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1. INLEDNING
Om du befinner dig i Gammelstad, i Luleå kommun, har du möjligheten att där beskåda den
kyrkstad som på platsen breder ut sig, med en senmedeltida stenkyrka omringad av små, röda
stugor. Denna kyrkstadsbebyggelse går under namnet Gammelstads kyrkstad och tros ha
uppkommit i slutet av 1500-talet, men omnämns för första gången i skrift omkring sekelskiftet
1600 (Nyström 2010:107, 110).
En kyrkstad kan beskrivas som en bebyggelsemiljö bestående av en ansamling byggnader som
har uppkommit i anslutning till en sockenkyrka. Dessa byggnader, så kallade kyrkstugor, var
ämnade att fylla funktionen av att utgöra tillfälligt logi i samband med besök på kyrkplats för
de personer som bodde på långväga avstånd från kyrkan. Även om kyrkstädernas primära
funktion var av kyrkligt slag, det vill säga att inhysa människor vid kyrkobesök, hade
kyrkstäderna även fler funktioner varibland en betydelsefull funktion var den sociala – att
kyrkstäderna utgjorde en social mötesplats där människor från socknar och byar kunde mötas
och umgås. Framför allt fylldes kyrkstäderna av liv och rörelse i samband med större
kyrkohelger, medan de uppfattades ha en mer ”ödslig” karaktär vid resterande tidpunkter på
året. Framväxten av kyrkstäder i Sverige skedde i huvudsak från 1600-talet och framåt och
kyrkstäderna var främst centrerade till övre Norrland, det vill säga till Norrbotten och till
Västerbotten (Bergling 1964:41, 359).
I Sverige har det sammanlagt funnits 71 kyrkstäder och av dessa återstår idag enbart 18, varav
merparten är grovt förfallna eller har förlorat sin funktion som kyrkstad. Gammelstads kyrkstad
betraktas idag som en unik historisk kulturmiljö och anses av många vara den största och bäst
bevarade kyrkstaden med en kyrkstadssed som fortfarande refereras till som levande.
Gammelstads kyrkstad utnämndes av den anledningen till världsarv år 1996 av UNESCO
(Nyström 2010:107, 110). Trots detta har även Gammelstads kyrkstad förlorat mycket av det
forna ”liv” som en gång i tiden präglade kyrkstaden. Framför allt skedde en märkbar skillnad i
intresset för att äga en kyrkstuga och besöka kyrkstaden vid slutet av 1940-talet. Kyrkstaden
och kyrkstadsseden har dock lyckats leva vidare, vilket anses bero på dels kyrkstadens förmåga
att ”kunna fylla skiftande behov under olika tider” och dels tack vare tradition. Många uttrycker
dock oro för kyrkstadens framtid och huruvida kyrkstaden och kyrkstadsseden kommer att
kunna fortsätta att leva vidare i vårt moderna samhälle (Lundgren & Lång 2011:6).
Gammelstads kyrkstad utgör trots allt ett av Sveriges 15 världsarv och för att få behålla sin
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världsarvsstatus krävs det att kyrkstadens värden som kulturarv bevaras. Av den anledningen
finner jag det intressant, såväl som samhällsrelevant, att undersöka hur Gammelstads kyrkstad
och ägandet av en kyrkstuga idag, i ett modernt och sekulariserat samhälle, tillskrivs värde och
betydelse genom kulturarvsproduktion.
Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur föreställningar om Gammelstads kyrkstad som ett
kulturarv bidrar till att forma och legitimera kyrkstaden och kyrkstadsseden bland
kyrkstugeägare, för att erhålla förståelse för hur Gammelstads kyrkstad idag tillskrivs värde
och betydelse av kyrkstugeägare.
För att besvara syftet utgår undersökningen från följande frågeställningar:
-

Vilken betydelse och vilket värde har Gammelstads kyrkstad och
kyrkstadsseden för kyrkstugeägare idag?

-

Hur brukar kyrkstugeägare sina kyrkstugor och hur motiveras detta bruk?

-

Hur interagerar kyrkstugeägare med varandra och med andra aktörer i
kyrkstaden – exempelvis med turister– och varför?

Uppsatsens empiri utgörs huvudsakligen av intervjumaterial, men även övrigt källmaterial i
form av observationer och regleringsdokument studeras. Materialet analyseras med hjälp av
utvalda teorier och begrepp från kulturarvsforskning och interaktionism.
Material och metod
Intervjuer
Det primära källmaterialet i undersökningen har samlats in genom intervjuer, vilket utgör en
lämplig metod för att införskaffa kunskap om hur kyrkstugeägare uppfattar Gammelstads
kyrkstad och kyrkstadsseden. Med hjälp av intervjuer är det nämligen möjligt att på ett
djupgående plan förvärva information om hur individer förstår, erfar och tolkar sin omgivning
(Fägerborg 2011:85). Även övrigt källmaterial, som en observation och regleringsdokument, är
av betydelse för undersökningen och utgör ett komplement till intervjuerna.
Mina intervjuer, såväl som observationen, genomfördes i april 2019, under en tre veckor lång
fältarbetsperiod i Luleå kommun, Norrbotten. Fältarbetet resulterade i totalt nio intervjuer,
varav åtta av intervjuerna var med informanter som har gemensamt att de alla äger en kyrkstuga
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i Gammelstads kyrkstad. Informanten Camilla avvek från övriga informanter i bemärkelsen att
hon inte är ägare till en kyrkstuga och hon intervjuades istället av anledningen att hon arbetar i
Nederluleå församling och har ansvar för de ärenden som berör kyrkstugorna i Gammelstads
kyrkstad. Genom att intervjua Camilla, i rollen som representant för Nederluleå församling, blir
mitt material mer nyanserat och fler perspektiv på kyrkstugeägares betydelse för kyrkstaden
och kyrkstadesseden inkluderas.
Den åldersmässiga spridningen bland informanterna i min undersökning sträcker sig från 32 år
till 89 år och av mina nio informanter är sex kvinnor och tre män. Samtliga informanter är
bosatta i Luleå kommun, där även alla förutom Fredrik är födda och uppvuxna. Tidsmässigt
varade intervjuerna runt en till två timmar vardera och genomfördes i regel hemma hos mina
informanter, med undantag från tre intervjuer som ägde rum i en lånad lokal på Friluftsmuseet
Hägnan och en intervju som ägde rum i en informants kyrkstuga. Om möjligheten hade funnits
hade jag gärna genomfört fler av intervjuerna i informanternas kyrkstugor. Genom att möta min
informant i dennes kyrkstuga fick jag nämligen möjlighet att med egna ögon se de föremål och
möbler som informanten berättade om och informanten själv tycktes erinra sig nya historier när
han såg sig omkring i sin kyrkstuga. Att hålla fler intervjuer i kyrkstugor hade troligtvis varit
genomförbart i högre utsträckning om fältarbetet hade bedrivits under sommartid. På sommaren
är nämligen kyrkstugorna uppvärmda och i bruk i högre omfattning än i april då enbart en av
mina informanter hade sin kyrkstuga ”vinteröppen”.
Intervjuerna i undersökningen kan betraktas som halvt strukturerade samtalsintervjuer, i den
bemärkelse att jag i förväg hade formulerat några huvudteman med hållpunkter, vilka
avhandlades under intervjutillfällena (jfr Fägerborg 2011:99f). Centrala teman var bland annat
kyrkstugebruk, uppfattningar om kyrkstaden och kyrkstugorna, syn på kyrkstadens och
kyrkstadssedens framtid, inställningar till regleringar, samt social interaktion i kyrkstaden.
Under intervjuerna försökte jag anpassa mig till mina informanter och ställa följdfrågor utifrån
deras berättande. Det innebar att hur djupgående vardera huvudteman berördes i de olika
intervjuerna varierade från fall till fall, beroende på vad informanterna ansåg sig ha mer att
berätta om och vad de upplevde som viktigt. Dock berördes varje tema vid samtliga av
intervjuerna, även om utläggningens omfattning kunde variera såväl som i vilken ordning de
behandlades.
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Intervjuerna i undersökningen spelades in och har därefter bearbetats genom skriftlig
sammanställning och transkribering. I de flesta av fallen har jag valt att inte transkribera
intervjuerna i sin helhet, utan jag har istället av tidsmässiga skäl avgränsat mig till att enbart
transkribera de partier som jag främst har bedömt vara relevanta för undersökningen. För att
underlätta läsbarheten av vissa citat i uppsatsen har de även genomgått en mindre bearbetning;
språket har normaliserats till skriftspråk. Dock har jag i denna bearbetning tillämpat stor
försiktighet för att inte riskera att innehållet och meningen i citaten förvanskas eller går
förlorade (Fägerborg 2011:107).
Ytterligare en form av bearbetning av intervjuerna har även skett, nämligen att informanterna
har anonymiserats i uppsatsen och tilldelats fingerade namn. Syftet med anonymiseringen är att
i enlighet med god forskningsetik tilldela mina informanter ett skydd från att drabbas av
oförutsebara och negativa konsekvenser på grund av igenkänning i uppsatsen (Pripp 2011:80).
Observationer
Den 11 april 2019, under en tidig och kylig vardagsmorgon, genomförde jag en observation i
Gammelstads kyrkstad som varade i sammanlagt 1 timme och 45 minuter. Observationen
bestod av att jag, med anteckningsblock och kamera, gick runt i kyrkstaden och dokumenterade
miljön och de intryck som min vistelse i kyrkstaden gav mig. Mitt fokus låg på att se till dels
vilket helhetsintryck kyrkstaden frammanade hos mig och dels till vilken form av individuell
variation i kyrkstugornas estetiska utformning som var möjlig att urskilja. Det var således
framför allt kyrkstadens och kyrkstugornas fysiska gestaltning som jag iakttog och erhöll
kunskap om under min observation. Observationen resulterade i ett material bestående av ett
flertal anteckningar och fotografier från fältet, som jag finner vara av komparativt värde för min
analys och som kan fungera kontrasterande och kompletterande till undersökningens övriga
material, det vill säga till intervjuerna och regleringsdokumenten.
Att genomföra min observation under en vardag i april innebar både för- och nackdelar för min
undersökning. Kyrkstaden framstod nämligen vid observationstillfället som tämligen öde och
stilla. Detta i jämförelse med det intryck jag har fått av kyrkstaden vid tidigare besök under
sommartid, då kyrkstaden i högre utsträckning har varit fylld av människor och av liv och
rörelse. Majoriteten av de kyrkstugor som jag passerade hade, vid observationstillfället,
fönsterluckorna stängda, något som gav kyrkstugorna ett slutet intryck. Ingångarna till många
av kyrkstugorna var blockerade av tjocka lager snö som förhindrade åtkomsten till
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byggnaderna, vilket även vittnade om att tid hade passerat sedan de senast hade blivit besökta.
Jag kunde varken urskilja några besökare i kyrkstaden eller några kyrkstugeägare på plats i sina
kyrkstugor. Tyvärr blev det därför inte möjligt för mig att observera någon mänsklig aktivitet i
kyrkstaden, bortsett från ett fåtal fast bosatta i kyrkstadsområdet som rörde sig ute på sina
tomter – rastade hundar eller skrapade bort frost från bilrutorna. Trots detta anser jag att det
etnologiska värdet som en observation i kyrkstaden under ”lågsäsong” kan bidra med inte bör
förringas; en stor del av året är det nämligen just detta stillsamma och aningen folktomma
intryck som präglar kyrkstaden. Kontrasten mellan vinter- och sommartid utgör ett
betydelsefullt karaktärsdrag för kyrkstaden och är en nödvändig aspekt att beakta för att få en
förståelse för Gammelstads kyrkstad som fenomen. Utan denna helhetssyn förlorar nämligen
kyrkstaden en viktig del av sin särprägel.
Min egen påverkan på det material som insamlades i samband med observation i Gammelstads
kyrkstad, såväl som under mina intervjuer, bör även kommenteras. Som uppvuxen i Luleå
kommun och med en kyrkstuga i släkten är jag redan välbekant med kyrkstadens miljö och har
tillbringat mycket tid där. Min blick på kyrkstaden och min uppfattning av den har därför
oundvikligt färgats av mina tidigare erfarenheter av kyrkstaden. Trots ett försök att under
observationen uppleva och möta kyrkstaden med en ”ny” och utforskande blick – att söka en
ny ”utsiktspunkt” från vilken jag ser mitt studieområde, som Ehn och Löfgren beskriver det i
Kulturanalytiska verktyg (2012:11) – kan jag inte helt frigöra mig från mina tidigare
erfarenheter av kyrkstaden. Detta behöver dock inte nödvändigtvis vara negativt, utan en
platskännedom kan även nyttjas till min fördel. Att jag känner till kyrkstaden gör det enklare
för mig att hitta bland kyrkstugorna, att urskilja vilka stildetaljer eller liknande på kyrkstugorna
som är avvikande från normer och från de regleringar som styr kyrkstadens och kyrkstugornas
fysiska omformning. Gällande intervjuerna så medför mina erfarenheter av kyrkstaden att jag
har en förförståelse för vad mina informanter berättar om, vilka platser och områden de refererar
till och vilka erfarenheter de har från sina kyrkstugor och från kyrkstaden som helhet. Jag har
nämligen själv tillbringat tid på dessa platser och har som mina informanter erfarenheter från
konfirmation i kyrkstaden och från kyrkstugebesök under min uppväxt.
Ytterligare en påverkan som jag kan ha haft på mitt material, är den bild av kyrkstaden som jag
omedvetet försökte förmedla i de fotografier i och av kyrkstaden som jag tog i samband med
min observation. Jag kom nämligen på mig själv med att försöka vinkla kameran så att
eventuella bilar eller andra föremål med modernt utseende, exempelvis hastighetsskyltar, inte
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inkluderades i bilderna. Varför gjorde jag detta kan man fråga sig? Mitt svar är att jag
oreflekterat upplevde ”det moderna” som främmande störningsmoment, ej tillhörande den
miljö jag befann mig i. Den betydelse jag själv har av att producera och förmedla en speciell
bild av Gammelstads kyrkstad är således en aspekt av denna undersökning som är intressant att
reflektera över, det vill säga min egen påverkan på materialet som insamlats (Pripp 2011:65).
Övrigt källmaterial
Slutligen utgör även dokument som reglerar kyrkstugebruket och gestaltningen av kyrkstaden,
kyrkstugorna och den omkringliggande miljön, en kategori av källmaterial som har betydelse
för undersökningens analys. Dessa dokument används i undersökningen för att erhålla kunskap
om vilka ideal och föreställningar som på institutionell nivå bidrar till att forma kyrkstaden och
hur kyrkstugeägarna i sitt bruk och sin gestaltning av kyrkstugan förhåller sig till dessa.
Innan dessa dokument kortfattat presenteras bör det dock framlyftas att Gammelstads kyrkstad
har ett formellt och juridisk skydd. Kyrkstadsbebyggelsen tilldelas skydd mot rivning och
förvanskning av Plan- och bygglagen (PBL) och Kulturmiljölagen (KML). Förvärv av
kyrkstugor regleras av 1818 års kungliga brev, vilket tillskriver Länsstyrelsen en prövningsrätt
av samtliga kyrkstugeförvärv (Kyrkstadsrådets parter 2015:10). Kyrkstugorna räknas som lös
egendom och marken som kyrkstugorna står på, och som utgör ett fornlämningsområde och
därigenom skyddas av kulturminneslagen, tillhör Nederluleå församling (Lundgren & Lång
2010:15). Mellan kyrkstugeägare och Nederluleå församling, som är markägare, råder ett
markupplåtelseavtal. I detta markupplåtelseavtal regleras bland annat kyrkstugeägarnas bruk
av sin kyrkstuga – hur den ska nyttjas och underhållas. För förvärv av en kyrkstuga i kyrkstaden
är nämligen ett undertecknande av detta markupplåtelseavtal nödvändigt (Luleå kommun
2015:10).
Ett dokument som är betydelsefullt i undersökningen är Världsarvet Gammelstads kyrkstad.
Förvaltningsplan 2015-2020 (2015), en förvaltningsplan för kyrkstaden som upprättades av
och ägs gemensamt av samtliga parter i Kyrkstadsrådet1. I förvaltningsplanen formuleras
utvecklingsmål för Gammelstads kyrkstad och riktlinjer för kyrkstadens verksamhet.

1

Kyrkstadsrådet består av representanter från följande aktörer: Nederluleå församling (Svenska kyrkan),
Luleå kommun, Nederluleå kyrkstugeförening, Visit Luleå, Länsstyrelsen Norrbotten, Kyrkbyns
intresseförening, Nederluleå hembygdsförening och Trafikverket. Samtliga av dessa aktörer är verksamma i
förvaltandet av världsarvet Gammelstads kyrkstad. (Kyrkstadsrådets parter 2015:22ff).
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Förvaltningsplanen redogör för Gammelstads kyrkstads värden som bör värnas om i
förvaltningen av kyrkstaden och de mål som kyrkstadsrådet i sitt arbete som förvaltare av
kyrkstaden strävar efter att uppnå (Kyrkstadsrådets parter 2015).
De dokument som på ett ingående och detaljerat plan reglerar den fysiska gestaltningen av
miljön i Gammelstads kyrkstad och bidrar med riktlinjer för bland annat byggnadsåtgärder är:
Kyrkstugor i Gammelstads kyrkby. Planbestämmelser för kyrkstugor (Luleå kommun 1994)
och Att äga ett hus i Kyrkbyn – det är att ha ansvar för en del av en unik kulturmiljö (Luleå
kommun u.å).
Teoretiska utgångspunkter och begrepp
För att undersöka uppsatsens syfte – hur kyrkstugeägare idag tillskriver Gammelstads kyrkstad
värde och betydelse – analyseras källmaterialet utifrån teoretiska perspektiv och begrepp
hämtade från kulturarvsforskning och interaktionism.
Från kulturarvsforskning är det i huvudsak teorier kopplade till begreppen kulturarv och
kulturarvsproduktion som jag har valt att utgå från och bygga upp det teoretiska ramverket i
undersökningen med. Begreppet kulturarv brukas idag i olika sammanhang och saknar en
enhetlig definition och användning (Eriksen 2013:84). Etnologen Barbro Klein menar dock att
den allmänna uppfattningen om begreppet kulturarv är att det representerar ”omistliga
tillgångar” – materiella eller immateriella – som antas ha starka symbolvärden och vara viktiga
att bevara och vårda i vår samtid för att inte förvanskas eller gå förlorade. Kulturarv liknas vid
”gåvor” som vi ärver eller övertar från våra ”föregångare”, vare sig det rör sig om föregångare
i form av egna släktingar eller, mer allmänt, ”hela mänskligheten” (Klein 1997:19). Det är även,
enligt etnologen Owe Ronström, vanligt att kulturarv antas ha ett inneboende värde som
existerar i sig själv – ett värde som ”upptäcks” och uppmärksammas snarare än tillskrivs
(Ronström 2008:81). Ronström ifrågasätter dock denna uppfattning om kulturarv och
argumenterar istället, med hänvisning till folkloristen Barbara Kirshenblatt-Gimbletts
konstruktivistiska perspektiv på kulturarv, för att kulturarv istället är någonting som ”skapas”
genom kulturarvsproduktion (Ronström 2008:181ff).
I boken Destination Culture. Tourism, Museums, and Heritage hävdar Kirshenblatt-Gimblett
att kulturarv produceras och ”blir till” genom olika former av ”uppvisning”, exempelvis genom
utställningar eller performans. Kulturarvsproduktionen utgår från – och hänvisar till – ett
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kulturellt fenomen från det förflutna som i en nutida kontext anses hotat eller redan ”förlorat”
och skapar av detta någonting ”nytt” i vår samtid genom att presentera det som ett kulturarv
(Kirshenblatt-Gimblett 1998:149f).
En kulturarvsbenämning av ett kulturellt fenomen innebär att dess existens tillskrivs värde och
betydelse i vår samtid, vilket motiverar bevarings- och skyddsåtaganden. Observera dock att
det värde och den betydelse som kulturarvsproduktionen tillskriver ett kulturellt fenomen inte
är samma värde eller betydelse som fenomenet har haft vid tidigare tillfällen, innan dess
fortsatta förekomst i samhället ansågs vara hotad (Kirshenblatt-Gimblett 1998:150ff).
Ronström har i Kulturarvspolitik. Visby. Från sliten småstad till medeltidsikon byggt vidare på
Kirshenblatt-Gimbletts teorier och beskriver hur kulturarvsproduktion till stor del även utgörs
av processer av skillnadsskapande, i vilka ett framhävande av en unik särprägel eftersträvas.
Ett exempel på hur detta kan ske är enligt Ronström genom rekonstruering och homogenisering
av miljöer vilket bidrar till att ”förvandla” kulturarv och öka deras synlighet (Ronström
2008:203ff).
Ronström betonar även förflyttningar som en central aspekt inom kulturarvsproduktion. I
samband med att något benämns som ett kulturarv sker nämligen förflyttningar av fenomenet
till nya meningssammanhang. Ett kulturell fenomen ”kopplas loss” från det sammanhang som
det tidigare förekommit i och förflyttas till ett nytt sammanhang i vilket dess huvudsakliga
funktion och betydelse blir att visa upp och ”gestalta något frånvarande i det närvarande”, som
Ronström beskriver det (Ronström 2008:275). Bortsett från förflyttningar i tid och rum kan
även kulturarvsproduktion innebära förflyttningar från exempelvis individuellt och privat till
kollektivt och offentligt, något som medför att kulturarvet tillgängliggörs för fler människor än
vad som kanske varit fallet tidigare (Ronström 2008:275f).
I sin studien om Visby intresserar sig även Ronström för att undersöka relationen och
sambandet mellan ”det individuella och det kollektiv” och hämtar för detta inspiration från
folkloristiken (Ronström 2008:22). Ronström beskriver hur han har valt att förstå kultur- och
världsarv som en typ av ”kollektiv form”, i vilken människor kan gjuta sina egna erfarenheter.
Sålunda uppstår en växelverkan mellan det kollektiva och det individuella; individuella
erfarenheter formas i det kollektiva samtidigt som det kollektiva blir kommunicerbart genom
det individuella (Ronström 2008:22).
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De ovan presenterade perspektiven på kulturarv och kulturarvsproduktion är betydelsefulla för
att analysera hur värde och betydelse tillskrivs Gammelstads kyrkstad av kyrkstugeägare idag
och på vilka sätt kyrkstugeägares uppfattningar av kyrkstaden och kyrkstadsseden samverkar
med och förhåller sig till idéer om kulturarv. Dessa perspektiv utgör även utgångspunkten för
att analysera hur kyrkstugeägare genom ett specifikt bruk av sina kyrkstugor och ett visst
agerande i kyrkstaden blir delaktiga i kulturarvsproduktionen av Gammelstads kyrkstad.
Eftersom Gammelstads kyrkstad idag utgör ett världsarv på UNESCO:s världsarvslista bör det
i detta sammanhang även kort redogöras för hur jag i undersökningen förhåller mig till
begreppet ”världsarv” och varför jag framför allt använder mig av begreppet kulturarv istället.
Enligt Ronström kan världsarv uppfattas som en avgränsad variant av det mer allmänna och
omfattande begreppet kulturarv. Världsarv särskiljer sig från övriga kulturarv i den bemärkelse
att de har utnämnts och erkänts som globalt värdefulla av världsarvskonventionen UNESCO
(Ronström 2008:82). På grund av världsarvsbegreppets starka associationer till UNESCO:s
världsarvskonvention och dennas roll som kulturarvsproducerande aktör, bedömer jag
begreppet kulturarv som mer lämpligt för den här undersökningen i vilken det är kyrkstugeägare
i Gammelstads kyrkstad som står i fokus. I undersökningen är det dock i vissa sammanhang
ofrånkomligt att inte diskutera och omnämna världsarvsutnämningen och UNESCO och i dessa
situationer förekommer undantagsvis en användning av begreppet världsarv för att beskriva
Gammelstads kyrkstad.
För att analysera hur kyrkstugeägares kyrkstugebruk och agerande i kyrkstaden har betydelse
för kulturarvsproduktionen av Gammelstads kyrkstad och kyrkstadsseden, används även teorier
om social interaktion av antropologen och sociologen Erwin Goffman (1922-1982). I boken
Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik (1959) använder sig Goffman bland
annat av begreppen framträdanden, inramning och roller för att analysera och diskutera den
struktur han anser att interaktion mellan människor utgår från och formas efter. Goffman menar
att social interaktion kan liknas vid dramaturgiskt iscensatta framträdanden under vilka
aktörerna agerar utifrån bestämda roller inför sin omgivning och i förhållande till varandra.
Begreppet inramning beskriver Goffman som den platsbundna, fysiska miljö i vilken
interaktionen, eller ”framträdandet”, sker. Inramningen kan med andra ord betraktas som en
”scen”, med dithörande rekvisita exempelvis i form av möbler (Goffman 1959:9, 23, 29).
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Med hjälp av Goffmans resonemang om inramning, roller och framträdanden kan
kyrkstugeägarnas kyrkstugebruk och agerande i kyrkstaden – det vill säga hur de interagerar
med andra kyrkstugeägare, med övriga aktörer i kyrkstaden och med den materiella
omgivningen – analyseras. Inramningen blir i detta fall kyrkstaden och kyrkstugorna och den
roll som framför allt studeras och är central i undersökningen är rollen som kyrkstugeägare.
Som framträdanden betraktas den sociala interaktion som äger rum inom inramningen, det vill
säga antingen i kyrkstaden eller i kyrkstugorna. Begreppen inramning, roll och framträdande
fungerar även som inspiration för strukturen av undersökningens analys som är uppdelad och
ordnad efter dessa tre begrepp.
Tidigare forskning om kyrkstäder och kyrkstadssed
Kyrkstäder och kyrkstadssed i Sverige har tidigare behandlats inom ett flertal
forskningsområden – exempelvis inom etnologi, ekonomisk historia, konsthistoria och geografi
– och utifrån skilda teoretiska perspektiv och inriktningar. I avhandlingar, artiklar och uppsatser
av både vetenskaplig och populärvetenskaplig karaktär har kyrkstäder och kyrkstadssed
undersökts. I detta kapitel, där jag redogör för tidigare forskning inom området, presenterar jag
ett urval av texter som jag funnit betydelsefulla för min undersökning.
Projektrapporten Min kyrkstuga – vårt världsarv. En etnologisk studie av kyrkstadssed i
Gammelstads kyrkstad under 2010-tal författades på uppdrag av Luleå kommuns
kulturförvaltning och sammanställdes år 2011 av etnologerna Anna Lundgren och Ann-Louise
Lång (Lundgren & Lång 2011:2f). Denna rapport utgör en omfattande och utförlig
undersökning av hur kyrkstugeägare idag upplever kyrkstaden och kyrkstadsseden i
Gammelstads kyrkstad, samt hur och i vilken utsträckning de brukar sin kyrkstuga (Lundgren
& Lång 2011:8). Rapporten är främst av deskriptiv karaktär och några vetenskapliga teorier
tillämpas inte i analysen, vilket är en väsentlig skillnad mellan min undersökning och rapporten.
Lundgren och Långs rapport har varit användbar för min uppsats, dels på informativ nivå och
dels som en viktig inspirationskälla till vilka aspekter av kyrkstugeägande som kan vara
intressanta att undersöka. Rapporten bidrar med information om Gammelstads kyrkstad och
dess kyrkstugeägare som ger en översiktlig och sammanfattande beskrivning av Gammelstads
kyrkstad och dess ställning idag.
Ekonomhistorikern Maurits Nyström undersöker i artikeln ”Gammelstads kyrkstad som
världsarv”, publicerad i vänboken Att ta spjärn mot glömskan (2010), varför kyrkstaden i
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Gammelstad, utifrån ett ekonomiskt historiskt perspektiv, har bevarats och idag kan uppfattas
som en unik företeelse i Sverige – detta samtidigt som en majoritet av kyrkstäder i landet under
1900-talet har försvunnit eller förfallit. Han söker svara på vilka krafter i historien som kan
framhållas som bidragande till Gammelstads kyrkstads bevarande, samt vilka hot mot
kyrkstaden som har förekommit, och vilka som förekommer än idag (Nyström 2010:107ff).
Nyströms artikel är användbar i min uppsats huvudsakligen eftersom den bidrar med
information om världsarvets betydelse som ett värdefullt kulturarv i Sverige och vilka hot som
Gammelstads kyrkstads existens och bevarande står inför idag, samt har ställts inför tidigare ur
ett historiskt perspektiv.
Ett betydelsefullt vetenskapligt verk som återkommande refereras till inom forskning om
kyrkstäder är Ragnar Berglings avhandling i geografi från år 1964, med titeln Kyrkstaden i övre
Norrland. Kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under 1600- och 1700-talen. Bergling
undersöker i avhandlingen kyrkstädernas uppkomst, utbredning och utveckling, såväl som
deras funktioner i ett historiskt perspektiv och hur bestämmelserna gällande vilka som har fått
äga en kyrkstuga, samt regleringarna för bruket av kyrkstugor, har varit utformade (Bergling
1964:16). Till min undersökning av Gammelstads kyrkstad bidrar Berglings avhandling med
användbar bakgrundsinformation om kyrkstäder och deras framväxt, mening och utveckling
från ett historiskt perspektiv. För att förstå den mening som kyrkstugeägare tillskriver
kyrkstaden och sin kyrkstuga idag är det nämligen nödvändigt att känna till den historiska
kontexten utifrån vilken kyrkstäder i Sverige har sitt ursprung och hur funktionen och värdet
av en kyrkstuga i omfattande utsträckning har förändrats över tid.
Uppsatsens disposition .
Efter uppsatsens inledande kapitel följer en analys av Gammelstads kyrkstad, och av
kyrkstadsseden, som är uppdelad i tre huvudkapitel. I det första av dessa tre kapitel redogör jag
för inramningen, det vill säga för kyrkstadens och för kyrkstugornas fysiska gestaltning. I
samband med detta diskuterar jag även hur informanterna förhåller sig till dessa platser och
vilket värde de tillskriver dem. Därefter, i det följande kapitlet, undersöker jag rollen som
kyrkstugeägare och vad mina informanter anser att äga en kyrkstuga innebär och vilket värde
ägandet har. I det därpå följande kapitlet analyseras kyrkstugeägarnas framträdanden i
kyrkstaden och hur de interagerar socialt med andra kyrkstugeägare, turister och med bekanta
när de besöker sina kyrkstugor. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning där resultaten från
undersökningen presenteras kortfattat.
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2. Gammelstads kyrkstad – inramning och estetisk gestaltning
Kyrkstaden – en ”unik” kulturmiljö
I Gammelstads kyrkstad utgör den medeltida stenkyrkan från sent 1400-tal den centrala punkten
och det är runt denna kyrka som de över 400 kyrkstugorna i kyrkstaden sprider ut sig
(Kyrkstadsrådets parter 2015:8, 20). Vid min observation i kyrkstaden upplevde jag
kyrkstugorna som placerade likt i ett gytter, även fast de i grova drag kan uppfattas vara ordnade
i linjer som strålar ut från kyrkan. Avståndet mellan kyrkstugorna varierar i hög utsträckning
och några kyrkstugor separeras från varandra av smala gränder som beroende på årstid täcks av
gräs eller snö och som knappt är tillräckligt breda för att en vuxen människa ska kunna passera.
Mellan andra kyrkstugor löper vägar som avhängigt till vägens storlek och placering antingen
är av asfalt eller grus.
Vid första anblicken ger kyrkstaden ett enhetligt intryck, med kyrkstugor som alla har rödmålat
brädfoder och vitmålade knutar, dörrar, fönsterluckor och –spröjs. Vid närmare beskådan blir
det dock tydligt att det även förekommer individualitet i kyrkstugornas utformning och att, som
det uttrycks i förvaltningsplanen, ”ingen kyrkstuga är den andra lik” (Kyrkstadsrådets parter
2015:8). Framför allt uppfattar jag att det är i kyrkstugornas storlek och i deras utformning av
dörr, farstukvist, brädfoder, fönster och fönsterluckor som variation mellan kyrkstugorna i
kyrkstaden kan urskiljas.

Exempel på variation av dörrutformning på kyrkstugor.

Foto: Kristin Lång

Gammelstads kyrkstad utgörs inte enbart av kyrkan och kyrkstugorna utan i området
förekommer även övrig bebyggelse i form av bland annat bostadshus, sockenstuga, servicehus
med vatten och toalett, samt några få caféer och affärer. Den övriga bebyggelsen är väl anpassad
till kyrkstaden och utgörs i huvudsak av rödmålade träbyggnader, samt av några hus som är
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målade i ljusare färger, exempelvis i ljusgrått. Även de mer nybyggda husen är byggda i en
äldre byggnadsstil och passar således väl in i den övriga bebyggelsen i kyrkstaden
(Kyrkstadsrådets parter 2015:8). För vård och utformning av bostadshusen i kyrkstadsområdet
finns dokumentet Att äga ett hus i kyrkbyn - det är att ha ansvar för en del av en unik kulturmiljö
som beskriver hur och vad de permanent boende i Gammelstads kyrkstad ska tänka på när de
renoverar sina hus, exempelvis vilken typ av färg, material och stil som bör tillämpas.
Gammelstads kyrkstads beskrivs i nämnda dokument som en kulturmiljö och ett ”levande
minnesmärke”, vilket bostadshusägarna uppmanas att beakta vid vård av sina hus (Luleå
kommun u.å.:1f). Kyrkstadsbebyggelsen är således styrande för områdets estetiska utformning
och den övriga omgivningen, såsom exempelvis bostadshusen, förväntas anpassas till denna för
att framhäva platsens estetiska särprägel såväl som känslan av enhetlighet i området. Det
innebär att även de mer nybyggda bostadshusen utformas och renoveras i en äldre stil för att
därigenom bidra till att rekonstruera en historisk miljö och främja kyrkstadens synlighet och
dess karaktär som kulturarv (jfr Ronström 2008:203ff).
I förvaltningsplanen för Gammelstads kyrkstad beskrivs kyrkstaden som en ”kulturhistoriskt
värdefull bebyggelsemiljö”, en säregen kulturmiljö som anses utgöra ”en länk till det förflutna”
och förmedla kunskap om såväl kyrkstadens som kyrkstadstraditionens historia. Till följd av
den ställning som Gammelstads kyrkstad idag anses ha som en betydelsefull kulturmiljö med
världsarvsstatus, betonas det i förvaltningsplanen att kyrkstadsbebyggelsen är viktig att både
bevara och förvalta för framtiden (Kyrkstadsrådets parter 2015:18). Föreställningar om
Gammelstads kyrkstad som ett betydelsefullt kulturarv delas av samtliga av mina informanter
som alla anser att kyrkstaden förmedlar historisk kunskap om ”hur det var förr” och att
kyrkstaden därför är viktigt att bevara. Katarina beskriver Gammelstads kyrkstad: ”Det är ett
kulturarv på det sättet att du visar upp någonting som har funnits men även på det sättet att det
finns i modern tid och att det används” (Katarina, intervju 1).
Värdet av Gammelstads kyrkstad beskrivs således av kyrkstugeägare idag ligga dels i
kyrkstadens förmåga att förmedla historia till vår samtid och dels i att kyrkstugorna fortfarande
anses användas på ett sätt som har kopplingar till kyrkstadens tidigare, historiska funktion. Det
bör dock i detta sammanhang påpekas att eftersom transportmöjligheterna har förbättrats och
det har blivit enklare att på kort tid färdas över långa avstånd, har inte kyrkstugorna samma
betydelse av att utgöra nödvändiga övernattningsbostäder som förut. Kyrkstugorna har således,
med hjälp av kulturarvsföreställningar, tillskrivits ny funktion och nytt värde av
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historieförmedlande karaktär snarare än av praktisk. De har alltså förflyttats från ett
meningssammanhang till ett annat (Ronström 2008:275). Det innebär att genom
kulturarvsproduktion har kyrkstaden ”förvandlats” till någonting ”nytt” i vår samtid
(Kirshenblatt-Gimblett 1998:149f).
Kyrkstadens estetiska gestaltning är idag, sedan 1990-talet, rättsligt reglerat och
bebyggelsemiljön

skyddas

av

utförliga

planbestämmelser

(Nyström

2010:125).

Planbestämmelserna är åtkomliga för kyrkstugeägare och för offentligheten och finns angivna
och beskrivna i Kyrkstugor i Gammelstads kyrkby (1994), ett dokument sammanställt av Luleå
kommuns stadsbyggnadskontor, där det redogörs för hur kyrkstugorna ska se ut och hur de ska
skötas. I dokumentet liknas kyrkstugan vid en antikvitet och kyrkstugeägaren uppmanas till att
vårda sin kyrkstuga utifrån den premissen. Planbestämmelserna anger bland annat hur
kyrkstugorna ska vara målade och med vilken typ av målarfärg – att det ska vara äkta Falu
Rödfärg och vit linoljefärg – vilken variation som är tillåten på brädfoder, dörrar och övriga
byggnadsdetaljer. I planbestämmelserna fastställs även rivningsförbud och att bygglov och
antikvariskt godkännande krävs för alla yttre förändringar och renoveringsåtgärder av
kyrkstugorna (Luleå kommun 1994).
Planbestämmelserna bidrar till att ”frysa” Gammelstads kyrkstad i en tid och stil som anses
passande för kyrkstaden. Utöver detta medför även regleringarna att kyrkstaden får en
homogeniserad karaktär. I planbestämmelserna stadgas det tydligt vilka byggnadsdrag som
anses ”tillhörande” till kyrkstugorna och därigenom även vilka byggnadsdrag som uppfattas
som ”främmande”. Maria beskriver detta urval av vad som anses passande för kyrkstaden på
följande sätt: ”Och man har ju liksom bestämt sig för att det är fram till ungefär 1940-50-tal
som får förekomma och att det som kom efter det är främmande för kyrkstaden. Fast det där är
saker som tål att funderas på, för det finns ju stugor som har byggts på 70-talet” (Maria, intervju
5).
Trots detta anser Maria, i likhet med mina övriga informanter, att det är positivt att det finns ett
reglemente för kyrkstadens fysiska gestaltning eftersom det bidrar till skapa och upprätthålla
en speciell känsla och stämning i kyrkstaden.
Då tänker jag så här, att det är bra att man har en enhetlig regel liksom […]
Samtidigt så är det här med rödfärg och brädfodring något som kom till ungefär
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vid sekelskiftet 1900 och det fanns säkert variationer på dörrar och färg och
sådana här saker, men jag tycker att det måste finnas regler för om alla skulle
börja måla hur som helst, så skulle det inte kännas som en kollektiv kyrkstad. Då
skulle det ju bli 405 individuella kyrkstugor, så då skulle man tappa den här
kollektiva känslan som det är (Maria, Intervju 5).
Maria, Bertil och Fredrik anser dock att det borde vara okej med en viss typ av variation på
kyrkstugornas fysiska gestaltning, exempelvis gällande färg på dörrar och fönsterkarmar. Dock
enbart så länge denna variationen har en historisk förankring och ”rätt” färger används, det vill
säga sådana färger som brukades i kyrkstaden förr i tiden. Dock medger de alla att ett ”lättande”
på reglerna för kyrkstadens estetiska utformning kan medföra problematik. ”På ett sätt kan jag
tycka att det reglementet är ganska bra, för du skapar stora svårigheter annars med vad du ska
tillåta och vad du inte ska tillåta och vem som ska bestämma det och varför” (Fredrik, intervju
4).
Att miljön i kyrkstadens ska berätta om det förflutna är något Camilla som arbetar i
församlingen anser vara betydelsefullt, men hon påpekar även att det har varit nödvändigt att
tillåta vissa anpassningar av modernare slag, framför allt när det gäller byggnadsinslag som
bidrar till byggnadernas bevarande.
Det finns ju en poäng med att ha miljön som den har varit. Det är ju det här med
en historia, vi bär på vår historia och vi utvecklar vår historia, men vi får
fortfarande inte glömma bort vårt ursprung och våra rötter. Och att med varsam
hand liksom någonstans styra in det till hur kan vi hantera det här idag. Vi vill
inte ha potta och utedass längre, men vi kanske kan hitta vägar för att fortfarande
strama upp eller behålla vissa delar av det. Som sagt, vi tillåter plåttak och
hängrännor, stuprör, räcken, belysningar och allt möjligt. Ja vad det nu kan vara,
just för att man idag har behov av det och bekvämligheten ligger på en annan nivå,
men någonstans måste det finnas ramar också (Camilla, intervju 7).
Representanter för Nederluleå församling går årligen, tillsammans med representanter från
kyrkstugeägarföreningen och från riksantikvarieämbetet, en kyrkstugesyn då de inspekterar
kyrkstugornas yttre och meddelar kyrkstugeägarna om kyrkstugans skick och vilka
reparationsåtgärder som eventuellt behöver vidtagas, exempelvis om kyrkstugan behöver
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målas, om det förekommer röta i trä eller om skorstenen behöver muras om. Ibland kan de även
notera huruvida det förekommer någon form av yttre detalj som strider mot rådande regler för
hur kyrkstugorna ska se ut, exempelvis om det finns en blomkruka fastsatt på väggen eller en
krans på dörren. Dock beskriver Camilla att det är okej med tillfälliga dekorationer och
lösningar av mer diskret typ så länge dessa enbart förekommer medan kyrkstugeägaren befinner
sig i sin kyrkstuga och plockas bort när de åker därifrån.
Eftersom alla informanter tycker att kyrkstadsbebyggelsen har ett högt kulturvärde är de alla
även positiva till att kyrkstugesynen genomförs och många uttrycker till och med att det är ”ett
måste” för att kyrkstaden ska bevaras. Flera av mina informanter betonar att bebyggelsen idag
är hotad och att det är många kyrkstugor som är i akut behov av vård för att inte förstöras.
Framför allt Fredrik, som själv är utbildad inom byggnadsvård, trycker på nödvändigheten med
att det i dagsläge krävs drastiska och snabba åtgärder för att bevara kyrkstaden.
Jag tycker att de kan bli ännu hårdare eller de måste bli ännu hårdare. Därför att
annars kommer vi inte ha kvar bebyggelsen. Många av kyrkstugorna är i så dåligt
skick att de inte kommer vara kvar. Jag skulle säga att inom en 10-årsperiod
kommer åtminstone några procent av beståndet vara så risiga att de inte längre
går att rädda och det är ett problem om man nu ska ha kvar en världsarvsmärkning
(Fredrik, intervju 4).
Trots att alla informanter anser att kyrkstugesynen är en nödvändighet för att Gammelstads
kyrkstad ska finnas kvar i framtiden, kan den även påkalla viss irritation hos några informanter.
Bertil, Katarina och Mats beskriver att de ibland kan tycka att det i protokollen har anmärkts på
”småsaker” och att fokus istället bör vara på mer akuta åtgärder.
Man får inte vara så där stenhård och titta på att nu står det en blomkruka på bron
och det måste vi anteckna, det måste vi anmärka på. Utan man ska istället titta på
detaljer som håller på att förstöras och ruttna, liksom socklar, dörrar... Alltså att
man hittar sådana brister som man kan påpeka "Det här behöver ni göra någonting
åt", istället för den här pekpinnen på en blomkruka och på en sopkvast och sådana
saker. Det retar bara stugägare helt enkelt (Bertil, intervju 8).
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Majoriteten av mina informanter berättar att de anser det vara i sin ordning om en
kyrkstugeägare, i samband med sin vistelse i kyrkstaden, tillfälligt vill sätta ut exempelvis en
blomkruka eller en solstol utanför kyrkstugan, så länge de inte lämnas kvar ute när de åker
därifrån. ”Jag tycker det är okej om man ställer ut en blomkruka på bron när man är där, för det
är ungefär som när man lämnar dörren öppen - det är en signal för andra att nu är man där i
stugan. Det tycker jag är en anpassning till vår tid” (Maria, intervju 5).
Några av mina informanter anser dock att förekomsten av sådana yttre dekorationsmoment inte
borde få förekomma alls i kyrkstaden och att regleringen bör hållas på lite hårdare för att
förhindra att bebyggelsens karaktär inte förvanskas. Katarina beskriver det på följande sätt:
Det tycker jag hör mer till en sommarstuga. Då blir jag lite gammaldags och
tycker att ”nej, det ska man inte ha”. Då får jag för mig att om man sätter ut
blommor och annat sån där mer stadig installation så blir det någonting annat än
vad det är tänkt. Det blir som att det ändrar på hela stuket (Katarina, intervju 1).
Att kyrkstaden inte får förlora sin särprägel och karaktär är dock någonting som alla informanter
betonar och återkommer till i intervjuerna. Mina informanterna menar att det inte får ske en
utveckling som medför att kyrkstaden signalerar någonting annat än just kyrkstad, exempelvis
att det snarare uppfattas som ett sommarstuge- eller kolonilottsområde istället. Om
kyrkstadsmiljöns gestaltning förändras drastiskt finns nämligen risken att kulturarvet
förvanskas eller går förlorat. Därför anser informanterna att en reglering av kyrkstugorna såväl
som kyrkstugesyn är viktiga faktorer för bibehållandet av värdet av Gammelstads kyrkstads
historiska kulturmiljö. Som det står i förvaltningsplanen, och som även mina informanter ger
uttryck för, är det just ”platsens kulturhistoriska identitet” som ska eftersträvas att framhävas
och förstärkas. Det är denna ”identitet” som bör utgöra utgångspunkten för förvaltandet och
utvecklandet av bebyggelsemiljön i Gammelstads kyrkstads. Till kyrkstadens identitet
framlyfts också kyrkstadens växlande karaktär mellan hög- och lågsäsong som viktigt och
särpräglande (Kyrkstadsrådets parter 2015:9, 19). Kyrkstadens säsongsväxling är även något
som Maria diskuterar i intervjun och menar bör eftersträvas att gestalta och bevara.
Sen tycker jag faktiskt också att det finns en poäng, fast jag har inte själv gjort det
för mina luckor är så svåra, att man stänger luckorna när man inte är där för det
signalerar att det är en kyrkstad. Att det är stängt och så öppnar man upp luckorna
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medan man är där för det är själva andemeningen med det här tillfälliga i
kyrkstaden. Och till alla som säger "vad det är dött här" när de råkar komma när
det inte är folk är i stugorna så är det ju för att de kommer till en levande kyrkstad.
För det har alltid varit så i Gammelstad - det har varit den här växlingen mellan
liv och rörelse när folk är i stugorna och det är helg eller aktiviteter, och den där
lugna lunken som blir när folk är borta och det då är tillbommat och stängt. Det
hör till en levande kyrkstad (Maria, intervju 5).

Stängda fönsterluckor under ”lågsäsong”.

Foto: Kristin Lång

Sammanfattningsvis är det tydligt att mina informanter delar kommunens föreställningar om
att kyrkstaden utgör ett värdefullt kulturarv. Genom att peka ut kyrkstaden som ett kulturarv
har även miljön förändrats och homogeniserats med hjälp av olika regleringar som ämnar
bidraga till att bevara men också i stor utsträckning till att rekonstruera en historisk kulturmiljö
i vår samtid. Som Ronström beskriver det är homogenisering och rekonstruering vanliga
effekter av kulturarvsproduktion och de används ofta som medel för att stärka en plats särprägel
(Ronström 2008:203ff). Detta kan även anses vara fallet med Gammelstads kyrkstad som
utifrån kulturarvsföreställningarna och –produktion betraktas och marknadsförs som ett bevarat
historiskt fenomen i en modern samtid.
Att dessa regleringar accepteras och legitimeras av de kyrkstugeägande informanterna kan antas
bero på att informanterna själva delar föreställningar om att kyrkstaden utgör ett värdefullt
kulturarv som behöver bevaras till framtiden. I detta sammanhang bidrar även uppfattningarna
om att kulturmiljön är hotad till att legitimera regleringarna av miljön och ge dem värde.
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Den egna kyrkstugan
Reglerna för hur kyrkstugorna ska se ut invändigt är inte lika detaljerade eller strängt utformade
som reglerna för kyrkstugornas yttre. Att gräva avlopp eller införa rinnande vatten är dock inte
tillåtet, ej heller att montera TV-antenn och fast telefoni. Bygglov krävs även för alla ingrepp i
kyrkstugans timmerväggar (Lundgren & Lång 2011: Bilaga 6, 10). Gällande inredning och
möblering av kyrkstugorna kan kyrkstugeägarna däremot välja själva hur de vill ha det i sina
kyrkstugor. Trots denna valfrihet tycker alla mina informanter att det hör till en kyrkstuga att
ha den inredd i en ”gammaldags” stil, vilket de även har eftersträvat i sina kyrkstugor. Återigen
blir kulturarvsföreställningar närvarande och Bertil motiverar på följande sätt varför han vill ha
en äldre stil i sin kyrkstuga:
Det är väl för att det hör till historien helt enkelt. Man ska inte förvanska dem. Jag
har sett kyrkstugor som har moderna IKEA-kök och det stämmer inte alls överens
där. Det hör liksom till! Och sen att det ger ett lugn också på ett annat sätt. Man
kommer in i lugnet, så att säga, när man känner det gamla och trygga som har
varit (Bertil, intervju 8).
Den största delen av informanternas möblemang i sina kyrkstugor består av äldre möbler som
har funnits i kyrkstugorna över långa tidsperioder och som av olika anledningar kan ha blivit
kvarlämnade i kyrkstugorna mellan olika ägarskiften. I de sammanhang som nyare möbler har
införskaffats beskriver mina informanter hur de har valt sådana som är utformade i en äldre stil
och som därför anses passa kyrkstugans resterande stil. Möbler i modern stil är något som
samtliga av mina informanter uppger att de har försökt undvika i sina kyrkstugor.
Jag tycker att en kyrkstuga ska spegla den tid den är från och nu är min från 40talet och då tycker jag det passar med en järnspis och jag tycker att, ja, möblerna
är fina. Jag tror inte jag skulle vilja ha helt moderna möbler i en kyrkstuga. Det
känns ändå som att en kyrkstuga ska ha en gammeldags atmosfär (Maria, intervju
5).
Enbart ett fåtal informanter uppger att de har införskaffat bekväma sovmöjligheter till sina
kyrkstugor, däribland Mats och Katarina. Obekväma sovplatser, i form av lucksängar och gamla
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träsoffor, tycks dock vara återkommande för flera av mina informanterna som för det estetiska
uttrycket i kyrkstugan kompromissar med bekvämligheten.
En del har ju tagit dit moderna soffor och det tycker jag är bedrövligt alltså. Då
sover jag hellre på en obehaglig lucksäng. Alltså det ska vara ... ja, en viss stil.
Man ska ju inte förstöra den gamla stilen (Ulla, informant 9).
Dock uppger flera informanterna att de av praktiska skäl har införskaffat några moderna inslag
till sina kyrkstugor. Vanligast bland mina informanter är moderniteter i form av elektrisk
kokplatta, mikrovågsugn, kaffebryggare eller -perkulator, element, lampor, kylskåp och en liten
radio. Detta är dock inte något som alla informanter har i sin kyrkstuga och Katarina berättar
exempelvis att all uppvärmning i hennes kyrkstuga sker genom eldning i järnspisen. Hon brukar
även i regel laga mat på kyrkstugans järnspis, även fast hon har en elektrisk kokplatta i sin
kyrkstuga. Någon mikro uppger hon att hon inte vill ha: ”Jag tycker inte att det passar där för
jag vill inte ha det för modernt. Det ska vara det där enkla när man kommer dit” (Katarina,
intervju 1). Att man vill ha det enkelt i sin kyrkstuga är något som fler informanter, utöver
Katarina, refererar till och som i intervjuerna tycks vara ett ledord för inredningen av
kyrkstugorna.
Ytterligare ett tema i inredningen av kyrkstugor är att ha möbler eller dekorationer, exempelvis
tavlor eller bonader, som har en personlig koppling till någon familje- eller släktmedlem. Mats
beskriver exempelvis hur hans faster har broderat några av väggdekorationerna i hans kyrkstuga
och han har även satt upp ett diplom på väggen som hans pappa tilldelades en gång i tiden.
Maria beskriver hur hennes mamma har målat dekormåleri både på innerdörren och på
skåpluckorna i hennes kyrkstuga, något som även Katarina själv har gjort på skåpluckorna i sin
kyrkstuga. I Ullas kyrkstuga finns det en gammal lucksäng som har stått i kyrkstugan under
flera generationer och som alla konfirmander boende i den kyrkstugan har skrivit eller inristat
sina namn i, däribland hennes pappa och Ulla själv.
Livet i kyrkstugan karakteriseras, enligt informanterna, av både socialt umgänge och av ”lugn
och ro”. Många informanter återkommer nämligen i intervjuerna till att de förknippar
kyrkstugan och kyrkstaden med en stressfri tillvaro, där de har möjlighet att släppa
vardagslivets alla ”måsten”. ”Det är väl avkopplingen på ett sätt. Det blir en annan fart på
allting. Man tar det lugnt, man umgås. Det är ingen stress där” (Katarina, intervju 1).
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Informanterna beskriver hur det alltid finns någonting som behöver göras eller fixas hemma,
men att det är på ett annat sätt i kyrkstugan. Där kan man vara ledig. ”Ja, nog är det ju lite
annorlunda. Hemma gör man ju andra grejer, plockar bär och allt möjligt. Där [i kyrkstugan] är
man ju som en annan diva. [skratt]” (Klara, intervju 2).
Tillvaron i kyrkstugan uppges av informanterna som enkel och ”primitiv”, vilket de menar är
en del av charmen med att ”bo” i kyrkstugan. Kyrkstugan blir en plats för kontemplation och
vila. De beskriver hur de hämtar vatten från ett av servicehusen i närheten och äter ”lättlagad”
mat. På kvällarna, i samband med övernattning, är det vanligt att sysselsätta sig med aktiviteter
som att läsa, lösa korsord eller handarbeta. Någon TV eller dator finns inte i kyrkstugorna.
Många av informanterna beskriver även hur de ibland tänder ljus i kyrkstugan eller, om de har
öppen eldstad, en brasa. ”Det är livskvalitet”, som informanten Maria beskriver det.
Sammanfattningsvis, kan även föreställningar om kyrkstaden som ett kulturarv uppfattas
genomsyra informanternas invändiga utformning av sina kyrkstugor. Eftersom kyrkstaden
anses vara en historisk miljö vill de flesta informanter att kyrkstugorna även invändigt ska
spegla en historisk tid. Att vistas i kyrkstaden och i kyrkstugan upplevs således som en typ av
”tidsresa” tillbaka till en äldre, historisk miljö (jfr Ronström 2008:275). Faktumet att
kyrkstugeägarna väljer att inreda sina kyrkstugor i en äldre stil är även betydelsefullt för
kulturarvsproduktionen av Gammelstads kyrkstad och för dess särprägel. Intrycket av att
kyrkstaden utgör en historisk bebyggelsemiljö uppfattas troligtvis som mer ”autentiskt” för
både kyrkstugeägarna själva såväl som för övriga besökare i kyrkstaden om kyrkstugorna även
invändigt representerar en historisk tid.

Interiör i kyrkstuga.

Foto: Samuraj kommunikation.
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3. Rollen som kyrkstugeägare i Gammelstads kyrkstad
Kyrkstugeägaren – vem och varför?
Idag finns det cirka 650 kyrkstugeägare i Gammelstads kyrkstad. En kyrkstuga i kyrkstaden
kan förvärvas genom köp, gåva eller arv. Vid förvärv av en kyrkstuga genom köp eller gåva är
kriterier idag att köparen eller gåvotagaren är bosatt i Sverige vid förvärvstillfället, samt att
personen inte redan äger en kyrkstuga. Det är således inte tillåtet att köpa eller få en kyrkstuga
i gåva om du är bosatt i ett annat land än i Sverige. Genom arv kan dock vem som helst förvärva
en kyrkstuga, vilket innebär att du kan ärva en kyrkstuga även om du bor utomlands eller redan
innehar en kyrkstuga sedan tidigare. Vid samtliga typer av förvärv är dock ett krav att den nya
kyrkstugeägaren undertecknar Nederluleå församlings markupplåtelseavtal för att ägarbytet ska
bli giltigt (Lundgren & Lång 2011:15f).
Att personer i hela Sverige idag har möjlighet att förvärva en kyrkstuga i Gammelstads kyrkstad
är relativt nytt och före år 2009 var det enbart personer bosatta i Luleå kommun, dock inte i
Gammelstad, som hade möjligheten att köpa en kyrkstuga eller få den i gåva (Lundgren & Lång
2011:17 & bilaga 7). Camilla som arbetar i församlingen och sköter de ärenden som berör
kyrkstugeförvärv berättar dock att hon uppfattar det som att majoriteten av de personer som
idag köper en kyrkstuga i Gammelstad har någon typ av koppling till Norrbotten.
De flesta har ju det på något sätt, inte alla, men de allra flesta. Det finns ju sådana
som får upp intresset bara genom att flytta hit eller möta miljön, så är det ju, men
de flesta har ju någon sorts anknytning till åtminstone Norrbotten. Det måste ju
någonstans vara en känd miljö för att man ska bli intresserad av att äga en stuga,
tänker jag, så det är ganska naturligt om man någonstans har fått den historien till
sig (Camilla, intervju 7).
Av de åtta kyrkstugeägare som jag har intervjuat är alla idag bosatta i Luleå kommun.
Informanten Fredrik särskiljer sig dock från de övriga i den bemärkelse att han inte är född och
uppvuxen i Norrbotten, utan i Uppland. Fredrik berättar dock att hans pappa och släkten på
pappans sida kommer från Luleå och Fredrik har därför tillbringat tid i Norrbotten redan under
sin uppväxt, det vill säga innan han bosatte sig i Luleå.
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Av de åtta kyrkstugeägare som har blivit intervjuade i denna undersökning har även sju
förvärvat sin kyrkstuga från släktingar, antingen genom arv, gåva eller köp. De flesta av mina
informanter har av den anledningen tillbringat tid i sin nuvarande kyrkstuga redan innan den
kom i deras ägo, eftersom den tidigare förvaltades av släktingar.
Bertil särskiljer sig dock från övriga av undersökningens informanter på det sättet att han inte
köpte en kyrkstuga som hade funnits i hans familj eller släkt sedan tidigare. Trots detta var
Bertil inte helt obekant med fenomenet att äga kyrkstuga, utan hade vuxit upp med en kyrkstuga
i släkten. Han berättar dock att den kyrkstugan hade varit i så dåligt skick redan när han var
liten att de inte hade kunnat vistas i den, men att Gammelstads kyrkstad på något sätt ändå
”alltid fanns i bakgrunden” under hans uppväxt. När hans framlidna hustru också utvecklade
ett intresse för Gammelstad och för kyrkstugor valde de att tillsammans köpa en kyrkstuga.
För majoriteten av mina informanter var dock faktumet att kyrkstugan hade ägts av deras släkt,
samt att de hade tillbringat tid i kyrkstugan under sin barn- och ungdom, en nödvändig
förutsättning för att de skulle vilja bli kyrkstugeägare. Om de inte hade fått tillgång till just den
kyrkstugan som de redan var bekant med beskriver flera av informanterna att de nog inte hade
skaffat en kyrkstuga.
Det var ju främst för att kyrkstugan hade gått i släkten och för att den hade både
ett affektionsvärde och ett arv då så att säga. Det var nog därför jag ville ta över
den. Jag hade nog inte köpt kyrkstugan om det inte var därför.
(Fredrik, intervju 4).
På denna punkt särskiljer sig Maria som berättar att hon troligtvis hade skaffat en kyrkstuga
även om hon inte hade fått överta den kyrkstuga som hennes föräldrar hade ägt.
Men hade jag inte haft den så tror jag att jag nog skulle ha skaffat en kyrkstuga
på något sätt. Jag tror att det är för att jag alltid har värnat och tyckt om det här
med att ha kyrkstuga och det började redan när jag var liten och mina kusiner
konfirmerades. Då var jag på besök i kyrkstaden och var i kyrkstugan och tyckte
det verkade jätteroligt. Och sen när jag själv konfirmerades så fick ju jag bo i
kyrkstuga i två veckor och tyckte det var jätteroligt och lite speciellt. Så jag kom
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som in i det ganska tidigt, med kyrkstadssed och att bo i kyrkstuga (Maria, intervju
5).
Flera av mina informanter beskriver positiva barn- och ungdomsminnen från kyrkstaden och
menar att dessa minnen och upplevelser har varit betydelsefulla för deras bild av kyrkstaden
och för deras vilja att äga en kyrkstuga. ”Känslan när man kommer in till kyrkstugan. Ja, det
väcker minnen till liv helt enkelt” (Ulla, intervju 9). Framför allt är berättelser från
konfirmationsläsning i kyrkstaden återkommande i intervjuerna, dock inte nödvändigtvis från
den egen konfirmation utan ibland även från andra släktingars konfirmation som syskon,
kusiner och barn. Fredrik, som inte själv är uppvuxen i Luleå, berättar dock hur han som
ungdom åkte upp till Gammelstad för att konfirmeras i kyrkstaden och att han i samband med
detta bodde i den kyrkstuga som han idag är ägare till. ”Kul var det ojojoj. Vi hade väldigt
roligt, så det finns en väldigt positiv association till kyrkstugan för min egen del, just i och med
konfirmationen” (Fredrik, intervju 4).
För många av mina informanter har således kyrkstugan laddats med betydelser och värde
genom att informanterna har skapat egna minnen och erfarenheter i kyrkstaden och i
kyrkstugan. Analyserat utifrån Ronströms resonemang om relationen mellan det individuella
och det kollektiva, har kyrkstaden – som ett kollektiv kulturarv – fått betydelse och värde för
informanterna genom att de har egna erfarenheter av platsen. Dessa erfarenheter har dock
uppkommit inom den ram som kyrkstaden utgör, eller uttryckt med andra ord kan
informanternas minnen och erfarenheter ha ”stöpts” i den kollektiva form som Gammelstads
kyrkstad erbjuder (jfr Ronström 2008:22). Kyrkstaden och kyrkstugan har därigenom
tillskrivits ett personligt, kommunicerbart värde för mina informanter, vilket har gett upphov
till att de är villiga att – i egenskap av kyrkstugeägare – delta i förvaltandet av Gammelstads
kyrkstad som ett kollektivt kulturarv.
Arvtagare och traditionsbärare
I

dokumentet

Kyrkstugor

i

Gammelstads

kyrkby

–

innehållande

de

reglerande

planbestämmelserna för Gammelstads kyrkstad – står det skrivet att: ”Som ägare till en
kyrkstuga har Du ett stort ansvar för en liten del av en unik kulturmiljö” (Luleå kommun 1994).
I samma dokument konstateras det även att med rollen som kyrkstugeägare följer ett ansvar att
vårda de egna kyrkstugorna i enlighet med förekommande regler, för att förhindra att dessa
byggnader förvanskas eller förstörs (Luleå kommun 1994). Även i förvaltningsplanen betonas
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kyrkstugeägarnas ansvar att underhålla och vårda sina kyrkstugor, men i detta dokument
uppmärksammas även kyrkstugeägarnas betydelse som kyrkstadssedens ”bärare” och
förmedlare. För att Gammelstads kyrkstad ska fortsätta ha, vad som i dokumentet beskrivs som,
en ”levande” kyrkstadssed anses det nämligen nödvändigt att kyrkstugorna fortsätter användas
samt fortsätter vara privatägda (Kyrkstadsrådets parter 2015:14, 16, 24).
De kyrkstugeägare som jag har intervjuat är alla eniga om att det med rollen som
kyrkstugeägare medföljer förpliktelser och ansvar, både när det gäller att bevara och föra vidare
kyrkstadens immateriella värden – det vill säga kyrkstadsseden – och dess materiella värden –
alltså kyrkstadsbebyggelsen. Dessa tankar om ansvar och förpliktelser hos informanterna
grundar sig i föreställningar om att Gammelstads kyrkstad utgör ett värdefullt kulturarv som
bör skyddas och förvaltas för att inte gå förlorat (jfr Klein 1997:19). Maria beskriver värdet av
Gammelstads kyrkstad på följande sätt:
Gammelstads kyrkstad är en historisk "levande" miljö, om jag säger så, med allt
vad det innebär. Jag tycker faktiskt att Luleå inte har så mycket historia kvar. Man
har rivit och förstört, men här har man ett kulturarv som till och med är så
fantastiskt att det är världsarv. Och det är bara W O W och att jag som
kyrkstugeägare är en del av det (Maria, intervju 5).
Att kyrkstugeägarna utgör en betydelsefull, till och med väsentlig, aktör för Gammelstads
kyrkstads immateriella värde som kulturarv är något som informanterna är samstämmiga om.
Utan kyrkstugeägarna i kyrkstaden finns det ingen ”levande kyrkstadssed”.
Jag tror att utan kyrkstugeägarna så tappar du mycket av det som världsarvet pekar
på som immateriella kulturvärden. Du får ju inte alls betydelsen av att ha kvar den
som kyrkstad om du inte har med folket, eller de som äger den åtminstone. Annars
så blir den mer av ett museum och det vore väldigt tråkigt. För en del av det som
ska skyddas är ju liksom känslan av kyrkstaden och den är jätteviktigt. Jag tror
definitivt att kyrkstugeägarna är av stor vikt för att ha kvar kyrkstadens värde som
kulturarv, det tror jag (Fredrik, intervju 4).
Med rollen som kyrkstugeägare uppfattas det således även följa ett ansvar för att bevara
kyrkstadsseden och bära traditionen av att ”bo” i kyrkstuga vidare. För detta förutsätts ett
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faktiskt bruk av kyrkstugorna. Bland mina informanter är det vanligast att de besöker sina
kyrkstugor under sommartid och majoriteten av kyrkstugeägarna beskriver att de brukar
”säsongsöppna” sina kyrkstugor vid pingst och sedan ”vinterstänga” dem igen i oktober under
tacksägelsehelgen. Det är framför allt i samband med populära kyrkohelger – som under pingst,
påsk och persmäss – eller andra arrangemang i kyrkstaden – exempelvis marknader, konserter
och spelmansstämmor – som kyrkstugeägarna försöker åka till sina kyrkstugor, men
kyrkstugorna besöks i regel även ibland under ”vanliga” helger. Ett återkommande tema i
intervjuerna är dock att flera av informanterna anser att de besöker sina kyrkstugor alldeles för
sällan, något de känner dåligt samvete över. ”Det sämsta med att äga en kyrkstuga är nog det
dåliga samvetet [skratt]. Att man borde vara där ännu mer” (Ulla, intervju 9). Att inte besöka
och använda sina kyrkstugor kan nämligen uppfattas som att man inte fullföljer de förpliktelser
som följer med rollen som kyrkstugeägare.
En annat tema som är centralt i intervjuerna är idén om att vara kyrkstugeägare innebär att agera
utifrån rollen som ”arvtagare” till, eller förvaltare av, ett kulturarv. Arvtagarrollen kan omfatta
både förvaltande av ett kollektivt arv – Gammelstads kyrkstad – och ett individuellt, eller
personligt, arv – den egna kyrkstugan. Det kollektiva arvet kan i detta sammanhang uppfattas
som kyrkstugeägarens delaktighet i bevarandet av själva kyrkstaden och kyrkstadsseden. ”Det
är väl lite av grejen också med att äga en kyrkstuga, att ha en del i ett kulturarv. En så pass lång
obruten historielinje är rätt fräckt att kunna vara med och förvalta” (Fredrik, intervju 4).
Det personliga arvet blir att ta över en kyrkstuga som har funnits i släkten. Känslan av att vara
arvtagare till något tycks framför allt bli tydlig när det gäller övertagande av ett släktarv.
Kyrkstugan tillskrivs då även värde på ett mer personligt plan – jag förvaltar ”mitt” arv – och
inte enbart på en kollektiv nivå – jag förvaltar ”vårt” arv. Känslan av att vara ”en länk i en
kedja” förstärks.
Jag tycker att det är lite spännande att mina förfäder har varit där på kyrkohelg
och att de har bott i just den stugan… Det känns ju lite spännande att de har varit
där och firat helg och varit unga och gamla och kanske varit där i samband med
begravningar och så. Då kan jag nog mer känna att man är en länk i en kedja om
man vet att det här är den gamla kyrkstugan som gått i släkten (Maria, intervju 5)
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De informanter som har övertagit en kyrkstuga som har funnits inom släkten under en lång
tidsperiod berättar att de gärna ser att någon familjemedlem eller släkting tar över den efter
dem. Ulla uppger att hon inte skulle kunna tänka sig att sälja sin kyrkstuga och motiverar det
med att ”då den har varit i släkten så länge vill man att den ska fortsätta vara det. Sen vet ju inte
jag vad mina barn säger om det, men det får man väl se den dagen” (Ulla, intervju 9).
Klara, liksom Siv, beskriver i intervjuerna hur de idag inte har möjlighet att besöka sina
kyrkstugor i samma utsträckning som tidigare, mycket till följd av ”ålderns krämpor” och
avsaknad av bil. De berättar även att ett generationsskifte håller på att ske och att många av
deras gamla bekanta i kyrkstaden idag har gått bort eller är för gamla för att vistas i sina
kyrkstugor. Att ett generationsskifte är på väg att äga rum anses av flera informanter utgöra ett
hot mot kyrkstadsseden, det vill säga ett hot mot kulturarvets immateriella värden.
Man kan säga att kyrkstadssed är ett särskilt sätt att tänka, leva och vara på den
specifika plats som kyrkstaden är. Att leva i enlighet med gamla traditioner och
ingrediensen i det är det sociala, det här med mötesplatsen. Det är många saker
som gör att det blir så specifikt att vara kyrkstugeägare. Det går som inte att säga
förrän man har upplevt det. Det är en öppen, välkomnade attityd som finns bland
dem och jag ser ett hot i och med att medelåldern är väldigt hög. Man kan inlemma
folk som köper kyrkstuga i det här sättet, det går utan att man har traditionen sedan
århundraden tillbaka. Du kan inlemma dem och de kan tycka att det är fantastiskt,
men det blir en jättestor växling. Om vi säger så här, nu är nog medelåldern över
75 och det kommer bli ett jättestort generationsskifte och om man inte fångar upp
de här nya då, då kommer det bli någonting annat och vad det blir det vet jag inte
(Maria, intervju 5).
Detta är en uppfattning som delas med flera kyrkstugeägare och Camilla, som arbetar i
församlingen, beskriver hur många äldre kyrkstugeägare uttrycker en oro för att en yngre
generation inte ska vilja plocka upp ”stafettpinnen” efter dem. Om de inte lyckas lämna över
sin kyrkstuga lämnar de ju inte heller vidare det arv som de förvaltar.
Det är faktiskt något som jag, framför allt för några år sedan, har upplevt när jag
har pratat med den äldre generationens stugägare. Idag är många av dem borta,
men jag har pratat mer än en gång med, framför allt kvinnor, som har varit
27

bekymrade om just det här med arvet av kyrkstugan. Barnen är inte intresserade
och sedan barnbarnen… i och med att barnen inte är intresserade, hur ska man då
få barnbarnen intresserade? Men det var det som jag försökte säga: "strunta i
barnen, dem är det för sent för" [skratt] "men satsa på barnbarnen". Alltså att faroch morföräldrar tar med barnbarnen till kyrkstugan kan vara en väg in ändå
(Camilla, intervju 7).
För att vilja ta över en kyrkstuga krävs det ju, som i majoriteten av mina informanters fall, egna
erfarenheter av kyrkstugan och kyrkstaden. För att förhindra att kyrkstugorna i framtiden
upphör att användas, vilket många är oroliga för, kan det därför vara ett sätt att ”föra arvet”
vidare att just ta med släktingar, exempelvis barnbarn, till kyrkstugan så att de får skapa egna
minnen och erfarenheter därifrån.
Informanterna bidrar inte enbart till att bevara kyrkstadsseden, utan har även en roll i
förvaltandet av den materiella aspekten av Gammelstads kyrkstad som kulturarv. Samtliga
informanter anser att ett ägande av en kyrkstuga innebär en förpliktelse att vårda den. Flera av
mina informanter har även genomfört omfattande och ofta kostsamma renoveringar av sina
kyrkstugor. Mats, Bertil och Fredrik har alla totalrenoverat sina kyrkstugor för att
kyrkstugornas byggnadsskick ska förbättras och berättar även att de har gjort det mesta av
arbetet själva. För vägledning i renoveringsförfarandet har de i många fall sökt sig till andra
kyrkstugeägare eller till byggnadskunniga för att ta del av deras kunskap och erfarenheter. Som
Fredrik uttrycker det finns det ”en delad pina och smärta” i att underhålla kyrkstugorna och det
medför känslor av gemenskap som gör att det är enkelt att söka kontakt med andra
kyrkstugeägare.
Ett flertal av informanterna beskriver även hur de hade kunnat tänka sig att sälja sina kyrkstugor
för att förhindra att de förfaller, exempelvis om de själva inte längre har möjlighet att ta hand
om dem. De ser nämligen hellre att någon annan övertar och vårdar kyrkstugorna än att de
förstörs. I detta sammanhang anses således bevaringsfaktorn väga tyngre än betydelsen av att
kyrkstugorna är kvar i kyrkstugeägarens egen ägo, eller inom släkten. Denna inställning till
ägandet av kyrkstugan är sammankopplad med just föreställningar om att Gammelstads
kyrkstad är ett hotat kulturarv och att kyrkstugeägaren har i uppgift att bevara kulturarvets
värden. Således ställs idén om kyrkstaden som ett betydelsefullt kollektivt arv i många fall före
kyrkstugans betydelse som ett personligt arv.
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Som ”arvtagare” av kyrkstugan och ”traditionsbärare” av kyrkstadsseden bidrar
kyrkstugeägarna i omfattande utsträckning till kulturarvsproduktionen av Gammelstads
kyrkstad. Deras delaktighet i kulturarvsproduktionen omfattar dels tillskrivning av
kyrkstugorna och kyrkstadsseden värde och dels aktiva åtgärder och försök till att bevara
kyrkstugorna och kyrkstadsseden. De strävar efter att i vår samtid behålla vad de betraktar som
ett historiskt fenomen, ett fenomen som troligtvis inte idag skulle fortsätta att existera om det
inte vore för att det betraktas som ett värdefullt kulturarv. Dessa kulturarvsföreställningar blir
således legitimerande för det ansvar som kyrkstugeägaren tilldelas.

29

4. Livet i kyrkstaden
Kyrkstaden som mötesplats för kyrkstugeägare – ett gestaltande av kyrkstadsseden
Kyrkstaden beskrivs av mina informanter som en viktig mötesplats för social interaktion, en
samlingspunkt för kyrkstugeägare att träffas och umgås. ”Man träffar ju gamla bekanta i
kyrkstaden som man kanske inte har träffat under året, men just på sommaren så kan man ju
höras då” (Klara, intervju 2). Flera av mina informanter berättar även att de åker till sina
kyrkstugor just i syfte att träffa människor och för att socialisera. ”Det är ju den biten man är
där för, för att träffa folk helt enkelt” (Bertil, intervju 8). Det sociala livet, som mina informanter
anser präglar kyrkstaden och hör till kyrkstadsseden, är något som de alla värdesätter högt och
som de anser är en betydelsefull aspekt av att äga en kyrkstuga i Gammelstads kyrkstad. ”Lite
av meningen med att ha en kyrkstuga är väl den sociala biten. Halva nöjet med att äga en
kyrkstuga är ju att interagera med resten som har kyrkstuga” (Fredrik, intervju 4).
Den umgängesform som framför allt tycks dominera bland kyrkstugeägarna är att de går på
besök i varandras kyrkstugor.
Man träffas utanför och då ser man varandra och så kan man säga "kom in och
drick kaffe" eller så tänker man "nu är han hemma. Nu går jag dit och dricker
kaffe". För att det bygger liksom på hur det var förr, jag kan gå in och hälsa på.
Här vet man att folk är i kyrkstugan och då kan man knacka på och kliva in (Bertil,
intervju 8).
Flera av mina informanter beskriver hur de anser att det inte krävs någon inbjudan för att besöka
någon i dennas kyrkstuga, utan att det i många fall bara är att knacka på och stiga in. Framför
allt gäller detta om det är en kyrkstugeägare som informanten redan är bekant med sedan
tidigare.
Om jag ser att de är i kyrkstugan då går jag bara dit. Man ska inte behöva vänta
på en inbjudan helt enkelt. Man går bara in. Ja, om det är någon man känner då.
Man går ju inte in till vem som helst idag inte (Bertil, intervju 8).
Bertil, Katarina och Maria berättar dock att de ibland även brukar knacka på hos obekanta
kyrkstugeägare när de ser att de befinner sig i sina kyrkstugor, antingen av nyfikenhet eller, om
de är nyblivna kyrkstugeägare, för att hälsa dem välkomna till kyrkstaden. Det är inte heller
ovanligt att skaffar sig nya bekantskaper när man befinner sig i kyrkstaden, exempelvis genom
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möten utanför kyrkstugorna eller i servicehusen som resulterar i pratstunder och därefter till
inbjudningar att komma förbi varandras kyrkstugor. Både Siv, Klara och Mats uppger att de
har fått goda vänner i kyrkstaden just genom att de har möts och börjat prata mellan
kyrkstugorna.
I kyrkstaden tycks det förekomma en känsla av gemenskap mellan kyrkstugeägarna och
samtliga av informanterna berättar att det är enkelt att ta kontakt med varandra i kyrkstaden. De
anser att det råder en form av ”öppenhet” i Gammelstads kyrkstad och att det hör till ”kulturen”,
eller till kyrkstadsseden, att prata med och gå på besök hos varandra. ”Som kyrkstugeägare hör
det till att vara lite social och ”trevlig” när man besöker kyrkstaden”, som Fredrik uttrycker det.
Mina informanter beskriver hur det bland kyrkstugeägarna har utvecklats olika sätt att signalera
att man befinner sig i sin kyrkstuga och välkomnar besök. Maria beskriver exempelvis hur hon
brukar visa sin omgivningen att hon vill ha besök: ”Då lämnar jag dörren lite på glänt så att det
syns att jag är där. Och vill jag inte ha besökare så stänger jag dörren och visar mig inte så
mycket i fönstret, om jag säger så [skratt]” (Maria, intervju 5).
Även Klara och Siv uppger att de alltid, om det är fint väder, brukar ha sina kyrkstugedörrar
öppna på vid gavel när de besöker sina kyrkstugor så att de människor som passerar vet att de
är i kyrkstugan och att det är okej att komma in och hälsa på. Andra sätt för kyrkstugeägare att
visa att de befinner sig i sina kyrkstugor kan vara att ställa ut en blomma på farstukvisten eller
att bära ut en pall och sätta sig i solen utanför kyrkstugan, berättar Mats.
Bland mina informanter anses det inte som vanligt att i förväg meddela andra kyrkstugeägare
via telefon eller liknande att de tänker åka till sina kyrkstugor. Snarare uppfattas det som
sedvänja bland kyrkstugeägarna att väl på plats i kyrkstaden gå runt bland kyrkstugorna för att
se vilka som befinner sig där för tillfället. I många fall anser även mina informanter att de i
förväg kan lista ut vilka kyrkstugeägare som kommer vara i kyrkstaden och när. De uppfattar
det nämligen som att det i regel oftast är samma personer som besöker sina kyrkstugor på
sommaren och under olika kyrkohelger.
De informanter som känner många andra kyrkstugeägare och har kyrkstugor som ligger centralt
till i kyrkstaden – det vill säga exempelvis nära kyrkan eller Friluftsmuseet Hägnan – beskriver
hur deras kyrkstugor ofta fylls av många besökare. Klara berättar exempelvis hur hennes
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kyrkstuga är centralt placerad och att det därför alltid är många människor som passerar utanför
hennes fönster. En mer undangömd eller avlägset placerad kyrkstuga är dock ingenting som
Klara själv vill ha, utan hon föredrar att ha en kyrkstuga på en plats där det förekommer liv och
rörelse, eller som hon själv beskriver det ”jag vill ha lite rusch” (Klara, intervju 2).
På grund av olika ålderskrämpor kan Klara idag inte besöka sin kyrkstuga i samma utsträckning
som förr, men hon berättar att vid tidigare tillfällen, när hon var mycket i sin kyrkstuga, var det
alltid många som kom förbi och hälsade på.
Nej, det var nog att man såg bekanta utanför och ropade in ”på kaffe” och satt och
pratade någon stund. Och så kunde nästa komma och nästa. Vår stuga var precis
mitt emot visningsstugan2 så det var alltid mycket folk vet du, och en gång kom
drottningen och kungen. Då ställde jag mig på bordet för att se riktigt. Och hon
[drottningen] tittade mot mig [skratt]. Jo, de var i Gammelstad då (Klara, intervju
2).
Det var inte enbart andra kyrkstugeägare som kom på besök i kyrkstugan utan även släktingar
eller bekanta som inte själva hade en egen kyrkstuga kunde komma förbi när de visste, eller
misstänkte, att Klara var i kyrkstaden. Klara beskriver en ”incident” som inträffade i samband
med att hennes yngste son konfirmerades och hon då bodde tillsammans med honom i
kyrkstugan:
Min son han konfirmerades ju och var med en annan släkting här. Och så hade de
bjudit in två flickor men sa att vi skulle försvinna. Och så hann vi bara gå några
meter, eller åka med bilen, så kom Helmer och Elin. Och du förstår, det var ju inte
roligt för dem som hade bjudit in två flickor ju [skratt]. […] Jo, det tyckte jag var
roligt. Just att de ville vi skulle fara ut. […] Tjejerna var väl där och så kom
Helmer och Elin, ett gammalt 90-årigt par... Aa kanske 80 år på den tiden (Klara,
intervju 2).

2

Med visningsstuga åsyftas en kyrkstuga i Gammelstads kyrkstad som ägs av Nederluleå hembygdsförening
och som nyttjas i visningsverksamhet (Lundgren och Lång 2011:15).
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Bertil har, likt Klara, erfarenheter av att få mycket besök i sin kyrkstuga och berättar att han till
och med var tvungen att köpa sig en ny, större kyrkstuga för att den tidigare var för liten. ”Det
var för mycket folk som hälsade på helt enkelt så vi rymdes inte” (Bertil, intervju 8). Även
Maria har erfarenheter av många besökare i sin kyrkstuga och hon beskriver: ”Det ryms väldigt
många i en kyrkstuga, det kan jag säga. Som mest tror jag att jag har haft 15-16 personer”
(Maria, intervju 5).
Till denna kyrkstadssed – att gå på besök i kyrkstugorna – hör det till att fika, eller ”dricka
kaffe” som mina informanter beskriver det. Maria beskriver denna fikatradition i kyrkstaden på
följande sätt:
Det är lite lustigt med det här med kaffe, för det var ju det som alla bjöd på när
jag var barn. När det kom främmande så bjöd man på kaffe. Idag när det kommer
främmande har man ofta bjudit in och så ska man bjuda på middag, men i
kyrkstugan har det levt kvar att där är det kaffe man bjuder på. […] Det är enkelt
och man far till kyrkstugan för att fika. Och det är klart jag vet ju vilka jag ska gå
till om jag ska ha extra gott fikabröd. Det finns en tant som har, jag lovar, det
godaste fikabrödet som finns. Hon har en jättemysig kyrkstuga och där får man
alltid gott fika. Det finns flera faktiskt. Jag vet tre tanter som jag går till om jag
vill fika gott. Men jag tror att de yngre har lite färre sorter. De äldre hade många
sorter (Maria, intervju 5).
Ambitionsnivån på hur mycket fika som erbjuds i de olika kyrkstugorna kan varierar från
kyrkstugeägare till kyrkstugeägare. Mina informanter tycks vara överens om att huvudsaken är
att det åtminstone bjuds på kaffe, den dryck som har en klar särställning i kyrkstaden. ”Om det
är något det brukas mycket av i kyrkstaden så är det nog kaffe. Fruktansvärda mängder kaffe”
(Fredrik, intervju 4).
Denna tradition av att gå på besök i olika kyrkstugor i samband med vistelser i kyrkstaden är
dock något som håller på att minska enligt flera av mina informanter som även uttrycker en oro
för att den ska försvinna helt.
Jag upplever att folk går inte in till varandra lika mycket som man gjorde förr.
Man skärmar av sig på ett annat sätt. Så idag ska man ha inbjudan för att gå till

33

folk i princip. Om man inte […] känner dem väl och har det med sig från
barndomen (Bertil, intervju 8).
För att förhindra att denna tradition går förlorad beskriver Maria, Camilla och Bertil hur de tror
att kyrkstugeägarna har stor betydelse och att de kan försöka sprida denna tradition vidare
genom att inviga nya kyrkstugeägare i den gemenskap som de anser präglar kyrkstaden.
Camilla beskriver det på följande sätt:
Som en stor kyrkstugefamilj får man skola varandra. Jag menar, som nybliven
kyrkstugeägare kanske du inte känner att det är okej att knacka på hos grannen
och bjuda in på fika, men då kan ju grannen komma till dig. "Jag ser ju att det har
bytt ägare här, vill du komma och dricka kaffe". Det är ju vårt gemensamma
ansvar att bära traditionen vidare. Det blir som en form av överföring av tradition
som kan ske genom att vara, lära och visa (Camilla, intervju 7).
Kyrkstugeägarens framträdande som kulturarvsrepresentant
Som kyrkstugeägare interagerar man inte enbart med andra kyrkstugeägare i kyrkstaden utan
även i hög utsträckning med andra typer av besökare i kyrkstaden. Samtliga informanter anser
nämligen att Gammelstad kyrkstad idag är ett populärt besöksmål för såväl inhemsk som
internationell turism. Framför allt anser de att besöksantalet i Gammelstads kyrkstad har ökat
sedan världsarvsutnämningen år 1996, vilket de tror kan bero på att fler har fått kännedom om
kyrkstaden sedan den blev världsarv. Samtliga informanter är positivt inställda till besökarna
och tycker att de utgör ett roligt inslag i kyrkstaden. De anser även att turisterna är av värde för
bevarandet av Gammelstad, något som Katarina beskriver på följande sätt:
Intresset finns ju för att se kyrkstaden så det drar ju till sig besökare. Och samtidigt
är det ju också ett sätt att hålla kyrkstaden levande, att det finns det här intresset.
Och besökarna bidrar ju på sitt sätt också till att det kanske går att fortsätta ha
kyrkstaden kvar. Om det finns intresse för någonting så kanske samhället i sig
satsar på det och låter det vara och att det får kosta lite med belastning och sånt.
Så det ena gifter sig med det andra på ett sätt (Katarina, intervju 1).
I interaktionen med turister anser informanterna att de träder in en roll som ambassadörer för
Gammelstads kyrkstad och att de framträder som förmedlare av kulturarvets värden och
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historia. Bertil beskriver exempelvis hur han brukar berätta om kyrkstaden, sin kyrkstuga och
om kyrkstadslivet för de turister som han möter. Framträdanden i rollen som representant för
kyrkstaden är något han uppskattar. ”Det är ju kul att sprida kunskap och information vidare”
(Bertil, intervju 8). Även Siv beskriver hur hon i hög utsträckning har kontakt med passerande
turister och att hon ibland brukar vinka in dem till sin kyrkstuga för att de ska få se hur det kan
se ut invändigt.
Och så har det ju varit en del turister också som har kommit. Sommartid är det ju
nästan varje gång. Ibland ser man att de går förbi med kameran och ibland går
man själv ut på bron och frågar om de ville komma in och se och "jodå", alla är i
regel glada. Och var det då svenskar så kunde min man berätta ganska mycket för
dem om Gammelstad och så. Och jag kunde väl berätta lite på engelska, men det
var inte särskilt mycket men något litet (Siv, intervju 3).
En inbjudande attityd hos kyrkstugeägare gentemot turister är något flera av mina informanter
berättar om och Fredrik beskriver detta på följande sätt:
Det är nästan som att vara museivärd, eller museiguide. Det spelar ingen roll om
du är här och bara nyttjar din kyrkstuga själv eller om du är här och reparerar och
lagar, för folk är väldigt frågvisa och åt andra hållet är folk här även väldigt
inbjudande. Det är inte alls ovanligt att kyrkstugeägare åker hit i princip halva
somrarna bara för att hålla sin kyrkstuga öppet och visa den för besökare. Så det
blir ju någon slags… mötesplats som är ganska egen i form av att den är väldigt
öppen (Fredrik, intervju 4).
Turisterna inkluderas således till viss del i gemenskapen, även om det enbart sker som tillfälliga
besökare i kyrkstaden. De flesta av mina informanter beskriver att mötena med turisterna dock
särskiljer sig från de med andra kyrkstugeägare. Istället för att ”fika och surra ihop” brukar
interaktionen med turisterna i regel vara mer kortvarig och främst bestå av en snabb visning av
kyrkstugan och en kortare pratstund om Gammelstads kyrkstad och kyrkstadsseden.
Interaktionen består således i huvudsak av en form av informationsförmedling och
”uppvisningen”, i vilken kyrkstugeägaren får rollen att sprida vidare kunskap om Gammelstads
kyrkstad och presentera det som ett kulturarv och turisternas roll blir att bekräfta kulturarvets
värden och särprägel. Av den anledningen kan kyrkstugeägarnas interaktionen med turisterna
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bedömas som en del av kulturarvsproduktionen av Gammelstads kyrkstad (jfr KirshenblattGimblett 1998:149ff).
I detta sammanhang är även Ronströms resonemang om hur kulturarvsproduktion medför olika
former av ”förflyttningar” centralt. Genom att presentera Gammelstads kyrkstad som ett
kulturarv och till följd av informanternas framträdanden i rollen som kulturarvsrepresentant
förflyttas nämligen kyrkstaden från att vara någonting privat – enbart för ”de invigda”, det vill
säga för kyrkstugeägarna - till att bli en offentlig sfär som är öppen för alla att besöka (jfr
Ronström 2008:275f).
Egna traditioner i kyrkstugan
Flera av mina informanter beskriver hur de har utvecklat sina egna ”kyrkstugetraditioner”.
För Maria, som arbetar i Gammelstad, brukar kyrkstugan exempelvis ibland få fungera som en
plats för ”afterwork” med kollegor. Hon beskriver hur de vanligtvis i slutet av sommaren brukar
samlas i hennes kyrkstuga under en kväll för att äta middag, dricka vin och ha det trevligt
tillsammans. Ulla och Katarina berättar båda hur de årligen, tillsammans med sina respektive
syjunta-grupper, försöker ha träffar och middagar i sina kyrkstugor.
Vi är ett juntagäng där vi är flera som har kyrkstugor som ligger i närheten av
varandra, så då brukar vi turas om och ha lite tjejträffar där också. Så sitter vi i
kyrkstugan och pratar och sånt, och så sover vi också över vi som har stugor. Det
har oftast blivit på höstsidan i augusti, då kör vi. Då är det ju lite mysigt sådär och
så eldar man och har trevligt (Katarina, intervju 1).
I Ullas syjunta-grupp finns det, i likhet med Katarinas, flera personer som äger kyrkstuga och
Ulla berättar hur de vid sina möten brukar äta middag först i en av kyrkstugorna för att sedan
gå på ”kyrkstugevandring”, innebärande att de under kvällens lopp går runt till varje person i
sällskapets kyrkstuga och sitter där en stund. Ulla berättar även hur hennes make har börjat med
spelkvällar tillsammans med några av sina kompisar i deras kyrkstuga och att de under dessa
kvällar spelar musik ihop, något som har uppskattats av hennes makes vänner som inte själva
är ägare av en kyrkstuga.
Firande av midsommarafton i en kyrkstuga är en annan typ av ”egen tradition” som mina
informanter beskriver att de har utvecklat tillsammans med familjemedlemmar och vänner.
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Fyra av mina informanter uppger nämligen att de har gjort det till en årlig tradition att bjuda in
familjemedlemmar och ibland även vänner till att fira midsommarafton ihop med dem i
kyrkstugan. Vanligtvis brukar de i samband med detta firande äta middag och fika ihop. Några
av mina informanter berättar även att det inte är ovanligt att de under dagen, innan middagen,
besöker friluftsmuseet Hägnan som ligger i nära anslutning till kyrkstaden och deltar i
friluftsmuseets midsommarfirande.
Siv berättar om en annan typ av kyrkstugetradition som hon har etablerat tillsammans med sin
93-åriga väninna som också är kyrkstugeägare. De blev nämligen båda änkor ungefär samtidigt
och beslöt sig då för att tillsammans åka till Gammelstads kyrkstad varje söndag, vilket de även
gjorde i några år fram till nu i vintras då de båda av diverse anledningar var tvungna att sluta
köra bil. Väl i Gammelstad brukade de gå i kyrkan och efter gudstjänsten turades de om att
bjuda varandra och de andra gudstjänstbesökarna på fika i sina kyrkstugor. Därefter åkte de
alltid till mataffären ihop för att veckohandla så att de skulle klara sig en vecka till nästa söndag
då samma procedur upprepades. Denna, på veckobasis återkommande, söndagsaktivitet med
väninnan var för Siv högt uppskattad och hon berättar: ”Du vet när man är ensam så... ja
söndagar blir ganska långa för det är ju inte som en vardag. Så den traditionen har vi som haft
till nu i vinter” (Siv, intervju 3).
Skapande av egna traditioner i kyrkstugorna kan betraktas som ett sätt att uppfylla sin roll som
kyrkstugeägare och nyttja sina kyrkstugor. Genom att skapa nya traditioner i kyrkstugorna
fortsätter kyrkstugeägarna att hålla kyrkstadsseden ”levande” och kyrkstugorna får ett värde för
kyrkstugeägaren även på ett vardagligt plan. Kyrkstadsseden utvecklas – kyrkstugorna används
i nya sammanhang – men förlorar trots detta inte den traditionella karaktären av att vara
sammankopplad med ”tillfälliga besök” i kyrkstaden och med socialt umgänge. De egna
traditionerna i kyrkstugorna blir även ett sätt för kyrkstugeägarna att vara delaktiga i
kulturarvsproduktionen av Gammelstads kyrkstad genom att ”visa upp” sina kyrkstugor för
vänner, familj och bekanta. Kyrkstugan blir ett besöksmål och fler människor får kännedom om
kyrkstaden och kyrkstadslivet vilket kan vara ett sätt att locka fler till att bli kyrkstugeägare och
förvaltare av Gammelstads kyrkstad.
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5. Sammanfattning
Uppsatsens syfte var att reda ut hur Gammelstads kyrkstad idag tillskrivs värde och betydelse
av kyrkstugeägare. För att besvara detta syfte har jag undersökt hur föreställningar om
Gammelstads kyrkstad såsom kulturarv har medverkat till att forma och legitimera kyrkstaden
och kyrkstadsseden bland kyrkstugeägare. Materialet som undersökningen utgick från var i
huvudsak intervjumaterial, men även övrigt material i form av en observation och tre
regleringsdokument var av relevans. Detta material analyserades med hjälp av teorier och
begrepp från kulturarvsforskning och interaktionism.
Det värde och den betydelse som Gammelstads kyrkstad idag tillskrivs av kyrkstugeägare
grundar sig till stor del på föreställningar om att kyrkstaden utgör ett värdefullt kulturarv som
bör värnas om. Detta bidrar till att kyrkstugeägarna i huvudsak är positivt inställda till att miljön
regleras och att kyrkstaden således får en enhetlig gestaltning. Även den egna kyrkstugans
invändiga utformning styrs till stor del av kyrkstugeägarnas föreställningar om att kyrkstaden
är ett kulturarv och att kyrkstugorna utgör delar av detta. Samtliga kyrkstugeägare vill att deras
kyrkstugor ska spegla äldre tider och att det i deras kyrkstugor ska vara en ”gammaldags”
atmosfär, något som bidrar till kulturarvsproduktionen och till att öka Gammelstads kyrkstads
särprägel.
För flera av mina informanter betraktas inte enbart kyrkstaden som ett kollektivt arv utan även
som ett personligt arv. Majoriteten av informanter uppfattar nämligen kyrkstugan som ett
historiskt arv som de övertar och förvaltar från förfäder som ägt den före dem, vilket även
medför att kyrkstaden får ett högre personligt värde för dem. Att kyrkstugan funnits i den egna
släkten sedan tidigare har för de flesta av mina informanter varit en förutsättning för att de
skulle vilja bli kyrkstugeägare. För viljan att bli kyrkstugeägare har även minnen och
erfarenheter i kyrkstaden från barn- och ungdomstid varit betydelsefulla.
Informanterna i undersökningen är alla eniga om att Gammelstads kyrkstad skulle förlora
väsentliga delar av sitt värde som kulturarv utan kyrkstugeägarna. Av den anledningen anser
de att med rollen som kyrkstugeägare följer ansvar och förpliktelser, framför allt att vårda
kyrkstugorna och föra vidare kyrkstadsseden.
Besök hos och social interaktion med andra kyrkstugeägare anses av informanterna höra till
den traditionella kyrkstadsseden i Gammelstad. Kyrkstaden får värde av att vara en mötesplats
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för människor och samtliga informanter beskriver hur kyrkstadsvistelser till stor del för dem
går ut på att fika i kyrkstugor och umgås med andra kyrkstugeägare. Denna form av sociala
interaktion betraktas ”tillhöra” kyrkstadslivet och vara en betydelsefull del av kyrkstadens
immateriella värde. Umgänget kan uppfattas som en form av framträdanden av vad som
betraktas vara typiskt för en traditionell kyrkstadssed och interaktionen sker utifrån rollen som
kyrkstugeägare, en förvaltare av kulturarvet. Genom att aktivt upprätthålla denna form av
umgänge bidrar även kyrkstugeägarna till att denna del av kyrkstadsseden bevaras och lever
vidare.
Ytterligare en form av social interaktion som förekommer i kyrkstaden är kontakten mellan
turister och kyrkstugeägare. I detta möte framträder kyrkstugeägarna utifrån en roll som
representant för Gammelstads kyrkstad och förmedlar kunskap om kyrkstaden och dess historia
såväl som ”visar upp” kyrkstugorna. Flertalet kyrkstugeägare har även börjat införa egna
traditioner i sina kyrkstugor i form av exempelvis olika middagar. Detta kan förstås som ett sätt
att försöka hitta nya vägar till att bevara bruket av kyrkstugorna och tillskriva dem nytt värde.
Det blir även ett sätt att inlemma andra människor – släkt, vänner och bekanta – i kyrkstadslivet
och således öka omgivningens intresse för kyrkstaden ytterligare, något som kan bidra till
bevarandet av Gammelstads kyrkstad.
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Käll- och litteraturförteckning
Otryckta källor
Intervjuer
1. Namn: Katarina (fingerat namn)
Födelseår: 1964
Kön: Kvinna
Datum: 5 april, 2019
Intervjulängd: 01:38:56
Intervjuare: Kristin Lång
2. Namn: Klara (fingerat namn)
Födelseår: 1929
Kön: Kvinna
Datum: 6 april, 2019
Intervjulängd: 01:05:45
Intervjuare: Kristin Lång
3. Namn: Siv (fingerat namn)
Födelseår: 1936
Kön: Kvinna
Datum: 6 april, 2019
Intervjulängd: 02:02:05
Intervjuare: Kristin Lång
4. Namn: Fredrik (fingerat namn)
Födelseår: 1987
Kön: Man
Datum: 9 april, 2019
Intervjulängd: 01:11:24
Intervjuare: Kristin Lång
5. Namn: Maria (fingerat namn)
Födelseår: 1962
Kön: Kvinna
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Datum: 12 april, 2019
Intervjulängd: 01:54:57
Intervjuare: Kristin Lång
6. Namn: Mats (fingerat namn)
Födelseår: 1949
Kön: Man
Datum: 14 april, 2019
Intervjulängd: 01:36:24
Intervjuare: Kristin Lång
7. Namn: Camilla (fingerat namn)
Födelseår: 1964
Kön: Kvinna
Intervjudatum: 15 april, 2019
Intervjulängd: 01:26:31
Intervjuare: Kristin Lång
8. Namn: Bertil (fingerat namn)
Födelseår: 1948
Kön: Man
Datum: 15 april, 2019
Intervjulängd: 01:07:10
Intervjuare: Kristin Lång
9. Namn: Ulla (fingerat namn)
Födelseår: 1957
Kön: Kvinna
Datum: 16 april, 2019
Intervjulängd: 00:48:57
Intervjuare: Kristin Lång
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Observationer
2019-04-11, kl.7.45-9.30, Luleå, Gammelstads kyrkstad.
Observation utförd av författaren.
Observationsmaterialet förvaras hos författaren.
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