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FRÅGELISTA  

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. Dokumentationen görs i samverkan 
med Arvidsjaurs kommun och Arvidsjaur Sameförening.  

Ett sätt att samla in berättelser är denna frågelista. Frågorna kan besvaras både 
med det förflutna och med nutiden i fokus. Du får gärna beskriva förändringar som 
har skett över tid i dina svar. Alla svar är värdefulla och du väljer själv vilka frågor du 
vill besvara och hur omfattande svar du vill ge. Svaren kommer att arkiveras i Piteå 
museums arkiv och de kan sekretessbeläggas om så önskas.  

Det material som samlas in kommer att bidra till att skapa en mer mångfacetterad 
och nyanserad bild av Lappstan. En bild som är skriven ur ett inifrån perspektiv, 
berättad av er som använder platsen och av er som kan berätta om dess historia, 
funktion och betydelse.  

Du kan svara genom att skicka ditt svar med post till Piteå museum, Storgatan 40, 
941 32 PITEÅ. Det går också bra att skicka in svaren digitalt till e-post 
sophie.nyblom@piteamuseum.nu, ange ”Frågelista, Lappstan” som rubrik.    
 

Skicka ditt svar till Piteå museum senast den 30 juni 2020. Har du frågor kontakta 
gärna museet. Bland de inskickade svaren kommer tre priser att lottas ut.  

 
Kontaktuppgifter  
Sophie Nyblom 
Tf museichef, etnolog 
tel. 0911-126 15  
e-post: sophie.nyblom@piteamuseum.nu
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Frågelista Lappstan – byggnader och bruk i tradition och nutid 

 
Uppgiftslämnare 

Namn: 
Födelseår:  
Telefon: 
Adress: 
E-post:  
 
Det praktiska – hur går det till i kåtorna och härbrena? 
Vad är det första du gör när du kommer till Lappstan, till kåtan och härbret? 
Hur ofta besöker du Lappstan? Hur länge stannar du? Brukar du övernatta?  
Mathållning: Vad äter och dricker du under vistelsen? Hur förvaras och tillagas maten? 
Vem tillagar den? Något särskilt i matväg som du förknippar med Lappstan?  
Hygien: Vilka utrymmen finns det för toalett, dusch, morgon/ kvällsbeststyr? 
Kläder: Vad har du för typ av kläder då du vistas i Lappstan? Vad finns nedpackat i 
väskan då du ska dit?  
 
Den sociala samvaron   
Vad gör du när du är i Lappstan? 
Hur umgås man? Har det förändrats över tid?  
Vilka brukar du träffa? Är det personer du umgås med även i vardagen?  
Vilken kontakt har du med övriga som äger byggnader i Lappstan? 
 
Tradition och nutid 
Finns det några särskilda seder och traditioner för Lappstan? Vilka av de äldre 
traditionerna är levande idag? Finns det nya traditioner som har uppstått på senare tid?  
Vilka är de viktigaste anledningarna för ditt deltagande i Lappstan och dess bevarande? 
Hur har bruket av Lappstan förändras över tid? 
Vilken betydelse har kyrkans verksamhet för Lappstan? 
 
Lappstan för olika generationer 
Finns det några särskilda helger för ungdomar respektive för äldre?  
Vad ägnar sig barnen åt under vistelsen i Lappstan – särskilda lekar och vanor? 
Vilken funktion har Lappstan haft för dig under ditt liv? Vad gjorde du där som barn, som 
ung och som äldre?  
Vilket är ditt starkaste minne från Lappstan? 
 
Byggnaden – frågorna avser både kåtorna och härbrena 
Hur kom byggnaden/byggnaderna i din ägo? 
Inredning - vad finns i byggnaden?  
Lämnar ni kvar något i byggnaderna mellan vistelserna? Vad lämnas kvar? 
Vilka utmaningar finns det med att äga byggnader i Lappstan? Vilka krav ställs på er och 
vilken hjälp och stöd finns det att få för att bevara byggnaderna?  
 
Lappstans olika betydelser  
Tankar, känslor kring Lappstan – vilken betydelse har platsen för dig? Vilken betydelse 
anser du den har för den samiska kulturen? Vilken betydelse har den för Arvidsjaurs 
kommun? 
Hur känner du angående att Lappstan är en sevärdhet och de besökare som kommer?  
Vad önskar du för framtiden och hur skulle du vilja att Lappstan bevaras? 
fortleva? 


