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I oktober åkte referensgruppen, representanter från kyrkstäderna i Älvsbyn och Öjebyn och personal från 

Piteå museum på studiebesök till Västerbotten. Vi besökte Lövångers kyrkstad, Bonnstan i Skellefteå och 

Byske kyrkstad.  

 

Nyhetsbrev 
Oktober 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 slutet av september gjordes ytterligare ett besök till Råneå kyrkstad. Sophie träffade 

Birgitta Johansson Norberg som hade möjlighet att visa några kyrkstugekammare bland 

annat de kyrkstugor som församlingen äger. Birgitta hade även tagit fram det material 

som en studiecirkel tidigare sammanställt om kyrkstadens historia. Några av dokumenten 

var de samma som påträffats i Norrbottens museums arkiv men några av dokumenten 

var nya för oss.  

Efteråt åkte Sophie vidare norrut och besökte Strömsundshemmet dit några kyrkstugor 

från Råneå har flyttats. Anläggningen drivs av en stiftelse och används för kurser, 

konferenser och lägerverksamhet och kyrkstugorna används för övernattning. Därefter 

fortsatte resan ännu längre norrut till Kalix. I Kalix finns endast en kyrkstuga kvar och den 

står numera mellan församlingshemmet och kyrkan intill parkeringen. Stugan ägs av 

församlingen och används inte i någon större utsträckning.  

 

 

Övre raden: Kyrkstaden i Råneå i höstskrud och interiörbild från en av församlingens kammare. 

Nedre raden: Några kyrkstugor flyttades från Råneå till Strömsundshemmet där de används för övernattning. 

(bild t.v.) I Kalix finns en kyrkstuga bevarad och den återfinns intill församlingshemmet. (bild t.h.) 
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I oktober anordnades ett studiebesök till Västerbotten och vi besökte Lövångers kyrkstad 

och Bonnstan i Skellefteå. De som deltog var referensgruppen för projektet, 

representanter från Älvsbyns kyrkstadsförening och Kyrkstugeägarnas intresseförening 

för Öjebyns kyrkstad samt personal från Piteå museum.  

Dagen började med ett besök i Lövångers kyrkstad där Evy Andersson och Göran Ceder 

från Lövångers Hembygdsföreningen samt Pernilla Lindström och Jessica Lundmark från 

Skellefteå museum väntade på oss. Först berättade Evy och Göran om kyrkstadens 

historia och föreningens verksamhet och under rundturen i kyrkstaden berättade Pernilla 

om byggnadsvården och visade på detaljer som är specifika för Lövånger. Efter 

guidningen i kyrkstaden hann vi även med ett besök på föreningens Sockenmuseum.  

Nu närmar sig vintern och kyrkstaden går i vila men har ni vägarna förbi nästa sommar 

rekommenderas ett besök i Lövångers kyrkstad och på Sockenmuseet. Titta in på deras 

hemsida för mer information: https://www.hembygd.se/lovanger  

 

  

 

  

 

Kyrkstaden i Lövånger består av 117 stugor och flera stall. Stugorna renoverades på 1960-talet och har 

därefter underhållits kontinuerligt och renoverats i omgångar. Kyrkstugorna har hyrts ut för övernattning 

sedan 60-talet och hyrs än idag. Tidigare drevs verksamheten av en stiftelse men nu är det Lövångers 

Hembygdsföreningen som ansvarar för kyrkstaden och uthyrningen sker i samarbete med Lövångergården.  

. 
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Pernilla Lindström guidade oss genom Bonnstan i Skellefteå och berättade om restaureringsprojekt och hur 

museet samverkar med Kammarföreningen kring bevarandet av kyrkstaden.  

Efter en god lunch på Lövångergården åkte vi vidare till Bonnstan i Skellefteå. Där mötte 

Ove Johansson oss. Ove är ny ordförande i Kammarägarföreningen och planen var att 

även Erna Forsman skulle medverka men hon fick ställa in i sista stund. Pernilla Lindström 

anslöt en stund senare och guidade oss genom Bonnstan och berättade om olika 

restaureringsprojekt och hur arbetet sker i samverkan med Kammarägarföreningen i 

Skellefteå. 

Vi avslutade vårt besök i Bonnstan med kaffe och fika utomhus och på hemvägen gjordes 

ett kort stopp i Byske kyrkstad. Både Skellefteå och Byske kyrkstäder är byggnadsminne.  

På gång inom projektet 

Nu pågår rapportskrivning och de kommande månaderna kommer det insamlade 

materialet att sammanställas till en slutrapport. Projektet beräknas vara avslutat i början 

av 2023. 
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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)  

 

 
 

Hösthälsningar från Piteå museum 

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

