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Omslagsbild: Utsikt från stalotomterna vid Gaavasjohke (Hamptjärn).  
Stora delar av Frostviken är samiskt kulturlandskap. Foto Ewa Ljungdahl. 

En trasig järngryta lämnades kvar i ett viste vid Suejnere. Foto Ewa Ljungdahl. 



3

 ngen vet hur länge det har funnits samer  
   i Frostviken, eller i det sydsamiska om-
rådet överhuvudtaget. »Vi har alltid funnits 
här« är det naturliga svaret när samerna 
tillfrågas. Kanske är det så. Det är viktigt att 
inte förknippa samer enbart med renskötsel.  
Långt innan renskötseln introducerades 
försörjde sig samerna av fångst, fiske och 
insamling av växter. 

Så småningom tämjdes vildrenar för att 
tjäna som lockdjur vid vildrensjakt och som 
drag- och lastdjur. Stegvis övergick man till 
intensiv tamrenskötsel (rennomadism). Det 
som främst karaktäriserade rennomadismen 
var att renkorna, vajorna, mjölkades. Mjölk-
ningen var arbetsintensiv och alla i familjen 
var engagerade. Familjerna flyttade med 
renarna i ett årligen återkommande mönster 
där tillgången till bete var styrande. Skrivna 
källor beskriver renskötande samer i Jämtland 

och Härjedalen från 1600-talet. Men samerna 
fanns här långt dessförinnan. Arkeologiska 
undersökningar från bland annat Njaarke  
sameby i västra Jämtland och Vivallen i 
Härjedalen visar på renskötsel och samisk 
närvaro åtminstone från 1000-talet e. Kr, och 
i Frostviken finns de sydligaste så kallade 
stalo tomterna, en speciell sorts kåtatomter, 
som är daterade till 800–1200 e. Kr. 

Den intensiva renskötseln var som mest 
utbredd från 1600-talet till slutet av 1800- 
talet. Under första delen av 1900-talet ersattes 
denna renskötselform av dagens extensiva 
renskötsel med fokus på köttproduktion. Men 
alla samer har inte varit renskötare – många 
har försörjt sig som nybyggare, fiskare, jord-
brukare med mera. I dag lever de flesta samer 
i tätorter och har helt andra yrken än ren-
skötarens.  

KORT SYDSAMISK HISTORIA 

I
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Välkommen till Frostviken och det samiska 
kulturlandskapet! Fjällen kallas ibland för 
vår sista vildmark. Men marken är inte alls 
vild, den har nyttjats av människor alltsedan 
inlandsisen försvann för närmare tiotusen år 
sedan. Framför allt är fjällen ett samiskt kul-
turlandskap och ett storskaligt beteslandskap, 
präglat av tusental år av renbete. Det samiska 
kulturlandskapet är för många ett helt okänt 

landskap trots att det omfattar en stor del av 
norra Sveriges yta. I broschyren får du läsa 
om de tre samebyarna i Frostviken; Raedtie-
vaerie, Ohredahke och Voernese. Du får stifta 
bekantskap med både levande kulturmiljöer 
och sådana som sedan länge är övergivna. 
Skriften är producerad av stiftelsen Gaaltije, 
sydsamiskt kulturcentrum, och finansierad av 
Länsstyrelsen i Jämtlands län.

BUERIE BÅATEME!

Laara Streuka vid 
kalvmärkningsgärdet  
i Raavre. Foto Sanna-
Lisa Streuka.
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Fjäll och skog är fulla av spår efter samer som 
har levt och fortfarande lever och verkar här. 
Längs vandringsleder och stigar ligger läm-
ningar efter kåtor och rengärden. Men det 
är inte säkert att du ser dem på en gång, du 
måste stanna upp och studera marken noga. 
Spåren efter 
samernas verk-
samhet i äldre 
tider är diskreta 
och svåra att 
upptäcka. Kåtor 
och andra 
byggnader var 
uppförda av 
naturens egna 
material; trä, 
näver och torv, 
som långsamt 
lämnades till-
baka till natu-
ren när de inte 
längre hade 
någon användning. Den där gropen intill 
stigen, den är kanske en mjölkgrop (boerne) 
där renmjölken förvarades i en träkagge 
tills renskötarna kom tillbaka nästa vår. Då 
var mjölken, som hade syrat under vintern, 
ett värdefullt näringstillskott. Och den där 
gröna plätten med gräs och örter där du har 
slagit upp ditt tält, den kan mycket väl vara 
en övergiven renvall där renkorna mjölkades. 
Eller också är den en gammal kåtaplats där 

du fortfarande kan se den svaga torvringen  
efter näver och torv som en gång täckte 
kåtan och kanske stenarna som från eldsta-
den (aernie) inne i kåtan. Kanske använder 
du den forna kåtans golvyta för att ligga och 
vila på utan att du själv är medveten om det! 

I dag är de här 
platserna allde-
les tysta, men 
det var inte så 
länge sedan 
luften var full 
av hundskall, 
barnskratt och 
renskällor. 

Men det 
samiska kul-
turlandskapet 
rymmer också 
dimensioner 
som inte lämnar 
några fysiska 
spår. Sägner, 

sagor, traditioner och berättelser, de gamla 
samiska namnen på fjälltoppar och sjöar, de 
bästa fiskeställena och skohömyrarna, allt 
sådant faller i glömska när ingen längre minns 
dem. Därför är det så viktigt att dokumen tera 
att dokumentera inte bara kulturlämningar 
utan också de muntliga kunskaperna. 
 
 
 

Torvring efter en sedan mycket länge övergiven kåta vid Ovrehtjohke.  
Foto Ewa Ljungdahl. 

Spår
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Liksom för övriga delar av det sydsamiska 
området finns det få äldre skrivna källor som 
berättar om samisk närvaro i Frostviken. 
Spåren i marken, inte minst de så kallade 
stalotomterna, berättar dock om en betydligt 
äldre historia än vad de skriftliga källorna gör.  

I den nordiska sagalitteraturen finns in-
tressanta uppgifter om samer i norra Jämt-
land. I Egils saga från omkring 1220 berättas 
om samernas land, som kallades för Finn-
mork. »Finn« är en gammal benämning på 
samer. Sydgränsen för Finnmork gick över 
Hotagsfjällen. Hela Frostviken låg inom 
Finnmork, liksom stora delar av nuvarande  
Strömsunds kommun. Exakt var gränsen 
mellan Finnmork och Jämtland gick är 
oklart.  

I övrigt finns de äldsta skrivna uppgif-
terna i räkenskapsböckerna från 1560-talet. 
Där nämns bland annat »Nils Andersson 
Lap« i Jämtlands Lappmark. Han betalde fyra 
mårdskinn i skatt. I den första jordeboken 
för Jämtland 1646 – Jämtland kom att tillhöra 
Sverige 1645 efter att i närmare femhundra  
år ha tillhört Norge – finns flera samer i 
Frostviken upptagna. De betalade då skatt på 
ungefär samma sätt som bönderna. Enskilda 
samer skattade för ett avgränsat geografiskt 
område, ett skattefjäll. I 1680 års jordebok för 
Ströms socken är samerna Clemet Mårtens-
son, Jöns Andersson, Tomas Nilsson, Tomas  
Persson, Jon Fredriksson och Skol Nils  
angivna. 

Till en början fanns tre skattefjäll i Frost-
viken; Orrnäsfjäll, Mellanskogsfjäll och Klump
vattenfjäll. Senare avskildes Bastunäs skattefjäll 
från Orrnäsfjäll och blev eget skattefjäll, 
liksom Blåsjö skattefjäll. Vid avvittringen 1849 
fanns det 47 samiska hushåll med sammanlagt 
207 personer i Frostviken. Socknens övriga 
befolkning uppgick till 673 personer. Samer-
na utgjorde alltså ungefär en fjärdedel av 
socknens totala befolkning. 

När den första renbeteslagen inrättade 
1886 upphörde skattefjällssystemet (i Jämt-
lands län trädde lagen i kraft först 1889). 
Istället för att som tidigare ha betalat skatt 
för att bruka ett speciellt markområde skulle 
samerna nu bedriva kollektiv renskötsel inom 
av staten bestämda lappbyar (från 1971 same-
byar). De fem skattefjällen i Frostviken slogs 
ihop till en enda stor lappby, Frostvikens 
lappby. Några år senare delades området upp 
i tre mindre lappbyar; Frostvikens norra-, 
mellersta- och södra. I dag heter samebyarna 
Voernese (Frostvikens norra), Ohredahke 
(Frostvikens mellersta) och Raedtievaerie 
(Frostvikens södra). 

Ända till mitten av 1700-talet var Frost-
viken i huvudsak samiskt land. 1750 etable-
rades det första nybygget då norrmannen 
Jon Olofsson slog sig ner vid västra änden av 
Kvarnbergsvattnet. Men det var först en bit 
in på 1800-talet som nybyggarverksamheten 
tog någon större fart. 

Samer i Frostviken
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På 1820-talet påbörjades avvittringen i 
Jämtland. Syftet var att skilja kronans mar-
ker från enskildas ägor, men också att se till 
att de som hade små hemman skulle tilldelas 
ytterligare mark av kronan. Vid avvittringens 
början tog man ingen hänsyn till samernas 
rättigheter. Bönderna tilldelades stora om-
råden från skattefjällen utan att samerna fick 
något i stället. Samerna klagade upprepade 
gånger mot att deras marker togs ifrån dem. 
1841 utfärdades därför ett kungligt brev som 
påbjöd att samernas rätt skulle »behörigen 
iakttagas«. Skattefjällen skulle få sina gränser 
ordentligt bestämda och inga nybyggen skulle 
få tas upp på skattefjällen. Innebörden av 
1841 års brev var att skattefjällen i Jämtlands 
län blev avsatta för samernas behov. Länssty-
relsen fastställde räntan för respektive skatte-
fjäll beräknad på renbete och fiske och fjällen 
uppläts genom inrymningsbrev till samerna. 

När 1841 års brev utfärdades hade dock 
avvittringen hunnit så långt att man från 
myndighetshåll kunde konstatera att skatte-
fjällen var för små för att räcka till såväl 
sommar- som vinterbete. Renarna hade inte 
tillräckligt med betesmarker och det ansågs 
nödvändigt att utvidga samernas marker. 
Staten tvingades köpa tillbaka mark inom 
skatte fjällen som några år tidigare hade 
upplåtits till nybyggen. Dessa marker »åter-
gavs« till samerna. Inköpen gjordes mellan 
1888 och 1944 och innebar att de tidigare 
privat ägda gårdarna förvandlades till krono-
hemman, så kallade fjällägenheter, och att de 
tidigare hemmansägarna blev kronoarren-
datorer. Några exempel på fjällägenheter i 
Frostviken är Dajma, Väktarmon, Jougda-
berg, Leipikvattnet, Härbergsdalen, Blom-
höjden, Sjoutnäset och Inviken. 

Margareta Åhrén 
och hennes barn 
Axel och Sigrid 
under flyttning till 
Jougdaberg från 
vinterbeteslandet 
1918. Foto August  
Lundholm. Jamtli 
bildbyrå. 
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stalotomter
Stalotomter är fornlämningar som har gett 
upphov till många funderingar och spekula-
tioner. Den första som nämnde stalotomter i 
litteraturen var läraren O. P. Pettersson från 
Vilhelmina. Han ansåg att de var grunder 
efter bostäder som varit bebodda av nord-
bor som jagade i fjällen. Senare diskuterade 
samen och juristen Torkel Tomasson stalo-
tomterna i 
Samefolkets 
egen tidning. 
Tomasson 
kallade dem 
för jähnai
kåterikkeh 
vilket bety-
der ungefär 
jättarnas 
kåtatomter 
(stalo är en 
jättelik my-
tisk samisk 
sagofigur). 
Därefter 
har många 
forskare gett sig in i debatten. Vad som främst 
har diskuterats är vilka som använde tom-
terna – samer eller nordbor – och i vilket 
syfte. I dag är de allra flesta överens om att 
stalotomter är lämningar efter samiska kåtor. 
Däremot diskuterar man om samerna försörj-
de sig av vildrenjakt eller tamrenskötsel eller 
kanske en kombination av båda försörjnings-
sätten. Det råder också delade meningar om 
under vilken årstid byggnaderna användes. 

Stalotomter är förhållandevis stora kåta-
tomter, oftast ovala och något nedsänkta 
under markplanet. De är omgivna av tydliga 
vallar och i mitten finns stenar efter eldstaden. 
Tomerna brukar ligga i små grupper om två 
till sex stycken alldeles intill varandra kant i 
kant. De ligger i översta björkskogsbältet eller 
nästan på kalfjället. Utbredningsområdet är 
från norra Jämtland till norra Lappland och 

motsvarande  
område i 
Norge. Date-
ringar av kol 
från eldstäder 
i stalotomter 
visar att de 
har haft en 
lång använd-
ningstid, från 
yngre järnål-
der fram till 
medeltid. De 
flesta date-
ringarna är 
från år 800-
1200 e. Kr. 

De sydligaste kända stalotomterna i Sverige 
ligger i Frostviken. En lokal med två grupper 
stalotomer ligger vid Gaavasjohke (Hamptjär-
nen) intill Stekenjokkvägen, en annan lokal, 
Maskien, ligger norr om Rauka sjö och en 
tredje vid Ovretsjohke. Alla tre lokalerna är 
utvalda som riksintressemiljöer för kultur-
miljö i Jämtlands län. Varför det inte finns 
några stalotomer söder om Frostviken är ett 
mysterium som vi i dag inte har något svar på. 

Stalotomt vid Gaavasjohke (Hamptjärn). Foto Ewa Ljungdahl.
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långa vinterflyttningar
Samebyarna i Frostviken har sina vinterbe-
tesmarker främst i skogslandet i östra Jämt-
land och i Ångermanland och Medelpad i 
Västernorrlands län. Hur länge vinterbete i 
Västernorrland har pågått vet vi inte, men 
från kyrkoböckerna finns belägg för att ren-
skötande samer har vistats där årligen under 
många hundra år. Fram till 1930-talet var det 
vanligt att renarna betade ända ute vid kus-
ten och på öarna i kustbandet. Det fanns flera 

anledningar till de långa vinterflyttningarna; 
det fina lavbetet och färre rovdjur. En annan 
viktig orsak var att det fanns stor avsättning 
för renkött och hantverk vid kusten. Efter-
som samerna var på vinterlandet så stor del av 
året så skedde förstås både dödsfall, vigslar, 
dop och födslar där. Från Nordingrå försam-
ling finns till exempel en uppgift om att det 
1717 hade fötts en flicka, Barbro Christof-
fersson ute på Åbordsön. Hennes föräldrar 
var samer skrivna i Ströms socken. 

Samer från Frostviken bedriver torghandel i Härnösand runt  
år 1900. Vykort, Länsmuseet Västernorrlands bildarkiv.
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Vid södra änden av Lill-Kärmsjön inom Junsele socken 
påträffades för några år sedan fyra härdar från tältkåtor.  
Platsen ligger inom Kärmsjöbäckens naturreservat. Om- 
rådet har använts av samerna från Voernese sameby 
för vinterbete sedan mycket länge, men härdarna är så 

gamla att ingen längre vet vilka det var som bodde där. 
2017 gjordes en arkeologisk utgrävning av en del av 
fornlämningsområdet och i samband med detta skyltades 
området upp i samarbete med Voernese sameby. 
Foto Ewa Ljungdahl. 
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renskötsel i dag
Under första delen av 1900-talet upphörde 
den intensiva tamrenskötseln (rennomadis-
men) och ersattes av storskalig extensiv ren-
skötsel med fokus på köttproduktion. Mjölk-
ning och daglig vallning av renarna har sedan 
länge upphörd. I dag är renhjordarna stora 
och rör sig över omfattande områden. Tek-
niska hjälpmedel gör att renskötarna snabbt 
kan förflytta sig. Det gamla bosättnings-
mönstret har förändrats i takt med tiden. 
Familjerna är numera bofasta och renskötarna 

pendlar mellan hemmet och arbetsplatsen där 
renarna vistas. Under vintrarna bor en del 
renskötarfamiljer nere på vinterbeteslandet på 
grund av de långa avstånden till hemorten. 

Den extensiva renskötseln lämnar nya 
spår i landskapet; stora beteshagar, fyrhju-
lingsvägar och fasta renskötselanläggningar. 
Bilvägar leder fram till många visten och 
anläggningar. Förändringar i renskötsel 
och rörelsemönster innebär att många av de 
gamla visteplatserna inte längre har någon 
användning och sakta växer igen. 

Rengärde vid Sielken. Foto Ewa Ljungdahl.



12

Gäddede
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Ovretjohke
Gaavasjohke/Hamptjärn
Sielken
Ankarede
Blomhöjden
Bågede
Daima
Gransjön
Härbergsdalen
Jougdaberg
Raukasjö
Raukaselet
Raavre
Saxaborga
Sjoutnäset
Storjola
Väkardalen
Värjaren

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

STEKENJOKK

V Ä S T E R B O T T E N S  L Ä N

J Ä M T L A N D S  L Ä N

N O R G E

STRÖMSUND

VOERNESE

OHREDAHKE

RAEDTIEVAERIE

1

2

3

4

5

6

7

9

10

13
14

15

18

19

16

20

12

11

17

8



13

VOERNESE 

(frostvikens norra sameby) 
Voernese är den nordligaste samebyn i Jämt-
land och gränsar i nordväst till Norge och 
i norr mot Vilhelmina södra sameby. Året-
runtmarkerna ligger i Frostvikens nordvästra 
hörn, ner till Leipikvattnet, Värjaren och 
Dajmaån. Orrnäsfjället är kärnområde i 
höst- och vårlandet och har gett namn till 
samebyn. Under delar av barmarkstiden betar 
renhjorden tillsammans med Vilhelmina  
södra sameby, och man har därför några 
gemensamma renskötselanläggningar, bland 
annat i Jielken.

Voernese sameby har sina vinterbetesmar-
ker i Ångermanland, Medelpad och norra 
Jämtland.

OHREDAHKE  

(frostvikens mellersta sameby)
Ohredahke sameby har sina åretruntmarker 
söder om Voernese, i fjällområdet nordost 
om Gäddede och öster om Blåsjön och An-
karede. Det samiska namnet på skattefjället 
Mellanskogsfjäll – Ohredahke – som ligger 
centralt i samebyns åretruntmarker har gett 
namn åt samebyn. Ohredahke har renskötsel-
anläggningar tillsammans med Raedievaerie 
sameby, bland annat i Sielken och Härbergs-
dalen. 

Ohredahke sameby har sina vinterbetes-
marker i östra Jämtland och i Västernorrlands 
län.   

RAEDTIEVAERIE 

(frostvikens södra sameby)
Raedtievaerie sameby omfattar de sydligaste 
frostvikenfjällen öster om Gäddede. Centralt 
i samebyns åretruntmarker ligger det tidigare 
skattefjället Klumpvattenfjäll – Raedtievaerie  
– som numera är hela samebyns namn. Raed-
tievaerie delar numera renskötselanläggning-
arna bland annat i Silken och Härbergsdalen 
med grannsamebyn i norr, Ohredahke. 

Raedtievaeries vinterbetesmarker ligger i 
östra och centrala Jämtland och i Västernorr-
lands län. 

Frostvikens tre samebyar

renbetesfjäll/åretruntmarker
En gemensam benämning på de olika ren-
betesland som i Jämtlands län samt Idre 
i Dalarna får nyttjas till renbete året om, 
men som i första hand tillgodoser renarnas 
vår-, sommar- och höstbeten. Renbetes-
fjällen består av de gamla avvittrade skatte-
fjällen, senare förvärvade fastigheter samt 
upplåtna kronoparker (Thomasson 2002). 

sedvaneland
En beteckning som vanligen förknippas 
med renarnas vinterbetesmarker utan-
för renbetes fjällen och som nyttjas enligt 
gammal sed vänja. Sedvanerätten på dessa 
områden har i lagstiftningen begränsats  
till perioden 1 okto ber till 30 april  
(Thomasson). 
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blomsterherrar, luftgäster  
och tidiga jaktgäster

I mitten av 1800-talet kom de första turister-
na till jämtlandsfjällen. Först kom blomster
herrar och luftgäster. Blomsterherrarna var 
lokalbefolkningens namn på de studenter och 
akademiker som kom för att studera fjällens  
geologi, djurliv och flora. Luftgästerna var 
patienter med lungsjukdomar och andra 
åkommor som av sina läkare ordinerades 
vistelse i den stärkande fjälluften. Under 
andra delen av 1800-talet kom välbärgade 

engelsmän och skottar, ofta med intressen i 
den norrländska träindustrin, för att jag ripa 
och fiska. Senare utökades denna skara med 
svenska affärsmän och grosshandlare. Det var 
inte ovanligt att de byggde upp jaktvillor och 
enklare jaktstugor i väglöst land mitt inne i 
fjällvärlden. 

vandrings- och skidturism
De tidiga vandrings- och skidturisterna be-
sökte främst fjällen i västra Jämtland dit det 
fanns både landsväg och järnväg. Frostviken-

Fjällturism

Vandringsled mot Sielken. Foto Ewa Ljungdahl.
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fjällen var inte lika välbesökta. Antagligen 
låg de för långt borta från allfartsvägarna. 
Till skillnad mot i västra Jämtlandsfjällen 
anlade Svenska Turistföreningen, stf, inte 
alls så många stugor i fjällen i Frostviken. 
Ett undantag var Silkentjakkstugan, som 
byggdes 1914 vid sjön Sippmekens östra ända. 
Leden dit utgick antingen från Lilla Blåsjön 
eller Härbergsdalen. Flera leder drogs genom 
frostvikenfjällen, ofta genom eller i närheten 
av samernas sommarvisten. 

samisk turism i dag
I dag vill samer inte längre betraktas. Många 
driver egna turistföretag, oftast i liten skala 
och med mycket hög kvalitet. Liksom i forna 
dagar lockas turisterna av jakt och fiske, men 
även information om renskötsel, samiskt  
levnadssätt och kultur brukar intressera  
be sökarna. 

möten
Samer och turister möttes förstås ibland 
eftersom man vistades i samma marker, och 
leder och stugor ofta anlades intill visten och 
rengärden. Turisterna betraktade samerna,  
eller fjällfolket som de kallades, och deras 
renar som objekt, som exotiska inslag i den 
vilda naturen. I fjällen träffas ofta lappar. I 
umgänget med lappen bör man alltid minnas, att 
vänlighet och hövlighet stå i lika hög kurs här som 
annorstädes. Uppträd aldrig överlägset utan visa 
fjällmannen den medkänsla han i sin hårda till
varo är värd skrev stf i en av sina första rese-
handböcker. Samerna å sin sida beskå dade  

turisterna med förvåning; att vandra om-
kring utan att ha något ärende var obegrip-
ligt, och att bestiga en fjälltopp bara för att 
titta på utsikten var nästan lite skrattretande. 
Det kunde få besvärliga konsekvenser när 
leder och stugor etablerades i renarnas betes-
områden och visten. Renarna hade svårt 
att få betesro och det var inte så trevligt när 
turisterna klev rätt in i kåtorna och ställde 
närgångna frågor. Samernas lokalkänne-
dom väckte dock respekt hos turisterna och 
de anlitades ofta som vägvisare, bärare och 
roddare. Samerna såg här en möjlighet till 
extrainkomst; ibland övernattade någon 
besökare i deras kåtor och ofta ville de köpa 
hantverk, renkött eller rökt fisk. I stf:s års-
bok 1911 finns ett kapitel om fjällen i Frost-
viken. Turister som skulle vandra i området 
fick en del goda råd: Värjar leden torde ej böra 
anträdas, om ej lappsällskap kan fås från Ankar
ede, då annars möjlighet till rodd ej finnas på den 
2 mil långa Värjaren. Och om man ville gå via 
Härbergsdalen: Äfven här bör ni slå er i sällskap 
med någon lappkaravan vid tiden för vårmässan 
med närmaste mål antingen under Silken eller vid 
gårdarna i Härbergsdalen. Eftersom det fanns 
få övernattningsstugor speciellt för turister 
rekommenderades de ofta att övernatta i 
samer nas kåtor, som i det här exemplet:  
Kåtan ligger i nordvästra hörnet af Gransjön, 
under Gartsjuolta, är mycket präktig och rymlig, 
värdfolket synnerligen vänligt och tillmötesgående. 
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I STF:s årsskrift 1915 rekommenderas turisterna att göra ett besök vid den 
nybyggda Silkentjakkstugan. »Vid Sippmikkens västra ända passerar men ett 
rengärde. Lappar pläga sitta här hela sommaren.« Fotograf okänd. Jamtli bildbyrå. 
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ANKAREDE, Ångkerenjeeruve
Åanghege, åanghkere johke – en älv som har 
många djupa hål. Njeeruve – en torrlagd och 
gräsbeväxt vall (som i allmänhet översväm-
mas under vårfloden). Vid Ankarede har 
Lejarälven och Ankarälven sina utlopp i Stora 
Blåsjön. När sjön reglerades ändrades älvarnas 
utlopp och vattennivån höjdes och hela mil-
jön förändrades totalt. Det samiska namnet 
går tillbaka till tiden före vattenregleringen. 

Ankarede är den enda bevarade kyrksta-
den i Jämtlands län. Platsen har gamla anor 
som samisk samlings- och begravningsplats. 
Hur gamla är svårt att veta. I ett sockenpro-
tokoll berättas att ett bönehus och begrav-
ningsplats invigdes 1820, men enligt samisk 
muntlig tradition fanns det en begravnings-
plats i Ankarede långt innan nybyggarna 
kom till Frostviken vid mitten av 1700-talet. 

Längre tillbaka firades kyrkhelg två gånger 
om året. Men i Ankarede hölls inte vara 
gudstjänster utan även andra viktiga möten. 
Möten mellan samer och nybyggare, möten 
med myndigheter, lappfogden, doktorn och 
handelsmän. I dag fungerar Ankarede som 
mötesplats framför allt under midsommar-
helgen. Den samiska bebyggelsen består av 
ett trettiotal privat ägda kyrkkåtor och några 
härbren. Frostviken-Hotagens sameförening 
(tidigare Frostvikens sameförening) har haft 
sin föreningslokal i Ankarede sedan 1927. I 
början av 2000-talet ersattes det gamla före-
ningshuset av en ny åttkantig timmerkåta. På 
kyrkplatsen, en bit ifrån den samiska platsen, 
finns kyrkstugor som tillhör befolkningen i 
Blåsjön, kyrkan och länsstyrelsen. Ankarede 
kyrkstad är utvald som riksintressemiljö för 
kulturmiljövården i Jämtlands län. 

Några viktiga kulturmiljöer

Kyrkkåtor i Ankarede. Foto Ewa Ljungdahl. Ankarede kapell. Foto Ewa Ljungdahl.
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Vigsel i kapellet i Ankarede 1939 mellan Anders Kristof-
fersson och Elsa Klemetsson. Tärnor och marskalkar är 
från vänster: Axel Kristoffersson och Elvira Åhrén, född 
Kristoffersson. Klas Andersson och Maja Nilsson, född 

Kristoffersson. Gunnar Kristoffersson och Elna Fjällgren, 
född Åhrén, samt Eivin Kristoffersson och Elsa Viktoria 
Fjällström. Fotograf okänd. Jamtli bildbyrå.
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BLOMHÖJDEN, Jaemesjaevrie
Vid östra änden av sjön Jaemesjaure ligger ett 
gammalt höst- och vårviste för Ohredahke 
sameby. Vistet blev senare permanent bo-
plats för några av samebyns invånare och det 

används fortfarande under delar av året. Här 
finns även en renskötselanläggning. Granne 
med den samiska bosättningen ligger två 
fjällägenheter. 

Klas Andersson från Blomhöjden 1923. Fotograf okänd. Jamtli bildbyrå. 
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BÅGEDE
Vid Bågede ligger en gravhög som kallas för 
Bågede lappaltare. Namnet har högen fått för 
att det påstås att samer har använt den som 
offerplats. Vid en arkeologisk undersökning 
1964 kunde man konstatera att graven var 
från vikingatiden. I högen fanns människo-
ben, benföremål, en bit renben och ett 
metallföremål som visade sig vara fragment 
av ett gjutet föremål, kanske en medeltida 
ljusstake eller klocka. Varför gravhögen har 
kallats för lappaltare är oklart, förmodligen 
har den tjänat som offerplats för samerna i 
området.

Bågede lappaltare. Foto Ewa Ljungdahl.
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DAIMA
Vid både Övre och Nedre Daimasjön i Voer-
nese sameby har det funnits flera boplatser, 
både större visten där man bodde under 
längre perioder och mindre visten mera för 
tillfälligt boende. Ett stort viste låg vid Saxa-

borgabäcken på norra sidan av Nedre Daima -
sjön. Det användes av flera familjer som 
huvud viste i början på 1900-talet, men är nu-
mera sedan länge övergivet. Vid Nedre Dai-
masjön fanns även en statlig arrende lägenhet, 
men jordbruket lades ned på 1950-talet. 

En stolpbod på fyra »fågelfötter« från ett gammalt viste vid Övre Daimasjön  
är i dag flyttat till hembygdsgården i Gäddede. Foto Ewa Ljungdahl. 
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GRANSJÖN, Kraantje
Gransjön ligger i centrum av Ohredahke 
sameby och är ett tydligt exempel på fler-
hundraårig samisk bosättning. Området har 
använts av många generationer och används 
till viss del fortfarande. På norra sidan av sjön 
finns spår efter flera äldre visten, och fångst-
gropar visar på Gransjöns strategiska läge 
även för vildrenjakt. 

Sjilegierkie
I övre delen av Gransjödalen finns en väl-
känd offersten som kallas för Sjilegierkie. 
Offerplatsen är beskriven av Ernst Manker 
som fick vetskap om den från samerna i 
området (av Manker beskriven som offerplats 
486, Sjielakerke i Gransjödalen). Vid Sjile-
gierkie offrade man när man flyttade förbi 
med renarna på väg mot sommarbeteslanden 

Kjell Andersson från Ohredahke sameby tittar ut över Gransjön där hans förfäder  
har haft sina boplatser. Foto Ewa Ljungdahl.
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i Norge dit man flyttade innan riksgränsen 
stängdes 1905, och här har offer förekommit 
långt in i nutid. 

kvinnograv från 1500-talet
På en mindre bergknalle några kilometer 
väster om Gransjön påträffades vid mitten 
av 1980-talet helt slumpmässigt en grav med 
ett skelett och föremål, däribland en yxa, ett 
knivblad och en lång mässingkedja. Skelet-
tet och föremålen fördes till länsmuseet i 
Östersund där de senare analyserades. Den 
gravlagda visade sig vara en kvinna som levde 
på 1500-talet. När hon dog var hon mellan 

Specialkåta för rökning av kött i vistet i Gransjödalen 1945. Foto Levi Johansson. Jamtli bildbyrå.
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45 och 60 år, vilket var en hög ålder på den 
tiden. Kvinnan hade varit ungefär 150 cm 
lång, och undersökningar på skelettet visade  
att hon hade skador som vittnade om ett 
fysiskt krävande liv. Det faktum att kvinnan 
hade fått en så omsorgsfull begravning och 
fått med sig så många föremål i graven tyder 
på att hon var en betydelsefull person som 
hade en speciell ställning. Efter önskemål från 
samebyn fördes kvinnans kvarlevor tillbaka 
till sin ursprungliga grav på fjället i augusti 
2011. Det var den andra återbegravning som 
hittills gjorts på sydsamiskt område. 

Från återbegravningen 2011. Foto Ewa Ljungdahl.



25

GÄDDEDE, Tjeadtege
Namnet Gäddede härrör från det samiska 
ordet tjettekte, som betyder offerplats och 
var benämningen för udden nedanför forsen 
i Gäddede. Enligt muntlig tradition fanns en 
gammal offerplats på udden. I dag är forsen 
borta och forsen överdämdes vid vattenreg-
leringen. 

fridbergs barnhem i hillsand
Fridbergs barnhem med tillhörande skola 
I Hillsand började byggas 1877. Barnhem-
mets grundare var Mikael Sandell, som var 
pastor i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 
(efs). Barnhemmet var till en början avsett 

endast för samiska barn, men så småningom 
öppnades verksamheten även för andra barn. 
De första barnen kom till Fridberg 1881. 
Sammanlagt var det över femhundra barn, 
många av dem samer, som genom åren bodde 
på barnhemmet och fick sin skolundervisning 
där. På Fridberg bodde barnen tills de var 
konfirmerade. Institutionen bestod av flera 
byggnader; barnhem, skola, ladugård och 
så småningom även ett ålderdomshem för 
samer. Efter Sandells död 1919 tog efs över 
driften och Fridberg kompletterades med ett 
kapell. Verksamheten Fridberg stängdes 1951, 
och i dag är kapellet och en kontorsbyggnad 
de enda kvarvarande byggnaderna. 

Fridbergs barnhem. Fotograf okänd. Jamtli bildbyrå.
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HÄRBERGSDALEN, Nåara
Nåara som ligger strax öster om Nedre Här-
bergsvattnet har en mycket lång tradition 
som samisk boplats. Från att ha varit höst- 
och vårviste övergick Nåara senare till att bli 
åretruntviste. Förutom Nåara finns det flera 
äldre visten runt både Övre och Nedre Här-
bergsvattnet. I Nåaara, som då låg i väglöst 
land, gick samebarnen från trakten i viste-
skola. En så kallad sommarskola inrättades 
1914. Barnen gick i sommarskolan under tre 
månader, juli till september, medan föräld-
rarna var högre upp till fjälls med renarna. 
Skolan var först tillfälligt inhyst hos en av 
fjällägenheterna i byn, men 1918 blev skolan 
en egen enhet med fyra kåtor och två härb-

ren. De ursprungliga byggnaderna i sommar-
skolan är sedan länge borta, men platsen är 
uppskyltad och en kåta är rekonstruerad. 
Under vintern gick barnen i skola i Håkafot 
många mil från Nåara. 1826 uppfördes två 
gårdar i Härbergsdalen. Gårdarna inlöstes i 
slutet av 1800-talet och arrenderades därefter 
ut som fjällägenheter. När den ena gården 
avvecklades slogs gårdarna samman till en. 
Nåara är ett bra exempel på gamla visten som 
har stor betydelse även i dag. Numera finns 
det landsväg fram till byn, och flera renskö-
tare, både från Ohredahke och Raedtievaerie 
samebyar, har sina permanenta bostäder där. 
Det finns också en modern renskötselanlägg-
ning för kalvmärkning, skiljning och slakt. 

Anna och Jonas Nilsson vid sin kåta i Härbergsdalen 1927. Fotograf okänd. Jamtli bildbyrå. 
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Från sommarskolan i Härbergsdalen 1923. Fotograf okänd. Jamtli bildbyrå. 
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JOUGDABERG, Juvrie
Jougdaberg var längre tillbaka höstviste för 
samerna i Raedtievaerie sameby. Där bodde 
flera renskötarfamiljer och där hade de no-
vemberslakt. Granne med vistet låg nybygget 
Jougdaberg som togs upp av Hans Bengtsson 
1815. 1889 köptes gården in av staten och  
omvandlades till fjällägenhet för att utvidga  
renbeteslandet. 1939 övertog renskötaren 
Jonas Åhrén kronoarrendet och han och hans 
familj flyttade till gården. Dessförinnan hade 

de först bott i kåta och sedan i en stuga i 
vistet intill. Jonas Åhrén slutade med ren-
skötseln efter några år och ägnade sig därefter 
mest åt jordbruket – familjen hade kor och 
getter och odlade potatis och hö. Familjen 
Åhrén bodde i Jougdaberg fram till slutet 
av 1940-talet. Jougdaberg ligger i väglöst 
land, och gården med tillhörande fiskevatten 
arren deras numera av Jämtlands läns sport-
fiskeklubb. Samebyn använder en stuga i 
Jougdaberg, bland annat vid jakt. 

Tycko Åhrén timrade kåta i Jougdaberg. Fotograf okänd. Jamtli bildbyrå.
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OVREHTJOHKE
På södra sidan av Värjaren på fjällsluttningar-
na längs bäcken Ovrehtjohke i Ohre dahke 
finns många spår efter äldre samisk närvaro. 
Vid bäckens utlopp i sjön finns lämningar  
efter ett viste som användes i början av 1900- 
talet, och en bit upp längs bäcken ligger tre 
stalotomter. Ernst Manker skriver att det 

även ska finns två gravar i närheten. Om -
rådet är utvalt till riksintressemiljö för kul-
turmijövården: Miljön utgörs av tre ålderdomliga 
kåtatomter, s.k. stalotomter, samt yngre samiska 
lämningar; ett övergivet viste med kåtatomter, 
källargrunder, renvall, en bengömma samt en  
källargrop. En bit upp längs Ovrehtjohke  
ligger en renvaktarstuga. 

Längs Ovrehtjohke finns många spår efter samisk närvaro, bland annat tre stalotomter.  Foto Ewa Ljungdahl. 
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RAUKASJÖ, Raukajaevrie
Raukasjö är en gammal samisk boplats i nu - 
varande Voernese sameby. Namnet Rauka-
jauvrie betyder ungefär »spöksjön«. Samen 
Torkel Andersson berättade följande: Mystiska 
hojtningar och skrik, som man trott härröra från 
de döda, har man kallat rauktjårrvo och ropande 

väsen för rauk. Sjönamnet Raukajauvrie skall 
ha uppkommit av att man vid denna sjö förr hört 
sådana rop från dödsriket. Raukasjö är också 
namnet på ett nybygge från 1841 som senare 
inlöstes av staten och ombildades till fjällä-
genhet. 

En av stalotomterna vid Ovrehtjohke. Foto Ewa Ljungdahl. 
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Norr om Raukasjön ligger en av Frost-
vikens tre kända lokaler med stalotomter, 
Maskien. Området är av riksintresse för kul-
turmiljövården: Samisk kulturmiljö med läm
ningar efter forntida bosättning belägen på en platå 
vid trädgränsen i fjällsluttning norr om Raukasjö. 
Inom området finns sju ålderdomliga kåtatomter, 
s.k. stalotomter från vikinga och medeltid. Även 
sentida samiska lämningar som kåtatomter och 
härdar. 

RAUKASELET
Raukaselet ligger strategiskt vid ett lugn-
vatten mellan Raukasjön och Sannaren. Här 
finns spår en äldre samisk bosättning med 
kåtor och förrådsbodar där man lämnade 
kvar ägodelar som inte behövdes under vin-
tern, och här tog samen Kristoffer Andersson 
senare upp ett nybygge. Enligt Ernst Manker 
var Raukaselet ett sommarviste där samerna i 
Voernese bodde från slutet av april till mitten 
av november. 

Raukaselet. Foto Ewa Ljungdahl. 
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RAAVRE OCH HAMPTJÄRNEN
Raavre ligger intill Stekenjokkvägen och 
är sommarviste för Voernese sameby. Vistet 
ligger i fjällbjörkskogen en bit innan man 
når kalfjället. I dag finns det både kåtor och 
moderna stugor i vistet, och här finns också 
en renskötselanläggning som används främst 
för kalvmärkning. Raavre ligger i ett ut-
präglat samiskt kulturlandskap med spår efter 
många hundra års renskötsel. Nära Raavre 
ligger sommarvistet Skåarnja som övergavs 
på 1960-talet. Några kilometer längre upp 
mot kalfjället vid Hamptjärnen och Gaaves-
johke ligger två grupper med tillsammans sju 

stalotomter. Miljön är utpekad som riksin-
tressemiljö för kulturmiljövården: Två grupper 
med ålderdomliga kåtatomter, s.k. stalotomter från 
vikingatid och medeltid, varav fem ligger på en 
höjd vid Hamptjärn och två vid ån Gavostjukke. 
Sentida samiska lämningar; två härdar, två ren
vallar samt en förvaringsgrop. 

Foto Ewa Ljungdahl. 
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SAXABORGA
Runt sjön Saxaborga i Voernese sameby har 
det funnits flera visten från olika tider, bland 
annat ett stort sommarviste på östra sidan av 
sjön. Vistet är sedan länge övergivet men där 
finns fortfarande många lämningar som kåta-
tomter, renvallar och mjölkgropar. Vid norra 
delen av sjön ligger två renvaktarstugor. 

 

SIELKEN

Hopsamlade avsågade renhorn i ett viste vid Saxaborga. 
Foto Ewa Ljungdahl. 

Saxaborga från nordost. Runt sjön finns spår efter flera gamla visten. Foto Ewa Ljungdahl. 
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Sommarvistet Sielken ligger i väglöst land på 
norra sidan av sjön Sipmesjaure (Semming-
sjön). Sjön ligger i en bred dalgång omgiven 
av fjäll varav Sielkentjakke är det högsta. 
Sielken är ett gammalt sommarviste, som 
numera används gemensamt av Ohredahke 
och Raedtievaerie samebyar, främst för kalv-
märkning i juli. Sida vid sida med moderna  
stugor finns äldre kulturlämningar som kåta-
tomter, mjölkgropar och renvallar inom ett 
stort område. 

Gammal kåtaplats på fjällkanten ovanför det nuvarande 
vistet i Sielken. Foto Ewa Ljungdahl. 

På Stig Åhréns och hans familjs boplats i Sielken möts gammal och nytt – kåta och stuga. Foto Ewa Ljungdahl.
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SJOUTNÄSET
Ett litet kapell med tillhörande be-
gravningsplats och en fjällägenhet 
utgör dagens bebyggelse i Sjoutnä-
set. Det kan tyckas märkligt med 
en kyrka på en plats med endast 
en gård, men för samerna, framför 
allt i Ohredahke, har platsen legat 
centralt. Under vissa tider har den 

samiska befolkningen i området 
uppgått till hundratals personer. 
Det nuvarande kapellet invigdes 
1919 medan begravningsplatsen 
anlades redan 1845. Sjoutnäset lig-
ger i på ett näs i nordvästra delen 
av sjön Stor-Sjouten. 

Kapellet i Sjoutnäset. Foto Ewa Ljungdahl.
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STORJOLA
Storjola ligger vid ett smalt sund mellan 
Borgasjön och Sannaren. Enligt uppgifter 
lär namnet betyda storjorden, alltså den stora 
vidsträckta inägan eller hövallen. Sannolikt 
var det en gammal gärdesplats som fanns här 
långt innan ett nybygge togs upp på platsen 
1835/53. Från att ha varit ett höst- och vår-
viste blev platsen senare permanent boplats 
för flera samer från Orrnäsfjäll (nuvarande 

Upphängda renhorn bakom en kåtaplats.  
Foto Ewa Ljungdahl.

Rengärdet i Storjola. Foto Ewa Ljungdahl. 
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Voernese sameby). Storjola ligger strategiskt, 
det visar både ett långt fångstgropssystem 
och en modern renskötselanläggning. Här 
passerar renarna vår och höst. Storjola ligger 
vid vägs ände. 

VÄKTARDALEN, Vacktergietjije
Under tamrenskötselns dagar var Väktarda-
len det viktigaste sommarvistet för samerna 

i Raedtievaerie sameby. Flera familjer hade 
sina boplatser där. På småbackar byggde man 
sina kåtor och förrådsbodar, gärna en bit 
ifrån varandra. Man flyttade dit från Jougda-
berg vid midsommartid och bodde där till 
början av augusti, ungefär till Larsmäss den 
tionde augusti. Vistet i Väktardalen ligger 
i väglöst land och används ibland vid jakt, 
annars ligger det öde. 

Restaurerad mångkantskåta och förrådsbod i Väktardalen. Foto Ewa Ljungdahl. 
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Inne i en av kåtorna i Väktar-
dalen hänger det kvar en 
töm som använts för att 
kasta fast renarna.  
Foto Ewa Ljungdahl. 
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VÄRJAREN
Runt sjön Värjaren finns spår efter omfattande 
samisk verksamhet under många hundra år; 
kåtatomter, renvallar, mjölkgropar, gravar 
och en björngrav. Ett par nybyggen togs 
också upp vid sjön, Östra och Västra Värja-
ren. Den före detta fjällägenheten vid Östra 
Värjaren brukas sedan många år av renskötare 
från Voernese sameby, men är inte längre 

permanent bebodd. Vid Västra Värjaren 
övertog samen Anders Larsson, allmänt 
kallad Klockar-Ante, ett nybygge där han 
hade både häst, kor och getter samtidigt som 
han fortsatte att bedriva renskötsel. Namnet 
Klockar-Ante fick han för att han brukade 
leda psalmsången vid mässan i Ankarede. 
Gården vid Västra Värjaren är nu sedan länge 
nedlagd. 

Anders Larsson »Klockar-Antes« nybygge vid Västra Värjaren 1909. Fotograf okänd. Jamtli  bildbyrå. 
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en björngrav från västra värjaren
I äldre tider betraktade samerna björnen som 
ett heligt djur. Björnjakten och hur björn-
kroppen skulle behandlas efter dödandet var 
belagt med strikta bestämmelser. Det var 
viktigt att vörda björnen och särskilt noga var 
det att begrava björnens ben efter en lyckad 
jakt. Alla ben skulle vara hela, och de skulle 
läggas i graven i samma ordning som de hade 
haft i kroppen.  

I Sverige finns ett tiotal kända björngra-
var, varav en i Frostviken. I Landsmålsarki-
vet i Uppsala finns följande uppteckning av 
Gunnar Modin från 1928. Modin hade fått 
uppgiften från Anders Andersson i Värjaren 
och Andersson Smitt i Härbergsdalen. Smitt 
var hos samen Anders Andersson i Värgarn för 
att hjälpa honom att bygga ett härberge. Kanske 
var det 1914. Andersson omtalte då för Smitt, att 
det fanns ett märkvärdigt stenröse i närheten av 
hans gård. Och de beslöto att undersöka detta. De 
lyfte ifrån stenarna, och funno då under dessa hela 

skelettet av en björn. Inte ett enda ben saknades, 
trodde de. I bågbenet på huvudet var en mässing
kedja fastknuten. Eftersom de ej kunde göra sig 
någon nytta av sitt fynd, läto de det ligga som det 
var. Och så förstodo du ju, att det var ett offer. 
När »tysken« (en jude som under förra kriget reste 
omkring i Frostviken och köpte »gamsaker« för sin 
antikvitetsaffär i Berlin) kom dit, sålde Andersson 
också dessa ben till honom. 

Så kunde historien om björnen från Västra 
Värjaren ha slutat. Men 1974 kontaktade en 
tysk forskare arkeolog Inger Zachrisson på 
Historiska museet i Stockholm och berättade 
att det fanns björnben från Jämtland på etno-
grafiska museet i Hamburg. Inger Zachrisson 
reste till Hamburg och besökte museet där 
björnbenen inklusive mässingringen, som var 
fäst i en liten kedja vid björnens okben, för-
varades. Allt tydde på att det var »rätt« björn 
som låg där. Benen daterades senare till att 
vara yngre än 250 år, någon närmare datering 
gick inte att göra. 

Benen från björngraven 
vid Västra Värjaren. Hur 
de ursprungligen var 
lagda i röset är okänt. 
Foto Birgit Jansson. 
Jamtli bildbyrå. 
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lars teodor jonsson 
– en skidåkningens mästare

Lars Teodor Jonsson föddes i en renskötande 
familj i Frostviken 1903. Familjen flyttade 
senare till Strand i Strömsund och Lars Teo-
dor arbetade som renskötare, hästgetare och 
skomakare. Men det var som skidåkare han 
blev berömd långt utanför Frostviken. Bland 
annat deltog han i olympiska vinterspelen 
i Sankt Moritz i Schweiz 1928. Sin största 
framgång hade han vid vm i Sollefteå 1934, 

där han deltog i det stafettlag som tog brons-
medalj på 4 x 10 kilometer. Svensk mästare 
blev Teo dor två gånger, på 15 kilometer i 
Boden 1933 och på 30 kilometer i Falun 1935. 
Efter sin tid som aktiv skidåkare drog han 
sig tillbaka till en ensligt belägen skogskoja 
norr om Strömsund där han bodde i många 
år. Sina sista år tillbringade Teodor på ett äld-
reboende i Strömsund. Han avled 1998. Hans 
koja och tillhörigheter är numera flyttad till 
hembygdsgården i Strömsund. 

Lars Teodor Jonssons koja är numera flyttad till hembygdsgården i Strömsund. Foto Ewa Ljungdahl.
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Några av Lars Teodor Jonssons personliga tillhörigheter. Foto Ewa Ljungdahl.
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Äldre visteplats i Suejnere. Foto Ewa Ljungdahl.
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Lämningar efter samisk verksamhet är liksom 
alla andra fasta fornlämningar skyddade en-
ligt Kulturmiljölagen (sfs 1988:950). Lag-
skyddet innebär bland annat att alla ingrepp 
i en fornlämning – att förändra, täcka över 
eller ta bort – kräver tillstånd från länsstyrel-
sen. Skyddet gäller även ett område omkring 

fornlämningen. Lagskyddet gäller automa-
tiskt, det behövs alltså inte särskilt beslut för 
att det ska träda i kraft. Exempel på vanliga 
fornlämningar i samiska miljöer är kåtatom-
ter, härdar, mjölkgropar, bengömmor, gravar 
och offerplatser. 

Viktigt att tänka på – kulturmiljölagen

Eldstad från en tältkåta på vinterbeteslandet, en mycket vanlig samisk fornlämning. Foto Ewa Ljungdahl.
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Kom ihåg att du vistas i renarnas betesmar-
ker och på renskötarnas arbetsplatser. Om du 
ser en renhjord, stanna upp, sätt dig gärna 
ner och var tyst. Följ inte efter renarna utan 
lämna dem ifred, Om du har med dig hund 

måste den vara kopplad. Speciellt viktigt 
är att inte störa renarna under den känsliga 
kalvningsperioden på våren och vid ren-
samling. 

Visa respekt för rennäringen

Laara Streuka hjälper pappa Jonas att märka en renkalv. Foto Sanna-Lisa Streuka.
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Välkommen till Frostviken och det  
samiska kulturlandskapet!

I broschyren får du bekanta dig med de tre samebyarna i  
Frostviken; Voernese, Ohredahke och Raedtievaere.  
Du får läsa om deras historia, om levande och övergivna  
kulturmiljöer samt om möten mellan samer och turister.

Nyuppförd torvkåta på hembygdsgården i Strömsund. Kåtan är ett resultat  
av en sydsmisk språk- och kåtabyggnadskurs 2016. Foto Ewa Ljungdahl.


