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Anna och Niklas blev ägare av ett världsarv

Inne i Gammelstads kyrkstad 
utanför Luleå ligger 408 små 
faluröda kyrkstugor. De står 

tätt med bara några meters lucka 
mellan varje vägg och i stort sett 
alla ägs av privatpersoner.

Anna Hoff och Niklas Korva bor 
i lägenhet inne i Luleå och drömde 
om en plats med ett lägre tempo. 
Anna hade en kompis som ägde en 
kyrkstuga och hon berättar hur hon 
tog med sig Niklas dit några gånger 
– och mer än så behövdes inte. 

– Jag blev också fäst vid kyrksta
den. Vi tycker om stämningen här, 
säger Niklas. 

– Det är skönt att 
komma bort 

från TV och internet. Här är vi bara 
för att umgås, tillägger Anna. 

De köpte sin lilla stuga för 
endast 25 000 kronor och har lagt 
ner många arbetstimmar på att 
reparera och fixa. Nu har de fått 
stugan som de vill ha den. Bland 
annat har de renoverat skorstenen 
och Niklas pappa har hjälpt till 
med att dra ny el. 

och man kan lätt förstå att de 
trivs där, för med elden som spra
kar i kaminen och med den vackra 
gamla kaffeservisen framdukad 
sprids snabbt en gemytlig och lite 
tidlös känsla. 

– Jag brukar sitta och tänka på 

vilka som har bott här. Vad de har 
gjort och hur livet var för männi
skorna då. Det här är ett litet and
ningshål för mig, säger Anna och 
serverar mer kaffe.

Det har funnits 72 kyrkstäder i 
Sverige men i dag finns endast 16 
stycken kvar. Den i Gammelstad 
är världens största och bäst beva
rade och sedan 1996 finns den bland 
Unescos världs
arv. 

Stugorna ägs 
av privatpersoner 
och varje år byter 
flera stugor ägare. 
Anna och Niklas 
fick ett tips från 
sin kompis föräld
rar om stugan som de i dag äger. 

– Många kommer ut på Blocket 
så det är rätt enkelt att köpa en 
stuga, säger Niklas. 

De har också försökt inreda 
stugan så att den ger en lite gam
maldags känsla. När de rustade 
upp den gjordes också några spän

nande fynd. Anna håller fram en 
gammal hatt och visar en gam
mal gjutjärnspanna som hamnat i 
skymundan. 

under århundraden har stugorna 
använts för övernattning i samband 
med större kyrkohögtider. Varken 
Anna eller Niklas är särskilt kyrk
liga utan de använder den i stället 

vid andra högtidliga 
tillfällen. 

– På midsommaraf
ton brukar vi fika här 
och på hösten samlar 
vi vännerna här och 
äter surströmming. I 
framtiden kanske en 
större sommarstuga 

kommer att inhandlas där man 
kan vara längre stunder och där 
det finns lite mer utrymme, säger 
Niklas. 

– Fast en sak är ändå säker. Kyrk
stugan, den behåller vi för den har 
fått en alldeles särskild plats i våra 
hjärtan, slår Anna fast. n

 TILLFLYKT. Familjen Korva/Hoff har 
 funnit en skön tillflykt i sin kyrkstuga. 

ELDIGT. När Anna och Niklas köpte 
stugan reparerade de skorstenen. Nu 
kan de elda i den gamla kaminen.

1Laponia. En av Västeuro-
pas sista stora vildmarker. 

2  Struves meredian-
båge. 265 mätpunkter 

på 30 kilometers avstånd från 
varandra (för att då kunna 
bestämma form och storlek 
på jordklotet). Går genom tio 
länder och mäter sammanlagt 
282 mil. Fyra punkter ligger i 
Norrbotten på berg i närheten 
av Kiruna, Pajala, Haparanda 
och Övertorneå. 

3  Gammelstads kyrk-
stad. (se faktaruta.)

4 Höga Kusten. storsla-
gen och kuperad 

natur, starkt präg-
lad av landhöj-
ningen efter 
inlandsisens 
avsmältning. 

5  Häl-
singe-

gårdar. sju 
timrade gårdar 
(fyra av dem i Ljus-
dal) med rikt utformade och 
dekorerade hus i en bygg-
nadstradition som växte fram 
på 1800-talets landsbygd.

6Världsarvet Falun. 
stora Kopparberget och 

landskapet runt omkring är 
ett unikt minne över sveriges 
tidigaste historia som industri-
nation. 

7  Engelsbergs Bruk. 
Välbevarat järnbruk med 

byggnader och industrianlägg-
ningar som bevarats intakta 
sedan 1700- och 1800-talen. 

8  Birka och Hovgården. 
Ligger på Björkö  och 

Adelsö  i Mälaren. Är ett av de 
bäst bevarade exemplen på 
vikingatidens handelsplatser. 

9 Drottningholms slotts-
område. Drottningholms 

slott och Kina slott ligger 
här. Unik slottspark och 
en unik slottsteater. Första 
svenska plats som kom med 
på listan över världsarv. 

Är du sugen på att äga ett litet hus med ett 
minimum av moderniteter? Då kan du göra 
som Anna Hoff och sambon Niklas Korva. 
De köpte en stuga i Gammelstads kyrkstad 
och gjorde den till en själslig oas.
text och foto joakim nordlund

”Kyrkstugan 
har fått en 

alldeles speciell 
plats i våra 

hjärtan”

VARMT OCH GOTT. Lapptäcket och 
lammskinnet kommer väl till pass 
under kalla höstkvällar. 

Anna och Niklas köpte ett världsarv

 LOKFÖRARE. Sonen Hjalmar sätter 
 värde på familjens lilla kyrkstuga.  
 Här har han sin leksaksjärnväg. 

FAKTA Gammelstads kyrkstad
n Gammelstad utanför Luleå 
utvecklades i början av 1600-talet till 
en kyrkstad. 
n En kyrkstad är en samling stugor 
och stallar vid en norrländsk socken-
kyrka där långväga sockenbor hade 
sin fasta punkt vid kyrkobesöken. 

n De 408 stugorna finns samlade 
runt stenkyrkan från 1492. Tillika 
Norrlands största medeltida sten-
kyrka. 
n Gammelstads kyrkstad togs 
med på listan över världsarv redan 
1996. 

STÅR TÄTT. Längs smala gränder står 
 de små kyrkstugorna. I Gammelstads
 kyrkstad finns hela 408 faluröda stugor. 

n Kyrkstugorna ägs av privat-
personer och säljs bland annat på 
Blocket, hos mäklare eller så sätter 
man helt enkelt bara upp en lapp i 
fönstret. 
n Priset på en stuga ligger 
oftast på mellan 40 000 och 
100 000 kronor. 50 000 kronor är 

Namn: Anna Hoff och Niklas 
Korva. 
Ålder: Båda är 39 år. 
Bor: I lägenhet på Mjölkudden 
i Luleå. 
Gör: Niklas arbetar som lärare 
inom vuxenutbildningen och 
Anna är pensionsskaderegle-

rare åt Folksam. 
Familj: 2-årige sonen Hjalmar.
Drömmer om: Egentligen 
lever vi vår dröm, vi har bli-
vit föräldrar och trivs så bra 
med livet som det är. Men ett 
sovloft här i stugan vore fan-
tastiskt.  

Drömmer om ett sovloft i stugan Funderar du också på att  köpa en kyrkstuga?

Våra 15 världsarv  
från norr till söder

10 Skogskyrkogården 
i stockholm. sveriges 

största kyrkogård och begrav-
ningsplats med 100 000 grav-
platser. Invigdes 1920. Arki-
tekter var Gunnar Asplund och 
sigurd Lewerentz.

11  Hällristningsområ-
det i Tanum. säregen 

förhistorisk bildskatt från 
bronsåldern med mängder 
av bilder inhuggna i de 
släta bergshällarna. 

12  Hansestaden  
Visby. Med ring-

muren, kyrkoruinerna och ett 
välbevarat gatunät samt små-

skalig bebyggelse är Visby en 
typisk hansestad. 

13  Grimetons radiosta-
tion. Representerar ett 

avgörande steg i utvecklingen 
av den trådlösa telekommunika-
tionen. 

14  Södra Ölands odlings-
landskap. Ett levande 

kulturarv med radbyar, åkrar och 
betesmarker. 

15 Örlogsstaden Karls-
krona. Grundades 1680 

och stadens skeppsbyggeri, 
stadsplanering samt anlägg-
nings- och försvarsteknik upp-
märksammades i hela Europa 
under 1700-talet. 
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ett relativt vanligt pris. 
n Grundregeln är att övernatt-
ningar bara är tillåtet i samband med 
veckoslut och större kyrkhelger. så 
är det skrivet för att det inte ska bli 
en sommarstuga eller ett perma-
nentboende.
n Ny ägare ska godkännas av 

länsstyrelsen eftersom tanken är att 
en person bara ska få äga en stuga. 
n Ett markupplåtelseavtal teck-
nas. Där står att varken fast telefon 
eller TV-antenn får installeras. 
n Miljön ska hållas ren och 
enkel, därför får man till exempel inte 
anlägga planteringar utanför stugan.
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 Vildmarken Laponia. 

 Drottningholms slott. 

foto: wikipedia

Sverige är fantastiskt!

 MYSIGT. Annas och Niklas stuga 
 blev  riktigt fin efter ansiktslyftet. 


