D u fjällhöga Nord
Var kan e tt ka fé med det mondäna nam net Caffé
Du N ord ha legat? Vore det inte för stavningen ha
de väl associationen utan tvekan gått till k o n tin e n 
ten, till Café de Paris, H ötel du Nord, Gare du
Nord och förkrigstiden.
I det här fallet får vi nog söka oss lite längre norr
ut i stället — till en man som kallades Flygande
Petter. D etta öknam n fick han enligt legenden av
att han for runt som e tt torrt skinn mellan olika
sysslor. D et skall ha slutat med a tt han emigrerade
till USA någon gång om kring 1908. H ustrun, F ly 
gande Petters Olivia, blev kvar och drev kafé, hade
matservering och rum fö r resande i det hus han
byggt. Inte långt därifrån, i skräddare A lm roths hus,
fanns e tt annat kafé som drevs av Lydia Skog. D et
var detta som hette Caffé Du Nord.
Associationen till förkrigstiden och Gare du Nord
är inte så tokig, för när järnvägen ko m 1918 spira
de företagsam heten och kaféskyltar hängdes upp i
samhället. Lydia Skog, som då var kokerska på
H otell Gästis, lånade pengar av en rik bonde och
startade sitt kafé 1928 eller 1929. På bilden sitter
em ellertid skylten på Flygande Petters Olivias hus,
för dit flytta d e senare Lydia Skog — kanske var det
om kring 1940. Caffé Du Nord var då på upphäll
ningen och hur länge skylten satt kvar tyc k s ingen
veta — 1966 var den i alla fall borta.
D et har också funnits e tt annat Café du Nord,
beläget i Göteborg. Men detta dess rätta namn an
vändes aldrig. K aféet gick i stället under b eteck
ningen »Köttbullefiket», eftersom man serverade
knytnävsstora köttbullar. Inte heller vårt Caffé Du
N ord väcker några direkta m innen till liv. Alla
m inns Flygande Petters Olivia, men hon hade ju
egentligen inget med Caffé Du Nord a tt göra. Var
det Lydia Skog, född Gavelin i Malgovik, som h it
tade på namnet? D et är inte otänkbart, fö r Lydia
Skog var känd som en klurig och driftig kvinna.

Fjällgatan i V ilhelm ina k yrk sta d . V ä ste rb o tte n s m useum s
arkiv.

N am nets ursprung tycks förbli en gåta. K o p p 
lingen till Marcel Carnés film H otel du N ord stäm 
m er inte i tid — film en ko m först 1938. H ur som
helst används fortfarande nam net då Lions har sin
servering i kyrkstadssalen under mikaelihelgerna i
Vilhelmina. D et var nämligen där — i Vilhelmina
kyrkstad — Caffé Du N ord låg.
Bo Sundin
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De flesta cirkeldeltagare föddes nämligen under
1910-talet och de har därför endast sporadiska
m innesbilder av kyrkstaden fram till ko n firm a tio 
nen och ungdomshelgerna. K yrkstäderna övergavs
därefter mer eller mindre vid 1930-talet. Denna
tidsaspekt måste man ha i m innet när man tar del
av skildringen av kyrkstadslivet, som bygger på an

teckningar från kyrkstäderna i Skellefteå (Bonnstan), B yske, Lövånger, Jörn och Burträsk.
M edarbetare i detta num m er:
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Vid de flesta svenska sockenkyrkor finns någon
form av bebyggelse, i regel boställen för kyrkans
folk och bondgårdar. I dessa kyrkbyar står kyrkan
m er eller m indre m itt i byn. Om d et intill kyrkan
och prästbostället finns övernattningsbostäder för
kyrkobesökarna är d et fråga om en kyrkplats med
kyrkstad.
I kyrkstaden byggde sig de jordägande bönderna
kyrkstugor, o fta tillsamm ans, så a tt varje hem m an
disponerade en eller e tt par kam m are. Husen ägdes
enskilt, m en stod på kyrkans eller kronans m ark.
K yrkstugorna bildade en liten trästad m ed gator
och torg, sam t stallar i u tkanten. K yrkstaden befol
kades vid helgerna, då bönderna kom in från byar
na, m en låg öde och tom till vardags.
K yrkstaden är en nordsvensk företeelse, med
Norr- och V ästerbotten som kärnom råde. Geogra
fen Ragnar Bergling har undersökt kyrkstadens fö 
rekom st, ägandeform er och funktioner (K yrksta
den i övre N orrland, 1964). Han har belagt 72 k yrk
städer i Sverige, varav 47 i nuvarande Norr- och
V ästerbottens län. K yrkstaden är också känd i
svenska Ö sterbotten och finska lappm arken. Kyrkstallar för hästarna, utan speciella övernattningsstugor, har därem ot förekom m it i hela Norden.
De flesta socknar som bildats före 1900-talet i
Norr- och V ästerbotten har haft kyrkstad. I VästerK y rk sta d e n i L övånger från öster, 191 O-talet.
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Kyrka m ed enstaka
k y rk ostadshus
K y r k a m e d la p p s t a d

K yrka m ed lappstad och
kyrkstad
K yrka m ed lappstad och
enstaka kyrkstadshus

Ur Ragnar Bergling: » K yrk stä der i
V ä sterb o tte n s län. En inventering»,
i V Ä ST E R B O T T E N 1955. I te x te n
nedan näm ns ytterlig a re några p la t
ser som h a ft kyrk sta d sb eb yg g else.

b o tte n ä rb a ra Vännäs, Sävar och ö rträ sk undantag.
28 kyrkstäder är kända i länet, varav 12 i kustbyg
den och 16 i lappm arken (se karta).
K yrkstadens ålder och ursprung är inte säkert
klarlagt. En tanke är a tt kyrkstäderna är sam tida
med m edeltidskyrkorna och tillkom na för a tt hysa
långväga kyrkobesökare i den tidens m ycket stora
socknar (Nordmaling, Umeå, Bygdeå, Lövånger och
Skellefteå). K yrkstadens ålderdom liga prägel har
också tolkats som m edeltida drag. Då har m an sär
skilt tä n k t på Lövånger, med sina låga envåningshus
utm ed slingrande gator som följer bergknallens to 
pografi.
Bergling har inte funnit historiska belägg för
kyrkstäder från tiden före 1600-talets början. Han
har också visat a tt bönderna faktiskt inte hade så
lång resväg till kyrkan. Bebyggelsen under senm e
deltiden och 1500-talet låg i kustbygden. År 1600
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hade 3/4 av hem m ansägarna m indre än tre mil till
kyrkan. Inlandet saknade fast bebyggelse. Bergling
tänker sig därför a tt kyrkstadsinstitutionen kan ha
sam band m ed reform ationen, eller a tt d et tidigare
kan ha funnits bebyggelse med anknytning till han
del och m arknad, och a tt den efter reform ationen
få tt starkare kyrkliga funktioner.
D et m edeltida kyrkolivet i N orrland vet vi inte
m ycket om . Man firade e tt stort antal helgdagar,
m an skulle på katolskt vis bikta sig och få avlösning
hos prästen, m en hur d et i realiteten var är ovisst.
R eform ationen låg lågt i början, m en tog efterhand
itu m ed a tt uppfostra folket, genom krav på delta
gande i gudstjänst och undervisning i Luthers lilla
katekes. De stora kyrkhelgerna var jul, påsk och
pingst, som varade i fyra dagar. Därtill kom m indre
kyrkhelger, de fyra böndagarna och årets söndagar
i förening m ed s.k. lördagspredikningar. Under
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1600-talet infördes lättnader i kraven på gudstjänst
besök i övre Norrland. 1681 togs bestäm m elser om
s.k. k y rk o tu r för V ästerbotten (nuvarande Norroch V ästerbotten). Den som bodde inom en mil
från kyrkan skulle kom m a varje söndag, inom två
mil varannan o.s.v. Annars blev d et böter. Till stör
re högtider och böndagar skulle alla kom m a.
U nder 1600-talet började storsocknarna delas
upp, så a tt nya kyrkplatser m ed kyrkstäder kom
till, tidigast i Burträsk (1606) och N ysätra (1624).
Sam tidigt drog kyrkan igång mission för a tt om 
vända samerna från deras förm enta avgudadyrkan.
Då var d e t praktiskt a tt sam tidigt organisera handel
och beskattning i lappm arkerna. Kapell i förening
m ed m arknadsplatser anlades 1606, en i varje lapp
m ark: Lycksele i Ume, Arvidsjaur i Pite, Jokkm okk
i Lule och E nontekis i Torne lappm ark. D et var in
te lä tt för renskötande samer a tt infinna sig till ky r

kan vid alla önskvärda tillfällen. D ärför inrättades
fler kapell, i Ume lappm ark tidigast Åsele (1648)
och Sorsele (1673). U nder 1700-talet växte den b o 
fasta befolkningen i inlandet genom nybyggarkolonisationen, så a tt kapellen betjänade både samer
och nybyggare.
1600- och 1700-talet var kyrkstadens guldålder.
På viktigare gamla och nya kyrkplatser hölls m ark
nader, ting och skatteuppbörd. D et stärkte kyrkstadsinstitutionen, även om kyrkobesöken var d et
väsentliga.

Böndernas och samernas kyrkstäder
De två etniska grupperna har haft skilda byggnads
traditioner. D et visar sig också i kyrkstäderna. K ust
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K y rk sta d en i B urträsk vid 1 9 0 0 -ta le ts början.

E fte r branden i B urträsk k y rk sta d 1930.

bygdens kyrkstäder och några i lappm arken (Fred
rika, D orotea, Vilhelmina, Dikanäs och Risbäck)
har h aft kyrkstugor för bönder. Bonnstan i Skel
lefteå samt kyrkstäderna i Lövånger, Byske och
Vilhelmina är bevarade exempel.
På några kyrkplatser i lappm arken har d et fun
nits både en »bonnstad» med nybyggarnas ky rk stu 
gor och en »lappstad», huvudsakligen med kåtor
(Malå, Sorsele, Stensele, Lycksele och Åsele). De är
b o rta idag. Arvidsjaurs samiska kyrkstad m ed tim 
rade k åto r finns därem ot kvar.
Vid fjällbygdens samiska kapell har d et funnits
m er utpräglat samiska kyrkstäder: Am m arnäs, Gillesnuole, V iktoriakapellet, Tärna, V ojtjajaure och
Fatm om akke. Kåtabebyggelsen i Fatm om akke är
unik i sitt slag idag.

planlösningar, som t.ex. enkelstugan och enkelkorsbyggnaden. Sam tidigt uppstod nya form er när en
mängd m inibostäder skulle inrym m as på en begrän
sad yta.
Sam erna behöll m era direkt sina bostadstraditioner vid kyrkstaden. F örutom k åtor finns där också
stolpbodar och m er kyrkstuguliknande tim rade
hus, som i Ammarnäs.
Enligt Bergling hade en hemmansägare o fta tre
kyrkstadshus under 1600- och 1700-talen: kyrkstuga, stall och bod. Friliggande bodar hör i alla fall
inte till senare kyrkstadstradition. En vink om äld
re förhållanden får m an i en förordning om rätten
till innehav av kyrkstuga, utfärdad 1695 av lands
hövding Douglas. Där sägs »att hw art och e tt anskrefw et hem m an m å bestås till kyrkohus, en stufwa med kam m are och förstuga före, e tt stall hw art
och e tt så stort, som d et för en och hwar, efter des
hushållning och hem m anets storlek, pröfw as nö
digt». Vidare a tt »hwar och en i Byn för b ä ttre utsigt och ordning skull, får sine Kyrkiohus närm ast
intill hw arandra, och d et efter hwarje byss storlek
hem m antal och läge u ti Socknen».
Den enkelstuga som föreskrivs här har m otsva
righeter i Lövångers s.k. enkam m arstugor m ed stu
ga, förstu och förrådsbod i stället för vanlig förstukam m are. I Lövånger finns också dubbelstugor, s.k.
tvåkam m arstugor.
Lövångers kyrkstad har ansetts spegla m edeltida

Bebyggelsen i böndernas kyrkstäder
K yrkstadens bebyggelse och byggnadsskick har in
te undersökts historiskt, u tan främ st utifrån fält
studier av bevarade anläggningar. Våra kunskaper
är d ärför begränsade.
K yrkstädernas byggnadsskick har förändrats
över tiden, grovt sett från låga, friliggande hus till
större och m er enhetliga kom plex. H ustyperna speg
lar landsbygdens byggnadstradition i traditionella
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B onnstan i S kellefteå
vid 1 9 0 0 -ta lets b ö r
jan.

stadsbyggnadstradition m ed sina enkla och dubbla
husrader utm ed slingrande gator. Successiv utbygg
nad i kuperad och stenig terräng behöver dock inte
vara e tt m edeltida drag.
Burträsk gamla kyrkstad är känd åtm instone se
dan början av 1700-talet. Den låg på en flack sand
backe m ellan kyrkan och Burträsket. Den hade ra
der av främ st tvåvåningshus lagda i regelbundna
kvarter kring e tt litet torg upp m ot kyrkogården.
Anläggningen påm inner om 1600-talsstäderna och
deras rutnätsplaner. Kanske byggdes den också u t
planmässigt. D et var en stor förlust a tt Burträsk
kyrkstad närm ast totalförstördes i branden 1930.
I e tt kungligt brev 1817 föreskrevs a tt m an mås
te bo m inst en mil från kyrkan för a tt få sätta upp
kyrkstuga och a tt tillstånd skulle ges av länsstyrel
sen. Enmilsgränsen uppluckrades senare. D etta vi
sar a tt kyrkstaden inte främ st löste tran sp o rtp ro 

blem , u tan var en social institution för kyrksam m a
hem m ansåbor. Sam tidigt växte befolkningen och
antalet bönder. De ville också ha kyrkstadskam m are. D et m åste ha bidragit till a tt anläggningarna
växte i storlekt, tä th e t och på höjden.
När Skellefteå kyrkstad brann 1835, byggdes en
ny kring landsvägen m ellan kyrkan och den fram 
växande staden Skellefteå. Den nya Bonnstan skul
le bebyggas med friliggande envåningshus. I stället
blev d et m ycket tä tt liggande en- och tvåvånings
hus, vanligen med dubbla rum sfiler och karakteris
tiska utvändiga trappor. Den typen av tra p p o r finns
även i Burträsk, där en del husrader också hade inre
f örb indelsegångar.
Bonnstan har i likhet m ed Burträsk regelbunden
plan. Landsvägen bildar huvudgata. Här ligger ock
så torget. Bonnstan och Skellefteå stad tillkom bäg
ge på 1840-talet och är parallella företeelser. Bägge
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Å sele, vägen gen om k y rk sta d e n m o t kyrkan . V ä sterb o tten s
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K yrkgatan , Å sele. V ä ste rb o tten s m u seu m s arkiv.

är långsträckta rutnätsstäder. Medan Bonnstan är
en tä t tim m erstad för kyrksam m a bönder m ed eko
nom ibyggnaderna (de nu rivna stallarna) i u tk an 
ten, är borgarnas stad glesare, m ed rikt panelade
hus m ed uthus på enskilda och större tom ter.
1868 utfärdade länsstyrelsen i V ästerbotten en
ordningsstadga för länets kyrkstäder. Där förbjöds
uthyrning av kyrkstugor för perm anentboende och
d et gavs villkor för handelsbodar i kyrkstäderna.
D et hade alltid funnits e tt m indre antal bofasta in
vånare i kyrkstäderna, såsom inhysesfolk, soldater,
soldatänkor, hantverkare m.fl. Nu växte antalet b o 
fasta och näringsidkare i kyrkstäderna.
Ordningsstadgan gav också byggnadsbestämmelser. Då hette det »att boningshus och stall icke få
sammanbyggas, u tan skall d et senare uppföras på
särskild från boningshus afskiljd lämplig plats; a tt
alla hus böra uppföras i rät linia, med långsida åt
gata; a tt tak , så w idt m öjligt är, anbringas av brä
der och pärter; samt a tt hus icke får uppföras förr
än w ederbörande kom m unalstyrelse dertill utstak at
erforderlig lämplig plan, som blifw it af Konungens
Befallningshafwande fastställd».
En sådan plan upprättades i Åsele 1860. Där ha
de den gamla kyrkstaden norr om kyrkan b runnit
1852 och nu utlades en ny kyrkstad söder om kyr

kan. Rätlinjigheten var väl tillgodosedd i plan.
Först byggdes envåningshus m ed enkelkorsplan, se
nare ofta påbyggda till två våningar. Vilhelmina
andra kyrkstad från senare delen av 1800-talet p å
m inner om den nu försvunna kyrkstaden i Åsele.
När Lyckseles andra kyrkstad på Finnbacken
eldhärjades 1892, byggdes tio tim rade tvåvånings
hus i rader kring e tt torg och m ed åtta lägenheter i
varje. Här var steget inte långt till sam tida flerbostadshus, t.ex. arbetarbostäder vid sågverken.
I N ysätra revs den gamla kyrkstaden i böijan av
d et nya seklet och en ny uppfördes 1907—09. Den
om fattade drygt tjugo hus i tim m er eller trästo m 
me med sågspånsfyIlning. Husen uppfördes av två
bönder tillsam m ans för varsin lägenhet om e tt rum
och kök på ömse sidor om farstun. I slutet av 1930talet revs även denna kyrkstad.
V ästerbottens yngsta kyrkstad är Burträsks nya
kyrkstad från 1930-talet. Den o m fattar tre tvåvå
ningshus m ed å tta rum kring en m ittkorridor i vart
plan. Till d e t y ttre liknar de m indre flerbostadshus
av den ty p som nu såg dagens ljus i städer och tä t
orter. Burträsks nya kyrkstad betecknar den sista
fasen i kyrkstadens byggnadstradition, en tradition
som både visar särdrag och lån från sam tida b o 
stadsbyggande — från enkelstugor till lamellhus.
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helm ina en vin
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Från kyrkstad till tätort
»Bostäderna å platsen, hvilken enligt särskild lag för
kyrkostäderna ej skulle få bebos m ellan helgerna,
voro dock till större delen bebodda af handlande,
handtverkare och rä tt många lösa arbetare, beroen
de derpå a tt i om edelbar närhet af platsen bostäder
ej funnos a tt få hyra, ej heller kunde de näm nda
personerna i allm änhet förskaffa sig byggnadstom 
ter, em edan såväl platsen som dess om gifning är b e 
lägen å Åsele prästbol och a tt sålunda f.n. vore
om öjligt a tt förskaffa sig fri byggnadsgrund.»
Så rapporterade förste provinsialläkaren från
Åsele 1898. Perm anentboendet i kyrkstäderna gäll
de främ st inlandet, där den växande skogsindustrin
drog till sig m ängder av skogsarbetare och m än
niskor som drev olika serviceverksam heter för den
växande befolkningen. D et verkar tidigast ha gällt

Åsele och Vilhelmina, senare även Lycksele, D oro
tea, Sorsele och Tärna. Särskilt besvärliga förhållan
den rådde i D orotea och Vilhelmina under bygget
av inlandsbanan på 1910-talet. Då bodde många
rallare i kyrkstugorna. överbefolkningen på Vilhel
m ina kyrkplats på 1910-talet saknade m otstycke i
länet. Kam marägarna och hyresgästerna sov i skift
vid de stora helgerna. Inte blev det b ä ttre efter
kyrkstadsbranden 1921.
D etta skapade stora sanitära problem . De tä tt
byggda kyrkstäderna saknade gårdstom ter för av
träden, soprum m .m . Gemensamhetsanläggningarna var bristfälliga. Provinsialläkarnas alarm rappor
te r om snusk, stank, dåligt vatten och allmän hälso
vådlighet var därför säkert befogade.
Man kunde använda de s.k. stadsstadgorna, bl.a.
1874 års byggnads- och hälsovårdsstadgor, för a tt
ordna förhållandena på platser som drabbades av
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växtvärk de här åren. D ärför inrättades särskilda
förvaltningsenheter, m unicipalsam hällen, 1898—
1900. Flertalet lappm arkstätorter har växt fram ur
kyrkstäder som organiserats som m unicipalsam häl
len under böljan av 1900-talet, tidigast Lycksele år

1900. Detsam m a gäller en rad kyrkstadsplatser i
kustbygden.
Åsele och Vilhelmina är exem pel på tä to rte r som
d irekt övertagit kyrkstadens plan. I Vilhelmina för
vandlades landsvägen genom kyrkstaden till Stor-

gatan och affärsstråk. D et bevarade kyrkstadspartiet m inner om a tt den en gång större kyrkstaden är
stom m e i platsens nuvarande bebyggelse. Åseles
Storgata och sekelskiftescentrum fram växte där
em ot väster om 1800-talets kyrkstad, som revs på

1940-talet. K yrkstadens plan och skala har dock
bevarats i om rådet m ellan kyrkan och kom m unal
huset.
I kustbygden ger Nordm aling och Lövånger e tt
par versioner av kyrkplatsernas tätortsutveckling.

K y rk sta d e n i Vilhelm ina. B ilden tagen från k y r k to r n e t p å 1 8 9 0 -ta let. V ä sterb o tten s m u seu m s arkiv.

K yrk h elg i B y ske k y rk s ta d vid 1 9 0 0 -ta le ts början.

Nordmalings kyrkstad låg söder om kyrkan. O m rå
d e t totalsanerades för Storgata, handel och b o stä
der åren kring sekelskiftet. Av kyrkstaden återstår
bara de s.k. Vallstugorna (se omslagsbilden). Löv
ånger är en stark kontrast. Här har sam hället växt
utm ed landsvägarna, kring kyrkstaden och kyrkan.

Kyrkstadstraditionen
U nder 1900-talet gick en rad kyrkstäder upp i m o
derna täto rter, där de successivt revs eller gick upp
i rök. Större eller m indre kyrkstadspartier har be
varats i centrum av Lövånger, Vilhelmina och Ammarnäs. I Byske och Jö rn ligger kyrka och kyrkstugor en bit från den m oderna täto rte n . I Skellefteå
och Fatm om akke har därem ot hela kyrkstaden b e
varats m ed relativt genuin fu nktion och omgivning.
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överallt, u to m i Lövånger, revs stallarna och ersat
tes av parkeringsplatser.
K yrkstadstraditionen verkar a tt ha försvagats ti
digast i de södra kustsocknarna och varit m est seg
livad i norra V ästerbotten. F ö r d et talar 1900-talets
nya kyrkstäder i Nysätra, Norsjö och Burträsk och
de bevarade stora anläggningarna i Skellefteå och
Lövånger. I Um eå försvann kyrkstaden på Backen
under 1800-talet, av ännu inte klarlagda orsaker,
m en d e t anm ärkningsvärda är a tt ingen ny byggdes.
Orsakerna m å vara många. Här kan d e t räcka a tt
återvända till orsaken varför m an byggt kyrkstäder,
nämligen a tt ha husrum när m an besökte kyrkan.
N orra V ästerbotten är kän t för sin starka kyrksamh et och inom kyrkliga väckelse. Då är d et rim ligt a tt
m an också hållit fast vid kyrkstadstraditionen. I
det perspektivet är Bonnstan i Skellefteå e tt m onu
m ent över en folklig from hetstradition som anpas
sat sig till 1900-talets förutsättningar.

M arknad i B on n stan om k rin g 1910.

Kyrkstadsliv
Annika Hallinder
K yrkoturen, d.v.s. bestäm m elsen om när församlingsborna skulle närvara vid gudstjänster, försvann
vid 1800-talets m itt. Trots a tt kyrkoplikten u p p 
hörde, fortsatte m an dock a tt besöka kyrkan och
övernatta i kyrkstaden vid större helger. F ö r a tt u n 

d erlätta arbetsbytet hem m a på gården och för a tt
tillgodose logibehovet i kyrkstaden skedde av trad i
tion en uppdelning i ungdoms- och gammeldomshelger. Till den första kategorin hörde Mikaeli och
till den senare räknades m idsom m ar. Uppdelningen
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var dock inte strikt, utan alla åldrar m öttes vid
kyrkhelgerna om än vissa ålderskategorier dom ine
rade. Årets kyrkhelger var nyår, trettonhelgen,
påsk, pingst, m idsom m ar, böndagarna, Mikaeli och
jul. U nder konfirm ationen övernattade dessutom
läsbarnens anhöriga i kyrkstaden. Många använde
av förklarliga skäl sällan eller aldrig kam m aren un
der vintern, även om m an färdades till kyrkan t.ex.
vid juletid och allhelgonahelg.
E tt kyrkbesök var dåtidens viktigaste nyhetsför
medling. Från predikstolen upplästes kungörelser
om bl.a. tider för m arknader, skatteuppbörd och
vägunderhåll. Dessa kunde även anslås på socken
stugans vägg tillsamm ans m ed övriga upplysningar.
Dessutom gav säkert samtal m ed släkt och vänner
e tt nyhetsstoff av m er privat karaktär. Vid kyrk
helger passade m an även på a tt göra inköp och vid
m arknader skedde uppbörd av skatt. På hösten fun
gerade slutligen helgen som inform ell arbetsförm ed
ling, eftersom arbetsåret då gick ut.

Förberedelser
En kyrkresa och kyrkstadsvistelse m åste förberedas
i god tid. M ycket skulle ordnas både hem m a och
för resan. Många gånger såg m an fram em ot kyrkhelgen som något av den tidens semester, då husfol
ket fick läm na över hem, barn och ladugård till pi
gan och drängen eller äldre barn och fara till ky r
kan och kyrkstaden. Vanligtvis läm nades de m insta
barnen hem m a och vid cirka sex års ålder fick de
börja följa med. En del familjer tilläm pade princi
pen, a tt låta vartannat barn i syskonkullen kom m a
med, eftersom m an då till en del undvek bråk.
Till förberedelsearbetet inför kyrkhelgen hörde
vedhuggning. Man kunde även köra vedlasset till
kyrkkam m aren några dagar i förväg. D et förekom
också, a tt någon fam iljem edlem åkte till kam m aren
före kyrkhelgen och eldade så a tt rum m et var varm t
när den övriga fam iljen anlände.
Man skulle vidare göra i ordning och kanske tvät
ta kläder, sängkläder och m attor. Det var inte ovan
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ligt, a tt skräddare och söm m erskor fick arbeta dyg
n et ru n t på beställningar av nya klädesplagg till
kyrkhelgen.
Inför en kyrkstadsvistelse skulle familjen ha m at
m ed sig för två till tre dagar. I m atspannen packa
des t.ex. bröd, smör, ägg, kaffe, socker, kalvsylta
och kanske torkad fårbog eller syltat och stekt
fläsk. M atsäcken kunde bli rä tt om fattande om näs
tan hela hushållet skulle följa med till kyrkstaden.
Den m at som inte rym des i spannen lades i träbyttor. Vidare tog m an m ed fil och ibland även mjölk.
Innan resan kunde påböijas m åste slutligen åk
d o n et och seltyget ses över och bjällerkransen och
stortjukan poleras. D et var naturligtvis också vik
tigt, a tt m an tog med hö till hästen.

Resan
När det äntligen var dags för den efterlängtade re
san till kyrkstaden, gällde det a tt packa åkdonet
väl. Jutesäckar med ved placerades under sittbänkarna eller fastsattes bakpå vagnen, där även hösäc
karna surrades fast. Schäsen eller trillan var inför
färden fullpackad med ved, hö, m at samt diverse
övrig utrustning. U nder resan hade m an helgdagskläderna m ed sig i e tt knyte eller i en kartong och
m an färdades i vardagskläderna, eftersom »man
gatt tvungen våra rädd om bästklea».
T idpunkten för kyrkfärden var avhängig av av
ståndet till kyrkan. De avlägset boende fick ge sig
iväg redan på fredagskvällen eller tidigt på lördags
m orgonen. Vid påskhelgen passade m an på a tt köra
m edan vägarna ännu var frusna. Nära kyrkplatsen
kunde det hända, a tt e tt tiotal hästlass klungade
ihop sig till en enda rad, ackom panjerad av ljudet
från bjällerkragar och tjukor.
De vanligaste åkdonen var schäs eller trilla på
som m aren och släde eller rissla på vintern. A tt själ
va resan till kyrkan i sig innebar en stor upplevelse
kan man förstå, när Torsten Forsell på följande sätt
b erättar om den 25 km långa resan från hem m et i
Holm fors till Skellefteå:

B esökare vid S kellefteå k y rk sta d m ed anledning av stifts m ö te d en 11 augusti 1944. F o to : R ik sa n tik va rieä m b etet.

»Två till tre av oss barn fick följa m ed till k y r
kan, jag tro r a tt jag var fem år när jag fick följa
med första gången, alltså kunde d et vara som m aren
1919.
D et var otroligt spännande, själv ty ck te jag a tt
kyrkhelgen böljade när far drog u t åktrillan på går
den och sopade b ort allt skräp och dam m som sam 
lats under vintern. Seltyget sm orde han in så a tt
d et var blankt och fint. Mor ordnade med kläder
och m at, d et behövdes en hel del för oss som skulle
resa, samt för dem som stannade hemma.
Vi åkte hem ifrån på fredag efterm iddag för a tt
d et inte skulle vara så varm t och dam m a så m ycket,
och efterm iddagens svalka var skön både för folk
och fä.

Det var en otrolig upplevelse för oss barn a tt
kom m a utanför hem byns gränser, först den långa
vägen igenom skogen, M edleheden som nästan ald
rig tog slut. Sen kom vi fram till gårdarna i Grubban och Slind, och så de stora byarna på norra si
dan av Skellefteälven, Medle och Myckle.
D et som jag särskilt m inns och lade m ärke till,
var a tt m an hade blom rabatter ute vid gårdarna. Så
långt hade vi inte hunnit i den botaniska utveckling
en uppe i de små skogsbyarna.
A tt sedan se och uppleva hur hela bygden öpp
nade sig i Degerbyn och Brännan, och så nådde lik
som sin kulm en i skönhet och prakt i landsförsam 
lingens m äktiga helgedom . Det var en underbar
upplevelse.»
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De som saknade häst fick gå till fots — och då
ofta m ed söndagsskorna i handen — eller vintertid
åka skidor eller spark. Signe Westin har b erättat,
a tt ungdom arna i hennes hem by, Västra Blisterliden, nära tre mil från kyrkbyn Burträsk, var ange
lägna a tt kom m a iväg till ungdom shelger. På som 
rarna sprang m an den långa vägen barfota m ed tjä
rade fotsulor. Skorna tog m an på sig strax innan
man kom in i kyrkbyn. Skoputset tillverkade man
själv genom a tt suga en stund på en sockerbit och
spotta u t den på skon och sedan tillsätta lite sot
från spisen och putsa tills skorna blev blanka.
Ungdom ar vandrade ofta tillsamm ans från by till
by på väg till ungdomshelger. H ur dessa vandringar
gick till har Hasse Widmark nedtecknat efter en in
tervju m ed sin far Jonas W idmark, född 1895, och
Mandus Brännström , född 1901:
»Min far bodde under sin tidiga uppväxt i Kusliden, en liten by m ed två grannar. Mandus bodde
på den tiden i Grånäs. A vståndet till stan (som rettest) var kanske tre mil. Nån bil fanns förstås inte,
och inte heller cyklar. I den m ån d et fanns häst i
byarna så skulle den vila under helgen. Å terstod
alltså apostlahästarna. Vanligen vandrade m an till
tre kyrkhelger: påskhelgen, böndagshelgen och
Mikaelihelgen.
Påsk vandringen, den startade i Kusliden och fo rt
satte till Grånäs—Hälliden—Frängsberg—Bergfors—
V aruträsk och slutligen till Bonnstan.
Som m arvandringarna startade också i Kusliden
m ot Grånäs och Hälliden, m en gick sen m ot Lång
bäck—Klintforsliden—Äliden, och fortsatte efter
södra landsvägen m ot Varuträsk och Bonnstan.
Starten gick som regel på fredag middag, och man
var fram m e i Bonnstan på kvällen, efter cirka sju
tim m ars vandring.
Från starten var d et kanske fem till å tta ungdo
mar, m en eftersom de passerade byarna stö tte nya
ungdom ar till. Så fortsatte vandringen, by efter by,
och innan $e var i Bonnstan var de b o rtå t hundra
ungdom ar som sjungande och sprudlande av livs
glädje vällde fram på de krokiga och knaggliga kärrhjulsvägarna.
D et m åste ha varit en syn för gudar, a tt se detta
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’läm m eltåg’ dra fram genom skogar och byar på väg
till en av de få sam m ankom ster som bjöds dåtidens
ungdom ar. Den här vandringen var också något
som ungdom arna såg fram em ot under året. D et var
inte sällan som tycke uppstod. Många hittade sin
livskamrat under dessa färder.»

I kyrkkammaren
När m an hade lastat av bagaget och ställt in hästen
i stallet, var det dags a tt installera sig i sin kyrkkam m are. Nu blev d et liv och rörelse i den annars
öde staden. Man slog upp fönsterluckor, tände eld i
den öppna spisen, röjde upp, städade, vädrade säng
kläderna, häm tade vatten vid brunnen och kokade
kaffe. Kom m an till kyrkstaden på kvällen fick
m an dam m a av det värsta och ordna fram lite m at,
lägga u t m atto r på golvet och bädda sängarna, ty då
gällde det a tt göra kväll så fo rt som möjligt.
Sanna Håkansson har b erättat hur denna installa
tio n i Byske kyrkstad kunde bli m ycket dram atisk:
»Det berättas a tt en m an som kom till kyrkstugan skulle tända eld i den öppna spisen. Då kom
något svart rullande nedför skorstenen och åkte
iväg under en säng. Vidskeplig var folk på den ti
den, så han trodde d et var en bärare, m en när han
undersökt förem ålet befanns det vara en gum mi
boll. Lekande barn hade förlorat en kär leksak.»
U nder den varma årstiden kunde d et förekom 
m a, a tt e tt par kvinnor från byn åkte till kyrksta
den e tt par dagar före en storhelg för a tt skura gol
vet, krita spism uren, vädra sängkläder och lägga u t
rena trasm attor i kam m aren.
M öblem anget i en kyrkkam m are bestod i regel
av e tt skåp, en vedbänk, en kom m od, en eller två
gustavianska sängar, en soffa och e tt bord sam t e tt
par stolar. Skåpsängar var inte ovanliga, eftersom
de kunde erbjuda många sovplatser. M öblemanget
b y ttes flera gånger under årens lopp. När m an skif
tade m öbler hem m a blev d et alltid något över, som
ham nade i kyrkkam m aren.
K yrkkam rarna utgjordes av e tt rum med en öp

Vårstädning m ed
vädring av sängklä
der i B onnstan på
1 950-talet.

pen spis i e tt hörn och e tt fönster. Golven bestod
av breda golvplankor och väggarna var tim rade.
Stockarna tätades med klädtrasor, mossa eller lera
blandad m ed agnar eller halm. Senare började m an
klistra tidningar på väggarna och e tt ännu bättre
isoleringsmaterial var papp, tillverkad vid sulfit
fabriken i örviken under åren 1908—1938, vilken
även kunde målas eller tapetseras. Kam m aren var
rä tt m örk. F önstret och den öppna spisen utgjorde
de enda ljuskällorna och på kvällen tände man ljus.
Sängkläderna förvarades m estadels i kam m aren
året om. K uddar samt någon extra filt kunde m an

därem ot ta med hem ifrån. Sängutrustningen bestod
av halm bolster, dunkuddar, vaddtäcken sam t en el
ler e tt par fällar.
När d et blev dags a tt sova lade sig de äldre i skåp
sängens nedre del m edan barnen bäddades ned i
den övre sängen, som oftast var försedd m ed luc
kor. I stora fam iljer kunde upp till fyra personer
ligga i samma säng och de som inte rym des i säng
arna fick ligga på madrasser på golvet. Vid storhel
ger kunde det hända, a tt vissa kam rar hade golvet
täc k t m ed m adrasser för a tt bereda så många som
m öjligt liggplats.

17

Under vinterhalvårets kyrkhelger och särskilt u n 
der nyårshelgen var d et m ycket svårt a tt hålla varm t
i kam m aren.
Man klädde aldrig av sig, u tan låg i alla kläder
m an hade för a tt hålla värmen, och över sig bredde
m an en fäll. Trots a tt elden hölls brinnande så länge
som m öjligt, var d et inte ovanligt, a tt v attn et b o t
tenfrös i hinken på spiselhällen.
Helgdagskläder förvarades förr ständigt i kyrkkam rarna. De användes endast i kyrkan, sockenstu
gan och i tingshuset. Vid sekelskiftet 1900 började
dock de flesta ta hem kläderna och antingen sätta
på sig kyrkkläderna hem m a eller, vilket var vanliga
re, ta med sig kläderna och b y ta vid fram kom sten.
D et ansågs skadligt, a tt sitta i trillan eller släden
samt a tt göra i ordning kam m aren i finkläderna.
Helgdagskläderna utgjordes för m ännen av vadmals
kostym som vid kall väderlek kom pletterades med
överrock. På huvudet hade m an krim m erm össa el
ler som m artid skärmmössa och på fo ttern a kängor
med galoscher. Kvinnorna var alltid klädda i m örk
klänning och kappa och på huvudet bar m an svart
hilka. Det var länge otänkbart med h a tt för en
bondhustru, och inte förrän strax före första världs
kriget började hattm o d et sprida sig och då bland
kvinnor. På fo ttern a bar m an rem m ade skor och
galoscher.

Hushållet
Den m at m an tog m ed sig till kyrkkam m aren varie
rade från familj till familj och bestod av torrskaffning, färdiglagad m at eller förberedd m at. På grund
av den bristfälliga köksstandarden var det viktigt,
a tt rätterna enkelt kunde värmas eller till och med
ätas kalla. M aten m an åt varierade, m en nämnas
kan palt, gröt, pannkaka, potatis och fläsk samt
fisk. PTlbryta var också en enkel och bra rä tt och
på som m aren kunde m an ta m ed sig en kruka ra
barberkräm . Dessutom fanns nästan alltid sötstöpt
lim pa och smör i m atspannen för a tt dryga u t m ål
tiden.
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Förvaringen av m aten var problem atisk, särskilt
under varma dagar och eftersom m an inte hade till
gång till källarutrym m e nödgades m an placera m at
spannen inne i kam m aren. Eventuell medhavd
m jölk och fil kunde dock kylas i en kallkälla eller
bäck i närheten av kyrkstaden. M atförrådet k o m 
pletterades o fta med inköpta varor som färsk fisk,
sillkonserver och bröd.
F ör a tt kunna värma m at och koka kaffe i den
öppna spisen behövde m an en stekpanna, en gryta
och en kaffepanna. Kärlen var försedda med ben
eller placerades på trefo t. I en del kam m are instal
lerades under senare tid järnspisar, vilket underlät
tade matlagningen. K öksutrustningen i övrigt var
enkel och bestod mestadels av e tt par tallrikar, kaf
fekoppar m ed fat, bestick och kanske en m ortel.
V atten och m jölk var de ständiga m åltidsdryc
kerna, m en den absolut viktigaste drycken i k y rk 
kam m aren utgjorde utan tvekan kaffet. D et ingick
nämligen som en betydelsefull ingrediens i umgäng
eslivet och otaliga var de koppar som bjöds i kam 
rarna för a tt m anifestera släkt- och vänskapsband.
Vid storhelger kunde m an också unna sig något
extra och d et festades på kaffe m ed inköpta vete
bullar eller kringlor och barnen bjöds på saft eller
lem onad.
I e tt tättbebyggt om råde som en kyrkstad fick
m an lätt bekym m er m ed avfall. Mellan och bakom
husen kastades kaffesum p och annat skräp. E tt an
nat problem utgjorde avträdena, som var för få och
dessutom bristfälligt skötta.
Kyrkstadslivet var för kvinnorna rä tt m ödosam t,
vilket understrykes av Ingrid Lundm ark från Skel
lefteå:
»Någon semester är det då m insann inte för den
som ska planera och ordna med m at och kläder för
sex personer. När m an väl kom m er dit, så har m an
fullt upp m ed a tt ordna m at och fika, sängar som
ska bäddas u t och bäddas igen. Men visst är d et e tt
roligt m inne. Före biltiden var bonnstadsbesöket
kanske enda gången åtm instone kvinnorna kom u t,
så m an såg säkert fram em ot det m ed glädje.»

Ö ppen spis i kam m are nr 74 i B on n stan år 1945. 1
spisen står en trefo t, en trefo tsg ry ta och en k a ffe 
panna av koppar. Till vänster om huggkubben och
va tten h in ken har man m ö b lera t m ed en k o m m o d
m ed p ig titta r e på. F o to : K in d strö m , Raä.
Planritning till kam m are 2 6 0 i B onnstan.

Utdragssäng och sto l i kam m are 2 6 0 i B onnstan,
tillhörig Johan S tröm berg, L öparnas, cirka 1945.
F o to : Raä.
Ö ppen spis m ed uppsvängd p ro filera d kåpa i k a m 
mare 2 6 0 i B onnstan cirka 1945. F o to : Raä.

sto l
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R åselebor i V ilhelm ina k y rk sta d o m krin g 1915. V ä sterb o tten s m u seu m s arkiv.

Umgängesliv
Det verkar som om alla såg fram em ot a tt tillbringa
en helg i kyrkstaden. De flesta var bönder, som
m ycket sällan hade m öjlighet a tt resa från gården.
När m an hade installerat sig i kam m aren och b y tt
kläder, kunde m an gå och se sig om i sam hället el
ler staden. M atförrådet behövde kanske k o m p lette
ras, en fam iljem edlem skulle köpa nya skor eller e tt
klänningstyg och husbonden behövde olja till sin
slåtterm askin.
På lördagskvällen bevistade m an aftongudstjäns
ten i kyrkan. Vid kyrkan växlades m est ty sta häls
ningar och samspråkades lågmält, m edan det m er
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intim a pratet fick vänta till kyrkstaden, d it m an
följdes i en jäm n ström . Hela lördagskvällen hälsade
m an på släkt och vänner i kam rarna. Man bjöd på
kaffe och pratade. Det var roligt a tt träffa syskon
som hade gift sig och b o satt sig i en annan del av
socknen. O fta hade åtskilligt hänt i byn eller i fa
miljen under den tid som passerat sedan förra till
fället m an träffades. Man sam talade om allt ifrån
barnafödande och dödsfall till arbetsliv och väder.
Det dryftades inte bara inform ation om släkt
och vänner under dessa kvällar. Den kyrkliga när
heten var också påfallande. Jo h n G rönlund i Ersm ark skildrar d e tta på följande sätt:
»Livet i kyrkstäderna beskrivs som om det m est

K ågebor vid k yrk h elg i B on n stan p å 192 0 -ta let.

G u dstjän stbesökare strö m m a r u t från k yrk a n m o t sam hället
och k y rk sta d en i L övånger den 16 m aj 1935.

rörde sig om dryckenskap och därpå följande — e tt
riktigt busliv. D et tro r jag nog, a tt d et stäm m er i de
flesta fall m ed verkligheten, m en jag tro r även, a tt
d et fanns en grupp, som såg fram em ot kyrkhelgerna som en riktig avkoppling från slitet för b rö d fö 
dan i vardagen, och fram för allt näring för själen
under lyssnandet till Guds ords predikan. M öten,
ute i byarna, voro ganska få, när någon präst tjän st
gjorde. U nder lördagskvällarna bjöd m an varann på
en kopp kaffe för en stunds mysig samvaro i bra
sans sken. Vid dessa stunder var d et nog ganska na
turligt, a tt m an genomgick de predikningar m an
h ö rt under dagen. Kring sekelskiftet var d et ganska
olika åsiktsriktningar angående högkyrkligheten
och de m era lågkyrkliga. Sådana frågor dryftades
naturligtvis! Ja, det blev ju kväll även en sådan dag
och då skulle hästen ha sitt för n atten och då blev
d et naturligtvis en stunds hästprat.»

ket flitiga kyrkbesökare. A tt stanna kvar i kam m a
ren under högmässan betraktades som skamligt och
m an ifrågasatte aldrig d etta, även om nattsöm nen
hade varit bristfällig. Följden blev, a tt kyrkan fyll
des till trängsel. D et var viktigt a tt kom m a i god tid
och a tt inte avlägsna sig under hela gudstjänsten,
som kunde pågå i över två tim m ar. Helger beståen
de av m inst två dagar inleddes med aftongudstjänst
på lördagsefterm iddagen och avslutades m ed hög
mässa m ed nattvardsgång på söndagen. Till nattvar
den skulle m an gå m inst en gång per år, även om
m an annars inte var särskilt kyrkligt engagerad.
D etta handlingssätt var allm änt accepterat, även
om det hände a tt kyrkbesökare yttrad e betänklig
heter över a tt vissa personer gick fram till nattvar
den fastän de hade iakttagits berusade under lörda
gen.
De hemm avarande hade också viss kontroll över
kyrkobesöket, och d et berättas a tt om m an av nå
gon anledning hade missat högmässan, så var det
viktigt, a tt m an snabbt tog reda på vem som hade
predikat och vad tex ten handlade om för a tt rap
portera för familjen, så de ej anade oråd.
I anslutning till kyrkhelgerna anordnades olika
religiösa m öten. E tt par gånger om året samlades
m an till m issionsm öten, vilka var välbesökta och

K yrkbesöket
Sockenborna fortsatte a tt upprätthålla kravet på
kyrkbesöket även sedan kyrkplikten i rättslig be
märkelse hade försvunnit. De flesta var också m yc
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både lekm än och präster m edverkade. Man sam ta
lade ofta över en te x t med givet äm ne. Prästen in
ledde och så fortsatte m ö tet m ed kortare inlägg
och vittnesbörd av predikanter. Mellan varje anfö
rande sjöng m an psalmer. M issionsm ötet avslutades
med altartjänst och aftonbön av någon av prästerna.
Det var även vanligt, a tt m an anordnade böne
m öten i olika kam m are. 1919 gick en väckelse ge
nom Byske socken och då samlades intresserade i
källbom arksstugan och m ötena leddes av Norén
från Gagsmark. 1931 engagerades många i byskebygden ånyo av väckelsen och m an träffades även
då i kam rar och bad och sjöng.

Läsbarn
Läsbarn har sedan gamm alt u tn y ttja t kyrkstäderna
som tillfällig bostad på vårarna. K onfirm ationen fö 
regicks av en m ånads skriftläsning. Landsförsamling
ens barn delades upp i två grupper, som undervisa
des i var sitt rum i sockenstugan. Vanligen var k o n 
firm ationsundervisningen uppdelad så a tt pojkarna
läste tidigt på våren, och efter deras konfirm ation
var det dags för flickornas läsperiod. De konfirm e
rades sedan i bö q an av juni.
Barnen bodde under lästiden i familjens kyrkkam m are om de inte kunde inackorderas hos någon
bekant i närheten av kyrkan. Nackdelen m ed a tt bo
i en kyrkkam m are var, a tt den, särskilt under poj
karnas läsperiod i mars eller april, kunde vara m yc
ket kall. K onfirm anderna slog sig ofta samman två
eller tre och delade husrum och skötte matlagning
samt vedeldning. En vuxen kunde även följa med
och hjälpa barnen.
Hur vistelsen kunde gå till i kyrkkam m aren u n 
der de veckor skriftläsningen pågick skildrar Irm a
N yström från Frängsberget på följande livfulla sätt:
»År 1933 var det dags för konfirm ationsläsning.
Vi bodde, tre flickor från Bergfors, i en bonnstadskam m are de fyra veckor läsningen pågick, Signe
Lindkvist, Tora Persson och jag... Pappa skjutsade
mig till Bonnstan m ed m atsäck och kläder den dag
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vi skulle böija läsningen (hästskjuts förstås). Men
glädjen däm pades av a tt m in yngste bror var svårt
sjuk i kram per orsakade av engelska sjukan. Jag
tro d d e han skulle dö och d et kändes förfärligt a tt
fara hem ifrån när jag trodde a tt jag inte skulle få se
honom m er i livet...
Innan pappa for hem den gången fick jag tio kro 
nor. Gissa om jag kände mig rik!
Nu fick m an själv bestäm m a över sin m athållning
som bestod av m atsäck hem ifrån och inte tillät allt
för stora variationer, ö p p e n spis, en tre b e n t gryta
och stekpanna för varm m at begränsade rätternas
antal: fil, tunnbröd, »skarpkakun» (tjockt, jäst bröd
som hårdgräddats och torkats), pannkaka, palt, syl
tefläsk, limpa, vetebröd och skorpor utgjorde basen
i m atsäcken. Min pappa som brukade fara till sta
den — oftast på lördagar — kom med förstärkning,
m en vårannan gjorde a tt han kom bara en gång u n 
der lästiden.
Hygienen var nog e tt större problem än m aten.
Vi häm tade vatten i en brunn inom om rådet, och
e tt litet tv ättfa t av plåt var enda utrustningen som
fanns för a tt tv ätta sig i. T oalettbesöken var också
besvärliga, d et fanns e tt utedass, m en risken a tt
m öta otrevliga individer och städningens obefintlig
het där gjorde a tt vi fick gå till e tt dass hos en av
våra läskam rater i Gam melstan, som bodde i närhe
ten.
Vi hade väldigt trevligt tillsamm ans. Långt till
grannar och stora krav på a tt m an skulle hjälpa till
hem m a, gjorde a tt m an inte var bortskäm d med a tt
umgås med kam rater. I en annan kam m are bodde
flickor från Ersm ark. När läxorna var avklarade —
vi hade långa utanläxor u r katekesen — hälsade vi
på hos varann. Vi hade läskam rater från Gam mel
stan, vilka också kom och hälsade på oss, och jag
tro r a tt de sm ått avundades oss den frihet vi hade.
Vi var strängt tillsagda a tt låsa ordentligt, och det
var bastanta lås, och förbjudna a tt öppna för obe
kanta...
Kom m inister Nils Wassner var vår läspräst. Han
hade en otrolig förm åga a tt få oss engagerade och
intresserade för d et han skulle lära oss. Vi var 102
flickor och 3 pojkar. En av pojkarna hade tu b erk u 

los och de trodde väl a tt han inte skulle orka gå
med pojkarna. De andra två hade varit inblandade i
någon m indre stöldhistoria och avstängts från läs
ningen m ed pojkarna. Bestraffningen blev a tt de
m åste läsa färdigt m ed flickorna...
Den 11 juni 1933 konfirm erades jag och m ina
kam rater, och det var en känsloladdad upplevelse.
Min lillebror hade tillfrisknat, så a tt båda m ina för
äldrar kunde kom m a till konfirm ationen, vilket jag
var väldigt glad över.
Den där tian som jag fick av pappa skulle räcka
långt: först e tt paket kakao, psalm bok, konfirm ationsm innen och till k o rt av präst och kam rater.
Några större utsvävningar blev d e t inte frågan om ,
e tt fem öres tuggum m i som hette »Toy» var d et en
da i snaskväg jag köpte, så jag hade två kronor kvar,
d et räckte till e tt kilo apelsiner som jag var över
lycklig över a tt kunna köpa och ta hem till m ina
småsyskon, vilka jag längtade efter alldeles förfär
ligt.»
Läsbarnen kunde även utfö ra m indre sysslor u n 
der lästiden och i Jö rn berättar m an, a tt m an k u n 
de få hjälpa handlaren i byn m ed a tt hugga ved.
Två vedhuggare som arbetade i en halvtim m e fick
en läskedryck a tt dela. Var m an därem ot ensam
och arbetade i en hel tim m e behövde m an inte dela
flaskan. I Bonnstan fick barnen ibland hjälpa till
med a tt sopa gården hos läsprästen och bjöds som
ersättning på saft och kakor.
U nder sin lediga tid läste m an läxor och umgicks
m ed övriga konfirm ander i kyrkstaden. K onfirm a
tionsprästen brukade även kom m a och hälsa på hos
läsbarnen i kam rarna, och ibland blev dessa hembjudna till prästgården. Prästens besök var väl ock
så till för a tt upprätthålla ordningen. Det berättas,
a tt pojkar brukade roa sig med a tt bulta på dörrar
och fönster för a tt skräm m a läsflickorna, m en des
sa var strängt tillsagda a tt låsa ordentligt om sig och
inte släppa in någon.
I Burträsk fungerade polism annens fru som vakt
m ästare i kyrkstaden med uppgift a tt hålla uppsikt
över konfirm anderna. En kvinna som bodde perm a
nent i Burträsk kyrkstad klagade till exem pel en
gång över a tt läspojkar förde busliv och sprang på

kam m artaken. K onfirm andläraren, pastor Edvard
Sundin, förhörde då pojkarna, m en ingen erkände.
En annan gång fanns nam nen på några läspojkar
k lottrade på en vägg inne i e tt utedass. Å ter blev
pojkarna kallade till förhör. Pastor Sundin påpeka
de då, a tt m an skulle vara rädd om sitt nam n och
inte skriva d et var som helst. Ingen erkände sig
dock skyldig, m en på kvällen vågade sig en pojke
hem till prästbostaden och erkände. Pastorn blev
då så glad, a tt han signerade och gav den skyldige
en psalm bok.

Gammeldomshelger
U ppdelningen i ungdoms- och gammeldomshelger
var i praktiken inte så strikt. Gamla som unga um 
gicks i kyrkstaden. Den enda skillnaden var, a tt
vissa helger kom övervägande unga personer m edan
andra helger m est besöktes av äldre m änniskor.
När de äldre for till kyrkstaden, fick ungdom ar
na stanna hem m a och sköta sm åbarn och djur. D et
ta sågs dock inte som någon större försakelse, efter-

M idsom m arfiran de i B on n stan 1954. F o to : R u b en Stenlund.

23

som många ungdom ar då blev ensam m a kvar i byn
och kunde roa sig u tan föräldrarnas övervakan. Sär
skilt m idsom m arhelgen var de yngre angelägna a tt
stanna kvar i byn och ordna dans på lövade logar,
m edan de äldre åkte till kyrkan och kyrkstaden.
M idsommar var de äldres riktigt stora kyrkhelg.
Vid bra väderlek samlades m ycket folk i kyrkstä
derna och m an såg denna helg som något av en se
m ester. I Bonnstan anordnades m arknad och missionsm öte ju st denna helg. D et sistnäm nda hölls
ute i det fria. Bänkar ställdes u t och m an bjöds på
kaffe.
Andra gammeldomshelger var pingst och höst
böndagen. Mikaeli var för de flesta årets sista k y rk 
helg och den var m ycket välbesökt av alla ålders
grupper. Den räknades väl som ungdomshelg, m en
även de äldre uppskattade denna helg, eftersom
ann-tiderna då var över och m an kunde unna sig li
te ledighet.
Gam meldomshelgerna var lugna och stillsamma
kyrkhelger. De äldre åkte väl inte till kyrkstaden
med samma förväntningar som ungdom arna, m en
m an såg givetvis fram em ot e tt par dagars avkopp
ling, eftersom m an sällan kom hem ifrån. Man be
gagnade också tillfället a tt träffa gamla bekanta
och många längtade till kyrkan. Födorådstagare av
talade vidare i sina undantagskontrakt a tt de skulle
erbjudas e tt par kyrkskjutsar per år, och som regel
brukade de då välja pingst, m idsom m ar eller någon
annan gammeldomshelg.

Ungdomshelger
På samma sätt som de äldre sökte sig till ky rk stä
derna vissa helger infann sig de yngre där på spe
ciella ungdom shelger, vilka innebar e tt välkom m et
avbrott i vardagssysslorna. U ngdom arna såg fram
em ot dessa helger med spänning och förväntan, ef
tersom m an sällan bjöds tillfälle a tt träffa jäm nåri
ga från andra byar. Man kände sig i kyrkstaden
också friare från föräldrars och grannars kontroll.
K yrkstäderna blev viktiga m ötesplatser och många
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träffade sin blivande äkta hälft vid dessa helger.
Ungdomshelger var nyår, påsk, som m arböndagen
och Mikaeli. A ndra helger som trettondagen och
pingst fick i vissa kyrkstäder dessutom prägel av
ungdomshelg. I början av d e tta århundrade förlora
de dock nyårshelgen helt sin betydelse som k y rk 
helg. Som m arböndagen i juli betraktades som en
vilotid före slåttannan. I tjänstefolkets avtal ingick
o fta rätten till e tt par kyrkskjutsar och ofta togs
dessa resor u t till ungdomshelger. Mikaeli var slut
ligen årets sista kyrkhelg, som tillbringades i k y rk 
staden. Tjänstefolket emotsåg o fta denna helg på
e tt särskilt sätt, eftersom tjänsteåret då löpte ut.
I ungdom shelger deltog all ungdom , från de nykonfirm erade till äldre pigor och drängar. Bostad i
kyrkstaden var föräldrarnas eller husbondens kyrkkam m are.
I Burträsk samlades ungdom ar på kvällarna på
kyrkstadstorget vid en lykta och pratade. I Byske
drog på lördagskvällen stora skaror ungdom ar fram
och tillbaka längs kyrkgatan för a tt träffa gamla be
kanta och knyta nya kontakter. Sällskapen fo rtsat
te sedan a tt umgås inne i olika kyrkkam m are, där
det stundtals kunde bli m ycket trångt och livligt.
Flickornas m atsäckar brukade då också bli u p p 
skattade av de besökande pojkarna.
Pojkarna kö p te vid helger färggranna storkon
fekt, s.k. friargotta, a tt uppvakta flickorna med.
D etta m edförde, a tt flickorna många gånger såg
m ängden k onfekt som tecken på popularitet, med
påföljd a tt seden stundtals urartade och de m er el
ler m indre tiggde k onfekt av alla för a tt få skylta
m ed en stor beundrarkrets.
Med åren utvecklades en um gängesform för a tt
bereda ungdom ar tillfälle a tt träffas, nämligen de
så kallade nattfrierierna. Denna vedertagna sed
praktiserades inte bara vid kyrkhelger u tan även
hem m a i byn. I kyrkstäderna utövades den dock
livligt vid ungdom shelger och ansågs väl m er spän
nande där, eftersom m an då kunde träffa pojkar
och flickor från andra delar av socknen. Till ritu a
len hörde, a tt en pojke eller hans talesm an skulle
p rata in sig hos en flicka med en inlärd friarramsa,
som varierades i det oändliga. Lyckades uppvakt-
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Försäljning vid m ikaelihelg i B on n stan 1931.

M ikaelifirande i B on nstan 1931.

M ikaelifirande i B on n stan 1931. Försäljning av kängskor.
N V 6 o k t 1931.
M ikaelifirande i Bonnstan. »Av d en om an n on serade k reatu rs
m arknaden såg man in te m y c k e t. Några få fö l voro d e enda
k rea tu r som salu bjödos och k o m m ersen sy n te s gå trögt...».
N V 6 o k t 1931.
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Friarramsa
Guaftan, guaftan, sköna å innevarande furutimmer,
furuemmer, fusemmer, fruntimmer. Hörrä står hä
däill, ska je swåra oppa guaftan. Annars kånna je
djenast öppen dör’n sen sä re jeg mä sjölvän. Oppen
å håppen å sia rompa i takä, häven opp årmskinskamisaingtrajja vä swinhårnsknappa a stromp opp i
håpplästom. Spraint snedt m ot dän telja twärs öfver welja å öppen dör’n. Weli je äint ga själwän sä
kånna je sjeck gåbbän som star däri ron, han som
haf röa öga a sannerslajje nesa.
Paus, sedan fö ljer en dundrande gnidning m ed fu k 
tad tu m m e p å fönsterru tan .

Nå, hörrä laing ska je läigg där a blister a knöl fälltästa? Hörrä for hä? Wardt hä? Djek hä? Ska je
swåra oppa guaftan? Je första’, hä jär gålfkallt a
dragut att sta jäna utaför na laing, sä öppen dörn
nöuw fort, Johanna Maria Kristina, häller wå annä
outsajlit nammen je hawa!
Sedan fö ljer m åhända en vers p å rikssvenska:

Winden sveper så kallt omkring knuten
Hur länge måste jag väntande stå
öppna på dörren du (el. ni) sköna härinne,
och låt oss förtroligt samspråka vi två.
Nå, hörrä for hä om djecka? Rack hä at, ällär slapp
hä däill? Hällar wardt hä öfvär uti en väst at farfar
om?
öppen dörn, hä anger du allri, jig jär ingen öingling att förakt. För jig haf fem romp oppi fusen a
twå däri stallom, artan stömmela däri fårhusen a
swina vara frisk a sia rompa i knorr. Söisgarna ha
jig laist bårta hammanen, a ä treflit swärfarfalk
swåra jig för att du ska fa!
H jälper nu ej heller denna sista harang, kanske låter
friaren höra a tt han ej krusar:

Ja, nöuw krus i äint na läinger, för Krusen jär dö a
höfla wara oppbränd. Du ska äint tro att jig jär
född väst nola wägom, där hä knussläsä sat sola
djeck opp nedi snusdosom.
Såf som du ha börjä, a wanken da du stig opp.
R am sa av sagesman från Skråm träsk, fö d d a på 1830-talet,
u p p te c k n a d av skräddarm ästare C L B urström , Bureå,
1930. N ordiska m u seets arkiv.
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ningen och pojken blev insläppt, vidtog e tt frieri
under allm änt godtagbara och anständiga form er.
Flickan behöll nämligen byxor, linne, underkjol
och nattrö ja på och pojken tog endast av sig skor,
rock och väst.
Sedan kröp de under fällen och höll om varand
ra. Vid fem tiden på m orgonen steg pojken upp ef
ter en genomvakad n att, eftersom d et inte ansågs
riktigt fint a tt somna. Hade ytterligare en flicka le
gat i sängen u tan någon kavaljer, sade m an, a tt hon
»brände tegel» och de pojkar, som inte lyckades h it
ta en flicka och fick gå ute under n atten, sades »gå
brandvakt».
E fter en n a tt tillsam m ans ansågs både pojken
och flickan ha blivit »böri», och det allm änna sam
talsäm net nästa dag handlade o fta om nattens par
förhållanden. N yfikenhet gjorde också, a tt många
unga m än gick runt hela helgdagsnatten från kam 
m are till kam m are för a tt se vilka pojkar och flic
kor, som låg tillsammans. D et var e tt tilltag som
sällan uppskattades av de äldre i kyrkstaden, vilka
försökte sova, m en som ideligen blev väckta av ska
rornas tram pande i trapporna, knackande och hög
ljudda tal.
N attfrieriseden började dock förändras under
1900-talets början. Cirkeldeltagarna m inns endast
fragm ent av friarram sor och i vissa kyrkstäder b ru 
kade pojken endast »skråppa» på fönstret och be
a tt få kom m a in till flickan. Följande berättelse
från 1930-talets böljan visar dock a tt seden lever
kvar, om än utgången blev en annan än de inblan
dade hade tä n k t sig. R uben Stenlund från Karsträsk
berättar:
»Andra som m aren vi följdes till kyrkan m ö tte vi
på lördagskvällen en nära släkting från Forsbacka,
Krångfors. Han var m era ’världsvan’ än vi, och där
till bekant med en del ungdom ar, m est flickor för
stås. Han skulle ’prata in oss’ i en kam m are. Den
var en trappa upp. övre våningen var öppen ända
till nocken. Vår talesm an skulle inleda konversatio
nen. Skorstenen, som var synlig upp till nocken,
var ovanligt krokig. Det föranledde vår ledare a tt
säga: ’Här är skorstenen så krokig a tt ni m åste väl
elda med krokig ved?’.

Sam tidigt får vi se en äldre m an m ed sämskskinnskalsonger slänga över e tt ben i en gustaviansk
säng och säga: ’Ja, int ska je tro ä tt hänna jer en
vanli bakrukar!’ D etta utlöste sådana skrattkonvulsioner a tt vi rusade ner från trappstegen och u t i
det gröna. Mer roligt behövde vi inte den kvällen,
då vi redan sett Cirkus Franconi.»

Handel och köpenskap
Fram till 1800-talets slut hölls m arknader i k y rk 
städerna en eller e tt par gånger per år i samband

m ed tings- och uppbördsterm inerna. Tätorternas
alltm er uppblom strande affärsliv m edförde dock
a tt behovet av m arknader avtog. I kyrkstäderna fö
rekom dock fortsättningsvis torghandel vid storhel
ger. Affärsm än från bygden sam t kringresande för
säljare från södra Sverige bedrev handel från dagen
före helgdag till helgdagens kväll. A ffärerna pågick
hela tiden det fanns folk på kyrkplatsen, m ed u n 
dantag för aftongudstjänsten och högmässan. Den
na handel reglerades i 1868 års ordningsstadga och
fastställde, a tt de som bedrev handel eller annan
dylik rörelse skulle erlägga följande sum m or till
kyrkostadskassan: »Om rörelsen idkas i bod, eller
innom hus ... R dr 2 :—. Om rörelsen drifwes i s.k.

S kin n h an del i Vilhelm ina k y rk sta d i början av 191 O-talet. V ä ste rb o tte n s m u seu m s arkiv.

M arknadsstånd fö r N ils Carlssons m an u faktu r och k o rtva ro r vid en k yrk h elg i ö ste rjö rn 1932.

salustånd ... R dr 1:—. Om rörelsen förehafw es u n 
der bar himm el eller från åkdon, bord, kista eller
dylikt ... R d r —:50.»
De flesta affärsm än dukade upp sina varor på
enkla bockbord, m edan försäljare av tyger och h at
tar utrustade sig med kringbyggda stånd m ed tre
väggar som skydd för varorna. Torghandeln o m fat
tade en mångfald stånd, där bl.a. karam eller, tyger,
skinn, skor, väskor, laggkärl, korgar, redskap, väv
skedar, smycken och bröd salufördes. De försäljare
m an m inns i Skellefteå från 1900-talets början var
bl.a. »Torg-Anders» från Stämningsgården, som sål
de sockerdricka och karam eller, Bror Liljedal från
Bastuträsk, försäljare av underkläder och skjortor,
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och A nna Pettersson, som bjöd u t sin egen gulsotsdryck. Köparen fick m edtaga egen flaska och pri
set varierade m ellan 13 och 14 öre för e tt stop. I
Bonnstan fanns för övrigt e tt par stånd även mellan
kyrkhelgerna. I det ena försåldes skor och i det
andra saluförde Herman Johansson från Norrböle
bleckkärl, hem kokta karam eller, lagerdricka och
lyckobrev. De sistnäm nda valdes u t av en papegoja.
I Byske kyrkstad var torget fyllt m ed olika handelsstånd vid storhelger och en försäljare m an kom 
m er ihåg från den tiden, innan torghandeln började
försvinna och endast hade ringa om fattning under
1920-talet, var »Porjus-Lina», som sålde hem kokta
karam eller i stora bunkar och storkonfekt, som

hon hängde upp under tak e t till ståndet. Marit
Pettersson i Byske m inns försäljningen i kyrkstaden
i septem ber år 1910 eller 1911:
»Jenny Fahlgren, som hade m odeaffär, sålde på
torget många saker från sin affär i Byske. E tt b iträ 
de hos fru Fahlgren, Beda Viklund, berättade, a tt
d et gjordes stora affärer under Mikaelihelger, hon
m indes särskilt klänningstyger, hattar, små kristall
saker och plastprydnader. Men så var d et ju ungdo
m en, som var ute denna helg. övriga affärsm än från
orten sålde också byxor, storvästar och skor. Jag
skulle tro , a tt de flesta var representerade här. Vi
hade ju två garvare här på orten, och de fanns ju
också på torget. En bagare från Y tterstfors var där
m ed alla de sorters bröd han bakade. Vad jag m inns
bäst var hans kanelskorpor, de var de godaste jag
visste. I födelsedagspresent hade jag få tt tjugofem
öre, vilket genast om sattes till dessa skorpor, som
kanske kostade e tt eller e tt halvt öre per styck.
Vad jag m inns blev d et en stor påse a tt bära hem.
Jag m inns också, a tt en kvinna från Kåge, som kal
lades »Markant-Ida», hade stor försäljning av hem 
bakade kakor, karam eller och franska k o n fek t i stil
med dem som sätts i julgranen.
Mamma berättade, a tt d et var vackra konfekt
m ed många olika deviser på, till exem pel ’Du är
vackrast’, ’M öt mig sedan’, ’Glöm mig ej’ och d y 
likt.»
Besökare vid kyrkhelger kunde även saluföra eg
na m edhavda pro d u k ter och på så sätt tjäna en e x t
ra slant. Man sålde exempelvis ved, bär, ekorrskinn
och liljekonvaljbuketter.
I eller i anslutning till kyrkstäderna fanns ofta
kaffeserveringar. I Burträsk hade t.ex. kaféinnehavarinnan Malla Lindm ark från Å byn kaffeservering
i en kam m are. H on skyltade med en kringla i fönst
ret då serveringen var öppen. Där kunde m an även
köpa sm åbröd i lösvikt och hennes sockerbröd och
kringlor beströdda m ed socker var beröm da.
De serveringar m an fram för allt förknippar m ed
Bonnstan i Skellefteå var enkla m atställen i kyrkkam m are, där det m estadels serverades soppa.
Nämnas kan »Soppa-Oll», som egentligen hette
Renm an och kom från Hjoggböle. I en kam m are

S alustånd p å m arknaden i Burträsk k y rk sta d vid 1 9 0 0 -ta lets
början.

vid torget sålde han sagogrynsoppa, kö ttso p p a, ä rt
soppa, fruktsoppa sam t pannkaka. Priset för en
tallrik soppa var vid 1910-talets slut 35 öre, och
smörgåskakor kostade mellan 5 och 10 öre. Blev
d et soppa kvar i tallriken, hällde han tillbaka den i
grytan. Andra soppförsäljare var fru Engvall, som
serverade ärtsoppa, och den kanske m est kända: fru
Sundqvist, »Suntan», från Kåge, som bjöd på ä rt
soppa, korv, smörgåsar samt karam eller. D et finns
otaliga berättelser om denna kvinna, varav Sten
Lindqvist i Skellefteå m inns följande historia: »En
gång kom en m an till Suntan och ville ha ärtsoppa.
Han påpekade då för henne: ’Sunta, ta i bo tten ,
gräv i b o tten , så kanske du h ittar ä rte r!’ När Sun
tan öste u r grytan, svarade hon: ’Jå tack, i hitte
ein !’»

Hästpremieringar
F örr var de årligen återkom m ande hästpremieringarna en sevärdhet i Bonnstan och drog till sig en
29

H ästprem iering i B on n stan 1942. »Hingsten Hassel, ägare K F S a n d b erg iR agvaldsträsk, vä ck te berä ttig a t u p p seen d e vid lör
dagens prem iering i S kellefteå. D en prem iera d es m ed AB.» N V 1 7 aug 1942.
H ästprem iering m ed bedöm n in g av 1 3 2 dju r i B onnstan.
1 7 aug 1942.
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stor publik. Även avlägset boende sökte sig till
kyrkstaden vid sådana tillfällen. De deltagande häs
tarnas kvalitet bedöm des enligt värdebokstavsskalan, A för prim a, AB och slutligen B för de hästar
som godkändes för avel. En ej godkänd häst fick
inga papper och kanske till och m ed kasserades,
m edan de bästa hästarna pryddes m ed rosett. Prem ieringsnäm nden bedöm de även ston m ed föl, och
en del hästägare kom till prem ieringen med sina
ston för a tt få dem betäckta. Då förevisade kända
hingstuppställare som Forsell, Forslund, N ordlund
och W ikström sina hingstar och rekom m enderade
dem varm t. Betäckningsstall fanns, och d et förekom
även kastrering av vissa hästar. Man handlade också
m ed hästar vid dessa tillfällen då många var samla
de i Bonnstan, och d et förekom också försäljning
av kor och grisar.

T om terna söder om T orget i L y ck sele sto d länge o b eb yg g d a och användes fö r tä lt och nöjesarrangem ang vid m arknaderna.
B ilden visar en hästdragen karusell vid sek elsk iftet. V ä ste rb o tte n s m u seu m s arkiv.

K ronan brukade även m önstra in hästar i Bonnstan. Sista gången d e tta skedde var i julhelgen 1941,
då hästar m ed ägare fick order a tt inställa sig till in
skrivning för krigstjänstgöring på bonnstadstorget
och veterinär Strandberg gjorde besiktningen.

Nöjen
Nöjestillställningar i egentlig m ening förekom inte
vid kyrkhelger och var ej heller tillåtna enligt ordningsstadgan. Ville m an roa sig, kunde m an gå på
bio eller dans inne i staden eller i det angränsande
samhället. När bilar blev allm änna var en åktur e tt
o m ty ck t nöje. En taxiskjuts m ellan Bonnstan och

Skellefteå stad kostade fem tio öre, och för broarna
ru n t fick m an betala en krona.
M arknader drog förr till sig am bulerande under
hållare som teatersällskap, akrobater, pajaser, björndressörer och spågumm or, vilket även fram går av
äldre uppteckningar. Cirkeldeltagarna m inns dock
bara flyktigt dylika evenemang, vilket kanske inne
bär, a tt företeelsen för kyrkstädernas del var i avta
gande vid 1900-talets början. E tt undantag är dock
en m innesbild av e tt tivoli m ed skytte för luftgevär
i Jörns kyrkstad år 1930.
Avsaknaden av samlingslokaler m edförde, a tt
ungdom ar fick träffas och umgås utom hus eller i
olika kam m are, där pojkarna brukade roa sig med
olika kraftprov som brottning, fingerkrok, dra d o 
sa, dra slåttkäpp, dra oxknös och öppna sluten
hand. De brukade också kläm m a flickornas fingrar
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M idsom m arfirande i B onnstan.

för a tt få dem a tt bekänna vem de senast sov till
sammans med sam t kasta dem i säng under livligt
m otstånd. A ndra nöjen var a tt by ta klockor och
göm ma ring. I Burträsk brukade pojkarna byta
»bracka», vilket innebar a tt de tog på sig lappade
vadm alsbyxor.
Man berättade också historier för varandra och
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sjöng, ibland ackom panjerad av m unspel, e tt instru
m ent som stundtals förekom i kyrkstaden. Klari
nett- och fiolspel var nämligen förbjudet och före
kom endast i smyg. D et berättas, a tt de gånger då
spelmän trotsade förbudet och spelade i en kam 
m are samlades åhörare u tan fö r kyrkstugan för a tt
lyssna. Med d e tta som bakgrund inser m an också

a tt de m usikupplevelser många fram för allt fö r
knippar m ed kyrkstaden var Frälsningsarmens torg
m öten m ed tal och musik.

Ordningen
Många kyrkhelgsnätter m edförde söm nbrist för
kam m arägarna. K yrkfolket klagade ofta på a tt de
ej fick någon ro för a tt skratt, sorl och oväsen hö r
des från olika kam m are till fram på m orgontim m ar
na. Spritkonsum tionen var ofta stor och brännvin
fanns alltid a tt köpa i alla kvantiteter. D enna för
säljning fortgick och blom strade, tro ts a tt krogar
sedan länge var förbjudna inom kyrkstäderna.
Oeniga byar passade ofta på a tt göra upp sina
m isshälligheter vid kyrkhelger, där m ycket folk
samlades, och många gånger tappade m an om dö
m et av all sprit. D et gällde a tt försvara byns ära.
Vid ungdom shelger förekom även rivalitet och bråk
m ellan pojkar från olika byar som ville ha sina flic
kor för sig själva. D et var ofta stark sam m anhåll
ning mellan olika byalag och d e t gjorde, a tt m an
höll ihop solidariskt.
Många slagskämpar var o fta inriktade på a tt få
ställa till bråk redan när de kom till kyrkstaden.
D et berättas t.ex. från Jörns kyrkstad, a tt en m an
som hette Jokke förväntansfull kom till platsen
och utropade: »Snart skall blodet rinna!».
D et finns otaliga berättelser om slagsmål i k y rk 
städerna. I en kam m are i Bonnstan gick det t.ex. så
vilt till, a tt örvikspappen till slut hängde i stora
sjok från väggarna. Vid stallarna i Bonnstan var det
o fta slagsmål. En m an från en by u tan fö r Skellefteå
tog en kväll hinken för a tt vattna hästen. Han blev
b o rta en bra stund, och hans familj började undra.
M annen återvände dock till slut, m ed endast hin
kens grepe i handen. Han hade nämligen dragits in i
e tt slagsmål vid stallarna och tvingats använda hin
ken som tillhygge. Vid större slagsmål kunde det
hända, a tt allt från snusdosor, vedträn, buteljer och
seldon till gärdesgårdsvirke användes som hjälpm e
del.

Den övergivna slagplatsen var fylld av kullstjälpta och trasiga åkdon, sönderslagna buteljer och till
knycklade plåtkaggar.
Speciella ordningsm än skulle upprätthålla ord
ningen i kyrkstäderna. I Bonnstan patrullerade vid
kyrkhelger m estadels e tt par fjärdingsm än, m en
även andra vakter förekom . D et var inte bara slags
mål och kortspel som skulle stävjas, utan d e t gällde
även a tt se till a tt ingen eldsvåda uppkom . Läns
m annen kunde längre tillbaka begära nödig m an
skap hos kom panichefen för a tt vidm akthålla lug
net vid storhelger. Fridstörarna placerades i arrest,
där de fick sova ruset av sig. I Bonnstan fanns en
sockenarrest, som om talas första gången 1825. Den
flyttades dock till Sunnanå tio år senare. Behovet
kvarstod, och vid en sockenstäm m a 1857 diskute
rade m an oordningen i kyrkstaden och en arrest in
rättades i e tt inhyrt rum försett m ed galler. Senare
uppförde m an en särskild byggnad. Även i Byske
m edförde d et akuta behovet, a tt kyrkostäm m an
1875 beslöt a tt inrätta e tt provisoriskt häkte. Å ret
därpå uppförde sockenm ännen en arrest i en våning
med e tt rum för vakthavaren och två celler med en
respektive två slafar. Uppvärmningen av cellerna
skedde genom strålningsvärme från m urstocken.
Även i Jörns kyrkstad fanns en arrest och den var
inhyst i hus nr 6, som uppfördes 1896.

Hemresan
Söndagen var hemresedagen. U p p b ro ttet skedde
vanligen strax efter gudstjänstens slut. Kammarens
och stallets vattenhinkar töm des och en del av v att
n et användes till a tt släcka elden i spisen riktigt or
dentligt med. Kaffepannan töm des och sumpen
hälldes i spiselvrån. Kaffekärlen och sockerskålen
stoppade m an sedan ner i bordslådan. Sängkläderna
togs därefter u t och kam m aren låstes ordentligt.
U p p b ro ttet skedde snabbt och vid ungefär sam
m a tid för de flesta, vilket m edförde, a tt kyrksta
den hastigt blev tillbom m ad och öde. H ästarna var
utvilade, m en ivriga av hem längtan efter a tt ha till
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bringat e tt par dygn i stall med dålig standard. Of
ta brukade m an kappköra. Anselm Rosendahl i
Drängsmark skildrar hur resorna från Byske kyrk
stad gick till:
»Brådskan var m indre på ditresan än på hem re
san, då d et gällde a tt visa a tt m an hade m ycket och
helst m est a tt köra med. Inöver O stträsket från
kustlandsvägen och till Tällåsen var en bra tävlings
bana, och där gick d e t undan. ’I håll bara om ’ var
e tt vanligt u ttry ck . D et var frågan om a tt tala om
hur snabba hästar m an hade utan a tt därför förfalla
till skryt. Min svärfar berättade, a tt han pratat med
en gammal bonde i Storm ark, som berättade om en
resa från kyrkan. Han hade m ycket köra m ed, så
han berättade. ’I håll bara uterom å i to dem ållihop einan ve vo einersta träsken’. Svärfar sa då, a tt
he gick fo rt då, och fick till svar: ’Jaa fort, m en he
rään te’. D et är väl klart a tt många fick vara rädda,
m en de som for m est illa var naturligtvis hästarna,
särskilt om det var m ycket kallt.»

U nder h östen och vintern 1 9 4 4 —1 9 4 5 logerade man finska
evakuerade i Lövångers k yrk sta d . L än gst fram står Ville
R autiainen från Salla i Finland.
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Övrigt nyttjande av kyrkkammaren
Kyrkstadshusen stod för d et m esta öde och till
bom m ade m ellan kyrkhelger och läsperioder. D et
hände dock, a tt m an även kunde åka till kyrksta
den andra helger. Kam m aren kunde också nyttjas
som övernattningsrum vid olika ärenden till sam
hället eller staden, som exempelvis vid inköp och
affärer samt deltagande i kom m un- och k y rk o 
stäm ma.
D et största problem et genom tiderna rörande
kyrkstäderna var annars de tillfälligt boende. En
del b ybor upplät nämligen sina kam m are som b o 
stad till fattiga för a tt på så sätt söka lösa byns fat
tigvård. Följden blev, a tt s.k. »löst folk» periodvis
bosatte sig i kam rar och klagom ålen hopade sig
m ot d e tta m er eller m indre perm anenta boende.
D etta m otstånd kulm inerade i Bonnstan efter bran
den 1835, som troligen hade orsakats av folk som
tillfälligt vistades i e tt stall. Ordningsstadgan fö r
bjöd perm anent boende, m en det var först prosten
Nils N ordlander som i Bonnstans fall lyckades u t
rym m a kyrkstaden, och den blev i sto rt obebodd
under veckorna. U trensningen blev i fortsättningen
lyckosam , och cirkeldeltagarna m inns från 1900talets b ö q an endast en och annan person som n y tt
jade kyrkstaden som fast bostad, och ibland p åträf
fades övernattande luffare. I Jörns kyrkstad använ
de luffare t.ex. kyrkstugornas vindsvåning, d it de
drog sig upp m ed hjälp av e tt rep.
På 1920- och 1930-talen kringgick m an delvis
förbudet m ot fast bosättning och en del kyrkstugor
kom a tt nyttjas som tillfällig bostad för arbetare
och arbetssökande. Vid Rönnskärs tillkom st över
nattade arbetssökande i Bonnstan och cyklade se
dan ner till Skellefteham n på m orgonen för a tt sö
ka jobb. I Byske var d et inte heller ovanligt, a tt av
lägset boende säsongs- och byggnadsarbetare under
veckorna bodde i kyrkstaden. D enna bostad ansågs
dessutom bättre än de baracker som arbetsgivaren
tillhandahöll, eftersom kyrkkam rarna saknade
vägglöss! A rbetarnas nyttjande av Bonnstan ogilla
des dock av prästerskapet och d et berättas, a tt
prosten K A Fellström brukade besöka de tillfälliga

hyresgästerna för a tt påpeka d et felaktiga i deras
boende och för a tt få dem a tt flytta.

Utveckling
Kam marägarna fortsatte a tt besöka kyrkstäderna
vid kyrkhelger ända in på 1930- och 1940-talen, då
besöken blev allt färre och många kyrkkam m are
förblev tom m a och tillbom m ade under långa perio
der. K om m unikationerna förbättrades, och m an
kunde ta sig till kyrkan m ed buss och bil. Resorna
tog kortare tid och behovet av övernattning m ins
kade.

Bilen konkurrerade u t hästen som transportm e
del under 1930-talet. Vid denna tid revs dessutom
flertalet av kyrkstädernas dåligt underhållna stallar
genom hälsovårdsnäm ndens försorg och hästen för
svann helt ur kyrkstadsbilden. D et var dock inte
bara stallarna som förföll, u tan även kyrkstugorna.
Kammarägarnas intresse för sina kyrkkam m are var
nämligen m ycket svalt under 1930-talet. Inga Lund
m ark i Långviken beskriver utvecklingen:
»Så kom en period då d e t inte blev så populärt
a tt vara i Bonnstan. D et var så m ycket fylleri, slags
mål och otrevligheter där. K am rarna fick förfalla
och m urarna rasade in och taken läckte. D et var
också en del ’elem ent’, som b rö t sig in och bodde
där och eldade upp m öbler och allt löst som fanns.

Stallar i B onnstan. »En hel d e l förfallna stallar bidrager i högsta grad till in try c k e t av skräpighet och förfall. D e stallar varav
en dast e tt p a r väggar återstå to rd e väl sa k lö st kunna rivas b o rt ... ty sty c k e n av väggarna försvinna i form av bränsle!» N V
3 0 ju li 1931.
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Stallar i L övån gers k yrk sta d .

De gick också u t och b rö t loss fönsterluckor och
broar och eldade upp.»
På 1950-talet började Skellefteå landsförsamling
och kyrkstadsstyrelsen a tt försöka levandegöra
Bonnstan och få kam m arägarna a tt u tn y ttja sina
kam m are. 1953 anordnades ungdom shelg vid pingst
och m idsom m arfirande, och särskilt m idsom m ar
helgen har därefter åter blivit en stor kyrkhelg, vil
k et även gäller studieförbundet V uxenskolans och
Skellefteå museums kyrkhelg m ed m arknad, som
tillkom 1971.
Byske kyrkstad är vid sidan av Bonnstan den
kyrkstad som för kyrkstadstraditionen vidare i
norra V ästerbotten. Man började anordna m idsom 
m arfirande, s.k. torgfest, på kyrkstadstorget 1964,
och denna tradition har fortlevt och bidragit till
e tt förnyat.intresse för kyrkstaden och till up p ru st
ning av kam rarna.
K yrkstaden i Skellefteå har likaså genom gått en
om fattande renovering, vilket är förutsättningen
för en förnyad popularitet och e tt fo rtsatt använ
dande av kyrkstugorna under olika helger på som 
rarna. Kam marägarna vistas num era i ökad u tsträck 

36

ning i B onnstan och d et händer även a tt m an över
n attar. K yrkstaden har bibehållit sin karaktär av
m ötesplats. Där träffas släkt och vänner och äter
surström m ing eller dricker kaffe. Man bjuder gärna
in en förbipasserande bara för a tt — inte m ed så
lite sto lth et — visa sin kyrkkam m are.
Kyrkstadens nutida och fram tida betydelse sam 
m anfattas dock bäst av Irm a N yström från Frängsberget, som num era är bosatt i Skellefteå:
»Den stora utflyttningen från våra kyrkstadsrevir
gör a tt våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn, när
vi är borta, genom de alltm er instabila fam iljeför
hållandena, inte har någon anknytning till den ort
varifrån deras släkt kom m it. D et visar sig i e tt allt
större intresse av a tt h itta sina rö tte r och i a tt se
kulariseringen i viss m ån är i avtagande. Vi är kan
ske på väg tillbaka till kyrkan och dess värderingar.
Och när vi och våra efterkom m ande i de flesta fall
inte kan h itta den plats där vi föddes, så vet vi i alla
fall a tt i kyrkan där döptes, konfirm erades, vigdes
och begravdes m an och i kyrkstaden samlades k y rk 
besökarna.»

Bonnstan

i do

Ulf Lundström
Artikelns uppgifter är i huvudsak hämtade från det domboksregister och utdrag som döv
stums konsulent Knut Lundberg (1907—1977) gjorde med anledning av sin släkt- och hem
bygds forskning och som nu finns på Skellefteå museum. Det omspänner perioden 1650—
1760. Språkformen är i regel Knut Lundbergs egen, med en försiktig modernisering av
den gamla svenskan.

Före 1835 års brand bestod kyrkstaden i Skellefteå
av två om råden. V äster om kyrkan, vid nuvarande
gravkapellet, låg en m indre kyrkstad på den så kal
lade Kläppen och öster om kyrkan, mellan nuva
rande försam lingshem m et och torget i Bonnstan,
låg en m er om fattande kyrkstad. År 1672 brann
kyrkstaden och i en dom bok från 1674 sägs, a tt de
som hade byggt sina kyrkohus på den västra sidan
av »Kongzgroopan» skulle betala fem ton daler k o p 

parm ynt till kyrkan om de satt upp alla tre husen,
d.v.s. stuga, bod och stall, eller fem daler för det
hus som är uppsatt. Innebörden i dom boken kan
möjligen vara den, a tt de som byggde sina kyrkstugor nära kyrkan fick betala en avgift. Oron var sä
k ert stor för en ny brand, som också kunde hota
B ilden ovan: ung dam p å väg från B on n stan vid 1 9 0 0 -ta lets
början.
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kyrkan om kyrkstadsbebyggelsen låg för tä tt intill
densam m a. Man ville därför ha b o rt husen från kyr
kans närhet. »Kongzgroopen» syftar troligen på den
stora backsluttningen mellan nuvarande försam 
lingshem m et och Bonnstan och på 1642 års karta
över Prästbordet går också Skellefteälven in till en
vik här.
I kyrkstaden hade, som redan om talats, den en
skilde bonden en stuga, en bod och e tt stall. Man
fick dock inte bygga husen hur som helst. 1685
blev Anders Nilsson tvingad a tt fly tta en bod som
han hade byggt. Boden tog nämligen b o rt dagslju
set för Johan Anderssons i Medle och Erik Anders
sons i Skråm träsk stugfönster.
D et var inte bara bönderna i Skellefteå socken
som hade stugor, bodar och stall i kyrkstaden. År
1697 besvärade sig nämligen piteborgaren Abraham
Tuscherus över a tt bonden Olof Sjulsson i Myckle
»icke på sätt som överenskom m its uppbyggt en
kyrkstuga åt Tuscherus för a tt dym edelst likvidera
sin skuld hos honom . Olof Sjulsson hade uppfö rt
stugan, m en borgaren fann åtskilliga fel, som Sjuls
son vägrade justera. R ätten döm de Olof Sjulsson
a tt återbetala den m ottagna ersättningen, 39 daler
kopparm ynt, varefter Olof Sjulsson fick göra m ed
stugan vad han ville».
Handelsm ännens bodar kunde vara stora. 1737
kom M årten Gertsson från Bergsbyn till kyrkstaden
med e tt kvarnlass. »Häröver förklarade sig M årten
Gertsson a tt han om lördagen fö rt berörda lass med
sig hit till K yrkostaden, och d et u ti handelsm an
nens Carl Sterner bod indragit, och sedan om sön
dagen bevistat gudstjänsten sam t varit u ti socken
stugan, varest sockenstäm m a hölls.»
Kyrkan hade problem med personer som satte
upp stugor utan lov. 1728 klagade prosten Petrus
Anzenius över »sockenbors och piteborgares fräck
het a tt å prästebordets gräsbärande m ark u tan pros
tens lov och m inne uppsätta hus».
I äldre tid förde m an ofta småsaker till dom sto
len, och här kan nämnas en tvist om fördelningen
av sängar i en kyrkstuga. 1701 anförde Jöran Lars
son i Tjärn sak m ot sin son Lars Jöransson om rum
i deras gemensamm a kyrkstuga. »Det sägs a tt far
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fadern m edan han levde, hade den främ re sängen
och käranden den yttre, m en sedan har Jö ran Lars
son begärt den främ re och låta sin son Lars få hafva
den brede vid dörren, d et han ej velat. Sonen låter
övertala sig a tt by ta sängrum med fadern.»
I kyrkstaden förvarade m an sina helgdagskläder.
1679 klagade Herm an Svensson i Ersm ark över a tt
»hans hustrus kyrkokläder, värda 30 daler koppar
m ynt, blivit henne frånstulna när Pom m erska krigs
folket reste här igenom socknen». D et fram går ock
så a tt genom m arschen hade blivit fördröjd e tt dygn
p.g.a. burträskbornas uteblivande från skjutshåll
ningen och d et sägs, a tt nu m åste det bli de sist
näm nda som ska ersätta Herman Svensson för liden
skada. Med »Pommerska krigsfolket» m enade m an
delar av V ästerbottens regem ente som var på väg
till Pom m ern.
Krigsmanskap förlädes till kyrkstaden även vid
andra tillfällen. 1722 stäm de pitehandelsm annen
Anders Fällm an sergeanten Olof Wikman för e tt
in b ro tt i Fällm ans kyrkstuga. Wikman »svarer, a tt
han där blivit inkvarterad år 1721 av fältväbeln
N orström , när fienden väntades, på order från löjt
n an t Enberg. Soldaterna skulle inkvarteras på östra
sidan av groven. Stuggrannar i kyrkstaden hade u te 
läm nat nyckeln och persedlar hade försvunnit från
stugan. Wikman var i Ursviken i å tta dagar för a tt
häm ta proviant till krigsfolket. När han kom tillba
ka, var nyckeln borta. H ustru Brita från Bureå som
gift sig m ed en ry ttare som sade sig ha lov på stu 
gan. Wikman blev nu inkvarterad i Per Stephanssons stuga. Och (i Fällm ans stuga) därefter inkvar
terades föraren Palmgren, två soldater från Torneå
och Kalix.
Stugan var redan då öppen, m en u tan lås. F ö n st
ret var skadat efter e tt slagsmål m ellan trum slagare
Viggman och furir B uddenbrocks dräng Nils Nils
son. Ena sängkappan fanns hos tolvm annen Anders
Svensson i Viken.» Wikman förklarade sig oskyldig
m en erbjöd sig ordna låset.
1749 blev Olof Johanssons i Skråm träsk styvson
Jo n Gabrielsson, 13 år gammal, och skom akaren
Johan Johanssons d o tte r Sara, 7 år, åtalade för a tt
de »under gudstjänsten söndagen den 6 augusti

1 6 4 2 års karta ö v e r S k ellefteå k yrk sta d .
K o p ia i S k ellefteå m useum .

1749 låst upp dörren till Per Olofssons i Kinnbäck
kyrkbystuga, och där snattat 2 daler 12 öre koppar
m ynt samt en ost. Flickan vetat var nyckeln var
göm d och b e tt gossen hjälpa sig a tt låsa upp. Stulit
d et sagda u r en olåst kista. Barnen döm es av föräldrarne — i länsm annens närvaro — allvarligt risas.»
Den vanligaste frågan som togs upp i rätten och
som berörde kyrkstaden var lönnkrögeriet och det
därtill hörande fylleriet. O fta var d et prästen som
anm älde fallen till tinget och på de anklagades bänk
satt vanligen fattiga kvinnor som bodde i kyrksta
den. Frapperande nog ägdes krogen ofta av en p räst
änka eller änkan efter en ståndsperson. Krögeri var

tydligen e tt av de fåtaliga försörjningsalternativ
som fanns för en änka förr.
År 1700 klagade prosten Nikolaus Buscherus
över »de som utan lov bosätta sig å kyrkobordet.
Bland dessa: hustru D ordi N ilsdotter, corpralen An
ders Lindhs hustru som i några år su ttit i borgaren
Nils Häggmans stuga å k y rkobordet och förestått
kaptenskan M oritz krögeri. Nu begivit sig till sin
m ans rotebonde i Myckle. Befallningsman Johan
Isb. satt lås för krögarkamm aren.»
Prosten Buscherus besvärade sig 1701 högeligen
över otidigt krögeri på kyrkobordet. Han om talade
särskilt pigan Brita A ndersdotter från Lund, som
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höll krog i gamla prostinnans stuga på kyrkobordet
och begärde tingsförbud för henne a tt så göra. Brita
svarade då »att hon på arbetsdagarna är hos sin b ro 
der Jöns Andersson i Lund m en om helgerna är
hon prostinnan behjälplig med a tt sälja öl etc.».
1703 blev en av Elisabet D orotea Tallbergs pi
gor varnad för a tt hon bedrev krögeri i kyrkstaden.
Krogen sades tillhöra kaptenskan Moritz. Senare
samm a år konstaterades krögeri på tre ställen i k y rk 
staden. Anklagade var bl.a. corpral Linds hustru
D ordi N ilsdotter och »kånan Brita M ånsdotter, in
hyses på kyrkobordet». En viss del av spriten och
ölet rapporterades ha tagits i beslag.
1705 anges som krögerskor M ärit Johansdotter
Buscherus, änka efter prosten Buscherus, Margareta
O lofsdotter Fluur, änka efter prosten Fluur, pros
tinnan Steckzena, Karin N ilsdotter Buscherus, som
troligen var d o tte r till prosten Buscherus, Brita
L arsdotter och Måns Ström . Prosten Fluurs änka
samt prosten Buscherus änka och d o tte r kunde visa
a tt de inte hade sålt brännvin på olaga tid. Karin
N ilsdotter Buscherus stuga låg nämligen m ycket nä
ra kyrkan och därför brukade folk gå in till henne
och vila fram till klockringningen.
Å r 1721 kom en kunglig förordning som stadga
de förbud m ot öl- och brännvinsförsäljning på
Prästbordets ägor. Stadgan blev dock inte åtlydd.
1727 blev hustru Elsa E riksdotter från Piteå åta
lad för olaga brännvinsförsäljning. Anders Anders
son i Boviken berättar: »en tid efter d et han varit i
kyrkan gick han på gatan, a tt se efter lilla Olof
Persson på Byen, hwilken han ville tala med, och i
d et samma fick han se, a tt Olof Persson gick in i
den cam m aren der hustru Elsa var, då Anders
Andersson gack efter, och när han kom in gack han
och satte sig på bänken vid lilla Olof Persson, och
begynte a tt tala m ed honom om en fohla som Olof
Persson givit honom anledning a tt få köpa av Johan
Jonsson på M orön, då ock Johan Jonsson inkom
och satte sig hos dem , då hustru Elsa givit dem 2
glas bränvin, eftersom hennes son varit bekant med
Anders Andersson, ock under d et den tiden han
su ttit på bänken hade han sett folket köpa bränvin
av henne m en ej väl någon namngiven efter där va
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rit full stuga, ej sade han sig se när länsm ännen in
kom för än han hörde a tt Bouteillen small m ot väg
gen, då han blev varse a tt de voro inne. Sedan såg
han a tt en av länsm ännen bar u t en kagge, m en ej
vad var han tagit hade, m era vet han in tet a tt b erät
ta efter de gingo alla ut». Elsa E riksdotter fick böta
40 daler kopparm ynt och betala rättegångskostna
der på 12 daler.
1730 åtalades piteborgaren Anders Fellmans
hustru Brita Porzelia samt borgaren Eric Bolin för
otidigt brännvinsförsäljande i kyrkstaden. V ittnet,
soldaten Olof Grubb, säger a tt Bolins svåger corpral
Olof U tter var tillsamm ans m ed vittn et i Bolins
köpstuga.
Även gästgivaren stäm de personer som drev lönn
krog, eftersom dessa konkurrerade med hans bränn
vinsförsäljning, som ju var tillåten. Gästgiveriet låg
tidigare på d et s.k. Änget nedanför kyrkstaden. I
början av 1700-talet flyttades d et till Sunnanå.
1739 stäm de gästgivaren Anders Svensson löjtnnantskan fru Eva Svanberg för olaga försäljning av
dricka och intrång i hans näring.
Fylleriet i kyrkstaden kändes så besvärande a tt
m an 1714 var tvungen a tt utse en tillsyningsm an
över fylleriet på Prästbordet. 1731 fanns d et två
kyrkstadsuppsyningsm än, Kråkm an och Marcus
Sundström . Den sistnäm nde var även klockare. De
blev stäm da av Jo n Danielsson i Kåge »för a tt de
hindrat honom a tt efter tolvslaget stå kvar på sin
plats mellan fattigstuguboden och sin egen bod, a tt
invänta Erik Hansson från Ostvik». Det talas även
om »socknens staket». Möjligen var kyrkstaden om 
given av e tt staket. Målet blev dock uppskjutet.
System et m ed uppsyningsm än levde kvar länge och
ännu i böljan av 1900-talet hade m an speciella poli
ser i kyrkstaden.
1736 blev förgångsmannen Erik Nilsson i Ersm ark åtalad för fylleri »den 20 nästlidne oktober
på bröllop i kyrkostaden». Soldaten Johan Wahl
berg och hustru Brita Jo n sd o tter i K yrkstaden vitt
nade, a tt Erik Nilsson »varit berusad då han skulle
rida från bröllopet». Nilsson döm des till böter.
Förknippade med krögeriet och fylleriet är slags
m ålen. År 1700 åtalades bönderna Johan Ersson

och Herman Jonsson från Gagsmark som »anklaga
des hava tredje storböndagen, sistledne, sedan de
kom m it m iddagstiden u tu r kyrkan, begivit sig på
krogen, och kom m it a tt slåss och Johan Ersson des
m edelst gått till prostgården och herr Prosten vist,
huru slagen och riven han var, d e t herr prosten be
tygar skett vid pass klockan fem om aftonen.»
I en tidigare dom bok näm ndes fattigstuguboden.
Enligt prosten K A Fellström låg den och fattigstu
gan i slänten nära älven mellan nuvarande försam 
lingshem m et och Bonnstan. De fattiga bodde inte
bara i fattigstugan utan många bodde i kyrkstugorna. De första skriftliga uppgifterna om kyrkstaden i
Skellefteå behandlade ju st fattiga m ed kyrkstugan
som bostad. I skattelängderna på 1630-talet fanns
också uppräknat e tt antal fattiga om vilka d et h e t
te: »desse fattige, sittia u ti böndernas huus widh
kyrkiobordet». I 1636 års längd över boskapshjälpen nämns å tta fattiga personer såsom boende i
kyrkstaden, däribland klockaren Erland Andersson.
Till sitt uppehälle hade de e tt litet antal småkreatur. De fattiga fanns kvar i kyrkstaden fram till

m itten av 1800-talet, då prosten N ordlander lyc
kades genomdriva a tt de flyttades u t till byarnas
fattigrotar. Å tgärden föranleddes tydligen av ordningsskäl.
Kyrkstaden var e tt fönster m ot om världen och
där nyheter introducerades. 1730 blev t.ex. piteborgaren Peter Past åtalad för olaga tobaksförsäljning. K yrkstaden var också en viktig m ötesplats
där ungdom ar träffade sina tillkom m ande. Seden
m ed nattfrierier brukades i kyrkstaden och man
kunde färför vänta a tt m ålen om s.k. lönskaläge
skulle vara vanliga, m en så är inte fallet. Något en
staka mål förekom m er dock.
D om böckerna ger en bild av kyrkstaden som den
plats i socknen där d e t m esta ägde rum . Här gjorde
m an handels- och m arknadsbesök, här förekom
ungdom ens frierier och m an kunde roa sig och trä f
fa folk. Den var också en boplats för fattiga och
hantverkare. Här hölls sockenstäm m an och period
vis även tingsförhandlingar. K yrkstaden var med
andra ord e tt kyrkligt, kom m ersiellt, socialt, poli
tisk t och juridiskt centrum i Skellefteå socken.
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Vilhelmina kyrkstad
Katarina Johansson
De restaurerade kyrkstugor som idag finns kvar i
Vilhelmina utgör e tt värdefullt kulturhistoriskt in
slag i samhället. De påm inner om hur vår tä to rt en
gång u p p stå tt och hur den utvecklats.
Redan i slutet av 1800-talet började kyrkstugorna användas som fasta bostäder. D et var i första
hand de egendomslösa och obesuttna utifrån byar
na och de s.k. lösarbetarna som flyttade in till
»Plassen» och kyrkstugorna. När skogsavverkningar
sedan i större om fattning började kom m a i gång,
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flyttade folk från andra delar av landet till Vilhel
m ina och förvärrade därm ed bostadsbristen. De en
d a bostäder som fanns var kyrkstugorna. Något n y 
byggande var inte a tt tänka på, eftersom m arkfrå
gorna för nya hus på »Plassen» var så svåra a tt lösa.
Det fåtal hus som kunde uppföras placerades där
för u tanför själva kyrkstaden. Vid sekelskiftet slog
sig affärsm än, bagare, skräddare, skom akare och
B ilden ovan: Storgatan i Vilhelmina före första branden.

andra hantverkare ned u tefter Storgatan, som u t
vecklades till e tt hantverks- och affärscentrum .
När bönderna i byarna upplät sina kyrkstugor
för fast boende, gjordes d et oftast på villkor a tt de
under kyrkhelgerna skulle få fo rtsätta a tt u tn y ttja
sina kyrkstugurum . H ur trångt och besvärligt det
då kunde bli, finns d et en glimt om i förste provin
sialläkarens årsrapport 1920, där d e t bl.a. heter:
»Det vilar e tt o b litt öde över Vilhelmina. Stadspla
nen borde ha varit klar, när platsen blev municipalsamhälle för 3 år sedan. Den är ej ännu fastställd
u tan vilar än här än där. överbefolkningen har där
för varit olidlig. D et har förekom m it vid helgerna
a tt befolkningen tro ts en fruktansvärd sam m an
packning i stugorna dock icke få tt rum u tan m åste
uppdela nattvilan i två skift.»
Järnvägens ankom st 1918 var kanske d et som
betydde m est för Vilhelminas utveckling till e tt
m odernt samhälle, eftersom m ycket n y tt följde
m ed. T.ex. uppfördes järnvägsstation, poststation,
magasin, tjänstebostäder, Volgsjö skola, tingshus
och telegrafstation. F ör a tt kunna ta itu med lös
ningarna på den nya tidens krav och den gamla ti
dens problem hade kyrkplatsen blivit municipalsamhälle 1917.
Den viktigaste frågan för det nya municipalsamhället var kravet på en stadsplan. Den fram stående
stadsplanearkitekten P O Hallman fick 1919 i u p p 
drag a tt göra arbetet. Man diskuterade a tt fly tta de
lar av den befintliga kyrkstaden och fram för allt
stallarna längre b o rt från centrum . D et lades t.o.m .
u t e tt om råde där M algomajskolan nu ligger. Men
av olika skäl fastställdes inte denna plan.
Så kom den katastrofala branden, som ledde till
fler bostadslösa än någonsin, och fastställandet av
stadsplanen påskyndades.
K yrkstaden av idag utgör bara en del av vad som
undkom branden den 5 septem ber 1921, då cirka
fem tio hus väster om Storgatan brann ned till grun
den. Bebyggelsen i tä to rte n bestod vid den tid p u n k 
ten till största delen av böndernas kyrkstugor med
tillhörande stallar.
H ur såg kyrkstadsom rådet u t före branden 1921,
d.v.s. om rådet från kyrkan och ned m ot Volgsjön?

’f.

Teckning av E A Wallin.

Vad var d et för speciellt m ed kyrkstugorna? Hur
var d et a tt bo där när m an böljade in rätta sig m er
stadigvarande? D et finns många och intressanta frå
gor a tt ställa för en sentida vilhelm inabo. Svaren på
frågorna finns till en del i handlingar och foton
från den tiden och i berättelser och beskrivningar
av dem som en gång bodde i kyrkstan eller annars
m inns den.
Dessa frågeställningar utgjorde utgångspunkten
för de fyra kyrkstadskännare, som tillsam m ans
m ed m useet och kulturnäm nden 1984 började do
kum entera livet i kyrkstaden och utform ade en
m odell av bebyggelsen, vilken sedan presenterades i
en utställning på Vilhelmina m useum som m aren
1986. Tack vare kyrkoherde Lars D ahlstedt, som
var verksam i Vilhelmina 1883—1915 och som ti
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digt hade kam era, finns också en unik bildsamling
a tt tillgå, vilken utgör e tt viktigt tidsdokum ent och
som är ovanlig för en inlandskom m un.
Följande personer ger genom sina berättelser och
m innesbilder en föreställning om hur livet i k y rk 
staden gestaltade sig.

E dit Rådström, Råsele, född 1888
»Vi hade en kyrkstuga på Plass’n efter Storgatan,
övre våningen hyrd vi ut. Nedre våningen, där
bodd vi i e tt kök, kökskam m ar och kam m arn.
Storhelgerna som påsk, m idsom m ar, Mikaeli va
vi allti där. Vi va en stor familj och släkt, så nog
fick vi träng ihop oss ibland. När jag va barn fira
vi jul på kyrkplass’n. Vi kunne va b o rta i fem dar.
For ner före jul för och göra i ordning. De hände vi
körd ner me tre hästa.
Vi for ner för och gå i kyrka och så gå ru n t och
gästa hos fam iljer som bodd på Plass’n och som vi
kände och som bruka häls på hem m a i Råsele. Själ
va ju lafto n va vi bjudna till nån och så fo rtsatt de
hele helga. Vi hade trevligt och gäste m ycken god
m at. J u lo tta och de som va i kyrka skull m an gå
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på. Senare blev de så vi gick också på Frälsnings
arm én och Missionshuset.
En ny klänning till julhelga — de hörd till. Vi
hade en storsöm m erska hem m a som sydd åt oss.
Julklappa fick vi — om int så märkvärdiga. Nyårsfirande va int vanligt då.
Jag bodd i kyrkstuga där på Plass’n då jag gick
och läst. Vi va två flickor och hade m at me oss
hem ifrån. Då fick jag m in första h a tt, en halm hatt
me rakt b rätte och band. De va int vanligt me h a tta
då. Jag fick n åt sne-ord, m en de brydd jag mej int
om. Sen blev ju h a tta vanligare.»

Anna Lindqvist, född 1888
»Min farfar var storspelem annen och bonden Jo n
Mas’n i Bäsksele. Ä ldsta sonen övertog hem m anet,
så min pappa blev utlöst m ed tvåhundra kronor.
Han blev då arrendator på e tt par olika hem m an i
socknen — bl.a. i Långtvist och Långtjärn. Men det
var o n t om arbete och svårt a tt få fo rtsätta m ed ar
rendena också.
Om kring år 1895 hyrde vi en kyrkkam m are på
Plass’n. I e tt rum bodde vi sex barn och två vuxna.

D et var bara enkla fönster som isade igen på vin
tern. En trevåningssäng, två liggsoffor och e tt bord
var i stort sett hela m öblem anget. Jag m inns ändå
min barndom som ljus och vacker. Fred och ro var
d e t hem m a. Lite m at och lite kläder, m en m ycken
kärlek. Som m artid åt vi barn m ycke växter: salt
gräs, m askrosblad och daggkåpa. Närm aste granne
var en änka m ed fem barn, som hon ensam fick för
sörja så g ott d et gick. De där barna var våra bästa
lekkam rater.
Skogsavverkningarna hade börjat. Om pappa fick
något arbete i skogen m åste han ju vara hem ifrån
och då blev d et inte m ycket över åt fam iljen av
dagpenningen på 2:50. Mamma m åste bidra till för
sörjningen och d et blev de tyngsta arbetena då hon
fick göra som t.ex. skurning och tv ä tt med arbets
dagar som kunde böija klockan sex på m orron och
sluta först vid halvettiden på natten. Daglönen för
henne var fem tio öre. När bröderna m ina blev sex—
sju år gamla, fick de böija tjäna sitt bröd och blev
getare hos någon bonde ute i nån by. Jag blev barn
flicka och lillpiga för bara m aten hos s.k. bättre
fam iljer...
Stor blev glädjen när kyrkoherde D ahlstedt u p p 
lät e tt prästtorp ute i vilda skogen (Rönnvägen
idag). Pappa, som längtat så efter en bit jord, bygg
de nu e tt hus och lagård. Mamma bar allt tegel till
bygget från nuvarande Volgsjöstrand. Två ko r hade
vi och vi kunde till och med sälja mjölk.»

Amanda Jonsson, Meselefors, född 1892
»1907 i april m ånad gick jag och läste för prästen,
som det då hette, i fyra veckor. I vår konfirm ationsgrupp var d e t enbart flickor. Hur många vi var, kan
jag idag inte minnas, m en en stor grupp var vi i alla
fall. Deltagarna var från många olika byar inom Vil
helm ina socken. Vår lärare och konfirm ationspräst
var kyrkoherde Lars D ahlstedt och som undervis
ningslokal tjänade Missionshuset i Vilhelmina.
Själv bodde jag tillsamm ans m ed en annan flicka
i m ina föräldrars kyrkstuga, den s.k. Råselestugan,

och där skötte vi oss alldeles själva. Flickan som
bodde tillsamm ans m ed mig hette Kristina A m anda
också, liksom jag. D ärför använde vår lärare Dahl
sted t alltid hem ortsnam nen fram för våra rätta
nam n när han tilltalade oss. Speciellt eftersom vi
också hade samma andra nam n, d.v.s. Kristina. Där
för kallades vi alltså Kristina Råsele och Kristina
Mesjön. Min kam rat var nämligen från Mesjön, en
liten by strax intill Råsele.
I kyrkstugan lagade vi vår egen m at från medhavda m atförråd och där hade vi i övrigt m ycket trev
ligt för oss själva under denna tid. De s.k. »plass
jäntorna» sprang o fta till oss och hälsade på. Bland
dessa m inns jag bäst Amy Sundberg, Frida Backsell
och Helga Johansson.
Till sist blev d et för oss a tt läsa u t, som d et h et
te, i kyrkan. Vid den högtiden bar vi svarta klän
ningar och knäppkängor. I den stassen ty ck te vi oss
vara om åttligt fina och stora dam er. Vi tycktes
med andra ord vara riktigt vuxna.
Sedan var d e t a tt med hästskjuts åka hem till R å
sele igen, och den roliga tiden i Vilhelm ina var slut.
Nu var m an stor och nu skulle allvaret böija.»

Elvira Johansson, Statsås, född 1898
»Vi gick flere ungdom a tillsam m ans och följdes åt
när vi skull på Plass’n på ungdomshelga. Ibland
rodd vi över Volgsjön. Jag bruke gå i näst bäste
kläa dit. Kängskoern om så behövdes för kyla eller
för väglagets skull, annars barfot. Man skull spara
på sko-nöte. Helgkläa bar m an i knäppasken. Vit
blus av bom ullstyg hadd m an och svart kjol till,
allt hem sytt. De va m indre vanligt me köpt-kläa.
V itt och svart va väldigt stiligt ihop. Man blev fli
tigt oppbjuden till dans ju st i de kläa. Hadd man
också nytjvätte håret och gjort locka m ed spiskro
ken, då va m an så fin m an kunne bli. De hände a tt
danskavaljeren la en ren näsduk bakpå röggen för
a tt skydda vitblus’n för sm utsen och svetten från
händren. Ibland sätte m an fast näsduken me säkresnåla och den fick sitte fast hele kväll’n.
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När vi gick till helga, då bruke vi sjung. Folke
från Statsås-Mellanås va känt som duktige sångara.
På hemvägen då va vi som tyst. Vi va tr ö tt och vi
visst va arbete som vänte på oss då vi kom m e hem.»

och Alfrid Lundberg som ordnade med saft- och
kaffeservering. Vi andra lekte och sjöng ’Uppå källarbacken, uppå källarbacken, där så har jag min
lilla vän. V acker han är, m unter och kär, helst när
han med mig dansar.’ Ack ja!»

Ingeborg Forsgren, Laxbäcken, född 1886

Fabian Sundin, Bodum, Ångermanland,
född 1894

»Jag m inns m in ungdom s m idsom rar. Allt skulle va
ra så rent och snyggt, nystrukna gardiner för alla
fönster och björkar vid bron. Vi drack kaffe i en
lövsal ute på gården. D et var brådskande dagar.
Den hemvävda klänningen skulle vara färdig. Vi ha
de ju fått lov a tt fara till Platsen, som d et då hette.
Inga cyklar fanns på den tiden och inga vägar, bara
en väl upptram pad skogsstig, ö v e r stora m yren var
spänger. Med kilar kluvna stora trän i två delar,
som sedan hyvlats m ed yxa, färdig a tt gå på och
hålla balansen. Tills vi kom till den vackra Volgsjön
och satte oss i tvåroddbåten för a tt bruka våra ar
m ars kraft.
D et var en ögonfröjd a tt se alla dessa m idsom 
m arsbåtar och holm ar. Per-Nilsholmen och Potatis
holm en dit Platsens herrskap hade sina utflykter.
D et rådde nämligen stor klasskillnad på den tiden.
Nu skulle vi landa vid garvare Kungsmäns steniga
strand. Där fick vi se en syn! Tre stockholm sdam er
trippade som små fåglar på stenarna och frågade
hur långt d et var till Lövliden. Vad vi titta d e och
ty ck te a tt dom såg lätta och fina ut! Men dom var
därifrån vår Kung var.
Så började färden uppför Platsbärget. Där m ötte
vi en härlig d o ft av alla de fina m idsom m arblom 
m or, som bärget var fullt av. På högra sidan av vä
gen nära bärget stod gamla dansbanan där SpelP etter med sin fiol drog gamla polskor. Den banan
hade sämre rykte om sig, för a tt där förekom sprit
och slagsmål. På Bärgbacka stod andra dansbanan,
även kallad Skyttepaviljongen. Där var rätta m id
som m arfröjden.
G odtem plare var något n y tt. Dom firade m id
sommarsvakan på lägdan nedanför sockenbrunnet.
Där var lärarinnan A nna Persson, snickaren ö stm a n
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»Vecka före m idsom m ar 1914 kom m e jag cyklandes till Vilhelmina. Jag hadd fare över Hoting och
D orotea och Åsele. Vi var tio syskon i Bodum .
Fem av dem vart vilhelm inabor. Jag skull hit till
V ilhelmina och hjälp bror m in me hans affär, som
en släkting hadd ordna till. Han ty c k t Vilhelmina
va en läm pli plats för en porslinsaffär. Affärn låg i
e tt hus som brann opp 1921, de låg bakanför S tor
gata. De bodd lite folk op Plass’n, m en de va tä tt
mella helgen. Var fjortonde dag åtm instone samles
folke. Dem kom m e från byarna och ibland rodd
dem över Volgsjön och bar ryggsäcka sine och stövlen neråt halsen (helgdagsskorna kallades stövlen)
och hadd kängskoern på föttren. Dem k ö p t kaffe
koppa och tallrika och skålen och lite av vart till
hushålle.
En mikaelihelg då ordna jag till servering u tan fö r
stugebron. Dricka tog m an från Ström sund. Den
kördes h it me häst. Jag sätte u t stola och e tt bord
och där servera jag och såld. En flaska explodere
och bornera och korken for rä tt opp i ansikte på
en karl som beställt. Han vart arg och skull spöa
mej. Då skull dom andren stoppa’n och då vart de
e tt välda slagsmål, som den värsta vilda västern. Jag
m åst rädda grejorna och kaste in dem genom dörra
och låst och stack iväg. Näste dag var de lite lugna
re och jag fortsätte serveringen, m en då höll jag
flasken lite åt sidan då jag skull öppen dem.
1917—1918 var jag skom akar och hadd verkstan
i samma hus som där n ’Kam m ar-Jonke bodd. En
halvsulning herr koste tre kronor och dam två kro 
nor. En halva sulläder (en halvhud) koste tjugofem
kronor och räckt till månge skopar.
H årklippar va jag också. Börje på regem ente u n 

der exisen. Då k ö p t jag en sax för fem tio öre och
en kam för tjugofem öre. Försten jag klippt vart int
så vacker, m en de tog sej. Skylten måle jag själv.
Hadd ju gått i m ålarlära hos en m orbror...
1921 brann a llto p p . Själv fick jag bara skomaskin
kvar. Dem hadd bure u t han m itt i gata. Jag va hele
dan me i vattelangningen från stallsbrunne. Då känt
jag huru vinden hadd vänt. Jag stack hem och kom
in genom dörra, m en kunne int gå u t samma väg.
Jag kaste u t nå grejen genom fönstret och hoppe
själv efter, m en de va så högt och jag föll så styggt,
så jag fick bägge axla b o rtu r led. Men jag tog spunt
m ot en sten och fick axla rä tt och kunne stiga opp
och fo rtsätt släckarbete. Dåliga reskapen va de —
handpum pa och spruta me handtaga för två. Ge
nest branden börje sa jag till han som sålt dynam i
ten , a tt han skull gå hem efter fem kilo och spräng
huse där branden börje. Då hadd vi få tt stopp på el
den. Men de vart int gjort. Sextiosju hus brann ned.
Husvill vart vi allihop på nersida Storgata. Folke
vart utplacere kring vidda. De va vackerväder ge
nest efter branden. En del låg u te på backen och
en del for u t till byarna. Baracka sätte dem igång
och bygg så en del fick fly tt in där.»

Halvar Norman, Risträsk, född 1898
»Då jag va ung och skull fara på Plass’n, då ruste jag
mej och tog på mej bäste kostym en. Ja, byxen stoppe jag diti skinnsäcken. Den där finkostym en hadd
jag på mej under hele helga där på Plass’n. En extra
skjorte me linningen däri halsen va bra och ha me
sej å. Vitvecke, en s.k. lös n ’kraga, den tjvätte och
strök a ’Strykar-H elena för en tjugofem öring om de
behövdes mens m an va där på helga. Vitvecke de
va e tt gusstraff om m an hadd k o rt’n hals. Och de
hadd ju jag. Då helga var slut så hadd m an o n t i
hals’n länge efter. R o se tt’n hadd m an å om m an vil
le va rik tit fin. A ’Strykar-Helena ordna till de där
garnityre om de behövdes. V art m an ovänner och

Vilhelmina kyrkstad,
arkiv.

1920-talet. V ästerbo tten s m useum s

tog på slåss, då bruke vitvecke stå alldeles rä tt u t då
slagsmåle va över.
Föräldra m ine hadd int nån egen kyrkstuge. Jag
bruke få bo hos andre risträskara, till exem pel däri
Josefina Risbergs kam m are eller då kunne jag få bo
däri nol-om -m yr’n-kam m arn. Han som ägd den där
kam m arn, han bodd hem m e däri byn nol i m yra.
På nedra b o tt’n bodd polism an Sundqvist. U tefter
Storgata så ägd risträskara e tt hus där n ’Fabian
Sundin hadd cafeä på övervåningen e tt tag.
Man kunne ju få hyr sej en bädd på helga iblann
för en billig penning. En sån där sängkorg som va
bunne utav rottågen. De va en som hadd flere såna
där sängkorga oppe på vind och dem va så stor a tt
två kunne ligge i lag i dem. Dit på vind va de bara
en rangli n ’stega. En gång då jag kom m e och skull
ligge där så kom m e jag för sent. De va opptage i
alle korga och dem låg där par om par. Jag fick ba
ra göra mej e tt ögonkalas och sen vänd om och gå
ned för den där ranglistegan...».
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Om

våra

kyrkstäders

Annika Sander

»I en den 29 dec. 1919 dagtecknad skrivelse fäste
arkitekten O. Hökerberg Kungl. Byggnadsstyrelsens
uppm ärksam het på de till undergång döm da k yrk
städerna.» Denna larm rapport resulterade i a tt läns
arkitekterna fick i uppgift a tt rapportera om b efint
liga kyrkstäder i respektive län. Fyra år senare,
1923, anslöt Nordiska m useets näm nd »å d et livli
gaste» till tanken a tt ta upp denna försum m ade del
av kulturm innesvården.
På 1920-talet existerade på sina håll ännu e tt
traditionellt kyrkhelgsfirande, m edan d et på andra
platser helt falli t ur bruk — och därm ed också kyrkstugornas nyttjande. Nordiska m useet såg d et där
för som lämpligt a tt hem bygdsföreningar övertog
ansvaret och vården av kyrkstäderna och kyrkstadshusen från de enskilda ägarna.
Så blev nu inte alltid fallet i de västerbottniska
kyrkstäderna. Här finns även goda exem pel på hur
kyrkstäder där kyrkstugorna är i privat ägo om hän
dertagits och kunnat bestå.
Museerna i Um eå och Skellefteå som bistår
med råd och anvisningar till ägare av ku ltu rh isto 
riskt värdefulla byggnader har också deltagit i arbe
te t med kyrkstädernas bevarande.
Av de 28 kyrkstäder som funnits i V ästerbot
ten återstår idag endast nio, som i olika hög grad
har bevarats och nu nyttjas på olika sätt. På andra
platser kan någon enstaka kyrkstadsbyggnad finnas
kvar med helt ändrad karaktär.
Am m arnäs lappstad består av tre tto n stolpbodar och en enstaka kåta. Den är sedan 1905 belä
gen på upplåten plats vid kyrkan och byggnaderna
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ägs av privatpersoner. Lappstaden registrerades år
1950 som kulturhistoriskt märklig enligt länsstyrel
sens beslut.
Av Burträsk kyrkstad, som räknades som en av
länets förnäm sta, återstår idag endast en ursprung
lig stuga. D enna har efter flyttning och om byggnad
få tt ny funktion som vandrarhem . E fter en för
ödande brand 1930 uppfördes tre nya kyrkstugor,
ritade av arkitekt Birger Dahlberg. Dessa har utse
endemässigt föga gem ensam t med traditionella
kyrkstugor, m en visar desto m er på a tt kyrkstadsseden här levde kvar långt fram i tiden.
F ör B yske kyrkstad fastställdes en plan och en
byggnadsordning 1875. K yrkstaden var planerad
fö r 89 kyrkstugor, m en endast nio byggdes. Ä nnu
idag består kyrkstaden av nio kyrkstadshus. Varje
stuga inrym m er fyra till å tta kam m are som var och
en ägs av privatpersoner. I februari 1986 byggnadsm innesförklarades Byske kyrkstad på ägarnas begä
ran.
I Åsele finns sex kyrkstugor bevarade. De fly t
tades på 1940-talet från sin ursprungliga plats på
åsen söder om kyrkan (nuvarande torget) till Lapp
vallen och sedan — 1985 — därifrån till hembygdsom rådet.
I österjörn finns två, av från början sex, k y rk 
stugor bevarade. 1980 flyttades dessa till en plats
närm are gamla prästgården och ingår nu i kyrkans
kursgård som förläggning.
Ur byggnadsvårdssynpunkt har d e t största in
tresset em ellertid ägnats kyrkstäderna i Skellefteå,
Vilhelmina, Fatm om akke och Lövånger.

F lyttn in g av en ky rkstu ga i ö ste rjö r n i mars 1980. Stugan hissades upp p å kraftiga järnbalkar m e d hjul under och drogs av
en lastbil m e d hjälp av en p å sk ju ta n de traktor. F o to: Thure L u n d strö m , Jörn.
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Från renoveringen i
Lövångers k yrk s ta d
1958. V ästerbotten s
m u seu m s arkiv.

Lövånger
Lövångers kyrkstad är belägen norr om den gråstenskyrka som uppfördes om kring år 1500. D etta
kan antyda en äldre anläggningstid för kyrkstaden,
som först nämns på en karta från 1686.
K yrkstaden ger e tt ålderdom ligt intryck med
sin oregelbundna stadsplan som ansluter till ter
rängen och närm ast påm inner om en m edeltida
stadsbebyggelseform. Lövånger är den enda k yrk
stad där också stallar finns bevarade i något större
antal. Dessa bidrar m ed sitt gytter och sin småskalighet till det ålderdom liga intrycket.
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Redan på 1920-talet väcktes tankar på d o k u 
m entation av Lövångers kyrkstad, och under nästa
decennium upprättades en saneringsplan av riks
antikvarieäm betet och Nordiska m useet. Lövångers
hem bygdsförening ställde sig i spetsen för genom 
förandet av d e tta arbete, och kunde på 1940-talet
förvärva äganderätten till de flesta stugorna. Nu på
börjades också en restaurering med hjälp av vapen
fria värnpliktiga. Efter e tt års arbete m ed a tt rädda
kyrkstaden »undan den förgängelsens tand som re
dan börjat gnaga i de tim rade korsknutarna» stod så
Lövångers kyrkstad nyrestaurerad den 11 juli 1942.
Spåntaken som lades vid 1940-talets restaure

ring ersattes 1958 m ed d et enkupiga tegel som än
idag ger en speciell karaktär åt Lövångers kyrkstad.
En ny restaurerings- och moderniseringsom gång
inleddes 1965. Denna indelades i fyra etapper och
avslutades 1983. Nu inreddes kyrkstugorna till
kom fortabla hotellrum m ed pentry, toaletter, och
duschar med allt vad d et innebär av värmeisolering,
elinstallationer och vatten och avlopp. Byggnader
na genomgicks också m inutiöst vad gäller uppriktning och grundläggning.
En ny etapp väntar. Med statliga bidrag från
riksantikvarieäm betet kom m er de stugor som inte
har m oderniserats sedan 1950-talet (främ st längs
Tingshusgatan) sam t stallarna a tt få sina exteriörer
restaurerade. Någon m odernisering av dessa är inte
planerad.

På 1970-talet påböljades genom kyrkstadsstyrelsens försorg stora insatser, som kan sägas vara
avslutade år 1987. E tt aktuellt ägarregister u p p rät
tades. D etta detektivarbete utvisade a tt de 392
kam rarna (i 116 stugor) ägdes av 950—1.050 per
soner! 1974 hölls e tt första förberedande sam m an
träde inför den stora renovering som förutom ar
beten på byggnaderna även innefattade vägarbeten,
m arkarbeten och elarbeten. Byggnadernas renove
ring bekostades till hälften av allm änna m edel, m e
dan kam m arägarna själva tillsköt resten. A rbetena
som etappindelades inleddes 1978 och å tta år sena
re var samtliga etapper avslutade, avsynade och
godkända.
När renoveringarna pågick som bäst, kunde
länsstyrelsen den 25 o ktober 1982 ta beslut om a tt
låta byggnadsm innesförklara hela Bonnstan — 344
av 392 kammaransvariga hade då gett sitt godkän
nande därtill!

Skellefteå
Skellefteå kyrkstad, som nu ligger på älvsbrinken
öster om landsförsam lingens kyrka, har anor från
åtm instone 1600-talet. Nuvarande kyrkstad —
Bonnstan — daterar sig dock från åren efter 1835,
då en förödande brand ödeläde den dåvarande
kyrkstaden.
Bonnstan tillhör de kyrkstäder som tidigt be
döm des som kulturhistoriskt värdefulla, och efter
en inventering av välbevarade kyrkstäder i de två
nordligaste länen tillsattes år 1942 en kyrkstadskom m itté i Skellefteå för »systematisk skötsel och
vård av kyrkstadskom plexet».
K om m ittén böljade redan samma år a tt bedri
va praktiska arbeten m ed hjälp av vapenfria värn
pliktiga. E fter en brand år 1937 hade e tt större
tom rum u p p stå tt och genom om flyttning av hus
kroppar norr om genomfartsvägen återskapades
helhetsintrycket.
Man insåg också behovet av en lokal ordnings
stadga. 1945 utarbetades e tt första förslag, m en
först å tta år senare kunde den fastställas av länssty
relsen. Nu fick Bonnstan en kyrkstadsstyrelse med
Ernst W esterlund som ordförande.

Vilhelmina
1846 invigdes en ny kyrka i Vilhelmina och under
årtiondena därefter uppfördes kyrkstadshusen.
1921 försvann kyrkstugor och övrig bebyggelse
söder om Storgatan i en förödande brand. Redan
tidigare hade bosättning i kyrkstugorna b örjat per
m anentas och efter branden togs flertalet av de
kvarvarande kyrkstadshusen i bruk som bostäder
för de nödställda.
Om Vilhelmina kyrkstad skrevs 1929 a tt »den
verkar kåkstad, där gam m alt och n y tt blandats
ihop på e tt sådant sätt, a tt m an helst önskade se
alltsam m ans jäm nat med m arken och närm ast be
klagar, a tt vådelden, då den rasade, ej gick fram ra
dikalare, än vad som varit fallet».
När insikten om utarm ningen av lappm arkens
kyrkstäder så småningom stod klar, anslog riksan
tikvarieäm betet m edel för en inventering av Vilhel
m ina kyrkstad. VAB (V ästerbottenskom m unernas
A rkitekt- & Byggnadskontor) upprättade sedan e tt
restaureringsförslag på Vilhelmina kom m uns u p p 
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Fatmom akke

Från renoveringen av Vilhelmina k y rk s ta d 1967. V ä ste rbo t
tens m useum s arkiv.

drag. En etappindelad renovering tog sin början
1967. D enna blev både grundlig och genom gripan
de, då byggnaderna var hårt slitna och interiörerna
hade förvanskats under den tid de använts som b o 
städer av m er eller m indre tillfällig karaktär.
Nu har de tjugofem byggnaderna inom kyrksta
den få tt ny användning som butikslokaler, hotell
och elevbostäder.

70

Ä ldsta kyrkan i Fatm om akke daterar sig till 1790talet, och därm ed börjar också lappstadens historia.
1881—1884 uppfördes nuvarande kyrkan.
På fjällsluttningen ned m ot K ultsjön söder om
Ransarån ligger lappstaden m ed upp em ot hundra
talet byggnader. Större delen av lappstadens bebyg
gelse utgörs av k åtor och bodar. Men ned m ot stran
den ligger också nybyggarnas tim rade stugor.
Man insåg tidigt värdet i denna kyrkstad — som
»en blandning av vildmark och åldrig kultplats».
Här fanns något av den ursprungliga kyrkstadens
väsen; a tt vara samlingsplats endast vid kyrkliga
högtider och under vardagen ligga öde. Till d e tta
bidrog också a tt vägen till Fatm om akke bröts sent.
Intresset för platsen hade dock till följd a tt den u n 
der en period på 1940—50-talen nyttjades för e tt
m idsom m arfirande som inte var av ursprunglig
»kyrkhelgskaraktär». Den profana »nöjesdelen» i
Fatm om akke är nu etablerad på norra sidan R an
sarån.
Lappstadens byggnader i Fatm om akke är i en
skild ägo och hela anläggningen står under överin
seende av Fatm om akkestyrelsen m ed representan
ter för samerna, Vilhelmina församling och läns
styrelsen.
Den vaktm ästare för Fatm om akke kyrkplats
som kom m unalnäm nden hade u tse tt, var på 1940talet aktiv när d et gällde a tt begära pengar för repa
ration av lappstadens bebyggelse. Han noterar a tt
brädkåtor har b ö q a t uppföras. K åtorna i F atm o 
m akke är av bågstångskonstruktion. Ursprungligen
var de u tförda med näver och torv. Renoveringar
har senare u tfö rts m ed invändigt virke av sågade
bräder och täckning m ed papp och sågbakar. Bo
darna har i vissa fall få tt nylagda torvtak — en lös
ning som m odifierats med s.k. Platonm atta som er
sättning för d e t ursprungliga (nu svårtillgängliga)
nävret m edan andra, m er oläm pligt, har belagts
m ed plåt.
Sedan 1970-talet har statliga m edel anslagits till
lappstadens restaurering och underhåll.
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Kurser fö r allmänheten i arkeologisk utgrävning och inventering
Som m aren 1987 anordnade Väs
terb o tten s m useum tillsamm ans
med Folkuniversitetet två vecko
kurser, en m ed arkeologisk u t
grävning på program m et och en i
inventering av fornläm ningar. U t
grävningen förlädes till en cam 
pingplats vid Agnsjön, en n atu r
skön plats i Bjurholm s kom m un.

På stranden vid Agnsjön finns
läm ningar efter en forntida b o 
sättning som går tre eller fy ra tu 
sen år tillbaka. Ständig nötning
av bad- och campinggästers tram p
gör a tt läm ningarna sakta m en sä
kert rörs om och försvinner, och
därm ed en del av kunskapen om
vår förhistoria. N u kunde en del
av denna räddas.
U nder vår kursvecka grävde vi
fram många redskap och m ängder
av avslag, de stenflisor som slås
b ort från stenen när m an form ar
e tt redskap. Vi fann skrapor av
glänsande vit eller rosaskim rande
kvarts, använda för a tt skrapa
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skinn eller trä, pilspetsar av olika
ty p er och stenm aterial.
Spår efter lyckad ja k t fanns
rikligt i form av stora m ängder
benrester. Vi återfann även köks
avdelningen, två kokgropar som i
princip är ugnar i jorden. I k o k 
gropen lade m an heta stenar, på
dessa k ö tt och sedan täcktes gro
pen tills k ö tte t ko k at färdigt.
Stenåldersbostad vid Sandsjön
— årets p ro jekt
I år tänker vi hålla en kurs vid
Sandsjön i Sorsele kom m un. Här
finns åter en plats där nutidens
cam pingintressen
sam m anfallit
m ed forntidens boplatsom råde,
nämligen Sandsjöns stugby, Sandsjönäs, cirka tre mil söder om Sor
sele.
M itt ibland nutidens camping
stugor ligger nämligen en »stuga»
som beboddes för så där en f e m sextusen år sedan, d.v.s. från sam 
m a tid eller kanske t.o.m . tidiga
re än de riksbekanta hyddorna i
V uollerim i N orrbotten. I V äster
b o tte n finns e tt tio tal »byar» från
denna tid med runda hyddor som
grävts ned en bit i m arken för a tt
ge bättre värme och skydd. Flera
hyddor har redan undersökts,
bl.a. av V ästerbottens m useum ,
och vi vet därför redan en del om
dem : vilka djur som jagades, när
man bodde här och vilka redskap
som användes. Om ni vill veta m er
om d e tta och kanske själva hjäl
pa till a tt bygga på vår kunskap
om V ästerbottens tidigaste »by
bor», så kom och gräv m ed oss i
sommar!

Grävningen kom m er a tt ledas
av utbildade arkeologer.
Inventeringen
Inventeringen som m aren 1987
förlädes till B juröklubb, denna
pärla som är V ästerbottens östli
gaste pun k t. Här har säljägare vis
tats från järnålder och fram åt till
m edeltid när troligen ström m ings
fisket tog över. Platsen har också
varit viktig för de finska sälj ägar
na som under 1800-talet stanna
de till här under sina jaktfärder
i isen.
Rösen och tom tningar är de
vanligaste fornläm ningarna från
dessa tider. U nder kursveckan
tram pades många mil över hällar
och klappersten och resultatet
blev a tt sju nya fornläm ningar
upptäcktes.
H olm ön
årets invent er ingsmål
Även på H olm ön finns rikligt
m ed fornläm ningar. Främ st har
m an no terat rösen och stensättningar. Även labyrinter och k o m 
passrosor finns här på klapperstensom råden. H olm ön inventera
des senast i slutet av 1950-talet,
och troligen kom m er vi a tt h itta
många fler fornläm ningar än de
nu kända.
Vi hoppas a tt en lagom stor
skara ska finna d e tta intressant
och förutom den nyttiga m otion
som fornm innesinventering ger,
så får ni lära er den bästa tekniken
a tt leta, hu r m an sedan beskriver
fornläm ningen och exakt m arke
rar dess läge på kartan.
—

A nm äl dig till kurs i
IN V E N T E R IN G A V F O R N L Ä M N IN G A R
2 7 /6 —1/7 på H olm ön.

A nm äl dig till kurs i
A R K E O L O G ISK U TG RÄV N IN G fö r amatörer
4 - 8 /7 vid Sandsjöns stugby söder om Sorsele.

Kursen riktar sig till alla som har e tt intresse av ar
keologi och särskilt till dem som gärna är ute i na
turen. Du får lära dig den bästa tekniken att leta,
hur man beskriver fornlämningar och exa kt m arke
rar deras lägen på kartan.

Vi gör en utgrävning av en 5.000 år gamm al hyddbotten. Du får en orientering om hur en utgrävning
läggs upp för att man ska kunna dokum entera den.
Du lär dig också känna igen stenåldersfynd, rita av
detaljer i jordlagren eller påträffade konstruktioner,
och göra en nivå- och fosfatkartering.

Lärare: arkeolog Sten Gardeström.
Logi: ordnas i H olm ö stugby.
A vgift: 450 kr. Kursmaterial ingår; ej resor och logi.

Lärare: arkeolog Åsa Lundberg.
Logi: ordnas i Sandsjöns stugby.
A vgift: 450 kr. Kursmaterial ingår; ej resor och logi.

Båda kurserna görs i samarrangemang med F olkuniversitetet. Anm älan senast 31/5 till m useets reception,
tel 090/11 86 35.

D IA L E K T E R I V Ä ST E R B O T T E N
2 7 - 2 9 /5 på Vindelns folkhögskola.
Kursledare: Lars-Erik Edlund, Umeå.
Närmare upplysningar genom Vindelns folkhögskola, 922 00 VIND ELN, 0933/100 24.

I nästa nummer

Till somm aren presenterar vi e tt stort bildnum mer.
Länsm useets bildarkiv om fattar nära en halv miljon
bilder från 1860-talet och fram till våra dagar. Ur
denna bildbank ko m m er vi a tt välja ut och textsätta
en mängd kulturhistoriskt intressanta fotografier.
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