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Ytterligare ett verksamhetsår kan vi lägga 
till handlingarna och för min del blir det  
den tolfte utgåvan av skriften. Att vara re-
daktör är ibland inte så enkelt, man måste 
vara lyhörd och ständigt vara på jakt efter 
något att skriva om. För min del är jag 
även redaktör numera för Norrbottens 
hembygdsförbunds tidning som kommer 
ut tre nummer per år, så det blir en hel 
del jagande efter stoff.
 Som de flesta vet är jag även kassör 
sen lika lång tid tillbaka och har följt 
föreningens utveckling på nära håll. Jag 
har i en artikel tagit upp den negativa 
utveckling som vi har inom föreningen 
och den varslar inte gott.  Föreningens 
verksamhet vilar på medlemmarna och 
en sjunkande skara ställer till problem.
 Jag gjorde en sammanställning över 
hur många timmar vi inom föreningen 
lägger ned på ideellt arbete, det stannade 
på nästan 1 700 timmar. Det finns en 

prislapp hur man skall värdera en ideell 
timma och för vår del stannade det på 
strax under 300 000 kr, imponerande 
siffra som våra medlemmar bidrar med 
i dagsläget.
 I mitten av maj släpper vi föreningens 
bok som jag ägnat mig åt med parallellt 
med den övriga föreningsaktiviteterna. 
Det känns roligt att man under 50 års tid 
skaffat sig ett outtömligt bildarkiv, många 
bilder kom till användning.
 Närmast för dörren står sommarakti-
viteterna och hoppas att vi i år även klarar 
bemanningen av parkeringsvakter men 
även kan vi beställa vackert väder, det 
gynnar kassan så att säga.
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Vill Du bli medlem!

Vi är en aktiv hembygdsförening sen 85 år tillbaka och med många järn i elden. 
Vi deltar tillsammans med Hägnan och världsarvskontoret i Gammelstad i deras 
många aktiviteter som  midsommarfirandet på Hägnan, Persmäss, marknader 
och mycket annat.
Som medlem har du tillgång till en omfattande studieverksamhet och 
reseverksamhet som föreningen själv anordnar.  Du har även möjlighet att delta 
i visningsstugans guidningar under sommarhalvårets helger. 
I medlemsavgiften på 100 kr/år för enskild medlem och 150 kr/år för 
familj på samma adress ingår även denna årsskrift. Sätt in på plusgiro 6 15 
30-2 och skriv  “ny medlem”. Glöm inte att ange namn och adress på den nya 
medlemmen.
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Martin Rehult (1930 - 2013) till minne

Den som bläddrar i den samlade sviten 
av Nederluleå hembygdsförenings års-
skrifter möter inledningsvis ett enkelt 
men informativt vikblad, daterat 1988. 
Där skisseras den rådande situationen 
vad gäller hembygdsarbetet i Nederluleå. 
En förening med namnet Nederluleå 
Hembygdsgille hade bildats redan 1927 
och hade haft verksamhet fram till 1980, 
när dåvarande ordförande avsade sig sitt 
uppdrag och arbetet kom därmed att 
ligga nere för ett antal år. Efter ett knappt 
årtionde var man redo för nya tag och 
då med början 1987. Det är i det sam-
manhanget som vikbladet kommer in i 
bilden. Där presenteras nämligen ett nytt 
namn, Martin Rehult, som ordförande 
och han skulle inneha det uppdraget 
fram till 2001. Han var en starkt hem-
bygdsintresserad tornedaling som genom 
sin tjänst vid dåvarande Skogsvårdssty-
relsen ägnade sig åt att ställa i ordning 
natur- och kulturobjekt som bl a skulle 
komma skolorna och den intresserade 
allmänheten till del. 
 Martin hade på det här sättet tre 

kanaler för sitt hembygdsarbete: Skogs-
vårdsstyrelsen, Hägnan och Hembygds-
föreningen. Skogsvårdsstyrelsen var lika 
med exempelvis iordningställandet av 
området för Selets bruk. Detta område 
var något av ett hjärtebarn för Martin 
och åtskilliga blev hans guidningar där 
för intresserade grupper. Hägnan kan 
uttryckas som hans starka intresse för 
vandringsleden ”Från forntid till fram-
tid”, den med sträckning från kyrkan och 
Friluftsmuseet via Gammelstadsviken till 
nutid och framtid, vad som då kallades 
för Högskolan. Hembygdsföreningen är 
den verksamhet som vi idag kan ta del 
av genom sviten av årsskrifter. Där skrev 
han som ordförande förorden eller bidrog 
med egna texter, t ex om Selet eller vand-
ringsleden. Han kunde också glädja sig 
åt världsarvsförklaringen i årgång 1997 
eller de många resor som föreningen har 
genomfört, både i endagsform för våra 
kyrkstugeguider och de mera omfattande 
till svenska eller utländska världsarv, då 
som längst bort till Athen. 
 Så har åren gått men vi minns fortfa-
rande Martin som den idoge arbetaren 
vad gäller Hembygdsföreningen under 
ett drygt årtionde. 
                                                    Kjell Lundholm
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Som enda svenska världsarv finns kyrkstaden och även visningsstugan på Google map.
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En negativ utveckling

Vårt medlemsantal har hamnat i en 
tydlig negativ trend, eftersom det under 
en tioårs period sjunkit med över fem-
tio procent. Detta kommer på sikt att 
påverka föreningens verksamhet. Som 
kassör anser jag det viktigt att försöka 
vända denna tråkiga trend, men hur.  
 Vi skall vara medvetna om att fören-
ingens intäkter från Hägnan, midsommar 
och jul, står för stor del av vår förenings 
inkomster som finansierar verksamheten. 
Har vi inte dessa intäkter som fören-
ingens medlemmar genom sitt ideella 
arbete medverkar i kommer föreningens 
existens vara hotad.
 När det gäller visningsstugan så är 
tillströmningen av medlemmar just nu 
hyfsad god och vi kan erbjuda turister 
guidning på helgerna under sommarmå-
naderna. Vi har lite intäkter från visnings-
stugan sommartid men det varierar stort 
beroende på hur sommaren varit och 
antalet besökare som lämnar en slant i 
föreningens bössa. Just föregående som-
mar som var kall och ostadig var det inte 
mycket besöksgåvor. Men förändringens 
vind blåser även där och på sikt blir det en 

brist på besökare och kanske svårigheter 
att få medlemmar att ställa upp.
 För många hembygdsföreningar i 
länet är detta inget nytt och då främst 
att det finns svårigheter att locka en 
yngre generation att vara med i en hem-
bygdsförening. Många föreningar har en 
åldersstruktur som ligger mellan 70 och 
80 år, och det är medlemmar som har 
varit med en lång tid i föreningen.
 Vad finns det då att göra? För det första 
öka medlemsvärvningen med hjälp av 
de som redan är medlemmar. En an-
nan sak är att det måste till fler händer 
i föreningens verksamhet att hjälpa till 
vid parkeringen midsommar och jul på 
Hägnan, men även fler händer under 
midsommarfirandet då vi som förening 
fortfarande har möjlighet att servera hal-
strad strömming. Bara detta är ju en tra-
dition som föreningen vill fortsätta med.
 Se detta inlägg som en väckarklocka, 
kom med idéer och förslag hur vi skall 
vända denna negativa trend.

Rolf Johansson, kassör 



Årsskrift 2013 -  7



8 - Årsskrift 2013

Guideresa 2 juni 2012

Omslaget på föregående sida är från boken ”Tjärdalen” , den första som Sara Lidman 
skrev, och gav ut på Albert Bonniers förlag 1953. Det får illustrera guideresan som 
gick förbi hennes fasta punkt i livet, byn Missenträsk på gränsen mellan Norrbotten 
och Västerbotten.

Som vanligt, och för vilken gång i ord-
ningen, ordnade hembygdsföreningen 
även denna vår en resa för guiderna i 
visningskyrkstugan. Som vanligt var det 
även start klockan 8 från kyrktornet i 
Gammelstad liksom att Kjell Lundholm 
guidade under hela bussturen. Den här 
gången hade vi valt att närmare titta på 
skogslandet. Det skulle betyda att vi i år 
särskilt uppmärksammar Sara Lidmans 
trakter liksom att vi i fjol ägnade oss åt 
Eyvind Johnsons. Inledningsvis blev det 
en lång transportsträcka. Vi tog riktning 
mot Arvidsjaur vilket var lika med att 
sedan E4 lämnats åkte vi en bit genom 
Aleåns dalgång, den som ofta kallas för 
Ladornas bygd. Snart nog passerade vi 
Alviksgårdens stora ”fläskfabrik”, och 
började klättringen in i landet, rättare 
sagt vi lämnade öppna fält och kom in i 
skogen. Vi kom även att övertvära Pite-
älven i Älvsbyn varefter vi inledningsvis 
tittade på Knut Lundmarks monument 
samt kyrkstugorna, detta som jämförelse 
med Gammelstad.  
 Därtill valde vi två andra saker, 
dels att beskåda den jägmästarvilla i 
snickarglädje-stil som påminner om 
förvaltningen av de statliga skogarna 
som byggdes upp redan under slutet 
av 1800-talet, dels att Piteälven var en 
viktig flottled som användes fram till 

60-talet. Sedan bar det av in i landet på 
riktigt. Vi passerade exempelvis Kors-
träsk och Vistträsk, tidigare betydande 
jordbruksbyar vid var sin stora sjö, och 
kom efter att ha passerat ett ”trappsteg” 
i naturen eller högsta kustlinjen fram 
till ett annat sjö- och skogslandskap, 
som här kan antydas med namn som 
Lauker och Vuotner. Där stannade vi vid 
rastplatsen mellan sjöarna och intog vårt 
förmiddagsfika, medan Kjell påminde 
om att redan sjönamnen talar för att 
detta var  (skogs)samiskt område. Och 
kallt blåste det också vid fikat, ett tecken 
på att vi egentligen inte hade vintern så 
långt bort trots början av juni.    
 Fortsättning följer. Där vägen skär 
Byskeälven blev det anledning att in-
formera om två saker. Det ena gällde att 
den älven var i högsta grad aktuell under 
70-talet när vattenkraftsutbyggnad pla-
nerades och den tänkta exploateringen 
föregicks av stora kulturhistoriska inven-
teringar. Det andra var faktiskt synligt 
även idag. Vid inventeringen upptäcktes 
en stenåldersboplats på sandstranden vid 
landsvägsbron – men den lämningen 
nöjde vi oss med att beskåda från buss-
fönstret med tanke på det inte alltför 
lockande vädret. 
 Så var vi i Arvidsjaur. Första stoppet 
gjordes vid Prästgården, ibland kallad 
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Deltagare samlade framför Knut Lundmark-monumentet i Älvsbyn. Foto: Catarina Lundholm.
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för hembygdsmuseet, strax väster om 
samhället. Inomhus kunde vi beskåda 
den lokala hembygdsföreningens sam-
lingar av inte minst prästgårdsföremål. 
På övre planet fanns även servering samt 
bok- och souvenirförsäljning. Utomhus 
väntade en annan ”prästerlig” sak. Där 
har rekonstruerats den gamla kyrkplat-
sen, den från 1700-talet, som numera 
försetts med en upptimrad bogårdsmur 
samt informationstavlor. Efter lunch 
på hotell Laponia var vi styrkta för att 
kunna titta på Lapptaden. Där fanns ca 
75 timrade förvaringsbodar och timrade 
kåtor med pyramidformigt tak. Allt 
detta används vid Storstämningshelgen 
i slutet av augusti som fortfarande firas 
i Arvidsjaur. Och lappstaden är en tyd-
lig motsvarighet till vår egen kyrkstad i 
Gammelstad. 

 Från Arvidsjaur tog vi Skellefte-vägen 
mot Glommersträsk och Missenträsk. I 
Abborrträsk kunde vi se en naturfor-
mation, ett s k dödislandskap, med tätt 
liggande mer eller mindre vattenfyllda 
gropar som bildats under inlandsisens 
avsmältningsskede. Vi följde också den 
numera nedlagda tvärbanan från Jörn 
till Arvidsjaur, den som inte minst Sara 
Lidman kämpade för att den skulle få 
finnas kvar. Sträckan bjuder på mycket 
skogs- och myrland och gav en introduk-
tion i hennes författarskap. ”Tjärdalen” 
och ”Hjortronlandet” är passande ro-
mantitlar utifrån vad vi såg. Själva byn 
fick vi uppleva som den stora myrodling 
som ligger där i all sin väldighet. Några 
citat från hennes böcker sätter oss in 
i miljön, där Spadar-Abdon talar om 
nybyggarens slit, Didrik om Jernbanans 
ankomst och några av hennes släktingar 
kom oss nära. Vad sägs om att Jenny 
Lundman från Antnäs blev mejerska i 
Glommersträsk, sedan ingift i Missen-
träsk och till sist mor till Sara. 
 Returresan gick först via Glommers-
träsk där vi gjorde ett kort uppehåll för 
de som ville fotografera hembygdsgår-
den – liksom lyssna till göken. Sedan 
vidare i skogslandet, förbi Siksjön, 
till Långträsk och så fortsatte vi längs 
norra stambanan mot Koler.  Där skym-
tade av och till det stora området med 
vindkraftsnurror som är i blivande vid 
Stor-Blåliden. Strax hitom Koler stan-
nade vi vid sammanbindningspunkten 
för stambanan, där man hösten 1893 
fullbordade den fasta förbindelsen från 
t ex Luleå via Boden till Stockholm. En 

Andäktigt lyssnande resenärer i Lappstaden. 
Foto: Catarina Lundholm.
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Sara Lidman utanför Missenträsk, sitt hem omkring 1960. Foto: okänd, Albert Bonniers förlag.

Ett gammalt foto från mejeriet i Glommersträsk. Kvinnan i mitten är Sara Lidmans mamma, Jenny 
Lundman från Antnäs. Foto: Privat.
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av våra resenärer, Magnus Markström, 
informerade oss om den händelsen och 
då mot bakgrund av sin egen anställ-
ning vid den anrika järnvägsverkstaden 
i Notviken. 
 Så var det dags att lämna skogslandet 
och höjderna. En sista blick av detta 
fick vi på resan till Lillpite, för på den 
sträckan visade skogarna fortfarande 
upp snöfyllda diken. Väl i kustbygden 
stannade vi, i hällande regn, vid det 
gamla kraftverket och kvarnen i Lillpite. 
För oss intressant var en annan färd-
led, nasafjällsvägen, som från Öjebyn 
och på 1600-talet gick via Lillpite och 
Gråträsk mot Arvidsjaur och Arjeplog. 
Därefter väntade oss en liten rundtur 
vid Inre Pitefjärden, där t ex Långnäs 
med sin minnessten över ärkebiskop 

Bothniensis gav oss en rikshistorisk an-
knytning. Denne pojke från Långnäs var 
nämligen ordförande vid Uppsala möte 
1593, vilket samtidigt var en milstolpe i 
den pågående kampen mellan katolskt 
och lutherskt i Sverige. Avslutningsvis 
återstod sista etappen, transportsträckan 
via E4 tillbaka till Gammelstad, där vi 
landade prick 18.00. 

Catarina Lundholm 

Hembygdsgården i Glommersträsk. Foto: Catarina Lundholm.
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Norra stambanan lnöts samman i Koler hösten 1893. Om detta påminner en hög minnessten. Foto: 
Catarina Lundholm.
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Knut Lundmark 1908 som student vid Luleå 
läroverk, med namnteckning. Foto: Henny 
Tegström. Källa: Wikipedia

På kyrkogården vid Älvsby kyrka restes år 1978 
obelisken Galaxen[64] till hans minne.
Foto: Catarina Lundholm.
Uppslaget på nästa sida: Lappstaden. Foto: Rolf 
Johansson.
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Arkivens dag på Norrbottens minne

Arkivens Dag infaller alltid andra lördagen i november, i år blev det alltså lördagen 
den 10 november. Redaktören greppade kameran och gjorde ett besök på Norrbot-
tens minne på Björkskatan. Huvudmålet var föremålssamlingen som numera fått 
ändamålsenliga lokaler.

Efter många års källarförvaring har 
Norrbottens museum fått sitt nya arkiv-
centrum och ändamålsenliga lokaler på 
Björkskatan. Nu har man plats för att 
bevara det norrbottniska  kulturarvet 
och gör det tillgängligt för forskningen.
 Guidade turer till arkiv och föremål 
genomfördes av arkivets medarbetare.
Arkivhandlingar och litteratur förevisa-
des i lokalerna och på bildarkivet visades 
bilder från länet.
 I forskarsalen satt många och stude-
rade de gamla tidningsläggen och många 
gick runt och tittade på utställningen.

Redaktören hängde på en guidad tur till 
föremålssamlingarna och första anhalten 
var möblerna som stod i ändlösa rader 
på hyllor, anonyma med nummer men 
bakom numret fanns historien.
 I ett annat rum fanns en föremåls-
samling på temat teknik och foto. Bland 
fotoföremålen slås man av den enorma 
teknikutvecklingen vi haft på detta om-
råde. 
 Där fanns även en del föremål från det 
nedlagda Sandträsk sanatorium som var 
i drift från 1913 till 1964 och bilderna 
nedan får tala sitt eget språk.

Samtliga bilder: Foto: Rolf Johansson.
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Ett 40-tal medlemmar hade uppmärk-
sammat inbjudan till firande i socken-
stugan i Gammelstad. Speciellt inbjuden 
hedersgäst var Birger Åström, Gäddvik, 
som berättade om sin tid som ordföran-
den under tio år.
 Kjell Lundholm, ordförande idag, 
berättade till bilder om de första kul-
turobjekten som föreningen arbetade 
med. Minnesstenen utanför kyrkan var 
ett sådant som tillkom 1932, utifrån att 
det gått 300 år sedan Erik Benzelius d.ä 
föddes. Ett annat objekt som kan nämnas 
är en milstolpe från 1828 som likaså står 

Tårtkalas i sockenstugan

utanför kyrkan. Detta och mycket mer 
finns att beskåda i den gamla socknen. 
Även öarna som på den tiden tillhörde 
socknen kom att uppmärksammas. Här 
kan nämnas kvarnen på Junkön där för-
eningen bidrog med drygt 700 kronor till 
en ny brädfodring. En permanent utställ-
ning över föreningens verksamhet finns 
i visningsstugan 253/254 i Gammelstad.
 Efter denna nostalgitripp bjöd fören-
ingen på smörgåstårta. Kjell Lundholm 
informerade och svarade på frågor om 
föreningens verksamhet idag.

Ordföranden Kjell Lundholm berättar historien bakom föreningens 85-åriga verksamhet. Foto: Rolf 
Johansson.
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Gammelstad – en  plats i världen, föreningens nya bok

GAMMELSTAD är inte bara Luleå gamla 
stad, inte bara ett sockencentrum genom 
århundraden i Lule älvdal, inte bara och 
då i nutid ett världsarv. Det är också vid 
sidan av allt det turistiska och historiska 
en plats för livs levande människor, en 
plats för samhällsomvandling, en plats 
där resenärer och kulturimpulser har 
mötts, helt enkelt en plats i världen. 
 Visst kan man tala om sjötrafik, land-
höjning, stadsgrundande, kyrka och 
kyrkstugor. Alternativt kan det gälla 
krig och ockupation, järnvägsbygge eller 
hur den ursprungliga kyrkbyn växte ut 
ringformigt till ett modernt samhälle. 
Eller varför inte tala om de fattiga och 
att bondebygden var bosättningens 
ekonomiska grund. Vi kan också ge oss 

ut på vandring i denna miljö, där Lule-
vägen tillhandahåller exempel på de som 
levat och bott vid en enskild sträcka av 
kustlandsvägen. Andra smakprov finns: 
Stadsön, ett område som övergått från 
bondebygd till förortslandskap. Kanske vi 
även önskar stanna upp inför jämförelsen 
mellan Gammelstad och Visby, platser 
där utvecklingen och den dagliga tillvaron 
styrs av just utnämningen till världsarv. 
Från kulturmiljön i norr får vi slutligen 
möta en serie dagboksfunderingar om 
människor och utblickar. 
 Gammelstad – en plats i världen har 
skrivits av Kjell Lundholm, tidigare 
landsantikvarie i Norrbottens län, som 
redan i ett 30-tal skrifter har behandlat 
Norrbottens och Nordkalottens historia.  
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Rutviks byaarkiv i nya lokaler

Bakgrunden till byaarkivet var den förre 
byaåldermannen och trädgårdsmästaren 
Artur Enström som bestämde sig för att 
kartlägga Rutviks historia under 700 år. 
Tålmodigt nedtecknade han sin forskning 
genom att skriva ned allt för hand. Det 
räckte inte bara med ett exemplar utan 
det blev även fyra handskrivna kopior. 
Detta resulterade i 18 000 handskrivna 
A4. På 1980-talet renskrevs allt material 
på SIGA, Stiftelsen Servicecentral i Gälli-
vare. Resultatet blev Rutviks byaarkiv som 
idag omfattar 30 band, som kan anses ha 
utgjort grunden till Rutviks Byaarkiv. I 
föreningens förvar finns historiska do-
kument, tidningsklipp, fotografier mm.
 Skolan blev med tiden trångbodd, 

man behövde mer utrymme för sin 
verksamhet och Bygdegårdsföreningen 
och Byaarkivföreningen lyckades med 
gemensamma krafter att under två år 
förverkliga en utbyggnad av bygdegården 
för att rymma hela detta omfattande ar-
kiv. Den 19 januari 2013 kunde man så 
inviga de nya lokalerna.
 Byn Rutvik är fortfarande en attraktiv 
plats där många slår ner sina bopålar och 
byn präglas idag av många villor. En för-
del kanske är närheten till tätorten Luleå 
men även att byn har en väl utvecklad 
ungdomsverksamhet, lagom stor skola 
och väl utbyggd föreningsverksamhet 
men sist kanske det viktigaste, man kom-
mer närmare naturen. 

Nu har Rutviks byaarkivförening fått nya ändamålsenliga lokaler i byagården. Sedan 
1978 har arkivet varit inhyst i Rutviksskolan. Men skolan behövde mer utrymme och 
tillsammans med kommunen och bygdegårdsföreningen färdigställdes de nya loka-
lerna som invigdes i januari 2013.

Möteslokalen med en modell av ”Lars-Pers”: Foto: Rolf Johansson.
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Byaarkivet är öppet och bemannat under veckan. Foto: Rolf Johansson.
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Styrelsemöte i Smedsbyn

Som traditionen är så förlägger föreningen ett styrelsemöte i någon av byarna i sock-
nen. I år åkte man till Smedsbyn där styrelsen fick en lektion om och kring Smedsbyns 
historia. Ett stort tack till husmodersföreningen.

Husmodersföreningens medlemmar fr.v Karin Clausén, Kjell Lundholm, ordförande Nederluleå 
hembygdsförening, Barbro Fredriksson och Irené Lövgren
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Svenska flaggans dag på Hägnan

Svenska flaggans dag på Hägnan var även hembygdsföreningen engagerad i trots ett 
ihållande regn. Ordföranden Kjell Lundholm höll ett kort tal och i Storgården hade 
föreningen en liten utställning kring föreningens 85-års jubileum. Foto: Rolf Johansson.
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Midsommar på Hägnan 2012

Midsommarfirande på Friluftsmuseet Hägnan blev en tillställning i strålande sol, 
mycket folk och givetvis bjöds det från föreningens sida på halstrad strömming.
Samtliga foto: Paula Johansson.
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De flesta förstår värdet av att bevara kulturarv som pyramiderna och kinesiska 
muren. På friluftsmuseet Hägnan är det materiella kulturarvet levande medan det 
immateriella kulturarvet är ett osynligt kulturarv som riskerar att försvinna från 
folks medvetande eller glömmas bort i arkivens mappskåp. Immateriella kulturarv, 
är exempelvis berättelser, trosåskådningar, minnen, folkmusik, dans och hantverk 
som överförs mellan generationer. 

Nu jobbar Hägnan för vårt kulturarv

Dessa meningar inleder Friluftsmuseet 
Hägnan med i sin projektplan som i bör-
jan blir en förstudie som skall synliggöra 
Norrbottens immateriella världsarv samt 
utveckla landsbygden genom dokumen-
tation och på sikt skapa arbetstillfällen.
 Det känns skönt att vi i vår närhet 
har Friluftsmuseet Hägnan som på sikt 
kommer att fungera som en motor och 
kunskapskälla för hela länet, men först 
skall förstudien genomföras.
Beatrice Norberg uttrycker sig:
—  Vi är mycket glada över att Luleå kom-
mun, Länsstyrelsen i Norrbotten samt 
Norrbotten Läns Landsting beviljat oss 
medel att genomföra detta.
 Projektperioden kommer att pågå fram 
till sista augusti i år. Som samarbetspart-
ners är Utvecklingskontoret, Socialför-
valtningen, Norrbottens museum, Luleå 
Byaforum, olika företag samt Hemängs-
skolan, Luleå kommun.
 Det finns även en jämnställdshetstanke 
i detta projekt som skall engagrera både 
män och kvinnor, men även arbetsplatser 
inom besöksnäringen. Genom att göra 
det immateriella kulturavet tillgängligt 
och skapa nya kulturupplevelser genere-
ras möjligheter för landsbygdsutveckling.
 Ann-Louis Lång, även hon från Häg-

nan, vill i sammanhanget nämna den 
studie hon tillsammans med Gunilla 
Andersson gjorde i samband med till-
komsten av världsarvet.
— Projektet Livscykeln som den hette 
tar  just upp detta med vad vi idag kallar 
immateriella kulturarv. Kyrkstadstradi-
tionerna är en del och i detta även livets 
högtider som generation efter generation 
tillförts kulturarvet kring Gammelstads 
kyrkstad.
 Som det nämnts tidigare så är Häg-
nans programverksamhet mycket stor 
och har många gånger varit vägledande 
för att skapa möten mellan människor 
och grupper, ordet mångfald känns 
kanske bättre i det sammanhanget. Att 
levandegöra den lokala historien genom 
upplevelser och interaktiva spel är en bra 
metod att kommunicera med.
 Som en jämförelse kan det sägas att 
vårt grannlän Västerbotten kallar sig 
berättarlänet där traditionen att berätta 
är ett kulturarv som man fått bidrag till 
att förverkliga. 
 En av Västerbottens mest kända berät-
tare som skriver på sin dialekt  är Sara 
Lidman som presenteras i en annan  
artikel.
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I avsikt att föra över gamla traditioner till de unga berättar Hägnans Ann-Louise Lång i samband med 
julmarknaden i torpet, även kallad Porsnäsgården. Denna byggnad från Norrfjärden är bostadshuset 
från ett mindre 1700-talshemman.. Foto: Rolf Johansson.
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En gåva med Gammelstadsmotiv

Ett litet smakprov passar kanske eftersom 
föreningen kommer att ge ut en ny bok till 
den 15 maj. Titeln är ”Gammelstad – en 
plats i världen”. Det avslutande kapitlet 
i den boken är snarast dagboksanteck-
ningar med anknytning till världsarvet. 
I allhelgonatid beskrivs ett glädjeämne, 
en ljuspunkt i allt regnande som årsti-
den bjöd på. Det kom ett brev, som man 
åtminstone förr brukade säga, från en av 
våra medlemmar i Gävle. Agneta Oreds-
son, barnbarn till Perihanscha Kalle från 
Sunderbyn, önskade skänka föreningen 
en tavla med anknytning till kyrkstaden. 
Visst ville vi ta emot en sådan gåva. Tavlan 
hänger nu i vår lokal på Gamla Hamnga-
tan 5. Det smakprov som här följer ur den 
kommande boken är både en förhandsin-
formation till medlemmarna och ett tack 
från styrelsen för gåvan. 
 ”Härom veckan kom det en försynt 
förfrågan om hembygdsföreningen var 
intresserad att ta emot en oljemålning 
med lokalt motiv från Gammelstad, när-
mare bestämt från Davidsgränd. Saken är 
den att Edvin Thunus, gift med Hedvig 
Nilsson, dotter till Perihanscha Kalle från 
Sunderbyn, hade gjort en bild av kyrkstu-
gegyttret. Visst tackade föreningen ja till 
en sådan dokumentation.
 Så kan man skildra ljusglimten. I 
dagens höstregn men utifrån Thunus 
bild stiger det fram en sommardag från 
1953. Det är lika med en tidsskildring 
från ungefär samma period som när 
Elvin Enqvist finner att kyrkstaden 
är bortglömd och förfallen. Centralt i 

bilden har placerats vägkrysset och en 
reslig elektrisk stolpe, till höger det vita 
tornet och ett framskymtande kyrktak. 
I övrigt ser man fyra rödmålade stugor 
och till vänster ett antal grå hus, till synes 
övergivna eftersom fönstren förefaller 
vara igenspikade högst provisoriskt. 
Och dessutom högväxt gräs som känns 
omfamna både dörrar och de stängda 
fönsterluckorna. Det var ett utsnitt av 
Gammelstad den gången!
 På sitt sätt bekräftar Thunus med sin 
bild den beskrivning som Enqvist har 
lämnat. Var detta den yttre verkligheten 
i början av 50-talet? Det var pittoreskt 
men knappast upplyftande. Var det ny-
rikedomen efter andra världskriget och 
Koreakriget som gjorde att intresset för 
kyrkstugorna sviktade? Var det jordbru-
kets omvandling när småbrukarepoken 
redan var under avskrivning? Var det 
måhända bilen som ska uppfattas som 
avgörande orsak under den tidsperioden? 
Så kan man uttrycka sig och en del av 
sanning ligger väl i de ställda frågorna. 
Samhällsomvandlingen var tydligen extra 
hotande för kyrkstadens del under detta 
årtionde. Den verklighet som bildutsnit-
tet från Davidsgränd exemplifierar blev 
trots allt inte slutgiltig. Kyrkstugorna står 
fortfarande kvar – och de är i betydligt 
bättre kondition än vad bilden antyder. 
Så kan man glädja sig och så kan man 
minnas årtalet 1953 så här i allhelgonatid 
2011.”                                                                      

Kjell Lundholm      
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Gammelstad
- en plats i världen

Kjell Lundholm
Nederluleå hembygdsförening

Utkommer i slutet av maj 2013


