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Öjebyn i höstprakt. Foto Maria Fäldt (2016).
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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.
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Vad har hänt sedan sist?
Projektet fortskrider enligt planerna. Anna Elmén Berg arbetar vidare med att ta fram
förslag på riktlinjer för byggnadsvården för kyrkstäderna i Norrfjärden och Älvsbyn
medan Sophie Nyblom genomför intervjuer med kyrkstugeägare i Älvsbyn, Norrfjärden
och Hortlax.
Fredag den 17 september träffades referensgruppen för projektet på Piteå museum.
Jessica Lundmark och Paulina Öqvist Haugen från Norrbottens museum och Erica
Duvensjö Världsarvssamordnare för Gammelstad medverkade på plats medan Sara Vintén
från Länsstyrelsen deltog via Teams. Projektgruppen berättade om det aktuella läget i
projekt och vad som har genomförts hittills samt presenterade planeringen för den
resterande projekttiden.
Den ursprungliga tidsplanen var att projektet skulle avslutas i november men deadline för
slutrapporterna och har skjutits fram till februari 2022. Det innebär att även den
planerade spridningskonferensen för projektet kommer att flyttas fram till 2022.
Utöver detta projekt har det gjorts en tilläggsansökan till Länsstyrelsen för en
fotodokumentation. Den har beviljats och det innebär att fotograf Maria Fäldt kommer
att fotografera Norrfjärdens och Älvsbyns kyrkstäder under hösten. Bildmaterialet
kommer att kunna användas när det tas fram informationsmaterial och för att presentera
de enskilda kyrkstäderna. Fotografierna kommer att arkiveras på Piteå museum och blir
samtidigt ett viktigt arkivmaterial för framtiden.
Nu i oktober kommer Piteå museum att skicka in en ansökan för att kunna fortsätta
arbeta med kyrkstäderna under 2022. Projektet Kyrkstäder i Norrbotten del 2 har som
syftet att dokumentera resterande kyrkstadsbebyggelse som finns i Boden, Råneå och
Kalix. Arbetet kommer att ske enligt samma upplägg som gjorts inom detta projekt dvs
med en etnologisk och en byggnadsantikvarisk del. Gammelstad nämns också i ansökan
och det handlar om fördjupning utifrån de undersökningar och dokumentationer som
gjorts tidigare om kyrkstaden. Förutom att dokumentera resterande kyrkstäder ska en
stor del av projekttiden ägnas åt att göra en fördjupad analys av det insamlade materialet
från de kyrkstadsprojekt som Piteå museum genomfört de senaste åren samt tidigare
publicerat material. Projektmedel kommer att sökas från Länsstyrelsen och från Region
Norrbotten.
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På gång inom projektet och i kyrkstäderna
Hösten är onekligen här och medan vi förra veckan kunde njuta av några soliga dagar
med träd i vacker höstprakt har vi idag ruskvädret med regn och blåst och marken täcks
av gula löv. Det är en tid då vissa bommar igen sina kyrkstugor för vintern och andra
passar på att kura skymning och njuta av sina kammare även under hösten.
I Öjebyn är oktober en månad full med aktiviteter. Det börjar med Kura skymning fredag 8
oktober, ett öppet evenemang som riktar sig till alla kyrkstugeägare och uppmuntrar till
samvaro i kyrkstaden medan skymningen faller. Lördag den 9 oktober ordnar
Kyrkstugeägarnas intresseförening Höstmarknad mellan klockan 10-14. Därefter följer
några veckor då Piteå museums egen Nattrackare Morgan Stenberg kommer att hålla
Skymningsvandringar i Öjebyn. Det finns ett antal platser kvar och mer information om
vilka dagar det finns lediga platser och hur du bokar hittar du på museets hemsida.
https://piteamuseum.nu/se-och-gora/skymningsvandringar/

Skymningshälsningar Anna, Emeli, Sophie och
Nattrackaren

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)

