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Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten. Det är en
plats, ort, miljö eller objekt som på ett alldeles unikt sätt vittnar om
jordens och människans historia.
FN-organisationen UNESCO upprätthåller en lista över världsarv
och det står medlemsländer fritt att nominera objekt till listan.
År 2010 har Sverige 14 världsarv.
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Södra Ölands odlingslandskap
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Kyrkstaden och människorna är temat i denna skrift om Gammelstad, kulturminnet vid Luleälvens strand och därtill ett av Sveriges fjorton världsarv. Vi kan
läsa om kyrkstäder och kolonisering, om stadsplaner och modernisering, om
dåtid, nutid och framtid. Kyrkstugornas ägare har mycket att berätta om livet i
de små husen runt medeltidskyrkan. Ena gången hade ungdomarna sina särskilda helger med ”ligg-i-lag”i all enkelhet. En annan gång upplevde de vuxna gudstjänster, vigsel, dop och begravning med kyrkstugan som den fasta punkten.
Historikern Maurits Nyström ger en översiktlig bakgrund eftersom vi kan
tycka att myllret på kyrkplatsen blir övermäktigt. Redaktören Rolf Johansson har
genom intervjuer med äldre sockenbor tagit fasta på vad man upplevt från förr.
Båda har också egen erfarenhet av att äga och bo i kyrkstuga mitt i detta världsarv.
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