Arvidsjaur kyrka, Norrbottens län
Sammanställning av viktiga händelser för kyrkan relaterade till källor
Kommentar
Nedan redovisas uppgifter hämtade från ATA och Norrbottens museums aktarkiv. För att få en så fullständig bild som möjligt av kyrkomiljöns
utveckling rekommenderas att församlingen kompletterar befintlig sammanställning med uppgifter från egna arkiv. Material som k an vara
värdefullt att gå igenom är arbetshandlingar, ritningar, fotografier, protokoll och dyl.

År

Händelse

Källa/referens

1500-tal

Det första kapellet uppförs på platsen.

Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr
22, 1991

1606-07

Ny kyrka uppförs som en följd av Karl IX:s lappmarkspolitik. Det gamla kapellet behålls och används som
tullbod.

Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr
22, 1991

1704

Ny kyrka och klockstapel, som användes som
stiglucka, uppförs. Byggmästare var Lars Nilsson,
Blåsmark, Piteå.

Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr
22, 1991

1826

Ny kyrka uppförs av byggmästare Israel Rönnberg,
Piteå och Nils Petter Benzelius, Luleå. Gamla kyrkan
auktionerades bort och användes som kyrkstuga ända
fram till 1890-talet, då bondstadens kyrkstugor revs.

Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr
22, 1991

1900-02

Nuvarande kyrkan uppförs. Arkitekt Gustaf
Hermansson.

RAÄ:s byggnadsregister

Ritningarna upprättade efter församlingens önskemål,
att efterlikna kyrkan i Jokkmokk utan att för den skull
bli en kopia.

”Träkyrkor i Sverige”, Anders
Åman, Marta Järnfeldt-Carlsson,
Sune Jonsson, Umeå, 1999.

1931

Renovering av två oljemålningar med motiv "Kristi
lidande historia" respektive "Golgata". Konservator
Mathias Pehrson.

ATA

1949-50

Restaurering av kyrkan. Länsarkitektkontoret, Luleå.
Tillstånd till:

ATA



Innerbågar i vindfång och tornrum



Värmeisolering av väggar mot torntrappor och
innertaket i tornets trapphus



Igensättning av fönstret i koret och ombyggnad av
altaruppställningen



Färgsättning och dekorering i koret. Konstnär Ivar
Hjertqvist



Omändring av arkivet till transformatorrum och wc



Ombyggnad av bänkarna



Elektrisk uppvärmning



In- och utvändig målning

1950

Ny begravningsplats. Ritningar av Bengt
Emanuelsson.

ATA

1953-54

Renovering av orgeln.

Norra Västerbotten 26/11 1953

1954

Fasadbelysning i form av fem strålkastare skänktes till
församlingen av Arvidsjaurs Husmodersförening.

Piteåt-Tidningen 22/9 1954

1958

Nytt gravkapell. Ritningar av Bengt Emanuelsson.

ATA

Rivning av det gamla gravkapellet.

1962

Toaletter inrättas i källaren under sakristian.

ATA

1963

Rivning av uthus vid kyrkan.

ATA

1960-65

Utvidgning av begravningsplats. Trädgårdsarkitekt
Lena Möller.

ATA

1965

Tillstånd till att två korpyramider, vilka ursprungligen
tillhört Piteå landsförsamlings kyrka, må såsom
deposition överlämnas till Piteå landsförsamling.

Nbm

Tillstånd att verkställa erforderlig översyn av
korpelarna. Konservator Fridtiof Erichsson, Luleå.
1966

Återställnings- och vårdarbeten såsom
beredskapsarbete på kyrkogården.

ATA

1968

Utvidgning av sakristia med skrudkammare. Evert
Granberg.

ATA

1971

Tillstånd till avkortning av mittskeppets bänkar.
Förslag av församlingen i samråd med
landsantikvarien Harald Hvarfner.

ATA

Renovering av två oljemålningar. Konservator Alf
Hedman i Gävle.

Nbm

1973-74

Utvändig ommålning.

Arvidsjaurs församling

1975

Tillstånd till förslag till utvidgning av
begravningsplatsen, upprättat av Norrbottens läns
hushållningssällskap.

Nbm

1976

Invändig ommålning.

Arvidsjaurs församling

1979

Kyrkan förses med koppartak.

Norra Västerbotten 2/3 1979

1991

Konservering av mässhake av vit cottolin.

ATA

1992

Ut- och invändig ommålning (med linoljefärg).

ATA
Nbm

1993

Lagning av mässhake av svart silkessammet.

ATA

1993

Minneslund på kyrkogården.

ATA
Nbm

1994

Utvidgning av kyrkogården, NAB konsult.

ATA
Nbm

1996

Tillstånd till handikappanpassning genom yttre ramp
och handikapptoalett samt diverse ändringsarbeten i
koret.

ATA

Ommålning av fönster (med lackfärg och kulör likt den
befintliga).
2002

Tillstånd till att rekonstruera bogårdsmuren runt gamla
kyrkogården.

Nbm

