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 Hortlax kyrkstad en solig dag i oktober. Foto Sophie Nyblom (2021).  

 
 

Nyhetsbrev 
Oktober 2021 

 
 

Piteå museum driver ett dokumentationsprojekt för att synliggöra länets kyrkstäder. I 

år är det kyrkstäderna i Älvsbyn, Öjebyn, Hortlax och Norrfjärden som är i fokus. Vi vill 

samla in berättelser och minnen som beskriver platsernas användning i nutid och dåtid. 

Vi vill även bidra till att kyrkstädernas bebyggelse bevaras för framtiden. Projektet  

finansieras med medel från Länsstyrelsen Norrbotten och Region Norrbotten. Under 

projekttiden publiceras varje månad ett nyhetsbrev för att berätta om vad som händer 

inom projektet. Det skickas ut till våra kontaktpersoner, sprids i nätverket omkring 

projektet och finns att ladda ner på Piteå museums hemsida.  



Projekt Kyrkstäder i Norrbotten 
Älvsbyn och Piteå 

Vad har hänt sedan sist? 

I oktober skrevs en ansökan för projektet Kyrkstäder i Norrbotten del 2 och den skickades 

in till Länsstyrelsen och Region Norrbotten. Syftet är att få medel för att under 2022 

kunna dokumentera resterande kyrkstadsbebyggelse som finns i Boden, Råneå och Kalix.  

Förutom att dokumentera resterande kyrkstäder ska en del av projekttiden ägnas åt att 

göra en fördjupad analys av det insamlade materialet från de kyrkstadsprojekt som 

genomförts av Piteå museum de senaste åren. Så vi håller tummarna för en fortsättning 

under nästa år.  

I Öjebyn arrangerade Kyrkstugeägarnas intresseförening Höstmarknad lördagen den 9 

oktober. Det var en solig dag och marknaden lockade många besökare, vissa gjorde fynd 

bland försäljarnas uppställda bord medan andra passade på att köpa en hamburgare eller 

ta en kopp kaffe.   

 

        Höstmarknad i Öjebyns kyrkstad 9 oktober 2021. Foto Sophie Nyblom (2021).  

Den etnologiska insamlingen har fortsatt och under oktober har Sophie gjort intervjuer 

med kyrkstugeägare i Hortlax och Älvsbyn. Intervjuerna har gjorts på olika sätt, några har 

hon träffat och andra har hon pratat med via telefon eller Teams. Vid de tillfällen som 

intervjuerna har genomförts i anslutning till en kyrkstad har informanten också oftast 

erbjudit sig att visa sin kammare. Från Älvsbyn fick vi även in ett skriftligt svar av Rolf 

Nilsson som tillsammans med sina fru skrivit svarat på vår frågelista. Sophie kontaktade 

även Rolf för att ställa några kompletteringsfrågor.  
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Gunbritt Johansson visade sin stuga åt Sophie i samband med de träffades för en intervju om Hortlax 
kyrkstad.  Foto Sophie Nyblom (2021).  

 

På gång inom projektet och i kyrkstäderna 

November är här med mörka kvällar och minusgrader på nätterna. Många har bommat 

igen sin stuga eller kammare för vintern och avslutat årets kyrkstadssäsong. Vissa 

kommer att återvända när advent närmar sig för att tända julbelysning i fönstret medan 

andra återvänder till sin kammare till våren.  

Vi fortsätter med de sista intervjuerna som kommer att genomföras under november och 

därefter påbörjas arbetet med slutrapporteringen av det här projektet. Det finns 

fortfarande möjlighet att lämna in skriftliga svar om man känner att man vill berätta om 

sin kyrkstuga. På vår hemsida finns en frågelista som man kan använda som underlag.   

 

https://piteamuseum.nu/wp-content/uploads/2021/03/Fr%C3%A5gelista-Kyrkst%C3%A4der-i-Norrbotten-2021.pdf
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I Öjebyns kyrkstad kommer den traditionsenliga Gammeldags marknaden med 

hantverksprodukter att genomföras 27-28 november. Marknaden arrangeras av Öjebyns 

IF och planeringen pågår för fullt för att fulla dagarna med aktiviteter.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Har ni frågor om projektet eller tips på personer som skulle vara lämpliga som informanter hör 

gärna av er till Sophie Nyblom, tel. 0911-126 15, sophie.nyblom@piteamuseum.nu 

Ni kan läsa mera om projektet på vår hemsida:  

Kyrkstäder i Norrbotten: Älvsbyn och Piteå - Piteå Museum (piteamuseum.nu)  

 

 
 

 Hösthälsningar Anna, Emeli och Sophie   

https://piteamuseum.nu/aktuellt/projekt/kyrkstader-i-norrbotten-alvsbyn-och-pitea/

