Bild A 00305 Bygdsiljums kyrka före uppförandet av det fristående tornet.

Byggnadshistorik
Bygdsiljums kyrka uppfördes 1921-1922 som församlingshem efter ritningar av J. A.
Lundmark, Tjärn, Skellefteå, av ortsborna på frivillig väg. En korrigerad ritning upprättades
1925 av länsarkitekt Edvard Lundqvist i egenskap av kontrollant pga ändringar under arbetets
gång. Enligt den ursprungliga ritningen skulle fönstren ha varit rundbågiga men så blev icke
fallet. Kyrkan hade ursprungligen taktäckning med spån och fasader klädda med liggande
panel. Antalet fönster var nio på sydöstra sidan och åtta samt ett blindfönster på nordvästra
sidan.
På 1930-talet uppfördes en provisorisk fristående klockstapel med sadeltak då kyrktornet, en
kraftig takryttare, inte ansågs hållbart för kyrkklockan. 1952 revs den provisoriska
klockstapeln, som då var i mycket dåligt skick, liksom det befintliga tornet som ersattes med
ett nytt torn nordväst om byggnadskroppen. Samma år revs även det breda och höga utbyggda
vindfånget/vapenhuset med brant sadeltak i väster. Istället uppfördes ett smalare vindfång

med flackt sadeltak och ett fönster i väster skapades samtidigt. Sannolikt byttes även kyrkans
liggande panel ut mot stående locklistpanel det året. 1961 tycks kyrkans taktäckning av spån
ha bytts ut mot betongtegel.
Kulturhistorisk status
Bygdsiljums kyrka är starkt förändrad sedan byggnadstiden, endast långhuset är någorlunda
ursprungligt med dess spetsigt avslutade fönster. Kyrkan präglas i övrigt av restaureringen
1952-1954. Ursprungligen var exteriören närmast nationalromantisk men har senare
förändrats i klassicistisk riktning. Interiören har också förändrats, i huvudsak vid samma
tidpunkt som exteriören. Bygdsiljums kyrka är ett kyrkligt kulturminne och skyddas av
Kulturminneslagen.
Källa: Västerbottens museum/Vård- och underhållsplan för Bygdsiljums kyrka.

Byggnadsbeskrivning
Kyrkan är uppförd i regelverkskonstruktion i sydväst-nordostlig riktning. Den har ett
utskjutande vapenhus i sydost och ett rektangulärt långhus med integrerad sakristia i nordost.
Långhuset täcks av ett sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel liksom vapenhuset och den låga
förbindelsebyggnaden mellan långhus och torn. Kyrkans fasader är klädda med stående vit
locklistpanel. Hörnlister och fönsterfoder är ljusgrå, fönsterbågar rödbruna. Fönstren är
spetsigt avslutade på långsidorna liksom det lilla fönstret ovan vapenhuset. Den sydvästra
gaveln är försedd med stora rektangulära fönster på ömse sidor om vapenhuset.
Ett markstående klocktorn är uppfört sydväst om långhuset med förbindelse till kyrkan.
Tornavslutningen är gestaltad med ett flackt takfall och kröns av en åttkantig spetsig spira
täckt av svarttjärat stickspån. Tornkroppen lutar svagt inåt och är försedd med samma typ av
träpanel som långhuset. Den öppna klockvåningen avgränsas mot tornkroppen med ett svagt
utskjutande takfall som stöds upp av små profilerade konsoler. En balustrad leder runt den
öppna våningen.

