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Content: This essay is about Skelleftea church town which is named Bonnstan and refers to the city for farmers. 

Originally, its mission was to function as temporary residence for long distance travelers of the villages, during 

weekends intended for religious gatherings. Bonnstan have furthermore periodically and in lesser extent been 

used as permanently abode for domestic workers. Nowadays the area consists of 114 cottages with nearly 400 

chambers.

The earliest known documentation of Skelleftea church town’s existence is from the 17th century even though it 

may have its origin from the Middle Ages. These early church cottages burnt down in 1835 and were restored two 

years after the accident. Bonnstan from 19th century has been well preserved ever since.

My analysis is about how Bonnstan has served as a meeting place for the city's inhabitants, from the 17th century 

until today. I also aim to find parallels between these buildings aesthetics and its target audience, together with 

use. This essay follows a chronological disposition in which social and cultural contexts are examined with the 

method hermeneutics.

Its aesthetics is characterized by simplicity and has fulfilled many important purposes in social and cultural 

context through time. I aim to declare my opinion on why this is an important monument with complex meanings.

Keyword: Skelleftea church town, Bonnstan, Church town, Art, Architecture, Aesthetics, Function, Hermeneutics.



När jag kom till Sunnanå gästgivaregård, fick jag se (även en stor å, vilken jag färjades över) invid  

kyrkan Skellefte, en oräknelig hop av hus, liksom en liten artig stad, med vita skorstenar, byggd uti  

2:ne gator, med tvärgator, bestående av 350 á 400 hus. De svarade mig, att var bonde i socknen  

hade sitt hus, uti vilket han var om högtidsdagarna.1 

    Carl von Linné 1732

Iter Lapponicum (Lapplandsresan)

1 Carl von Linné. Caroli Linnæus Lapplandsresa år 1732, Caroli Linnæi, Iter Lappnoicum, Dei gratia institutum 
1732, Stockholm:Wahlström & Wikström, 1957, s.84.
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1. Inledning

Flertalet gånger har jag vandrat i Skellefteå stad kring platser som har historiska anor. Det kan 

handla om en byggnad, en staty, ett område som alla förmedlar sin egen berättelse. Genom att 

fördjupa oss i sådana arv så skulle vi alla kunna få en bättre förståelse för varför saker och ting bör 

bevaras och vårdas. Att låta vår historia falla i ruiner är för mig inget alternativ. Istället för att 

passera utan att reflektera så vill jag tillhöra dem som tar sig tid att fundera över det historiska arvet. 

Jag är född i Skellefteå stad och har valt att dokumentera ett lokalt byggnadsminne med ett 

intressant förflutet som jag finner värdefullt att förmedla. Ämnet för den här uppsatsen är Skellefteå 

kyrkstad som kallas för Bonnstan som betyder böndernas stad och härstammar från den tid då 

byarna tillhörde Skellefteå socken. Skellefteå kyrkstad är ett nationellt kulturarv av riksintresse och 

sedan 1830-talet har den bevarats på sin nuvarande plats men dess historia kan ha anor från 

medeltiden.

Syfte och Frågeställning

Det jag fokuserar på i min undersökning är på vilka sätt kyrkstaden har haft en viktig betydelse för 

Skellefteå stad och socknens allmogekultur. Det vill säga vilka användningsområden Bonnstan har 

haft under olika epoker. Ur ett konstvetenskapligt perspektiv är också syftet med min uppsats att 

beskriva hur den arkitektoniska utformningen speglar kyrkstugornas ursprung, målgrupp och 

funktion. 

De frågor jag behandlar i uppsatsen är:

 Vilka användningsområden hade Bonnstan förr i tiden och vilka visioner har man med 

den idag?

 Hur ser arkitekturens formspråk ut och hur är konstruktionen påverkad av den tid den 

skapats i?

 Vilka sociala och kulturella faktorer har haft inverkan på Bonnstans utveckling?
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Teori och metod

Bonnstan är ett nationellt kulturarv i trä som tillhör en av Sveriges få bevarade kyrkstäder. Sedan 

1600-talet och framåt har den haft en central roll socialt och kulturellt där kyrkstadens utveckling 

speglar ett samhälle i förändring fram till att Skellefteå stad formades. 

Jag utgår från den vetenskapliga metoden hermeneutik som underlag för mina argument och den 

information jag uppmärksammar. Den hermeneutiska metoden värdesätter de historiska och 

kulturella sammanhangen som viktiga fragment för att försöka uppnå en förståelse av helheten. 

Min hypotes är att estetiken och Bonnstans generella utveckling är påverkad av rådande ideal, 

ideologier och stadens samhällsutveckling. Människan i fokus är också viktig i sammanhanget 

eftersom befolkningen har haft en stor inverkan på kyrkstadens betydelse, uppkomst och 

utformning. Med den utgångspunkten anser jag att helheten bör analyseras utifrån delarna och att 

ämnet måste undersökas som ett fenomen i tid och rum. 

I arbetet med min undersökning har jag genomfört en granskning av den litteratur som finns i ämnet 

för att lägga fram mina egna infallsvinklar. Eftersom kyrkstäder i allmänhet har sitt ursprung i 

förflutna ideologier och förordningar har jag genomfört en djupdykning i källor som behandlar 

svensk kulturhistoria. Centrala delar för undersökningen är material som specifikt behandlar 

kyrkstädernas utveckling, tidigare forskning angående Bonnstan samt Skellefteå stads historia.

Vid sidan om källmaterialet är resonemangen baserade på min personliga upplevelse och erfarenhet 

av besök i Bonnstan. Det jag huvudsakligen vill lyfta fram är på vilka sätt arkitekturen haft en 

positiv betydelse för invånarna. 
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Avgränsning och urval

Undersökningen är avgränsat till 1600-talet fram till idag och de estetiska och funktionella 

aspekterna är det primära. Urvalet har slutligen skett genom insamling av information och 

överläggning av vad jag anser är mest användbart för ämnets infallsvinkel. 

Det innebär att flera andra punkter som i sitt rätta sammanhang också är av betydelse, angående 

kyrkstäder, i det här fallet har uteslutits.

Material och tidigare forskning

Inom den tidigare forskningen i ämnet saknas dokumentationer angående Bonnstans arkitektoniska 

värde ur ett konstvetenskapligt perspektiv. Den estetiska utformningen har inte omvandlats, istället 

har den vårdats. Sedan byggnadsminnesförklaringen år 1982 har Bonnstan officiellt 

uppmärksammats som arkitektur värd att bevara för framtiden. Min konstvetenskapliga 

infallsvinkel i ämnet kan därför synliggöra det estetiska perspektivet. Betydelsen av de sociala och 

kulturella sammanhangen förekommer förvisso i tidigare dokumentationer, men jag önskar att bidra 

i forskningen med mitt perspektiv angående de orsaker som bidragit till kyrkstadens förändringar. 

Material i ämnet behandlar i första hand 1600-talet till och med 1800-talet men när det gäller 1900-

talet och framåt så minskar forskningen. Därför är det av intresse att närmare lyfta fram vilken 

uppgift och betydelse Bonnstan har i dagens samhälle.

Bland den tidigare forskning som förekommer är Ragnar Berglings doktorsavhandling i ämnet 

kulturgeografi, Kyrkstaden i övre Norrland : Kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under  

1600- och 1700-talen (1964), en av de främsta då det gäller kyrkstäder som fenomen. Berglings 

verk är tillförlitligt och synliggör flera intressanta perspektiv, men som titeln antyder tillämpar han 

ingen djupgående analys av kyrkstädernas sociala funktion. Att analysera kyrkstadstraditionen som 

en del av en social konstruktion är dock av stort intresse för min undersökning. Min teori är att den 

sociala aspekten har haft stor inverkan på platsens användningsområde och långlivade arv. Till de 
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avsnitten har jag istället haft användning av källor som årsskriften Västerbotten, Kyrkstadsliv 1:88 

(1988). Utöver detta tillkommer material om Skellefteå stad och om socknens historia. 

Lokalhistorikern och forskaren Ulf Larsson har med böckerna Människor och miljöer i  

Skelleftebygden Del 1.(2008a) och Del 2.(2008b) samt Skellefteå socken 1650-1790 : en 

redogörelse för bönder, hantverkare och soldater i en nordsvensk bygd på basis av Knut Lundbergs  

material (2001) sammanställt användbar information i ämnet. 

2. Bakgrund

Kyrkstädernas utveckling

Kyrkstäder kan kortfattat beskrivas som en samling av enkla stugor, uppförda i närheten till 

sockenkyrkan, som i första hand användes som husrum vid kyrkobesök. På en del platser var 

anläggningarna så omfattande att det närmast går att jämföra med ett eget samhälle.2 Kyrkstädernas 

utformning och funktion tyder på att de har sitt ursprung i medeltiden och att de uppkom i samband 

med att kyrkor började byggas i allt större utsträckning än tidigare. Dessvärre är det bristfälligt på 

arkiverat material som kan ge belägg för kyrkstäderna ursprung innan 1600-talet.3 Dessa byggnader 

är huvudsakligen en företeelse i norra Sverige även om det också funnits på andra platser i Sverige 

samt i Norge och Finland.4 De långa avstånden i de norrländska socknarna gjorde det nödvändigt 

med övernattningsmöjligheter för att fullfölja kyrkans krav. Lösningen på problemet blev tillfälliga 

bostäder i form av stugor intill kyrkan. 

Med hjälp av utbredningskartan(Bild 1) som Ragnar Bergling har sammanställt presenteras en 

översikt av antalet kyrkstäder som ursprungligen har förekommit i Sverige. Kartan baseras på 

källmaterial från Stockholms lantmäteris arkiv samt på inventeringar av landets kyrkstäder som 

Byggnadsstyrelsen genomförde år 1922 och som Riksantikvarieämbetet fortsatte år 1941. Denna 

2 Ragnar Bergling. Kyrkstaden i övre Norrland: Kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under 1600- och 1700-
talen. Diss. Uppsala universitet. Uppsala: Skytteanska samfundet. 1964, s.15-16

3 Bergling, s.107
4 Bergling, s.42
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innefattar alla anläggningar som i mer eller mindre omfattning kan definieras som kyrkstäder.5 

Enligt denna har det totalt förekommit sjuttiotvå stycken i Sverige, från Enontekis i Lappland till 

Kopparberg i Västmanland, men endast sexton av de ursprungliga kyrkstäderna är bevarade.6  De 

anläggningar som återstår är därför ett värdefullt kulturhistoriskt arv.

Kyrkstädernas expansion kan definieras som ett resultat av den lutherska reformationen och den 

statsmakt som kyrkan fick under 1600-talet i samband med stormaktstiden. Den lutherska 

reformationen förespråkade att den svenska nationen skulle enas för att bilda en konkurrenskraftig 

stormakt. En viktig del för att genomföra detta var att bestå av en enhetlig religion som involverade 

alla invånare. Genom denna ideologi blev det religiösa livet centralt, med nya kyrkliga 

förpliktelser.7 Religion hade också tidigare haft en viktig roll och i kyrkoordningen från år 1571 

formulerades kraven med orden:

Men hwilken som lagha Helgedaghar ellies bryter på föracht, eller ock tager ööl för sigh, så at han  

ther med försumar komma til Kyrkio, honom skal bådhe kyrkioplicht och werdzligit straff warda  

pålagdt, ther han sigh icke annars rettar.8

Helgdagar hade länge betraktats som heliga tillfällen och förenade med tro. Vid frånvaro skulle 

kyrkotukten vidtas, vilken avser de bestraffningar som drabbade de som bröt mot kyrkans regler. Ett 

belägg för detta är ovanstående citat som handlar om kyrkotukten och när den bör användas. Det 

antyds även att straffpålägg kan tillkomma och på vilka grunder. I det här fallet så är intag av 

alkohol en anledning till ytterligare påföljd eftersom det inte är acceptabelt att missa helgdagar på 

grund av den anledningen. Bestraffningarna förväntades resultera i att de aldrig skulle begå det 

misstaget igen. Men vilket straffet blev framgår inte.

Under 1600-talet blir kyrkotukten ännu strängare än tidigare och åtgärderna blir fler. Även om 

straffet i de flesta fall blev böter kunde andra medel vidtas och straffpålägg tillkomma. Vid 

straffpålägg tog högre instanser beslut om konsekvenserna och påföljden behövde inte vara enligt 

5 Bergling. s. 42-43
6 Av de kyrkstäder som fortfarande är levande så används tre av dem för kommersiellt bruk. Tre stycken är privatägda 

men ej bevarad som kyrkstadstradition. Övriga tio har bevarad kyrkstadstradition, d.v.s. att kyrkstadens funktion vid 
kyrkhelger till en viss omfattning fortfarande förekommer. ”Samtliga kyrkstäder som funnits i Sverige”, Bonnstan -  
böndernas stad i Skellefteå http://bonnstan.skelleftea.org/kyrkkart.htm (2012-10-24)

7 Anders Jarlet, ”Kyrka och tro”, Signums svenska kulturhistoria: Stormaktstiden, Jakob Christensson(red.), Lund: 
Signum, 2005, s.249-250.

8 Bergling, s.111.
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lagbokens paragrafer.9 Vid sidan om strängare tukt blir kraven på kyrkobesök mer omfattande under 

denna period. Som en konsekvens av de ökande kyrkliga kraven lagstiftade Skellefteå landsting om 

den så kallade kyrkoturen år 1681, som gjorde sig gällande för alla socknar inom Västerbottens län. 

Kyrkoturen var en förordning för hur ofta kyrkobesök skulle ske. I den framgår det att bybornas 

avstånd i mil mätt till kyrkan är riktlinjen för hur ofta kyrkobesöken bör ske. Det innebär att de med 

en mils avstånd till sockenkyrkan ska besöka varje söndagsgudstjänst. De med upp till två mil 

varannan och tre mil var tredje och så vidare. Vid högtider skulle alla vara där.10 Om närvaroplikten 

inte följdes var en daler kopparmynt den lägsta boten som en gård fick betala första gången, för att 

sedan bli högre om frånvaron återupprepades.11 De som bröt mot lagstiftningen protokollfördes men 

de allra flesta friades i häradsrätten, eftersom riktlinjerna var svåra att leva upp till i praktiken.12 

Under mitten av 1700-talet så upphörde dock straffavgifterna.13

Med utgångspunkt i de lutherska kraven på enhetsreligion så blev det grunden till upprättandet av 

ytterligare nya kyrkstäder. På grund av reformationen utökades tillfällena i kyrkan med krav på 

katekesundervisning och fler predikningar än tidigare. De krävde lång närvaro i kyrkan och 

samtidigt blev tukten strängare.14 Det ökade även behovet av logi.

År 1855 avskaffades kyrkoplikten.15 Sedan dess har de olika kyrkstäderna utvecklats i olika 

riktningar men Bonnstan är en av de kyrkstäder som fortsättningsvis använts vid kyrkliga 

sammanhang efter denna period.

9 Bergling, s.110-111
10 Bergling, s. 110-112.
11 ”Kyrkotur”, Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen, Bd 2,  

Umeå: Norrlands universitetsföralg.1994, s.382.
12  Lester Wikström. ”4. De som varit borta från kyrkan” ur Några tidiga källor till det religionsvetenskapliga 
delprojektets skelleftestudier: Kulturgräns norr, u.å, Uppsala: Eget förl., s.11.
13 ”Kyrkotur”. Norrländsk uppslagsbok. 1994, s.382.
14  Bergling. s.363.
15  ”Kyrkoplikt”. Nationalencyklopedin,  http://www.ne.se/lang/kyrkoplikt Hämtad 2012-12-22.
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Bild 1. Karta över Sveriges 72 kyrkstäder markerat med sockengräns som ursprungligen  

publicerades i Ragnar Berglings bok från 1964.

De gröna punkterna avser kyrkstäder med bevarad kyrkstadstradition. Här ingår Bonnstan, punkt  

39.

Orange, kyrkstäder på kommunal mark men i privat ägo. 

Röd, kyrkstäder i kommersiellt bruk som exempelvis hotell.

Svart, ej bevarade kyrkstäder.
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3. Skellefteå kyrkstad - Bonnstan 

Exteriör
Bonnstan har bevarats i gott skick sedan de befintliga husen upprättades under 1800-talet. Under 

lång tid har den bestått av 116 robusta timmerstugor och 392 kamrar.16 Efter den senaste branden 

den 27 oktober 2012 så eldhärjades dessvärre två hus med sammanlagt 16 kammare.17 Det innebär 

att det i nuläget existerar 114 kyrkstugor på området. Byggnaderna är enkla timmerstugor som 

består av liggande stockar konstruerade med byggnadstekniken som kallas knuttimring. Tekniken 

innebär att de timrade väggarna sammanfogas med varandra parallellt så att hörnen på stockarna 

möts, hörnen bildar så kallade knutar(Bild 2). Detta sätt att bygga på har sedan medeltiden varit 

användbart i norden genom den goda tillgången på barrträd.18 Utformningen visar även tecken på 

allmogens hantverk eftersom knuttimrade hus av tradition är böndernas arkitektoniska uttryck. Finn 

Werne som är arkitekt och professor i arkitektur gör jämförelser mellan formspråk och social status, 

vilket betyder att det arkitektoniska formspråket beskriver hantverkets sociala tillhörigheter. Med 

hjälp av arkitektur kan vi förmedla vår självbild och framhäva vår kunskap. För allmogen var deras 

specialitet att bygga med timmer och självaste knutarna var det svåraste i konstruktionen. Genom 

att uppmärksamma knutens dekorativa form visade bönderna att de behärskade tekniken.19 De var 

timringskonstens mästare. 

I Bonnstan står stugorna tätt placerade i rader uppdelade i kvarter(Bild 3).  Placeringen av stugorna 

uppvisar regelbundenhet även om vissa luckor har uppstått orsakat av bränder, vilket medfört att det 

förekommer friliggande hus eller tomma tomtrader. Exempelvis är stallen några av de hus som i 

samband med bränder och 1900-talets sanering och inventering av Bonnstan tagits bort.20 

Husraderna varieras mellan en- och tvåvåningsplan och intill en del stugor förekommer det trappor 

med loftbroar längs fasadens utsida(Bild 4). Vanligtvis är åtta kammare fördelade på två våningar 

medan envåningshusen har fyra. 
16  Annika Sander, ”Om våra kyrkstäders bevarande”, Västerbotten, Kyrkstadsliv 1:88, nr 1. Västerbotten (Umeå. 

1920), Umeå: Västerbottens läns hembygdsförening. 1988, s.69

17  Göran Abramsson. ”Oersättliga hus brann ner”, Norran, 29 oktober 2012 .
18 ”Knuttimring”. Nationalencyklopedin , http://www.ne.se/lang/knuttimring  Hämtad 2012-12-20.
19 Finn Werne. Böndernas bygge: Traditionellt byggnadsskick på landsbygden i Sverige, Höganäs: Wiken, 1993, s.78-

80.
20 ”Mer om stallarna” Bonnstan - böndernas stad i Skellefteå http://bonnstan.skelleftea.org/stallar.htm  Hämtad 2012-

12-16
12
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För ett kyrkstadshus som i Bonnstan som brukades år 1806 så beskrivs ytorna:

Huset som låg i östra delen av kyrkstaden, norr om Smedsgatan, var 4,4 meter långt och brett och  

3,8 meter upp till väggbandet och 7,9 meter upp till taknocken. Tomten var 4,72 meter i kvadrat.21

Den tunga husgrunden vilar på stora knutstenar vilket medför att husen lyfts upp från den fuktiga 

marken så att de lättare kan undvika röta. Fönstren är enkelt utformade med spontade panelluckor 

av stående brädor som är stängda när ägarna inte vistas i husen. Yttertaken består av antingen av 

takpannor av betongtegel, plåtbeläggning eller pappskivor. Dessa har ersatt det ursprungliga 

spåntaket av säkerhetsskäl.22 Även dörrarna är av det enklare slaget men är utrustade med kraftiga 

smidesbeslag för att försäkra sig mot obehöriga gäster när husen står tomma. 

De allra flesta husen i Bonnstan har omålade husväggar. Ett litet antal har målade fasader men i 

större utsträckning förekommer det vitmålade fönsteröverstycken tillsammans med fönsterluckor i 

flera olika kulörer(Bild 5). Till det i övrigt avskalade fasaderna anser jag att dessa färgade fönster 

gör estetiken intressant. Blandningen av kulörer vittnar om husens omfattande historia eftersom 

dessa färger ger en inblick i de antal renoveringar som arkitekturen genomgått, samt mångfalden av 

olika ägare.  

21 Ulf Lundström, Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-talet: Ett bidrag till Skellefteås historia.  
Skellefteå: Kulturgräns norr. 2008b, s.636.

22  Länsstyrelsen Västerbotten. Bonnstan: Skellefteå kyrkstad: Riktlinjer och bestämmelser för underhåll. 2008, s. 14.
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Bild 2. Ritning hämtad ur Bonnstan: Skellefteå kyrkstad: Riktlinjer och bestämmelser för  

underhåll(2008). Stugornas liggande timmer, knutar och loftbro. 

Länsstyrelsen Västerbotten.
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Bild 3. Karta hämtad ur Bonnstan: Skellefteå kyrkstad: Riktlinjer och bestämmelser för underhåll (2008). 

Länsstyrelsen Västerbotten. Kartan har visar Bonnstan i ett senare skede och har tillkommit sedan 

byggnadsminnesförklaringen år 1982 där den streckade linjen visar inom vilken radie som 

kulturminneslagen gäller. Huvudgatan i Bonnstan leder från öst till väst centralt genom det 

kvadratiska torget i mitten. 
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Bild 4. Översikt av exteriörens utformning. Ett kyrkstadshus på två våningar med loftbro och  

kryssräcke. Foto: Michaela Norlund. November 2012.

Bild 5. Husrad av envånings- och tvåvåningshus i Bonnstan. Till de omålade fasaderna 

förekommer även inslag av färg. Foto: Michaela Norlund. November 2012.
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Interiör

Den femte september 2012 besökte jag Bonnstan för att inventera kammare 223 som ägs av 

Skellefteå Museum och som har i uppgift att vara ett visningsobjekt för turister och invånare. Detta 

kyrkstadshus har två våningar med omålade fasader(Bild 6). I den förhållandevis smala hallen 

består golvet av breda golvplankor och de bärande väggarna är av grovhugget timmer. Centralt från 

hallen leder en mycket smal och brant trätrappa upp till övervåningen, se bild 7 som visar en 

liknande hall, och under denna finns ett mindre utrymme som kan ha använts till förvaring. 

Inredningsstilen är avskalad och skiljer sig troligtvis inte markant från hur det var inrett under 1600-

talet till och med 1800-talet. Huset består av flera kammare som motsvarar rum på cirka tolv till 

sexton kvadratmeter.23 Rummen är av det enklare slaget med spartansk inredning som sedan sin 

tillkomst har varit utrustade med öppen spis och tillgång på sovplats. I kammare 223 återfinns 

eldstaden kvar i gott skick och är vid besöket fortfarande i bruk. Inuti rummet är takhöjden relativt 

låg och dörren liten, något som i sitt sammanhang kan motiveras med att det höll kvar värmen bättre 

i samband med eldning. Väggarna består av träpanel men är täckta av fastspikat Örvikspapp som 

var en form av lokalproducerat isoleringsmaterial, vilket tillverkades under perioden 1908-1938.24 

Kammaren bör därför ha utrustats med detta någon gång under dessa år för att ge bättre isolering 

(Bild 8).

23 ”Bonnstan i Skellefteå”, Bonnstan - böndernas stad i Skellefteå http://bonnstan.skelleftea.org/historia.htm
       (2012-12-26)

24  Annika Hallinder, ”Kyrkstadsliv”, Västerbotten, Kyrkstadsliv 1:88, nr 1. Västerbotten (Umeå. 1920), Umeå: 

Västerbottens läns hembygdsförening. 1988, s.17.
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Bild 6. Planlösningen över en kyrkstuga på två plan med fasad i norr som under andra halvan av  

1800-talet flyttades från Bonnstan till Byske kyrkstad. Kammare nummer 12C är jämförbar med  

Skellefteå museums kammare 223. Ritning av Roland Lundberg, White arkitekter AB. Skellefteå  

museums arkiv.
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Bild 7. Hallen i Bonnstadskammare med trappa. Foto: Ulf Torstensson.

Bild 8. Inredningen i kammare 223. Foto: Birgitta Bjurman, Skellefteå museum.

19



Området

Prästbordet 

Bonnstan finns på området Prästbordet som är en stadsdel belägen cirka en kilometer väster om 

stadens centrum och som också innefattar Skellefteå landskyrka(Bild 9). Centralt genom Bonnstan 

går huvudleden som förr i tiden var en viktig förbindelse för transport och den väg som tog 

invånarna till kyrkan. Stadsdelen Prästbordet gick tidigare under namnet Kyrkobordet och år 1784 

uppges trettio hushåll haft sin bostad inom kyrkstaden med egna gårdar där deras huvudsakliga 

sysselsättning var jordbruk. Av de övriga så var det änkor och pigor tillsammans med cirka 50-60 

handelsmän som hade tillåtelse av prosten att få bo där. Utöver dessa var det vanligt att otillåtna 

gäster bodde på platsen. Prosten ansåg att dessa lösdrivare var tjuvar som roade sig med att göra 

platsen osäker för de boende. Personer som installerade sig på platsen utan tillstånd skulle straffas 

med böter på tre riksdaler och sexton killingar samt bli portade från området.25 

I samband med branden år 1835 förstördes stora delar av den tidigare kyrkstaden och en ny 

återupprättades år 1837 längre bort från kyrkan än den tidigare. Husen upprättades på den plats de 

återfinns på idag. Området är naturskönt och kyrkstadshusen är belägna vid en brant sluttning vilket 

ger flera av husen en vacker utsikt över Skellefteå älv (Bild 10).

25 Ulf Lundström, Skellefteå socken 1650-1790 : en redogörelse för bönder, hantverkare och soldater i en nordsvensk  
bygd på basis av Knut Lundbergs material, Ulf Lundström(Red.)Umeå: kulturgräns norr. 2001, s.733
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Bild 9. Markering av Bonnstan och landskyrkan. Foto: Jan Norrman. Okänd datering.  

Riksantikvarieämbetet.

Bild 10. Fotografi från 1895 med en vy av Bonnstan sett från kyrktornet. Foto: Jonas Nordstrand.  

Skellefteå museum. Kulturarv Västerbotten. 
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Helhetsintryck av arkitekturen

Bonnstadens estetik går förenklat att sammanfatta som enkla hus där utformningen var tillräcklig 

för att användas som husrum vid kortare tillfällen, medan det som permanent bostad kan 

generaliseras som ett enkelt ekonomiboende. Den avskalade estetiken och ekonomiska 

konstruktionen är ett tydligt bevis för arkitekturens nära samband till stugornas funktion, hantverket 

och vilka personer som skulle använda dessa. Att det var säsongsbetonat antyder exempelvis den 

mycket enkla isoleringen, planlösningen, den avskalade möbleringen och bristen på faciliteter. 

Mossan som isolering tillsammans med öppen spis som enda värmekälla är inte tillräckligt under 

vinterhalvåret i Sveriges nordligaste delar. De trångbodda och oinredda kamrarna bör därför 

sammanfattas som tillfälliga hem eller i en del fall bostad för de lägre ställda i samhället. Allmogen 

fick en plats att övernatta på istället för att tvingas ta den slitsamma och långa promenaden mellan 

kyrkan och hembyn. Under storhelger förekom flera arrangemang fördelat över flera 

sammanhängande dagar och då var logi nödvändigt. För tjänstefolk och fattiga som också bebodde 

platsen såg de antagligen bostad i utbyte mot arbete som en bra betalning. 

Min analys och upplevelse av Bonnstan uppvisar bevarade stilistiska drag som är gemensamt med 

Berglings beskrivning för hur ett typiskt kyrkstadshus från 1600 -1700-talet var utformat. Kortfattat 

beskriver han det som ett spartanskt avskalat boende med eldstad som enda värmekälla och 

stängbara luckor på fönstren.26  I Västerbottens årsskrift 1988:1 beskrivs kyrkkammaren som ett 

rum som generellt sett hade tillgång till en vedbänk, en- till två gustavianska sängar, ett skåp och 

kommod, bord och stolar samt eventuellt skåpsängar med tanke på det begränsade utrymmet. Till 

detta tillkommer enkel isolering i form av tidningar på väggarna som under 1900-talet byttes till 

papp.27 Ovanstående beskrivningar av en bonnstadskammare är därför i sitt utseende jämförbar med 

hur kammare 223 har bevarats. 

Konstruktionen framhåller tydligt det hantverksmässiga tillvägagångssättet och det praktiska i att ta 

tillvara på den lokala naturens tillgångar när husen upprättades, vilket mycket väl kan vara av 

ekonomiska skäl. Kyrkstadshusen är likvärdiga men de är inte med exakthet identiska. Det 

övervägande intrycket är förutom det vackra i det enkla att de övervägande utgår från geometri. 

26 Bergling, s.40-41.
27 Hallinder. s. 16-17.
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Något som framgår i interiörens symmetri, exteriörens kvadratiska former och kyrkstadens 

regelbundenhet. 

Med utgångspunkt av möbleringen av det mycket begränsade utrymmet framgår det att volymen 

utnyttjades på allra bästa sätt för att ge plats åt många personer. Nyckelordet var smarta lösningar 

som är funktionella men tar lite plats. Med hjälp av multifunktionella möbler kunde inredningen 

anpassas efter behov och ett tydligt exempel är skåpsängarna. 

I samband med branden den 27 oktober 2012 eldhärjades två hus, tyvärr var museets kammare 223 

en av de som gick förlorade.28 

4. Användningsområde genom tiderna

Kyrkstaden i Skellefteå benämns som Bonnstan som anspelar på den rad av viktiga funktioner som 

den har haft för bondesamhället. Det finns inga exakta årtal för Bonnstans uppkomst på grund av 

bristande dokumentation. Men de första säkra bevisen för dess existens härstammar från 1630-talet 

även om den möjligtvis kan ha återfunnits inom socknen redan under medeltiden. Under 1600-talet 

bestod Bonnstan av två kyrkstäder belägna öster och väster om landskyrkan.29 År 1672 inträffade 

den första stora branden som förstörde de tidigare kyrkstugorna och efter detta flyttades kyrkstaden 

i riktning österut.30 Under 1800-talet inträffade ytterligare en större brand och även denna gång 

brann majoriteten av alla hus ner till grunden. En ny återupprättades några år senare på samma plats 

som den står placerad på idag. 

28  Göran Abramsson. 2012. Oersättliga hus brann ner, Norran, 29 oktober .
29  Ulf Lundström, ”Bonnstan i domböckerna”, Västerbotten, Kyrkstadsliv 1:88, nr 1. Västerbotten (Umeå. 1920), 

Umeå: Västerbottens läns hembygdsförening. 1988. s.37.

30 Kristian August Fellström. Från kyrkbacken: Historiska anteckningar från Skelleftebygden, 2 uppl. Skellefteå: Eget 
förlag, 1964, s. 70-71
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1600-tal och 1700-tal

Bonnstan har haft en rad olika användningsområde som genomgått förändringar över tid. Den fråga 

vi i första hand bör finna svaret på är: Vilka tankar hade de med kyrkstaden? 

För att analysera varför den behövdes från första början behöver vi se det som en del av ett större 

kulturellt sammanhang där flera olika faktorer har haft inverkan. 

Bostad vid sammankomster

I första hand har Bonnstan i likhet med andra kyrkstäder haft viktiga funktioner i samband med 

kyrkliga sammankomster då sockenbor med långt avstånd till kyrkan fick bruka husen som 

sovplats. Att kyrkstäder till största delen har haft störst spridning i norra Sverige beror på att 

Västerbotten och Norrbotten innefattar ett stort geografisk område där avstånden mellan byarna är 

milslånga.31 De långa avstånden var i synnerhet ännu mer aktuella under den gamla socknens 

indelning där Skellefteå socken innefattade byar som Norsjö med åtta mils avstånd till Skellefteå. 

I takt med reformationen fick gudstjänster en stor betydelse och söndagar uppmanades som en 

gudagåva som skulle ägnas åt den kristna läran.32  Under 1600-talet och 1700-talet hade alla 

hemmansägare inom socknen rätt till en kammare, stall samt förstuga.33 I sin helhet bestod 

kyrkstugorna av flera kammare som skulle ge plats åt flera familjer vid de obligatoriska mötena i 

kyrkan. 

Indirekt har Bonnstan även fungerat som permanent boende för de som fått tillåtelse av prosten att 

bo där.34 Utöver detta har Bonnstan uppfyllt andra viktiga syften såväl kulturellt som socialt. Delvis 

beror det på att kyrkstaden var Skellefteås första form av samhälle.  

De första dokumentationerna om Bonnstans existens var förteckningar över socknens fattiga 

invånare, vilket hade antecknats i slutet av boskapslängderna. Det talas om de boende i ”staden” 

och dess invånare åberopades som inhysta i ”böndernas huus på kyrkebolet. År 1629 benämns de 

som ”huusfolk som äro inhyses uthi allmogens kyrkiehus”.35 Staden som i det här fallet syftar till 

31  Bergling, s.109.
32  Bergling, s.114.
33  Bergling, s.67.
34  Lundström, 2001, s.733
35 Ulf Lundström. ”Skellefteå kyrkstad och kyrkplats i äldre tider” i Skelleftebygden: årsskrift 1992, Stig-Henrik 

Viklund(Red.), Skellefteå: Föreningen för Skellefteforskning, 1992, s.28.
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kyrkstaden tyder på att kyrkstugorna användes som permanent bostad. 

Eftersom byborna från början endast hade rätt till husen i samband med viktiga händelser inom 

socknen med obligatoriskt deltagande så betyder det i teorin att kamrarna skulle stått tomma under 

andra perioder. I praktiken hade det inneburit att Bonnstan under större delen av året inte varit i 

bruk men istället för att låta husen eka av tomhet så fick fattigfolket bo där. När husens ägare från 

byarna eller handelsmännen inte vistades på plats vårdade tjänstefolk deras stugor.36 Huspigorna 

höll kamrarna rena och fräscha, i utbyte fick de någonstans att sova. Bonnstan tillhör därför en av 

de kyrkstäder där stugorna utöver säsongsboende till en viss utsträckning också har fungerat som 

permanent bostad. 

Handel och tingshus

Om kamrarnas huvudsakliga syfte var husrum följer tätt därefter de rättsliga användningsområdena 

och området som handelsplats viktiga funktioner. Bonnstan hade under 1600-talet och 1700-talet 

stor betydelse som samlingsplats för handel och som centrum för socknens befolkning. Enligt den 

information som finns angiven om perioden 1781 så fanns det fastställt att tre marknader skulle 

hållas i kyrkstaden fördelade under vår, höst och vinter. Dessa marknader inträffade under 

terminerna 13-15 mars, 25-27 augusti och 12-14 december. Allmogen önskade även under sent 

1700-tal att få tillåtelse till så kallade frimarknader i kyrkstaden i samband med dessa terminer. Till 

viss del gick allmogens vilja igenom med tanke på att terminer för fria marknader infördes år 1792 

inom Skellefteås handelsområde fördelade under perioderna 13-15 mars, 18-20 augusti och 5-7 

december. Marknadsterminerna lever vidare under en längre tid framöver men sedan år 1890 så 

schemalades inga marknader i almanackan.37 Bonnstan har även nyttjats som centrum för 

skatteindrivning och tingsplats. Inom kustens socknar så var det vanligt med flera tillfällen för 

skatteindrivning och cirka två årliga ting.38 Angående tingsplatser inom Skellefteå socken under 

1700-talet framgår det att Skellefteå hade tre olika tingsplatser där två av dessa var i närheten av 

kyrkan och gav möjligheten att övernatta i kyrkstugorna.39 

36 Lundström, 2008b, s.635-636.
37 Bergling. s.237-238.
38 Bergling. s. 312-313.
39 Bergling. s. 331.
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1800-talet

Böndernas stad och Borgarstaden

1800-talet var på flera sätt präglat av samhällsförändring där målet var tillväxt. I samband med 

kungliga brevet från den sjätte maj år 1817 ändrades förutsättningarna för att bygga kyrkstugor 

inom Västerbotten och Norrbotten. Restriktionerna blev att endast de med över en mils avstånd till 

kyrkan skulle få möjlighet att upprätta en stuga i kyrkstaden. De som redan hade en stuga till 

förfogande hade dock fortsättningsvis rätt till den men fick inte bygga ett nytt.40  Sedan 1800-talets 

mitt har därför kamrarna använts mindre frekvent än förut och under andra förutsättningar. Det kan 

också vara en viktig anledning till att kyrkstugorna står bevarade ännu idag. Bonnstan fick en annan 

betydelse än tidigare men fortsatte att fungera som en viktig plats.

Vid sidan om de nya förutsättningarna som det kungliga brevet medför blev den första stora 

händelsen den förödande branden som inträffade 25 september år 1835. Branden var omfattande 

och skövlade stora delar av den äldre kyrkstaden. Omgående påbörjades planeringen för att upprätta 

en ny kyrkstad och redan den 16 november samma år var kartan för den nya kyrkstaden fulländad.41 

Branden inträffade troligtvis på grund av en eldsvåda i ett av stallen. Eftersom stallen var den plats 

där lösdrivare vistades anklagades de för att ha orsakat branden. Med anledning av detta påbörjades 

utrensningen av fattigfolket och inhysta, all form av fast bosättning blev på papperet förbjudet.42 År 

1837 bröts en sex meter bred genomfartsled på platsen för att kunna planlägga de nya husen 

omkring denna. I samband med planeringen så föreslogs också en ny resolution angående hur 

kyrkohus skulle se ut. De nya husen skulle inte få byggas på två våningar och stå tätt 

sammanfogade. Allmogen överklagade besluten och tydliggjorde att de ville ha rätten att 

sammanbygga stugorna och låta kamrarna fördelas på två våningar. År 1837 stod den befintliga 

kyrkstaden i Skellefteå klar och upprättad längre bort från kyrkan i riktning åt öster till platsen den 

innehar idag.43 Byggnaderna blev mest troligt placerade i olika grupperingar beroende på sockendel. 

Det vill säga de bybor som följde samma väg till kyrkan och kyrkstaden upprättade sina stugor intill 

40 Bergling,. s.76-77.
41 Fellström, s.72-73.
42 Hallinder,.1988, s.34
43 Fellström, s.73-74.
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varandra.44 Med utgångspunkt i denna information kan det vara en anledning till att stugorna blev 

upprättade i kvarter med gator. Kyrkstugornas konstruktion antyder även att allmogen lyckades 

häva delar av restriktionerna eftersom de är formade enligt deras vilja. Det vill säga stugor som står 

i täta längor där några har kammare fördelade på två våningar. 

Ungefär parallellt med anläggandet av den nya kyrkstaden påbörjades ytterligare en av periodens 

stora samhällsförändringar där målet var urbanisering. År 1841 startades planeringen för 

upprättandet av en stad inom Skellefteå socken.45 Den så kallade Borgarstaden. Efter förhandlingar 

angående tomterna fick Skellefteå stadsprivilegier år 1845 och det innebar början på det som skulle 

resultera i ett nytt centrum. 46 Staden upprättades längs Skellefteå älv parallellt med kyrkstaden och 

sedan dess bildade kyrkstugorna ett eget samhälle, vilket klassificerades som Bondstaden till 

skillnad mot Borgarstaden.47 Därav anledningen till att den idag kallas för böndernas stad, 

Bonnstan. 

Borgarstaden och Bondstadens framträdande skillnad var husens formspråk. Till skillnad mot 

böndernas täta rader av ekonomiska timmerbyggnader intog borgarnas hus en mer påkostad 

karaktär med större tomter.48 Bildandet av Skellefteå stad blev början på den urbanisering som 

medförde att handelsområdet förändrades. Den tidigare så viktiga marknadsplatsen, Körran, vid 

kyrkan tappade successivt sin funktion till fördel åt stadskärnan. Handlare inom handelsområdet 

som haft marknadsbodar på Körran valde därför att bygga hus i Skellefteå stad i istället.49 Ödet för 

Bonnstan som marknadsplats påverkades också då ordningsstadgan reglerades år 1868. Den nya 

lagordningen fastställde att ingen handel skulle få bedrivas i kyrkstaden vid sidan om officiella 

marknadsterminer, annars skulle böter tillkomma. Detta var ett beslut som låg rätt i tiden eftersom 

behovet av handel på området avtog i samband med tätorternas tillväxt. Urbaniseringen medförde 

att affärsmöjligheterna utökades och orsakade att kyrkstaden tappade sitt övertag som 

marknadsplats.50 Att handeln koncentrerades till ett nytt centrum ökade klyftorna i samhället och det 

påverkade livet i Bonnstan. Urbaniseringen skapade grupperingar mellan borgare och bönder, ”vi” 

och ”dem”. 

44  Fellström, 1964, s.71.
45 Ulf Lundström Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-talet: ett bidrag till Skellefteås historia, D 1, 

Skellefteå: Kulturgräns norr, 2008a, s.437.
46  Lundström, 2008a, s.440-441.
47  Fellström, s.74
48  Eva Vikström, ”Böndernas stad”, Västerbotten, Kyrkstadsliv 1:88,  nr 1. Västerbotten (Umeå. 1920), Umeå: 

Västerbottens läns hembygdsförening., s.7-8

49  Lundström, 2008a, s.440-441.
50 Hallinder, .s.27.
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Kyrkstugornas fortsatta betydelse

En skarp markering mellan olika samhällsklasser är periodens kännetecken som införlivades i 

invånarnas olika leverne.51 När stadskärnans målgrupp var borgare som ägnade sig åt kultur och 

nöjen blev böndernas stad ett tillhåll för de andra. Bonnstan bildade en egen stadsdel, den blev en 

”stad i staden”. Under mitten av 1800-talet avskaffas dessutom kyrkoplikten. Det betyder att från 

och med denna tidpunkt så fanns det inte längre några krav som tvingade invånarna att gå i 

kyrkan.52 Med nutida ögon sett kan vi tolka det som en indikation på att det moderna samhället som 

växte fram innebar en ny tid där religion till viss del fick en annan roll. Kanske kan vi se det som att 

fokuseringen på framtidens samhällsplanering bidrog till att alla resurser gick åt ett annat håll, 

vilket fick dem att släppa taget om Bonnstan. 

Avskaffandet av kyrkoplikten hade kunnat resultera i ett kraftigt minskande av kyrkobesöken, men 

så blev inte fallet. För allmogen hade kyrkobesöken blivit en tradition. Dessutom var det mycket 

mer än endast predikan i kyrkan. En aspekt är nämligen att kyrkobesöken var förknippade med att 

hålla sig uppdaterade eftersom predikstolen även var ett sätt att läsa upp de senaste nyheterna. Där 

fick de veta om eventuella marknader eller exempelvis uppbörd av skatt. På det privata planet var 

det ur många synpunkter ett sammanhang att träffa vänner och släkt. Storhelger var tillfällen då 

bybor fick resa utanför hemmet och övernatta i Bonnstan. En upplevelse oavsett ålder och 

förberedelserna var dagslånga. Hos de som hade tillgång till häst så var vagn färdmedlet men 

väldigt många som saknade dessa förutsättningar fick vandra, många gånger barfota för att inte 

smutsa ner finskorna som var till för kyrkobesöket. Eller beroende på årstid ta hjälp av andra 

färdmedel som spark.53 Det indikerar att mötena i kyrkstaden och kyrkan var något som invånarna 

värdesatte trots de långa avstånden till platsen.

1800-talet var en händelserik period där kyrkstugorna i Bonnstan såväl återupprättades och 

genomgick stora förändringar när det gäller användningsområde. Från att i sin helhet ha använts i 

stor omfattning övergick det att till bli mer säsongsbetonat.

51 Lundström, 2008a, s.458.
52 Hallinder. s.13.
53 Hallinder, s.14-16.
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1900-talet fram till idag

Även om stugornas funktion som permanent boende eller övernattning vid sidan om kyrkhelger 

avskaffades under 1800-talet så lindrades dessa förbud till viss del under 1900-talet. Fram till 1930-

talet var det vanligt att kamrarna fungerade som sovplats vid enstaka tillfällen. Exempelvis var de 

användbara som bostad för säsongsarbetare och långväga arbetssökande.54 Besök i Bonnstan vid 

kyrkhelger var även en av dess regelbundna användningsområde fram till cirka 1940-talet. Men i 

takt med periodens nya kommunikationer prövades Bonnstans öde. Förbättrade transporter 

möjliggjorde att även långa resor kunde genomföras på samma dag. Det medförde att stugorna 

oftast stod tomma och de vårdades varken invändigt eller utvändigt.55 Under denna period blev 

därför många kyrkstäder rivningsprojekt, men inte Bonnstan. Sedan dess har stugorna genomgått 

renovering och platsen har levandegjorts genom återupprättande av traditioner.

Bonnstan byggnadsminnesförklarades år 1982 vilket innebär att den är skyddad av 

kulturminneslagen. Det medför att ägarna har begränsade rättigheter eftersom de är underordnade 

staten och man avser att kyrkstaden ska bevaras i autentiskt skick till efterkommande generationer 

(Bild 11).56 

De grundläggande paragraferna i kulturminneslagen lyder:

 

 Byggnaderna får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt  

förändras. Äldre detaljer i exteriören som trappor, dörrar med tillbehör, fönsterluckor,  

fönsterbågar med glas samt dörr- och fönsterfoder ska bibehållas. 

 Byggnaderna ska underhållas så att de inte förfaller. Vård -och underhållsarbeten ska  

utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Samråd ska ske med  

Länsstyrelsen eller annan som Länsstyrelsen utser.57

Under 1900-talet har stugorna övergått till försäljning åt privata ägare där det eventuella köpet går 

via Skellefteå landsförsamling.58 Som en trygghet för ägarna så finns kammarägareföreningen, 

54 Hallinder, s.34.
55 Hallinder, s.35
56 Länsstyrelsen Västerbotten, 2008, s.1.
57 Länsstyrelsen Västerbotten, 2008, s.5.
58 ”För att samordna ägarna av bonnstadskamrarna finns en förening, som också ligger bakom denna hemsida”, 

”Bonnstan - Böndernas stad i Skellefteå” http://bonnstan.skelleftea.org/forening.htm (2012-12-01)
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vilket är en ideell organisation som jobbar för att levandegöra kyrkstaden.59 För att köpa krävs det 

att personen i fråga är folkbokförd i Skellefteå kommun, att kyrkorådet godkänner köpet och att 

markupplåtelseavtalet är undertecknat. I samband med upprättandet av det förbinder sig köparen till 

reglerna som avser ordning och underhåll.60 I Skellefteå landsförsamlings ordningsstadga för 

äganderätten av kyrkstadskamrarna finns det angivet till vilka syfte de får användas idag. 

Paragraf nio och tio anger att:

§ 9

Kyrkstadskammare får användas i samband med tillfälligt besök vid kyrkplatsen för kyrkliga  

aktiviteter såsom gudstjänstbesök, församlingsarbete, vård av gravar och liknande angelägenheter.  

Kamrarna får även användas vid kulturella arrangemang samt som träffpunkt för släkt och vänner.

§ 10

En kyrkstadskammare får inte användas stadigvarande utan högst några dagar i följd. När  

lägenheten inte används skall dörrarna hållas låsta och fönsterluckorna stängda.61

Riktlinjerna säger att det är ägarnas uppgift att vårda arkitekturen i gott skick, samtidigt som de 

förändringar som genomförs inte får påverka kulturarvets värde. Till exempel får ägaren inte 

använda tryckimpregnerat virke och för underhållning av exteriören får endast linoljefärg användas. 

Byggnadsminnesförklaringen skyddar endast det yttre, vilket innebär att ägaren har tillåtelse till 

förändring av interiören (Bild 12 och Bild 13). 62 Den ålderdomliga karaktären hos är av stor 

betydelse men mest sannolikt tillhör kammare 223 en av de få bonnstadskammare där det autentiska 

skicket bevarats i samma omfattning. De flesta kyrkstadshus har genomgått upprustning och 

inredningen har anpassats efter ägarens behov. Det medför också att varje kyrkstuga är unik. 

Bonnstan ett välbevarat kulturarv och det är en angelägenhet att föra arvet vidare så länge som 

möjligt.

59 ”Stadgar för Skellefteå kyrkstads kammarägareförening”, http://bonnstan.skelleftea.org/stadgar.htm (2012-12-01)
60  ”Ordningsregler för kyrkstadskamrarna” Bonnstan –Böndernas stad i Skellefteå

 http://bonnstan.skelleftea.org/ordnregl.htm (2012-12-03)
61    ”Ordningsregler för kyrkstadskamrarna” Bonnstan –Böndernas stad i Skellefteå,  

http://bonnstan.skelleftea.org/ordnregl.htm (2012-12-03)
62 Länsstyrelsen Västerbotten, 2008, s. 5-6.
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Bild 11.  Exempel på ett kyrkstadshus som uppvisar väl bevarat omålad exteriör av autentisk  

karaktär. Foto: Michaela Norlund. November 2012
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Bild 12. Fotografi på kammare som visar interiören idag. Foto: Ulf Torstensson.

Bild 13.  Eldstaden är fortfarande i funktion. Foto: Ulf Torstensson.
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5. Avslutande diskussion

Det framgår att kyrkstäder haft en central roll för Sveriges socknar innan städernas uppkomst. I 

Bonnstan är användningsområdet präglat av variation över tid men det finns även flera faktorer som 

kvarstår.  Det finns en viktig gemensam nämnare som sammanbinder de flesta av kyrkstädernas 

funktioner genom tiderna. Den går att sammanfatta med ett ord – gemenskap. Genom att finna 

speciella rum och tidpunkter för möten så sammanförs människor. För Skellefteås invånare är 

Bonnstan en plats för möten och det är något som har pågått under flera epoker. 

Under 1600-talet och 1700-talet bidrog de långa avstånden till att nära och kära nödvändigtvis inte 

träffades så ofta som de egentligen önskade. Detta var framförallt något som berörde 

bondesamhällena eftersom deras tidskrävande arbete med jordbruket medförde att de inte frivilligt 

lämnade sin arbetsplats. Kyrkoturen till Bonnstan blev därför deras sätt att få en paus från arbetet. 

Även om det var en viktig stund för kyrkliga tillfällen hade det också en viktig social betydelse. Att 

samlas i kyrkan och övernatta i Bonnstan var förenat med dagar av gemenskap. Det fortsatte den 

också att vara även efter att kyrkoplikten avskaffades.

Den sociala betydelse som kännetecknar Bonnstan framgår i de fall där den använts i samband 

högtider och storhelger. Hembygdsforskaren och Skellefteå museums förste intendent Ernst 

Westerlund formulerar sig i Skelleftebygdens historia, Del1(1993) med orden:

Levde man i en tillvaro där kontakterna med omvärlden var sporadiska och omväxlingen i det  

dagliga livet i huvudsak bestämdes av årstidernas växlingar och de olika arbeten som därav följde,  

tog man gärna tillfället i akt att ordentligt fira större helger och ibland vissa andra märkesdagar  

som man numera inte tillmäter samma betydelse som man då gjorde.63

Dessa ord sammanfattar vilken viktig betydelse platsen har haft för umgänge mellan invånarna. De 

högtider som allra mest bidragit till folksamling är traditionella storhelger som är en del av en större 

tillställning. En tillställning förenat med nöjesarrangemang.64 Vid storhelger skulle alla delta och 

eftersom helgfirandet pågick under dagar övernattade de i kyrkstugorna. Fram till 1772 var de 

63 Ernst Westerlund. Skelleftebygdens historia, Del 1: Kolonisation, uppodling och utveckling,. Seder och bruk, skrock,  
sägner och folktro. 2. uppl. Skellefteå: Skellefteå kommun. 1993, s.166.

64 Ernst Westerlund, s.175.
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största helgerna pingst, påsk och jul med en uppdelning i gammaldomshelger och ungdomshelger.65

Påsken är den högtid som Westerlund kallar för ”ungdomens verkliga kyrkhelg” där de kyrkliga 

syftena blev sekundära istället för primära. Helgen inleddes och avslutades visserligen med 

gudstjänst men däremellan ägnades dagarna åt festliga arrangemang. Åtminstone för de yngre var 

det fundamentala lockbetet handel och nöjesfält.66 Idag tillhör midsommar den högtid som för 

Bonnstans del har haft störst betydelse och som levandegör kyrkstadstraditioner (Bild 14 och bild 

15). Under 1950-talet påbörjades arbetet för att lyfta fram kyrkstaden och som en följd av detta 

pågår det årliga midsommarfirandet på kyrkstadstorget sedan år 1953 som är en stor folkfest.67 Min 

utgångspunkt är att högtiderna i Bonnstan har varit betydande för arkitekturens uppskattning 

eftersom det återupplivar kyrkstaden liv och rörelse ännu idag. 

Bild 14. Midsommarfirande år 1958. Foto: Norra Västerbotten. Skellefteå museum, Kulturarv 

Västerbotten.

65 Bergling. s.116-117.
66 Ernst Westerlund, s.175-176.
67 Hallinder, s.36.
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Bild 15. Folksamling i Bonnstan vid midsommar. År okänt. Foto: Ruben Stenlund. Skellefteå 

museum, Kulturarv Västerbotten.

35



Kulturarv

Kyrkstadshusen är landsbygdens hantverk från början till slut. Det första steget var att få rättighet 

att bygga och efter det slutföra projektet på egen hand. Ur ett nationellt och internationellt 

perspektiv har kyrkstadshusen stor betydelse för stadens turism. Skellefteå är en av de få svenska 

städer där kyrkstaden är bevarad och ännu mer unikt är det att vissa traditionella 

kyrkstadstraditioner lever vidare, vilket bidrar till att stugorna och torget kommer till användning. 

Skellefteå formades under 1900-talet till en framgångsrik industristad och i sin helhet var 

industrialismen en epok för nya tekniker, kommunikationer och visioner med byggandet. I samband 

med att byar blir tätorter tillkommer stadsförnyelse och för Skellefteås del resulterade 

stadsförnyelsen i att mycket av den äldre arkitekturen i trä gick förlorad till fördel åt periodens nya 

material som tegel och betong. Bonnstan är förvisso värdefull träarkitektur men det återfinns även 

på ett attraktivt område med en vacker vy över älven och närhet till Skellefteå centrum. Med den 

utgångspunkten hade kyrkstadshusen möjligtvis riskerat att gå förlorade i samband med stadens 

tillväxt om det inte klassificerats som ett kulturarv. Jag anser därför att det var ett mycket viktig 

beslut som genomfördes då kyrkstaden byggnadsminnesförklarades på 1980-talet. 

Det är fascinerande att endast några stenkast från centrum ha möjligheten att vandra genom 

böndernas stad och uppleva ett arv från tidigare generationer.
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6. Sammanfattning

Kyrkstäder är en samling byggnader vilka huvudsakligen användes som tillfälligt boende i samband 

med kyrkobesök eller andra sammankomster intill sockenkyrkan. Ursprungligen har det funnits 

sjuttiotvå stycken kyrkstäder i Sverige och i störst utsträckning inom Norrland, men endast 16 finns 

bevarade.

Jag analyserar kyrkstaden i Skellefteå som finns att uppleva på stadsdelen Prästbordet cirka en 

kilometer från stadens centrum. Denna kyrkstad kallas för Bonnstan som betyder böndernas stad 

eftersom husen ursprungligen var avsedda för allmogen. Den består av en större samling 

knuttimrade stugor i täta rader som under lång tid haft flera sociala och kulturella 

användningsområden. De första kända anteckningarna om Bonnstans existens är från 1600-talet 

men den kan mycket väl ha sitt ursprung i medeltiden. Under år 1835 eldhärjades dessvärre 

kyrkstugorna och de flesta gick förlorade. År 1837 återupprättades en ny kyrkstad längre bort från 

landskyrkan. Där har Bonnstan blivit bevarad fram till idag. 

Syftet med min uppsats är att finna de centrala aspekterna till Bonnstans förändring sedan 1600-

talet och framåt, där jag letar paralleller mellan estetiken och sociala samt kulturella faktorer. För att 

testa min hypotes använder jag mig av metoden hermeneutiken som värdesätter fragmenten hos det 

ämne man studerar. Fragmenten kan förklaras som sammanhangen och i det här fallet med betoning 

på betydelsen av tid och rum. Genom att undersöka delarna eftersträvar jag därför en bättre 

förståelse av helheten. 

Arkitekturen består i dagsläget av 114 knuttimrade hus i täta rader placerade i ett rutnätssystem med 

totalt nästintill 400 kammare. Husen är på ett respektive två våningsplan med vanligtvis fyra eller 

åtta kamrar. Inredningen är spartansk och enkel med eldstad som enda värmekälla. Ytorna är små 

men skulle ha plats för många, därför användes funktionella möbler som skåpsängar. Stugorna i 

Bonnstan användes som säsongsbetonat boende åt allmogen vid kyrkliga sammanhang eller av 

handelsmän. 

Användningsområde som tillfälligt boende under storhelger och söndagsgudstjänster var det 

primära på grund av kyrkoplikten. De långa avstånden som byborna hade medförde att de behövde 
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tillgång till sovplats intill kyrkan och av den anledningen skapades kyrkstäderna. Fram till 1800-

talet användes den även som boende åt fattigfolket. Dessa började arbeta som tjänstefolk med 

uppgift att hushålla kamrarna då ägaren inte vistades på platsen.

Efter branden under 1800-talet reglerades rätten till kyrkstuga och kamrarnas användningsområde 

som permanent bostad blev ej tillåtet. När Skellefteå stad bildades år 1845 klassificerades Bonnstan 

som Bondstaden till skillnad mot Borgarstaden. Sedan 1900-talet har stugorna renoverats och 

övergått i privat ägo. Ägarnas viktigaste uppgift är att bevara och levandegöra kyrkstaden. 

Skellefteå är en av de städer som valt att bevara en del traditionella kyrkstadstraditioner och ännu 

idag anordnas kyrkhelg i Bonnstan och arrangemang vid högtider. År 1982 

byggnadsminnesförklarades Bonnstan och det innebär att detta lokalhistoriska kulturarv ska vårdas 

inför framtiden. 
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