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Förord
Ambitionen med den här boken är att synliggöra sydsamiskt kyrkoliv och
presentera ett antal kyrkomiljöer på sydsamiskt område i den svenska delen
av Saepmie.
Boken är producerad av Härnösands stift i samarbete med Gaaltije,
sydsamiskt kulturcentrum. De kyrkomiljöer som beskrivs har historiskt
haft – och har fortfarande – en central betydelse i det sydsamiska samhället.
Boken har tagits fram inför firandet av 100-års jubileet av det första
samiska landsmötet på svensk sida i Östersund – Staare 2018.
Bokens sydsamiska titel Sjeltie betyder kyrkhelg, kyrkplats,
marknadsplats.
Fatmomakke. Foto: Akar Holmgren

Inledning
Läsaren tas i den här boken med till ett antal gamla samiska samlingsplatser som under 1700-talet och framåt kom att utvecklas till kyrkplatser
och i vissa fall marknadsplatser.
I närheten av renarnas flyttleder byggdes kapell och kyrkor för att nå ut
med missionen till det samiska folket. De beskrivna miljöerna bär idag sina
egna berättelser väl värda att ta del av, de har haft och har alltjämt stor del
i utvecklingen av det sydsamiska kyrkolivet.
En beskrivning av de så kallade lappförsamlingarna, som var speciella
för Jämtland-Härjedalen finns också med i boken. Om detta skriver Lars
Thomasson i De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och
samerna: En vetenskaplig antologi (2016) och i den här boken har han
skrivit ett lite kortare kapitel. Boken ger också en nutida geografisk utblick
i Saepmie och Svenska kyrkans åtaganden tydliggörs.
Förhoppningen är att läsaren ska få en inblick i det sydsamiska samhället
såväl som i kyrkolivet, och kanske även få inspiration att besöka några av
platserna. Vid ett besök som enskild, eller varför inte vid en församlingsresa, kan boken med fördel användas som guide till dessa kyrkomiljöer.
Bokens många lästips ger möjlighet till fördjupad läsning för den som
önskar söka vidare kunskap. Anspråket är inte att i beskrivningarna vara
djupgående och heltäckande, snarare att locka till fortsatt förkovran ur
andra källor.
I texten berörs inte samernas äldre religion, för den som vill lära sig mer
om detta ämne rekommenderas boken Bissie: Studier i samisk religionshistoria (2003) av Hans Mebius.
Under tidigt 1900-tal började samer om sig själva och sitt folk använda
begreppet same istället för den historiska benämningen lapp. I modernt
språkbruk tillämpas principen att inte benämna folkgrupper med begrepp
de inte själva vill använda.
I det allmänna språkbruket kvarstår dock vissa vedertagna sammansättningsord med lapp- i betydelsen samisk, same-, i/från lappländskt landskap,
eller benämningar på platser där samisk närvaro gett namn åt platsen.
Dessa sammansättningar används också av forskare och språkvårdare för
att undvika att begrepp, händelser eller föremål placeras i fel tidsepok, för
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att alltså inte använda same i sammanhang där ordet historiskt sett ännu
inte var etablerat.
I den här boken används för historiebeskrivningens skull äldre vedertagna begrepp som lappmarken, lappförsamling, lappkapell, lappmässa,
lappstad, lappskatteland, lappfogde och pastor lapponum.

Det händer att Sveriges fjällkedja kallas Europas sista vildmark, vilket den inte kan sägas
vara. Fjällen har nyttjats av människan som lämnat olika avtryck, från det att inlandsisen
smälte fram till idag. Framförallt är fjällområdena ett samiskt kulturlandskap, ett
storskaligt beteslandskap präglat av många århundradens renbete.
Marsfjällen. Foto: Akar Holmgren

Åvtebaakoe
Daejnie gærjine sijhtien åarjelsaemien gærhkoejielemem vuesiehtidh jïh
naan gærhkoebyjreskh åarjelsaemien dajvesne Saepmesne åehpiedehtedh.
Hærnösanden stïfte gærjam dorjeme ektesne Gaaltijem, åarjelsaemien
kultuvrejarnge. Dah gærhkoebyjreskh gærjesne vihkeles orreme dennie
åarjelsaemien seabradahkesne. Gærjam dorjeme juktie dam jubileumem
sïjhteme heevehtidh gosse daelie 100 jaepieh vaaseme minngelen dam
voestes laantetjåanghkoem Sveerjen bielesne. Dïhte tjåanghkoe lij Staaresne
jïh jubileume aaj desnie jaepien 2018.
Gærjan nomme Sjeltie, man goerkese goh gærhkoehïelje, gærhkoesijjie,
maarhnasijjie.

Aalkoe
Dïhte guhte gærjam låhka åådtje dåeriedidh naakenh båeries saemien
tjåanghkoesijjide. Dah sijjieh lin 1700-jaepijste jïh åvtese gærhkoesijjine
sjïdteme, jïh naakenh maarhnasijjine aaj.
Gyöjnedahki lïhke gærhkoeh jïh kapellh tseegkesovveme dannasinie
gærhkoe sïjhti saemide jaksedh, dejtie edtji kristelesvoetese jarkelidh. Daej
sijjiej, man bïjre daennie gærjesne tjaelien, leah soptsesh mejtie vyörtegs
goltelidh, sijjieh orreme jïh daelie aaj vihkeles saemien gærhkoejieliemisnie.
Akte jis buerkiestimmie daennie gærjesne daagkere åålmegi bïjre,
gåhtjoen laahpe-åålmegh mah ajve Jïemhtesne jïh Herjedaelesne. Lars
Thomasson dej bïjre tjaala dennie artihkelisnie De historiska relationerna
mellan Svenska kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi (2016) jïh
daennie gærjesne satne åenehks kapihtelem tjaaleme. Gærja aaj daaletje
Saepmiem buerkeste jïh Svïenske gærhkoen dååjvehtassh tjïelkeste.
Håhkesjien dïhte guhte låhka edtja vielie guarkedh guktie dïhte saemien
seabradahke jis, jïh guktie dïhte saemien gærhkoejieleme. Kaanne gærja aaj
datnem eadtjaldahta dejtie sijjide mïnnedidh. Gosse dej sijjiej gåajka mænna, dellie maahta daam gærjan provhkedh goh bïhkedasse, jis oktegh jallh
åålmeginie ektesne mïnnedh. Jïjnjh raerieh gærjesne gusnie maahta vielie
lohkedh jïh vielie dej sijjiej bïjre lïeredh. Raerieh aevhkine dïsse, guhte sæjhta
vielie lohkedh. Ij daate gærja gaajhkem dej sijjiej bïjre buerkesth, vaallah
skreejrehte jïjtje gïehtjedidh mij vielie tjaalasovveme jïh soptsesovveme.
9

Ij leah goh daate gærja saemiej dejpeli jaahkoen bïjre. Dïsse, guhte dan
bïjre sæjhta lïeredh, juvnehtien lohkedh dam gærjam Bissie: Studier i
samisk religionshistoria, maam Hans Mebius (2003) tjaaleme.
Aare 1900-jaepine saemieh aelkiestin jïjtjemh bïjre dam lahtesem saemie
provhkedh jïh ij vielie dam båeries lahtesem laahpe. Ij daaletje gïelesne
baakoeh almetji bïjre provhkh mejtie eah jïjtjh sijhtieh provhkedh.
Læjhkan lea daaletje gïelesne beetsuvh dehtie båeries lahteste gosse
ektiedamme baakosne dïhte voestes lïhtse lea laahpe- mij edtja tjïertestidh
saemien, saemie-, saemien dajvesne jallh dajvesne, jallh lahtese dejtie sijjide
gusnie saemieh orreme. Daagkerh baakoeh mejtie ektiedamme hov aaj
dotkijh jïh gïelebarkijh provhkoeh aellies lahtesh, heannadimmieh jallh
aath båajhtode tïjjese båetieh, ij edtjh provhkedh saemie- desnie gusnie ij lij
annje aalkeme histovrijisnie provhkesovvedh.
Daennie gærjesne dagkerh lahtesh provhkesuvvieh goh lappmaarhke,
laahpe-åålmege, laahpekapeelle, laahpestaare, lappskatteland, lappfogde jïh
patovre lapponum.

Förord och inledning i sydsamisk översättning
av David Kroik
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Den här kartan över Sápmi och det samiska bosättningsområdet gör inte anspråk på
att vara exakt vetenskap när det gäller geografin. Speciellt svårt är det att markera en
sydgräns för samernas utbredning. Det finns arkeologiska spår efter samisk verksamhet
långt söder om det område vi markerat, även i Värmland och Västergötland. Karta samt
text från www.samer.se. Kartan är ritad av Anders Sunesson.

Nutida geografisk utblick
Härnösands stift som sträcker sig över Jämtlands- och Västernorrlands län
ligger på sydsamiskt område, så gör även de södra delarna av Luleå stift
inom Västerbottens län.
I samiska sammanhang kan det vara svårt att avgränsa de markområden som utgör olika geografiska enheter. Längre tillbaka fanns inga fasta
gränser för det som idag utgör Saepmie, det fanns varken landskap, län,
kommuner, stift eller ens nationer. Det samiska folket har under tusentals
år vistats, organiserat sig för jakt och fiske, bedrivit intensiv- och extensiv
renskötsel och förflyttat sig över stora markområden i årstidscykler. De har
också namngett platser, berg och sjöar där de befunnit sig.
Sydsamernas bosättningsområde är beläget på ömse sidor om gränsen
mellan Norge och Sverige, ungefär från Mo i Rana och Tärnaby i norr till
Idre och Trollheimen i söder.
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I Sverige finns idag 51 samebyar, en av dem belägen inom Västerås stift,
elva inom Härnösands stift och resterande samebyar inom Luleå stift.
Flertalet samebyar har sina vinterbetesmarker för renarna ända ut i kustkommunerna. På sydsamiskt område kommer till Medelpad, Ångermanland
och de södra delarna av Västerbotten renskötare med tusentals renar nerflyttande från fjälltrakterna varje vinter för att finna bete i skogslandet,
vilket de av sedvanerätt eller urminnes hävd har rätt till.

Renarna i Tåssåsens sameby samlade i rengärdet i Glen inför höstslakt.
Foto: Ewa Ljungdahl

Torvkåta i det gamla sommarvistet i Stensdalen i Handölsdalen. Kåtan håller sakta på att
återgå till naturen. Foto: Ewa Ljungdahl

Av samerna på den svenska sidan av Saepmie har cirka tio procent sin näring
inom renskötseln. I Härnösands stift finns förutom renskötare bland annat
ättlingar till skogssamer, fiskesamer, jordbrukande samer och de samer som
funnits i området av andra anledningar till exempel arbetstillfällen vid
kusten.
Att det bor och vistas många samer runt om i stiftet kanske inte alltid
märks så tydligt i söndagens huvudgudstjänst i församlingarna och till just
detta faktum kan det finnas historiska förklaringar.
Det syns kanske inte heller med lätthet i landskapet att samer funnits och
fortfarande befinner sig där, eftersom de lämnade spåren är diskreta och
försiktiga. De material som längre tillbaka användes till förvaringsgropar,
byggnader, rengärden och redskap var naturens egna och har sakta återgått
till sitt ursprung. Att lämna så omärkbara spår som möjligt efter sig är ett
för samer utmärkande förhållningssätt.
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Det som främst skiljer sydsamerna från
övriga samiska grupper är språket, sydsamiskan skiljer sig ganska mycket från
övriga samiska språk.
Uppskattningsvis finns det ungefär
500-700 talare av sydsamiska i Sverige
och Norge, utspridda över ett ganska stort
område. Sydsamiska är enligt UNESCO
ett av världens hotade språk. Antalet
talare av sydsamiska säger inget om hur
många sydsamer det finns. Flera generationer har förlorat sitt språk till följd av
den skolpolitik respektive land bedrivit i
förhållande till sitt urfolk.
Annat som särskiljer sydsamerna är
dräkten, ornamentiken, hantverket, byggnadsskicket och andra kulturyttringar.

Saepmie är sydsamernas benämning på hela det samiska
området. Samer finns i fyra
länder; Ryssland, Finland, Norge
och Sverige, men det finns
ingen erkänd samisk nation.
en Sameby är dels ett geografiskt avgränsat renbetesområde
och dels en samfällighet som
samerna som bedriver renskötsel inom området tillsammans
utgör. Inom en sameby finns
flera renskötselföretag. Som
juridisk person är samebyarna
en slags ekonomisk förening.

Skobanden visar att personen kommer från sydsamiskt område. Foto: Ewa Ljungdahl

Svenska kyrkans åtagande enligt
kyrkoordningen
Samiska är ett av Sveriges fem erkända
KyrKoordning för
nationella minoritetsspråk, det vill säga
Svenska kyrkan är det
språk som talats i landet under mycket
regelverk som kyrkomötet
fastställer för att Svenska
lång tid och som Sverige som nation därför
kyrkan över hela Sverige
åtagit sig att skydda och bevara i enlighet
internt ska ha gemensamma
med två Europarådskonventioner.
regler, trots att församlingarna
De nationella minoritetsspråken är också
och stiften är självständiga
organisationer som lyder under
skyddade i lagen om nationella minoriteter
Lagen om trossamfund och
och minoritetsspråk, samt i språklagen.
Lag om Svenska kyrkan.
De nationella minoritetsspråken ska
värnas, skyddas och främjas aktivt för
År 2010 fastställdes i Svenska
språkens egen skull och för att de är en del
kyrkan
en särskild policy för
av det svenska kulturarvet.
arbetet på andra språk och beSamerna är förutom en nationell
greppen Flerspråkig kyrka och
minoritet också ett urfolk med särskilda
Flerspråkigt arbete etablerades.
urfolksrättigheter. Inom folkrätten har det
utvecklats ett specifikt skydd för urfolk,
SprÅKet är en viKtig Kulturbärare
nationella minoriteter och teckenspråkiga,
inlärning av förstaspråket,
eller förstaspråken för den
med särskilda rättigheter för språkflerspråkige, sker ofta inom
användarna. Bland alla medlemmar som
familjen och i nära sociala
gemensamt utgör Svenska kyrkan finns
interaktioner. Det språket
alltså personer som har ett särskilt skydd
blir då besläktat med tidiga
grundläggande emotioner och
i Sverige för att de ska kunna bevara
kan benämnas det emotionella
sina språk, sin särart, sin kultur och sina
språket eller om man så vill;
traditioner. Svenska kyrkans arbete med
hjärtats språk.
samiskt kyrkoliv handlar därför mycket
om frågor kring tillgänglighet, delaktighet, diskriminering, utsatthet,
minoritets- och urfolksidentitet, samråd, inflytande och självbestämmande.
I religiösa och andliga sammanhang har det mycket stor betydelse att
få höra evangeliet på sitt emotionella språk, det blir en direkthet i tilltalet
och närhet till budskapet. Det är också väl känt att man bör använda en
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persons emotionella språk i terapeutiska samtal. På motsvarande sätt bör
det användas i själavårdssamtal och utsatta situationer när någon behöver
stöd.
För ett urfolk som samerna finns mycket av den traditionella kunskapen
inom gruppen bevarad i själva språket. Endast en del av denna kunskap
finns nedtecknad. Bevarandet och revitaliserandet av språket blir därmed
livsviktigt för kontinuiteten och förmedlandet av urfolkskulturen. Om
språket går förlorat, går även den inbäddade kunskapen förlorad. Många
samer, som kanske själva förlorat det samiska språket eller som aldrig fått
möjlighet att lära sig det, sätter stort värde på att samiska används i gudstjänstsammanhang eftersom det är ett synliggörande av dem som urfolk.
Enligt kyrkoordningen ska varje församling i sin församlingsinstruktion
redogöra för hur de arbetar med samiska, finska, teckenspråk och andra
språk.
läStipS
4Svenska kyrkan 2010. En flerspråkig kyrka.
4Svenska kyrkan 2016. En kyrka – många språk.
4Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete.
Lindmark, D. Sundström, O. (red) 2017. Gidlunds.
4Svenska kyrkan, Artikelförfattarna och Författarna: 2015. När jag var åtta år
lämnade jag mitt hem och har ännu inte kommit tillbaka: Minnesbilder från
samernas skoltid. Verbum.
Gitsfjäll. Foto: Tage Lundin

Samiska rådet i Svenska kyrkan
Samiska rådet i Svenska kyrkan finns sedan 1996 på den nationella nivån
och svarar under kyrkostyrelsen. Till rådets uppgifter hör att främja den
samiska kulturens egenart och uttryck i kyrkolivet, och att särskilt uppmärksamma de samiska språkens ställning i gudstjänst- och andaktsliv.
Samiska rådet samordnar arbetet med översättningar av kyrkohandbok,
psalmbok, bibel, och utgivning av andaktslitteratur och undervisningsmaterial. Samiska rådet bevakar även frågor rörande samernas rättsliga
förhållanden, såväl i kyrkan som i samhället i stort.
Samiska rådet utses av kyrkostyrelsen och består av ledamöter med
ersättare från Sametinget, biskopsmötet, kyrkostyrelsen, ungdomsförbundet
Sáminuorra, Luleå- och Härnösands stift. Även Västerås stift finns representerat, inom vilket Sveriges sydligaste sameby Idre ligger.

Samisk konfirmation
Konfirmationen är den avgjort viktigaste kyrkliga traditionen i samiska
sammanhang. Konfirmationsläger särskilt riktat till samiska ungdomar har
en lång och stark tradition inom Svenska kyrkan. Procentuellt sett konfirmerar sig idag betydligt fler samiska ungdomar än svenska. Barnkonventionen säger bland annat att ett barn som tillhör en språklig- och etnisk
minoritet eller ett urfolk inte får förvägras rätten att tillsammans med
medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, bekänna sig till eller utöva
sin religion, inte heller förvägras att använda sitt eget språk. Det samiska
konfirmationslägret bidrar till att stärka den egna identiteten som etnisk
minoritet och urfolk.

Frälsarkransen
Idag är det vanligt att i konfirmationsundervisningen använda sig av material ur det stora utbud som finns kopplat till Frälsarkransen, det moderna
radband i form av ett armband som biskop Martin Lönnebo är upphovsman till. Exklusivt för det samiska konfirmationslägret tas det fram en särskild Frälsarkrans med tillstånd av Verbum förlag. I stället för armbandets
vanliga glas- eller träpärlor används pärlor gjorda av noga uttänkt material
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för att stärka kopplingen till den samiska kulturen. I Frälsarkransen har varje
pärla en särskild betydelse, tillsammans sammanfattar de livet och den kristna tron. I den samiska versionen har pärlorna genom materialen ytterligare
symbolik, de är dessutom tillverkade av olika samiska hantverkare.
Gudspärlan är en stor silverkula och Jagpärlan är en liten facetterad
silverpärla. Doppärlan är gjord i vitt glas med de fyra samiska färgerna,
blått, rött, grönt och gult. Ökenpärlan är gjord av renskinn och Tystnadspärlorna är gjorda av renhorn. Kärlekspärlorna är gjorda av björk
som har färgats på ett speciellt samiskt sätt med alspån och Nattens pärla
är gjord i svart sten. Hemlighetspärlorna, Bekymmerslöshetspärlan och
Uppståndelsepärlan är gjorda av tunt ullgarn.
Till konfirmationshögtiden är det vanligt att ungdomarna får sin så
kallade vuxenkolt, eller att något i den kolt man har förändras, något
som markerar en ny period, ett nytt steg mot vuxenlivet. Koltens modell,
mönster och färgsättning visar på geografisk tillhörighet samt familj- och
släktband.
AnnaSara Stenvall i Funäsdalen berättar om konfirmation, dop och vigsel:
Konfirmationen är i min familj en självklarhet att delta i, det är en tradition
ingen ens ifrågasätter. Konfirmationstiden och det samiska konfirmationslägret är en jätteviktig period för ungdomarna. Saepmie är stort och lägret
ger chans att hitta kompisar i samma ålder, de får en gemensam grund att
stå på och de kan börja bygga ett kulturstärkande nätverk. Som förälder vet
jag att det inte är vilket läger som helst, kyrkan känns stabil.
Efter konfirmationslägret får mina barn börja åka på Sáminuorras årsmöten, då har dom blivit stora nog. Fortfarande får många sin vuxenkolt
till konfirmationen, men detta är egentligen ingen idé eftersom ungdomar
idag fortfarande växer så mycket i den åldern.
Dopet firas inte lika stort, då deltar familjen och de närmaste, man väljer
flera faddrar och gärna från olika delar av Saepmie.

4 Foto: Kim Falkensköld Rehnman
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Hur viktig traditionen med vigsel är beror på varifrån man kommer,
här kring Funäsdalen gifter sig nästan ingen. Men om man gör det så är
det självklart att ta på kolten för den som har, dock finns inte lika tydliga
traditioner man måste följa som kring konfirmationen. I Arvidsjaur, som
jag kommer ifrån, där gifter sig alla oavsett man är same eller svensk.
Och i Nordnorge är det jättestort, stora kalas och alla är bjudna!
läStipS
4Information/material om Frälsarkransen: Verbum förlags hemsida: www.verbum.se
4Jannok Porsbo, S. Samedräkter i Sverige. Skrifter från Ájtte 3, Jokkmokk 1999.
4Syrjänen Schaal, K och Huss, L. 2014. Tio sätt att stärka barn och unga:
Ett minoritets- och urfolksperspektiv. Svenska kyrkan, Hugo Valentin-Centrum.
4Utrikesdepartementet 2012. Mänskliga rättigheter: Konventionen om barns
rättigheter, Alfaprint

Konfirmandgemenskap. Foto: Kim Falkensköld Rehnman

Andakt kring Frälsarkransen. Foto: Kim Falkensköld Rehnman
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Lappförsamlingarna i Jämtland – Härjedalen
- gemenskap eller segregering?
Av Lars Thomasson
Kyrkan genomförde 1746 för samerna i
Lars Thomasson växte upp
Jämtlands län en församlingsreform – med
i Åre som yngste son till den
särskilda lappförsamlingar (från början en
berömde samefotografen
gemensam men sedermera fyra lappförsamoch renägaren Nils Thomasson. Lars har ett förflutet
lingar) – vid sidan av och utan anknytning
som lärare, nomadskoletill övriga regionala församlingar. Besluinspektör, skolchef, historiker
tet fattades av ett dåvarande ämbetsverk
och författare.
(Kongl. Direktionen öfver Ecklesiastique
Under åren 1971-1975 var
Werket i Lappmarken) och resultatet kvarhan ledamot av sameutredningen SOU 1975:99100.
stod ända fram till 1941.
Han har även varit pionjär
Den enda kontakten som förekom med
vad beträffar samiskt orgaen reguljär församling var att man delade
nisationsarbete, bland annat
var han en av hjärnorna
präst. I rollen som samernas präst omnämnbakom tillkomsten av
des han som pastor lapponum. Titeln på
Sametinget och har varit
latin kom nog att socialt också markera en
livligt engagerad i Svenska
viktig position över samernas huvuden.
Samernas Riksförbund (SSR).
Från början var det en enda församling
1994 blev Lars filosofie
för länets alla samer, men efter hand delahedersdoktor vid Umeå
universitet.
des den upp i fyra lappförsamlingar: Frostvikens, Hotagens, Undersåkers och Tännäs.
För kyrkans centrala ledning var det här naturligtvis också en form av
kontroll och tillsyn över samerna. För samerna innebar det här en stark
social begränsning, som i sin ytterlighet till och med kom att försvåra
samernas kontakter med majoritetsbefolkningen i övrigt. Det här gjorde
också att inga kommunala organ hade att befatta sig med samernas
eventuella behov av hjälp och stöd från samhällets sida. Landshövdingen
Jon Ericsson ger oss sin komprimerade bild av samernas situation i en
skrivelse till Kungl. Maj:t 15 aug. 1892: ”Lappen tillhör inte någon
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kommun, han betalar ingen skatt och har inga kommunala rättigheter.
--- Han har ingen vänskap att påräkna i bygden --- Därför är staten den
ende Lappen har att stödja sig på, och lappfogden är hans vän och hjälp då
Lappen lider skada. Staten avlönar lärare för hans barn, och präster ger
honom religionsundervisning. Staten underhåller också den gamle Lappen,
då han skulle haft fattigvård, om han tillhört någon kommun.”
Pastores lapponum tycks under de första 150 åren inte ha bedrivit någon
i nutida mening uppsökande verksamhet. Arbetet underlättades dock genom
tillkomsten av nya kyrkor och kapell i fjälltrakterna, som minskade de
yttre avstånden mellan präst och församling. I Ljusnedal uppfördes kyrka
1757 och kapell i Viken (Frostviken) 1799, i Hotagen 1795, i Handöl
(i Åre) 1799, i Vallbo (i Undersåker) 1863, i Ankarede (i Frostviken) 1827
och i Kolåsen (i Kall) 1847.
Det finns inga tecken på riktigt planerad församlingsverksamhet. Samerna förutsattes komma på prästens kallelse en eller att par gånger om året,
då allt skulle klaras av, lysning och vigsel, dop och begravning, ”examination” (husförhör) och nattvardsgång. Vid begravningen hade kistan satts
i jord långt före själva jordfästningsakten som ägde rum först vid den
ordinarie kyrkhelgen.
Lappförsamlingarna gav jämtlandssamerna en undantagsställning
jämfört med lappmarkerna längre norrut, där samer och nybyggare tidigt
ingick i gemensamma församlingar, eftersom samer i regel fanns där först
från början. Lappförsamlingarna i Jämtlands län hade inget kyrkoråd och
inte heller någon föreskrift om kyrkostämma. De deltog inte heller i de
reguljära församlingarnas kyrkostämmor eller prästval eftersom de var
kyrkobokförda i så kallade icke-territoriella församlingar, vilket gjorde att
de inte heller hade rösträtt.
Även i fråga om fattigvården skilde sig jämtlandssamerna från både
övriga samer i landet och från majoritetsbefolkningen. I Norrbottens och
Västerbottens län låg ansvaret för samernas fattigvård på kommunerna.
I Jämtlands län ombesörjdes samernas fattigvård av de fristående lappförsamlingarna. Kommunerna där var fritagna från både ansvar och kostnader, eftersom samerna inte var bokförda som kommun- eller församlingsmedlemmar.
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Sedan 1800-talets mitt utgick statsbidrag till samernas fattigvård.
Största delen gick till Jämtlands län, därför att statsbidraget där skulle
täcka all fattigvård, det var inte som i Norrbottens och Västerbottens län
bara ett kompletterande bidrag till kommunerna. I Jämtland fanns dock
ett ålderdomshem i Änge i Undersåker, drivet av privata sponsorer med
intressen för hjälp till åldrande jämtlandssamer. Ett annat privat ålderdomshem (för ”värnlösa, åldriga lappar”) fanns i Hillsand i Ströms socken,
inrättat av frikyrkopastorn Mikael Sandell.
Men pastores lapponum klarade inte
paStoreS lapponum var
av ansvaret för fattigvården. Samernas
tjänstetiteln på de präster som
fattigvård var från början avsedd att
verkade i lappförsamlingarna i
Jämtland och Härjedalen fram
skötas av en styrelse, men det mesta
till 1942.
tyder på att det var prästen ensam som
ansvarade för besluten.
Under 1920-talet utredde landshövdingen i Jämtland Johan Widén frågan
om den samiska fattigvården med resultat att fattigvårdslagen borde gälla
till fullo och att ingen samisk fattigvård längre fick finnas vid sidan om.
Kommunerna avvisade förslaget och gjorde motstånd mot det också i riksdagen. Men fattigvårdskonsulenten Verner Hedlund i Östersund hävdade i
riksdagen att det inte fanns någon skillnad ”mellan de understödda lapparna och övriga medborgare som får fattigvård. Då vi vant oss vid förhållandena, blir det inte så stor börda för kommunerna och inte heller till något
men för lapparna”. Pastores lapponum gjorde dock, med något undantag,
motstånd in i det sista. ”Lapparna bör ha rätt att ostörda få förbli samefolket”, tyckte Evald Larsson, pastor lapponum i Frostviken.
Domkapitlet i Härnösand sa sig i ett yttrande 28 dec 1940 ha full
förståelse för att man på vissa håll av historiska skäl velat behålla lappförsamlingarna, men tillstyrkte ändå förslaget. En ledamot reserverade sig,
kontraktsprosten i Revsund Rickard Åström, som också angav att det inte
fanns något skäl till att ”lappbefolkningen blandas med och alltmer uppgår
i den svenska befolkningen. ”I stället borde åtgärder i motsatt riktning
eftersträvas”, hävdade han ”oavsett vad en eller annan av lapparna själva
kan önska”.
Men där det fanns grogrund för främlingskap och utanförskap fanns
också exempel på goda vänskapsförhållanden mellan samer och ortsbor i
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Friluftsgudstjänst i Hosjöbottnarna, Hallens församling 2004
(nuvarande Västra Storsjöbygdens församling). Foto: Ewa Ljungdahl

glesbygden. Livets ”stilla flyt” i vardagen mellan grupper som i äldre tid
näringsmässigt stod varandra närmare än idag. Även om lappförsamlingarna bidrog till att segregera samerna från samhället i övrigt så fans där
också en värdefull gemenskap samerna emellan. De så kallade lappmässorna
blev för många ett av få tillfällen till samvaro med samer utanför den egna
samebyn, och kunde ibland bli små högtider. För många samer fanns det
kanske inte så många andra tillfällen att träffas.
Mässorna gjorde också samerna till trogna kyrkobesökare. Jag tror det
måste ha glatt prästerna att vid de här begränsade tillfällena få möta så
kyrksamma och för deras budskap så öppna mottagare. Eller som en av de
sista pastores lapponum uttryckte det, att lappmässorna var ”präglade av
säregen och innerlig stämning”. Man måste fråga sig varför ingen i kyrkans
centrala ledning kände bristande tillfredsställelse med den församlingsordning som rådde och den långvariga segregering den ledde till.
Jag har i det här sammanhanget också reflekterat över den återkommande uppfattningen, att samerna borde behandlas som en ”i kulturellt och
socialt avseende sluten befolkningsenhet”, det vill säga inte beblandas med
majoritetsbefolkningen i övrigt. Det synsättet förstärktes också genom de
rasteorier som gjorde sig gällande under 1920- och 1930- talen, och lappförsamlingarna sågs som en garanti för den bestående ordningen.
De nya församlingar, som samerna fortsättningsvis skulle tillhöra som
fullvärdiga medlemmar, hade ju hela tiden varit deras huvudsakliga
hemorter. För framtiden skulle hemförsamlingarnas omsorg snarare berikas
än belastas, när också samerna togs in i gemenskapen med församlingsborna i övrigt.

läStipS
4Thomasson, L. 2002. Lappförsamlingar – gemenskap eller segregering?
Ur Jämtlandssamernas nutidshistoria. Gaaltije.
4Thomasson, L. 2016. Lappförsamlingar i Jämtland – Härjedalen 1746-1941
Gemenskap eller segregering ur De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan
och samerna: En vetenskaplig antologi. Artos & Norma.
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Kyrkstäder och lappkapell
En kyrkstad är en samling av stugor, kåtor eller bodar avsedda för övernattning i samband med kyrkbesök. Kyrkstäder är framför allt kända från
norra Sverige, men har även funnits i Norge och Finland. De äldsta kyrkstäderna finns belagda sedan början av 1600-talet. Kyrkstäderna kom till
för att de sockenbor som hade långa avstånd till kyrkan skulle ha någonstans att bo under kyrkhelgerna. Bönderna byggde stugor medan renskötande samer byggde kåtor eller bodar. Kyrkstäder med samiska byggnader
kallas ibland för lappstäder.
Kåtor och stugor fick endast användas tillfälligt vid kyrkhelgerna, under
övriga delar av året skulle de stå tomma. Mässa hölls vanligen två gånger
per år. Byggnaderna i kyrkstäderna står på kyrkans eller statens mark, men
ägs av enskilda personer. Förutom kåtor och kyrkstugor uppfördes vanligen
stugor även för prästen, länsman, lappfogden och doktorn.
Lappkapell kallades de kapell som tillkom speciellt för att tillgodose
samernas kyrkliga behov. Vintertid, när renskötarna befann sig med renarna på bete i skogstrakterna, hade de oftast möjlighet att delta i högmässan i församlingskyrkorna, något som var omöjligt sommartid när
renar och renskötare vistades i fjällen. Till en början försökte prästerna
besöka samerna i deras sommarvisten, men det visade sig vara en svår
uppgift, och därför uppfördes ett antal kapell som var lättillgängliga för
samerna och låg nära fjällen och sommarvistena.
Foto: Ewa Ljungdahl

De samiska kyrkstäderna och lappkapellen ligger på platser som sedan
mycket länge har använts som mötesplatser. Ofta ligger de längs renarnas
vandringsleder mellan sommar- och vinterland.

Kapellens och kyrkstädernas sociala betydelse
som mötesplatser
Lappmässorna var av flera skäl viktiga för samerna. Det primära var förstås att träffa prästen och delta vid gudstjänst, nattvardsgång och förrättningar, men den sociala betydelsen av att träffa bekanta kunde vara minst
lika viktig. Det var under kyrkhelgerna man umgicks med släkten, blev
uppdaterad om vad som hade hänt sedan sist, bytte tankar och diskuterade
renskötsel och samepolitiska frågor.
– Det hörde liksom till att man skulle vara med, berättar Folke Fjällström
från Vålådalen om Vallbomässan.
När man ändå reste långt och alla var samlade på en och samma plats
var det praktiskt att sköta ärenden med både kyrkan och myndigheter och
samtidigt konsultera doktorn. I kyrkstäderna hade förutom prästen också
länsman och lappfogden egna stugor där man hade möten med samerna.
Doktorn brukade ha tillfällig mottagning i någon lånad stuga. Ibland kom
även handelsmän som hade diverse varor att sälja.
I samband med många mässor var det dans och andra världsliga nöjen
på kvällarna, och det gavs gott om möjligheter att stifta nya bekantskaper.
Det finns många berättelser om hur ungdomar träffades på dansen och
sedan bildade par, för att något år senare bjuda till bröllop i samband med
mässan. Ytterligare något år senare var det kanske dags för barndop.
I början av 1900-talet började samerna organisera sig och diskutera
gemensamma intressen, problem och orättvisor och i samband med
kyrkhelgerna hölls ofta interna samepolitiska möten.
Fatmomakkes sameförening höll sitt första möte på kyrkplatsen
redan 1904, och i Ankarede hade Frostviken-Hotagens sameförening sin
samlingslokal från 1926, samma år som föreningen bildades.
I Jänsmässholmen var det alltid Offerdals sameförening som ansvarade
för kaffeserveringen på den så kallade Holm-mässan. Offerdals sameförening hade sin föreningslokal i Jänsmässholmen, och när det var mässa
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passade man på att samtidigt ha sina möten. I kyrkstäder och lappkapell
gavs även tillfällen för samerna att träffa turister och knyta bekantskaper
som idag kan kännas smått osannolika. I Jämtland var det framför allt
mässorna i Kolåsen och Vallbo som utvecklades till turistattraktioner.
Vid augustimässan 1956 stod det till exempel hundra bilar och flera
bussar parkerade utanför kapellet i Vallbo. Turisterna betraktade de i sina
ögon exotiska samerna, och beundrade deras dräkter och slöjd. Samerna i
sin tur tyckte många gånger att turisterna uppförde sig märkligt. Att bestiga
en fjälltopp utan ärende sågs som nästan lite löjeväckande. Även kungligheter besökte fjällen och träffade samer på mässorna. Prins Oscar Bernadotte
och hans hustru Ebba var exempelvis ofta gäster på mässorna i Kolåsen
i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Deltagare i lappmässan i Kolåsen. Den långe mannen i hatt är prins Oscar Bernadotte.
Längre bak, i vit klänning, Ebba Bernadotte. Foto: Folke Hoving/Jamtlis fotosamlingar

I lappkapell och kyrkstäder fanns även utrymme för väckelserörelsen,
möten med predikanter från Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) och
andra samfund var vanliga. I bland annat Kolåsen och Vallbo hölls välbesökta väckelsemöten i speciella bönekåtor intill kapellen i samband med
lappmässorna.
läStipS
4Eklöv, L. & Lundmark, B. 1997. Morgon mellan fjällen: En ny ton i sydsamiska bygder.
EFS-förlaget.
4Fatmomakke sameförening 1904-1979. Tryckt i Vilhelmina 1980.
4Thomasson, L. 2016. Lappförsamlingar i Jämtland – Härjedalen 1746-1941
Gemenskap eller segregering ur De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och
samerna: En vetenskaplig antologi. Artos & Norma.

Möte i bönekåtan i Vallbo.
Foto: Nils Thomasson, Jamtlis fotosamlingar

Gudstjänst i det fria. Långsådalen början av 1950-talet. Foto: privat

Samer i evangeliets tjänst
Trosskiftet i Saepmie sträcker sig över flera århundraden. Från 1400-talet
återfinns skriftligt material som berör samernas religiösa förhållanden.
Den kristna missionen gick hand i hand med statens strävanden att kolonisera lappmarkerna. Ett sätt att underlätta såväl kolonisation som mission
var att sprida kyrkobyggandet i inlandet och att engagera samer för
missionsarbetet. I det följande presenteras tre karaktärsstarka personer.

Margareta
Från slutet av 1300-talet berättas om den samiska kvinnan Margareta som
av allt att döma hörde hemma på sydsamiskt område, i Åsele- eller Lycksele
lappmarker. Förutom samiska behärskade hon svenska och gripen av
evangeliet, med en önskan om att hennes landsmän också skulle bli omvända, gav hon sig iväg på flera vandringar söderut för att tala med kyrkans
ledande män, med en vädjan om att missionärer skulle sändas till Saepmie.
Margareta gjorde intryck på dem hon mötte, hennes namne unions31

drottning Margareta utfärdade år 1389 ett brev ställt till det samiska folket
där de uppmanas ”att antaga den allmänneliga tron”. Ett liknande brev
förmådde Margareta kung Erik av Pommern att utfärda år 1419. Inget av
dessa brev tycktes dock göra någon större verkan. Någon egentlig
missionsverksamhet bland samerna kom inte igång förrän på 1700-talet.

Solens son gör loss sitt fartyg,
tar de bäste männen med sig.
Vinden viner emot seglen,
havsvidundret driver båten,
böljorna får fart på folket,
skummet yr om skutans styre,
östanvinden skjuter skeppet,
driver båten bortom månen,
bortom solens bjärta skiva.
Sol och måne bliva mindre
än Nordstjärnan nyss, men stjärnan
överträffar själva solen,
lysande med annan ljuskraft,
bländande med röda strålar.
Solsonen (ur Solsöner), i svensk tolkning av
Björn Collinder 1953.

Anders Fjellner
Foto: Lotten von Düben 1871 © Nordiska museet
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Anders Fjellner
Samepojken Anders föddes enligt sägnen vid den så kallade Länsmansstenen på den norra sluttningen av Rödfjället i Härjedalen en mörk och
kall septembernatt 1795. Pojken var son till renskötarna Märta och Tomas
Jonsson och skulle bli en av sydsamernas främsta diktare. Anders tog sig
senare namnet Fjellner.
Anders var intresserad av böcker och ville läsa. Som en av få sameynglingar fick han möjlighet att studera, först vid Frösö trivialskola,
därefter vid Härnösands gymnasium och slutligen vid universitet i Uppsala.
Vid tjugofem års ålder blev han prästvigd i Uppsala och arbetade sedan
under många år som präst, först i Jukkasjärvi och Karesuando och därefter som kyrkoherde i Sorsele. Men det är inte främst för sin prästgärning
Fjellners namn fortfarande lever kvar.
Redan som barn hade han intresserat sig för samernas sagor och sagoberättande, och som vuxen diktade han målande och inlevelsefullt både
om Biejjen-Nieide: Soldotter och Biejjen-Barnieh: Solens söner. Det var
framförallt eposet Solens söner som gjorde Fjellner berömd långt utanför
hemtrakterna vid Rödfjället. Anders Fjellner kallas ibland hedrande för
samernas Homeros.

Jon Jonsson Fjällgren
Jon Jonsson Fjällgren föddes i en renskötarfamilj 1867. Han flyttade
tillsammans med sina föräldrar och senare sin fru Kristina och deras barn
runt i renskötselområdet i Jämtlands län. Bland annat var de bosatta i
Oviksfjällen och i Idre sameby. Från 1917 hade Jon och hans familj sitt
huvudviste i Anådalen i Mittådalens sameby. Jon var under flera år
verksam som predikant i EFS. Han var även känd för sitt samepolitiska
engagemang och var något av en samernas talesman. Jon Fjällgren avled
1954. Hans son Jonas Fjällgren (1897-1931) var uppskattad evangelist
inom Kvinnliga Missions Arbetare (KMA).
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Lars Thomasson berättar ett minne från barndomen, om en viktig samisk
markering i rätt ögonblick:
Söndagen 31 juli 1938 var jag tio år och befann mig med min far på
Flatruet, den väldiga fjällplatån i västra Härjedalen. Flatruet var fullt av
folk, enligt lokaltidningarna dagen efter ”en tusenhövdad publik och
hundratals motorfordon”. Från byarna runt omkring hade man som det
också hette ”gått man ur huse” för att vara med.
Det var en stor lokal begivenhet på gång. Den nya vägen över
Flatruet skulle invigas, den väg som förbinder Ljungdalen med i första
hand Mittådalen och Funäsdalen. Det var då till och med Sveriges högst
belägna landsväg, med högsta punkten 985 meter över havet.
Där fanns nu hela personrekvisitan, från vägingenjörer och generaldirektörer till företrädare för kommunen och länet med landshövdingen Munck
af Rosenschöld i spetsen. Där var också från regeringen dåvarande
kommunikationsministern Albert Forslund.
Prosten Daniel Hörnström i Lillhärdal höll friluftsgudstjänst. Förre
riksdagsmannen Ingebrikt Bergman hälsningstalade. Vägexperter redogjorde
för vägbygget, landshövdingen talade och statsrådet Forslund invigde.
Läraren Olof Jansson i Ljusnedal gav en kulturhistorisk översikt över
västra Härjedalen.
Vägen går också över Mittådalens samebys renbetesmarker. Om det
talade ingen. Mittådalens sameby fanns inte representerad på något sätt.
Minnesstenen på högsta vägplatån upplyste om att det var Ljungdalens
byamän som reste stenen. Inga samer fanns med någonstans i planeringen.
De fick nöja sig – som både förr och senare – med att bara vara ett dekorativt inslag i folkmyllret på Flatruet.

4 Jon Fjällgren 1867-1954.
Foto: Nils Thomasson, Jamtlis fotosamling
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Det var i det här sammanhanget jag fick vara med om min fars och
Jon Fjällgrens planerade överraskning. Jag minns hur min far instruerade
Fjällgren:
– Du måste hålla dig så nära talarstolen du kan. Och när Olof Jansson
talat färdigt och stigit ner, måste du snabbt upp i talarstolen. Du får inte
dröja. Varje sekund är viktig. Hinner det gå någon minut är det för sent.
Och så måste du tala mot mikrofonen. Annars hörs du inte genom högtalarna.
Olof Jansson hade talat länge. Hans tal måste vara slut när som helst.
Jag tittade efter Jon Fjällgren. Jag såg honom inte, och jag – tioåringen –
greps nästan av panik. Min far såg bekymrad ut. Olof Jansson slutade tala
och steg ner. Det dröjde några hemska sekunder.
Men där stod Jon Fjällgren plötsligt i talarstolen. Några samekvinnor i
vår närhet torkade tårarna av rörelse. Jon Fjällgren i talarstolen i det här
sammanhanget! Men så förtätat kan verkligen ett ögonblick vara.
Nu var inte Jon Fjällgren inte vilken same som helst. Vid det här laget
hade han hunnit passera sjuttio. Hans gestalt gjorde sig bra mot horisonten.
Och så hade han ”talets gåva” som det hette vid den tiden. Något koncept
hade han inte, men orden föll väl.
Han hade aldrig sett så många människor på Flatruet någon gång,
påminde han om, men renar i samma mängd där var för en same en kär
syn, vill jag minnas han erinrade om. Jag minns hur han steg ner. Hur man
bad honom komma fram till hedersgästerna och hur han hälsade på landshövdingen, på statsrådet och övriga honoratiores.
Ortstidningarna refererade den här händelsen utanför programmet som
”ett mycket originellt och av den månghövdade publiken uppskattat tal”.
En journalist beskrev ögonblicket så här: ”När alla slutat tala och publiken
beredde sig på att vända blickarna mot den naturliga idrottsplatsen på
Flatruet, där tävlingar skulle äga rum, hördes en röst i högtalaren.
Man vände sig åter mot talarstolen, och vem var det som krupit upp i den
om inte en lappman i toppluva och rödrandig kolt. Publiken trodde nog att
lappen ville göra sig lustig och pröva hur det kändes att stå i talarstol där
så fina karlar förut stått.
Men när Jon Fjällgren, ty det var han, sagt några ord så hade man
kommit på andra tankar. Och man lånade honom gärna sitt öra. Sedan
han från fjället och ödeviddernas folk framfört en hälsning och ett tack för
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vägen behövde han inte vänta applåderna”. De här två som ville bryta tystnaden kring samerna, som förstod att man ibland måste ta egna initiativ,
var inga revolutionära ungdomar utan två mogna och erfarna samer. Som
inget annat önskade sig än att också samerna skulle få känna sig delaktiga
i och ge uttryck för den gemensamma glädjen över vägen. Att få vara samer
men samtidigt en integrerad del i samhället i övrigt.

läStipS
4Eklöv, L. & Lundmark, B. 1997. Morgon mellan fjällen: En ny ton i sydsamiska bygder.
EFS-förlaget
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solsönerna. Skrifter i västerbottnisk kulturhistoria.
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4Lundmark, B. 2016. Samerna och frikyrkosamfunden i Sverige, ur De historiska
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Artos & Norma.
4Rydving, H. 2016. Samisk kyrkohistoria, ur De historiska relationerna mellan Svenska
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Kvinnliga miSSionS arbetare (Kma) var en ekumenisk missionsorganisation som
grundades 1894. Föreningen hade utsända missionsarbetare både i Sverige och
utomlands och ägnade sig även åt missionsarbete bland samerna i Jämtland.
KMA uppförde 1908 ålderdomshemmet Fjällgård i Undersåker. KMA lades ner
2004.

evangeliSKa FoSterlandSStiFtelSen (eFS) som grundades 1856 är en väckelserörelse inom Svenska kyrkan som betonar vikten av lekmannaengagemang i kyrkan och som har rötter i 1800-talets folkväckelse. EFS
utgör inget eget trossamfund, det är en självständig rörelse inom Svenska
kyrkan.

SvenSKa miSSionSSällSKapet (SmS) bildades år 1835 med Svenska kyrkan som
moderorganisation. SMS uppgift var att främja mission bland samer i svenska
lappmarken. I uppgiften ingick bland annat att anordna missionsgudstjänster,
utge missionsskrifter, stödja unga män som ville utbildas till missionärer och
kateketer. Med sin missionsentusiasm bidrog SMS till att lägga grunden för den
andliga förnyelsen bland samerna. SMS lades ner år 2001.

väcKelSe är en period av öKad religiöS aKtivitet som ibland lett fram till
bildandet av bestående organisationer eller trossamfund. I Sverige är
begreppet framför allt förknippat med folkväckelsen under 1800-talet, då fristående församlingar tillsammans med nykterhetsrörelsen
och arbetarrörelsen banade väg för det demokratiska genombrottet i
landet. Inom svensk kristenhet har begreppet kanske främst används
inom frikyrkorna, men det finns också exempel på väckelser inom
Svenska kyrkan, till exempel læstadianismen.
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Vilken roll spelar lappkapell och kyrkstäder idag?
I lappkapellen är det länge sedan det firades traditionella lappmässor och
hölls speciella gudstjänster för samerna. Termen lappkapell används inte
längre, kapell får räcka. Även om det inte längre firas särskilda samiska
mässor används kapellen fortfarande av samerna för dop, bröllop och
begravningar och i vissa fall gudstjänster med samisk prägel. Ett sådant
exempel är invigningen av den årliga så kallade Lapphelgen i kapellet i
Gillesnuole.
Kyrkstäderna i Fatmomakke och Ankarede fungerar fortfarande som
viktiga mötesplatser. Framförallt är det midsommarhelgerna som är förknippade med festligheter och möten. Då drar sig varken unga eller gamla
för att åka 50 mil enkel väg för att fira och träffa vänner och bekanta.
Mikael Jonasson, som är ordförande i Frostviken-Hotagens sameförening,
berättar i Jämtlands gratistidning nr 6, 2017 om dagens midsommarfirande
i Ankarede:
Vårt föreningshus heter Aernie, det sydsamiska ordet för eldstad. Det är en
knutpunkt, vi samlas vid elden. Ankarede har varit kyrkplats i hundratals
år. Förr möttes man två gånger per år i samband med att renarna flyttades
mellan olika betesområden. Mikaelihelgen i september har förlorat lite av
sin betydelse, men midsommarfirandet är en levande tradition. Det kan
beskrivas som en festival utan musiker, en släktträff där ingen har kontroll
över vilka som dyker upp. De flesta äldre samer har varit här, det är en av
de saker man ska göra – och för yngre är det en plats att lära känna andra
unga samer.
Det börjar på torsdag (före midsommar). Då kommer de som har kåtor
och härbren hit och krattar, gör fint och lägger in ris i kåtorna. Sen kommer
folk från resten av Sápmi, från norr till söder. På helgen är det högmässa
i kyrkan men det är ju inte alla som går dit. I föreningshuset har vi café
och årsmöte i sameföreningen. Barnen spelar brännboll eller fotboll. Det
kommer även en del turister som vill se sig om och prata lite. På fredag och
lördag kväll anordnar sameföreningen dans på Folkets Hus i Blåsjön. I år
är det Jon Henric Andersson från Strömsund som spelar med ett band och
det blir lite blandat dans och jojk. Stegen i sydisdans påminner om foxtrot
men kan ha inspiration från gammaldans, bugg och swing.
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Från Folkets Hus i Blåsjön har den spridits över hela Sápmi. På söndag är
det dags för den årliga lassokastningen, och då kommer det mycket folk över
dagen. Vi har ett vandringspris för herrar och ett för damer, vinner du tre
gånger så får du ta hem det.
Inför 100-årsjubileet 2018 är planen att Aernie ska byggas ut, området
renoveras och de stora granarna får ge plats åt björkar. Föreningen planerar
även midsommarfirande och har ansökt om att få arrangera same-SM som en
gång i tiden startade just i Ankarede och omfattar lassokastning, löpning och
stafett.
Lassokastning i Ankarede. Foto: Emelie Lindgren

Karta över lappkapell och kyrkstäder
Rödmarkerade platser är de kyrkomiljöer som beskrivs i följande kapitel.
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Beskrivning av lappkapell och kyrkstäder
Inom det sydsamiska området är det endast två av de traditionella kyrkstäderna som fortfarande används, Ankarede i Frostviken i norra Jämtland
och Fatmomakke i södra Lappland. I Malå finns en miljö som kallas för
Malå lappstad, som inte är en traditionell kyrkstad utan en miljö av nyare
datum.

Ankarede kyrkstad
Ankarede har en lång tradition som samisk mötes- och samlingsplats.
Hur lång är det ingen som vet. Platsen ligger strategiskt, här passerade både
renar och renskötare på väg mellan vinter- och sommarbetesmarkerna
längre tillbaka. Fångstgropar alldeles intill kyrkstaden visar att platsen var
viktig även före tamrenskötselns tid. Både vilda och tama renar har följt
vattnet mellan sina olika betesområden.
Det samiska namnet för Ankarede är Ångkerenjeeruve, som består av
orden åanghge, åanghkere johke, som betyder en älv som har många djupa
hål, samt njeeruve, som är en torrlagd och gräsbeväxt vall (som i allmänhet
översvämmas under vårfloden). Vid Ankarede har Lejarälven och Ankarälven sina utlopp i Stora Blåsjön. När sjön reglerades i början av 1900-talet
ändrades älvarnas utlopp och vattennivån höjdes. Hela miljön förändrades
totalt. Det samiska namnet går tillbaka till tiden före vattenregleringen,
idag ser landskapet helt annorlunda ut.
Enligt samisk muntlig tradition fanns det en begravningsplats i Ankarede
långt innan nybyggarna kom till Frostviken i mitten av 1700-talet. I ett
sockenprotokoll från 1861 berättas att begravningsplatsen invigdes 1820
och att det samtidigt uppfördes ett bönehus eller mindre kapell. På det
nuvarande kapellets lillklocka från 1825 finns en inskription med texten
”Grafstället Ankar Ede”, vilket styrker att det fanns någon form av kyrkobyggnad redan vid den tiden.
Under slutet av 1800-talet förföll det gamla kapellet, och församlingen
ansökte om medel för att uppföra en ny kyrkobyggnad med tillhörande
Bröllop i Ankarede 1928. Brudparet är Knut och Mina Andersson 4
från Orrnässjön i Frostviken. Foto: Nils Thomasson, Jamtlis fotosamlingar
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präststuga. Ansökan beviljades, och det kapellet, som byggdes på samma
plats som det tidigare, invigdes 1896. Marken som ägdes av bönderna i
Stora Blåsjön, skänktes till kapellet i samband med nybyggnationen 1895.
Det upprättades ett gåvobrev, där ungefär fyra hektar mark skänktes som gåva
till kapellet. Brevet från 29 juni 1895 är undertecknat av samtliga markägare.
Såsom gåfva till Ankarede 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
disposition 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 (Landsarkivet Östersund; handlingar
rörande Ankarede kapell).
Kyrkan uppfördes under åren 1895-1896 efter ritningar av arkitekt
Theodor Holmgren. Exteriört har kyrkan en enkel utformning, vitmålad
med omväxlande liggande och stående panel. Kyrkan har spåntak och
grunden består av kallmurad skiffer.
Kapellet i Ankarede. Foto: Ewa Ljungdahl

Kyrkkåtor. Foto: Ewa Ljungdahl

Åren 1953-1954 genomfördes en omfattande renovering av kyrkan,
som försågs med värme, elström och en orgel. Inredningen har till viss del
samisk prägel, bland annat är altarringen klädd med renskinn som samebyarna i Frostviken har skänkt. Kollekthåvarna är tillverkade av slöjdaren
Arthur Jillker, som var den förste samiska kyrkvärden i Ankarede. Runt
kapellet finns en begravningsplats som fortfarande används både av samer
och befolkningen i Stora Blåsjön.
I samband med laga skiftet för Stora Blåsjön upprättades en karta över
kyrkstaden 1902-1903. I princip är dagens bebyggelse placerad på samma
vis som då. En skillnad mot idag är de båthus som låg vid stranden, vid
denna tid låg Ankarede i väglöst land och de flesta använde båt för att ta
sig dit. Landsväg drogs fram 1931. På det samiska området fanns tre
härbren och nio kåtor. De tre härbrena står fortfarande kvar.
Kyrkstaden är uppdelad i två delar, närmast kyrkan ligger ett tiotal
stugor medan den samiska platsen ligger lite längre bort. Ett litet skogsparti
skiljer de båda platserna åt. De flesta kyrkstugorna ägs av befolkningen i
Stora Blåsjön, men även länsstyrelsen och Frostvikens församling har
stugor. Den samiska bebyggelsen består av ett trettiotal kyrkkåtor och
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Nya föreningslokalen. I bakgrunden skymtar det gamla rödmålade föreningshuset.
Foto: Ewa Ljungdahl

några härbren. Kåtorna är av så kallad Västerbottenstyp; kluvna granstammar ligger direkt på näver och är inte täckta med torv.
Frostviken-Hotagens sameförening, som tidigare hette Frostvikens sameförening och bildades 1919, har haft sin föreningslokal här sedan 1927.
Det första föreningshuset bröt helt mot samisk byggnadstradition; ett
rödmålat hus med träpanel och brutet tak. I början av 2000-talet ersattes
det gamla föreningshuset av en ny åttkantig timmerkåta.
Längre tillbaka firades kyrkhelg två gånger om året i samband med att
renarna flyttade mellan sina olika årstidsland, dels vid midsommartid och
dels i slutet av september i samband med Mikaelihelgen. I anslutning till
mässan passade man på att förrätta dop, vigslar och begravningar.
I samband med kyrkhelgerna fanns förutom prästen vanligen även
länsman och doktorn på plats, från slutet av 1800-talet även lappfogden.
Mötena var av många olika slag; mellan samer och nybyggare, med
myndigheter och handelsmän. Men de viktigaste mötena var nog de med
släkt och vänner från olika håll i Saepmie.
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Ankarede och lappmässan var populärt besöksmål för turister ända
sedan början av 1900-talet. I samband med att vägen tillkom 1931 ökade
antalet långväga besökare stadigt. Sovplats fanns att hyra både i präststugan
och landsfiskalstugan, och mat och kaffe serverades i en annan stuga.
Idag fungerar Ankarede som mötesplats framförallt under midsommarhelgen när det är fest i dagarna tre. Numera är det inte bara samer från
Frostviken som kommer, utan besökarna kommer från hela Saepmie. Det
är trångt och trivsamt i kåtor och härbren när unga och gamla samlas.
De som inte har egen kåta eller kan bo hos släktingar och vänner sover i
tältkåta på kyrkplatsen eller hyr någon stuga i närområdet. På programmet
står förutom den årliga gudstjänsten också dans (i Stora Blåsjön), lassokastningstävling och kanske film eller teater. Men liksom förr är att mötas
det viktigaste; sin familj, sina släktingar, gamla vänner och nya bekantskaper.
Ankarede är den enda bevarade kyrkstaden i Jämtlands län. Ursprungligen fanns det nio kyrkstäder i länet. Kyrkstaden är riksintressemiljö
för kulturmiljövården och den enda samiska kulturmiljö i Jämtlands län
som har områdesbestämmelser som reglerar bebyggelsen enligt Plan- och
bygglagen. Frostvikens församling förvaltar kapellet, präststugan, dass
och förråd. En byggnadskommitté med representanter från kyrkorådet,
Blåsjöns byamän och Frostviken-Hotagens sameförening förvaltar byggnaderna; kyrkstugor och kåtor. Ett förvaltningsråd med representanter från
de fyra samebyarna i Frostviken och Hotagen ansvarar för den samiska
miljön. Kåtor och härbren är privatägda och förvärvas främst genom arv.

läStipS
4Cedenhag, B. 1998. Våra kyrkor. Jamtli.
4Johansson, L. 1939. Ankarede kapell. Särtryck ur Jämten.
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Fatmomakke kyrkstad 1890. Foto: Lars Dahlstedt © Västerbottens museum

Fatmomakke kyrkstad
Fatmomakke (Faepmie på sydsamiska)
lappSKatteland var
ligger strategiskt i en södersluttning vid
områden som enskilda samer
Kultsjön, längst inne i en vik där Ransarån
brukade med ensamrätt för
sin renskötsel och för vilka de
rinner ut i sjön, mitt bland gamla lappbetalade skatt till Kronan.
skatteland och fina fiskevatten och med
I Jämtlands län motsvarades
Marsfjällen som bakgrund. Platsen har
lappskattelanden av skattefjäll.
fungerat som samisk samlingsplats så länge
någon kan minnas, och från 1820- och
1830-talen har även nybyggare från Kultsjödalen haft anledning att besöka
Fatmomakke. På 1790-talet byggdes en enkel gudstjänstlokal, i en reseskildring från strax efter år 1790 omnämnd som ”kåtakyrka”. Men härdar och
förvaringsgropar visar att platsen har en historia som sträcker sig tusentals år
tillbaka, långt före kyrka och nybyggare.
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Så småningom växte det upp en hel kyrkstad med stugor nere vid stranden
och kåtor högre upp i backarna. Kåtor och stugor fungerade som tillfälliga
bostäder för långväga kyrkobesökare.
År 1833 byggdes en ny kyrka. På kyrkplatsen fanns då en gammal prästhydda, fem kåtor och två förvaringsbodar förutom kyrkan. Den nuvarande
kyrkan uppfördes 1881-1884 eftersom den gamla kyrkan då var alldeles
för trång. Varje nybyggare fick bidra med 100 dagsverken utan ersättning
och samerna bidrog med sammanlagt 300 kronor mot rätten att få sitta i
kyrkans främre bänkar. När den nya kyrkan invigdes 1885 revs den gamla
kyrkan och virket användes till en ny prästhydda. Länsman fick överta
prästens gamla hydda som därefter kallades för länsmansstugan.
Längre tillbaka firades kyrkhelg två gånger om året i samband med
renarnas flyttningar mellan sommar- och vinterbetesland; vårhelgen i
början av juli och hösthelgen i början av september.
Bröllop i Fatmomakke mellan Tobias Westerlund och Maria Holmgren.
Mat uppdukad för brudtärnorna på renskinn. Brudpar och närmaste släkt vid bordet.
Fototid 1890. Foto: Lars Dahlstedt ©Västerbottens museum

Frans Fjellström berättade i sin bok Fatmomakke: Historik av Frans
Fjellström (1979) om gamla tiders kyrkhelger:
Envar som i gångna tider besökte Fatmomakke måste vara rustad med mat
för en fyra fem dagar. Gångkläder och sängkläder skulle också fraktas med
… Det var alltså mycket att bära för den som hade kanske ett par mil att
gå. De som bodde vid Kultsjön färdades i hembyggda roddbåtar …
Den kyrkliga delen av helgen började på lördagsaftonen. Då var det
inledningsgudstjänst. Efter denna fick de närvarande gå in till prästen i
sakristian och anteckna sig för söndagens nattvardsgång. Klockan åtta på
söndagsmorgonen var det morgonbön och klockan elva började högmässan.
Den inleddes med barndop och därpå fick de nydöptas mödrar gå fram till
altaret för att bli kyrktagna; prästen läste en bön och tackade Gud för att
mödrarna återfått hälsa och krafter efter barnsbörden … Högmässan följdes
av en eller flera vigslar och sist blev det begravning. När det var bröllop
räckte utrymmena inomhus många gånger inte till. Då höggs björkar, som
ordnades till en lövsal. Blev det ont om bord och sittplatser hände det att
det dukades på utbredda renskinn, lagda på marken. Vid bröllop bjöds på
mat och kaffe … Matgrytan var så stor att den rymde en hel ren …
Efter söndagens aftonbön i kyrkan brukade ungdomen samlas till dans.
Något lämpligt golv att dansa på fanns inte, bara en plätt tilltrampad jord
inne i skogen. Musiken kom från ett munspel och någon gång en fiol.
På måndagsmorgonen var det avslutningsbön i kyrkan. Därmed var helgen över och besökarna började lämna Fatmomakke, i roddbåtar och
till fots. Snart låg kyrkplatsen öde och skulle så förbli lång tid framöver.
Till helgerna brukade handlande i trakten frakta en del av sina lager till
Fatmomakke. Kommersen gällde främst kaffe, socker, salt, spik, sulläder,
tyg, snus och tobak. Länsman och fjärdingsman brukade finnas på plats
när det var helg. Skatter drevs in, stämningar delgavs, förhör hölls och den
allmänna laglydnaden undersöktes. En mörk liten kammare var läkarens
bostad och samtidigt hans mottagning.
Tandutdragning, som hörde till de vanligaste läkaringreppen, krävde mer
ljus och svängrum än vad behandlingslokalen medgav. Denna hantering
skedde därför merendels i det fria med en sten som patientstol – ofta med
andra helgbesökare som intresserade åskådare. Under helgdagarna hälsade
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folk på hos varandra i stugor och kåtor, drack kaffe – och för all del också
någon kask – gjorde upp om arbetsbyten och kreatursaffärer, berättade
historier och växlade nyheter. Om det var vackert väder höll sig i regel ungdomarna utomhus, skojade och stojade … Kraftprov av olika slag hörde
till den underhållning som helgfirarna ordnade åt sig själva. Kämpatag man
mot man var särskilt uppskattade.
Idag finns ett åttiotal kåtor, tjugo stugor och en kyrka i kyrkstaden. En kåta
fungerar som visningskåta och står alltid öppen, i övrigt ägs alla kåtor av
privatpersoner. En av kyrkstugorna är också öppen för allmänheten; där
kan man titta på utställningen Att mötas i Fatmomakke, en utställning som
i ord och bild berättar om allt som har hänt i Fatmomakke genom tiderna.
De flesta kåtor är brädkåtor av så kallad Västerbottenstyp utan täckning av
torv. År 1927 byggde Fatmomakke Sameförening ett föreningshus. Samma år
byggdes länsstyrelsens stuga där lappfogden hade sina möten, och tjugo år
senare byggde Frälsningsarmén en stor bönekåta.
Numera firas kyrkhelg tre gånger årligen; midsommarhelgen, Mitthelgen
tredje helgen i juli och Hösthelgen som infaller sista helgen i augusti.
Mitthelgen tillkom för att passa nybyggarnas livsrytm, för dem var sommaren lämpligare för kyrkbesök än midsommar och höst. Mitthelgen var även
en stor konfirmationshelg.
Foto: Ewa Ljungdahl

I Fatmomakke bildades Sveriges första lokala sameförening 1904, och
allt sedan dess har sameföreningen varit förebild för samiskt organisationsarbete. Det var här samernas folkrörelse började. De första pionjärerna var
från trakten kring Kultsjön. ”Där var Tomas Nilsson och hans son Torkel
Tomasson, där möter vi Elsa Laula och senare bröderna Andreas och
Lars Wilks”, berättade Israel Ruong i boken Fatmomakke Sameförening
1904-1979.
Midsommaren 1927 invigde föreningen sitt nybyggda föreningshus. En
av förgrundsgestalterna var Torkel Tomasson, som grundade Samefolkets
Egen Tidning (idag Samefolket).

Sameföreningens föreningshus från 1927. Foto: Ewa Ljungdahl

Text på Informationstavla vid samernas föreningshus:
Fatmomakke har för samerna spelat en central roll när det gäller
föreningsrörelsen och rätten att göra sin röst hörd. Det var här som
Sveriges allra första lokala sameförening bildades 1904. Föreningen fick
namnet Fatmomakke lappförening. Efter några år bytte föreningen namn
till Vilhelmina och Åsele lappars Enskilda Arbetsförening. Den stod som
värd för samernas allra första landsmöte i Östersund år 1918.
Vid ett sammanträde i Fatmomakke år 1925 bestämde man sig för att
starta en insamling till en egen föreningsbyggnad för samerna i Fatmomakke.
Tjugotre år efter bildandet av Fatmomakke lappförening kunde samerna
inviga sitt eget föreningshus vid en enkel men anslående högtid. År 1948
ändrade man namn till nuvarande Fatmomakke Sameförening.
Fatmomakke Sameförening heter numera Faepmien saemien sibrie.
År 2014 blev Fatmomakke det tredje kulturreservatet i Västerbottens
län. Syftet är att bevara och visa på kyrkstadens betydelse som andlig
och mångkulturell mötesplats i Norrlands inland, med kontinuitet från
1700-talet och fram till idag. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län, som också har upprättat en skötselplan över området.

läStipS
4Fatmomakke Sameförening 1904-1979. Tryckt i Vilhelmina 1980.
4Fjellström, F. 1979. Fatmomakke: Historik av Frans Fjellström. Sollefteå tryckeri.
4Norstedt, G. 2010. Fatmomakkes omland i historisk betydelse.
Länsstyrelsen Västerbotten.
4Västerbotten nr 4 1987. Sevärd kultur – 108 utflyktsmål i Västerbotten.
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Fatmomakkesmycket
I Fatmomakke gjordes 1981 av Rudolf Fjällström och Ronnie Hed en
gravgrävning på den ena ytterkanten av kyrkogården. På cirka trettio
centimeters djup i orörd jord gjorde de ett sensationellt fynd; två silversmycken. Hur de hamnat i jorden så nära kyrkan går det bara spekulera
om, men djupet de hittades på antyder att de legat där mycket länge.
Ett av smyckena var den ena delen av ett spänne, liknande de som
återfinns i bälten eller för att hålla ihop öppningen på en kolt. Det andra
smycket var en så kallad malja. Maljan som smyckesform är vanligt förekommande hos såväl nordiska folkdräkter som i det samiska dräktskicket.
Maljan var ursprungligen avsedd att i par sys fast på var sida om halsöppningen på ett klädesplagg. En snörning var trädd genom maljorna för att
hålla ihop öppningen. Fyndet i Fatmomakke påminner om den så kallade
Maria-maljan, en symbol för Jesu mor, som finns i varierande utföranden.
Maria-maljan består av ett gotiskt M och är ofta försedd med en krona
och har därtill en löst hängande berlock som påminner om bokstaven A.
Tolkningen av bokstäverna har i vissa sammanhang varit Ave Maria
(var hälsad Maria) men en annan tolkning som finns är att A skulle
kunna stå för Anna, Marias mor.
Malja funnen i
Fatmomakke, av förgyllt
silver formad som en ring
(delvis borta) omslutande
ett genombrutet krönt
M (brukar tolkas som
ett Maria-monogram).
På mittbenet på M:et en
fastlödd ögla med ett
fyrarmat hänge. Maljan
har troligen suttit på en
samisk silverkrage,
haelsie, som var en del av
kvinnodräkten.
Foto:
© Västerbottens museum

Guldsmed Davidssons Fatmomakkesmycke på sydsamiskt barmkläde.
Foto: Akar Holmgren

Fatmomakkebon Kenneth Fjällström berättar:
Min pappa Rudolf Fjällstöm var ofta med och hjälpte till med gravgrävningar och han berättade själv att han varit med och grävt över 100 gravar,
varav den sista 1998 när de övergick till modernare metoder med minigrävare och hans extraknäck tog slut. Jag kommer ihåg många grävningar
genom åren samt de kyrkvaktmästare som grävde tillsammans med honom.
Från detta tillfälle så minns jag att vi kom hem från skolan min lillebror
Peter och jag, när de hittat dessa smycken. Vi tyckte det var både intressant
och märkvärdigt.
Båda smyckena finns idag hos Västerbottens museum. Guldsmed Tore
Davidsson i Vilhelmina visade tidigt intresse för fynden på kyrkogården.
Han tog upp en tillverkning av en variant av malja-smycket. Tillverkningen
fortsätter i familjeföretaget och görs i silver med guldpläterad berlock.

läStipS
4Fjellström, P. Lapskt silver 1962. Almqvist & Wiksell.
4Huggert, A. Senmedeltida dräktsilver med mariasymbolik i södra Lappmarken 2009.
Fornvännen.
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Gillesnuole kapell. Foto: Ewa Ljungdahl

Gillesnuole kapell
Den första prästen kom till Gillesnuole redan 1674. Gillesnuole, som ligger
vid sjön Storvindeln tre mil nedströms Ammarnäs, är därmed den första
kyrkplatsen i Sorsele. Gillesnuole är ett samiskt ord som betyder västernäs.
Gudstjänst hölls två gånger varje sommar i en torvkåta. Resten av året
hade prästen en komministertjänst i Lycksele.
År 1740 byggdes en kapellstuga i Gillesnuole och några år därefter
anlades en rösad stig, en prästväg, de nio milen mellan Gillesnuole,
Översttjuktan och Bjellajaure till Tärnaby. Över sjöarna åkte man båt.
Några nybyggare åtog sig 1796 att uppföra ett kapell och en prästkammare
mot 8 skilling om dagen. Byggnationerna var klara 1798 och kapellet kunde
invigas. Under hela 1700-talet och till mitten av 1800-talet hölls gudstjänst i
kapellet.
Runt 1850 framförde samerna en önskan om att bönehus och begravningsplats skulle uppföras närmare deras sommarvisten, och ett nytt kapell
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i Ammarnäs invigdes i september 1858. Samerna flyttade sina kåtor och
bodar från Gillesnuole till det nya kapellet.
Den sista gudstjänsten i Gillesnuole hölls 1865. Kapellet auktionerades ut
för 19 riksdaler och byggnaden flyttades till Granåker och användes som
tröskloge. År 1937 skänkte Sandviks Ångsågs Akiebolag, som hade köpt in
fastigheten Granåker, kapellet till Sorsele församling, och kapellet flyttades
tillbaka till sin ursprungliga plats. Tre år senare blev det till allmän glädje
återinvigning. Samtidigt flyttades prästkammaren dit från byn Häggås och
boende i de närbelägna byarna skänkte en kyrkklocka. Samerna byggde
kåtor och bodar, och en kyrkstuga flyttades dit. Församlingshuset flyttades
till Gillesnuole från Hemfjäll i mitten av 1950-talet. Intill kapellet finns den
gamla kyrkogården kvar.

Kyrkplatsen i Gillesnuole. Foto: Ewa Ljungdahl

Kontraktsprosten Olof Werner berättade i boken Bland Sveriges samer
1964-1965 om en kyrkhelg i Gillesnuole i början av 1960-talet:
Vid avtagsvägen är det ett rörligt folkliv. Man stiger ur bilar och bussar.
En julisöndag räknade polisen in 153 fordon på parkeringsplatserna och
uppefter stora landsvägen. Vi vandrar in på stigen som skylten anvisar.
Efter några minuter är vi framme vid den gammaldags inhägnaden kring
kapellplatsen …Vi befinner oss alltså på historisk mark. Kapellplatsen är
ett under av skönhet. En helgdeltagare yttrade en gång: ”Dom säg att hä
jär vackert vid Genesarets sjö men inte kan hä vara grannare än här vid
Gillesnuole”…
Det råder trängsel i kapellet. Extra bänkar har satts in i gången och
likaså fällstolar. Vi är omkring 150 personer samlade därinne. Men utanför
i gröngräset eller på fällstolar är en ännu större menighet som följer
gudstjänsten genom högtalare.
Numera hålls gudstjänster i Gillesnuole sista söndagarna i juni, juli och
augusti samt vid invigningen av den så kallade Lapphelgen i mitten av juni.
En tragisk händelse som fortfarande lever starkt kvar i folkminnet är en
olycka som skedde nära kapellet midsommaren 1876. Ett brudpar skulle
ta sig nedför Gillesnuoleforsen i båt på väg till bröllopet. De blev varnade,
men försökte i alla fall att ta sig nerför forsen.
Båten kantrade och brudparet föll i vattnet, bruden försvann under ytan.
Framåt sommaren flöt hennes kropp upp intill en stenhäll en bit nedanför
forsen. Efter olyckan kallas platsen Brudhällan.

läStipS
4Broschyr Välkommen till Gillesnuole kapell.
4Werner, O. På kyrkhelg i Gillesnuole lappkapell. I: Bland Sveriges samer 1964-1965.

Gillesnuole. Personer i bild Gustaf Samuelsson nr 1, Maria Sjulsson nr 3, 4
(kvinnor nr 2 och 4 okända). Foto: Hilmer Zetterberg © Västerbottens museum
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Handöls kapell
Det lilla timrade kapellet i Handöl är det äldsta lappkapellet i Jämtland.
Kapellet som har 70 bänkplatser invigdes 1806 och byggdes främst för
samerna i Åre- och Undersåkersfjällen. Bakgrunden var att pastor
lapponum redan i slutet av 1700-talet ansåg att samerna i västra Jämtland
behövde en kyrka som låg närmare deras boplatser än vad kyrkan i Åre
gjorde. Kapellet med tillhörande begravningsplats innebar att Handöl
därefter räknades som en fast samlingspunkt för samerna.
Men även lokalbefolkningen i Handöl och Bunnerviken besökte kapellet,
liksom de säsongsarbetare som arbetade på täljstensfabriken i Handöl.
Byamännen i Handöl och Bunnerviken bekostade kapellets väggar, golv

Kapellet i Handöl. Foto: Ewa Ljungdahl

och tak och samerna stod för inredningen. Predikstol samt altaret med det
senmedeltida altarskåpet och altarringen som sattes samman av den gamla
bänkinredningen, fick det nya kapellet som gåva från Frösö kyrka. En liten
kyrkogård omger kapellet. Inför 200-årsjubileet 2006 gjordes den senaste
renoveringen. En täljstenstavla som hade hittats i en åker i byn med inskriften
”Anno 1719 jan 20 begrofvos här 600 Menniskor” förvaras i kapellet.
Texten syftar på de många soldater som dog under det Armfeldska fälttåget
nyåret 1718-1719.
I samband med avvittringen i mitten av
avvittringen var
1800-talet upphörde Handöls ställning
en lantmäteriförättning där
statens mark skiljdes från den
som kyrklig samlingsplats för samerna i
privat ägda marken.
västra jämtlandsfjällen, och gudstjänster
och lappmässor flyttades till det nybyggda
kapellet i Vallbo. När kapellet i Handöl slutade användas förföll byggnaden snabbt. Kapellet restaurerades dock 1891 och överläts till Handöls
byamän. Nästa restaurering gjordes inför 200-årsjubileet 2006. Sedan 1934
tillhör kapellet Åre församling. Varje månad hålls gudstjänst, och kapellet
används även ibland för dop, vigslar och begravningar.

läStipS
4Cedenhag, B. 1998. Våra kyrkor. Jamtli.
4Rosén, B. 1969. Lappkapellen – Handöl, Vallbo, Ankarede, Kolåsen, Jänsmässholmen.
Heimbygdas förlag, Östersund.
4Thomasson, L. Handöls lappkapell. I Jämten 1965.
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Vallbo kapell
Vallbo blev samlingspunkt för samerna i västra Jämtland när Vallbo
lappkapell invigdes 1863. Kapellet tillkom sedan Handöl i samband med
avvittringen vid mitten av 1800-talet förlorade sin ställning som samlingsoch kyrkoplats för samerna i västjämtland. Kapellet byggdes 1863 under
ledning av Jon Jonsson, som även kallades för ”Lappkungen” – trots att
han inte var same – eller ”Vallbokungen” och uppfördes i enkel klassicistisk stil med en altarpredikstol som ursprungligen var tillverkad för Mörsils
kyrka. Predikstolen är dekorerad med de fyra evangelisterna i mantlar och
respektive symbol. Ett nattvardskärl av bleckplåt och en brudkrona av
flätad björkrot ingår i inventarierna. Kapellet restaurerades 1942.

Vallbo kapell.
Foto Ewa Ljungdahl

I Vallbo var det lappmässa två gånger om året, söndagen före midsommar
och andra söndagen i augusti. Den sista lappmässan hölls 1991. Mässorna var välbesökta inte bara av samerna utan även av lokalbefolkning och
turister. Det var mest samerna från de närmaste samebyarna, Tåssåsens och
Handölsdalens samebyar, som besökte kapellet. Sammankomsten pågick i
två dagar, med andakt och högmässa både i bönekåtan och i kapellet.
Bönekåtan låg en bit ifrån kapellet och användes även av långväga samer
som sovplats under vistelsen. Det var KMA som lät bygga upp den mångkantiga bönekåtan.

Mässbesökare framför kapellet i Vallbo omkring 1907.
Foto: Nils Thomasson/Jamtlis fotosamlingar

Efter några år brann kåtan ner, men byggdes senare upp igen av
Undersåkers församling. I samband med Vallbomässan var det aldrig
någon dans eller andra världsliga nöjen. Vid kyrkan finns en begravningsplats där många av samerna från trakten har fått sin sista vila.

Minneskors över Kristina Torkelsson som avled i en snöstorm i Lunndörrspasset tillsammans med sin dotter Brita när de var på väg till kapellet i Vallbo 1895. KMA reste korset.
Foto: Ewa Ljungdahl

Sylvia Sparrock berättar om sin tid som kyrkvärd i Vallbo:
Sylvia Sparrock från Jijnjevaerie sameby flyttade till Vallbo i mitten av
1980-talet och bildade familj där. Under åren 2002-2006 var hon en av kyrkvärdarna i kapellet. När Sylvia kom till Vallbo talade man fortfarande om
lappkapell och lappmässa, först några år senare slopades ”lapp” och
man sade enbart kapellet.
Under Sylvias tid som kyrkvärd var det högmässa på midsommar och
lappmässa i början av augusti, vid Larsmäss. Och julotta förstås, den var
alltid välbesökt och under några år hade man två sittningar eftersom det
blev överfullt med folk i den lilla kyrkan. Ibland hölls midnattsmässa sent
på julaftonskvällen, och Sylvia berättar att det hände att prästen stannade
kvar och övernattade i sakristian på julnatten eftersom hon skulle upp och
hålla julotta endast några timmar efter midnattsmässan. Det var inte så
många samer som kom till kapellet, den samiska befolkningen i närområdet
är numera inte så stor, men desto fler turister. Ibland var det dop, bröllop
eller begravning och någon gång konsert. Kapellet har också använts vid de
samiska konfirmationslägren. Sylvia berättar att kapellet har några samiska
inventarier; en ljusbärare av renhorn tillverkad av Folke Fjällström och en
duk med tenntråd som är sydd av Lena Persson (1962-2017), båda skickliga
slöjdare från trakten. Altarringen är klädd med renskinn.
Bönekåtan som låg en bit ifrån kapellet användes ibland under Sylvias tid,
mest till samlingar när det var konfirmationsläger. Det var Sylvias dåvarande svärföräldrar, som bor grannar med bönekåtan, som hade ansvar för att
kåtan hade nytt ris på golvet när besökarna skulle komma. Numera är kåtan
förfallen och används inte längre.
Till kyrkvärdens uppgifter hörde att sköta klockringningen, ta upp
kollekt, räkna antalet kyrkobesökare, räkna kollekten och sätta upp
numren på psalmerna på tavlan. Dessutom ingick städning, fönsterputsning
och vädring av sittdynor.
läStipS
4Cedenhag, B. 1998. Våra kyrkor. Jamtli.
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Heimbygdas förlag, Östersund.
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Jänsmässholmens kapell
Jänsmässholmen är en gammal samlingsplats för samerna i Offerdalsfjällen. Omkring 1890 påbörjades byggandet av en kyrkolokal mitt i byn,
ett stort timmerhus som kallades för kapellet. Men byggnaden blev aldrig
riktigt färdig och beroende på väderleken hölls högmässan antingen inne i
den halvfärdiga byggnaden eller på gården utanför. De präster som predikade i ”gamla kapellet” tjänstgjorde alla som pastor lapponum i Hotagens
lappförsamling. Till slut blev det ohållbart att använda ”gamla kapellet”
och högmässorna fick hållas i någon stuga. Men samerna var angelägna
om att få ett nytt permanent kapell.
Till en början var intresset svalt hos länsstyrelsen och kyrkan, men så
småningom startade en insamling för att bygga ett nytt kapell. Initiativ till
insamlingen togs av en predikant knuten till Fridsbergs barnhem i Hillsand
i norra Jämtland. Predikanten kom från Småland och missionsvänner i
Lappmässa i nya kapellet i Jänsmässholmen 1931. Foto: Okänd/Jamtlis fotosamlingar

Kapellet i Jänsmässholmen. Foto: Ewa Ljungdahl

Småland samlade in ett par tusen kronor som grundplåt till nybygget.
I slutet av 1920-talet hade de insamlade pengarna förräntat sig och äntligen
kunde bygget av ett nytt kapell sättas igång. Vid ett möte med den nybildade byggnadsdirektionen bestämdes att kostnaden för bygget skulle uppgå
till 3 900 kronor och att kapellet skulle vara färdigt till den 1 juni 1931.
Virke till byggnaden fick tas gratis på statens mark, 300 träd utstämplades.
”Gamla kapellet” revs och det nya kunde efter förbättringar byggas på
samma grund. Intill kapellet byggdes en vedbod och ett staket sattes upp
runt byggnaderna.
Hela projektet kostade slutligen 4 500 kronor. Förutom de insamlade
medlen fick projektet pengagåvor från bland andra grevinnan Maria
Bernadotte av Visborg, fröknarna Hildur Luck och Millie Hallencreutz,
styrelsen för KMA samt Svenska Missionsförbundet, med förbehåll att deras
lappmissionärer skulle få bo i kapellkammaren när de var i byn.
När kapellet slutligen invigdes 5 juli 1931 var det en efterlängtad dröm
som gick i uppfyllelse. Genom åren skänktes många gåvor till kapellet, bland
annat en klockstapel från Skärvångens kapellförsamling. År 1960 byttes
denna klockstapel ut mot en större. När lappförsamlingarna upphörde
31 december 1941 överfördes predikoskyldigheten till Offerdals prästerskap.
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Samtidigt beslutades att överlåta kapellet med inventarier till Offerdals
församling att förvaltas av pastoratet. Tidigare, när pastor lapponum i
Hotagen tjänstgjorde i Jänsmässholmen, hölls det mässa bara en gång om
året. Från och med 1943 var det mässa två gånger om året, den sista
söndagen i juni och första söndagen i september. Många fester och gudstjänster har hållits i kapellet.
– Från min ungdomstid minns jag många aktiviteter som hölls i kapellet.
Vi hade morsdagsfester, söndagsskola, sångkör och på annandag jul staffansfest. Även julottor har hållits i kapellet, för att inte tala om mässorna, som förr
samlade mycket folk från när och fjärran, berättade Martha Jåma i boken
Samiska nybyggare i Jänsmässholmen. Martha var född och uppvuxen i
Jänsmässholmen.
Mats Bergkvist, renägare från Jänsmässholmen berättar:
Numera är det sällan högmässa i kapellet, prästen i Offerdal kommer
kanske tre gånger per år, inte vid några speciella datum utan när det passar.
Det är inte så många besökare numera, några från Jänsmässholmen och
några nerifrån bygden bara. Men ibland är det dop, alla barn och ungdomar
från Jänsmässholmen som är födda under de senaste tjugo åren är döpta där
tror jag. Det förekommer även att folk gifter sig i kapellet, både samer och
andra. Tidigare har det alltid funnits en samisk kyrkvärd men inte nu längre.
Det finns ingen kyrkogård i Jänsmässholmen och det har inte heller förrättats några begravningar där. Medan kapellet tillhörde Föllinge lappförsamling begravdes de döda på kyrkogården i Hotagen och därefter oftast i
Rönnöfors.
Tidigare, när det var Holm-mässa, var det mycket folk, både samer och
folk från bygden. Offerdals sameförening hade kaffeservering. Men det har
sällan varit några turister med på mässorna, som det var i Kolåsen och
Vallbo. I samband med mässorna var det dans på kvällen, på 1940-talet på
en utedansbana och 1950-talet i sameföreningens lokal. Det fanns ingen
kyrkkåta i Jänsmässholmen, utan besökarna bodde hos bekanta, trängde
ihop sig i någon lada eller tältade i närheten.
I kapellet finns ett litet rum som användes som kök och för prästen att
övernatta i. Det var många frikyrkopredikanter som kom till Jänsmässholmen
och till sommarvistet vid Stora Stensjön. Även dessa predikanter bodde i
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”prästrummet” i kapellet. Frans Oskar Linde som var predikant hos EFS
hade ibland julotta här. Holm-mässorna dog ut på 1950-talet. Under några
år försökte man väcka liv i dem med både högmässa, kaffeförsäljning och
lassokastning, men det gick inget vidare.
läStipS
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4Jåma, M. & Ljungdahl, E. 2001. Samiska nybyggare i Jänsmässholmen. Jamtli förlag.
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Heimbygdas förlag, Östersund.

Kolåsens kapell
År 1842 inkom en ansökan om 200 riksdaler banco hos domkapitlet.
Ansökan kom ifrån ”fjällallmogen uti Kall och Offerdal samt däromkring
liggande orter” och avsåg byggande av en kyrka i Kolåsen. Samernas ansökan beviljades och 1846-1849 uppfördes ett litet träkapell i nyklassicistisk
stil med plats för 150 personer. Flertalet inventarier inköptes från Alsens
kyrka och de är mestadels från 1600-talet. Inför 100-årsjubileet 1949
genomgick kapellet en genomgripande restaurering. Kapellet målades om,
de äldre inventarierna konserverades och byggnaden varmbonades. Utanför
kapellet finns en liten kyrkogård omgärdat av en stenmur.
Kolåsens kapell. Foto: Ewa Ljungdahl

Prästen Gösta Ullberg berättade i Jämten 1949 om kyrkogården:
Samma dag som den lilla kyrkogården intill kapellet invigdes begrovs
också de första döda på densamma. Därom berättar samma kyrkobok,
vari anteckningarna om invigningen äro gjorda: Fjellman Torkel Pärson
drunknade i November 44 år gift ... Hustru Kerstin Pålsdotter ifrån
Norrige drunknade i November – omkring 43 år gammal. Bägge desse
wådligen omkomne begrafdes i Kålåsens Kyrkogård den 2 Sept. 1851,
de första lik, som der äro jordfästade.
Sommaren 1897 kom prins Oscar Bernadotte och hans hustru Ebba som
turister till Kolåsen. De passade då på att besöka kapellet och deltog i en
lappmässa. Samma sommar inleddes en väckelsevåg bland samerna i
Kolåsen, och mötet i Kolåsen där prinsparet deltog har i efterhand blivit
smått legendariskt:
Mässbesökare i Kolåsen. Från vänster Gunilla Hansson med sonen Elias, Sigrid och Torkel
Persson, Millie Hallencreutz, Jonas Fjällgren och Maria Bernadotte, dotter till Prins Oskar
och Ebba. Maria var mycket engagerad i KMA. Foto: Okänd/Jamtlis fotosamlingar

– Jag har hört gamla samer femtio år efteråt berätta om händelserna, som
nu började, med en livfullhet och glöd och minnesgodhet, som hade det hänt
bara några år tidigare.
– Prinsen kastade frälsningens lasso om mig och drog mig rakt in i Guds
rike, berättade Jon Pålsson i boken Morgon mellan fjällen: En ny ton i
sydsamiska bygder. (Eklöv & Lundmark 1997). Jon Pålsson (1859-1940) var
renskötare från Sösjöfjällen.
Lappmässa hölls två gånger varje år, den sista söndagen i juni och i augusti.
Högmässan hölls i kyrkan och bönemöten i bönekåtan, som låg på en backe
ovanför kyrkan. I kåtan brukade samerna övernatta under kyrkhelgerna,
från fredag till söndag eller måndag. Samtidigt med mässan kunde det vara
barndop, vigsel och begravning.
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EFS-förlaget.
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Övriga sydsamiska kyrkomiljöer
Lapplatsen, kyrkstaden i Ammarnäs
Det första lappkapellet i Ammarnäs invigdes 1858 som ersättning för
kapellet i Gillesnuole. År 1921 ersattes det gamla kapellet av den nuvarande
kyrkan som ligger mitt i byn. Strax intill kyrkan ligger en skogskyrkogård
uppbyggd av natursten. Kyrkan är timrad och klädd med tjärade spån och
med synliga strävor och takryttare och vacker spira. Arkitekten Torben
Grut, som även ritade Stockholms Stadion, har ritat kyrkan.
Intill kyrkan avsattes ett område för en samisk kyrkstad. Där uppfördes ett
antal byggnader som skulle användas av långväga församlingsbor när det
var kyrkhelg. Samerna var ålagda att besöka Ammarnäs kyrka tre kyrkhelger varje år. Området kallas för Lapplatsen. Där finns fjorton byggnader,
framförallt stolpbodar ursprungligen utan fönster, samt en torvkåta.
Numera har fönster tagits upp i de flesta bodar.

Lapplatsen sköts av Ammarnäs sameförening. I den närbelägna Samegården finns en utställning med föremål och fotografier. Sameföreningen
arrangerar varje år i början av juni den traditionella så kallade Lapphelgen
i samband med den samiska sommarveckan.
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4Norstedt, G. 2012. Ammarnäs kyrkstad – Lapplatsen. Meddelande 6 2012.
Länsstyrelsen Västerbottens län.

Bodar på Lapplatsen. Foto: Ewa Ljungdahl

Mässdeltagare framför Ljusnedals kyrka. Foto: Nils Thomasson, Jamtlis fotosamlingar

Kyrkan i Ljusnedal
Från omkring 1786 var det Hede lappförsamling som hade kyrkligt ansvar
för samerna från Härjedalen och delvis även södra Jämtland. År 1925
byttes namnet från Hede till Tännäs lappförsamling. Mellan åren 1770 och
1806 då det fanns brukspredikant i Ljusnedal, fungerade denne även som
pastor lapponum.
I Härjedalen fanns inget speciellt lappkapell, lappmässa hölls istället i
Ljusnedals kyrka, uppförd 1757. Mässa hölls främst vid midsommar varje
år. Samerna från de närliggande samebyarna Mittådalen och Tännäs (som
nu bytt namn till Ruvhten Sijte) besökte inte bara mässorna utan kom
också till Ljusnedal när det var dags för bröllop, dop och begravning.
Även om inte lappmässorna längre lever kvar så betraktar många samer
i Härjedalen fortfarande Ljusnedals kyrka som sin egen.
74

Malå lappstad
I Lappstaden i Malå finns 20 kåtor och 21 härbren, men inget kapell eller
annan kyrkobyggnad. Byggnaderna ägs med så kallad nyttjanderätt av
enskilda samefamiljer. Under en helg i slutet av augusti firas varje år Malå
Samehelg med bland annat friluftsgudstjänst, auktion och lassokastning.

Missionshuset i Nyland, Undersåker
Undersåker med samernas ålderdomshem Fjällgård och nomadskolan i
Änge fungerade länge som en viktig mötesplats för jämtlandssamerna. Den
samiska nyårsmässan som arrangerades i Undersåker varje år var alltid välbesökt, det kunde vara hundratals personer som samtidigt passade på att
besöka barn på nomadskolan och äldre släktingar på Fjällgård. Inte bara
samer utan även övrig befolkning, däribland KMA:s medlemmar, brukade
delta i högtiden. Nyårsmässan var inte enbart ett religiöst möte med bön,
Nyårsmässa i missionshuset i Nyland, Undersåker.
Foto: Nils Thomasson, Jamtlis fotosamlingar
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högmässa och sång, samtidigt erbjöds andra aktiviteter som missionsauktioner och slöjdkurser. Inte minst viktig var den sociala samvaron, att
träffa släkt och vänner, och diskutera samiska angelägenheter bidrog till att
nyårsmässan var så uppskattad. Den första mässan hölls nyåret 1885-1886,
samma år som Änge skola och barnhem startade sin verksamhet.
Högtidligheterna pågick under flera dagar och följde alltid en viss ordning.
På nyårsaftonens eftermiddag var det först kaffebjudning hos de gamla på
Fjällgård. Sedan gick man till Undersåkers kyrka för att närvara vid nyårsvakan. Som avslutning på dagen bjöds det på kvällsmat på Fjällgård.
Nästa dag, nyårsdagen, började firandet med gudstjänst i kyrkan. Sedan var
det barnens fest på Fjällgård. Samma kväll hölls möten på Missionshuset i
Nyland i Undersåker. De första åren hölls separata möten för kvinnor och
män. Dagen därpå var det först missionsauktion på nomadskolan och
sedan ytterligare ett missionsmöte. Den 3 januari avslutades firandet med
möten, antingen på Fjällgård eller i missionshuset. Även om ordningen
förändrades en del med tiden var upplägget alltid i stort sett detsamma.
Undersåkers församling tillsammans med KMA och samerna själva
arrangerade nyårsmässorna.
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Gamla kyrknäsets kapell, Tärnaby
Vid Gäutasjaures strand byggdes 1762 ett kapell för samerna i trakten,
en enkel kyrka av timmer. Det sägs att prästerna från Gillesnuole kom
vandrande hit för att hålla kyrkhelger. Kapellet användes fram till
1850-talet, då det byggdes en kyrka i Tärnaby och det gamla kapellet inte
längre behövdes och därför flyttades. Under en period användes kapellet
som lada, men 1971 flyttades byggnaden tillbaka till sin ursprungliga plats
vid Kyrknäset och återinvigdes. Sommarhelger hölls då de första söndagarna
i juli, augusti och september. Natten till 1 oktober 1986 brann kapellet ner,
men byggdes upp igen och återinvigdes i juli 1991.
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Viktigt jubileumsår 2018
I den här boken är flera lästips hämtade ur tre viktiga publikationer som
Svenska kyrkan har gett ut åren 2016-2017. Först kom När jag var åtta år
lämnade jag mitt hem och har ännu inte kommit tillbaka: Minnesbilder från
samernas skoltid, även kallad nomadskoleboken, därefter kom vitboken
De historiska relationerna mellan
Svenska kyrkan och samerna: En
vetenskaplig antologi och slutligen
Samerna och Svenska kyrkan:
Underlag för kyrkligt försoningsarbete.
Böckerna lyfter fram mörka kapitel
i svensk historia. Svenska kyrkans
historiska roll i Sveriges bemötande
av urfolket samerna är omskakande
läsning.
Härnösands biskop Eva Nordung
Byström är starkt engagerad i minoritets- och urfolksfrågor och är biskopsmötes ordinarie ledamot i Samiska
rådet i Svenska kyrkan.
Då behovet av en ny biskopsstav
Birgitta Ricklund. Foto: Akar Holmgren
uppstod vände sig biskopen till en
sydsamisk hantverkare. Staven har
färdigställts för att invigas och tas i bruk vid en mässa i Stora kyrkan i
Östersund i samband med firandet av 100-årsjubileet av det första samiska
landsmötet på svensk sida - Staare 2018.
Birgitta Ricklund som är född och uppvuxen i Saxnäs, Marsfjäll är trähantverkare och gustavianskt utbildad möbelsnickare. Kräklan, herdestaven,
som kommer att användas av flera biskopar i många år framöver är tillverkad av björk, ett för samerna speciellt och viktigt träslag.
– Trädets stam ger mig idéer. Jag knackar försiktigt. Ser om den är villig
att bli förädlad, att byta skepnad.
Stavens sniderier och deras symbolvärden har kommit till efter samtal
mellan Birgitta och biskop Eva.
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Slutord
Läsaren har nu fått följa med till tolv sydsamiska kyrkplatser beskrivna i
korthet. Urvalet är baserat på att byggnader har uppförts på strategiska
platser av speciella skäl. Samiska gudstjänster har förstås firats, likväl som
kyrkliga handlingar utförts, även i andra kyrkor och kapell till exempel
närmare kusten.
Förutom beskrivningar av kulturhistoriskt viktiga platser är de immateriella lämningarna minst lika viktiga att ta till vara. All den kunskap som
finns och traderas mellan generationer är som gåvor att noga förvalta och
ta om hand. Några personliga berättelser ur skrivna källor har tagits med i
boken, samt ett axplock av muntliga historier från idag levande informanter som generöst bjudit på sina minnen och synpunkter.
Utvecklandet av det samiska kyrkolivet pågår ständigt inom den trosgemenskap som Svenska kyrkan utgör. Om de som söker sig till gemenskapen ska kunna finna en självklar plats, känna sig hemma, ha möjlighet att
bidra och påverka så behövs engagemang och medvetenhet på kyrkans alla
nivåer. Att arbeta kunskapshöjande är nödvändigt, till detta vill denna bok
bidra.
Helgmålsbön i Köpmanholmen, Nätra församling 2017. Foto: Akar Holmgren
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Minngiebaakoe
Dïhte guhte låhka daelie luhkiegöökte åarjelsaemien gærhkoesijjide dåeriedamme jïh dejgujmie åahpenamme. Gærhkoesijjide veeljeme dannasinie
desnie sjiehteles orreme gåetieh jïh jeatjah tseegkeldahkh tseegkedh. Novh
amma, saemieh gyrhkesjamme jeatjah gærhkojne jïh kapelline aaj, vuesiehtimmie gaavhtan mearoen lïhke.
Ij leah barre vihkele dejtie sijjide tjïelkestidh gusnie gåetieh jïh jeatjah tseegkeldahkh orreme, amma seamma vihkele immaterielle beetsuvh buerkiestidh. Dïhte maahtoe mij boelveste boelvese jåhteme lea goh vadtese mejtie
edtjebe seahkaridh. Gærjesne tjaaleldh soptsesh, guhth åemie almetjh
soptsestamme. Desnie aaj soptsesh mejtie jielije almetjh såårneme.
Saemien gærhkoejieleme dennie Svïenske gærhkosne iktemearan åvtene. Jis dah guhth gærhkose båetieh edtjieh damtedh daate sijjie sijjen jïh
maehtieh dam gærhkoem tsevtsedh dellie hov gærhkoe tjuara seatadidh jïh
seahkaridh, gaajhkene daltesisnie. Daerpies maahtoem buektedh jïh stueriedidh, sijhtien daejnie gærjine dam darjodh.
Slutord i sydsamisk översättning
av David Kroik
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På varje backe har våra förfäder eldat
på varje sten har de trampat
här har de levat och dött ...
Valkeapää, Nils-Aslak. 1987.
Ur Vidderna inom mig. Guovdageaidnu/Kautokeino: DAT.

Foto: Akar Holmgren

SJELTIE
(kyrkplats, kyrkhelg, marknadsplats)

I den här boken får läsaren lära sig mer om sydsamiskt
kyrkoliv och besöka ett antal kyrkomiljöer; mötesplatser som
haft och har en central betydelse i sydsamernas historia.

Akar Holmgren
är stiftsdiakon och samordnare för det flerspråkiga arbetet
i Härnösands stift. I hennes uppdrag ingår bland annat att arbeta
med utvecklingen av det samiska kyrkolivet i stiftet.
Foto: Lena Vik

Ewa Ljungdahl är arkeolog och arbetar med samisk historia och
arkeologi på Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum i Östersund.
Foto: Jens Ljungdahl
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