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Bilder från de kyrkstäder som är aktuella i år. Uppe vänster Gammelstads kyrkstad (bilden hämtad från 

wikimedia), till höger Bodens kyrkstad (bilden tagen av Camilla Arvidsson, lånad från Svenska kyrkans 

hemsida). Nere till vänster Råneå kyrkstad (bilden tagen av Jon Hedström, lånad från Sveriges radios 

hemsida) och nere till höger den enda bevarade kyrkstugan i Kalix (bilden tagen av Erica Duvensjö).  

 
Nyhetsbrev 

Maj 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 framför allt 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? 

Det sista nyhetsbrevet inom projektet Kyrkstäder i Norrbotten – Älvsbyn och Piteå 

skickades ut i januari 2022. Sedan dessa har det första delprojektet avslutats och arbetet 

har resulterat i två slutprodukter. För det första en delrapport av projektet som nu finns 

publicerad på Piteå museum hemsida. För det andra togs det fram förslag på riktlinjer för 

byggnadsvården i Norrfjärdens och Älvsbyns kyrkstäder. Arbetet med att förankra dem 

hos berörda aktörer lokalt pågår fortsättningsvis inom museets ordinarie verksamhet.  

 

 

Förra årets projekt har resulterat i projektrapport över det genomförda arbetet.  

I april påbörjade arbetet med att planera för det fortsatta arbetet med att dokumentera 

länets kyrkstäder och som är del två av projektet. I år kommer vi att arbeta vidare med 

insamling av berättelser från framför allt kyrkstäderna i Boden och Råneå. Vi kommer 

även att inkludera Gammelstads kyrkstad i årets arbete och ta del olika dokumentationer 

och insamlat arkivmaterial som finns tillgängligt om livet i kyrkstaden. Kalix finns även 

med i årets projekt även om kyrkstaden sedan länge är borta och det endast återstår en 

stuga.    

https://piteamuseum.nu/wp-content/uploads/2022/03/Projektrapport-Kyrkstader-i-Norrbotten-del-1.pdf
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I början på maj träffades referensgruppen för projektet som består av Sara Vintén från 

Länsstyrelsen, Erica Duvensjö samordnare för världsarvet Gammelstad, Nils Harnesk och 

Paulina Öqvist Haugen från Norrbottens museum samt projektmedarbetarna Anna Elmén 

Berg och Sophie Nyblom på Piteå museum. På mötet utvärderades förra årets arbete och 

planerna för årets insats diskuterades.    

På gång inom projektet och i kyrkstäderna 

I skrivande stund pågår research kring Boden och Råneå. Sophie som gör den etnologiska 

dokumentationen tar kontakt med lokala aktörer för att reda ut vilka förutsättningarna 

som finns kring de olika kyrkstäderna. Precis som förra året kommer referensgruppen att 

göra ett studiebesök för att se miljöerna och diskutera behovet av byggnadsantikvariska 

insatser. I år kommer gruppen att besöka Boden och Råneå.  

I övriga kyrkstäder börjar livet återgå till det vanliga och i grupperna på sociala medier 

som finns kring olika kyrkstäderna fylls diskussionstråden med inlägg om vårstädning, 

första fikat och information om sommarens marknader, loppisar och övriga event i 

kyrkstäderna. I Öjebyn ordnades denna vår dag för lucköppning där museets Anna Elmén 

Berg medverkade och berättade om kyrkstadssedan och fönsterrenovering. Ett 

arrangemang som lockade omkring 50 besökare.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

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/

