
 
 
 
 

 
 

Gammelstad 
-Kyrkstad i 
världsklass 

En ny utställning har producerats 
i världsarvet Gammelstads 
kyrkstad under 2021. 

Den nya utställningen, med grund i 
Agenda 2030, har tagit berättandet 
till en helt ny nivå och utvecklat 
Luleå kommuns sätt att skapa en 
dramaturgi kring Gammelstad som 
världsarv. 



 
 
 
 
 

 

 

INFO & MOTIVERING, ÅRETS UTSTÄLLNING 2021 

 
Information om utställningen 
 

Utställningens namn 
Gammelstad, kyrkstad i världsklass! 
 
Plats 
Världsarvet Gammelstads kyrkstad, Luleå. 
 
Placering  
Världsarvets Visitor Center.  
 
Produktionstid 
Januari - december 2021 
 
Visningstid 
Permanent 
 
Storlek (kvm) 
Ca 110 m2 
 
Budget  
Ca 3.2 miljoner 
I detta ingår materialkostnad, externa tjänster (framtagande av utställningens tekniska 
upplevelser, målning, mattläggning, textöversättningar etc). I detta ingår inte lokalkostnad.  
 
Kontaktperson, mailadress och telefonnummer 
Erica Duvensjö, 
Erica.duvensjo@lulea.se 
0920-45 51 11 
 
Beställare 
Luleå kommun, kultur och fritidsförvaltningen  
 
Utställningsteam 
Förstudie utförd av Oxön Publishing House  
Jennifer Wikström – projektledare, Luleå kommun, kultur och fritidsförvaltningen (KFF) 
Lars Sundström – snickare, Luleå kommun, kultur och fritidsförvaltningen  
Erica Duvensjö, Ove Forsberg, Karina Jarrett, Helena Holm, Iida Larsson, Sandra Lejon,  
Marina Vikberg, Ann-Louise Lång, Ann-Sofie Krook, Zara Johansson – Luleå kommun (KFF) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
Motivering 
 
Berättande, gestaltning och publikvänlighet 
Den nya utställningen, med grund i Agenda 2030, har tagit berättandet till en helt ny nivå och 
utvecklat Luleå kommuns sätt att skapa en dramaturgi kring Gammelstad som världsarv. 
Genom interaktiva skärmar med fördjupad läsning har långa tryckta utställningstexter 
komprimerats till korta och informativa skyltskrifter. Genom digital teknik kan utställningens 
innehåll förändras efter säsong/evenemang/målgrupp (ex skolprogram, internationell grupp) 
– allt för att kunna tillgodose våra besökares behov och önskemål.  
Inom respektive tema framhävs sedan specifika föremål i inbyggda väggmontrar för att knyta 
an till texten.   
Utställningen kommer under februari månad -22 att öppna en interaktiv lanshöjningsmodul. 
Besökaren kan då via en tidslinje uppleva landhöjningen under 6000 år genom 3D teknik 
visad på en liggande 55” skärm.  
 
Utställningen har ett stort fokus på barn och unga. Genom de illustrerade och tovade 
gammelstadsmössen – familjen Gammelstadsson, guidas barnen runt i utställningen och får 
på ett lekfullt sätt ta del av de viktigaste delarna i områdets historia. De får också utlopp för 
sin kreativitet genom ett interaktivt kyrkstugespel där barnen bygger sin egen kyrkstuga samt 
i den fullstora kyrkstugan som ska inspirera alla våra besökare, unga som gamla, att 
reflektera över kyrkstadslivet. Kyrkstugan agerar också som arena för samling av grupper 
och skolklasser. 
  
Utställningens öppna planlösning knyts ihop genom återkommande och enhetliga kulörer 
samt genom en stor karta på golvet över världsarvsområdet. Dess öppna ytor möjliggör 
framkomlighet med rullstol och rullator samt är tillgänglig för rörelsehindrade via en hiss.  
 
Visitor Centers nya utställning bidrar till ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som 
gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser i enlighet med de nationella 
kulturmiljömålen.  
 
 
Metod  
En förstudie utfördes av Oxön Publishing House. Med den som grund kunde arbetsgruppen 
sedan förfina teman och utformning för att passa de lokala förutsättningarna.   
Jennifer Wikström, projektledare och tillika samordnare för Visitor Center hade till sin hjälp en 
ledningsgrupp med övergripande ansvar samt en väl fungerande arbetsgrupp. 
En snickare anställdes för all byggnation.  
 
Att projektledaren och snickaren var stationerade på samma plats möjliggjorde en bra och 
snabb dialog. Med täta arbetsgruppsmöten kunde frågeställningar besvaras effektivt. Den 
metod vi använde var avgörande för utställningens framväxt.   
 
  



 
 
 
 
 

 

 
 

Planlösning 
 

 

 

 

 

Nedan följer bilder över utställningen. En film har också producerats av Erica Duvensjö och 
har lagts upp på Transfernow med länk: https://www.transfernow.net/dl/202201215Ovxez37. 
Filmen är tillgänglig fram till den 28 januari 2022. Efter utgånget datum, kontakta Erica 
Duvensjö på mejl: erica.duvensjo@lulea.se för ny länk till filmen.  
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Bilder  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

I det gamla Betelkapellet finns 
den nya utställningen samt  
världsarvets Visitor Center.  

 

Välkommen till Gammelstad, kyrkstad i världsklass! 
Fotograf: Susanne Lindholm 

I det gamla Betelkapellet är utställningen placerad på 
övervåningen. På bottenvåningen finns världsarvets 
Visitor Center, öppet året runt.  
Fotograf: Susanne Lindholm 

Vad är ett världsarv och vad är en kyrkstad? Mer om det 
går att läsa i utställningen. 
Fotograf: Susanne Lindholm  

Den medeltida stenkyrkan är en central del i världsarvet. Om 
den finns mycket att berätta.    
Fotograf: Susanne Lindholm 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Provkör risslan och ta en selfie! 
Fotograf: Susanne Lindholm 

Hur ser det ut i de privatägda kyrkstugorna och hur 
byggdes de? I gränden får du svaret!   
Fotograf: Susanne Lindholm 

Testa bygga din egen 
kyrkstuga- lika roligt för 
barn som för vuxna.  
Fotograf: Helena Holm 

Gammelstads- och Luleås historia illustrerad genom text, 
foto, film, föremål och interaktiva skärmar. 
Fotograf: Susanne Lindholm 

Alla kan bygga sin egen kyrkstuga!  Tre personer kan samtidigt 
bygga en stuga i det interaktiva spelet. 
Fotograf: Susanne Lindholm 

I montrarna knyter föremålen an till utställningstexterna. 
Fotograf: Susanne Lindholm  



 
 
 
 
 

 

 

Välkommen in i den uppbyggda kyrkstugan som visar 
kyrkstugelivet under 1910-talet.  
Fotograf: Susanne Lindholm 

I kyrkstugan har Gammelstadsmössen flyttat in, men de har 
gömt sig! Öppna skåpen och leta!  
Fotograf: Susanne Lindholm 

Familjen Gammelstadsson dyker upp som både tovade och illustrerade möss för att guida barnen runt i utställningen. 
Fotograf: Till vänster och mittenfoto Helena Holm, till höger Susanne Lindholm 

Gammelstadskartan täcker golvet i utställningens öppna 
planlösning.  
Fotograf: Susanne Lindholm 
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