
   
        Storgatan 40                       www.piteamuseum.nu 

          941 32 Piteå                        0911-126 15 

 
 

 

 
 

 
 

 
Berätta din historia!  

 

Lappstan – byggnader och bruk i tradition och nutid 

Piteå museum genomför under 2020 en etnologisk dokumentation av Lappstan i 
Arvidsjaur. Syftet är dokumentera platsens kulturella och sociala funktion i dåtid 
och nutid. Vi vill samla in berättelser, minnen och upplevelser som beskriver 
platsens användning, tradition och betydelse. 
 
 
Bevara för framtiden  

Lappstan är en värdefull kulturmiljö, den är skyddad som byggnadsminne och är 
den enda samiska kyrkstad som finns kvar i Norrbotten. Syftet med projektet är 
att dokumentera platsens kulturella särprägel och identitet, både ur ett historiskt 
och samtida perspektiv.  
 
Traditioner och seder förändras ständigt, vissa försvinner medan andra lever kvar 
men kan anta en ny form. Förändringarna sker långsamt och våra minnen blir en 
viktig källa till kunskap om det förflutna. Därför är det viktigt att samla in 
berättelser och minnen för det är genom mångfalden av berättelser vi kan få en 
ökad förståelse för platsen och dess betydelse i dåtid, nutid och framtid.  
 
Vi hoppas att detta projekt ska synliggöra och bredda bilden av Lappstan. Vi 
hoppas också att det ska leda till ett ökat intresse och engagemang bland såväl 
ägare som allmänhet kring Lappstan och dess historia.   

http://www.piteamuseum.nu/


 

 
 

 

 
Dokumentationens villkor 

Dokumentationen bygger på frivillighet och sker bland annat genom utskick av 
en frågelista och intervjuer. Intervjuerna spelas in och skrivs ut i sin helhet. De 
insamlade ljudfilerna och utskrifterna arkiveras på Piteå museum och kan 
sekretessbeläggas en viss tid om så önskas. Intervjupersonen (informanten) har 
möjlighet att läsa eller lyssna på intervjun i sin helhet och kan i efterhand ändra 
felsägningar eller andra felaktigheter i den skrivna texten. Frågelistan besvaras 
skriftligt och svaren arkiveras på Piteå museum. 
 
Projektet ingår i Länsstyrelsen Norrbottens satsning på kulturmiljöer inom Sápmi 
som pågår under 2018-2020 och dokumentationen genomförs i samverkan med 
Arvidsjaurs kommun och Arvidsjaurs Sameföreningen. Det material som samlas 
in kommer att redovisas i en skriftlig rapport och kommer att används inom 
museets ordinarie verksamhet. 
 
Berätta din historia!  

Piteå museum vill komma i kontakt med personer som har en relation till 
Lappstan och som vill dela med sig av sin berättelse. Det kan vara ägare till kåtor 
och härbren, det kan vara släktningar till ägarna eller någon annan som ofta 
besöker Lappstan. Kontakta museet om du har frågor om dokumentationen eller 
om du vill vara en av våra informanter.  
 
 
Kontaktuppgifter  
Sophie Nyblom 
Tf museichef, etnolog 
tel. 0911-126 15  
e-post: sophie.nyblom@piteamuseum.nu 
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