idag riven. Kyrkstaden tilldrog sig försäljare och en av de mindre byggnaderna i söder ska ha varit
en bod tillhörande handelsmannen Olov Rolandsson från Jorm. Denna fick ny placering under 1930-talet
och ska ha varit så liten att den då gick att bära. Byarna i närheten uppförde egna stugor på området och
under 1840-50-talet uppfördes en mindre härbreliknande byggnad av folket i Tangen, Lilla Blåsjön, vilken
ligger på sjöns västra strand. Denna revs 1949.32

Tre kyrkstugor som syns på skifteskartan finns kvar idag på kyrkstugeområdet. Den äldsta kyrkstugan har
en timmerstomme inklädd med locklistpanel samt tak av torv och uppfördes runt 1875. (KS:5, se bild sida
30) Denna hade från början två kamrar men en tredje byggdes till i samband med kapelluppförandet där
timmer ska ha återanvänts. Ibland går den under benämningen ”gamla präststugan” då den fungerade som
sådan när gamla kapellet var i för dåligt skick för att hysa prästens boende. Runt sekelskiftet uppfördes en
enkammarstuga söder om infartsvägen.(KS:11) Den tredje byggnaden är präststugan till vilken det hörde
en stor kyrkbåt som användes när prästen for upp från Gäddede. I präststugan var det trångt. Inte bara
prästfamiljen utan även doktorn och länsman huserade där. Dessutom skulle myndighetspersonerna ha
utrymme för kontor och mottagningsrum. Runt 1908 uppförs därför en ny byggnad med tre rum,
”landsfiskalstugan”, där doktorn, lappfodge och länsman hade boende. (KS:2, se karta sidan 33)

32 Erikson, 1982, s 101

Den första överblickande bilden av hur
kyrkstaden ser ut får vi från en karta från
1900-talets början. Stora Blåsjön
genomgick laga skifte 1902-1903 och i
samband med detta kan vi se hur
bebyggelsen är utspridd kring kapellet.

Sex av dessa byggnader finns kvar idag
och är mycket viktiga för miljön. Där
rivningar har skett har oftast en ny
byggnad uppförts på samma ställe.

En av dagens besökare skulle i stora
drag kunna orientera sig med hjälp av
denna karta. Tidigt fastslogs indelningen
i norr och söder mellan den samiska och
den bofasta befolkningen.

Kyrkstadens enkla bebyggelse kan
utläsas av en berättelse från 1890, vilken
återges nedanför. Besöket gjordes av en
resande som blivit medbjuden av
boende i Gäddede, vilka for upp för att
besöka sommarens kyrkhelg.

Här var nu ett rörligt liv. Lapparna, som
bildade ett litet samhälle för sig, hade sina kåtor
täckta med tältduk och tygstycken. De hade väl
infunnit sig på platsen någon dag förut för att
ordna för sig. De kringboende böndernas
kyrkstugor skiljde sig föga från gamla
timmerkojor, med en lång brits i stället för
sängar. (Permansson 1928, s 38)
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Området präglades av kyrkstugor med omålat liggande timmer där äldre byggnader hade torvtak medan
byggnader från sekelskiftet fick täckning av spån. I en berättelse från 1930 går det att läsa om mer eller
mindre lyckade ingrepp på kyrkstugorna där en besökare förfasas över områdets nya karaktär:

Då jag emellertid nyligen sett Fatmomakke kapell, kyrkstugor och kyrkkåtor, där så gott som allt befann sig i sitt
gamla skick, kunde jag ej annat än må illa, då jag fick se Ankarede. På alla de gamla kyrkstugorna hade man
sågat av husknutarna och så hade man målat stugorna röda och vita. Till råga på eländet hade man dessutom
lagt ett lådliknande pensionat c:a 75 m från kapellet. Jag fotograferade kapellet och ritade av husknuten på den
enda kyrkstuga, som undgått vandaliseringen, och vände sedan eländet ryggen så fort som möjligt.33

Detta hade bekostats av en byggare i Strömsund i syfte att ”snygga till” platsen då denne även hade
intresse i pensionatet vilket började drivas på området under tidigt 1930-tal.

På det samiska området syns på skifteskartan de tre härbren som står kvar än idag. (jämför karta på sida 15
och 29) Två av härbrena är ditflyttade under sent 1800-tal och det ena byggdes på plats under tidigt 1900-
tal. Härbre B är det största av de tre, med en liten vindsvåning, och uppfördes på plats av Kristoffer
Andersson och hans barn. Härbre A ska tidigare ska ha stått i Östra Värjarbygget och tillhörde

33 Donnerfeldt 1982, s 137

Övre bilden: Kyrkstuga KS:4 uppförd mellan
1903-1917. Den står kvar idag och påminner i
utformningen om präststugan, från vilken den
troligtvis hämtade sin inspiration. Välbevarad
och påkostad exteriör. Bilden tagen runt 1920.

Nedre bilden: Av placeringen att döma är detta
kyrkstuga KS:11, uppförd runt sekelskiftet och
finns kvar än idag. (se karta sida 15 samt 33)
Den uppfördes av en präst från Ankarsvattnet
som antagligen är mannen på bild. Bilden visar
den västra fasaden men idag är entrén mot öster.
En spegelvänd kammare mot norr byggdes till
senare. Fotografiet taget strax efter sekelskiftet
1900.

Flera byggnader inom kyrkstugeområdet har
fungerat som bostad åt kyrkans folk.
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”klockarante” Anders Larsson. Som namnet anspelar var han
ansvaring för klockringningen.34 I denna finns årtalet 1872
inhugget samt en text om att ett fönster insattes på 1880-talet.
Det äldsta härbret ska vara härbre E som troligen flyttades från
Blåsjösidan eller från Västra Värjarbygget. 35

De första kåtorna var inte fasta utan uppfördes vid ankomsten
till kyrkhelgen varför härbrena kan vara de första byggnader som
byggs. Området fick troligen sin första fasta bebyggelse först vid
det nya kapellets uppförande och relativt snabbt började
bebyggelse sprida ut sig. Nio kåtor är utritade på skifteskartan
och 1914 nämns i en brevväxling mellan församlingen och
domkapitlet i Härnösand att det finns ett tiotal så kallade
sommarkåtor på området.36 Bebyggelsen utgjorde sig till största
del av kåtor enligt sydsamisk byggnadstradition, där kluvna
trädstammar ligger synliga ovanpå näver. Även kåtor med torv
och nävertäckning ska ha funnits på området, men den vedtäckta
kåtan har dominerat genom åren. Kåtor av denna karaktär är
särskilt vanliga i Västerbotten och anledningen till att de finns i
Ankarede är att många samer flyttade från Västerbotten till
Frostviken under 1800-talet. Därför går de ibland under
benämningen västerbottentyp och även bebyggelsen i Fatmomakke
består till stor del av byggnadskategori.37

De svenska samernas första landsmöte hålls i Östersund 1918
och var en milstolpe i samisk historia. Året efter bildades
Frostvikens sameförening och 1927 uppför föreningen sitt första
föreningshus, här i Ankarede.(D) Med rödmålad stående
locklistpanel och brutet tak är det den även den första byggnad
som inte följer en "typisk" samisk byggnadstradition. Här hade
lappfodgen årsmöten med den samiska befolkningen. Byggnaden
uppfördes av en boende i Blåsjön, Jordahl, vilken även ägde en
kyrkstuga på området. I denna drevs ett mindre kafé, "Jordahls
kafé" och på en bild från 1933 syns att byggnaden har samma
karaktär som föreningshuset, med brutet tak och litet fönster
ovan dörren. Denna stod på samma plats som dagens KS:7.

Övre bild: Familjen Thomasson framför
sin bostad någon gång mellan 1912-
1915. Kåtan är den vanligast
förekommande med kluvna blottade
granstammar.

Mellan: Föreningshuset D från 1920-
talet finns kvar idag. Ursprungligen
täcktes taket av spån men idag har den
ett plåttak. Bilden är tagen 1932.

Nedre bild: Bröllopsgäster vid sekel-
skiftet 1900 framför härbre B som då
är nybyggt. Härbrena har senare
genomgått renoveringar där bland annat
syllstockar har bytts ut men de har en
bibehållen karaktär.

34 Eriksson, E 2000 s 102.
35 Olofsson, 2003
36 Landsarkivet, handlingar rörande Ankarede kapell
37 Kulturmiljöer i Strömsunds kommun, s 80
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Alla vägar bar till väglösa Ankarede under midsommarhelgen, och vattnet var den främsta färdvägen. Då det även saknades broar
roddes det över älven för att hämta de samer som kom från de östra fjällen. Årtal okänt.

Vid vägs ände
Fram till 1930-talet var det en upplevelse att bara ta sig till Ankarede. Den 29 juni 1917 skriver
lappmissionär Arvid Nore i sin dagbok:

Det är så mycket folk på väg till Ankarede, att det för det första knappast går att få någon att föra sig över från
en plats till en annan och för det andra finns det ingenstans att få ta in enär alla platser är upptagna [...] Så
mycket vill jag dock säga, att vi efter en mycket mödosam färd över höga fjäll och stormiga fjällsjöar lyckligt
nådde Ankarede.

En ny utveckling kom när vägen färdigställdes 1931. Det blev lättare att frakta byggnadsmaterial som kom
att leda till en ökad nybyggnation och renoveringar. I samband med detta förändrades även användningen
av området betydligt, då kyrkstugeområdet fick boende som inte längre enbart skedde i anslutning till
kyrkhelgerna. Ankarede hade länge tilldragit sig uppmärksamhet, och redan i början av 1900-talet besöktes
sommarens kyrkhelg av ett större eller mindre antal turister, vilka kom för att bevittna den speciella
samiska mässan. Det fanns en viss oro vid vägens tillkomst då det ansågs att Ankarede kunde förlora sin
betydelse som avskild samlingsplats. 1933 skriver till exempel kyrkoherde Lundh till länsstyrelsen och
beklagar sig eftersom vägens framdragning lett till en ohämmad bil och busstrafik, som han menade gjorde
platsen allt mer profan.38

En ökad turisttillströmning var också en av orsakerna till att ett pensionat startades eftersom det från
församlingens sida önskades en fast boende under sommaren. Boende kunde då hyras i präststugan och
landsfiskalstugan, medan kafébyggnaden (KS:3, se bild sida 32 och 39) hade matservering. Detta innebar
ett stort steg mot att kyrkstugor fick boende som inte var kopplat till en kyrklig tradition. Idag drivs kafé i
kyrkstugan av samma ägare sedan 1961.

Något som påverkat miljön är vattenregleringen i Stora Blåsjön 1954-1958. Ur en teknisk-ekonomisk
synvinkel önskades en reglering av sjön som innebar en vattenhöjning varför hela Ankarede skulle behöva
flyttas. Detta mottsattes kraftigt och skedde heller inte, men i samband med regleringen var det
nödvändigt att begravningsplatsen höjdes. Området blev även lite mindre i söder då myrmark
vattentäcktes.39 Den förut mer forsande älven ändrade karaktär när en spegeldamm byggdes och denna
sträcker sig från bryggorna i sydöst över älven. Tre byggnader som användes i samband med

38 Jamtli arkiv, Ankarede kapell
39Landsarkivet, handlingar rörande Ankarede kapell
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spegeldammsbygget flyttades till Ankarede och bär vittne om detta. Ungefär hälften av bebyggelsen inom
kyrkstugeområdet härstammar från mitten av 1900-talet. Mycket var i så dåligt skick att det då revs och
den nya karaktären fick i mångt och mycket uttrycket av fritidsbebyggelse. Nu började därför tankar
gällande bevarande av en försvinnande kyrkstugekaraktär göra sig gällande och detta tilldrog sig
länsarkitektens uppmärksamhet: De fulaste och tråkigaste fläckarna är i tur och ordning: Ett nylagt blank
alimiuntak, ett missfärgat hus nära stranden (med sidoplatt-panel), ett omålat galv.plåttak, den nyuppförda kiosken vid
ingången.40 "Kiosken" är KS:12 som är områdets minsta stuga (se bild sida 31) och idag använd som
boende inredd med sovplats samt minikök. För att hindra att fler mindre anpassade byggnader uppfördes
instiftade kyrkherde Söderholm byggstopp och från länsstyrelsens sida fastställdes 1960 hårdare regler för
hur bebyggelse skulle anpassa sig till miljön.41 I samband med detta förbjöds även biltrafik. Att området är
attraktivt (bland annat även för dess goda fiskevatten) kan utläsas av att ett område faktisk planerades
utanför kapellplatsen, vilken skulle kunna bebyggas med sportstugor.42 Detta genomfördes dock inte men
däremot ligger längs vägen till Ankarede mindre fritidshus och detta innebar att Ankarede skyddades från
fler byggnader av denna kategori.

Två av de stugor uppförda under 1950-talet som vittnar om vattenregleringen i Stora Blåsjön. (KS:9 & KS:10) Särskilt utmärkande
för dessa är att de är ståendes på skenor av metall vilket fortfarande syns på byggnaden närmast i bild. Ytterliggare en liknande byggnad
finns på området. (KS:14) Dessa tre är de enda på kyrkstugeområdet som har entrén på gaveln och deras sportstugekaraktär var en av
orsakerna till att bebyggelsen börjades regleras.

Sedan 1970-talet har bebyggelsen stått still på kyrkstugeområdet medan det på kåtaområdet kontinuerligt
sker nya tillskott. Vid byggnadsinventeringen 1976 fanns det 17 kåtor på området för att vid nästa
inventering 1985 uppgå till 19 stycken. Byggnadsinventeringen från 1985 gjordes i samband med
upptakten för områdesbestämmelserna. Motivet var att skydda kapellplatsen från olämplig exploatering
vilket skulle kunna skada den unika miljön. 1994 fick området gällande områdesbestämmelser enligt plan
och bygglagen.

40 Jamtli arkiv, Ankarede kapell
41 Enligt beslut 20 juni 1960. Byggstoppet togs bort i samband med de nya områdesbestämmelserna från 1994.
Jamtli arkiv, Ankarede kapell
42 Brev mellan länsstyrelsen och byggnadskommittén där det även finns ett tillhörande bild på hur denna
planering skulle kunna se ut. Området låg direkt i anslutning och flera tomter var markerade. Frostvikens
kyrkoarkiv, handlingar rörande Ankarede kapell
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FÖRVALTNING

En levande kyrkstad är full av komplexitet och det är många intressen att samordna. Ansvaret för
kyrkstadens administration, skötsel och vård är idag uppdelat på flera händer.

Kyrkstadens förvaltning
Som markägare vilar helhetsgreppet om kyrkstaden på Svenska kyrkan genom Frostvikens församling.
Församlingen förvaltar förutom kapell och präststuga även dassbyggnader och förråd. Översikten på mark
och vegetation vilar också under församlingens försorg samt den intilliggande fastigheten 2:109, vilken är
parkeringsplatsen. I gåvobrevet framgår att församlingen genom kyrkorådet ska ha ansvaret för områdets
förvaltning.

Idag finns en byggnadskommitté som förvaltar Ankarede, med en representant från varje intressegrupp;
kyrkorådet, Blåsjöns byamän och Frostviken-Hotagen sameförening. Representanten från kyrkorådet är
ordförande och kommitténs grundtanke är att ha ett möte per år. Förändringar och nybyggnationer måste
godkännas inom kommittén innan det får ske på området.

För flera kyrkstäder förs en ägarförteckning över vilka som äger byggnader på området. På så sätt är det
lätt att komma ut med information gällande kyrkstaden. Ofta finns det också en gällande ordningsstadga
där nyttjande och äganderätt regleras.43 En sammanhållen ägarförteckning förs inte i byggnadskommittén
medan sameföreningen har en för kåtaområdet. Då kyrkstugeområdet är relativt litet vet man ändå vem
som äger vilken stuga. Den samiska miljön ansvaras av ett förvaltningsråd som består av representanter
från de fyra samebyarna i området och de strävar efter att få en mer enhetlig karaktär på området.

Kyrkstugor, kåtor och härbren är privatägda och förvärvas främst genom arv som alltid har godkänts av
byggnadskommittén. Detta har lett till att det idag är flera som kan stå som ägare till samma byggnad.
Kyrkstadsbebyggelsen ligger på ofri grund och av historiska skäl betalas därför ingen hyra. Avgift har dock
betalats för att nyttja områdets faciliteter och nyligen steg beloppet från 100 till 500 kronor om året.

Ordningsstadga
Kyrkstäderna i Norrbotten och Västerbottens län är reglerade genom två kungliga brev från 1817 och
1847. Dessa tillkom för att reglera bebyggelsens utformning och nybyggnation prövades därefter av
länsstyrelserna. Även vem som fick äga och i vilken utsträckning kyrkstugorna fick användas reglerades
genom dessa beslut.44

För Ankarede har det aldrig funnits en sådan ordningsstadga varför det inte har funnits något som tidigt
reglerade bebyggelsen. Gåvobrevet från 1895 har till viss del jämställts med en sådan skrivelse. I denna
faställs dock bara vilka som får lov att bygga på området, samer och bofasta inom socknen. Det är dock
svårt att förhålla sig till detta och idag ägs byggnader även av andra. Brevet skrevs under en period med
andra behov och vida annorlunda än idag. Inom byggnadskommittén har gåvobrevets gällande eller icke-
gällande, där framförallt uppkomsten av densamma, diskuteras. 1984 fastställde Östersunds Tingsrätt att
gåvobrevet är juridiskt gällande och den mer än hundraåriga brevet är aktuellt än idag. 45

43 Eriksson, K 2001, s 11
44 SOU 2003 s 40.
45 Efter diskussioner i byggnadskommittén skickades slutligen ett brev till Östersunds tingsrätt. De fastlade att
gåvobrevet var giltigt men att det inte ligger på deras bord att kommentera vem som har rätt att inneha en
fastighet på området. I brevet från byggnadskommittén punktas tre frågor upp: Är brevet giltigt? Vilka har rätt
att uppföra kåta eller kyrkstuga? Vem har rätt att äga kåta eller kyrkstuga? Landsarkivet, handlingar rörande
Ankarede kapell
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Bestämmelserna syftar till:
– Att bevara en unik kulturhistorisk miljö
– Att bevara platsens nuvarande karaktär av

kyrkligt centrum och mötesplats för samer
och byamän i Blåsjön

– Att bevara nuvarande bebyggelse och
skapa riktlinjer för skötsel och underhåll

– Att skapa regler för handläggning av beslut
om områdets framtida skötsel

Bestämmelserna innebär:
– Åtgärder som kan skada den värdefulla

miljön får ej vidtas
– Nya tillägg ska noga anpassas till miljön
– Bygglovsplikten utökas
– För att bygglov ska kunna beviljas måste

det godkännas inom kyrkorådet

Områdesbestämmelser
Ankarede har fastighetsbetäckningen Ankarede kapellplats, Stora Blåsjön 2:30, Strömsunds kommun.

Idag skyddas området genom områdesbestämmelser från 1993-12-22, laga kraft 1994-11-29, enligt Plan
och bygglagen. I denna fastställs vilken reglering vid ny och ombyggnad som gäller och att området är
utpekat som värdefull kulturmiljö.

Sedan områdesbestämmelserna fastställdes har åtta bygglovsärenden inkommit till Strömsunds kommun.
Alla dessa är för det samiska området. Framförallt gäller ärendena nybyggnation av kåtor men även för två
härbren varav det ena uppfördes 2006. Det är från föreningens sida oklart när det andra kommer att
uppföras. 2003 ansöktes om byggnadslov för ett nytt föreningshus (AE se bild sida 26), det tredje för
området, eftersom det tidigare från 1961 ansågs för liten. För att inte förändra de historiska och
funktionella sambanden inom området ansågs det från Länsstyrelsens sida att den nya byggnaden skulle ha
samma placering som det tidigare, en plats vilken sedan 1920-talet haft en samlingslokal. I samband med
detta ansöktes därför om rivningslov för 1960-talets tillskott som godkändes då denna inte har förankring i
samisk byggnadstradition eller utgjorde ett uttryck för riksintresset. 46 Byggnaden, en rödmålad mindre
byggnad med fjällpanel och blåmålad fiskbensdörr, kom istället att flyttas och står idag 200 meter innan
man ankommer till platsen och används som fritidshus.

Ur områdesbestämmelserna:

46 Yttrande från Länsstyrelsen 2003-01-07: Angående ansökan om bygglov för samlingskåta inom Ankarede
kapellplats. Jamtli arkiv, Ankarede kapell

Den utökade lovplikten innebär:

Kåtor:
– Den för platsen traditionella kåtatypen vad

gäller material och utformning skall
bibehållas vid om och nybyggnad

Kyrkstugor:
– Utbyte och omfärgning av fasad
– Utbyte av takmaterial
– Utbyte, flyttning eller igensättning av

fönster och skorstenar
– Ändring eller nybyggnad vid om och

nybyggnad

Inom hela området:
– Komplettering genom tillbyggnad eller

komplementbyggnad
– Schaktning, fyllning och trädfällning
– Rivning
– Anordnande av uteplats
– Anordnande av ljusanordning
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Vad är på gång
I byggnadskommittén behandlas även frågan om mark och vegetation som ägs och förvaltas av
församlingen. Nyligen godkändes en viss utgallring av skogen inom kåtaområdet och detta kommer att ske
under våren 2012. Detta är positivt då träden växer mycket tätt intill byggnaderna vilket kan skada dem.
En annan rådande diskussion inom byggnadskommittén är vem som har tillsyn över broarna i nordost.
Dessa är flitigt använda både av boende och av turister och upplevs som orosmoment.

Från kyrkorådets sida är främst frågan om utedass uppe för diskussion där längan i kyrkstugeområdets
sydvästra hörn ska rivas och byggas nytt. Även präststugan diskuteras där färgen, med vilken den målades
under 1980-talet, flagnar varför byggnaden upplevs i sämre skick än vad den är. Den nedre liggande
brädan ovan grunden är dock i behov av upprustning och skorstenen är i så dåligt skick att den är belagd
med eldningsförbud.

Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum i Östersund, har framtagit informationsskyltar till Ankarede,
delfinansierade av Länsstyrelsen i Jämtlands län, som kommer att sättas upp under 2012. Tidigare
saknades det tydliga skyltar varför detta är ett mycket positivt initiativ. Ankarede är ett populärt turistmål
men utan information kan det vara svårt för en turist att få ett begrepp om området.

Fotografiet är taget mot norr från en
mindre brygga bakom begravningsplatsen
och blickar uppströms mot hängbron.
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OMRÅDESBESKRIVNING:

Ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket. Dnr L 1999/387

Ankarede ligger vackert belägen vid Ankarälvens och Lejarälvens utlopp i Stora Blåsjön och präglas av
grönska. Kapellområdet ligger idag lågt vid vattnet och bakom tronar fjällen. Det är närmare en mil bort
från samhället Stora Blåsjön och vägen slingrar sig fram genom ett skogsbevuxet landskap. Så plötsligt tar
den slut och vyn vidgas över Ankarede.

Först möts man av en stor parkering och vid denna står ett timrat servicehus med blåa detaljer, uppförd
1996. Byggnaden har dusch samt toaletter och uppfördes av föreningen Blåsjöns framtid med stöd av
bygdemedel från EU-projektet Mitt-Skandinaviskt Gränsprojekt47. I samband med detta sattes även
elstolpar för husvagnar upp, då servicehuset även används av tillresta turister. Byggnaderna i Ankarede
saknar vattenavlopp varför vatten annars hämtas i vattenpump belägen bakom landsfiskalstugan.
Elbelysning kom på 1970-talet då området även fick gatlampor.

Älven omsluter området och i nordost finns en bro vilken leder till en liten udde i älven. Under
midsommar används denna som tältplats. Ytterliggare en bro från udden österut är många turisters
startsträcka ut i jämtlandsfjällen. Den används både sommar som vinter då även ett skoterspår går där. Vid
älven i sydost finns en båtbrygga.

Ankarede präglas av naturen och i skogen i sydväst finns en samling med förrådsbyggnader och utedass.
En länga med sammanlagt fyra dass, två för damer och två för herrar, tillkom under 1960-talet. I samband
med detta uppfördes även två dass på kåtaområdet och ytterligare en sammanbunden länga med fyra dass
byggdes där i mitten av 1980-talet. Innan dess fanns det enbart ett dass för allmänheten, vilket med
hänseende på kyrkstadens användning troligen var i underkant. Myndighetspersonerna hade egna och det
är oklart när dessa byggdes men de finns kvar idag. Äldre dass och förrådsbyggnader är röda med svarta
dörrar, vilket är vanligt för denna kategori av byggnader. Byggnader uppförda från 1960-talet är röda med
gröna dörrar.

47 Projektet är ett interreg-projekt i området vars syfte är att minska den negativa befolkningsutvecklingen i
området.
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Bild till höger: Högrest och speciellt dubbeldass där det
ena rummet användes av lappfodge, doktor och länsman
och det andra av allmänheten. Prästen hade ett eget litet
dass som nu är ganska förfallet och står ungefär tio meter
från detta. Idag förvaras kapellets takspån i byggnaden.

Nedre bilden: Ankarede är en kyrkstad i ödebygd där
naturen har stor betydelse för den fysiska miljön.
Fotografiet är tagen mot norr och Ankaredes byggnader
skymtar mellan träden centralt i bild.

Visuellt upplevs Ankarede som att det egentligen finns två kyrkstäder, då dessa avgränsas av en tätbevuxen
granskog. I gåvobrevet benämns denna som den växande prydliga skogen, och idag har den sannerligen vuxit
till sig. I norr finns den samiska delen med homogent och sammanbundet utseende och på den södra
delen kring kapellet finns kyrkstugor som främst ägs av boende i Stora Blåsjön. Kapitlet är uppdelat i fyra
delar där kåtaområdet, kyrkstugeområdet, kapellet och begravningsplatsen beskrivs var för sig.

Delarna kåtaområdet och kyrkstugeområdet avslutas med en karta på respektive del där bebyggelsen finns
utritad. Bokstavs- och sifferkombinationerna (AE, B, K:1, KS:11 etc.) som nämns i texten hänvisar till
dessa kartor, för kåtaområdet karta på sida 29 och för kyrkstugeområdet på sida 33.
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Kåtaområdet, norra delen
Området ligger där Ankarälven gör en krökning och avgränsas i norr och i öster av vatten. Naturen är
ständigt närvarande och i väst och mot kapellet i syd växer tät granskog. En stor gräsplan finns centralt
med bebyggelsen utbredd runtom, främst i öst och i norr. Planen har en mycket viktig roll under
midsommarhelgen då flera aktiviteter pågår där och för att få mer plats flyttades därför några kåtor under
1980-talet. När man ankommer från huvudinfarten, den östra vägen, slås man av platsens karaktär av tätt
stående kåtor direkt till höger.

Bebyggelsen spänner över en tidsrymd från slutet av 1800-talet ända fram till idag. Det byggs till och
renoveras kontinuerligt men bebyggelsen uppvisar en homogen karaktär. Byggnadsbeståndet består av
likartade kåtor, fyra timrade härbren samt två panelklädda rödmålade hus.

Tre byggnadstyper och tre generationer. Fotografiet ovan är taget från sydöst och byggnaderna tittar ut över gräsplanen. Härbret G från
2006 är ett av områdets nyaste tillägg och används som förråd, se karta sidan 29. Den röda stugan F byggdes under 1950-talet men då
var den större. En extra våning och en utbyggnad togs bort under 1990-talet, för att bättre anpassa byggnaden till miljön. Kåta 20 ska
ha bevarade delar från 1930-talet. Träd är ständigt närvarande och sträcker sina grenar över byggnader.

Tre av härbrena hör till områdets äldsta
bebyggelse och bidrar till de byggnads-
historiska och miljömässiga värdena. De är
av en typ som är vanlig på höst- och
vårvistena och kan även ha haft samma
funktion som förvaring. Idag används de
som bostad. Samtliga har fönster på
långsidan, och på härbre B är de tämligen
stora. Materialet är bilat gran med flertalet
sågade knutar och samtliga har taktäckning
av torv.

Fotografiet visar härbre E från 1800-talet.
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Övre bilden: Gamla föreningshuset D är en
högrest byggnad med brutet tak. Ingången sker
från södra gaveln genom en mindre dörr som
smälter in i fasaden. Förr var byggnaden inredd
med bänkar runt väggarna och ett stort bord i
mitten. Byggnaden är inte bara vacker och
tidstypisk utan besitter ett stort symbolvärde. Den
har en lång tradition på området och är en av dess
äldre byggnader. Se även bild sida 17.

Nedre bilden: Aernie från 2003 är ett av de
nyare tilläggen. Fotografiet är taget från väster och
visar entrén. Strax bakom står H:B vilken även
är med på bild sidan 17. Bron skymtas till
vänster i bild.

Längst in på området finns en åttakantig byggnad i liggtimmerkonstruktion. (AE) Då den knyter an både
till kåtornas form och härbrenas material och konstruktion är den väl anpassad till miljön, men ändock
framträdande. Interiört upplevs den som rymlig då det är öppet till taknocken. Byggnaden är samlingslokal
för Frostviken-Hotagen sameförening, uppfördes 2003, och på midsommar håller föreningen sitt årsmöte
där. Detta föreningshus, som kallas för Aernie, är det tredje i ordningen där alla har haft samma placering.

Det äldsta av de två röda husen är det gamla föreningshuset från 1927, idag belägen strax norr om Aernie.
I Ankarede kapellplats- dokumentation av samisk bebyggelse uppmärksammas byggnaden som en av platsens
mest värdefulla byggnader och är den första byggnad sameföreningen själva bygger. Den vittnar om
samernas landsmöte i Östersund 1918, skapandet av Frostvikens sameförening 1919 och byggnaden kan
alltså ses som en vändpunkt i föreningens, platsens och de olika samebyarnas historia och även som en
symbol för det föreningsliv som tillkom under 1900-talet. I förvaltningsrådets strävan efter att ge området
en mer enhetlig karaktär anses de röda husen inte att passa in. Därför ses helst att byggnaden rivs eller
flyttas bort, vilket skedde med det tidigare föreningshuset från 1961. Gamla föreningshuset har förankring
i hela Ankaredes byggnadshistoria där byggnaden i sin karaktär binder samman de båda områdena och
tidigare fanns även en liknande på kyrkstugeområdet. Byggnaden är dock tämligen enkelt byggd och
numera saknar den golv. Angående den andra röda stugan, (stuga F, se bild föregående sida), diskuteras
hur denna bättre ska anpassas till den eftersträvande miljön, men de båda byggnaderna har en lång historia
och är likväl en del av områdets karaktär.
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Kåtornas täta placering bidrar
till områdets miljöskapande
värde. Fotografiet är taget från
vägen och visar kåtor i öster. I
en jämförelse med kyrkstaden i
Fatmomakke så står dess
kåtor mer utspritt.

Kåta nr 1 representerar en byggnadstradition som kännetecknar de nordligaste samebyarna i länet. Alla kåtor på området har denna
karaktär idag, där dörrar och det överliggande ”locket” skiljer sig åt.

Karaktäriserande för området är att byggnaderna står tätt samman och bland de 22 kåtorna är det få som
är av hög ålder eftersom renoveringar och nybyggnationer sker kontinuerligt. Men även om en kåta är
nybyggd innehåller de ofta äldre byggnadsdelar eftersom detta ofta tas tillvara. Stommen är i de flesta fall
en regelstomme eller en konstruktion med bågstänger. I några få av kåtorna är regelstommen i
kombination med en järnring, tillexempel K:28 där denna är av ett cykelhjul. Den äldsta kåtan ska ha
bevarade delar av en bågstångstomme från brytningen 1920-30-talet. (K:19) Att kåtorna har ett liknande
utseende hänger samman med föreskrifterna som skrevs under 1960-talet då det fastställdes hur kåtorna
skulle se ut. Syftet var att få en enhetlig miljö samt att kåtor i dåligt skick skulle rivas. Idag följer alla
nyuppförda kåtor detta mönster. Två kåtor uppfördes i början av 2000-talet och bygglov finns för en kåta
som troligen kommer att uppföras sommaren 2012 och placeras mitt emot Aernie. I samband med
områdesbestämmelserna fastställde förvaltningsrådet att ungefär tio nya kåtor fick uppföras. Detta för att
inte förvanska områdets karaktär med för mycket bebyggelse och idag finns ytterligare fyra fria kåtatomer.
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Den utbredda växtligheten kan
ställa till med problem. Kåta 13
har fått påhälsning av en björk.

Ankarede är mycket betydelsefull, besitter stora immateriella värden och platsen är än idag en given
samlingspunkt. Det finns ett stort engagemang vilket i sig är ett gott skydd för bebyggelsen. Byggnaderna
är obebodda under större delen av året för att under några dagar varje sommar användas till fullo,
midsommar. Då lever platsen upp och det är liv och rörelse på området och bebyggelsen här har således
kvar sin tradition av nyttjande enbart till kyrkhelgen.

Den omgärdade skogen har en stor inverkan på upplevelsen av området. På flera håll växer stora träd,
gran eller björk, i direkt anslutning till kåtor och stugor och sträcker sina grenar över byggnaderna. Särskilt
i norr är så fallet och kåtorna där står oftast fuktigt och utan möjlighet att torka ut kan detta leda till röta.
Vad som framgår av kartan på nästa sida är att det är kåtorna här som är de nyaste, kanske då de på grund
av detta är i större behov att renovering. Även i sig själva kan träden skada bebyggelsen då de är gamla och
kan falla omkull. Vid besök i december hade ett träd blåst omkull över en kåta i norr medan en gran låg
över brofästet.
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Kartan kommer från områdesbestämmelserna i
PBL. Den är sedan kompletterad med färger,
siffror, bokstäver samt nya byggnader av
författaren.

Kåtaområdet, norra delen

K står för kåta och bokstäverna A, B, E och
G för härbre och F för stuga.

AE: Aernie, nya föreningshuset
D: gamla föreningshuset

Numrering utgår från förvaltningsrådets
ägarförteckning. Härbre G saknar
beteckning och är namngiven av författaren.

De äldsta kåtorna är renoverade men har
äldre byggnadsdelar, som del av stommen,
bevarad.

Åldersmässigt uppvisar området bebyggelse
från kapellets uppförande fram till idag. Nya
byggnader anpassas till miljön och följer
gällande byggnadsnormer för området.

Det är en levande kyrkstad som fortfarande
används i sin ursprungliga funktion, ett
kulturarv i process.
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Kyrkstugeområdet, södra delen
Kyrkstugorna står fritt placerade kring kapellet i en öppen miljö där gamla björkar växer ensamma eller i
små dungar. Bebyggelsen är uppförd under en hundraårsperiod, ungefär mellan 1870 och 1970.
Tyngdpunkten ligger på mitten av 1900-talet då även flertalet tillbyggnader gjordes och oftast uppfördes
nya kyrkstugor på samma plats där det tidigare stod en byggnad. I dagsläget finns 13 kyrkstugor som
används för boende uppdelat på 18 kamrar och därjämte tillkommer präststugan samt landsfiskalstugan.
Kyrkstugorna varierar i storlek där de flesta är små och enkla medan några byggnader är betydligt större.
De flesta har en kammare och en ägare, men upp till tre förekommer. En skillnad kan ses då byggnader
uppförda efter 1950-talet har en kammare medan äldre kyrkstugor vanligen är uppdelade i två. Dessa är
även oftast i två våningar där vinden inreddes som sovloft.

Mottot man tager vad man haver gör sig gällande på sina håll där fönster och byggnadsmaterial, allt tas på
vara. Innan områdesbestämmelserna fanns det inget sammanhållande som reglerade bebyggelsen varför de
flesta byggnader har genomgått förändringar där panel, fönster eller dörrar bytts ut. Landsfiskalstugan är
ett sådant exempel på kyrkstugor där dagens uttryck inte stämmer överens med byggnadens ålder eller
ursprungliga karaktär. Idag är byggnaden täckt med lockpanel och nya dörrar är insatta.

På de två äldsta kyrkstugorna syns fortfarande timmerstommen men dagens vanligaste fasadbeteckning är
stående locklistpanel bestruken med falurödfärg och knutar samt fönsteromfattningar är vita. Lockpanel är
vanligt på nyare byggnader och dessa har tvåluftsfönster utan spröjs eller kvadratiska enkelfönster. Äldre
kyrkstugor har istället fönster med två lufter och spröjs, indelade i totalt sex rutor. Kyrkstugorna har
sadeltak där två byggnader urskiljer sig: kafébyggnaden med brutet tak och KS:15 från 1950-talet vilken
har ett mycket brant takfall. Denna uppfördes som bostadshus och första vintern användes den som
sådan. Områdets vanligaste taktäckning är bandplåt i grön kulör och endast två stugor täcks av annat
material än plåt. Präststugan har ett vackert tak av masonit medan äldsta kyrkstugan fortfarande täcks av
torv. Med områdets enda torvtak är ett bevarande mycket viktigt, även om stugan senare är tillbyggd, för
att inte bryta kontakten med Ankaredes historia och tidigare karaktär. Ägarens önskan är att behålla taket.
Utmärkande för området är att flertalet av kyrkstugorna har en förstukvist eller veranda där taket kragar ut
över entrépartiet.

Vänstra bilden: Fotografiet visar KS:11s södra gavel som är den enda
kyrkstugan idag med frilagt timmer. Fasaden mot väster är dock klädd
med stående panel, vilket är den vanligaste fasadtäckningen.

Högra bilden: Äldsta kyrkstugan på området (KS:5) där bilden visar
en tillbyggnad från 1950-talet. I gaveln mot väster sticker takåsarna
fram genom fasaden. Byggnaden har en blandning av fönster och den
högra skorstenen är på gång att bytas ut.
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En kyrkstuga utmärker sig på grund av sin påkostade och
välbevarande exteriör.(KS:4) Kyrkstugan har liggande
panel och två vackra verandor varav den ena med utsikt
över älven. Det rombformade fönstret med färgat glas i
gaveln mot begravningsplatsen vittnar om denna
byggnads historia.

Kyrkstugan uppfördes med skänkta medel åt pastor
Michael Sandell och går ibland under benämningen
Fridbergska. Detta syftar på Sandells livsverk, det samiska
barn och ålderdomshemmet Fridberg, som han startade i
Hillsand år 1877. I samband med att anläggningen
slutligen revs under 1970-talet räddades fönstret från
platsen och sattes då in i kyrkstugan av barnbarnet och
dåvarande ägaren Ingegärd Gothe. Ingegärd är känd som
konstnär där frostviksfjällen är ett kärt motiv.

Övre bild: Präststugans (KS:1) ursprungliga
utseende med liggande och stående panel är borta.
(se bild sidan 14) Fotografiet visar östra fasaden
där dörren leder in till kyrkvaktmästarens rum.
Huvudentrén är åt andra hållet och taket är
klätt med masonitplattor.

Mellan: Fridbergska (KS:4) har en välbevarad
karaktär med speciellt och betydelsefullt fönster
samt detaljrika dörrar. Påkostade byggnader
hade liggande panel samt entré åt två håll.
Se även bild sida 16.

Nedre bild: Stor och liten på kyrkstuga KS:13
& KS:12. KS:13 uppfördes samma år som
vägens tillkomst och har två kamrar.

Kyrkstugorna är bebodda under hela sommaren. Flera hyrs ut till turister eller lånas ut till vänner och så
har det också varit under lång tid. Denna liberalare attityd till boende har blivit en del av traditionen.
Under midsommarhelgen hyrs stugorna främst av samer som är här för att ta del av midsommarfirandet.
1985 skrev dåvarande ordföranden för Blåsjöns byamän att uthyrningen är en bidragande orsak till
platsens dragningskraft. Delvis är det till finansiell hjälp, delvis en anledning för stugägarna att se efter sin
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stuga.48 Ägarna nyttjar kyrkstugorna främst som fritidsvistelse under sommaren och även påsken är en
stor besökshelg. Interiörs har kyrkstugorna fortfarande en enkel standard och är inte anpassade till boende
under längre perioder. Eftersom de flesta ägarna bor i närområdet kan de ändå vistas på platsen men är
inte i behov av att bo över.

Kyrkstugorna är i gott skick men generellt fås intrycket att det löpande underhållet är lidande där
stuprännor hänger och färg flagnar. Enkla åtgärder som att måla vita detaljer som fönsteromfattningar,
knutar och vindskivor skulle verka positivt på miljön. Nedre delen av panel, särskilt mot norr, bör på
några byggnader underhållas för att hindra att stommen slutligen tar skada.

Bild tagen mot söder. Präststugan syns till vänster och bakom tittar områdets nyaste tillägg från 1970-talet fram med liggande panel och
stängda fönsterluckor, som det ska vara en tidig vinterdag. (KS:7) Lilla kyrkstugan till höger (KS:8) uppfördes under 1960-talet och
påminner i utformningen om en kyrkstuga från 1920-talet, fast i mindre version. Denna har två kamrar men samma centrala
utkragande takfall över entrépartiet. (KS:6)

48 I en brevväxling mellan Blåsjöns byamän och församlingens kyrkoråd angående uthyrningsfrågan 1985. Jamtli
arkiv, Ankarede kapell.

Kafébyggnaden (KS:3) skymtar
längst bort i bild med tidstypisk
brutet tak och veranda för servering.
Till och frånbyggd har den små
utbyggnader åt samtliga väderstreck.
Under 1970-talet planerades en
rivning och nya ritningar
upprättades men detta kom aldrig
att genomföras.

Kyrkstugan närmast är K:11 och
fönstret på gaveln ska komma från

gamla kapellet. Den har två
kamrar vilket är typiskt och ur en
materiell synvinkel fördelsaktigt.
Spikar under taket berättar att
taket tidigare var spån.
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Den som letar efter ett Gammelstad kyrkstad49 i miniatyr, med små timrade stugor trängandes runt vägen,
hittar det inte här. Kyrkstugorna präglas istället av en frihet i placeringen, efter naturens förutsättningar. I
början av 1900-talet fanns dock tankar om att reglera bebyggelsen, och en rutnätsplan ritades där
”Storgatan” sträckte sig i syd-nordlig riktning framför kapellet. (se bilaga)

Här finns en variation av bebyggelse och denna variationsrikedom är värd att värna om. Den berättar att
kyrkstaden bara användes sporadiskt, främst två gånger om året och dess byggnader kanske inte var första
prioritet att hålla efter. Det byggdes om, det renoverades och detta har gett platsen dess karaktär. Detta
har också sin värdefulla historia. Den liberalare användningen av kyrkstugorna har blivit en del av
traditionen.

49 Gammelstad i Luleå är Sveriges största och bäst bevarade kyrkstad med mer än 400 kyrkstugor. Sedan 1996
upptagen på Unescos världsarvslista

Kyrkstugeområdet, södra delen

KS står för kyrkstuga där de tre
första inte används för boende.

KS:1 Präststugan
KS:2 Landsfiskalstugan
KS:3 Kafébyggnaden

Kartan kommer från områdes-
bestämmelserna i PBL. Den är
sedan kompletterad med färger,
siffror och bokstäver av författaren.
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Kapellet
Kapellet uppfördes 1895-1896 efter
ritningar av arkitekt Herman Theodor
Holmgren. Till Holmgrens förnämsta verk
räknas bland annat Universitetshuset i
Uppsala och han ritade även ett flertal
kyrkor.

Kapellets exteriör har en enkel utformning
med tidstypisk panel, med omväxlande
liggande och stående bräder, och drag utav
både nygotik och nationalromantik.
Drakhuvudena på sadeltakens nockändar
hämtar sin inspiration ifrån fornnordisk
mytologi, och är vanligt förekommande
detaljer för byggnader i nationalromantisk
anda.

Byggnadsstommen är av liggtimmer och
sedan klädd med liggande vitmålad
fassponspanel i ramverk. Planen består av
ett långhus med rak östvägg mot vilken
sakristian är byggd. Ingång sker genom
tornet i väster och ovanför entrén finns ett
litet sadeltak på pelare där gavel pryds med
en förgylld sol. Det relativt låga tornet kröns
av en takryttare med spetsig spira. Taket är
klätt med spån och grunden utgörs av en
enkel torpargrund av kallmurad skiffersten.

1982 målades fasaden, utan tillstånd, med
en plastbaserad acrylatfärg varför kulörerna
kom något att ändras. I samband med detta
målades även prästbostaden. 2004
renoverades kapellet och fick då tillbaka sin
ursprungliga vita färgsättning.

Övre bilden: Gamla kapellet som revs när det nya
uppfördes 1895. En enkel ryggåsstuga med
torvtak och tillhörande klockstapel. Ett av
kapellets fönster ska sitta i gaveln på kyrkstuga
KS:11. Mannen till höger på bilden ska vara
kung Oscar II vid ett besök under 1880-talet.

Mellersta bilden: Bröllopsgäster ståendes framför
det nuvarande kapellets södra långsida.
Fotografiet är taget runt 1900 och visar det
nyuppförda kapellet som är i stor konstrast till
det tidigare.

Nedre bilden: Nytaget fotografi med samma
vinkel. Björkarna i förgrunden har vuxit till sig.
Kapellet har en väl bevarad exteriör där
nockändarnas drakhuvuden ger kapellet dess
karakteristiska siluett. Begravningsplatsen syns
till höger i bild vilken omgärdas av en skiffermur.



35

Kapellets interiör vittnar om den renovering som gjordes 1953-54 av byggmästare J Bringsaas och idag
uppvisar kapellet som helhet 1950-talets gestalt. I samband men detta försvann de tidigare nygotiska
dragen och idag präglas istället kapellet av den nya altartavlan Jesus stillar stormen. Vid renoveringen sattes
även värme, el och en orgel in. Innan dess kunde musiken i kyrkan gå till såhär:

Någon orgel fanns inte, utan en gubbe klev fram och skulle taga upp melodin. Det gjorde han också med väldig
kläm, men tyvärr tog han fel ton och måste börja upp på nytt, men med lika dåligt resultat. Till sist var där en
annan gubbe nere i kyrkan som tog fatt och hjälpte honom, men då bar det sig inte bättre än att den ene sjöng
för högt och den andre för lågt. Dock skrek var och en av dem för full hals och det lät som det värsta oväsen.
Äntligen tog psalmen slut.50

Inredningen vittnar även om befolkningen i kapellets närhet.
Läktaren mot väster bekostades av samerna och är från
kapellets uppförande. Altaringen är klädd med renskinn som
skänkts av samebyarna i Frostviken och i sakristian finns
kollekthåvar i samisk formgivning. Dessa gjordes av slöjdaren
Arthur Jillker som 1937 blev den förste kyrkvärden av samisk
börd. Även Levi Johansson har satt sin prägel på kyrko-
rummet när han 1939 skänkte ny armatur och nummertavla.
Armaturen, i form av en trearmad altarljusstake, två ljusstakar,
ljuskrona och nio väggkandelabrar, är tillverkade i svartbetsad
björk med smidesdetaljer i järn, koppar och mässing. Karl
Hedefjäll från Blåsjön har tillverkat dopfunten i trä och
kapellets ljusgröna mattor är vävda av kvinnoföreningen i
Blåsjön.

50 Arvid Nores beskrivning av en gudstjänst den 3 juli 1917

Övre bilden: Kollekthåvar i vacker och färgstark formgivning med
renhornsdetaljer.

Nedre till höger: Dagens altartavla av Helge Lindén och altarring
klädd med renskinn. Smide av Levi Johansson på altarbordet.

Nedre bilden till vänster: Bröllop runt 1900 framför altaruppsatsen
med mörkt målat listverk präglat av nygotik. Dagens altarring har
samma karaktär men i övrigt har denna stark förändrats.



36

Begravningsplatsen

Bilden är tagen med älven i ryggen och in mot området och sakristian. Gravvårdar i sten dominerar med inslag av ett fåtal kors.

Begravningsplatsen ligger upphöjd i förhållande till omgivningen och avgränsas i öster av älven. Älven har
en alldeles särskilt betydelse för begravningsplatsens utseende som bär vittnesbörd om den förändring
som skedde då Stora Blåsjön vattenreglerades under 1950-talet. Då vattnet skulle komma att höjas hotades
gravplatsen att övertäckas. Av två alternativ; flytta begravningsplatsen eller att höja den valdes det
sistnämnda och marken kom att höjas med ungefär en meter. Gravvårdarna plockades då bort, jord lades
på och sedan sattes gravvårdarna tillbaka. Tidigare var de flesta gravgårdarna av träkors, men många byttes
ut i samband med förändringen. En mur av skiffer kringgärdar platån.

Begravningsplatsen har stor betydelse för upplevelsen och har genom historien haft en stor innebörd. Det
är den äldsta delen av kyrkstaden, invigd på 1820-talet, men kanske använd tidigare än så. En man född i
Stora Blåsjön 1933 men idag boende på annan ort, berättar om sitt förhållande till Ankarede: Jag har starka
känslor för platsen. Inte bara för att jag senare kommer att ligga där begraven utan också för den betydelse platsen har haft
för mina föräldrar på 40-talet, när de bodde där i kyrkstugan.51 Ankarede har viktiga immateriella värden och
området med begravningsplats har en stark förknippelse till bygden.

Då kyrkstaden är relativt ung är det inte är några problem att känna igen släkterna som vilar på denna
plats. Här kan man finna de som skrev under gåvobrevet 1895. Även Levi Johansson vilar i en grav mot
älven och i det sydöstra hörnet finns den äldsta graven från 1861, tillhörandes Maria Tangen. En
kyrkogård säger mycket om en bygd och om vilka som verkat och har anknytning dit. Titlar som renägare,
bonde, fjällförare, kyrkvärd, vittnar alla om vilka som har brukat platsen.

Att bo granne med en kyrkogård kan tyckas skrämmande, men ur ett barns ögon kan det också vara
upphov till lek. Ett barndomsminne om vem som vågade mest med kapell och begravningsplats som
kuliss. Vi barn skrämde varandra och på kvällen, fladdermössen flög omkring oss, lekte vi vem som tordes gå närmast
kyrkan.52

51 I samtal med Alf Hansson
52 Ann-Louise Persson, kyrkstugeägare, berättar om några minnen
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Begravningsplatsen är liten och enkel med raka gångar och gräsmattor och dess välordnade karaktär kan
ställas i kontrast till omgivande mark som har en naturlig prägel. En stenbelagd trappa vid kapellets södra
vägg fungerar som ingång och ytterliggare en entré finns i det nordvästra hörnet. Den är indelad i tre
kvarter omgärdad av en grusgång och utanför denna finns en rad med gravar där en liten häck skärmar av
innanför skiffermuren En anspråkslös minneslund finns i det sydvästra hörnet i form av en gräsbevuxen
kulle med ett järnkors.

Begravningsplatsen utvidgades år
1943 och stenmuren flyttades då
ungefär tio meter mot norr. Den
sträckande linjen visar murens
tidigare placering.

Skiss av Clara Nyström

Levi Johansson utbildade sig till folkskolelärare innan hans
intresse för folklivsforskning tog över. Hans arbete rönte med
tiden stor uppskattning och han blev så småningom
hedersdoktor i folklivsforskning.

Malin Karlsdotter bodde i
Tangen på Blåsjöns västra
strand och var en handlings-
kraftig och vacker dam.
Män fängslades av hennes
skönhet och hon beskylldes
för otukt. Då flera dog i
hennes närhet sades det att
hon även kunde trolla. Satt
under viss del av sitt liv i
arrest.
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Det lilla kapellet fylles till sista plats. Gudstjänsten
tar sin rundliga tid, ty utom högmässa med
nattvardsgång, förrättas flera barndop, och ute på
den lilla vildmarkskyrkogården, finnes flera gravar,
med särskilda märken. Där vila de, som slutat sin
jordevandring sedan sistlidne höst i mitten av
september. De bli nu jordfästa. Oftast är det ock
kyrkvigsel. (Anna Ifrén om en mässa innan
1920-talet)

LEVANDE KYRKSTAD

Traditionen och livet i kyrkstaden ger innehåll till bebyggelsen och den fysiska miljön. Alla kyrkstäder har
olika traditioner och har brukats på olika sätt under olika tider. Något som i stor grad har påverkat
Ankarede är vägens tillkomst och en grov periodindelning kan göras, innan och efter landsvägen. I och med
byggandet av vägen förändras användningen av platsen och pensionatsrörelse leder till turismens
utbredning. Den betydelse Ankarede har haft för traktens befolkning kan urskiljas av årets indelning, innan
och efter Ankaredehelgen, ett äldre begrepp som beskriver Ankaredes största dragningskraft, midsommar.

Kyrkstadens funktion
Bergling menar i avhandlingen Kyrkstaden i övre Norrland. att en kyrkstads primära funktion är dess
förhållande till det kyrkliga livet. Ankarede nyttjades från början enbart en gång om året men genom ett
sockenstämmoprotokoll från 1861 kan vi utläsa att området sedan dess besökts två gånger. Vårmässan
hölls från början en vecka innan midsommar men i samband med att vägen byggdes började istället
kyrkhelgen att firas på midsommar. Den andra kyrkhelgen hölls i samband med Mikaeli, en tradition som
idag är borta. Dessa varade oftast i tre dagar men kunde även vara längre, där särskilt den samiska
befolkningen stannade kvar någon extra dag. 53 Redan i husförhörslängorna från 1810-talet står enbart
dessa datum som tidpunkt, så de var väl förankrade i bygden. Det är dock inte säkert att Ankarede
användes då det även för flera byar i området angavs samma datum.54

Kapellet har haft stor betydelse och är än idag välbesökt.
Eftersom kyrkobesök endast skedde två gånger var det
mycket som skulle hinnas med vid besöken. Förutom läsning
inför prästen skulle barn döpas, döda begravas och flera
bröllop kunde ske under kyrkhelgen. Det var således inte
bara en gudstjänst utan varje dag nyttjades kapellet. 55

Kapellet uppfördes främst för att tillgodose den samiska
befolkningens kyrkliga behov och Ankarede var vida känt i
området för sin samiska mässa. Kyrkhelgerna var dock en
mötesplats för både en bofast och en samisk befolkning.

53 En kyrkhelg karaktäriseras av att helgfirandet sträcktes ut under flera dagar, och då dessa helgdagar alltid
firades på fast datum kunde de olika år falla på olika veckodagar. Därför var kyrkhelgerna olika långa från år till
år. Bergling 1964. s116
54 Frostvikens församlings kyrkoarkiv, husförhör 1813
55 Den andre juli 1917 beskriver även Arvid Nore en mässa. Först var det husförhör, sedan begravning och
därefter döptes inte mindre än fyra barn. Efter högmässans slut var det bröllop.

En av kyrkstadens juridiska
funktioner kan avläsas av detta
fotografi. Det är taget 1915 och
visar ett möte mellan Frostvikens
samer och lappfodgen Staaf.
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Kaffe på kaféets veranda under
slutet av 1930-talet. Andra
personen från vänster är första
ägarinnan Zandra Andersson.
Kaféet har en 80-årig tradition
som mötesplats för Ankarede.
Mindre serveringar har även
bedrivits i andra kyrkstugor
på området.

Kyrkobesök var den primära funktionen, vilken har gett rum för andra funktioner. Den flitigast besökta
under kyrkhelgen var kanske doktorn som enligt utsagor från 1900-talets början var igång hela helgen. En
doktor som precis påbörjat sin anställning tog fel på datum och kom därför upp från Gäddede en vecka
för tidigt. Han blev inte långvarig på den tjänsten.56 Doktorn besökte Ankarede under midsommarhelgen
ända fram till 1970-talet, så flera idag har minnen av denna funktion. Man sparade sina sjukdomar till
midsommar57 som en av dessa lite skämtsamt uttryckte det.

Som enskild marknadsplats har Ankarede inte haft så stor betydelse genom historien och större kyrkstäder
kunde ha egna marknadsdagar. Men tillströmningen av människor under kyrkhelgerna attraherade
handlare från närområdet, främst Gäddede och Jorm, vilka sålde varor under helgerna. Då resan till
Ankarede kunde ta dagar, och innehålla flera mils vandring över fjällen, behövdes snabbt en styrketår. Vid
ankomsten till kyrkhelgen kom kommersen därför snabbt igång vid handelsbodarna där framförallt kaffe,
socker och tobak snabbt införskaffades.58 Det var även ett bra tillfälle att proviantera inför vintern, men
handlarna vid ”Ejna-bua” och ”Ol. Rolandsburet” fyllde även turistens önskan efter souvenirer. Bland
annat färgglada näsdukar och bomullstyger var eftertraktade varor som gåva för de som inte kunde besöka
kyrkhelgen denna gång.59

I dagsläget har dock Ankarede en egen slags marknadsdag, då julmarknaden Ankarede i Advent äger rum
runt första advent. Tidigare fanns en julmarknad inne i samhället Stora Blåsjön men sedan 2004 har denna
hållits i Ankarede. Julmarknaden drivs på privat initiativ och kanske är detta starten på en ny tradition.
Besökare får även chans att titta in i kyrkstugorna eftersom några ägare bedriver mindre försäljning av
hantverk eller servering. Som en extra dragningskraft hålls konserter i kapellet.

56 En besökare berättar om ett besök 1890 och om avsaknaden av den viktiga funktionen. Permansson 1983 s 47.
57 Kyrkovaktmästare Hasse Olofsson
58 Kulturmiljöer i Strömsunds kommun, s 80.
59 Handelsbodarna nämns så i Anna Ifréns berättelse om Ankaredemässorna under 1910-talet. Ifrén 1950
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Umgänge och lek har en viktig del i
kyrkstadstraditionen.
Lassokastning på söndagen.
Traditionen att görla vilken finns
nedskriven redan på 1920-talet. Då
fångas nya besökare in vilka sedan får i
uppgift att samla in mat och
delikatesser samtidigt som en speciell
sång sjungs.
Dagens Björnskjut då de par som inte
är förlovade får påtryckningar. Det
kokas kaffe, paren körs i skottkärra
samtidigt som det rings i bjällror för
att locka uppmärksamhet.

Det är något speciellt med midsommar i
Ankarede, säger en besökare till mig
under julmarknaden. Platsen är unik
säger en annan. Därtill berättar han att
under 1970-talet kunde det ta timmar
att ta sig från dansbanan ner till
kyrkstaden, eftersom parkeringen var
full med tält. Men när han väl kom ner
på området var det helt tomt. Fast det
var det egentligen inte, men folk
smälte in bland natur och bebyggelse.
Midsommar är även berättelsen om
den tyska familjen på bilsemester som
förväntade sig en öde och rofylld
plats... De for snabbt vidare, berättar
Helena Maiorana i ett samtal 2011.

Mötesplats
Till skillnad från de allmänna böndagarna har kyrkhelgen en friare
uppsättning och besöket karaktäriserades av glädje. Den stora sociala
betydelse som kyrkstaden har haft kan avläsas med hänsyn till den
utformning kyrkhelgsfirandet hade. Här samlades stora delar av
socknens befolkning för dagar av samvaro, där de ostörda av arbete
kunde ägna sig åt det personliga umgänget. För det är som mötesplats
Ankarede har sin viktigaste funktion. Här träffades bekanta som inte sett
varandra sedan förra kyrkhelgen och nya bekantskaper gjordes.
Funktionen som samlingsplats har alltid varit viktig, där människor
spridda över ett stort geografiskt område kom samman under några få
och intensiva dagar. Det var fullt i kåtor och kyrkstugor. Kyrkhelgen vid
Mikaeli har förlorat sin funktion men traditionen vid midsommar är i
stor grad levande.

Dans och musik har alltid varit viktig under dessa kyrkhelger. Runt
sekelskiftet dansades det på gräsplanen på kåtaområdet men senare
byggdes en dansbana utanför området. (Denna låg där föreningshuset
från 1961 står idag.) Under 1940-1950-talen användes denna flitigt och en
präst benämnde det högmässa med dans60. Detta tilldrog sig flertalet
besökare vida ifrån, varför bland annat ungdomsfylleri tillslut gjorde
situationen ohanterbar. 1963 fanns tillexempel åtta poliser på plats för att
övervaka helgen. 61 Från myndighetshåll beslutades därför att dansbanan
skulle stängas och idag dansas det istället på Folkets hus i Stora Blåsjön,
både fredag och lördagkväll. Men så vilt till som det gick då, kanske det
inte gör idag.

Även om platsen har genomgått en fysisk förändring, med nytillskott i
bebyggelsen, har inte funktionen eller folklivet gjort det i lika stora drag.
Kyrkhelgen är välbesökt än idag och midsommar har än mer vuxit fram
till en helg som präglas av samisk kultur och tradition med främst samiska
besökare. En av anledningarna är troligen ökade kommunikationer, där
det dels är lättare att ta sig hit, dels har området blivit känt bland den
samiska befolkningen. Idag besöker samer från hela Sápmi Ankarede
under midsommar och en uppskattning är att runt 250-300 personer bor
över på området. Med antalet dagsgäster, blir det mångt fler.62

I flera kyrkstäder delades besöken in i gammaldomshelg eller ungdomshelg men
Ankarede har alltid varit för alla generationer samtidigt.63 Barn får nya
lekkamrater och försvinner iväg över området och kommer tillbaka när de
är hungriga. Som en liten höjdpunkt för ett barnaöga lockar kaféet.
Ungdomar får chans att knyta nya kontakter och vi gamlingar träffas hellre
här än på ålderdomshemmet64 som en lite skämtsamt menade. Att
kyrkstadstraditionen kommer fortgå ser barnen till, när de ber att få
återkomma även nästa år. Det är mötesplatsens roll i sig själv som är
platsens speciella dragningskraft, och Ankaredes primära funktion.

60 Alf Hansson återberättar prästens ord
61 I ett protokoll där kyrkoherden anser att det skulle behöva ytterligare assistans under helgen. Frostvikens
kyrkoarkiv, handlingar rörande Ankarede kapell
62 I samtal med Ingwar Åhrén
63 Bergling, 1964 s 117. Här tar även Bergling upp den betydelse kyrkhelgerna har haft för att främja byisolering
och en gynnsam befolkningssammansättning
64 I samtal med Ingwar Åhren

Kyrkan är viktig, det är ju kyrkhelg!
Under midsommarhelgen samlas man
fortfarande i kyrkan varje dag. Även
om det kanske inte är lika fullt som
förr i tiden…

Kyrkhelgen pågår ofta under tre dagar
även om många ankommer redan på
torsdagen för att förbereda sig. De
flesta avreser sedan på söndagen men
officiellt avslutas helgen med same-
föreningens årsmöte på måndagen.
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FÖR EVÄRDERLIG TID

Ankarede, med sin tydliga skogsgräns mellan ”lappstad” och ”bondstad”, upplevs som två olika kyrkstäder
då områdena brukas och utvecklas på skilda sätt. Den samiska miljön används fortfarande i en
kyrkstadssed kopplad kring en kyrklig tradition. Kyrkstugeområdet har en friare användning där
traditionen är kopplat till nyttjande under hela sommaren.

Byggnader i en kyrkstad är privat egendom och nyttjas för boende. Inom kulturminnesvården sägs ofta att
bruket och engagemanget kring en byggnad är dess starkaste skydd. Däremot ger bruket av privat
egendom även skyldigheter och ansvaret för byggnadsunderhåll vilar på den enskilde byggnadsägaren. Ett
kontinuerligt underhåll är viktigt för att hålla bebyggelsen i gott skick. Vad som kan utläsas ur historien är
att byggnader har förfallit, rivits och byggts nya. Ett av områdesbestämmelsernas syfte är att bevara
nuvarande bebyggelse.

De flesta i bygden är äldre varför många har ett förhållande till Ankarede kopplat till en stark
kyrkstadstradition och många är de som har minnen och anknytning till kyrkstaden. Detta gör att
engagemanget är stort vilket inte minst märks av folks reaktioner kring rapporten och de tycker det är bra
att Ankarede uppmärksammas från Länsstyrelsens sida.

Riksintresseapparaten pekar i stora drag ut vad som är värdefullt och att detta inte får förvanskas. Vad
som skulle kunna förvanska miljön är dock uppe för tolkning. Alla kyrkstäder är individer med helt skilda
historier och karaktärsdrag varför ett generellt skydd, vilket diskuterades av kulturarvsutredningen i
delbetänkandet De norrländska kyrkstäderna SOU 2003:81, är svårt. Ankarede har en väldigt spridd och
förhållandevis ung bebyggelse.

Att Ankarede är betydelsefullt i det samiska kulturarvet märks av det starka engagemang förvaltningsrådet
har och det samiska området skyddas således av en stark sammanhållen organisation. Byggnaderna är
inbegripna i ett större sammanhang. Nyligen skedde en generationsväxling i sameföreningen där den nye
ordföranden är snickare och själv hjälper själv till och renoverar byggnader. För den samiska miljön
fungerar därför områdesbestämmelserna bra som skydd och nya byggnader anpassas till miljön, då det
ligger hand i hand med förvaltningsrådets önskan. Men i strävan efter en mer samisk traditionell
bebyggelse lever röda stugor farligt, där framförallt det gamla föreningshuset besitter ett stort värde inom
kulturvården. Denna är betydelsefull för hela Ankaredes historia och inte enbart för förståelsen för den
samiska delen. I syftet att hålla området intimt och att inte exploatera miljön med för mycket bebyggelse
markerade förvaltningsrådet ut ett antal fria byggnadsplatser och dessa är snart tillsatta. En svårighet med
att upplåta ett visst antal tomter för bebyggelse, vilket även diskuterades vid områdesbestämmelserna
tillkomst, var frågan hur det kommer att bli när antalet är uppnått. Ofta är det så att kravet på fler tomter
ställs.

Kyrkstugeområdet saknar denna sammanhållna organisation vilket gör att engagemanget utgörs av varje
fastighetsägarens personliga önskan att se efter sin kyrkstuga. Byggnaderna är generellt i bra skick medan
punktinsatser på sina håll behövs. Sedan områdesbestämmelserna skrevs har inte byggnaderna på
kyrkstugeområdet genomgått förändringar och inga tillbyggnader eller nybyggnationer har skett. Den
utökade lovplikten innebär att fastighetsägaren vid förändring av till exempel skorsten måste ansöka om
bygglov, en skyldighet det är osäkert om fastighetsägarna vet.

Förslag till åtgärder
Områdesbestämmelserna innehåller bra riktlinjer och bestämmelser men har 25 år på nacken. Detta
innebär att fastighetsägare idag kanske inte var med under deras tillkomst. Således är de inte tydligt
förankrade och på sätt "inte aktuella" och ett av deras syften är att verka för att bebyggelsen underhålls.
Därför vore det positivt att upprätta en vård- och underhållsplan som flera kyrkstäder redan har. Bra
exempel är Länsstyrelsen Västerbottens Byske kyrkstad- Riktlinjer och bestämmelser för underhåll samt bonnstan,
Skellefteå kyrkstad- Riktlinjer och bestämmelser för underhåll. Vård- och underhållsplanen bör betona kyrkstadens
kulturhistoriska värde, innehålla generella riktlinjer för förändringar, vad som får göras utan tillstånd samt
vilka åtgärder som kräver bygglov. Framförallt vikten av kontinuerligt underhåll av bebyggelsen bör
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Bild ovan till höger: Området är generellt i bra skick
men skulle må bra av en upprustning, vilket skulle
göra Ankarede till en attraktivare plats. Järnstaket
vid infarten till området bör målas.

Nedre bild till vänster: Bräda under fönster saknas och
vita delar bör målas om.

Nedre bild till höger: Rötskada på nedre del av panel
mot norr.

betonas. Små underhåll där målning ses över skulle ha mycket positiv effekt för upplevelsen av området.
Dessutom kan den uppmärksamma byggnadsägare om förordningen om bidrag till förvaltning av
värdefulla kulturmiljöer (2010:1121). Detta skulle kunna förenkla och motivera byggnadsägare att utöva
tillsyn över byggnader.

Trädbeståndet bör ses över då träden är gamla samt på sina håll växer mycket tätt intill byggnader. Dessa
kan på flera olika sätt skada miljön. Även skogen mellan den norra och södra delen skulle då kunna
urgallras vilket skulle ha en positiv effekt. På så sätt skulle de båda områdena upplevelsemässigt komma
närmare varandra och den samiska delen återfå sina ursprungliga siktlinjer till kapellet.

Ankarede är ett populärt turistmål och som utpekat som riksintresse är området av nationell betydelse. För
att främja turistens förståelse av platsen vore det bra med små och tydliga informationsskrifter om
Ankaredes bebyggelse, och vad som har påverkat den. De nya informationsskyltarna framtagna av Gaaltije
beskriver kortfattat historien bakom kyrkstaden medan historia om byggnader saknas. Skyltarna beskriver
även främst det samiska området. En lärorik och rolig variant vore en skrift upplagd som en mindre
historisk vandring att ta med under besöket.
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En vinterdag är det ett helt annat Ankarede som möter
oss. Kåtorna står tätt samman med Ankarälven sakta
porlandes i ryggen. Längst bort skymtar Aernie under
snötäckta grenar. Platsen sover i väntan på att åter
vakna till liv. Det är sommar, det är midsommar,
Ankarede.

Vem tillhör kulturarvet?
I Ankaredes historia gruvar sig framförallt två små gåtor. Den ena gäller gåvobrevet och orsakerna till att
marken donerades av den bofasta befolkningen. Andra frågan handlar om den första gudstjänstlokalens
tillkomst. Är det under 1700-talet innan närområdet fick en fast boende befolkning eller efter? För det
finns många åsikter om Ankarede. Det har vuxit fram till en viktig plats, varför det också kan vara en
känslig plats. I kyrkstadens barndom ägdes marken av den bofasta befolkningen som sedermera skänkte
bort området, där det i gåvobrevet skrevs att det är en plats för den samiska och den bofasta befolkningen
inom socknen. Ankarede idag ses än mer som en samisk miljö präglad av samisk kultur och tradition.

Ankarede är en betydelsefull plats med stora immateriella värden. Detta gör också att det är många som
har ett starkt engagemang om platsen och som är nyfikna på vad som händer. Ankarede är en vacker plats
med intressant historia, vilket vi tydligt kan avläsa i dagens miljö. Genom att utgå från den fysiska miljöns
behov kan Ankarede bäst bevaras och utvecklas. Kulturarvet tillhör alla.
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