
SPF SENIORERNA Rönnen i Piteå har varit på besök i Skellefteå. Första anhalten var i 
Landsförsamlingens kyrka, där Lismarie Bengtsson visade och informerade om kyrkan. Den 
majestätiska byggnaden, som i sin nuvarande form stod färdig 1799, skapades av Jakob Rijf 
från Österbotten. Kyrkan har 2000 sittplatser och konkurrerar med att par andra kyrkor om 
titeln Sveriges största landskyrka. Lismarie berättade om minnen från den äldsta kristna 
tiden som förvaras i kyrkan. Mest känd är Skelleftemadonnan, en romersk Mariabild, skuren 
i valnöt på 1160-talet. Sankt Göran och draken är ett norrländskt träsnideri från 1400-talet. 
Efter besöket i kyrkan, promenerade man genom ”Bonnstan”, som är området strax öster 
om kyrkan och innehåller 116 kyrkstugor, som är ordnade efter två parallella gator, eller som 
Carl von Linné beskriver vid sitt besök 1732: en oräknelig hoop av huus, en artig stad byggd 
uti twenne gator med tvärgator. När den första kyrkstaden i Skellefteå uppstod, är inte 
dokumenterat, men torde vara från början av 1600-talet. Den har eldhärjats flera gånger. 
Vid den senaste branden 27 oktober 2012, brann två hus, innehållande sexton kammare. 
Efter lunchen, som intogs på Nordanågårdens värdshus, samlades man vid den prisbelönade 
Stadsparken. Sandra Nordin, som varit stadsträdgårdsmästare i Skellefteå redogjorde för 
parkens historik och hur man numera strukturerat den för att framhäva dess särart. 
Stadsparken har haft kaktusplantering i varierande skepnader sedan 1920-talet och Sandra 
anser sig ha rätt att vara stolt över den. I parken fick besökarna stifta bekantskap med 
konstnären Knutte Westers Bronsstaty av den Kosovoalbanske flyktingpojken Gzim Dervishi 
från Boliden. Där gömmer sig en vacker men tragisk berättelse om vänskap, skilda vägar och 
återseende. 
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Sandra Nordin berättar om Stadsparken 


