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I juni påbörjades arbetet med årets dokumentationer och det gjordes ett besök på Norrbottens museum 

för en genomgång av deras arkivmaterial om kyrkstäderna i Boden och Råneå. Det fanns en del dokument 

som berättar om kyrkstädernas öde under andra delen av 1900-talet. Till vänster ett förslag på förflyttning 

av stugor Råneå från 1972 då det skulle frigöras mark till andra byggnader. Till höger dokument från Boden 

och den kommunala utredning som gjordes i början på 1960-talet. Syftet var bland annat att ta fram 

underlag för hur området kring kyrkan skulle användas i framtiden och viket behov av restaurering det 

fanns för kyrkstugorna. 

Nyhetsbrev 
Augusti 2022 

 
Piteå museum driver ett dokumentationsprojekt för att synliggöra länets kyrkstäder. Förra året 

var det kyrkstäderna i Älvsbyn, Öjebyn, Hortlax och Norrfjärden som var i fokus. I år kommer vi 

att rikta blickarna mot Boden och Råneå. 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 återkommande 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? 

I juni tog Sophie Nyblom kontakt med lokala aktörer för att få en inblick i de båda 

kyrkstädernas situation idag. I Boden träffade hon Sally Sundbom som tidigare var 

ordförande för Stiftelsen Kyrkkläppen. Sally visade runt i kyrkstaden och berättade om 

verksamheten som stiftelsen drev fram till 2020. Idag är det kommunen som förvaltar 

stugorna och denna sommar är det ingen verksamhet i kyrkstaden. För att få en inblick i 

kyrkstadslivet i Råneå träffade Sophie Kent Höglund som är ordförande för föreningen 

Raan.nu och en entusiastisk kyrkstugeägare.  

Den 20 juni besökte referensgruppen de båda kyrkstäderna. De som deltog var Sara 

Vintén från Länsstyrelsen, Erica Duvensjö samordnare för världsarvet Gammelstad, 

Marcus Bengtsson och Paulina Öqvist Haugen från Norrbottens museum samt Anna 

Elmén Berg och Sophie Nyblom från Piteå museum.  

 

  

Kyrkstaden i Boden har sedan 1966 fram till 2020 förvaltats av Stiftelsen Kyrkkläppen och stugorna har 

hyrts ut för övernattning. Alla stugorna är inredda med en kokvrå för att gästerna ska ha möjlighet till 

självhushåll. På området finns 24 stugor bevarade och ett stall, kyrkstaden ligger intill kyrkan i ett 

naturskönt område med utsikt över Bodträsket.  
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Dagen började i Boden där Sally Sundbom och Sofia Bergvall tog emot oss. Sally 

berättade om kyrkstadens historia och om stiftelsens verksamhet under hennes tid som 

ordförande. Sofia arbetar på samhällsbyggnadsförvaltningen i Boden och berättade att 

det i nuläget inte finns någon klar plan för vad som kommer att hända med kyrkstaden i 

framtiden och att det finns olika idéer om hur den skulle kunna nyttjas. Vi gick en rundtur i 

kyrkstaden och hade möjlighet att titta in i flera av stugorna. Stugorna var enkelt 

möblerade och i varje stuga fanns en liten skylt med en kort text om stugans historia och 

tidigare ägare.  

 

 

I Råneå finns tio kyrkstugor kvar, en ägs av församlingen medan de övriga är privatägda. Intill stugorna står 

ett gammalt häkte med många ursprungsdetaljer kvar i inredningen till exempel dörren till cellen.   

 

Efter en god lunch på Norrigården som ligger i närheten av kyrkstaden fortsatte resa 

norrut till Råneå. Där möttes vi av kvartetten Kent Höglund, Jan Nordström, Leif Larsson 

och Birgitta Johansson Norberg. De är alla engagerade i den lokalhistoriska föreningen 

Raan.nu och när en av stugorna för några år sedan blev till salu så köpte de den 
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tillsammans och har restaurerat den. Vi välkomnades in i stugan och på bordet stod det 

uppdukat kaffe och tårta. Det blev ett givande samtal och vi berättade om vårt projekt 

och de berättade om kyrkstaden och om föreningens verksamhet. Besökte avslutades 

med en rundtur kring kyrkstugorna. Förutom kyrkstugor står det ett gammalt häkte på 

tomten och Kent ordnade snabbt fram nyckeln så att vi fick titta in i det. Det visade sig 

vara en byggnad som är värd en helt egen dokumentation och det fanns många 

intressanta ursprungliga detaljer kvar invändigt.  

Huvudsyftet med dagen och besöken i kyrkstäderna var att få träffa personer som har 

kunskap om de båda kyrkstäderna och få en inblick i hur de används idag. Det var också 

ett tillfälle för erfarenhetsutbyte inom referensgruppen och tankar kring de olika 

kyrkstädernas behov kunde diskuteras på plats. Årets objekt skiljer sig från förra årets 

kyrkstäder eftersom Bodens kyrkstad ägs av kommunen och Råneå är en liten kyrkstad 

som används i liten utsträckning.  

På gång inom projektet 

De kommande månaderna fortsätter arbetet med dokumentationen. Det ska göras 

intervjuer med ägare och en kort sammanställning över kyrkstädernas historia och 

utveckling ska sammanställas.  

Då det gäller kyrkstäderna generellt så vittnar flödet i facebookgrupper och övriga sociala 

medier om en händelserik sommar. Det har renoverats fönster och byggnader, kamrar 

har bytt ägare och det har ordnats loppisar, marknader och aktiviteter i vanlig ordning.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Har ni frågor om projektet hör gärna av er till Sophie Nyblom sophie.nyblom@piteamuseum.nu 

Ni kan läsa mera om projektet på vår hemsida: Kyrkstäder i Norrbotten - Piteå Museum (piteamuseum.nu)  

 

 
 

Hälsningar från Piteå museum 

mailto:sophie.nyblom@piteamuseum.nu
https://piteamuseum.nu/projekt/kyrkstader-i-norrbotten/

