
Styrnäs Hembygdsförening.  

Den 27 april 1979 samlades 36 stycken Styrnäsbor till ett möte i Myckelby skola för att fatta beslut 

om att återuppliva den vilande Hembygdsföreningen som bildats 1938 eller att bilda en ny förening. 

Alternativet med ett återupplivande av den gamla föreningen skulle emellertid innebära ett icke 

önskvärt dröjsmål med föreningsbildandet då de 1938 antagna stadgarna på alla punkter inte 

överensstämde med de normalstadgar som övriga hembygdsföreningar antagit. Stadgeförändringar 

kräver som bekant att förändringar måste underkastas godkännande av två föreningsmöten med 

mellanliggande årsmöte. 

Beslut fattades därför att bilda en ny förening med namnet Styrnäs Hembygdsförening och anta 

Hembygdsrörelsens normalstadgar. Den gamla föreningens kassa bestående av en bankbok med 

saldo 146,10 samt 585 kr i kontanter överlämnades av Helmer Melin som varande kassör i den 

vilande föreningen. 

Det angelägna motivet till bildandet av Styrnäs Hembygdsförening var den möjlighet som yppats att 

kunna förvärva Myckelby skola för den symboliska summan av 100 kr av Styrnäs Församling på de 

villkor som tidigare erbjudits till Styrnäs Pensionärsförening, som emellertid avstått erbjudandet. 

Myckelby skola byggdes 1902 på initiativ av Henrik Olof Näsmark, som också skänkte den mark varpå 

skolan är byggd. Skolan fungerande i många år som utbildningslokal för bygdens barn och inhyste 

förutom två skolsalar även bostad för läraren. När den nya Styrnässkolan i Lo stod klar 1953 

avvecklades verksamheten och Myckelby skola stod sedan mer eller mindre oanvänd fram till dess 

att den nya Styrnäs Hembygdsförening tog över 1979 

Nu följde en bråd tid för att rusta upp den gamla 

skolbyggnaden, men entusiasmen i bygden var stor 

och ett otal gåvor i form av pengar och utrustning 

skänktes till föreningen för skolans upprustning.  

Därutöver utfördes ett stort antal dagsverken på 

frivillig basis av bygdeinnevånarna i samband med 

att vitala funktioner såsom köksutrustning, 

vattenförsörjning, toaletter och avloppssystem 

installerades och nödvändiga nybyggnads- och 

underhållsarbeten för fastighetens bevarande  
Myckelby skola före upprustning 

genomfördes.  Under de första åren rödfärgades också skolan och försågs med nytt plåttak. 

Myckelby skola har alltsedan starten varit säte för Styrnäs Hembygdsförenings verksamhet. 

Föreningens målsättning att värna känslan för 

hembygden, dess natur och traditioner har bl.a. 

tagit sig uttryck i att anordna en årlig 

sommarfest i juli som inleds med 

friluftsgudstjänst och där det under många år 

serverades en ”aftavarn” med traditionella 

rätter såsom gammost, kalvdans, tätmjölk, 

blanna och hembakt tunnbröd. På senare år 

Hembygdsgården efter upprustning                                          har menyn moderniserats  till laxklämma 



och utöver traditionell underhållning har mer fokus lagts på arrangemang  t. ex.  ”Pippi Långstrump” 

och ”Mini Zoo” som vänder sig till en yngre publik. Hembygdsfesten är ett tillfälle när utflyttade 

Styrnäsbor kan återuppleva sin hembygd och en möjlighet att träffa släkt, vänner och bekanta under 

trivsamma former.  

 

Ett annat traditionsbundet arrangemang är 

Gökottan på de Melinska höjderna i Viett 

där en friluftsgudstjänst anordnas i 

samarbete Styrnäs Församling i arla 

sommartid. 

Utöver detta anordnas Hembygdsgårdens 

Dag första söndagen i augusti och vanligen 

en surströmmingsfest på höstkanten om 

deltagarantalet blir tillräckligt. 

 

 

 
Sommarfest vid Hembygdsgården 
 

På senare år driver Styrnäs Hembygdsförening ett sommarcafé veckan efter sommarfesten vid 

Styrnäsgårdens Församlingshem och kombinerar detta med utställningar av varierande innehåll. I 

samband med sommarcaféet anordnas även guideturer i Styrnäs kyrka med möjlighet att besöka 

kyrktornet med dess fantastiska utsikt över med Ångermanälvens dalgång.  

 

Ett sätt att aktivt vårda och bevara hembygdens kultur och historiska skeenden är de berättarkvällar 

som anordnas med teman som anknyter till Styrnäsbygdens historia. Temakvällar såsom ”Karl 

Ekman”, jordbrukarsonen från Djuped, som skrev boken om Styrnäs och ivrigt värnade för sin 

fädernebygd och kyrkan i Styrnäs samt ”Branden på Styrnässkogen ” är exempel på intressanta 

ämnen som tilldragit sig stort intresse i bygden. I kommande berättarkvällar kommer andra för 

bygden intressanta personer att inbjudas t.ex. Bo G Hall, författare till böcker om båttrafiken på 

Ångermanälven och Birgit Öberg som 2013 utkom med boken ”Sågspår; berättelser och minnen från 

Ådalens ångsågstid 1850-tal -1930-tal”.  Planerade aktiviteter återfinns på hembygdsföreningens 

hemsida. 

 

Ett annat sätt att nå den yngre generationen är de 

gammeldags skoldagar som arrangeras i Myckelby 

skola. Fyrtio elever från Styrnässkolan fick under en 

dag uppleva en gammeldags skolmiljö och få insikt i 

vilka verktyg som användes och hanterades i det 

gamla bondesamhället. Inomhus blev eleverna 

drillade i välskrivning och guidade i museet. De fick 

använda en potatiskvarn för att framställa pärmjöl 

och i köket baka egna halvtjockkakor. Vidare fick de 

prova på att karda ull, något som var ett vanligt  
Gammeldags skoldag 



arbete för barn förr i tiden. Utomhus fick barnen prova på traditionella lekar såsom ”sur” (kull) och 

att tillverka barkbåtar. Att arrangera en gammeldags skoldag är ett av de sätt varpå 

hembygdsföreningen arbetar för att bevara hembygdens kultur och i samarbete med skolväsendet.  

 

Styrnäs Hembygdsförening ansvarar även för badplatsen i Sjö där det finns brygga, bastu och ett 

barnvänligt område, som sköts av en arbetsgrupp knuten till föreningen. Vidare planerar föreningen 

att iordningsställa den 3 km långa kyrkstigen från Myckelby till Styrnäsgården 

 

Ett annat område som berör hembygdsföreningens kärnverksamhet är den verksamhet som Styrnäs 

Vävstuga bedriver. Vävstugan startade med en vävkurs 1977 och har sedan dess oavbrutet bedrivit 

sin verksamhet i en lokal i Styrnäsgårdens Församlingshem. Medlemmarna träffas regelbundet varje 

torsdag och har under åren vävt många vackra alster alltifrån mattor och dukar och damast. 

Vävstugan deltar i utställningar och i samband med olika arrangemang sker viss försäljning. 

Vävstugan har och skänkt vackra hantverk till hembygdsföreningen för nyttjande till prydnad och 

lotterivinster. 

Styrnäs Hembygdsförening har också som målsättning att dokumentera, samla och vårda intressanta 

föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden, i nutid och i gången tid. De insamlade 

föremålen och dokumenten finns att beskåda i det museum som iordningsställt på Myckelbyskolans 

vind. Till dags dato finns ca 700 föremål och samlingen växer successivt i takt med att föremål 

doneras till Hembygdsföreningen. 

 

Arbetet med att bevara foton från Styrnäsbygden pågår sedan lång tid tillbaka i en arbetsgrupp, 

Forskargruppen, som samlar in och månatligen träffas för att skanna in och identifiera de bilder som 

på skilda sätt kommer föreningen till kännedom. I samarbete med Länsmuseéet har upprättats en 

databas och en länk http://theodor.ylm.se/styrnas som ger tillgång till det bildmaterial som nu 

uppgår till drygt 1400 bilder. Forskargruppen tar tacksamt mot fler bilder från bygden. Kontakt via 

länk på hembygdsföreningens hemsida.  

 

 

Information om verksamheten i Styrnäs 

Hembygdsförening sker genom 

StyrnäsBladet som finansieras 

gemensamt av Styrnäs Församling, 

Styrnäs Framtid och Styrnäs 

Hembygdsförening. StyrnäsBladet 

utkommer 4 gånger per år alltsedan 

starten 1979 och distribueras till 

medlemmar.  

I syfte att nå ut till en bredare allmänhet  
Styrnäsdamer på utflykt (ur Forskargruppens arkiv) 
 

och utsocknes medlemmar har Styrnäs Hembygdsförening öppnat en hemsida på 

http://www.hembygd.se/styrnas som fortlöpande uppdateras och utvecklas. På hemsidan återfinns 

föreningens verksamhetsplan och successivt planeras bilder och reportage från genomförda 

http://theodor.ylm.se/styrnas


arrangemang att publiceras förutom de historiska dokument som kommer till föreningens 

kännedom. 

 

Medlemsantalet har som mest uppgått till 436 medlemmar (1986) men har successivt minskat i takt 

med utflyttning och åldrande medlemskår. F.n. har föreningen 212 medlemmar varav ca 50 % är 

utsocknes. För att motverka detta vikande medlemsantal uppmanas därför alla som känner för att 

värna om Styrnäsbygdens miljö-och kulturarv att bli medlem. Årsavgiften är 100 kr/person eller 150 

kr/familj . Avgiften kan betalas till pg 441 53 31 -0. 

 

 

 


