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PÅ UPPDRAG AV SKELLEFTEÅ KOMMUN har Skel-
lefteå museum utarbetat ett underlag till

program för kulturmiljövård. Syftet med ett så-
dant program är att definiera vilka kulturhisto-
riska miljöer som finns inom kommunen, ka-
raktärisera de kulturhistoriska värden i de olika
miljöerna samt att peka på vad som krävs för att
säkerställa bevarandet av dessa.

Till grund för den antikvariska bedömningen
av kulturmiljön ligger en rad fältinventeringar
av bebyggelsen som utförts av Skellefteå museum
i olika etapper sedan 1973. Detta inventerings-
material finns redovisat i 25 rapporter. Även de
länstäckande inventeringar som gjorts i länssty-
relsens regi och som omfattar odlingslandskap,
vägar och broar ingår samt de av Riksantikvarie-
ämbetet utvalda kulturmiljöerna av riksintresse.

Avslutningsvis måste det påpekas att ett kul-
turmiljöprogram inte kan betraktas som statiskt,
utan måste revideras med jämna mellanrum be-
roende på nya förutsättningar och nya kunska-
per.

INLEDNING

Syfte

Kulturmiljöprogrammet ska:
- ge ökad kunskap om miljöer och kulturmin-

 nen i Skellefteå kommun samt skapa insikt
 och förståelse för de kulturhistoriska värden
 som finns i vår omgivning

- redovisa kommunens prioritering av särskilt
 värdefulla kulturmiljöer

- utgöra kunskapsunderlag så att värdefulla 
 kulturmiljöer kan tillvaratas och säkerställas i
 den kommunala planeringen

- redovisa vilka lagar och förordningar som
kan användas för att säkerställa ett beva-
rande av kulturmiljöerna

- utnyttjas för att planera och genomföra 
 insatser för forn- och  byggnadsvård samt 
 information

- ge fastighetsägare och kommuninvånare 
 upplysning om kommunens intentioner 
 beträffande kulturmiljöer och kulturminnen
 i kommunen

- stimulera enskilda och organisationer till 
 medverkan och engagemang i vården av 
 kulturmiljön och dess värden.

k
a
p.

1



8

KULTURMILJÖER I
SKELLEFTEÅ KOMMUN

Urval och presentation

S EDAN MITTEN AV 1970-TALET har kommu-
nens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse

inventerats inför olika typer av planarbeten inom
kommunen. Under senare år har kulturminnes-
begreppet vidgats till att omfatta hela kulturmil-
jön, varpå även det kringliggande odlingslandska-
pet inventerats och de intressantaste områdena
utvärderats som kulturhistoriskt värdefulla.

Dessa inventeringar, samt fornminnes- och
industriminnesinventeringar, ligger till grund för
urvalet av miljöer till detta kulturmiljöprogram.
Miljöerna har valts utifrån ett eller flera av föl-
jande kriterier:

* Kulturmiljön, med fornlämningar, bebyg-
gelse och odlingslandskap, skall spegla kom-
munens historiska utveckling.

* Byggnaderna skall ha bibehållit sitt ursprung-
liga utseende och utförande. Som kulturbä-
rare kan de därigenom förmedla kunskap om
byggnadstradition, -teknik, -material samt
ekonomi och sociala förhållanden genom
historien.

Presentationen är upplagd i sockenvis bokstavs-
ordning: Bureå, Burträsk, Byske, Jörn, Lövånger
och Skellefteå. Varje socken inleds med en kort
beskrivning av historien, de viktigaste näringarna
och sockenbildning.

Inom varje socken presenteras miljöerna i bok-
stavsordning och i slutet av varje socken beskrivs
de lagskyddade kulturminnena; byggnadsminnen,
fornlämningar och kyrkor samt specialinventer-
ingar. Miljöpresentationen innehåller en kort be-
skrivning över områdets historia och miljöns inne-
håll. Därtill finns en karta med miljöavgränsning
och någon illustration. För bebyggelsemiljöer
anges även vilka fastigheter och vilka byggnader
inom fastigheten som har särskilt kulturhistoriskt
värde. Om en värdefull byggnad utgörs av en par-

stuga, enkelstuga eller i vissa fall korsbyggnad,
anges detta med förkortningarna (Ps), (Es), och
(Kb).

Parstuga

Enkelstuga

Enkelkorsbyggnad

Riksintressen
En del av områdena är kulturmiljöer av riksintresse.
Dessa har ett särskilt skydd enligt Miljöbalken
(MB). Där fastslås i 3 kap 6 §, andra stycket:
”Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas
mot åtgärder som avses i första stycket”.

I Skellefteå kommun har Riksantikvarieämbe-
tet bedömt att sex områden, av totalt 52 i hela
länet, har sådana kulturvärden att de är av riksin-
tresse.

Områdena är Lövånger med den medeltida
kyrkplatsen med kyrka och kyrkstad, Bjuröklubb
med ett flertal fornlämningar och senare tiders
lämningar från fyr-, lots- och fiskeplats, byarna

k
a
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runt Bygdeträsket där bebyggelsen och odlings-
landskapet är av traditionell karaktär, industri-
miljön i Örviken, uppförd runt förra sekelskiftet,
västra delen av Skellefteå med kyrka, kyrkstad och
parkområdet vid Nordanå samt Byskeälvens dal-
gång med lämningar från forntida fångstkulturer
och den senare kolonisationsepoken.

Bebyggelse- och industrimiljöer
I en kulturhistoriskt värdefull bebyggelse- eller
industrimiljö kan man med hjälp av byggnaderna
utläsa områdets ålder, ekonomi och historia. Hu-
vuddelen av byggnaderna utgör tillsammans en
enhetlig bebyggelsemiljö, de är uppförda i samma
tradition och har exteriört inte förändrats nämn-
värt under senare tid. De förändringar som even-
tuellt gjorts har utförts i samklang med byggna-
den och omgivningen. Därmed kan man ännu
förstå området och få en inblick i byggnads-
traditionen och dess geografiska särdrag.

Odlingslandskap
Stora delar av vårt odlingslandskap har under
1900-talet genomgått omfattande förändringar.
Genom en rationaliserad jordbruksdrift har tidi-
gare generationers arbetssätt blivit ett hinder och
den kunskap, traditioner och de spår de lämnat
har många gånger fallit i glömska. Inom vissa
områden finns emellertid delar av dessa spår kvar.
Där kan man ännu förstå hur landskapet bruka-
des förr och få en insikt i det äldre jordbrukets
förutsättningar, villkor och dess lämningar. Ge-
nom långvarig hävd har odlingsmarkerna även fått
höga naturvärden och innehåller ofta arter som
försvunnit ur den rationaliserade jordbruks-
markens flora och fauna.

Värna och vårda
För att våra kulturmiljöer ska kunna bevaras måste
vi vara medvetna om dess värden och hur man
vårdar dem på rätt sätt.

Riktlinjer för bebyggelsemiljöer bör vara att i
möjligaste mån bevara den befintliga bebyggel-
sen. Vid en renovering får inte byggnaden för-
vanskas eller förlora sitt kulturhistoriska värde el-
ler sin ursprungliga karaktär, t ex genom att nya
tak- och fasadmaterial används, nya dörr- eller
fönsteröppningar tas upp eller att gamla dörrar
och fönster ersätts med nya i annan utformning.
I de fall där om- eller tillbyggnad ska ske måste

den genomföras på ett varsamt sätt där den be-
fintliga byggnadens förutsättningar tas till vara och
beaktas. Vid nybyggnation måste placering och
utformning vara väl genomtänkt så att den äldre
bebyggelsen inte påverkas negativt. Vad som är
negativ påverkan måste avgöras från fall till fall.
Generellt kan sägas att en nybyggnad inte ska do-
minera över eller påtagligt avvika från befintlig
bebyggelse eller försvåra förståelsen av kulturmil-
jön.

För att kunna bevara den del av kulturmiljön
som utgörs av odlingslandskapet krävs att mar-
kerna hålls öppna och i hävd. I särskilt värdefulla
områden bör de brukningsmetoder som tidigare
användes i området vara vägledande för den fort-
satta hävden.

Fornlämningar och övriga kulturminnen måste
också vårdas för att deras kulturhistoriska värden
ska kunna bevaras. Buskar och sly måste med var-
samhet röjas bort utan att skada lämningen. Så-
dan växtlighet kommer annars att så småningom
försvåra eller omöjliggöra förståelsen och tolk-
ningen av lämningen. Dessutom är risken stor
för att övervuxna fornlämningar och kulturmin-
nen utsätts för skadegörelse.

De nationella miljökvalitetsmålen
Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik
är att till nästa generation lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. År
1999 tog riksdagen beslut om 15 miljökvalitets-
mål som i huvudsak ska vara uppnådda 2020.
Riksdagen har även beslutat om fyra mål-
övergripande frågor: naturmiljö, fysisk planering
och hushållning med mark och vatten, samt bygg-
nader, kulturmiljö och hälsofrågor.

Detta kulturmiljöprogram bidrar till upp-
nåendet av följande miljömål: levande sjöar och
vattendrag, hav i balans samt levande kust och
skärgård, myllrande våtmarker, levande skogar,
ett rikt odlingslandskap samt god bebyggd miljö.

Helt i linje med miljödepartementets förslag
till åtgärden för att nå miljömålet God bebyggd
miljö har Skellefteå museum inrättat byggnads-
vårdscentralen ”Hålla hus” för att på ett bredare
sätt föra ut kunskap om det byggda arvet. "Hålla
Hus" vill med olika medel sprida kunskap om
lokal byggnadstradition, äldre byggnadsmaterial,
hantverkstekniker, arkitekturens idéer, planering
och hushållning.
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Den äldsta historien
Stora delar av Bureå socken låg länge under vatten
sedan inlandsisen smält undan. Med land-
höjningen steg så småningom mer och mer av
landet ur havet. När området började befolkas
förlades boplatserna till älvdalarna och vid deras
utlopp i havet samt vid sjöarna en bit in i landet.
Vid vattendragen fanns möjligheter till det livs-
nödvändiga fisket och vid kusten kunde man
dessutom jaga säl.

Från bronsåldern finns monumentala minnes-
märken efter de människor som bodde vid kus-
ten; gravrösen som uppfördes på de då väl synliga
och strategiska platserna i direkt närhet av den
dåtida kustlinjen. Rösena utgör en av de vanligaste
fornlämningstyperna i socknen, ca 100 stycken.
I Yttervik, på Rösbacken, ligger ett 20-tal rösen
tätt samlade inom ett mindre område varav några
undersöktes på 1870-talet. Utgrävningarna gav
dock inga fynd.

Vid Malörhällan på Skallön ligger en anlägg-
ning som vittnar om fiskets långvariga betydelse.
Där finns en imponerande gistgårdsanläggning

med stenmurar som är upp till 30 meter långa, 0,5–
drygt 1 meter höga och 1–3,5 meter breda.
Arbetsinsatsen visar att platsen och fisket under
flera århundraden varit mycket viktig.

Förutom gravrösen från bronsåldern är just
fornlämningar från kustnära kulturer rikt repre-
senterade inom socknen, t ex tomtningar, gistgårds-
rösen och fiskelägen med husgrunder. Under åren
1991–1995 företogs arkeologiska undersökningar
i en järnåldersmiljö vid den forntida Harrsjön–
Harrsjöbacken.

Bure kloster
I Bureå finns en gammal sägen som berättar att det
en gång fanns ett kloster på en ö (nuvarande
Klosterholmen) i Bureälvens mynning. När Jo-
hannes Bureus, den förste riksantikvarien och med
anor från Bureå, år 1601 besökte Bureå återger han
denna sägen och berättar att det i klostret ska ha
funnits 14 bröder förutom abboten. Han säger
vidare att klostret hade varit byggt av trä och att när
han besökte platsen var källaren ännu synlig. Med
tanke på landhöjningen borde klostret ha upp-

Husgrunderna på Klosterholmen syns ännu tydligt där de ligger inbäddade i grönska.

BUREÅ SOCKEN

Kulturhistorisk översikt
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förts under 1400-talet. Sägnen berättar också att
klostrets skatter grävdes ned i Dräkamaln, ett
klapperstensfält vid vägen till Burvik. Många har
letat där, men ingen har ännu funnit skatterna.
   År 1775 skriver emellertid biskop Nordin att det
inte funnits något kloster i Bureå, bara ett gille.
Han säger att ljusstakar överfördes från Bureå till
Skellefteå församling 1554, troligen det år som
verksamheten lades ned.

Det finns emellertid inga skriftliga källor som
kan styrka berättelserna om ett kloster eller gille i
Bureå. På platsen som traditionen utpekar gjordes
arkeologiska grävningar 1969, 1970 och 1981.
Man undersökte då bl a resterna av en källare och
två husgrunder. Ett av fynden var en tappkran till
en öltunna som kunde dateras till medeltidens
slut.

Byarna
Även om det är osäkert huruvida det funnits ett
kloster eller gille i Bureå så vet man att bygden
varit bebodd under denna tid. När en jordabok
upprättades 1543 fanns byarna Bäck, Bureå, Bur-
vik, Falmark, Hjoggböle, Holmsvattnet och Ytter-
vik. Byarna var då sedan länge etablerade och hade
många invånare. Nybyggesverksamheten kom
igång under slutet av 1700-talet och ytterligare ett
flertal byar växte fram. Den huvudsakliga närings-
källan för dessa bebyggare var fiske och jordbruk.

Flera av fiskelägena är idag borta. I Gräsviken på
Storön t ex finns endast grunder kvar av det gamla
fiskeläget. På platsen har tidigare funnits ett kapell,
som efter att ha använts som lada på Bastuskatan
nu står på hembygdsområdet i Bureå. Fiskets
betydelse är emellertid tydligt i de många, både
äldre och yngre, fiskelägen som finns längs kusten.

Sågverken
Förutom fiske och jordbruk har sågverksindustrin
varit av stor betydelse för invånarna i socknen.
Under slutet av 1700-talet anlades ett vattendrivet
finbladigt sågverk vid Bureälven i Strömsholm, ca
2 km uppströms Bureå samhälle. Efter en eldsvåda
under 1840-talet byggdes det upp igen, men under
1870-talet började sågen bli otidsenlig. Den låg
dessutom långt från havet. Då uppfördes den
första ångsågen ute på Snödskäret.

Under de följande decennierna skedde en stark
utveckling inom sågverksindustrin. En ny såg för
blocksågning uppfördes under början av 1900-
talet samt en kolgård för tillverkning av träkol av
spillprodukterna från sågverket. År 1928 anlades
ett träsliperi i anslutning till sågverket. När sågen
brann 1949 byggdes den omedelbart upp igen,
men vid början av 1970-talet tog sågverksepoken
slut och sågen lades ned.

Mellan åren 1927–1992 drevs ett träsliperi i
Bureå, Modo Cell AB.

Sågen i Bureå anlades under 1870-talet. Det stora trämagasinet i mitten stod kvar ända till 1980-talet, då det revs.
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På Degerön uppfördes 1894 en ångsåg. Företa-
get fick namnet Örvikens AB och det kom att ge
namn till det snabbt framväxande sågverks-
samhället. Här uppfördes flera arbetarkaserner
samt bostadshus för tjänstemän och disponent.
Redan 1905 lades sågen ned och såghuset revs. År
1908 byggdes nya fabrikslokaler på platsen och
tillverkning av trämassa igångsattes. Genom för-
bättringar av anläggningen kunde produktionen
av trämassa fördubblas under 1910-talet, samhäl-
let växte och det fanns planer på att Örviken skulle
bli den nybildade Bureå kommuns centralort.
Under 1940-talet upphörde massatillverkningen,
men industrilokalerna kom senare att återigen
fungera som sågverk.

Vid en brand 1991 förstördes stora delar av
industribyggnaderna som emellertid delvis rustats
igen. Industriområdet är av mycket stort kultur-
historiskt värde och har därför klassats som riksin-
tresse.

Sockenbildning
Bureå socken är relativt ung. I slutet av 1800-talet
började man planera en delning av Skellefteå
socken. Bureå by ansågs vara en lämplig plats för

församlings- och sockencentrum för de sydöstra
delarna av socknen. Efter ansökningar till Kungl.
Majt. om en sockendelning togs beslut 1914 att
22 byar och 16 lägenheter skulle bilda särskild
kommun och egen jordebokssocken och därmed
brytas ut från Skellefteå landskommun. År 1920
invigdes kyrkan och sedan 1922 utgör försam-
lingen eget pastorat.

Bureå utgjorde egen kommun mellan åren
1913–1974.

Bureå kyrka.
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Kartan visar de miljöer som redovisas i den följande
texten. Förutom dessa miljöer finns ytterligare
enstaka objekt redovisade i bokstavsordning under
respektive socken i registerdelen. Huvuddelen av
dessa enstaka objekt finns närmare beskrivna i

Skellefteå museums byggnadsinventeringar Nr 3
Bebyggelsen i Örviken 1977, Nr 19 Bebyggelsen i
Bureå 1989 samt Nr 25 Byar i Bureå och Skellefteå
socknar 1991.

KARTA ÖVER BUREÅ SOCKEN
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I Nedre Bäck finns ännu några enhetliga gårdsmiljöer från tiden efter laga skiftet.

1. BÄCK, NEDRE

Bebyggelsemiljö

N EDRE BÄCK ligger ca 30 km sydväst om
Skellefteå och ca 15 km söder om

Bureå. Byn är belägen vid Lillträsket och Stor-
träsket men så nära havet att man under 1500-talet
lär ha kunnat ro hit. Sandsjöbäcken rinner genom
Bäcks by och ut i Lillträsket.

Bäck är idag uppdelat på två helt skilda be-
byggelseområden; Nedre och Övre Bäck. Nedre
Bäck är den ursprungliga byn medan Övre Bäck
var dess utmarker med fäbodar och sommarbete.
Först på 1720-talet etableras gårdar i Övre Bäck.

Idag karaktäriseras Nedre Bäck av sina många
och långa stenmurar som tidigare inhägnade den
odlade marken. I byn finns ännu några exempel
på enhetliga gårdsmiljöer från tiden efter laga
skiftet och enstaka byggnader som är äldre.

I Gustaf Vasas jordabok från år 1543 fanns i

Bäck 14 bönder/hemman, vilket då var en stor by.
Byn upplevde sedan en tillbakagång som räckte
fram till 1720-talet då byn hade 10 hemman varav
två öde och ett utan åbo (hemmanet brukades av
någon annan än ägaren). Byn återhämtade sig så
småningom och på 1790-talet fanns här ett stort
intresse för nyodling och byn växte. År 1880 fanns
i Nedre Bäck 25 bönder och år 1949 var här 52
gårdar. Ännu idag drivs aktivt jordbruk i byn.

Nedre Bäck har flera samfälligheter utmed
bäcken som varit platser för kvarnar och sågverk.
Ett flertal grovbladiga och finbladiga sågar har
funnits på olika platser vid olika tider. Kvar idag
finns en liten byggnad som inhyste den elektriska
generatorn till ett av sågverken som lades ned
1928. Den övertogs av byn och gav belysning till
byn i några år. Byggnaden blev senare tvättstuga.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Bäck 1:5 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Es), ladugård och rundloge
2. Bäck 1:11 Sommarstuga och kornbod
3. Bäck 1:20 Bostadshus (Es), lusthus och uthus
4. Bäck 2:19 Rundloge
5. Bäck 3:9 Tvättstuga
6. Bäck 3:23 Bönhus
7. Bäck 3:25 Smedja
8. Bäck 4:5 Skola och dass
9. Bäck 4:11 Bostadshus (Es med bod), bagarstuga, ladugård, rundloge, kornbod och smedja
10. Bäck 7:19 Bostadshus (Ps), bagarstuga (Es), bod, ladugård, lada och rundloge
11. Bäck 9:16 Bagarstuga och rundloge
12. Bäck 15:2 Bostadshus med bagarstuga
13. Bäck 34:4 Rundloge, kornbod, ladugård och bod
14. Bäck 38:1 Rundloge
15. Bäck 38:2 Kraftstation
16. Bäck 38:3 Sommarstuga (Es), ladugård och rundloge
17. Bäck 39:1 Bagarstuga (Es med bod)
18. Stenbrottet 2:1 Bostadshus, sommarstuga, ladugård och källare

Områdets karaktär
- Jordbruksbebyggelse i odlingsbygd som

karaktäriseras av en mångfald stenmurar.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Samlad bebyggelse införs.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlings-

landskapet vårdas.

Fastighetskartor 22L 4c och 22L 4d.
Källa:
Inventeringsblanketter i Skellefteå museums arkiv.
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Bebyggelsen i Östra Hjoggböle utgörs huvudsakligen av traditionella par- och enkelstugor.

HJOGGBÖLE ligger ca 2 mil söder om
Skellefteå vid Hjoggböleträsket. Byn

är gammal och har troligen anor från medeltiden.
När Gustav Vasas jordabok upprättades 1543
fanns det fem jordägare i byn och 1796 när
storskiftet genomfördes hade byn 12 bönder varav
tre fanns i det nu utvärderade området. Vid laga
skiftet 1845 hade antalet jordägare i byn ökat till
34, varav sex stycken inom området.

Östra Hjoggböle ligger vid Hjoggböleträskets
östra sida. Bebyggelsen är belägen väster om den
nuvarande landsvägen, i stort sett på samma lägen
som vid laga skiftet. Öster om landsvägen möter
skogsmark och ner mot sjön är landskapet slut-
tande. Tidigare gick byavägen längre västerut
alldeles invid gårdarna. Bebyggelsen inom områ-

det består i huvudsak av par- och enkelstugor samt
ekonomibyggnader. Färgsättningen är övervä-
gande röd, några av ekonomibyggnaderna är
omålade och grånade.

De odlade markerna ligger väster om bebyggel-
sen i sluttningen ner mot sjön. Det finns ingen
som längre brukar jorden och håller den öppen,
varför ganska stora delar av odlingslandskapet
håller på att växa igen. Däremot hålls gårdstomter-
na i god hävd. Tidigare var det i Östra Hjoggböle
liksom i de flesta andra byar vanligt att dryga ut
inkomsterna med tjärbränning. På en karta från
1823 finns en tjärdal markerad i den centrala
delen av byn. Något längre norrut nere vid sjön låg
byns gemensamma plats för rötning av lin och
hampa.

2. HJOGGBÖLE, ÖSTRA

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Hjoggböle 4:3 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Ps)
2. Hjoggböle 4:17 Två bostadshus (Ps), dubbelbod
3. Hjoggböle 4:63 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Es)
4. Hjoggböle 5:13 Bostadshus (Es)
5. Hjoggböle 5:15 Bagarstuga
6. Hjoggböle 6:31 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Es)

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 25.

Åtgärdsförslag
- Samlad bebyggelse införs.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlings-

landskapet vårdas.

Områdets karaktär
- Jordbruksbebyggelse i lidläge med odlings-

marker i sluttning ner mot sjön.

Status
- Detaljplan i söder.
- Planutredning i norr.

Fastighetskarta 22K 4j.
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INNAN KOMMUNIKATIONERNA under 1920–30-
talet gjorde det möjligt att sälja färsk fisk

nedsaltades den största mängden. Det var fiskarna
själva som gjorde detta, liksom de även tillverkade
laggkärlen som användes vid saltningen. Fisken
såldes vid marknader, och när dessa upphörde
såldes den till lanthandlare samt till gårdar som
inte hade något eget fiske.

Bilen började så småningom användas som
distributionsmedel, vilket ökade färskfiskförsälj-
ningen. Ofta var det privata uppköpare som ägde
bilarna. De åkte runt bland fiskelägena och köpte
upp den mängd fisk de ansåg sig kunna sälja färsk.
Saltströmmingsförsäljningen minskade och priser-
na föll. Så länge som distributionen handhades av
några enskilda uppköpare var prissättningen ojämn
och fiskarna hade dålig kontroll på efterfrågan.
Ibland fick stora fångster vräkas tillbaka i sjön.

På grund av detta beslöt fiskarna i burviksområdet
att bilda en salteriförening – saltströmmingen var
trots allt fortfarande en viktig produkt. 1935
byggde de ett salteri i Sandviken. Salteriet tog
hand om den fisk som kom från olika fiskelägen i
trakten. Fisken förvarades i stora kar i den murade
iskällare som finns inrymd i salteriet.

Salteriet och sjöbodarna däromkring finns fort-
farande kvar, fast salteriet har förlorat sin ur-
sprungliga funktion. Nu används det närmast som
en gigantisk sjöbod. De övriga byggnaderna ut-
görs av båthus och fiskebodar, huvudsakligen upp-
förda under 1900-talets första hälft. Platsen an-
vänds ännu aktivt och har med sin bibehållna
karaktär ett stort kulturhistoriskt värde då det visar
på en epok i den tidiga industrialiseringen av
kustfisket.

3. SANDVIKEN

Bebyggelsemiljö
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Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå kommun, 16.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Burvik 13:1  Salteri, sjöbodar

Fastighetskarta  22L 4d.

Områdets karaktär
- Sammanhållen sjöbodsbebyggelse i anslutning till

salteriet.

Status
- Inget planskydd

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL 3:12.
- Ny bebyggelse kan inte påräknas.

De timrade sjöbodarna
i Sandviken nyttjas
fortfarande och ger
platsen tydlig karaktär
av fiskehamn.
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Den magnifika disponentbostaden i Strömsholm är sedan 1988 lagskyddat byggnadsminne.

STRÖMSHOLM  ligger  några  kilometer  väster
om Bureå samhälle. I dag återstår vid Ströms-

holm delar av den bebyggelse, som uppkom under
sågverkstiden. Flertalet byggnader härrör från
1800-talets senare hälft eftersom nästan samtliga
byggnader vid Strömsholms första sågverk brann
ner vid en eldsvåda 1842. Av den första sågverks-
anläggningen från 1797 återstår endast kanaler
och vissa dammanläggningar.

På en karta över åbyggnaderna vid Bure sågverk
från 1871 ser man hur disponentbostaden med
flygelbyggnad ligger på en ö i Bureälven. Sågverket
är placerat på älvens norra strand medan övrig be-
byggelse på ett 30-tal hus fördelar sig på område-

na norr och söder om älven med en tätare anhop-
ning på "Sågbacken" öster om mjölnarbostaden.
Vägen mellan Sjöbotten och Bureå har i dag vid
Strömsholm bibehållit sin ursprungliga sträckning.

Såganläggningen revs 1898 och flertalet byggna-
der från sågverkstiden har försvunnit, men Ströms-
holm uppvisar fortfarande en industrihistoriskt
intressant miljö. Husen och bebyggelsemiljön med
hävdade ängsmarker invid älven har ett betydande
kulturhistoriskt värde.

Kantverket är rustat, och disponentbostaden är
sedan 1988 förklarad som byggnadsminne (se
Övriga kulturminnen, sid 25).

4. STRÖMSHOLM

Bebyggelsemiljö
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Områdets karaktär
- Rester av kvarn- och sågverksmiljö med

herrgård.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen, generalplan

för Bureå.
- Herrgården är byggnadsminne 3 kap KML.

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 4 och 19.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Bureå 8:32 Herrgård, uthuslänga, bostadshus
2. Bureå 8:34 Bostadshus (Ps), dubbelbod
3. Bureå 8:35 Bostadshus
4. Bureå 8:43 Bostadshus (Es), rundloge, kantverk

Fastighetskarta 22L 5b.
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DEN UDDE DÄR ÖRVIKEN i dag ligger var
tidigare en ö vid namn Degerön. Här

uppfördes 1894 en ångsåg, som drevs av Örviken
AB fram till 1905. Såghuset fick sin plats vid
vattnet och ett stycke därifrån uppfördes fem
arbetarkaserner och en förmansbostad. Dispo-
nent- och inspektorsbostäderna förlades avskilt
med omgivande stora trädgårdar.

Sågen lades ner redan 1905 och såghuset revs.
Företaget köptes av två lokala intressenter, som
1908 startade sulfitmasseproduktion i nybyggda
fabriksbyggnader på sågverkets kolningsplats. Från
början drevs sulfitfabriken med tre ångmaskiner,
men senare fick fabriken elström från Finnforsens
kraftstation. De äldre bostadshusen nyttjades nu
av de anställda vid massafabriken, men en del nya
bostadshus kom också till.

Sulfitfabrikens byggnader i Örviken ritades av arkitekt Sigge Cronstedt. Den ursprungliga karaktären har bevarats,
trots att flera ombyggnader gjorts.

5. ÖRVIKEN

Kulturmiljö av riksintresse
Bebyggelsemiljö

Industrimiljö

I dag finns flera bostadshus kvar från sågverks-
epoken – arbetarbostäder, förmansbostäder, en
inspektorsbostad samt disponentbostad och kon-
tor, alla med uthus och förråd. Maskinhuset till
sågen står också kvar, men förfallet. Sulfitfabrik-
ens byggnader, uppförda av tegel med putsade
väggar och ornering i mönstermurat rött tegel,
ritades av arkitekt Sigge Cronstedt. Trots att de
har byggts om i flera etapper har den ursprungliga
karaktären bibehållits. Trädgårdar och björkalléer
sätter sin prägel på bostadsområdena. Till miljön
hör också färjestället samt kajer och ett övergivet
brädgårdsområde.

Stora delar av anläggningen eldhärjades vid en
brand 1991. Efter branden har endast mindre
delar av verksamheten återupptagits.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Yttervik 3:16 Arbetarkasern
2. Yttervik 3:51 Bostadshus, tidigare förmansbostad, två uthuslängor
3. Yttervik 5:20 Bostadshus, tidigare inspektorsbostad, gäststuga, uthuslänga
4. Yttervik 13:1 Förmansbostad, mindre bostadshus
5. Yttervik 13:2/13:5/13:14/13:19 Sulfitfabrik, verkstad och kontor, vaktlokal, oljekällare, förråd och

verkstad
6. Yttervik 13:11 Bostadshus
7. Yttervik 13:12 Disponentbostad
8. Yttervik 13:13 Bostadshus
9. Yttervik 13:17 Bostadshus
10. Yttervik 13:18 Arbetarkasern, uthuslänga

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 3.
Västerbotten genom tiderna, meddelande 2, 1991.
Industrier genom tiderna, 1987.

Fastighetskartor 22L 6b och 22L 7b. Området överensstämmer med riksintresseområdet, förutom i den norra delen där
en mindre del med sommarstugor uteslutits ur området.

Områdets karaktär
- Industrimiljö med bevarade tjänstemanna- och

arbetarbostäder.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen, dispositions-

plan för Örviken.
- Detaljplan.
- Kulturmiljö av riksintresse, AC nr 19.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna skall vårdas, strikt tillämpning

av PBL 3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Detaljplan behöver upprättas eller ses över.
- Ny bebyggelse kan inte påräknas.
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Fornlämningar, 2 kap KML
(läs mer om Kulturminneslagen, kap 2, sid 239)
Bureå socken uppvisar huvudsakligen kustbundna
fornlämningstyper. Det är monumentala brons-
åldersgravar och mindre stensättningar. Andra
typer är tomtningar, fiskelägen med grunder, båt-
länningar och gistgårdsrösen.

En av de mest iögonfallande fornlämningarna
som finns i Bureåområdet är det gamla fiskeläget
på Skallön (Raä 30). Anläggningen ligger vid Mal-
örhällan och består av sex st 30 meter långa gist-
vallar. Till lokalen hör också husgrunder, gistgårds-
rösen och stenröjda ytor.

På Skötgrönnan finns spår efter ett gammalt
fiskeläge. Där finns kompassros och labyrint (Raä
38, 41).

Det största bronsåldersgravfältet i området finns
på Rösbacken, Yttervik (Raä 19). Där finns sex
rösen och tre stensättningar, varav vissa är båt-
formiga.

Fornvårdsobjekt
Fornvården syftar till att vårda och sprida infor-
mation kring ett representativt urval av länets
fornlämningar. I Bureå socken finns för närva-
rande nedan följande fornlämningar upptagna i
det fornvårdsprogram som upprättats av länssty-
relsen.

Rösbacken
Vårdobjekt 37, Raä nr 19
Vårdobjektet är ett av länets större rösegravfält
med 15 fornlämningar. 10 av rösena är runda
medan fem är ovala. Gravfältet är beläget på en
moränrygg som delvis nyttjats som grustäkt.

Klosterholmen
Vårdobjekt 38, Raä 11
Enligt traditionen är Klosterholmen platsen för
ett kloster eller gille under katolsk tid. I området
finns fyra husgrunder med spismursröse och en
källargrund. Vid undersökningar 1969–70 och
1981 gjordes enstaka föremålsfynd av senmedel-
tida typ, bl a en tappkran av brons i form av en
stiliserad tupp.

Hedkammen
Vårdobjekt 52, Raä nr 12, 13, 106
På Hedkammen ligger två mindre gravfält, till-
sammans bestående av 12 gravar. Gravarna utgörs
av nio stensättningar och tre rösen. 1957 under-
söktes bägge gravfälten och brända ben påträffa-
des i gravarna. Cirka 300 meter nordost om
gravfälten ligger ett 380 meter långt fångstgrops-
system som innehåller nio gropar.

Byggnadsminnen, 3 kap KML
(läs mer om Kulturminneslagen, kap 3, sid 239)

Åbacka paviljong, Bureå 7:40
Åbacka gård, Bureå bolags disponentbostad från
slutet av 1800-talet, låg vid Bureälven. Idag återstår
endast en paviljong av den forna gårdsanlägg-
ningen. Trädgårdspaviljongen lär ha inköpts av
disponent J G A Sandberg från Stockholmsut-
ställningen 1897 och fraktats hit per båt. Pavil-
jongen fick sin plats vid älvkanten i Åbackagårdens
trädgård. Den fungerade som lusthus, men i käll-
aren fanns också utrymmen för förvaring av potatis
och rotfrukter.

Den lilla byggnaden är så gott som oförändrad
än i dag och är ett av de ytterst få lusthus som ännu
finns bevarade i länet. Med sina rika lövsågade och
svarvade dekorationer utgör den ett representativt
och välbevarat exempel på den träbyggnadsstil

Åbacka paviljong.

ÖVRIGA KULTURMINNEN
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Kartan visar gamla kustlandsvägens sträckning genom
Bureå socken.

som ofta valdes för dessa – en stil med inslag från
såväl schweizerstilen som från nordisk träbygg-
nadstradition.

1988–04–25 blev byggnaden förklarad som
byggnadsminne.

Strömsholms herrgård, Bureå 8:32
I Strömsholm, några kilometer uppströms Bure-
älven från Bureå samhälle, anlades under slutet av
1700-talet ett sågverk som sedermera kom att få
en omfattande betydelse för samhället.

År 1855 uppfördes en disponentbostad med
kontor vid sågverket. Den utgörs av en välbevarad
byggnad i empirestil. Stommen timrades upp i en
och en halv våning av grovt och gediget furu-
timmer. Genom ytterpanelens utformning kom
herrgården att helt avvika från kringliggande
byggnader. I stället för gängse rödfärgade stående
bräder och lister användes här dyrbarare, hyvlade
och spontade bräder, som målades med ljus olje-
färg. I trä efterliknades stenarkitekturens former,
och detaljerna sattes samman så att de bildade en
arkitektonisk helhetskomposition. Karaktäristiskt
för byggnadsstilen är de frontespiser som pryder
byggnadens båda långsidor. I det inre finns äldre
snickeridetaljer bevarade i flera rum.

Strömsholms herrgård är ett till exteriören
välbevarat exempel på en byggnadstyp, som var
vanlig bland mindre herrgårdar och bland
borgarnas gårdar i städerna runt Bottenviken
kring 1800-talets mitt. Till gården hör även ett
timrat uthus i en och en halv våning med rödfär-
gad locklistpanel.

Den 29 augusti 1988 blev byggnaderna förkla-
rade som byggnadsminnen.

Kyrkor, 4 kap KML
(läs mer om Kulturminneslagen, kap 4, sid 239)

Bureå församling.
Nationalromantisk kyrka i rött tegel med spån-
klätt torn, ritad av arkitekt Fredrik Falkenberg.
Invigd 1920.

Specialinventeringar
Dessa inventeringar innehåller kulturhistoriska
klassificeringar eller åtgärdsförslag.

Prästgårdar
Bureå 6:92, Bureå församling
F d kyrkoherdeboställe, 1918
Källa: Prästgårdar i Västerbottens län. Kulturhisto-
risk inventering 1986. Västerbottens museum.

Broar
Bureälven i Gamla Falmark (väg 822)
Betongbågbro, 1932
Bureälven i Bureå (kommunal)
Spännverksbro
Källa: Broar i Västerbottens län. En kulturhistorisk
inventering. Länsstyrelsens Meddelande 13/1995.

Vägmiljöer
Väg nr
822 Gamla Falmark–Sjöbotten, björkallé och

betongbågbro.
1280 Strömsholm–Vikdal forts.
2021 Strömsholm–Vikdal

Ljusvattnet–Bureå, gamla kustlandsvägen,
milsten.

Källa: Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Väster-
bottens län. Länsstyrelsens Meddelande 2/2001.
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Den äldsta historien
Det förhistoriska materialet från Burträsks socken
utgörs framför allt av stenåldersboplatser och
fångstgropar. Boplatserna ligger bl a vid Bygde-
träskets södra sida, vid Bjursjön och i Strandholm.
På dessa platser har ett flertal yxor och mejslar av
flinta hittats. Fångstgropar och fångstgropssystem
finns bl a vid Risån och Sikån. Det fynd som
tilldragit sig mest uppmärksamhet är nog Kalv-
träskskidan. Den hittades 1924 under arbeten
med utdikning av en myr utanför Kalvträsk. Fyndet
består av en välbevarad skida, fragment av en skida
samt en stav med skovel i ena änden. Vid en C 14-
analys kunde skidan dateras till ca 3 200 år f Kr och
är därmed det äldsta kända skidfyndet i Sverige,
troligen det äldsta i världen.

Kolonisation
Under medeltiden hade många av de kustnära
byarna blivit överbefolkade. För att finna nya
bosättningsområden vidtog en successiv utflytt-
ning från kusten till inlandet och det var främst vid
de större sjöarna man då slog sig ner. Där fanns
goda förutsättningar för fiske och i söderslutt-
ningarna ner mot vattnet kunde jordbruksmark

brytas. Till Burträsks socken skedde denna inflytt-
ning troligen under 1300-talets andra hälft och
bland de byar som först befolkades var Bygde-
träsk, Ljusvattnet och Renbergsvattnet. Vid upp-
rättandet av jordaboken 1543 fanns sex byar inom
socknen med en sammanlagd befolkningsmängd
på ca 380 personer.

Bistra tider
Under 1600- och 1700-talen inföll flera nödår
med frost och regn som förstörde skörden. Be-
folkningen var svårt ansatt, 1638 beskrev lands-
hövding Stellan Mörner situationen så här: ”Denna
landsortens ynkeliga tillstånd och beskaffenhet med
årsväxten, så att allmogen och den menige man leva
nu alldeles desperat och dö snart bort av hungersnöd
för fattigdom och brist på spannmål. Dessutom haver
floden och det stora regnet, som här kontinuerade så
över måttan den 15, 16 och 17 över hela landet,
förtagit både åker och äng, så att boskapen är så
mager och utsvulten, att den ej slaktas kan.”

Inte heller kunde man få någon inkomst från
jakt på ekorrar och försäljning av skinnen då
djuren ”... av kölden döde blevne och alldeles för-
svunne.” Svagårsperioderna var då och då åter-

Burträsks socken
präglas av traditionell
jordbruksbebyggelse
och ett öppet
odlingslandskap.

BURTRÄSKS SOCKEN

Kulturhistorisk översikt
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Kornskörd i Renbergsvattnet.

kommande och drabbade naturligtvis hårdast när
landet dessutom var inblandat i krig. Under 1700-
talet hade ryssen bränt och skövlat många av de
kustbyar som också fungerade som handelscentra.
Därmed upphörde möjligheterna för inlandsborna
att få avsättning för tjära och pottaska, de varor
som utgjorde de viktigaste binäringarna. När
handelsvägarna för exportvaror åter öppnades ef-
ter krigsslutet brändes tjära och bereddes pottaska
i en aldrig tidigare skådad omfattning.
   Med freden i början av 1720-talet och ett stabi-
lare läge i landet började också befolkningsmäng-
den öka igen. Under 1700-talets andra hälft utök-

ades de befolkade bygderna inom socknen när ny-
byggen började utsynas i områdena väster om de
gamla byarna. Fram till omkring 1840 utsynades
inte mindre än 115 nybyggen i Burträsk. Även
dessa gårdar anlades i stor utsträckning i närheten
av någon sjö eller vattendrag. Det markerades ofta
genom att -tjärn, -träsk eller -lid ingick i slutledet
på nybyggets namn. Ett flertal hade endast en
kortare levnadsperiod, men många utvecklades
med tiden till välmående jordbruksbyar.

Binäringar
Att tjära och pottaska var viktiga binäringar har
redan nämnts. Tjärbränningen gick hårt åt skogs-
beståndet, men skogen representerade ännu inte
något egentligt ekonomiskt värde. Mot slutet av
1700-talet började någon enstaka såg uppföras
och först under 1800-talet fick sågverken någon
större betydelse. Dessförinnan användes även friska
träd till tjärbränningen. För att utvinna största
möjliga mängd tjära kunde man medvetet skada
träden för att därmed öka mängden kåda i dem.
Vid mitten av 1700-talet levererade Burträsks
socken 1 500–2 000 tunnor tjära årligen.
Under seklets senare hälft hade skogen skattats så

En av de viktiga binäringarna var bränning av tjära.
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hårt att flera byar beslutade att bara ett visst antal
tunnor tjära fick brännas ”efter varje tunnelands
skatt” samt att endast rötter och stubbar fick
användas till tjärdalarna.

Till pottaskeberedningen nyttjades huvudsak-
ligen björkskog. Askan var en viktig del bl a i
framställningen av glas, såpa, tvål och i färgerier.
Under 1800-talet ökade efterfrågan på pottaska,
priset steg liksom förtjänsten.

En annan produkt som tillverkades ute i byarna
var salpeter. Den användes vid krutframställning
och tillverkades genom sjudning av kreatursurin.
Redan Gustav Vasa hade föreskrivit att marken
under ladugårdarna tillhörde kronan, därmed hade
han försäkrat sig om tillgång och äganderätt till
”salpeterjorden”. Särskilt utsedd personal skötte
om framställningen och jordägaren var skyldig att
bistå honom i arbetet. I början av 1800-talet
ändrades förhållandena. Kronan avsade sig sin rätt
till jorden och istället ålades de skattskyldiga att
leverera en viss mängd salpeter per år till kronan.
När leveransplikten upphörde under 1820-talet
åtog sig kronan att lösa in all salpeter, en åtgärd
som satte fart på tillverkningen. Detta syns tydligt
i den stora mängd salpeterlador som uppfördes

fram mot mitten av seklet. Mot slutet av 1800-
talet minskade emellertid statens behov av salpe-
ter och 1895 upphörde inlösen.

Sockenbildning
Burträsk avskiljdes från Skellefteå storsocken år
1606. Dessförinnan hade burträskborna att gå
den långa vägen till Skellefteå för att kunna del-
taga i gudstjänsterna. Fram till 1685 fick det
gamla kapellet i Burträsk tjäna som kyrkolokal,
men kapellet var för litet så detta år byggdes en ny
kyrka. Med tiden visade sig även den nya kyrkan
bristfällig och otillräcklig. För att utöka antalet
platser i kyrkan tillbyggdes två läktare, men anta-
let kyrkobesökare var ändå långt fler än vad kyrkan
kunde rymma. År 1817 påbörjades därför arbe-
tena med ett nytt kyrkobygge, ett stycke norr om
den gamla kyrkan. Den uppfördes i trä och stod
färdig i början av 1820-talet. Under julhelgen
1945 totalförstördes kyrkan och samtliga inventa-
rier genom en eldsvåda. En ny kyrka byggdes,
denna gång uppförd i sten, och den stod klar att
invigas i november 1947.

Burträsk var egen kommun mellan åren 1863–
1973.
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Kartan visar de miljöer som redovisas i den föl-
jande texten. Förutom dessa miljöer finns ytterli-
gare enstaka objekt redovisade i bokstavsordning
under respektive socken i registerdelen. Huvud-
delen av dessa enstaka objekt finns närmare be-
skrivna i Skellefteå museums byggnadsinvente-

KARTA ÖVER BURTRÄSKS SOCKEN

ringar, Nr 5 Bebyggelsen i Burträsk 1977, Nr 7
Bebyggelsen i Ljusvattnet 1978, Nr 9 Bebyggelsen
runt Andersvattnet, Bygdeträsket och Göksjön 1979,
Nr 20 Bebyggelsen i Burträsk 1989 reviderad upp-
laga samt Nr 22 Byar i Burträsks socken 1991.
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ÅR 1543 FANNS TVÅ HEMMAN i Anders-
vattnet. Byn tillhörde tidigare Bygdeå

men vid bildandet av Burträsks pastorat fick
Andersvattnet kyrkorätt där.

Laga skifte genomfördes i byn under åren 1834–
35 och fastställdes 1837. Då fanns nio hemman
upptagna i handlingarna. Bebyggelsen var främst
koncentrerad till sjöns östra ände och de flesta
gårdarna var huvudsakligen placerade nära skogs-
kanten med åkrar och ängar i sluttningen ner mot
sjön.

Samma gårdslägen finns kvar idag. Gårdsan-
läggningarna är välbevarade och har en ålderdom-
lig karaktär. Bostadshusen är till största delen
genuina parstugor från 1800-talet. På fastigheten

Andersvattnet 2:7 inrättades ett kolerasjukhus
1832. Vid den tiden rasade en koleraepidemi i
Europa, och i Sverige rustade man sig för att
kunna stå emot en eventuell spridning av farsoten
inom landet. Ett av de tolv sjukhus som skulle
inrättas i Burträsk förlades till Andersvattnet. Inget
av sjukhusen kom emellertid till användning.

Odlingslandskapet breder ut sig längs Anders-
vattnets norra sida  i  söderläge mot sjön. Området
är vid god hävd och ännu finns enstaka ängslador
representerade inom området.

Till miljön hör gårdsanläggningarna med eko-
nomibyggnader samt den omgivande odlings-
marken med ängslador.

Odlingslandskapet i Andersvattnet är öppet och hävdat. Enstaka lador finns ännu kvar ute i markerna.

1. ANDERSVATTNET

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga, (Kb) = korsbyggnad

1. Andersvattnet 1:5 Bostadshus (Ps), bagarstuga (Es), ladugårdslänga, rundloge
2. Andersvattnet 1:18 Sommar-/bagarstuga
3. Andersvattnet 1:18 Bostadshus (Ps)
4. Andersvattnet 2:11 Sommarstuga (Ps), bagarstuga (Es)
5. Andersvattnet 2:17 Bostadshus (Ps), loge
6. Andersvattnet 4:2 Bostadshus (Ps), loge, kornbod
7. Andersvattnet 4:3 Sommarstuga (Es sammanbyggd med bod), bagarstuga

Fastighetskarta 22K 0g.

Områdets karaktär
- Gårdsanläggningar av ålderdomlig karaktär,

framförallt parstugor från 1800-talet. Odlings-
mark med lador.

Status
- Inget planskydd.

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun,  9.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.
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BODBYSUND  LIGGER  STRAX  ÖSTER  om  Bur-
träsk vid sjöarna Burträsket och Bodträsket.

Byn är troligen av gammalt ursprung, vid storskiftet
1792 fanns där redan 26 bönder, och bebyggelsen
låg på i stort sett samma platser som idag. Vid laga
skiftet 1828–34 hade antalet ökat till 34 (40 med
Kvarnriset) och då fanns här dessutom fyra tor-
pare och fem soldatrotar. Ursprungligen hette
byn Bodbyn, men då en poststation inrättades i
byn lade man till -sund då det fanns det risk att
sammanblanda denna by med en annan med
samma namn i Sävars socken.

Från Burträskets östra del rinner Bureälven ut
genom ett smalt sund och bildar sjöarna Bodträs-
ket och Bodbytjärnen och över sundet går lands-
vägen mellan Skellefteå och Burträsk. Runt de
västra och norra delarna av sjöarna är byn belägen.
Bebyggelsen är något splittrad vad gäller färgsätt-
ning och ålder, men här finns ett stort antal gårds-
anläggningar med välbevarade byggnader som ger
byn ett homogent intryck. Här finns också flera

Vy över nordvästra delen av Bodbysund.

rundlogar med kåtatak, en för kommunen i övrigt
ovanlig takkonstruktion, och varav de flesta finns
just i denna by.

Inom det utvärderade området är den största
bebyggelsekoncentrationen samlad till byns nord-
västra del. På ett höjdläge norr om älven ligger
några vackra gårdsanläggningar vid den gamla
landsvägen som går strax väster om den nuva-
rande.

Odlingsmarkerna i byn ligger i sluttningarna
ner mot vattnen och söder om bebyggelsen. Land-
skapet hålls öppet och välhävdat genom ett aktivt
jordbruk och djur som går på bete, och här finns
också flera ängslador kvar. Tidigare fanns ett
flertal kvarnar i Kvarnrisbäcken sydost om byn
och där uppfördes 1918 även en kraftstation. År
1878 startade ett mejeri i byn som var i bruk fram
till 1930. Strax söder om älven vid älvsbron ligger
byns bygdegård. Hemmanet inköptes av bygde-
gårdsföreningen i början av 1950-talet och efter
ombyggnad kunde gården 1953 tas i bruk.

2. BODBYSUND

Bebyggelsemiljö
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Rundloge med kåtatak, en takkonstruktion som är ovanlig, men som förekommer i Burträsks socken. Den här logen
finns på fastigheten Bodbyn 24:1. Uppmätningsritning Michael Ignberg, Skellefteå museum.

Veranda på manbyggnaden på Bodbyn 15:3. Uppmätningsritning Birgit Johansson, Skellefteå museum.
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Fastighetskarta 22K 2h.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL
   3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlings-

landskapet vårdas.
- Områdesbestämmelser upprättas för Nördbyn.

Områdets karaktär
- Tät jordbruksbebyggelse på stränderna kring

Burträsket med många rundlogar med kåtatak.

Status
- Översiktsplan för Skellefteå kommun med krav

på detaljplan.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga, (Kb) = korsbyggnad

1. Bodbyn 1:5 Bostadshus (Ps), bagarstuga (Es), ladugård, tre bodar
2. Bodbyn 1:16 Bostadshus (Kb), bostadshus (Ps), bodlänga/rättarbostad, ladugård, rundloge, bod
3. Bodbyn 1:36 Bostadshus (Ps)
4. Bodbyn 2:11 Affärs- och bostadshus
5. Bodbyn 2:15 Bygdegård
6. Bodbyn 2:16 Bostadshus (Ps)
7. Bodbyn 2:28 Bostadshus, sommarstuga med uthusdel
8. Bodbyn 2:33 Sommarstuga (Ps), rundloge
9. Bodbyn 3:4 Sommarstuga (Ps)
10. Bodbyn 3:12 Rundloge, bod
11. Bodbyn 3:13 Två rundlogar, två bodar
12. Bodbyn 3:17 Sommarstuga, bod
13. Bodbyn 4:7 Sommarstuga (Ps)
14. Bodbyn 4:29 Bagarstuga (Es)
15. Bodbyn 4:30 Sommarstuga (Ps)
16. Bodbyn 12:3 Bostadshus (Ps), sommarstuga, rundloge, bod
17. Bodbyn 12:8 Sommarstuga (Es), loge
18. Bodbyn 12:12 Bagarstuga (Es med uthusdel)
19. Bodbyn 13:11 Bostadshus (Ps), rundloge
20. Bodbyn 13:17 Bostadshus
21. Bodbyn 13:19 Bostadshus
22. Bodbyn 13:20 Bostadshus
23. Bodbyn 14:5 Bostadshus (Ps)
24. Bodbyn 14:6 Bostadshus
25. Bodbyn 14:14 Bostadshus (Es), gårdshus
26. Bodbyn 14:16 Bostadshus, gårdshus
27. Bodbyn 14:18 Rundloge
28. Bodbyn 14:23 Bostadshus, rundloge
29. Bodbyn 15:3 Bostadshus (Kb), ladugård, bodlänga, uthuslänga
30. Bodbyn 15:5 Sommarstuga (Es), rundloge
31. Bodbyn 15:14 Bostadshus (Es)
32. Bodbyn 15:22 Sommarstuga, två uthus, solpaviljong, härbre
33. Bodbyn 24:1 Rundloge, bod

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 22.
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DRYGT TVÅ MIL VSV om Skellefteå ligger
byn Brönstjärn vid den slingrande

Bureälven. År 1783 utsynades här ett nybygge för
en soldat. Vid laga skifte år 1837 fanns tre hemman
i den centrala delen av byn.

Dagens odlingslandskap breder ut sig från skogs-
kanten i öster ner mot Bureälvens dalgång och
Brönstjärnen. Den småkuperade jordbruksmarken
är relativt välhävdad. Bitvis är åkrarna små och
smala med bevarade diken, vilket alltså avspeglar
en äldre brukningsform. Andra ålderdomliga in-
slag är de många ängsladorna. I söder, vid älvens
vindlande lopp, når odlingsmarken ända ner till
älvfåran och får därmed en flikig och oregelbun-
den form.

Bebyggelsen är traditionsenligt placerad på höjd-

lägen upp mot skogskanten. Den är av blandad
karaktär med tonvikt på traditionell jordbruks-
bebyggelse, bland annat med timrade ekonomi-
byggnader.

I anslutning till några av gårdarna finns ett två
hektar stort område med betad hagmark som
sträcker sig från skogskanten i öster ner till Bure-
älven i väster. Marken är stenig och starkt lutande
mot älven. I anslutning till hagen finns partier
som slås med lie. Längst i öster domineras vegeta-
tionen av en artrik friskäng, där daggkåpa, mid-
sommarblomster, ormrot och ängsfryle är vanliga.
Nedanför vägen finns en särskilt rik växtlighet vid
en kallkälla. I hagen, som tidigare var slåttermark,
finns grodor och vårtbitare. Numera hävdas mar-
kerna genom fårbete.

Bureälvens meandrande lopp i Brönstjärn ger åkrarna oregelbundna former och landskapet ett
omväxlande uttryck.

3. BRÖNSTJÄRN

Odlingslandskap
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Källa:
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2,
1993.

Fastighetskartor 22K 6e och 22K 6f.

Områdets karaktär
- Öppet, välhävdat jordbrukslandskap, med lador

och timrade ekonomibyggnader, som omger
den meandrande Bureälven.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlings-

landskapet vårdas.
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HEMBYN ÄR DEN ÄLDSTA DELEN i byn
Bursiljum, belägen vid Bureälvens ut-

lopp från sjön Bursiljeträsket. Här ligger bebyg-
gelsen i ursprungligt höjdläge norr om älven, med
odlingsmarken i sydsluttningen ända ner till älv-
fåran. Gårdarna sammanknyts av en mindre grus-
väg. Den mest framträdande byggnaden är en
parstuga på fastigheten Bursiljum 1:20 som tidi-
gare inrymde ett garveri (se beskrivning under
Övriga kulturminnen, sid 68).

Det omgivande landskapet präglas av de oregel-

Under vårfloden når vattnet ibland ända upp till ladorna vid älvskanten.

4. BURSILJUM, HEMBYN

Odlingslandskap

bundna former som ges av älven och moränmar-
ken. Nere vid älven finns några ängslador. Öp-
penheten vid älven är viktig, eftersom den under-
lättar förståelsen av sedimentjordarnas utbred-
ning och dess betydelse för jordbruksbebyggelsens
lokalisering. Dessutom bidrar öppenheten till en
varierad och vacker landskapsbild. I Bursiljum har
en rad stenåldersboplatser och stenredskap påträf-
fats i åkrarna, vilket ger området en extra historisk
dimension.
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Källor:
Det värdefulla odlingslandskapet,
meddelande 2, 1993.

Fastighetskarta 22K 2i.

Områdets karaktär
- Öppet, hävdat jordbrukslandskap längs Bureälven,

varierat med olika landskapsformer.

Status
- Inget planskydd.
- Översiktsplan för Skellefteå kommun med krav på detaljplan.
- Garveriet är byggnadsminne, 3 kap KML.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL 3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingslandskapet vårdas.
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BYN BURTRÄSK, ELLER GAMMELBYN som den
hette tidigare, ligger på västra stranden av

Burträsket. Runt sjön ligger bördiga marker och i
Gustav Vasas jordebok från år 1543 redovisas inte
mindre än 22 bönder med en sammanlagd åker-
areal av 200 spannland. Burträsk utvecklades med
tiden till ett centrum för den omkringliggande
bygden.

Fram till 1900-talets början uppvisade bebyg-
gelsen en agrar karaktär. Centrum utgjordes av
området kring kyrkan med prästgård och kyrk-
stad. Här slog sig under senare delen av 1800-talet
handelsmän och hantverkare ner och området har
fram i sen tid behållit sin offentliga prägel med bl a
kommunalhus och tingshus. Den nuvarande kyr-

kan är den fjärde i ordningen, uppförd 1947. Vid
kyrkan växte troligen redan under 1600-talet en
kyrkstad upp som även fungerade som marknads-
plats. Vid en brand 1930 ödelades hela kyrkstad-
en, men några år senare uppfördes några nya kyrk-
stugor som ersättning för de gamla. Marknads-
traditionen återupptogs emellertid inte.

Mot slutet av 1800-talet försköts det merkan-
tila centrum till södra delen av Kammen. Hit flyt-
tade affärsmän och hantverkare, de hus de upp-
förde finns till stora delar kvar idag. De utgörs av
välbevarade äldre handelshus och bostadshus, ofta
med affärslokaler i bottenvåningen. Där uppför-
des även det nya mejeriet 1938, känt långt utanför
socknens gränser.

Burträsks centrum innehåller äldre bostadshus och affärshus, en blandning som ger samhället en särskild prägel.

5. BURTRÄSK

Bebyggelsemiljöer
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Ytterdörr på fastigheten Burträsks-Gammelbyn 86:11, 86:12 (Skogsmannen 11/12). Uppmätningsritning Maria
Blomberg, Skellefteå museum.
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Fastighetskarta 22K 3g.

Detalj ur kartan.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga, (Kb) = korsbyggnad

1. Burträsks-Gammelbyn 13:50 Kommunalkontor
2. Burträsks-Gammelbyn 15:3 Affärs- och bostadshus
3. Burträsks-Gammelbyn 16:11 Bankbyggnad
4. Burträsks-Gammelbyn 20:17 Hembygdsgård; bostadshus (Ps), bagar-/sommarstuga, ladugård,

avträde, loge, stolpbod, kornbod, rundloge, kyrkstuga
5. Burträsks-Gammelbyn 20:17 Tre kyrkstugor
6. Burträsks-Gammelbyn 20:81 Kyrkoherdebostad, annex (Ps)
7. Burträsks-Gammelbyn 68:1 Burträsk kyrka, gravkapell
8. Burträsks-Gammelbyn 85:1 Bostadshus
9. Burträsks-Gammelbyn 86:10 Bostadshus (Ps)
10. Burträsks-Gammelbyn 86:12 Bostadshus (Ps), kontor (Es), uthus

11. Burträsks-Gammelbyn 1:21 Järn-och maskinaffär
12. Burträsks-Gammelbyn 1:23 Bostadshus
13. Burträsks-Gammelbyn 1:24 Bostadshus
14. Burträsks-Gammelbyn 38:7 Bostadshus (Ps), bagarstuga (Es)
15. Burträsks-Gammelbyn 92:5 Bostadshus
16. Burträsks-Gammelbyn 92:6 Bostadshus
17. Burträsks-Gammelbyn 92:14 Burträsk mejeri, bostadshus
18. Burträsks-Gammelbyn 92:18 Bostadshus (Es)
19. Burträsks-Gammelbyn 92:21 Affärsbyggnad
20. Burträsks-Gammelbyn 92:23 Bostadshus
21. Burträsks-Gammelbyn 101:4 Bod
22. Burträsks-Gammelbyn 101:5 Uthus, tidigare brandstation
23. Burträsks-Gammelbyn 102:3 Bostadshus (tillbyggd Ps), uthus
24. Burträsks-Gammelbyn 102:5 Bostadshus

Områdets karaktär
- Centralort för Burträsks socken med skola,

affärer, banker, mejeri m m, som har starka
rötter i sitt omgivande jordbrukslandskap.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen, generalplan

för  Burträsk.
- Detaljplaner.
- Kyrkan skyddad enligt 4 kap KML.

Åtgärdsförslag
- Detaljplan upprättas/ses över.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 20.
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KRING SKOGSSJÖARNA BYGDETRÄSKET och
Göksjön ligger byarna Backviken, Bjur-

fors, Bygdeträsk, Bygdsiljum, Innansjön, Kvarn-
byn, Grannäs, Välvsjöliden och Strandholm.
Bygdeträsk och Bygdsiljum har medeltida ur-
sprung. Vid senare hälften av 1700-talet utveckla-
des bygden i och med att Kvarnbyn och Innansjön
fick egen byarätt och ett flertal nybyggen togs upp.

Landskapet är kuperat och bebyggelsen är före-
trädesvis samlad i lidlägen med den odlade mar-
ken i sluttningarna ner mot sjöarna. Byarna har
fått formen av radbyar som en följd av laga skiftet.
Varje gårds skifte sträcker sig från vattnet tvärs
över inägorna och utmarken till bygränsen uppe i
skogen.

Byarna är över lag mycket väl bevarade och be-
byggelsebilden har inte genomgått större föränd-
ringar på senare år. Vissa centrumbildningar har
uppstått – i Bygdsiljum där vägarna från Burträsk,
Ånäset och Robertsfors möts och i viss mån även
i Bygdeträsk. Landsvägen Avaborg–Bygdeträsk –
med en avstickare till Innansjön – kantas av björk-
alléer planterade på 1930-talet efter en länskun-
görelse.

Förutom väl bevarade mangårdsbyggnader och
bagarstugor finns ekonomibyggnader och uthus
som är typiska för en norrländsk jordbruksmiljö,
t ex sommarladugårdar, rökbastur, rundlogar (så-
väl med sadeltak, som med det för burträskbygden
karakteristiska kåtataket) samt lador ute i odlings-
landskapet. Bygdeträsklidens fäbodställe ligger
ännu som en öppen plats i skogen vid Notsjön.

Av mer märkliga byggnader och anläggningar
kan nämnas: Inspektorsbostaden i Bygdsiljum,
uppförd på 1880-talet av Robertsfors bruk; stiliga
skolhus från tidigt 1900-tal i Innansjön och Bygde-
träskliden; soldattorp i Kvarnbyn, uppfört för ro-
ten Käck; kvarn vid Masugnsforsen i Bygdsiljum;
järnmalmsgruva från 1630-talet i Gruvberget,
Bygdsiljum – Västerbottens första järngruva.

Boplatsfynd vid sjöstränderna tyder på en livlig
aktivitet i området även under förhistorisk tid. En
särskilt märklig bosättning har undersökts i Strand-
holm - här har arkeologerna identifierat en utpost
av sydskandinavisk kultur med fynd av bl a båtyxor
och flintredskap.

Odlingslandskapet
innehåller äldre
inslag som lador
och hässjevirke.

6. BYARNA RUNT BYGDETRÄSKET

Kulturmiljö av riksintresse
Bebyggelsemiljöer
Odlingslandskap

Industrimiljö
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Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 9.
Västerbotten genom tiderna, meddelande 2, 1991.
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2,
1993.
Industrier genom tiderna, 1987.

Kartan visar kulturmiljön av riksintresse.

Områdets karaktär
- Agrart landskap med välbevarad bebyggelse

och innehållsrikt odlingslandskap.

Status
- Kulturmiljö av riksintresse, AC nr 18.
- Fördjupning av översiktsplanen.

Åtgärdsförslag
- Program för bebyggelsen för byarna runt

Bygdeträsket och Göksjön.
- Områdesbestämmelser upprättas.
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6 a. BYGDETRÄSKLIDEN

BYGDETRÄSKLIDEN utgör en del av Bygde-
träsk och är beläget norr om byns centrum

i en sydsluttning ner mot sjön. Vid laga skiftet
1844–1849 fanns fem gårdsplatser i byn. Bygde-
träsk har gamla anor och tillhörde före 1606
Bygdeå socken. Då fördes byn till Burträsks pasto-
rat som bildats samma år. Bygdeträsk var då en
stor by eftersom både Innansjön och Kvarnbyn
räknades hit.

Bebyggelsen är förlagd i lidläge med odlings-
marken i sluttningarna ner mot vattnet och be-
byggelsen i skogskanten. Byn är väl bevarad och
bebyggelsebilden har inte genomgått några större
förändringar under senare år. Gårdsbebyggelsen
är av traditionell typ med parstugor, enkelstugor
samt ett flertal rundlogar bevarade. Några av dessa
rundlogar har under senare år restaurerats.

Bygdeträskliden präglas av den traditionella jordbruksbebyggelsen med parstugor, enkelstugor och rundlogar.

Kulturmiljö av riksintresse
Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga, (Kb) = korsbyggnad

1. Bygdeträsk 1:5 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Es), rundloge, kornbod
2. Bygdeträsk 1:8 Bostadshus (Ps), bagarstuga
3. Bygdeträsk 1:9 Bostadshus (Es)
4. Bygdeträsk 1:14 Bostadshus, bagarstuga (Es)
5. Bygdeträsk 1:21 Bostadshus (Ps), rundloge
6. Bygdeträsk 1:24 Bostadshus (Ps), bagarstuga (Es), rundloge
7. Bygdeträsk 2:6 Skola, uthus
8. Bygdeträsk 2:39 Bostadshus (Kb), sommarstuga (Ps)
9. Bygdeträsk 22:1 Sommarstuga (Es), bagarstuga (Es), rundloge, kornbod
10. Bygdeträsk 34:1 Bostadshus (Ps), rundloge, kornbod

Fastighetskarta 22K 1f.

Områdets karaktär
- En genuin bebyggelsemiljö i jordbruksland-

skapet på sluttningen ned mot Bygdeträsket.

Status
- Kulturmiljö av riksintresse, AC nr 18.
- Fördjupning av översiktsplanen, områdesplan

för Bygdeträsket.

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlings-

landskapet vårdas.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 9.
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6 b. BYGDSILJUM

BYGDSILJUM tillhörde tidigast Bygdeå socken,
men vid Burträsks sockens bildande 1606

kom Bygde Siliore, som byn då benämndes, att få
kyrkorätt i det nya pastoratet. Först 1768 förena-
des byn även administrativt med Burträsks socken.

I jordeboken för år 1543 var Bygdsiljum upp-
taget som Bygdeträsk i Bygdeå. Byn hade då fem
bönder. Hemmansantalet ökade till sju under
1600-talets början. Vid laga skiftet finner man
bebyggelsen förlagd runtom Siljesundet och ned-
anför Kärrstaka- och Lillhultsberget. Tre soldat-
torp kom att förläggas till Lillkvarngärdan.

På 1630-talet upptäcktes järnmalm i nuva-
rande Gruvberget öster om Siljesundet. Borgaren
Anders Hindriksson, Stockholm, ansökte om och
erhöll privilegium för att uppföra ett järnbruk
1637 och härmed fick Västerbotten sin första
järngruva. Året därpå övergick privilegiet till byns
bönder, som 1639 uppförde masugn vid Rickleån
på den nuvarande kvarnens plats. Gruvan gav
dock dålig avkastning och brytningen var endast
tidvis i gång. 1787 blev gruvan inmutad för
Robertsfors bruk, men någon ihållande brytning
kom aldrig till stånd utan driften avstannade.

Bygdsiljums byamän erhöll 1847 tillstånd för
en husbehovssåg med två grova blad i Lappsjö-
bäcken. När anläggningen överläts till kronoläns-
man J F Nyblad 1853, önskade denne flytta sågen
till södra sidan av kvarndammen i Bygdsiljum.
Robertsfors bruk motsatte sig dock detta och såg-
en kom aldrig att uppföras av Nyblad. 1872 på-
började i stället byamännen uppföra ett sågverk
vid södra dammfästet. Detta byggdes trots förbud
och kom aldrig att begagnas. Förlikning träffades
först 1876 varvid anläggningen inköptes av Ro-
bertsfors bruk. Efter en brand återuppfördes såg-
verket av byamännen omkring 1900.

På norra sidan Masugnsforsen byggde byamän-
nen omkring 1870 en mjölkvarn. När Bygdsiljums
Kvarnaktiebolag bildades 1913 revs den gamla
kvarnen och en ny kom att byggas på samma plats.

Centrumbildningen runt Bygdeträskets utflöde
accentuerades alltmer, hit förlades affärer, post,
café och andra offentliga byggnader och samhället
fick en tätortskaraktär.

Bygdsiljum, som tidigast utgjorde en utpräglad
jordbruksbygd, uppvisar idag alltmer en prägel av
industriort.

Bygdsiljum utgör
centrumbildningen vid
Bygdeträskets utflöde i
Bureälven.

Kulturmiljö av riksintresse
Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Bygdsiljum 2:26 Bönhus
2. Bygdsiljum 2:30 Bostadshus (Ps), bod
3. Bygdsiljum 3:38 Bostadshus (Ps)
4. Bygdsiljum 5:26 Bostadshus
5: Bygdsiljum 46:1 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Es)
6. Bygdsiljum 55:1 Bostadshus (Ps)
7. Siljesundet 1:1 Bostadshus (f d inspektorsbostad)

Områdets karaktär
- Centrumbildning i kuperad, sjönära jordbruksbebyggelse.

Status
- Kulturmiljö av riksintresse, AC nr 18.
- Fördjupning av översiktsplanen, generalplan för Bygdsiljum.

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL 3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingslandskapet vårdas.

Fastighetskarta 21K 9f.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i
Skellefteå kommun, 9.
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6 c. INNANSJÖN

INNANSJÖN INGICK ursprungligen i Bygdeträsk
by och fick egen byarätt först omkring 1780.

Den äldsta bebyggelseplatsen var troligen Näset
och så kom byn också att först benämnas. År 1703
fanns enligt en karta tre hemman i Innansjön.

Laga skifte genomfördes under åren 1852–
1853 och kom att fastställas 1856. Vid denna tid
fanns 15 hemman i byn. Förutom tre gårdsplatser
på Näset, låg bebyggelsen på båda sidor om den
gamla vägen med åkermarken i sluttningen ned
mot Göksjön. Sydväst om kalkbrottet låg soldat-
torpet Roligrotan, på nuvarande samfälld mark.

Man började tidigt bryta kalk i de fyndigheter
som är belägna norr om Göksjön. Kalken utvanns
i små stenugnar, som anlades i skogarna. På 1930-

talet startade så ett Burträskskonsortium kalk-
bruket i Innansjön. Efter ett antal år övertogs
driften av Strö kalkaktiebolag, som drev anlägg-
ningen i nästan trettio år. Ett 70-tal personer var
som mest anställda vid kalkbruket. Senare fram-
ställdes jordbrukskalk i mindre skala, men nu har
driften helt upphört.

Risån vid Andersfors utnyttjades av byborna för
ett par kvarnar, en spånhyvel och här anlades
också en såg.

År 1950 bodde 302 personer i Innansjön. By-
bornas huvudsakliga utkomstmöjlighet var kalk-
bruket och endast ett 20-tal sysselsattes inom
jordbruket.

Bebyggelsen i Innansjön är placerad mot skogskanten och odlingsmarkerna ligger i sluttningen ner mot Göksjön.

Kulturmiljö av riksintresse
Bebyggelsemiljö
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Fastighetskarta 22K 2f.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Innansjön 4:7 Skola
2. Innansjön 4:11 Bostadshus (Ps)
3. Innansjön 4:12 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Es)
4. Innansjön 5:19 Bostadshus (Ps)
5. Innansjön 7:3 Bostadshus (Ps)
6. Innansjön 19:1 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Es), rundloge

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.

Områdets karaktär
- Äldre välbevarad bymiljö, med centralt belägen

ståtlig skolbyggnad, i sydvänd sluttning mot Gök-
sjön.

Status
- Kulturmiljö av riksintresse, AC nr 18.
- Fördjupning av översiktsplan, områdesplan för

Bygdeträsket.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 9.
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6 d. KVARNBYN

Björkallén som kantar vägen genom Kvarnbyn är kanske världens längsta björkallé!

NAMNET KVARNBYN kommer troligen av
att Bygdeträsks byamän hade sina skvalt-

kvarnar i ån som rinner från Göksjön till Bygde-
träsket.

Byn ingick i Bygdeträsk ända fram till den 7
mars 1781. Detta år ansökte man dock om att få
bilda eget byalag. Byns arealer var inte stora, vilket
framgår av en byaordning för Kvarnbyn från år
1786. Där står: ”Såvida vi är boende emellan
tvenne stora träsk eller sjöar och nu stor trängsel
årligen är med mulbete, ... samtliga skola vara vid
fäbodarna med sina kreatur ifrån den 17 juni och
till den 11 augusti ...”

Laga skifte genomfördes i Kvarnbyn under åren
1855–1856 och fastställdes 1871. Laga skiftes-
kartan redovisade 27 hemman i byn, flertalet var
belägna i centrala Kvarnbyn, runt Morviken. På

laga skifteskartan upptogs vidare en soldatrote på
den plats vi idag har Täcktorpet. Öster om soldat-
roten låt fältjägareroten Hägg, d v s nuvarande
Andershem.

Kvarnbysån utnyttjades tidigt för vattendrivna
anläggningar och området där omkring kom att
utgöra byns centrum. De gamla gårdsanläggning-
arna ligger tätt inom ett koncentrerat område med
böndernas mindre gårdsanläggningar samt han-
delsmännens större och mer påkostade gårdar.
Landsvägen som går genom byn kantas av en
björkallé. En länskungörelse från 1938 fastställde
att vid allmänna vägar inom länet skulle alléer
planteras, däribland vägen Stortjärn–Bygdeträsk–
Burträsk. Längs denna väg var det många skolbarn
som planterade björkar under slutet av 1930-talet.

Kulturmiljö av riksintresse
Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Kvarnbyn 4:11 Bostadshus (Ps), ladugård, lusthus
2. Kvarnbyn 5:8 Två bostadshus (Ps), affärshus
3. Kvarnbyn 7:16 Sommarstuga (Ps)
4. Kvarnbyn 9:12 Bostadshus, sommarstuga (Es med boddel), ladugård
5. Kvarnbyn 11:2 Två bostadshus, rundloge, kornbod
6. Kvarnbyn S Skolhus
7. Kvarnbyn S Sågverk

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 9.

Fastighetskartor 22K 1e och 22K 1f.

Områdets karaktär
- Tät, genuin bebyggelse på näset mellan Göksjön

och Bygdeträsket. Vägen genom byn kantas av
en björkallé.

Status
- Kulturmiljö av riksintresse, AC nr 18.
- Fördjupning av översiktsplanen, områdesplan för

Bygdeträsket.
- Alléer i odlingslandskapet, skyddade enligt

7 kap. 11§ i Miljöbalken.

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Fortsatt vård och underhåll av björkallén.
- Lador och ekonomibyggnader i

odlingslandskapet vårdas.
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6 e. VÄSTANTRÄSK

VÄSTANTRÄSK, som ingår i Kvarnbyn, har
troligen tidigast utgjort ett fäbodställe,

som senare kommit att fast bebyggas. På 1703 års
karta finner man en gårdsplats i Västanträsk,
nuvarande fastigheten Kvarnbyn 12:3. Laga skiftes-
kartan däremot, från år 1855 redovisar nio hem-
man i byn.

Den äldsta befintliga bebyggelsen är belägen i
en nordöstlig sluttning ned mot Bygdeträsket där
den gamla byavägen slingrar sig genom gårds-
grupperna. Senare tillkommen bebyggelse kantar
den nya landsvägen som går väster om bykärnan.
Byn är väl sammanhållen och enhetlig med flerta-
let gårdar bevarade.

Västanträsk präglas av sin
genuina jordbruksbebyggelse.

Kulturmiljö av riksintresse
Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga, (Kb) = korsbyggnad

1.  Kvarnbyn 8:6 Skola
2.  Kvarnbyn 8:7 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), bagarstuga,
rundloge, kornbod

3.  Kvarnbyn 8:8 Bostadshus (Ps),
bagarstuga (Es), rundloge,
kornbod

4.  Kvarnbyn 8:12 Bostadshus (Ps)
5.  Kvarnbyn 10:5 Bostadshus (Es)
6.  Kvarnbyn 10:6 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga
7.  Kvarnbyn 10:11 Bostadshus (Ps), rundloge

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 9.

Fastighetskarta 22K 1e.

Områdets karaktär
- I sluttning ned mot Bygdeträsket ligger den väl

sammanhållna byn med flera välbevarade
gårdsanläggningar.

Status
- Kulturmiljö av riksintresse, AC nr 18.
- Fördjupning av översiktsplanen, områdesplan för

Bygdeträsk.

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.

8. Kvarnbyn 10:14 Bostadshus (Es)
9. Kvarnbyn 10:15 Bostadshus (Ps)
10. Kvarnbyn 12:3 Sommarstuga (Es)
11. Kvarnbyn 12:5 Sommarstuga (Es)
12. Kvarnbyn 12:8 Bostadshus (Kb)
13. Kvarnbyn 12:12 Bagarstuga
14. Kvarnbyn 13:4 Bostadshus (Ps), bostads-

hus, bagarstuga, rundloge
15. Kvarnbyn 13:20 Bostadshus (Ps),

bagarstuga (Es)
16. Kvarnbyn 13:21 Bagarstuga (Es)
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LIDSJÖN LIGGER ca 25 km sydväst om Bur-
träsk i kommunens sydligaste del. När

byn skattlades 1774 benämndes platsen Korfsiö
Nybygge och hade då två gårdar. Bara ett drygt 10-
tal år senare fick byn sitt nuvarande namn. Vid
laga skiftet 1877 hade byn fortfarande två gårdar
och dessutom en såg- och kvarnplats.

Byn är mycket vackert belägen vid Lidsjöns
nordöstra del. Huvuddelen av bebyggelsen ligger
längs en höjdsträckning som går i sydväst-nord-
ostlig riktning. Landskapet är öppet och kuperat

och sluttar ner mot sjön. Byn korsas av två vägar,
den ena är en mindre grusväg som följer höjd-
sträckningen och går mot Innersjön, och den
andra är en större genomfartsväg som bl a leder till
Botsmark. Stora delar av bebyggelsen består av
par- och enkelstugor samt ekonomibyggnader.

Byns odlade marker ligger dels i sluttningen ner
mot sjön, dels öster om stora landsvägen. Det
finns ingen aktiv jordbrukare kvar idag, men
markerna hålls i god hävd och någon enstaka
ängslada finns fortfarande kvar.

I bildens mitt syns bostadshuset på Lidsjön 2:11. Byggnaden har mycket dekorativt utformade dörr- och fönster-
överstycken. Det är väl utförda lövsågningsarbeten, troligen efter CH. EM. Löfvenskiölds mönsterböcker som utkom
under slutet av 1860-talet.

7. LIDSJÖN

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga

1. Lidsjön 1:5 Sommarstuga (Ps), rundloge, bod
2. Lidsjön 1:6 Bostadshus, bagarstuga
3. Lidsjön 2:7 Sommarstuga (Ps)
4. Lidsjön 2:8 Bostadshus
5. Lidsjön 2:10 Bostadshus, bod
6. Lidsjön 2:11 Bostadshus (Ps)

Fastighetskartor 21K 9c och 21K 9d.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, del 22.

Områdets karaktär
- Välhävdade gårdstun med delvis äldre bebyggelse.

Odlingslandskap mot sjö.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingslandskapet

vårdas.
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RENBERGSVATTNET ligger ca 7 km nordost
om Burträsk vid sjön Renbergsvattnet.

Byn har gamla anor, vid upprättandet av Gustav
Vasas jordabok år 1543 omnämns den och hade
då två bönder. På avvittringskartan 1788 syns nio
gårdar i byn, och i texten till kartan berättas att här
även fanns bl a ”humblegård, quarnar och tiär-
bränneri”. Vid laga skiftet 1851–52 hade byn
expanderat och antalet bönder ökat till 23, bebygg-
elselägena var i stort sett desamma som idag.

Bebyggelsen är belägen på höjdsträckningar
runt sjön Renbergsvattnet och vid Inreträsket.
Den grusade landsvägen ligger längs höjdsträck-
ningarna, och ner mot vattnen ligger delar av de
odlade markerna. Byn är indelad i en nordlig och
en sydlig del och bebyggelsen präglas av en äldre
byggnadstradition där större delen av manbygg-
naderna utgörs av par- eller enkelstugor. De flesta
av byggnaderna är rödfärgade och många av
ekonomibyggnaderna är omålade och grånade.
En av de timrade ängsladorna i byn är troligen
mycket gammal. Den innehåller ristningar från
skilda tider, och den äldsta daterar sig från 1680.
De märkligaste bland dessa ristningar är de som

visar på olika båttyper, allt från mindre insjöbåtar
till havsgående tremastare. När och av vem dessa
ristningar gjorts är dock ännu okänt.

Odlingslandskapet ligger huvudsakligen i slutt-
ningarna ner mot vattnen. Då det fortfarande
finns aktiva jordbrukare kvar i byn hålls markerna
öppna och till största del i mycket god hävd.

Lämningar efter tjärbränningen finns dels i
form av en tjärdal i S Renbergsvattnet, dels i en
mängd tallar i norra delen av byn som katades
någon gång under 1870-talet. Barken på dessa
tallar skadades medvetet för att träden skulle pro-
ducera mera kåda och därmed kunna läka skadan.
När man sedan brände veden i en tjärdal kunde
man utvinna mera tjära. Av någon anledning har
de här tallarna aldrig avverkats och de utgör nu-
mer ett naturminne.

I byn har det funnits några soldattorp, Ren-
manstorpet i  N Renbergsvattnet och Karlstorp i
S Renbergsvattnet. På laga skifteskartan från 1851
fanns ett fältjägartorp utmärkt alldeles i närheten
av ladan med ristningar. Lämningar från fornti-
den finns i form av en stenåldersboplats och några
lösfynd av flintredskap.

8. RENBERGSVATTNET

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga, (Kb) = korsbyggnad

1. Renbergsvattnet 1:6 Sommarstuga (Ps), ladugårdslänga, båthus
2. Renbergsvattnet 1:7 Bostadshus, bagarstuga, ladugård
3. Renbergsvattnet 1:8 Sommarstuga (Ps), rundloge, salpeterlada
4. Renbergsvattnet 2:9 Skola
5. Renbergsvattnet 3:3 Sommarstuga (Ps), bagarstuga, rundloge, salpeterlada
6. Renbergsvattnet 3:4 Sommarstuga (Ps), bod, båthus
7. Renbergsvattnet 4:4/4:5 Dubbelbod
8. Renbergsvattnet 4:17 Bagarstuga
9. Renbergsvattnet 5:4 Sommarstuga, bagarstuga, stall och ladugård, rundloge
10. Renbergsvattnet 5:5 Bagarstuga (Es), bod, rundloge
11. Renbergsvattnet 5:8 Bostadshus (Ps), rundloge
12. Renbergsvattnet 4:5 Bostadshus (Ps), ladugård, rundloge
13. Renbergsvattnet 7:4 Bostadshus (Ps), ladugård, rundloge, dubbelbod, lada
14. Renbergsvattnet 7:7 Bostadshus (Ps), rundloge, bod
15. Renbergsvattnet 7:10 Bostadshus (Ps), sommarstuga
16. Renbergsvattnet 7:11 Sommarstuga (Es), sommarladugård, rundloge
17. Renbergsvattnet 7:14 Sommarstuga (Ps), bagarstuga, ladugård, loge
18. Renbergsvattnet 7:18 Bostadshus
19. Renbergsvattnet 8:24 Bostadshus
20. Renbergsvattnet 8:10 Bostadshus (Ps), stall, bodlänga
21. Renbergsvattnet 8:16 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Es), ladugård, bagarstuga (Es)
22. Renbergsvattnet 8:17 Bostadshus, ladugård
23. Renbergsvattnet 8:22 Slagtröskloge
24. Renbergsvattnet 13:6 Rundloge, stolpbod, båthus
25. Renbergsvattnet 1:14 Sommarstuga
26. Renbergsvattnet S Hembygdsområde: bostadshus, rökbastu, smedja, spånhyvel, rundloge,

bod, skvaltkvarn, fäbodstuga, slagtröskloge
27. Renbergsvattnet S Skola

Områdets karaktär
- Gårdsanläggningar med bebyggelse dominerad av

ett äldre byggnadsskick i form av parstugor,
bagarstugor, logar m m.

Status
- Inget planskydd.
- Planutredning på södra stranden vid Inreträsket.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL 3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingslandskapet

vårdas.

I Renbergsvattnet finns ett ovanligt
stort bevarat bestånd av jordbrukets
ekonomibyggnader, som t ex logar,
lador och salpeterlador.
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Fastighetskartor 22K 4h och 22K 4i.
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Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 22.
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VILLVATTNET ligger ca 25 km väster om Bur-
träsk. Sedan långa tider har detta område

varit bebott. Vid mitten av 1500-talet fanns där
tre bönder, och vid början av 1600-talet hade
antalet bönder ökat till tio. Under fortsättningen
av 1600-talet och under 1700-talet sjönk befolk-
ningsmängden, men vid laga skiftet 1853 var
hemmansantalet åter tio.

Byn är mycket vackert belägen vid sjöarna
Villvattnet, Lillträsket och Sörträsket. Byn består
av två delar, själva Villvattnet vid Lillträskets norra
och östra sida, och Sörbyn vid Sörträskets södra
del. Bebyggelsen är placerad på höjdlägen och ett
böljande öppet odlingslandskap breder ut sig ner
mot vattnen. Bebyggelsen är ganska splittrad, nytt
och ombyggt blandas med äldre och välbevarat,
men dess typiska och traditionella placering, de
gamla ekonomibyggnaderna och det öppna od-
lingslandskapet ger ett mycket gott helhetsintryck
av byn. Vägen som går genom Sörbyn kantas av ett
flertal bodar och logar, de allra flesta är uppförda

Odlingsmarken i Villvattnet sträcker sig ända ner mot sjön.

i timmer och de omålade fasaderna har blivit
vackert tjärbrända av solen.

Odlingslandskapet ligger i sluttningarna ner
mot vattnen och på de landremsor som skiljer
vattnen åt. På de kuperade åkrarna, som är flikiga
upp mot skogsmarkerna, finns impediment med
odlingssten samt bevarade lador och hässjevirke.
Åkrarna är ofta småbrutna, särskilt i den norra
bydelen. De mindre byvägarna erbjuder fina ut-
blickar över det varierade kulturlandskapet. Mar-
kerna är till största delen välhävdade och öppna
ända ner till stränderna, men här och var sker en
igenväxning av vissa lägdor. Det näs som ligger
mellan bydelarna Villvattnet och Sörbyn hävdas
bland annat genom fårbete.

Laga skifteskartan från 1853 visar på några av
de anläggningar som var gemensamma för byn,
bl a en kvarn och ett sågverk. På en samfällighet på
Ön i byns västra del fanns byns gemensamma
renmossetäkt, och vid Sörträskets norra strand låg
ett soldattorp.

9. VILLVATTNET

Bebyggelsemiljö
Odlingslandskap
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Risåträsk 2:3 Ladugård
2. Villvattnet 1:15 Bostadshus
3. Villvattnet 1:16 Bostadshus (Ps), sommarstuga

(Es)
4. Villvattnet 1:18 Skola, uthus
5. Villvattnet 1:21 Bostadshus
6. Villvattnet 1:26 Bostadshus (Ps)
7. Villvattnet 1:37 Bostadshus
8. Villvattnet 1:39 Bostadshus
9. Villvattnet 1:49 Sommarstuga, ladugård
10. Villvattnet 2:8 Loge, bod
11. Villvattnet 2:14 Loge, bod

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 22.
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2, 1993.

12. Villvattnet 2:15 Bostadshus (Es), bagarstuga (Es)
13. Villvattnet 2:16 Rundloge
14. Villvattnet 2:22 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es), loge
15. Villvattnet 2:24 Bagarstuga (Es)
16. Villvattnet 4:14 Bostadshus, bostadshus (Ps),

rundloge, bod
17. Villvattnet 24:2 Bönhus
18. Villvattnet 25:1 Sommarstuga (Es), sommar-

ladugård, bod, stenkällare
19. Villvattnet 26:2 Bagarstuga (Es)

Områdets karaktär
- Välhävdat odlingslandskap med välhållna lador

och med inslag i bebyggelsen av äldre
parstugor.

Status
- Inget planskydd (detaljplan för fritidshus-

bebyggelsen i Lillträsk).

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.

Logen på fastigheten
Villvattnet 4:14.
Uppmätningsritning
Michael Ignberg,
Skellefteå museum.
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Fastighetskarta 22K 3b.
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Å BYN LIGGER LÄNGS BUREÄLVEN och dess
inlopp till Burträsket, strax nordväst om

Burträsk. Byn har troligen anor från medeltiden.
När Burträsk kapellag i början av 1600-talet av-
söndrades från Skellefteå och bildade egen socken
fanns 10 bönder i byn och vid storskiftet 1797
hade antalet markägare ökat till 26. När laga
skiftet genomfördes 1871 hade byn vuxit ytterli-
gare och nu fanns här 47 hemman.

Åbyn är en stor by uppdelad i bl a Nedre, Norra
och Södra Åbyn. Dessa bebyggelsedelar avgränsas
från varandra genom dels sjön Neboträsket, dels
av ett vidsträckt odlingslandskap på ömse sidor av
Bureälvens lopp mellan Neboträsket och Bur-
träsket. Den kulturhistoriskt bäst bevarade delen
vad gäller bebyggelsen är Nedre Åbyns norra del.
Genom området rinner Bureälven på sin väg mot
Burträsket och på ömse sidor om älven ligger de
odlade markerna i ett sluttande landskap. Tvärs
över älven och odlingslandskapet går en väg som

kantas av en björkallé, troligen planterad i slutet av
1930-talet. Bebyggelsen, som ligger på en höjd-
sträckning norr om älven, är något splittrad, men
här finns flera traditionella, välbevarade gårds-
anläggningar som ger byn dess prägel.

Odlingslandskapet i Åbyn åskådliggör sediment-
jordarnas betydelse för länets jordbruk på ett tyd-
ligt sätt. Denna del av odlingslandskapet rymmer
också äldre inslag från jordbruket tack vare de
många bevarade ladorna. I N Åbyn finns några
ännu hävdade betesmarker med typisk hävdgynnad
flora.  Även äldre tiders slåtter finns representerad
genom en hackslåttmark i N Åbyn. På den drygt
0,5 hektar stora slåttermarken, som ligger i anslut-
ning till en åker, finns en rödvenäng med bl a vår-
brodd, backnejlika, ängsskallra och ögontröst.
     Det finaste exemplet på naturliga fodermarker
är emellertid en hagmark i N Åbyn. Den utgörs av
en drygt 4 hektar stor betesmark som har lång
kontinuitet i hävden.

Vidsträckta odlingslandskap och traditionell bebyggelse präglar Åbyn.

10. ÅBYN

Bebyggelsemiljö
Odlingslandskap
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Burträsks-Åbyn 6:13 Bostadshus (Ps),
ladugård

2. Burträsks-Åbyn 6:14 Bostadshus
3. Burträsks-Åbyn 7:15 Bostadshus (Ps)
4. Burträsks-Åbyn 7:16 Bostadshus (Ps)
5. Burträsks-Åbyn 7:17 Bagarstuga (Es)

6. Burträsks-Åbyn 9:9/9:12 Bönhus, tidigare skola
7. Burträsks-Åbyn 11:4 Rundloge, dubbellada
8. Burträsks-Åbyn 28:3 Bostadshus (Ps)
9. Burträsks-Åbyn 28:4 Bostadshus
10. Burträsks-Åbyn 78:2 Bostadshus (Ps),

sommarstuga

Karta över det värdefulla odlingslandskapet.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.

Områdets karaktär
- Bebyggelse med anor från medeltiden med stort

odlingslandskap innehållande många lador.
Landsvägen kantas av en prydlig allé.

Status
- Inget planskydd.
- Alléer i odlingslandskapet, skyddade enligt

7 kap. 11§ i Miljöbalken.
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Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 22.
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2, 1993.

Fastighetskarta 22K 3g.
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Fornlämningar, 2 kap KML
(läs mer om Kulturminneslagen, kap 2, sid 239)
Burträsks socken redovisar fångstgropar och sten-
åldersboplatser som dominerande fornlämnings-
kategorier. Efter Risån och Sikån finns  kilometer-
långa  fångstgropssystem, och stenåldersboplatser
finns vid Bygdeträskets södra del och vid Bjursjön,
sydväst om Bygdsiljum.

På boplatserna  har tillvaratagits lösfynd. Avslag
av kvartsit samt skörbränd sten är normalt de fynd
man påträffar på stenåldersboplatser.

Fornvårdsobjekt
Fornvården syftar till att vårda och sprida infor-
mation kring ett representativt urval av länets
fornlämningar. I Burträsks socken finns för närva-
rande nedan följande fornlämningar upptagna i
det fornvårdsprogram som upprättats av länssty-
relsen.

Gruvberget, Bygdsiljum
Vårdobjekt 2, Raä 153
Bygdsiljums järngruva och hytta är troligen Väster-
bottens äldsta. Redan 1637 påbörjades brytningen
här. På grund av brist på malm upphörde i prakti-
ken brytningen redan 1643, men senare försök
gjordes dock, bl a av Robertsfors bruk. Inom
området finns en gruvgång och tre gruvhål.  Gruv-
gången går ca tio meter in i berget och gruvhålen
är vattenfyllda. Inom området finns ett tiotal
skrotstenshögar.

ÖVRIGA KULTURMINNEN

Tjärn
Vårdobjekt 141, Raä 54, 173, 180, 54
Sydväst om Tjärnberget finns ett 130 meter långt
fångstgropssystem som består av sju gropar, såväl
runda som ovala. Groparna är ca 1 meter djupa
och har vall runt kanten. I närheten av fångsgrops-
systemet ligger en av de tre boplatsgropar som
ingår i objektet. Ca 400 meter norr därom ligger
de andra två boplatsgroparna. Väster om Tjärn-
berget ligger fyra runda stensättningar.

Byggnadsminnen, 3 kap KML
(läs mer om Kulturminneslagen, kap 3, sid 239)

Garveriet i Hembyn, Bursiljum 1:20
År 1830 erhöll Anders Andersson-Burman till-
stånd att etablera sig som garvare i Hembyn,
Bursiljum. Sockenhantverkarna spelade en viktig
roll i bondesamhället. Deras arbete krävde ett spe-
ciellt yrkeskunnande som inte alla ägde. Eftersom
verksamheten var av mindre omfattning har den
sällan lämnat efter sig några större byggnadsverk.
Sockenhantverkarna hade ofta sin verkstad i en
del av bostadshuset eller i ett av uthusen. Ytterst få
verkstäder finns bevarade. Garveriet och garvar-
bostaden i Hembyn är inrymda i ett timrat och
panelklätt tvåvåningshus. Sitt nuvarande utse-
ende erhöll byggnaden i slutet av 1800-talet, då
den påbyggdes med en våning. Garveriet upptar
byggnadens ena del med verkstad på bottenvå-
ningen och torkvind på övervåningen. Resten av
byggnaden inrymmer bostaden. I såväl garveri-
verkstaden som torkvinden finns hela den fasta
inredningen kvar. Även bostadsdelen har kvalite-
ter som väggmålningar, öppna spisar, dörrar, tak,
golv, lister samt övrig såväl fast som lös inredning
bevarad.

Garveriet med garvarbostad visar gången tids
byggnadsskick och berättar om sockenhantverkets
historia i länet.

Den 27 april 1987 blev byggnaden förklarad
som byggnadsminne.

Gruvgång i Gruvberget, Bygdsiljum.
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Kyrkor, 4 kap KML
(läs mer om Kulturminneslagen, kap 4, sid 239)

Burträsk, Burträsk församling
Utvändigt putsad och vitkalkad korskyrka, ytter-
tak täckt med skiffer. Arkitekt Bengt Romare.
Byggmästare J.A. Johansson, Skellefteå. Invigd
1949.

Bygdsiljum, Burträsk församling
Enkel träkyrka från 1924, ritad av arkitekt Edv.
Lundqvist, Umeå. Uppförd av byborna.

Kalvträsk, Burträsk församling
Timrat predikokapell uppfört 1899, invigd som
kyrka 1913. Tolvkantig grundplan (den enda i
landet) med sakristia vid ena sidan och torn på den
motstående. Arkitekt Gustaf Oscar Tundal, för-
valtare vid Robertsfors bruk. Byggmästare Gustaf
Nilsson–Lundqvist, Bodbyn.

Kalvträsk kyrka.

Specialinventeringar
Dessa inventeringar innehåller kulturhistoriska
klassificeringar eller åtgärdsförslag.

Prästgårdar
Burträsks-Gammelbyn 20:81, Burträsk församling
Kyrkoherdeboställe, 1760-tal, 1815–20, 1908
Källa: Prästgårdar i Västerbottens län. Kulturhisto-
risk inventering 1986. Västerbottens museum.

Broar
Kvarnbyån i Kvarnbyn (väg 730)
Betongbågbro, 1933
Källa: Broar i Västerbottens län. En kulturhistorisk
inventering. Länsstyrelsens Meddelande 13/1995.

Vägmiljöer
Vägnr
730 Bygdeträsk–Avaborg, lång björkallé
731 Grannäs, björkallé.
741 Brände–N Bursiljum (även Lövånger sn)
779 Lossmen förbi danslogen Skirvingen
800 Järvtjärn–Brönstjärn
807 Burträsk–Ragvaldsträsk, del av gamla

sockenvägen Skellefteå–Burträsk 1781
(även Skellefteå sn).

Källa: Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Väster-
bottens län. Länsstyrelsens Meddelande 2/2001.

Garveriet i Bursiljum.
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i Bjurselet och medfört flintyxorna som bytesvara
i kontakt med andra befolkningsgrupper inom
området.

En annan plats som undersökts ligger strax ut-
anför Tåme. Inför ombyggnaden av E4 undersök-
tes bl a en avlång grop som daterades till vikinga-
tid. Den visade sig innehålla två parallella rader
sten och därunder ett tjockt lager förkolnat trä.
Vilken funktion anläggningen haft är okänt.

Lax och annan fisk
Byske omnämns i skriftliga källor första gången
1337. I älven pågick ett omfattande laxfiske vilket
antyder att bosättningen sedan länge var etable-
rad. Fisket, och framförallt laxfisket, var en viktig
näringskälla och hade stor betydelse för tillkom-
sten av nya gårdar och byar. Fällfors koloniserades
under 1500-talet genom utflyttningar från Tåme
och anledningen syns ha varit det givande laxfisket.

Kuststräckan längs Byske socken är långgrund
och stenig. Här mynnar Åby och Byske älvar. Om-
rådena längs kusten blev tidigt bebodda, vilket ett
stort antal fornlämningar visar. De äldsta skriftliga
källorna om socknen och bebyggelsen härrör från
1300-talet, där handlingar berättar om kontakter

Den äldsta historien
När inlandsisen för ca 9 000 år sedan hade lämnat
de norra delarna av Sverige låg ännu delar av Byske
socken under vatten. De människor som så små-
ningom etablerade sig här slog sig oftast ned vid
insjöarna, längs älvdalarna och vid älvarnas utlopp
i havet. Ett sådant ställe är Bjurselet som ligger vid
Byskeälven. Vid en arkeologisk undersökning
som gjordes under åren 1962–1968 fann man
lämningarna efter en boplats som kunde dateras
till ca 2000 f Kr. Vid den tiden gick kustlinjen vid
denna nivå och det fanns därför goda förutsätt-
ningar för fiske och sälfångst, vilket sälben i fynd-
materialet också visar. Fynden visar även att be-
folkningen hade börjat med jordbruk. Ett område
hade blivit svedjat och där hade man sedan sått
korn. Fynd gjordes också av fårben och ben ev.
från nötdjur.

Det mest anmärkningsvärda med bjurseletfyn-
den är emellertid den stora mängd yxor av syd-
skandinavisk flinta som man hittat vid olika tillfäl-
len ända sedan 1820-talet. Yxornas antal är 175
och de utgörs av oslipade yxor, dvs råämnen som
inte blivit färdigbearbetade. En tolkning av bo-
platsen är att en sydlig befolkningsgrupp bosatt sig

Vid grävningarna i
Tåme vid
omläggning av
E4:an fann man
denna märkliga
anläggning från
vikingatid. Vad
den använts till vet
man ännu inte.

BYSKE SOCKEN

Kulturhistorisk översikt
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många inte återvände. Krigen avlöste varandra
och under flera perioder inföll dessutom svagår
som framkallade svält hos befolkningen. Vid mit-
ten av 1700-talet hade läget i landet stabiliserats
något och befolkningen började öka i antal. Ut-
syningar av nybyggen tog fart, många sökte sig
långt västerut, väster om lappmarksgränsen, där
de genom lappmarksplakatets lagar var befriade
från krigstjänst. Andra upptog nybyggen helt nära
de gamla kustbyarna, t ex Gravlund och Tåmeträsk.
Under 1840-talet hade nybyggesverksamheten
nått sin kulmen och efter 1862 har inga nya byar
tillkommit inom socknen.

Industrialisering
Slutet av 1700-talet innebar ett uppsving för trä-
förädlingsindustrin i Sverige. Det fanns då 11 fin-
bladiga sågar i Västerbotten samt ca 300 grovblad-
iga salusågar. En av dessa finbladiga vattendrivna

sågar startade under 1760-talet och låg i Brännfors,
Åby älv. Virket för sågning i de finbladiga sågarna
hämtades från kronoskogarna. Stockfångsten, dvs
antalet träd som årligen fick avverkas och sågas,
bestämdes efter en syneförrättning och skatt för
detta erlades i stubbören. Från början flottades de
sågade bräderna på älven från Brännfors ner till
kusten, men senare sköttes arbetet med hästtrans-
port, huvudsakligen utfört av bönder från Källbo-
mark. 1858 moderniserades sågen och försågs
med fyra ramar. Verksamheten vid sågen upphörde
1909.

mellan Byske och Helgeandsholmen. Dokumen-
ten handlar om laxfisket i ”Sukubyskiu å”, troligen
Åby älv.

De viktigaste fiskelägena längs Byskekusten var
tidigare Gullsand, Ytterstviken, Björngrundet,
Killingholmen, Holmviken, Långnäsudden, Lång-
näsgrundet, Lappviken, Halsön, Rösnäset och på
Romelsön fanns Sandviken, Sandudden, Hamn-
viken. Vidare fanns fiskelägen vid Furuögrund,
Ytterstfors, Krokgrundet, Björknäset, Båtvik, Sels-
vik, Tåmeklubben, Sandviken, Renholmen, Avan
och Buskögrundet.

Vid 1900-talets början inträdde en nedgångs-
period för fisket. Många fiskare sökte sig till den
närliggande industrin, bl a Ytterstfors sågverk och
Furuögrunds ångsåg. Under de båda världskrigen
ökade antalet fiskare då det fanns goda avsättnings-
möjligheter. Under 1950-talet minskade tillgången
på fisk och många slutade inom fiskerinäringen.

Byarna
Vid upprättandet av jordaboken från 1543 fanns
det 12 byar inom socknen. Dessa var Gagsmark,
Källbomark, Kinnbäck, Avan, Åbyn, Tåme, Byske,
Norrlångträsk, Drängsmark, Frostkåge, Ostvik
och Holme, en ödeby.

De s k markbyarna anses ha medeltida ursprung
och utgör troligen de första utflyttningarna från
kustbyarna. Mellan 1560 och 1720 ökar antalet
gårdar inom socknen endast med 17 stycken. Det-
ta är en period av krig, nödår och umbäranden.
Stora delar av den arbetsföra manliga delen av be-
folkningen var utskriven i krigstjänst varifrån

Bilden visar en
gård i Åbyn, en
typisk miljö från
sekelskiftet. Gården
är idag riven, men
i bakgrunden
skymtar den ännu
kvarvarande
"Patronsgården".
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Ytterstfors såg startade 1796. Den byggdes med
två ramar och utökades under 1810-talet till fyra
ramar. Under slutet av 1800-talet utökades sågens
kapacitet ytterligare, men även denna såg lades
ned under 1910-talet. Strax därefter påbörjades
arbetena med en ny såg, denna gång driven med
elkraft. Kraften kom från Finnforsens kraftsta-
tion och sågen var den första i landet som drevs
med elektricitet.

I Ytterstfors fanns även ett glasbruk. Det start-
ade 1837 och under den första tiden tillverkades
förutom fönsterglas även buteljer, skålar, små ka-
raffer och ”glaspumpor”. Senare upphörde till-
verkningen av dessa artiklar och endast fönsterglas-
produktionen fortsatte. När bruket lades ned
1878 hade man under flera år haft stora svårigheter
med att få verksamheten att gå ihop.

År 1874 påbörjades bygget av Furuögrunds
ångsåg. Anledningen till uppförandet av sågen var
att Ytterstfors bruk skulle slippa frakta det färdig-
sågade virket från Ytterstfors till Furuögrund, där
hamnen var så pass djup att större fartyg kunde gå
in. Sågverksepoken i Furuögrund blev inte så
långvarig, redan 1925 lades verksamheten ned.

Under åren 1889–1890 uppförde ägarna till
Brännfors vattensåg en ångsåg på Renholmen.
Under början av 1900-talet betraktades den som
en av norra Sveriges modernaste såganläggningar,
men de dåliga konjunkturerna under 1920-talet
gjorde att sågen lades ned 1930.

Sockenbildning
Byske tillhörde tidigare Skellefteå storsocken. År
1642 besökte ärkebiskop Laurentius Paulinus Skel-
lefteå och det beslöts att ett kapell skulle byggas och

förläggas till Åbyn. Byarnas befolkning var inte
odelat positiva till detta, de visste att ett kapell
skulle kosta dem en hel del att uppföra, samt att
krav skulle komma att ställas på farbara vägar till
kapellet, vägar som de var tvungna att bryta själva.
Kapellet uppfördes emellertid och här samlades
man till gudstjänst en gång i månaden. Men
underhållet av byggnaden eftersattes och ca 100 år
efter dess uppförande slets taket av under en
storm. Det reparerades därefter inte och någon
församlingsbildning kom aldrig till stånd.

Vid början av 1800-talet blev frågan om en
delning av Skellefteå socken aktuell. Tidigare hade
Lövånger och Burträsk brutits ut ur Skellefteå och
nu gällde det den norra delen av församlingen.
Tidigt kom förslaget att kyrkan skulle förläggas i
Finnträsk, men senare ansågs platsen olämplig.
Byske föreslogs i stället att bli kyrkplats. Mening-
arna var dock delade om detta och under de
kommande åren gjordes ett flertal skrivelser från
förespråkarna för de bägge presumtiva kyrkplats-
erna till Kungl. Majt. där för- och nackdelarna
med de bägge orterna beskrevs och diskuterades.
Slutligen beslöts 1867 att den norra delen av
Skellefteå socken skulle avskiljas till ett eget pastorat
och att kyrka och prästgård skulle uppföras i
Byske. Kyrkan som byggdes i åttkantig form stod
klar att invigas 1872. I anslutning till kyrkan
uppfördes kyrkstugor där de långväga kyrkobesök-
arna kunde övernatta. Åtta stugor uppfördes (av
planerade åttionio) och dessa blev 1986 byggnads-
minnesförklarade.

Byske var egen kommun mellan åren 1875–
1966.

Skonerten "Huldia", byggd av
skeppsbyggmästaren Samuel Andersson
från Hedensbyn vintern 1891–92.
Enligt uppgift det sista segelfartyg som
byggdes i Västerbotten. Foto i okänd
hamn. Repro Gaston Fällman.
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KARTA ÖVER BYSKE SOCKEN

Kartan visar de miljöer som redovisas i den följande
texten. Förutom dessa miljöer finns ytterligare
enstaka objekt redovisade i bokstavsordning under
respektive socken i registerdelen. Huvuddelen av
dessa enstaka objekt finns närmare beskrivna i

Skellefteå museums byggnadsinventeringar, Nr 8
Bebyggelsen i Åbyn och Renholmen 1979, Nr 13
Bebyggelsen i Byske, Ytterstfors och Furuögrund
1981–1982 samt Nr 23 Byar i Byske socken 1991.
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1. BYSKE TÄTORT

N ÄR INDUSTRIALISERINGEN under 1800-tal-
ets slut satte fart kom Byske samhälle att

till viss del ändra karaktär. Tidigare hade byggnads-
skicket varit utpräglat agrart, men nu uppfördes
större handelsgårdar, affärshus och så småningom
kommunala byggnader. När E4 drogs fram för-
sköts centrum till nuvarande plats längs Storga-
tan. Till miljön hör kvarteret Ripan och Skatan
samt området runt kyrkan med kyrkstugorna.

Kyrkan ritades av stadsarkitekt N. Boström i
Umeå och den invigdes 1872. Kyrkstugorna är
byggnadsminnesförklarade (se vidare under Öv-

riga kulturminnen, sid 104). Bebyggelsen i kvar-
teret Ripan och Skatan består av större handels-
gårdar med ekonomibyggnader.

Ett stycke väster om kyrkan finns ett litet om-
råde med den äldre agrara bebyggelsen bevarad.
Fastigheterna ligger intill varandra och ger upplys-
ning om den bebyggelsetyp som dominerade un-
der 1800-talet. Till fastigheterna hör gårdshus,
ekonomibyggnader och ladugårdar.

En av fastigheterna, Markströmska gården, upp-
fördes 1794 och dess interiör är från 1800-talet.

Kyrkan i fonden invigdes 1872 och längs Kyrkgatan växte ståtliga handelsgårdar upp.

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Byske 2:5/7:2 Kyrka, gravkapell
2. Byske 3:2 Bostadshus (Ps), bagarstuga med uthusdel
3. Byske 3:3 Bostadshus (Ps), bod
4. Byske 3:4 Bostadshus, sommarstuga (Es)
5. Byske 4:19 Bostadshus (Es), sommarstuga (Es)
6. Byske 7:2 Kyrkstugor
7. Byske 7:11 Bostadshus, uthus
8. Byske 7:110 Bostadshus
9. Byske 57:1 Sockenstuga
10. Byske 94:7 Bostadshus, sommarstuga (Es), ekonomibyggnad, ladugård/stall
11. Byske 94:8 Bostadshus
12. Byske 96:3 Bostadshus

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 13.
Västerbotten genom tiderna, meddelande 2, 1991.
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2, 1993.

Områdets karaktär
- Kyrka, kyrkstugor, handelsgårdar och gammal

bykärna ger en bild av samhällets framväxt.

Status
- Ingår i kulturmiljö av riksintresse, AC nr 21.
- Fördjupning av översiktsplanen, generalplan

för Byske.
- Detaljplan.

- Byske kyrkstad är byggnadsminne, 3 kap KML.
- Kyrkan, skydd enl 4 kap KML.

Åtgärdsförslag
- Detaljplan upprättas eller ses över.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.

Fastighetskarta 23L 3a.
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2. BYSKEÄLVENS DALGÅNG

BYSKE NÄMNS REDAN UNDER 1300-TALET i ett
testamente om  kontakter med Helgeands-

holmen i Stockholm. Ortnamnet kommer från
älven ”Bredhabyskio” vilket betyder ”den svällande
ån”. Byske älv är vid sidan av Råne älv den största
oreglerade skogsälven i Norrland. Älvdalgången
är p g a den sandiga jorden inte särskilt lämplig för
jordbruk. Landskapet vid älven är i sin helhet
präglat av skogen med avbrott för kortare odlade
sträckor, varav en del är värdefulla äldre odlings-
miljöer, framförallt sträckan Fällfors–Byske.

I älvdalen levde fångstfolk redan under fornti-
den. I synnerhet älvdalssträckan Myrheden–Åselet
är ett fångstgropsrikt område med hundratals gro-
par i anslutning till älven. I älvdalen mellan Fäll-
fors och Byske finns flertalet boplatser och talrika
lösfynd från tidig fångstkultur. Särskilt intresse
tilldrar sig en stenåldersboplats vid Bjurselet med
tidig sädesodling samt fångstgropar och gravar.

Dessutom är lämningar från samisk renskötsel-
kultur rikligt förekommande i form av härdar,
visten, kåtatomter m m.

I byarnas närhet finns en mängd spår vilka be-
rättar om den sammansatta ekonomi som präg-
lade skogslandets näringar i äldre tider. Förutom
jordbrukets spår i form av odlingslandskap och
bebyggelse finns exempelvis tjärdalar, kolmilor,
flottnings- och industrilämningar. Från 1800-
talet till mitten på 1960-talet flottades det i Byske-
älven. Trots att flottningen helt har upphört kan
man i alla forsar fortfarande se s k stenkistor som
byggdes för att leda timret. Särskilt märklig är
timmerränna och ledarmar i huggen sten i Fäll-
fors. I Fällfors finns också en välbevarad kraftsta-
tion som uppfördes under 1920-talet. Av jord-
bruksekonomins lämningar är ängsladorna vid
älvsträndernas raningar särskilt värdefulla, efter-
som de visar på äldre tiders markutnyttjande.

Områdets karaktär
- Dalgång med lämningar från forntida

fångstkultur, samisk renskötarkultur samt
senare kolonisationsepoker med skogsbruk och
jordbruk som förtecken.

Status
- Område av riksintresse för natur- och

kulturmiljövård samt för friluftslivet, AC nr 21.

- Inget planskydd (detaljplan i Fällfors).

Åtgärdsförslag
- Fördjupning av översiktsplanen, områdesplan för

Byskeälven upprättas.
- Områdesbestämmelser upprättas.

Utsikt över Marranäs, bildad av
Byskeälvens meandrande lopp. Namnet
kommer av att man här släppte ut
märrarna (hästarna) på bete.

Kulturmiljö av riksintresse
Odlingslandskap
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Karta över riksintresseområdet.
Källor:
Västerbotten genom tiderna, meddelande 2, 1991.
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2, 1993



78

vidare under Övriga kulturminnen, sid 104).
Strax sydost om Hemträsket finns spår efter vad

som anses vara den allra äldsta bebyggelsen. Här
ligger ett flertal husgrunder samt en fångstgrop,
och platsen benämns ”Gammelgården”. Ett stycke
väster om byn, vid Lappslyet, finns ett större
område med fångstgropar och härdar som utgör
ett fornvårdsobjekt (se vidare under Övriga kul-
turminnen, sid 103).

Ända fram till 1813 års storskifte känneteckna-
des odlingslandskapet av små åkerytor intill res-
pektive gård, medan ängsmarken var ägoblandad.
År 1846 skedde den mest genomgripande föränd-
ringen i Drängsmarks kulturlandskap. Man sänkte
nivån i Hemträsket och torrlade på så sätt det
tidigare våtmarksområdet som omgav sjön. Laga
skifteskartan från 1872 visar hur de tidigare
våtmarkerna nu var uppodlade i en rad tegar med
en mängd diken däremellan.

Dagens kulturlandskap i Drängsmark har kvar
laga skifteskaraktären, med en öppen landskaps-
bild och ägorna i långsmala stråk över åker, äng,
bebyggelse och skog.

3. DRÄNGSMARK, NORRA

NORRA DRÄNGSMARK ligger längs en ås norr
och nordväst om Hemträsket, ca 13 km

norr om Kåge. Byn torde ha medeltida ursprung,
liksom andra ”mark-byar”. År 1543 omnämns
byn i Gustav Vasas jordabok och hade redan då 9
bönder. På en karta från 1703 kan man se att
bebyggelselägena då var i stort desamma som i
dag. Vid laga skiftet 1864–69 finns 17 gårdar
utmärkta på den karta som då upprättades.

Längs åsen slingrar den gamla byavägen fram
mellan gårdarna. Vägen och dess sträckning
har stor betydelse för uppfattningen av byn.
Bebyggelsen har sedan 1700-talet förtätats och
sträckts ut mot NV, men placeringen av de yngre
byggnaderna ligger som tidigare på åsen och nära
vägen. Bebyggelsen består av ett relativt stort antal
enkelstugor, parstugor, korsbyggnader och ladu-
gårdar, några rundlogar och bodar, och huvudde-
len av byggnaderna är rödmålade. I byns nord-
västligaste del finns Drängsmarks ång- och vatten-
såg. Den uppfördes vid början av 1800-talet som
vattensåg och 1924 försågs den med en ångma-
skin. Sågen har rustats av byamännen och 1985
förklarades anläggningen som byggnadsminne (se

Karta över det värdefulla odlingslandskapet.

Bebyggelsemiljö
Odlingslandskap
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Ritning av veranda på fastigheten Drängsmark 1:43. Uppmätningsritning Birgit Johansson, Skellefteå museum.

Bebyggelsen är placerad på åsryggens steniga och magra marker. Landsvägen genom byn går tätt förbi husen och
gårdarna.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga, (Kb) = korsbyggnad

1. Drängsmark 1:50 Sommarstuga (Es), ladugård, uthus
2. Drängsmark 1:51 Bostadshus, sommarstuga, bagarstuga (Es)
3. Drängsmark 2:16 Bostadshus
4. Drängsmark 4:23 Bostadshus, ladugård
5. Drängsmark 4:24 Bagarstuga (Es), salpeterlada
6. Drängsmark 4:27 Sommarstuga (Es), bagarstuga
7. Drängsmark 6:8 Sommarstuga
8. Drängsmark 6:17 Bönhus
9. Drängsmark 6:29 Bostadshus (Es)
10. Drängsmark 6:38 Bostadshus (Kb)
11. Drängsmark 6:58 Bostadshus (Ps)
12. Drängsmark 7:16 Bostadshus, sommarstuga
13. Drängsmark 8:23 Bostadshus (Kb), sommarstuga (Ps), bagarstuga, ladugård
14. Drängsmark 9:5 Bostadshus (Kb), sommarstuga (Ps), bagarstuga (Es)
15. Drängsmark 9:17 Bostadshus (Kb)
16. Drängsmark 14:19 Bagarstuga, ladugård
17. Drängsmark 14:34 Sommarstuga (Es), rundloge, bod
18. Drängsmark 18:5 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Es)
19. Drängsmark 19:1 Sommarstuga (Ps), rundloge
20. Drängsmark 43:2 Bostadshus
21. Drängsmark 46:1 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Ps), bagarstuga (Es)
22. Drängsmark 46:1 Genomkörsbod

Ritning av dörr till sommarstuga på
fastigheten Drängsmark 9:5.
Uppmätningsritning Maria Blomberg,
Skellefteå museum.
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Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 23.
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2,
1993.

Fastighetskarta 23K 2i.

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.

Områdets karaktär
- Odlingslandskap med traditionell äldre

jordbruksbebyggelse.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen,

dispositionsplan för Drängsmark.
- Ångsågen är byggnadsminne, 3 kap KML.



82

4. FURUÖGRUND

Skolan i Furuögrund invigdes 1905. Stommen består av staplade brädor, en byggnadsteknik som var vanlig vid
sågverken längs kusten.

med centralvärme och elektriskt ljus. Fasaden är
klädd med stående och liggande fasspontpanel i en
rutindelning som är mycket karaktäristisk för
tiden. Den östra långsidan präglas av stora sex-
skiviga fönster med överstycken i gotisk stil.

Den övriga bebyggelsen präglas helt av sågverks-
industrin. Troligen är de flesta byggnader upp-
förda av knubb – en restprodukt från sågverket.
Större delen av bebyggelsen är uppförd under
1900-talets första hälft. Några av byggnaderna har
blivit åtgärdade med ny fasad och fönster. I övrigt
domineras bebyggelsen av enkelstugor med fasa-
der av locklistpanel och korspostfönster. De flesta
byggnader nyttjas idag som fritidsbostäder. Till
miljön hör samtliga byggnader i bykärnan och
omgivande bebyggelse.

En något annorlunda byggnad som finns vid
södra sidan av Svartnäsviken är mareografstation-
en. Den uppfördes 1914 för att mäta vattenstån-
det. Byggnaden är åttkantig, och med sin fasad av
liggande fasspontpanel, spegeldörr med överljus-
fönster och svarvade knopp i toppen på kåtataket,
utgör den en liten pärla ute i kustbandet.

ÅR 1874 BÖRJADE Furuögrunds ångsåg att
byggas. Vid den tiden fanns där endast

nio gårdar. Anledningen till uppförandet av sågen
var att Ytterstfors bruk skulle slippa frakta det
färdigsågade virket från Ytterstfors till Furuögrund,
där hamnen var så pass djup att större fartyg kunde
gå in.

Under 1900-talets första årtionde expanderade
Furuögrunds samhälle. Till sågen drogs mycket
folk som flyttade dit i hopp om att få arbete.
Under sommaren krävdes stor arbetskraft för att
hålla igång driften vid sågverket och till att lasta
fartygen. Sommartid utgjorde hamnen en av norr-
landskustens största utskeppningsplatser.

Sågverksepoken i Furuögrund blev inte så lång-
varig, redan 1925 lades verksamheten ned. Kvar
från den här tiden är bl a det stora magasinet och
splitvedskajerna. Många av dessa har renoverats
och fungerar nu som gästhamn för båtburna
gäster.

År 1905 invigdes en ny skola i Furuögrund,
byggnaden finns kvar idag fast med annan funk-
tion. Den uppfördes i två våningar och försågs

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Furuskogen 1:2 Bostadshus (Es), uthus
2. Furuskogen 1:3 Bostadshus, uthus
3. Furuskogen 1:5 Bostadshus, uthus
4. Furuskogen 1:6 Bostadshus, uthus
5. Furuskogen 1:7 Bostadshus
6. Furuskogen 1:18 Bostadshus
7. Furuskogen 1:22 Bostadshus (Es), uthus
8. Furuskogen 1:23 Bostadshus (Es), uthus
9. Furuskogen 1:25 Bostadshus (Es)
10. Furuskogen 1:27 Bostadshus (Es)
11. Furuskogen 1:28 Bostadshus (Es), gårdshus,

uthus
12. Furuskogen 1:32 Bostadshus (Ps) uthus
13. Furuskogen 1:33 Gårdshus
14. Furuskogen 1:35 Bostadshus, ekonomibyggnad
15. Furuskogen 1:37 Bostadshus, uthus
16. Furuskogen 1:38 Bostadshus (Es)
17. Furuskogen 1:41 Bostadshus, ekonomibyggnad
18. Furuskogen 1:43 Bostadshus, ekonomibyggnad
19. Furuskogen 1:44 Bostadshus (Es), gårdshus
20. Furuskogen 1:46 Bostadshus, ekonomibyggnad
21. Furuskogen 1:47 Bostadshus (Es), gårdshus

22. Furuskogen 1:48 Bostadshus, uthuslänga,
gårdshus

23. Furuskogen 1:62 Bostadshus (Es)
24. Furuskogen 1:63 Ekonomibyggnad
25. Furuskogen 1:65 Bostadshus (Es), uthus
26. Furuskogen 1:77 Bostadshus (Es), uthus
27. Furuskogen 1:81 Bostadshus, uthus
28. Furuskogen 2:72 Bostadshus (Es), uthus
29. Furuskogen 3:1 Mareografstation
30. Furuskogen 3:2 Bostadshus, ekonomibyggnad
31. Furuskogen 3:3 Bostadshus (Es)
32. Furuskogen 3:9 Skola
33. Furuskogen 5:1 Bostadshus (Es), ekonomi-

byggnad
34. Furuskogen 5:2 Bostadshus (Es)
35. Furuskogen 5:4 Bostadshus (Es)
36. Furuskogen 5:5 Bostadshus, ekonomibyggnad
37. Furuskogen 5:6 Bostadshus (Es), ekonomi-

byggnad
38. Furuskogen 5:7 Bostadshus, ekonomibyggnad
39. Furuskogen 5:8 Bostadshus (Es)

Fastighetskarta 23L 2b.
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Områdets karaktär
- Sågverkssamhälle från 1900-talets början, med

småskaliga arbetarbostäder och ståtlig skola.

Status
- Detaljplan.

Åtgärdsförslag
- Detaljplan ses över.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av

PBL 3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.

Mareografen i Furuögrund uppfördes 1914. Den används fortfarande och mäter
vattenståndet i Furuögrund.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 13.
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5. GAGSMARK

längs den gamla grusvägen möts man av ett öppet
kuperat landskap med bebyggelsen samlad på höj-
der. Bebyggelsen inom miljön består bl a av enkel-
och parstugor, några ladugårdar, bodar och logar.
Under senare tid har bebyggelsen förtätats, men
även de yngre byggnaderna har placerats på höjd-
lägen.

Jordbruk kombinerat med skogsbruk var det
huvudsakliga näringsfång som stod till buds för
gagsmarksborna i äldre tid. Ännu idag finns några
djurhållande bönder kvar och därmed hålls odlings-
landskapet, med inslag av bland annat åkerholmar
och ängslador, i hävd. Ett karaktäristiskt inslag i
Gagsmarks odlingslandskap är de många natur-
liga betesmarkerna, framför allt längs tjärnarnas
stränder. Eftersom de betade områdena är så pass
stora är betestrycket på marken väldigt svagt.
Lämningar efter tjärdalar och kolmilor i byns när-
het visar på binäringarnas betydelse i äldre tider.

GAGSMARK ligger i kommunens nordöstra
del. Väster om de tre sjöarna Norrträsket,

Mittiträsket och Sörträsket ligger den huvudsak-
liga delen av bebyggelsen. Gagsmark är en gam-
mal by, en s k ”markby” vilka anses ha medeltida
ursprung. Ofta anlades de vid mindre sjöar och
vattendrag ett litet stycke in i skogsmarkerna.
Markbyarna är förmodligen resultatet av en andra
kolonisationsvåg, från de äldre kust- och älvdals-
bygderna.

År 1543 fanns fyra bönder i byn enligt Gustav
Vasas jordabok från samma år och vid laga skiftet
1850 hade byn expanderat och hyste ett 20-tal
bönder. På kartor från 1600-talet och framåt kan
man se att de dåtida bebyggelselägena i stort sett är
desamma som idag. Odlingsmarkerna finns i de
flacka områdena mellan bebyggelsen och i slutt-
ningarna ner mot vattnen.

När man kommer till Gagsmark söderifrån

Gårdarna ligger uppdragna i lidläge med den odlade marken i sluttningarna ner mot sjön.

Bebyggelsemiljö
Odlingslandskap
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga, (Kb) = korsbyggnad

1. Gagsmark 1:30 Bostadshus (Ps), sommar-
stuga (Es), bod

2. Gagsmark 3:2 Bostadshus
3. Gagsmark 3:20 Bod
4. Gagsmark 4:39 Bostadshus (Es)
5. Gagsmark 4:40 Bostadshus (Es)
6. Gagsmark 4:53 Bostadshus
7. Gagsmark 5:40 Bostadshus (Es)
8. Gagsmark 5:41 Bostadshus
9. Gagsmark 5:46 Sommarstuga (Es), bod
10. Gagsmark 5:47 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es)

Fastighetskartor 23L 6a och 23L 7a.

11. Gagsmark 6:30 Bostadshus
12. Gagsmark 16:8 Sommarstuga (Ps)
13. Gagsmark 17:1 Bagarstuga (Es), rundloge,

bod
14. Gagsmark 17:2 Bostadshus (Ps), härbre,

fårhus
15. Gagsmark S Skola
16. Grusbacken 3:1 Bostadshus (Es)
17. Grusbacken 4:1 Bostadshus

Områdets karaktär
- Välbevarad bebyggelse i öar, omgivna av

hävdade odlingsmarker.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av

PBL 3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.
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Karta över det värdefulla odlingslandskapet.

Verandan på gamla skolan i Gagsmark. Uppmätningsritning Birgit Johansson, Skellefteå museum.

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 23.
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2, 1993.
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6. KÅGEFJÄRDENS HAVSSTRANDÄNGAR

I områdets norra del finns en stor strandäng som
betas av kor.  Innanför strandängen ligger en kulle
med granskog som även den betas av korna.

På Bergskäret, en holme just utanför strandäng-
en, betar kalvar. Där är betet svagt, men ändå in-
tressant som hävdform, eftersom det i äldre tid var
vanligt att särskilt ungdjuren fick beta på holmar.

I området mellan de beskrivna havsstrandbet-
ena finns fler hävdade havsstrandängar vid Önn-
änget. Tillsammans utgör alla dessa marker inom
ett sammanhängande område ett mycket värde-
fullt och numera unikt inslag i det västerbottniska
odlingslandskapet.

KÅGEFJÄRDEN ÄR EN BRED och djup fjärd  som
skär in i landet norr om Skellefteå. På dess

nordöstra sida, mot landtungan Ostnäset, finns
länets enda område med havsstrandängar som
fortfarande hävdas genom bete.

I äldre tid hade de betade marker som inte be-
rörts av plöjning eller annan jordbearbetning en
avgörande betydelse för boskapshållning och jord-
bruksekonomin. Allt bete skedde i skogen eller på
andra marker, exempelvis strandängar, där inte
betet konkurrerade med den livsviktiga höfång-
sten för kreaturens behov.

En sådan mark återfinns vid Söderbodan, i SÖ
delen av området, där sluttningen ner mot havet
är fårbetad.

Betade havsstrandängar, som här i Kågefjärdens innersta del, är nuförtiden ett mycket ovanligt inslag i det väster-
bottniska odlingslandskapet.

Odlingslandskap
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Källa:
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2,
1993.

Karta över det värdefulla odlingslandskapet.

Områdets karaktär
- Unika, betade havsstrandängar vid

Kågefjärden.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen, generalplan

för Kågedalen.
- Inget övrigt planskydd.

Åtgärdsförslag
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.
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7. KÄLLBOMARK

Bebyggelsen i Källbomark är placerad på höjdlägen längs den outbyggda Åbyälven.

KÄLLBOMARK  LIGGER  VID  ÅBYÄLVEN  i  den
nordöstra delen av kommunen. Liksom

andra s k "mark-byar" i länet har den medeltida
ursprung. Förmodligen var det den ovanligt laxrika
älven som till viss del styrde lokaliseringen till
området kring Stengärdforsen. 1543 fanns det tre
bönder i byn enligt jordaboken från samma år.
Största delen av bebyggelsen ligger utmed älvens
norra sida, samma lägen som på laga skifteskartan
från 1826. Odlingsmarkerna inom byn ligger på
ömse sidor om älven.

Bebyggelsen inom området präglas av de stora
byggnader som ligger på lummiga terrasser längs
norra sidan av den slingrande älven. Älvens ännu
opåverkade fåra med forsar och sel bidrar till upp-
levelsen av bebyggelsens läge. Byggnadsskicket
inom miljön är varierat. Där finns både de tidstyp-
iska par- och enkelstugorna och byggnader som
bryter av från denna tradition. De allra flesta
husen är rödmålade. Endast ett fåtal byggnader har

uppförts under 1900-talet, och av dessa är några
äldre hitflyttade byggnader.

Källbomark har varit en rik jordbruksby, och
ännu hålls det mesta av markerna öppna av bönder
i byn. Förr var raningarna, strandslåttermarkerna,
ett av de mest karaktäristiska inslagen i älvdalby-
arnas odlingslandskap.

Så även i Källbomark, men här har de flesta
strandslåttermarkerna vuxit igen. Ett viktigt un-
dantag är emellertid Brändet, NV om bykärnan.
Gården har sitt ursprung i en fäbodplats. Här betas
en gammal raning. Hagmarken omfattar också
själva sluttningen ner mot älven och ett avsnitt
med plan mark ovanför brinken. Totalt omfattar
betesmarken ett närmare 2 ha stort område. Mar-
ken är välhävdad genom bete av nötkreatur.

Lämningar av en tjärdal finns inom miljön.
Lämningar finns också efter en såg som varit
belägen vid  Stengärdsforsen i byns nordvästra del.

Bebyggelsemiljö
Odlingslandskap
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga, (Kb) = korsbyggnad

1. Källbomark 1:24 Bostadshus (Es), sommarstuga
2. Källbomark 1:25 Bostadshus (Ps), sommarstuga

(Es), rundloge
3. Källbomark 2:12 Bostadshus (Es), bagarstuga
4. Källbomark 3:3 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga, rundloge
5. Källbomark 3:19 Skola
6. Källbomark 3:31 Bostadshus, nu fritidshus (Es)

7. Källbomark 4:10 Bostadshus (Ps), ladugård,
rundloge

8. Källbomark 4:14 Bostadshus, sommarstuga (Es)
9. Källbomark 4:18 Bostadshus (Es)
10. Källbomark 4:50 Bostadshus (Ps), uthuslänga
11. Källbomark 7:2 Bostadshus (Ps), härbre
12. Källbomark 13:3 Bostadshus
13. Källbomark 13:4 Bagarstuga

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i
Skellefteå kommun, 23.
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2, 1993.

Karta över det värdefulla odlingslandskapet.

Fastighetskartor 23L 5b och 23L 6b.

Områdets karaktär
- By med ålderdomlig karaktär och öppet,

välhävdat odlingslandskap.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.



92

8. PITE-RÖNNSKÄR

hammaren ljuskaraktär och en av de två fyrarna
blev överflödig. Den flyttades då till Pite-Rönn-
skär och i samband med uppförandet där 1905
påbyggdes den till 37 meter. Den blev därmed
Sveriges högsta fyr i järnkonstruktion.

Sedan 1960-talet har fisket i stort sett upphört
på Rönnskär. De ca 30 stugorna, av vilka vissa
byggdes under 1700-talet, nyttjas idag som fri-
tidshus och har genomgått ganska hårda renove-
ringar. Lotsplatsen lades ned 1969 och något år
senare släcktes fyren, ersatt av Nygrån längre ut i
havet. Sedan 2005 är fyren emellertid åter tänd
under sommar och höst. Som helhet betraktat är
emellertid Pite-Rönnskärs fiskeläge med lots- och
fyrplats en unik företeelse längs västerbottens-
kusten. Trots förändringar är karaktären mycket
väl bevarad.

UTANFÖR KINNBÄCKS BY ligger den ca 2 km
långa ön Pite-Rönnskär. Fiske har under

lång tid bedrivits på ön och på den yttersta udden
mot sydost ligger fiskeläget. Där finns också ett
kapell samt fyr- och lotsplats.

År 1771 uppförde hamnlaget kapellet. Det
var prästerna i Piteå som hade predikoskyldighet,
och två gånger om år hölls predikan i kapellet.
Klockan som ringde in till gudstjänst användes
även vid andra tillfällen. Innan någon fiskare fick
ge sig ut till strömmingsgrunden skulle klockan
ringa, och dess klämtande användes även för att
vägleda båtarna vid dåligt väder.

År 1821 blev Rönnskär lotsstation och 1849
byggdes en lotsstuga. Öns strategiska läge gjorde
att den vid 1900-talets början även blev aktuell
som fyrplats. Då ändrade tvillingfyren på Sand-

Kapellet på Pite-Rönnskär uppfördes 1771 av hamnlaget.

Bebyggelsemiljö
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Områdets karaktär
- Kommunens största och viktigaste fiskeläge

med traditionell bebyggelse för fiskare, lotsar
och fyrmästare. Heidenstamfyren är nyligen
upprustad.

Status
- Områdesbestämmelser.

Åtgärdsförslag
- Fyren föreslås som byggnadsminne.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Kinnbäck S, Rönnskärs fyr- och lotsplats 1:1/1:2 Fiskestugor, sjöbodar, fyr, lotsstuga, kapell, klockstapel

Fastighetskarta 23L 5e.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 16.

Fyren flyttades 1905 till Pite-Rönnskär. Den
konstruerades av Nils Gustaf von Heidenstam.
Med sina 37 meter är den Sveriges högsta fyr i
järnkonstruktion.
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9. RENHOLMEN

RENHOLMENS SAMHÄLLE tillkom efter ångsåg-
ens uppförande år 1890. Samhället växte

snabbt. På Granholmen och intill sågverket låg
fem arbetarkaserner. Söder om landsvägen upp-
fördes ett femtiotal små bostadshus för sågverksar-
betarna efter initiativ av sågbolagets förvaltare
August Högman. Renholmen växte och blev ett
industrisamhälle. År 1895 uppfördes ett bönhus,
omkring år 1912 en folkskola.

Ägare till ångsågen var intressenter i Brännfors
vattensåg men övergick senare  i Storfors AB:s ägo.
Sågen var försedd med åtta ramar, som drevs av en
ångmaskin på 160 hästkrafter. Längst ut på Ren-
holmen anlades en kolgård där sågavfallet brändes
till träkol. År 1905 gjordes ramarna mer snabbgå-
ende, genom att effekten på ångmaskinen ökades
till 600 hästkrafter. Efter att en generator installe-

rats sattes också ett ellok in på brädgården. År
1917 övertogs sågen av det nybildade aktiebolaget
Ytterstfors-Munksund. År 1925 gick bolaget i
konkurs och två år senare övertogs sågen av AB
Munksund. Därefter drevs sågen i ytterligare tre
år.

Av såganläggningen finns ingenting kvar. Det
som minner om sågindustrin är maskinhuset och
den övriga bebyggelsen i Renholmen. Ute på
udden ligger barlast- och lastageplatsen. Grund-
formationer finns kvar efter disponentbostaden
som låg ovanför hamnen.

Till miljön hör hela området söder om landsvä-
gen med egnahemsbebyggelsen, skola och bön-
hus. Bebyggelsen är relativt välbevarad och består
i huvudsak av enkelstugor i en och en halv våning,
ofta med dekorativt utsmyckade pardörrar.

Renholmens samhälle växte snabbt och omkring år 1912 uppfördes folkskolan.

Bebyggelsemiljö
Industrimiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Byske-Åbyn 1:40 Bostadshus
2. Byske-Åbyn 1:41 Bostadshus (Es)
3. Byske-Åbyn 1:42 Bostadshus
4. Byske-Åbyn 1:56 Bostadshus (Es)
5. Byske-Åbyn 1:72 Bostadshus (Es)
6. Byske-Åbyn 1:80 Bostadshus
7. Byske-Åbyn 1:81 Bostadshus (Ps)
8. Byske-Åbyn 1:82 Bostadshus
9. Byske-Åbyn 1:83 Bostadshus (Ps)
10. Byske-Åbyn 1:84 Bostadshus, sommarstuga
11. Byske-Åbyn 1:103 Bostadshus (Es)
12. Byske-Åbyn 1:106 Bostadshus (Es)
13. Byske-Åbyn 1:110 Bostadshus, bostadshus (Es)
14. Byske-Åbyn 1:111 Bostadshus
15. Byske-Åbyn 1:112 Bostadshus (Es)
16. Byske-Åbyn 2:21 Bostadshus (Es)
17. Byske-Åbyn 2:24 Bostadshus

18. Byske-Åbyn 2:29 Bostadshus (Es)
19. Byske-Åbyn 2:44 Bostadshus
20. Byske-Åbyn 2:45 Bönhus
21. Byske-Åbyn 2:54 Affärsbyggnad
22. Byske-Åbyn 2:59 Bostadshus (Es)
23. Byske-Åbyn 2:60 Bostadshus (Es)
24. Byske-Åbyn 2:70 Bostadshus (Ps)
25. Byske-Åbyn 2:71 Bostadshus, bostadshus

(Es)
26. Byske-Åbyn 2:72 Bostadshus (Ps)
27. Byske-Åbyn 2:100 Bostadshus (Es)
28. Byske-Åbyn 2:101 Bostadshus (Es)
29. Byske-Åbyn 2:105 Bostadshus
30. Byske-Åbyn 2:112 Bostadshus
31. Byske-Åbyn 2:125 Skola
32. Byske-Åbyn 2:126 Bostadshus (Es)

Fastighetskarta 23L 4c.
Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, del 8.
Industrier genom tiderna, 1987.

Områdets karaktär
- Sågverkssamhälle med bevarad egnahemsbe-

byggelse i form av enkelstugor, bönhus och
skola.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen, dispositions-

plan för Renholmen.

- Översiktsplanen med krav på detaljplan.

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
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10. TÅME

TÅME LIGGER NORR OM BYSKE vid kommu-
nens norra kuststräcka. Byn är en av de

äldre i kommunen och hade redan 1543 fem
bönder. Inom den avgränsade miljön är bebygg-
elselägena i stort sett desamma som vid storskiftet
1795. De huvudsakliga odlingsmarkerna ligger
norr om bebyggelsen.

Tåme präglas av den grusås som sträcker sig i
öst-västlig riktning ut mot kusten, och av Tåmälven
som ringlar fram genom odlingslandskapet. Hu-
vuddelen av gårdarna är placerade på denna ås.
Närmast E4:an är bebyggelsen villabetonad och
mycket förtätad. Inom den utvärderade miljön
har bebyggelsen en betydligt mer agrar karaktär,
med manbyggnader i par- och enkelstugumodell.

De flesta gårdarna har välbevarade ekonomibygg-
nader och omskötta, genuina gårdstun, vilket är av
betydelse för det öppna intryck som byn ger.

Odlingslandskapet hålls i god hävd. Markerna
ligger huvudsakligen norr om bebyggelsen, slut-
tande ner mot den flacka dalgång som älven
bildar. Ett antal ängslador finns fortfarande kvar
ute på de öppna markerna.

I en kustby som Tåme har naturligtvis fisket
varit av stor betydelse. Ute på öar och skär öster
om byn finns ett flertal lämningar efter båtlän-
ningar och en del gistvallar. I närheten av byn finns
några gravrösen samt några härdar, troligen av
samiskt ursprung.

De öppna markerna och den agrara bebyggelsen placerade på grusåsen ger byn dess karaktär.

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Tåme 1:6 Skola, uthus
2. Tåme 1:31 Bostadshus (Es)
3. Tåme 2:3/2:7 Bostadshus (Ps), rundloge, bodlänga
4. Tåme 2:10 Bagarstuga (Es), dubbelbod
5. Tåme 3:5 Bagarstuga (Es), bodlänga
6. Tåme 3:14 Bostadshus
7. Tåme 3:18 Bod
8. Tåme 4:2 Ladugård, uthuslänga

Fastighetskarta 23L 4c.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 23.

Områdets karaktär
- Välhävdat odlingslandskap med lador och

ekonomibyggnader.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.
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11. YTTERSTFORS

ÅR 1796 UTFÄRDADES PRIVILEGIER för en fin-
bladig såg i Ytterstfors, ca en km söder om

Byske. Sågen utrustades med två ramar. År 1811
fick en av delägarna, C F Furtenbach, tillstånd att
anlägga ytterligare ett sågverk vid nedre Selsforsen
i Byske älv. Istället för att anlägga sågen slogs
privilegierna samman. Ytterstforssågen fick nu
fyra ramar. År 1874 bildades Ytterstfors Aktiebo-
lag. År 1888 utökades antalet ramar till sex och
vattenhjulen utbyttes mot turbiner. År 1908 revs
sågen för att lämna plats åt ett träsliperi. År 1912
uppfördes en ny såg, Sveriges första eldrivna såg-
verk. Elströmmen togs från det nyuppförda kraft-
verket i Finnforsfallet. År 1916 inregistrerades AB
Ytterstfors-Munksund som ägare till sågverket. År
1925 gick bolaget i konkurs, vilket medförde
slutet på sågverksepoken i Ytterstfors.

Intill sågverket anlades 1837 ett glasbruk av
landskamrer Erik Lindemark. År 1843 bildades
ett gemensamt bolag för driften av sågverket och

glasbruket. I slutet av 1860-talet stod bolaget inför
en nedläggning av bruket. För att avvärja detta,
utarrenderades bruket till glasblåsarna. Försöket
varade i ett år med dålig lönsamhet. År 1873 ut-
arrenderades bruket till Sandö bruk. När kontrak-
tet löpte ut år 1878 lades glasbruket ned. Brukets
viktigaste produkter var fönsterglas och enkla
bruksföremål.

Ett flertal byggnader finns kvar sen sågverks-/
bruksepoken. Bebyggelsestrukturen är präglad av
de olika industriella epokerna under 1800-talet.
Bebyggelsen är uppförd under 1800-talet, utan
påverkan från de merkantila tätorternas kvarters-
bildningar. En minnessten är rest över brukskyr-
kan och väster om minnesstenen ligger brukskyrko-
gården. En kanal leder genom bruksmiljön, den
kanal som tidigare försåg sågverket med vatten-
kraft. Det finns också ett antal skrotstensvarp som
minner om glasbruket i Ytterstfors.

Den pampiga herrgården i Ytterstfors, uppförd 1920 i tydlig nyklassicistisk stil.

Bebyggelsemiljö
Industrimiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Byske 1:11 Skola
2. Byske 1:43 Bostadshus (Es), ekonomi-

byggnad
3. Byske 1:45 Bostadshus (Es), två

ekonomibyggnader
4. Byske 1:49 Bostadshus, gårdshus
5. Byske 1:83 Bostadshus, ekonomibyggnad
6. Byske 1:87 Bostadshus, ekonomilänga
7. Byske 1:105 Bostadshus
8. Byske 1:118 Brukskyrkogård
9. Byske 1:142/

1:354 Arbetarkasern
10. Byske 1:143 Bostadshus
11. Byske 1:144 Bostadshus

12. Byske 1:145 Bostadshus (Es), uthuslänga
13. Byske 1:146 Bostadshus, gårdshus, uthus
14. Byske 1:147 Bostadshus
15. Byske 1:148 Bostadshus (Es)
16. Byske 1:150 Bostadshus (Es)
17. Byske 1:151 Bostadshus (Es), gårdshus,

ekonomibyggnad
18. Byske 1:152 Bostadshus, ekonomibyggnad
19. Byske 1:153 Bostadshus
20. Byske 58:45 Bostadshus (f d

inspektorsbostad)
21. Byske 59:1 Herrgård, tre bostadshus
22. Byske S Bostadshus, bod, uthus

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå kommun, 13.
Industrier genom tiderna, 1987.

Fastighetskartor 23L 2b och 23L 3b.

- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.

Områdets karaktär
- Bebyggelsestruktur från de olika industriella

epokerna under 1800-talet. Här finns bl a en
herrgård, en brukskyrkogård med omgivande
byggnader, en kanal och ett område med
arbetarbostäder.

Status
-  Ingår i kulturmiljö av riksintresse, AC nr 21.
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12. ÅBYN

ÅBYN OMNÄMNS första gången i en saköres-
längd från år 1539, där ”Henrik i Åby-

nom” deltar i ett vinterting i Skellefteå. Enligt
1543 års jordebok fanns det då fyra bönder i Åbyn.
Bebyggelsen kom under mitten på 1800-talet att
förläggas på ömse sidor om älven. Under 1800-
talets sista årtionden antog Åbyn allt mer en tät-
ortskaraktär med affärer, skolhus, garveri och gäst-
giveri. Bebyggelsen i centrum präglas av affärshus
där Åbyns bönhus intar en särställning i miljön.
Bönhuset byggdes för att den norra delen av
Skellefteå församling inte skulle få alltför långt till
en gudstjänstlokal. Gårdsanläggningar med par-
stugor, ekonomibyggnader och rundlogar ligger
perifert runt centrum.

Under 1700-talet anlades den första sågen vid
Brännforsen. Sågverksamheten utökades, men trots
det var åbybornas huvudnäringar under hela 1800-
talet jordbruk och boskapsskötsel. Byn förtätades,
men vid laga skiftet 1835–44 splittrades den täta
klungbykaraktären och många gårdar flyttades

upp längs älven. Det senaste seklet har inneburit
en ytterligare förtätning av bebyggelsen, men trots
det är det äldre odlingslandskapet fortfarande fatt-
bart.

På en del håll finns naturliga fodermarker som
är mycket viktiga för förståelsen av hur jordbruk
bedrevs förr i tiden. I västra delen av Åbyn finns på
älvens södersida en 2,3 ha stor betesmark. Där
finns ännu grundstenar kvar från sågverksepokens
första tid, innan verksamheten förlades till Ren-
holmen ute vid kusten.

På norra sidan Åbyälven, mitt emot beteshagen,
finns en 0,5 ha stor hackslåttmark. Denna mark
har omväxlande fungerat som slåtter- och betes-
mark. Den mest ursprungliga hävden torde ha
varit just slåtter. Ett stycke uppströms älven blir
det glesare mellan gårdarna, och bebyggelsen får
mer karaktär av jordbruksby. Vid Fällan och
Åkroken finns bl a två holmar, där den större, som
förr var uppodlad, tidvis betas av får.

Den centrala delen av Åbyn innehåller bland annat affärshus och mindre industribyggnader.

Bebyggelsemiljö
Odlingslandskap
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga , (Kb) = korsbyggnad

Fastighetskartor 23L 5b och 23L 5c.

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 8.
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2, 1993.

Områdets karaktär
- Äldre bebyggelse av tätortskaraktär i Åbyns

centrum med affärer, skolhus, garveri och
gästgiveri.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen,

dispositionsplan för Åbyn.
- Detaljplaner och planutredning.

Åtgärdsförslag
- Fördjupning av översiktsplanen upprättas.
- Detaljplan upprättas i stället för planutredning

samt befintlig ses över.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.

1. Byske-Åbyn 1:52 Bönhus
2. B-Åbyn 1:68 Bostadshus (Kb)
3. B-Åbyn 1:96 Bostadshus
4. B-Åbyn 1:97 Skola, lärarbostad
5. B-Åbyn 1:98 Fritidsbostad, tidigare

skola
6. B-Åbyn 1:116 Bostadshus (Kb), torpstuga

(Es), bodlänga
7. B-Åbyn 2:10 F d garveri (Ps), bostadshus

med lider

8. B-Åbyn 2:39/2:129 Bostadshus (Ps), sommar-
stuga, bod

9. B-Åbyn 3:14 Bostadshus
10. B-Åbyn 3:19 Bostadshus, f d kontors-

byggnad
11. B-Åbyn 4:8 Bostadshus
12. B-Åbyn 4:24 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es)
13. B-Åbyn 4:36/4:34 Bostadshus (Kb), bostads-

hus med uthusdel, rundloge
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Karta över det värdefulla odlingslandskapet.
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ÖVRIGA KULTURMINNEN

Fornlämningar, 2 kap KML
(läs mer om Kulturminneslagen, kap 2, sid 239)
Byskeområdet har, som Skellefteå kommun i sin
helhet, en komplexitet vad gäller olika kategorier
av fornlämningar. Där finns de monumentala
bronsåldersmiljöerna, fångstgropssystem, härdar
av samisk typ, stenåldersboplatser och för länge
sedan övergivna fiskelägen med grunder, båt-
länningar och gistgårdsrösen. De första stora ut-
grävningar som gjordes i norra Sverige var vid
Bjurselet, väster om Byske samhälle. Grävnings-
resultatet visade på en rikhaltighet av fynd som
flintyxor och andra stenredskap. (Raä 13,15.)

Fornvårdsobjekt
Fornvården syftar till att vårda och sprida infor-
mation kring ett representativt urval av länets
fornlämningar. I Byske socken finns för närva-
rande nedan följande fornlämningar upptagna i
det fornvårdsprogram som upprättats av länssty-
relsen.

Fångstgroparna i Lappslyet är väl synliga i den magra tallheden. Skador på fornlämningar i skogsmark är tyvärr alltför
vanliga, här har gropens vall körts över.

Byskeberget
Vårdobjekt 63, Raä 2-4
Objektet består av fem gravrösen. Alla utom det
största är runda. Det största är ovalt, 18 x 6 meter,
och har i västra delen rester av en tre meter lång
stenkista. Rösena är belägna i ett hedlandskap
öster om Byskeberget.

Skåberget, Åbyn
Vårdobjekt 64 , Raä 66, 67
På Skåberget strax norr om Röjmyran, finns två
runda rösen, 7 och 12 meter i diameter. Omkring
600 meter NO därom finns ytterligare fyra gravar;
en oval stensättning samt tre långrösen.

Lappslyet, Drängsmark
Vårdobjekt 65, Raä 160, 164, 165
Objektet utgörs av ett fångstgropssystem bestå-
ende av nio fångstgropar samt tio samiska eldstäd-
er, härdar belägna på en moränplatå mellan två
berg. Platån är bevuxen med äldre tallskog och
begränsas i öster av en myr.
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har sin speciella karaktär, beroende på vid vilken
tid den tillkommit och vilka öden den genomgått.

Byske kyrkstad tillkom efter beslut om bil-
dande av Byske socken 1867. Vid den nya kyrkan
i Byske by växte på 1870-talet kyrkstaden upp
med kyrkstadshus, stallar och sockenstuga. Kyrk-
stadsplanen visar en strikt regelbundenhet med 89
tomter utlagda i parallella rader. Bebyggelsen kom
emellertid aldrig att få den omfattning som plane-
rats. Kyrkstaden, som nu omfattar åtta rödfärgade
timrade hus med 6–8 kammare i varje, har ännu
i dag bevarat karaktären från tillkomsttiden.

Länets kyrkstäder är särpräglade kulturmiljöer
av framträdande kulturhistoriskt värde. Byske kyrk-
stad hör till dem som bäst bevarat sin ursprungliga
karaktär.

Kyrkstaden är sedan 24 februari 1986 förklar-
ad som byggnadsminne.

Kyrkor, 4 kap KML
(läs mer om Kulturminneslagen, kap 4 sid 239)

Byske, Byske församling
Vitputsad åttkantig centralkyrka av gråsten med
lanternin och spira av trä. Invigd 1872. Arkitekt
Anders Georg Boström. Byggmästare A.P. Nilsson,
Stockholm.

Finnträsk, Byske församling
Enkel träkyrka invigd 1915. Långhus med sadeltak
och lågt torn. Ritad av byggmästarna Robert och
Per Gunnar Lindqvist. Byggd av James Eriksson
och byamännen.

Kyrkstaden i Byske består av åtta timrade byggnader som
uppfördes under 1870-talet.

Åselet
Vårdobjekt 130, Raä nr 271
Fångstgropssystemet som ligger parallellt med
vägen mot Åselet är 400 meter långt och består av
12 gropar. Groparna är ovala och har vall runt
kanten.

Byggnadsminnen, 3 kap KML
(läs mer om Kulturminneslagen, kap 3, sid 239)

Drängsmarks vatten- och ångsåg, Drängs-
mark S
Anläggningen består av en damm i Kvarnbäcken
som rinner genom Drängsmarks by, ett såghus
från 1895 och ett intilliggande maskinhus från
1924. I såväl såghuset som maskinhuset är den
ursprungliga tekniska utrustningen bevarad. Så-
gen var en ramsåg som från början drevs med hjälp
av en turbin. Turbinhuset och den tub som förde
vattnet från dammen återfinns på såghusets norra
sida. I såghuset finns förutom sågens maskineri
även ett kantverk, en slipsten och en hyvel.

Maskinhuset rymmer fortfarande den loko-
mobil (flyttbar ångmaskin) som byamännen in-
köpte 1924. Sedan hjulen tagits av monterades
lokomobilen på ett betongfundament, där den
fortfarande står kvar. Dessutom finns här driv-
hjul, transmissioner och ett paternosterverk – den
sistnämnda anordningen förde sågspånen från
sågen tillbaka till ångmaskinens panna.

Ytterst få ramsågar med bevarad teknisk utrust-
ning återfinns i dag i Norden. Att lokomobilen i
maskinhuset finns kvar ökar anläggningens kul-
turhistoriska värde. Sågverk med ångdrift är i dag
mycket sällsynta. Vatten- och ångsågen i Drängs-
mark utgör ett sällsynt välbevarat sågverkshistoriskt
minnesmärke. Byggnaderna är autentiska till det
yttre liksom även den tekniska utrustningen.

Den 29 april 1985 blev anläggningen förklarad
som byggnadsminne.

Byske kyrkstad, Byske 7:2
De kyrkstäder som uppfördes vid kyrkorna i övre
Norrland fungerade som tillfälliga bostäder åt mer
avlägset boende sockeninvånare vid de obligato-
riska kyrkobesöken, men även vid marknader,
ting och skatteuppbörd. Övriga tider stod kyrk-
staden öde med tillbommade dörrar och stängda
fönsterluckor. Varje kyrkstad som i dag bevarats
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Finnträsk kyrka, invigd 1915.

Kartan visar gamla kustlandsvägens sträckning genom
Byske socken.

Fällfors, Byske församling
Treskeppig långhuskyrka i trä. Invigd 1913. För-
enklad variant av arkitekt Gustaf Hermansons rit-
ningar från 1899. Byggmästare bröderna Norberg,
Härnösand.

Pite-Rönnskär, Piteå församling
Timrat fiskekapell, uppfört 1771. Rektangulär
plan, liggtimmer och sadeltak. Utvändigt vitmå-
lad panel.

Specialinventeringar
Dessa inventeringar innehåller kulturhistoriska
klassificeringar eller åtgärdsförslag.

Broar
Tåme älv vid Tåme (Gamla E4).
Stenvalvsbro, 1926.
Byskeälven, V Stryckfors (väg 880).
Betongvalvbro, 1933.
Källa: Broar i Västerbottens län. En kulturhistorisk
inventering. Länsstyrelsens Meddelande 13/1995.

Vägmiljöer
Vägnr
875 Ostvik–Frostkåge. Del av gamla kust-

landsvägen.
876 Ostvik–Lillkågeträsk–Stavaträsk–Jörn

(även Jörns sn)
878 Drängsmark–Kvarnfors–Stormark
890 Byske–Fällfors–Åselet (även Jörns sn)
893 Byske–Ålund–länsgränsen
910 Åbyn–Källbomark
Källa: Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Väster-
bottens län. Länsstyrelsens Meddelande 2/2001.
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Den äldsta tiden
Jörns socken omfattar ett ca 40 kvadratmil stort
område, till stora delar bestående av skogs- och
myrland, genomflutet av Byskeälven och ett fler-
tal andra vattendrag. När människan under sten-
åldern, och senare, tog nya landområden i besitt-
ning var det naturligt att följa vattenstråken för att
bosätta sig på platser där tillgången till fisk, vilt och
vatten var god. Garaselet vid Byskeälven är en
sådan plats. Där gjordes arkeologiska undersök-
ningar under åren 1969–75 som visade att redan
för ca 8 000 år sedan hade inflyttningen till dessa
delar av landet påbörjats. Detta var endast ca 600–
800 år efter att inlandsisen släppt sitt grepp. Gara-
seletundersökningarna revolutionerade forskning-
en om det förhistoriska Norrland då det tidigare
inte varit känt att människan så tidigt funnit sina
vägar hit. Socknens fornlämningar utgörs huvud-
sakligen av stenåldersboplatser, fångstgropar och
samiska härdar. Här finns också en medeltida
boplats i Lappviken, Byskeälven.

Den medeltida boplatsen i Lappviken ligger alldeles intill Byskeälven.

Nasafjäll
Jörns socken har aldrig varit tätbefolkad. När
Gustav Vasa upprättade jordaboken av år 1543
fanns endast en by inom socknen, nämligen Stava-
träsk. Under 1600-talet ökade befolkningsmäng-
den något, eventuellt en följd av den silverfyndighet
som hittats i Nasafjäll och som började brytas
1635. Silvermalmen transporterades ner till kus-
ten längs nybrutna och dåliga vägar och från
kusten och upp till gruvan skulle mat, kläder och
andra förnödenheter fraktas. En av vägarna, den
s k Skellefteåvägen, passerade Jörns socken. Då
transporterna tog tid och var besvärliga att genom-
föra lät drottning Kristina utfärda vissa friheter,
bl a frihet från utskrivning till knekttjänst, till
dem som ville bosätta sig efter Skellefteåvägen och
underlätta frakterna för kusk och dragdjur. Rester
från husgrunder som kan härröra från denna tid
har bl a hittats vid Ullbergsträskets norra strand.

JÖRNS SOCKEN

Kulturhistorisk översikt
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Nykolonisation
Ute i världen rådde ofredstider och fram mot
mitten av 1700-talet skattades antalet arbetsföra
män hårt av utskrivningarna till krigen. Antalet
nybyggen i Jörns socken under denna tid är
relativt få. Under senare delen av 1700-talet bör-
jade en period av fred och återhämtning och nu
utsynades bl a Åselet, Klintträsk, Missenträsk och
kyrkbyn, nuvarande Österjörn, där så småningom
kyrkan kom att byggas. Den stora nybygges-
verksamheten tog emellertid riktig fart under mit-
ten av 1800-talet då en stor mängd nybyggen
utsynades. Även under 1900-talet fortsatte kolo-
nisationen av inlandet.

Till viss del utgjordes dessa nybyggen av skogs-
och kronotorp, belägna i de statligt ägda krono-
skogarna. Under slutet av 1800-talet hade staten
och den svenska skogsindustrin insett att stora
värden fanns att hämta i de norrländska skogarna.
För att förvissa sig om tillgång till arbetskraft i
skogsarbetet kunde staten därför upplåta ett min-
dre markområde till utarrendering till en obesut-
ten (ej jordägande) mot att denne brukare åtog sig
skyldigheten att arbeta i kronoskogarna, att bryta
mark för egen odling samt att uppföra byggnader
på den arrenderade tomten.

Näringar
Skogsarbetet var den huvudsakliga inkomstkällan
för innevånarna i denna skogrika trakt. Även
jordbruket spelade en väsentlig roll, men ännu
under början av 1950-talet utgjorde den odlade
marken endast 3 procent av socknens totala areal.
För att få ekonomin att gå ihop var man även
tvungen att syssla med andra näringar, bl a kör-
ningar med häst, tjärbränning, kolning och fiske.

År 1832 besökte Jon Engström, trädoktorn
kallad, övre Norrland och ur hans reseskildring
kan man läsa följande: ” – Omkring Fällforsen,
och der ofvanföre, är jorden bättre än nedåt
Skellefteå. De här i skogen boende nybyggarne
föda sig dels med åkerbruk ... dels ock med
ängsodling och boskaps-skötsel. – Derjemte fiskas
i skogs-sjöar och Byske-elfven, i hvars närhet de
flesta uppslagit sina bopålar. Deras urgamla pen-
ninge-förtjenst är tjärbränning. Jag såg dem, far
och söner, alltjemt arbeta med tjärvedens sönder-
huggning, eller något annat af det till tjärkokning
hörande ändlösa arbetet. En del sysselsätter sig
äfven med insamling af kåda, för terpentin-fabriken
i Skellefteå, och derpå förtjena de långt mer än
med tjärbränningen. Sammaledes ock de som
slagit sig på att bränna pottaska.”

Flottarlag i Kåtaselet 1952.
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Timmerkörning med
häst i Ulriksberg.

Sockenbildning
År 1823 förordnade Karl IV Johan i ett brev att
Norsjö skulle avskiljas från Skellefteå församling
och bilda ett eget pastorat samt att norra delen av
församlingen skulle bilda ett kapellag. Kapellet
skulle förläggas till Högheden, men nio år senare
ändrades platsen till Jörn, nuvarande Österjörn.
1834 genomfördes avskiljandet och kapellet i
Österjörn uppfördes. Där höll sedan kyrkoherden
i Norsjö predikan tre gånger per år. Först 1848
fick kapellaget en egen predikant och under åren
1855–1857 byggdes den första kyrkan i Öster-
jörn. År 1892 blev Jörn ett eget pastorat. Kyrkan
byggdes ut 1913–1914 och renoverades invändigt
vid mitten av 1950-talet. I anslutning till kyrkan
uppfördes även en kyrkstad, troligen under 1800-
talet andra hälft. Stugorna var till för de långväga

kyrkobesökarna som behövde rum för övernatt-
ning innan de påbörjade den långa vägen till
hembyn.

När stambanan byggdes åren 1890–1891 kom
den att innebära en genomgripande förändring
för norra delen av landet. Kontakterna med södra
landsänden underlättades betydligt, en viktig för-
utsättning bl a för industrialiseringens snabba
framfart. Stationssamhällena blev snart betydelse-
fulla centra med arbetstillfällen vid järnvägen samt
inom service och handel. Stationsbyggnaden i
Jörn uppfördes 1893 och samhället utvecklades
snabbt till socknens huvudort. Det kyrkliga cent-
rat låg emellertid kvar i den gamla kyrkbyn, drygt
en halvmil öster om stationssamhället. För att inte
förväxla de bägge orterna fick kyrkbyn ändra
namn till Österjörn.

Jörns samhälle vid sekelskiftet
1900. Järnvägsstationen skymtar
till vänster.
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KARTA ÖVER JÖRNS SOCKEN

Kartan visar de miljöer som redovisas i den följande
texten. Förutom dessa miljöer finns ytterligare
enstaka objekt redovisade i bokstavsordning under
respektive socken i registerdelen. Huvuddelen av
dessa enstaka objekt finns närmare beskrivna i

Skellefteå museums byggnadsinventeringar Nr
14, Bebyggelsen i Jörn och Österjörn 1983 samt Nr
24, Byar i Jörns socken 1991. Riksintresset "Byske–
älvens dalgång" beskrivs under Byske socken, sid
76.
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FJÄLLBODA ligger ca 15 km norr om Boli-
den. Det första nybygget upptogs år

1823. Under de kommande decennierna utsyna-
des ytterligare några hemman och vid laga skiftet
1891–92 fanns fem bönder i byn.

Som namnet antyder är byn högt belägen.
Längs en grusväg når man byn och dess kärna med
tre välbevarade gårdsanläggningar med traditio-
nella byggnadstyper. De ligger alla i en kraftig,
kuperad sydvästsluttning.

Fjällboda 1:19, gårdsanläggning i södra delen av byn.

1. FJÄLLBODA

Bebyggelsemiljö
Odlingslandskap

Odlingsmarkerna består av småbrutna åkrar
som ligger mellan gårdarna och i den kuperade
sluttningen väster om dem. Markerna är öppna
och hävdade och delar av dem nyttjas till bete för
får. I byns östra del finns ett mindre område som
ingår i ängs- och betesmarksinventeringen. Om-
rådet består av en välhävdad stenig hackslåttmark
som utgör ett exempel på regionens naturliga
slåtter- och/eller betesmarker.
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Områdets karaktär
- Välbevarade jordbruksgårdar på odlingsmark av

god hävd.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingslandska-

pet vårdas.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Jörns-Fjällboda 1:13 Bostadshus, bagarstuga (Ps), ladugård
2. Jörns-Fjällboda 1:19 Bostadshus (Es), ladugård
3. Jörns-Fjällboda 1:19 Bostadshus, ladugård

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 24.
Ängs- och betesmarker i Västerbottens län, meddelande
2, 2004.

Fastighetskarta 23K 3c.
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HOBERGSTRÄSK ÄR BELÄGET i kommunens
nordöstra del, ca 2,5 mil norr om Jörn.

Mellan sjöarna Rörträsket, Västre-Hobergsträsket
och Östre-Hobergsträsket blev platsen utsynad
som nybygge år 1839. Vid laga skiftet som genom-
fördes 1947 fanns tre jordbruksfastigheter i byn,
men endast en av dem ansågs ha utvecklingsmöj-
ligheter. Därför utsynades då tre likvärdiga jord-
brukslotter samt en bostadstomt.

I ett tallhedsområde omgivet av sjöar och myrar
ligger byn. Grusvägen som leder fram till bebyg-
gelsen går genom ett myrängslandskap med kvar-
varande lador. Inne i byn ligger fyra gårdar med

ekonomibyggnader. Bebyggelsen uppfördes un-
der mitten av 1800-talet samt under första hälften
av 1900-talet.

Genom byn fortsätter en odlingsväg mot nord-
ost där bebyggelsen avgränsas med en skihage.
Vägen slingrar vidare mot öster till ett gammalt
myrängslandskap med lador. Här finns ett raserat
uthus och lämningar efter en husgrund. Tjärnen
som ligger i anslutning till denna plats heter
Gammalställstjärnen. En bit norr om byn finns
rester efter kavelbroar och enligt traditionen trans-
porterades silvermalmen från Nasafjäll här förbi
under 1600-talet.

Norra gårdsgruppen på fastigheten Hobergsträsk 1:6.

2. HOBERGSTRÄSK

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Es) = enkelstuga

1. Hobergsträsk 1:4 Två bostadshus, loge
2. Hobergsträsk 1:6 Bostadshus (Es), bagarstuga (Es), bod, utedass, lada
3. Hobergsträsk 1:6 Bostadshus, bagarstuga, uthuslänga

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 24.

Områdets karaktär
- Välbevarad jordbruksbebyggelse med tillhörande

myrängslandskap och lador.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingslandska-

pet vårdas.

Fastighetskarta 23J 9j.
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STAMBANAN BYGGDES under åren 1890–1891.
Järnvägens byggande var en av de fakto-

rer som omskapade landet vid industrialismens
genombrott. Nya samhällen växte upp längs
järnvägslinjen. Ett exempel på detta är Jörns sta-
tionssamhälle.

Befolkningsökningen inom dessa tätorter blev
markant. Stationssamhällena kom att fungera som
merkantila centrum, med sociala inrättningar och
i övrigt en administrativ funktion. Med järnvä-
gens framdragning kom också en ny typ av arki-
tektur. Stationshus och banvaktarstugor uppför-

des längs banan och byggnadsstilen anammades
till en del av kringliggande bostadshus och uthus.
Byggnadsstilen bestod bl a av fantasifullt dekore-
rade paneler med utsmyckade vindskivor och gav-
lar.

Jörn uppvisar en välbevarad bebyggelsemiljö i
området runt järnvägsstationen med stationsbygg-
nad, järnvägshotell, tjänstebostad samt lokstallar.
Miljön representerar sin tids byggnadsskick och
ideal. Stationsbyggnaden är förklarad som statligt
byggnadsminne (läs mer under Övriga kultur-
minnen, sid 129).

Stationen uppfördes 1893 i
nationalromantisk stil.
Byggnaden ritades av arkitekt
Folke Zettervall.

3. JÖRN

Bebyggelsemiljö



115

J
ö
r
n
s

s
o
c
k
e
n

Områdets karaktär
- Välbevarad och genuin järnvägs- och stations-

bebyggelse.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen, generalplan för

Jörn.
- Planutredning.
- Stationshuset är statligt byggnadsminne, enligt

förordning om statliga byggnadsminnen m.m.

Åtgärdsförslag
- Detaljplan upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av

PBL 3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun,  14.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

1. Mossarotträsk 1:85 Lokstall
2. Västra Jörnsmarken 1:28 Bostadshus och ekonomibyggnad
3. Västra Jörnsmarken 1:28/1:52/1:57 Stationshus, hotell, lagerlokal, ekonomibyggnad med bostadsdel

Fastighetskarta 23J 4j.
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LÅNGNÄSTRÄSK ligger ca 7 km nordost om
Jörn vid sjön Långnästräskets sydöstra

ände. Vid Nilsviken, nära sjöns utlopp, utsynades
år 1778 platsen för ett nybygge, en gård som finns
kvar i dag. Vid laga skiftet, som genomfördes
1886–87, hade byn expanderat och här fanns då
åtta bönder. Bebyggelsen är belägen längs sjöns
södra sida med odlingsmarker i en lätt norr-
sluttning ner mot vattnet.

Västerifrån kommer man till byn längs en
grusväg omgiven av tallskog. Söder om landsvä-
gen ligger delar av odlingslandskapet med några
ängslador. Bebyggelsen inom det avgränsade om-
rådet utgörs av byns östligaste fastigheter. De

präglas av de stora manbyggnaderna och sommar-
stugorna och den genomgående röda färgsätt-
ningen. Manbyggnaderna är huvudsakligen upp-
förda under slutet av 1800-talet och 1900-talets
första decennier och utgörs av par- och enkel-
stugor.

Odlingslandskapet som sträcker sig från bebyg-
gelsen och ned mot sjön är välhävdat, och tillsam-
mans med de välskötta gårdsplanerna ger de byn
ett öppet intryck. I byns södra del uppfördes
1885–86 ett sågverk. Det var en enramig vatten-
såg för husbehovssågning. Den lades emellertid
ned redan under 1890-talet.

Fastigheten Långnästräsk 1:7, belägen i östra delen av byn. Bostadshuset uppfördes 1858 och sommarstugan 1786.

4. LÅNGNÄSTRÄSK

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Långnästräsk 1:7 Bostadshus, sommarstuga (Ps)
2. Långnästräsk 1:8 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Es)
3. Långnästräsk 1:9 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Es)
4. Långnästräsk 1:17 Sommarstuga (Es)

Fastighetskarta 23K 5a.

Områdets karaktär
- Välbevarad jordbruksbebyggelse med flera

exempel på stora mangårdsbyggnader.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av

PBL 3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingslandskapet

vårdas.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 24.
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Bagarstuga, bostadshus och ekonomibyggnader på Selsliden 1:9.

SELSLIDEN ligger ca 7 km öster om Jörn.
Platsen utsynades som nybygge år 1842,

och vid laga skiftet 1904 fanns fyra bönder i byn.
Byn ligger på en avskild plats, omgiven av skog

och myrar. Bebyggelsen är uppförd på en höjd i en
lätt södersluttning, och norr därom ligger de
odlade markerna. Fastigheterna är belägna på
bägge sidor om grusvägen som går genom byn.
Bebyggelsen består idag av fyra gårdar som bebos
sommartid samt två ödegårdar. Manbyggnaderna

5. SELSLIDEN

Bebyggelsemiljö

är genomgående rödfärgade liksom delar av eko-
nomibyggnaderna. Bebyggelsen är delvis uppförd
under 1860–70-talen samt under 1900-talets för-
sta decennier. De äldre byggnaderna är timrade
och de yngre är uppförda i stolpverk.

Ingen jordbrukare finns längre kvar i byn. De
odlade markerna norr om bebyggelsen håller på
att växa igen, men gårdsplatserna hålls till största
del öppna.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Es) = enkelstuga

1. Selsliden 1:5 Bostadshus
2. Selsliden 1:6 Bostadshus, sommarladugård
3. Selsliden 1:9 Bostadshus, bagarstuga (Es), vedbod
4. Selsliden 1:11 Bostadshus
5. Selsliden 1:12 Bostadshus
6. Selsliden 1:13 Bostadshus

Fastighetskartor 23K 4a och 23K 4b.

Områdets karaktär
- Variationsrik jordbruksbebyggelse.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 24.
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CIRKA 2 MIL NORDVÄST OM JÖRN vid den
nordvästra delen av Stensträsket är byn

belägen. Byns första nybygge utsynades 1789, och
1815 tillkom ytterligare ett. År 1890 fanns det 10
bönder i byn och bebyggelsen hade i stort sett
samma utsträckning som i dag. Odlingsmarken
ligger centralt i byn i en södersluttning ner mot
sjön och Snottermyran.

På en höjdsträckning som går i öst-västlig rikt-
ning är byns huvudsakliga bebyggelse placerad.
Söder om bebyggelsen ligger odlingsmarkerna
och den gamla byavägen, och norrut avgränsas
byn av skogsmark. Bebyggelsen i den östra och
centrala delen är förtätad och något splittrad, men

byggnadernas naturliga lägen i det öppna landska-
pet och de fina ekonomibyggnaderna är viktiga
för helhetsintrycket av byn.

Den västra delen präglas av högt liggande går-
dar med röd färgsättning. Byggnaderna är huvud-
sakligen uppförda under 1800-talets andra hälft,
kompletterade med byggnader från en andra
byggnadsepok under 1910–30-talen.

Jord- och skogsbruk har varit de viktigaste
inkomstkällorna för befolkningen i byn, liksom
ett rätt omfattande kolningsarbete. I dag finns
ingen aktiv jordbrukare kvar, men trots detta hålls
markerna till stora delar öppna och gårdsplanerna
är välhävdade.

Uppfarten till Stensträsk 2:20, en av gårdarna i centrala delen av byn.

6. STENSTRÄSK

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Jörns-Stensträsk 1:3 Bostadshus (Es), ladugård,
utedass

2. J-Stensträsk 1:9/1:10 Bostadshus, ladugård, loge
3. J-Stensträsk 1:11 Bostadshus, sommarstuga,

ladugård
4. J-Stensträsk 1:15 Bönhus
5. J-Stensträsk 1:17 Bostadshus
6. J-Stensträsk 1:20 Bostadshus (Es), sommar-

stuga (Es)
7. J-Stensträsk 1:22 Ladugård

Fastighetskarta 23J 7h.

Områdets karaktär
- Traditionell jordbruksbebyggelse, öppet belägen

på markant åsrygg.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingslandska-

pet vårdas.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 24.

8. J-Stensträsk 2:4 Bagarstuga, ladugård
9. J-Stensträsk 2:5 Bagarstuga
10. J-Stensträsk 2:6 Bostadshus (Ps), bostads-

hus, ladugård
11. J-Stensträsk 2:7 Bostadshus, sommarstuga

(Es), ladugård
12. J-Stensträsk 2:15 Bostadshus
13. J-Stensträsk 2:17 Sommarstuga, bagarstuga
14. J-Stensträsk 2:20 Bostadshus, sommarstuga
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ULLBERGSTRÄSK HAR VUXIT FRAM ur två
nybyggen som anlades på 1700-talet.

Tillsammans med den närbelägna byn Högbrän-
nan illustrerar Ullbergsträsk de vanligaste lägena
för bebyggelseetableringar vid 1700- och 1800-
talens kolonisation av inlandet, nämligen de hög-
re belägna lidbyarna och den lågt liggande sjö-
bebyggelsen. Jordbruksbebyggelsens fördelaktiga
läge i en sydsluttning till en sjö visas ovanligt
tydligt i Ullbergsträsk. Byn har en radbykaraktär

Vy över Ullbergsträsk, där bebyggelsen ligger alldeles nere vid vattnet.

7. ULLBERGSTRÄSK

Odlingslandskap

med gårdarna liggande på rad, sammanbundna av
byvägen. På flera gårdstun finns små skrabbslåtter-
marker, och i ett stenigt område växer många s k
hävdindikerande arter såsom kattfot, gråfibbla
och svartfryle. Sådana marker och växter visar på
äldre tiders slåtter inne i byn. Den relativt begrän-
sade odlingsmarken omger bebyggelsen och sträck-
er sig från strandkanten upp till den skogsklädda
moränmarken.
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Områdets karaktär
- Radby med öppet välhävdat odlingslandskap.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Samlad bebyggelse införs.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av

PBL 3:12.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.

Fastighetskarta 23J 8h.

Källa:
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2, 1993.
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ÅSELET ligger i norra delen av kommunen
vid Byskeälven ca 5 mil uppströms Byske.

År 1767 upptogs platsen som nybygge, och vid
storskiftet 1817 fanns sex kronohemman i byn.
De låg i den östra delen av det utvärderade områ-
det, och samma bebyggelselägen finns kvar idag.

När man kommer till byn slås man av det öppna
och vackra landskapet. På norra sidan av älven, på
ett sluttande, något kuperat strandplan, ligger
bebyggelsen. Norr om nuvarande landsväg höjer
sig en skogsklädd bergsrygg som avgränsar områ-
det, och i älven finns ett stort antal gräsbevuxna
holmar. Genom den östra delen av byn leder den
gamla grusade byavägen fram, och på ömse sidor
om den ligger den äldsta bebyggelsen.

Den gamla byavägen
leder genom ett öppet
landskap med den
äldre bebyggelsen
förlagd på rad längs
älven.

Markerna i byn är böljande och kuperade, och
till största del mycket väl hävdade. Att fastighe-
terna inte är omgivna av träd eller buskar bidrar till
det öppna intryck som byn ger. I älven finns ett
stort antal sedimentholmar som tidigare brukades
för höfångst, men de är inte längre i hävd.

I områdets omedelbara närhet finns en mängd

lämningar från tidigare aktiviteter. Den nuva-
rande landsvägen kantas på bägge sidor av fångst-
gropar och fångstgropssystem. Där finns också
kolbottnar och tjärdalar. På samfälld mark strax
öster om området, vid Stor-Kvarnbäcken, finns
rester efter en kvarn. Inom området finns en
samisk grav som enligt traditionen fungerade som
en tillfällig begravningsplats i väntan på transport
av den döde till Arvidsjaur.

Byske älv är vid sidan av Råne älv den största
oreglerade skogsälven i Norrland. Älvdalgången
är p g a den sandiga jorden inte särskilt lämplig för
jordbruk. Landskapet vid älven är i sin helhet
präglat av skogen med avbrott för kortare odlade
sträckor. I älvdalen levde fångstfolk redan under

8. ÅSELET

Kulturmiljö av riksintresse
Bebyggelsemiljö

forntiden. I synnerhet älvdalssträckan Myrheden–
Åselet är ett fångstgropsrikt område med hundra-
tals gropar i anslutning till älven. Hela Byskeälvens
dalgång, bl a med lämningar från forntida fångst-
kultur, samisk renskötarkultur och kolonisations-
epoken, har utvärderats som en kulturmiljö av
riksintresse (läs mer på sid 76).
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Åselet 1:17 Dubbelbod
2. Åselet 1:24 Bostadshus, ladugård
3. Åselet 1:26 Bygdegård
4. Åselet 1:37 Bostadshus (Ps), bod
5. Åselet 2:17 Bostadshus
6. Åselet 2:19 Bostadshus
7. Åselet 10:3 Bostadshus (Es), loge

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 24.
Västerbotten genom tiderna, meddelande 2, 1991.

Fastighetskarta 23K 8d.

Områdets karaktär
- Högt belägen radby i deltalandskap vid Byske-

älven.

Status
- Ingår i kulturmiljö av riksintresse, Byskeälven,

AC nr 21.
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Fördjupning av översiktsplanen upprättas.
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av

PBL 3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.
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D ET URSPRUNGLIGA JÖRN – av samiskans
jaure, som betyder sjö – anlades 1777

och tillhörde då Skellefteås stora församling. Byn
kom att fungera som centrum för de omkringlig-
gande byarna. Här uppfördes under 1830-talet en
timrad byggnad som fungerade som kyrka. Den
kom senare att användas som sockenstuga sedan
den nya kyrkan med åttkantigt torn invigdes
1857. Den nya kyrkan ritades av arkitekt E E von
Rothstein.

Området runt kyrkan uppvisar en förhållan-
devis intakt agrar struktur, med åkertegar ner mot

Kyrkan, skolan och en kyrkstuga.

Bebyggelsemiljö

9. ÖSTERJÖRN

Jörnsträsket. Väster om kyrkan låg kyrkstaden
med sex stugor och tillhörande stall. Stugorna har
senare flyttats till en plats närmare kyrkan. Under
sommaren 2000 brann en av kyrkstugorna ner.

När stambanan byggdes under 1890-talet för-
lades järnvägsstationen till nuvarande Jörn. Sta-
tionssamhället som växte fram där blev även han-
delscentrum inom socknen. Österjörn behöll emel-
lertid sin betydelse som kyrklig huvudort. För att
de två orterna inte skulle förväxlas gavs kyrkbyn
namnet Österjörn.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Kb) = korsbyggnad

1. Jörn 1:30 Paviljong
2. Jörn 1:31 Bostadshus
3. Jörn 2:8 Skola
4. Jörn 3:30 Kyrkstuga
5. Jörn 3:31 Prästgård (Kb), rundloge, ekonomibyggnad
6. Jörn 3:32 Bostadshus (Ps)
7. Jörn 4:2 Kyrka, gravkapell

Fastighetskarta 23K 4a.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 14.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av

PBL 3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.

Områdets karaktär
- Byn präglas av kyrkan och kyrkomiljön.

Status
- Planutredning för del av området.
- Kyrkomiljön skyddas genom 4 kap KML.



128

Fornlämningar, 2 kap KML
(läs mer om Kulturminneslagen, kap 2, sid 239)
Fornlämningsbeståndet i Jörns socken domineras
av fångstgropar, stenåldersboplatser och ett flertal
samiska lämningar i form av härdar. Stenålders-
boplatserna är belägna vid sjö- och älvsstränder.
Den äldsta boplatsen, en av de allra äldsta i Norr-
land, ligger i Garaselet vid Byskeälven. Där under-
söktes under 1970-talet en boplats som visade sig
vara ca 8 000 år gammal. Fångstgroparna, som kan
bilda mycket långa system, ligger på strategiska
ställen tvärs över älgens vandringsleder.

Fornvårdsobjekt
Fornvården syftar till att vårda och sprida infor-
mation kring ett representativt urval av länets
fornlämningar. I Jörns socken finns för närva-
rande nedan följande fornlämningar upptagna i
det fornvårdsprogram som upprättats av länssty-
relsen.

Vårdobjekt 129, Raä 67
Vid Byskeälvens norra sida ligger en husgrund,
omgiven av låga jordvallar. Inne i huset var golven
stensatta, där fanns även en stensatt källargrop och
två raserade eldstäder. Husgrunden är undersökt
och daterad till senmedeltiden. Tillvaratagna fynd
tyder på att det förekommit en livlig aktivitet på
platsen, bl a fann man en riklig mängd importe-
rade föremål.

Åselet
Vårdobjekt 130, Raä 271
Längs med byn Åselet sträcker sig ett 400 meter
långt fångstgropssystem. Systemet består av 12
gropar som är ovala, vanligen 4 x 3 meter och upp
till 1,3 meter djupa.

Husgrunden i Lappviken under utgrävning. Det stenlagda golvet syns tydligt.

ÖVRIGA KULTURMINNEN
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Byggnadsminne 3 kap KML
(läs mer om Byggnadsminnen, kap 3, sid 239)

Jörns stationshus, Västra Jörnsmarken 1:28
Timmerbyggnad i två och en halv våning, uppförd
1893 i nationalromantisk stil efter ritning av
arkitekt Folke Zettervall. Fasaden är klädd med
brunfärgad stående och liggande fasspontpanel
som är indelad i fält av lister samt en dekorativt
utformad fasadavdelande fris. Frontespiser finns
mot bägge långsidorna och sadeltaket är täckt med
plåt. De två skorstenarna har kraftigt profilerade
krön.

Perrongtaket är statligt byggnadsminne, enl
förordning om statliga byggnadsminnen m m.

Kyrkor, 4 kap KML
(läs mer om Kulturminneslagen, kap 4, sid 239)

Österjörn, Jörns församling
Korskyrka i trä med åttkantigt torn. Arkitekt E E
von Rothstein. Invigd 1857.

Prästgården i Österjörn, uppförd 1892.

Specialinventeringar
Dessa inventeringar innehåller kulturhistoriska
klassificeringar eller åtgärdsförslag.

Prästgårdar
Jörn 3:1, Jörns församling
F d kyrkoherdeboställe, 1893–1894
Mossarotträsk 20:7, Jörns församling
F d komministerboställe, 1917
Källa: Prästgårdar i Västerbottens län. Kulturhisto-
risk inventering 1986. Västerbottens museum.

Broar
Byskeälven vid Myrheden
Järnvägsbro. Betongbågbro, 1893/1941
Källa: Broar i Västerbottens län. En kulturhistorisk
inventering. Länsstyrelsens Meddelande 13/1995.

Vägmiljöer
Väg nr
876 Ostvik–Stavaträsk–Österjörn (även Skel-

lefteå socken)
890 Byske–Åselet (även Byske socken)
1538 Åselet
Källa: Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Väster-
bottens län. Länsstyrelsens Meddelande 2/2001.
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Den äldsta historien
Lövångers socken låg efter istidens slut till stora
delar under vatten. Några kobbar och skär stack
upp ovanför vattenytan, men de utgjorde knap-
past några gästvänliga platser som inbjöd till bo-
sättning. Tiden och landhöjningen gjorde så små-
ningom att allt större delar av socknen steg ur
havet och de nya markområdena togs i besittning
av människan.

Den huvudsakliga fornlämningstypen i sock-
nen utgörs av gravrösen från bronsåldern. De an-
lades i anslutning till dåtida kustlinjen, men har
idag hamnat i höjdlägen. En annan fornläm-
ningskategori i Lövånger är de s k tomtningarna,
en stenlagd ring eller fyrkant av varierande stor-
lek som utgjort grund till någon form av bygg-
nad. Här finns också en del labyrinter (lagda av
mindre stenar), båtlänningar och gistgårdsrösen.
Alla dessa fornlämningstyper är kustanknutna och
tyder på att fisket och säljakten hade stor bety-
delse för de forna lövångersborna.

Fisket
I de historiska källorna berättas om lövångers-
fisket i Olaus Magnus ”Historia om de nordiska
folken” (1555) där han bl a återger sin resa längs
bottenvikskusten 1519. Han skriver ”... en klippa
ute i hafvet, af folket kallad Bjura-klubben, hvars
högt uppskjutande hjässa ter sig för aflägsna seg-
lare såsom bestående af tre spetsar med utseende
af en krona. Om infödingarna, som äro mycket
förfarna hafsfiskare, ej visste att begagna sig af klip-
pans utseende, förmåga att kasta skugga och be-
reda tryggad hamn, skulle de hvarken hafva skydd
för sina lif eller någon möjlighet till utkomst.”
Han berättar vidare att när de närmade sig land
möttes de av stora mängder fisk utbredda till tork
på de flata hällorna, och att i dåligt väder kunde
stanken från fisken varna sjöfarande för de förrä-
diska vattnen runt Bjuröklubb.

Abraham Hülpers beskriver socknens kust år
1789. Beskrivningen lyder ”Hafs-wikar stänga
socknens östra kant, och idkas där strömmings-

Kallvikens hamn vid mitten av 1930-talet.

LÖVÅNGERS SOCKEN

Kulturhistorisk översikt
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fiske af de närmast belägne byalag, äfwenså af
Umeå borgerskap i Grund- och Black-fjärden wid
Bjurön och Kallwiken. Skärgården är prydd på
sina ställen med wackra holmar, särdeles norr om
Bjuröudden äro endast små skär och klippor. Sjö-
farande hafwa ochså här goda hamnar, ankarplatser
och land-känningar”.

Som vi sett har fisket längs lövångerskusten un-
der lång tid haft stor betydelse och fiskelägena har
varit många. Även under senare tid, när industria-
lismen gjorde intrång på andra ställen, var be-
folkningen i Lövånger hänvisad till fisket i större
utsträckning än i de övriga kustsocknarna. An-
ledningen till detta var troligen att området sak-
nar större vattendrag och industrin fick på så vis
inte något fotfäste här.

Under 1920–30-talet började man använda
motorbåtar i fisket. Nya material i fiskeredskapen
gjorde att fångsterna blev större. Efter andra världs-
kriget har utvecklingen för fisket i Lövånger följt
samma mönster som i de övriga  kustsocknarna.
Fisket har lagts ner och fiskelägena nyttjas som
fritidsbostäder.

Handelsvägar
Under medeltiden utgjordes en av de viktigaste
handelsvägarna inom socknen av Avafjärdens då
segelbara farled. Ett bevis för att fjärden nyttjades
som segelled är det skutvrak man fann under

1920-talet som senare kunde dateras till 1470-
tal. Landhöjningen gjorde med tiden att fjärden
grundades upp och innerfarleden stängdes.

Kallviken, som ligger ett stycke sydost om
Lövånger, utgjorde under 1600- och 1700-talen
en viktig hamn- och marknadsplats. Där hölls en
av årets marknader, sommarmarknaden, och där-
ifrån utskeppades varor från Lövånger och Bur-
träsk. Dessa handelsturer sköttes ännu av bön-
derna själva, men under 1800-talet började bonde-
seglationen alltmer att avta. Istället lade stora ång-
båtar till vid hamnen i Kallviken och övertog
frakterna av de varor som bönderna tidigare skep-
pat. Mot slutet av 1800-talet var sågade trävaror
och tjära två av de viktigaste exportvarorna. Med
tiden förbättrades de landbundna kommunika-
tionsvägarna och hamnens betydelse minskade. År
1965 lossades det sista fartyget varefter hamn-
verksamheten lades ned.

Sjösänkningar
Längre in i landet har jordbruket varit den vä-
sentligaste näringsgrenen. För att öka andelen
odlings- och slåttermark har ett stort antal torr-
läggnings- och vattensänkningsprojekt genomförts
i socknen. Ett av dessa är sänkningen av Vebo-
marksträsket, det mest omfattande och lönande
sjösänkningsföretaget i socknen. Arbetena påbör-
jades under första delen av 1800-talet. De breda

Jordbruket var den huvudsakliga inkomstkällan för de som bodde en bit från kusten.
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Vy över Lövånger år 1910, med bland annat kyrka och kyrkstad.

strandremsorna som blev resultatet av denna för-
sta sänkning gav bra foderskörd och uppmunt-
rade till en andra sänkning mot slutet av 1800-
talet. För att avvattna sjön grävdes långa kanaler
och samtidigt byggdes en damm. Genom att vat-
tenfylla sjön vintertid kunde mossa och videbuskar
hållas borta från de marker man vunnit genom
sänkningen. Under 1940-talet genomfördes en
tredje sänkning som kom att resultera i sjöns full-
ständiga torrläggning. Härigenom hade nu stora
obrukbara arealer förvandlats till goda jordbruks-
marker.

Sockenbildning
Lövånger avskildes tidigt från Skellefteå storsocken.
Enligt en förteckning över ärkestiftets församlingar
som upprättades 1314 skall det då ha funnits ett
kapell i Lövånger. Exakt när sockenbildningen ägde
rum är inte fastställt, men i jordeboken från år

1413 upptas Lövånger som egen socken. Sock-
nen var den minsta i hela övre Norrland med en-
dast ca 150 personer.

När den nuvarande stenkyrkan uppfördes finns
det heller inga säkra uppgifter om. Troligt är att
den byggdes i början av 1500-talet, dock ej före
1507. Snart växte en kyrkstad upp med stugor och
stallar för de sockenbor som hade lång väg till kyr-
kan och till de marknader som hölls i Lövånger.
Stugorna uppfördes på ett kuperat område strax
norr om kyrkan och där bildade de täta raderna
med byggnader trånga gränder och gator.

Kyrkstugorna finns kvar idag, de flesta uppförda
under 1800-talet, men det finns också några från
1700-talet. Byggnaderna är renoverade och nytt-
jas numera som uthyrningsstugor. Kyrkan, kyrk-
staden och området där runtom utgör en kultur-
miljö av riksintresse.
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KARTA ÖVER LÖVÅNGERS SOCKEN

Kartan visar de miljöer som redovisas i den
följande texten. Förutom dessa miljöer finns
ytterligare enstaka objekt redovisade i bokstavs-
ordning under respektive socken i registerdelen.

Huvuddelen av dessa enstaka objekt finns närmare
beskrivna i Skellefteå museums byggnads-
inventeringar, Nr 12 Bebyggelsen i Lövånger 1980
och Nr 21 Byar i Lövångers socken 1991.
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1. BJURÖKLUBB

BJURÖN  ÄR  EN  HALVÖ  i  Bottenviken  vars
nordligaste spets bär namnet Bjuröklubb.

Platsen var vida känd redan i slutet av 1400-talet
då den utpekades av ryssarna som gränsmärke mel-
lan ryskt och svenskt område. Olaus Magnus har
beskrivit Bjurön i sin ”Historia om den nordiska
folken” efter ett besök här år 1519. Han berät-
tade om platsens betydelse för fisket.

Området är rikt på lämningar från ännu äldre
skeden. Förutom ensamt liggande gravrösen finns
ett större fornlämningsområde innehållande rösen,
labyrinter, tomtningar (dvs bostadslämningar).
Tomtningarna, som uppgår till ett hundratal, har
varit säsongsbostäder för säljägare under 500-ta-
let, vikingatid – medeltid.

Vid Jungfruhamn finns tomtningar strax intill
ett långsträckt sankmarksområde, som var en havs-
vik under medeltiden. Här fanns förutsättningar
för en väl skyddad hamn. Tomtningarna, som tol-
kats som ett medeltida fiskeläge, har nyligen visat
sig vara vikingatida.

I närheten ligger en märklig anläggning, bestå-
ende av en hästskoformig stenmur, kringgärdad
av en annan mur, i vilken det finns två ingångar.
Anläggningen kallas sedan gammalt för Jungfru-
hamnsgraven. Den beskrevs och uppmättes redan
1827 av prästen och kulturhistorikern Nils Johan
Ekdahl. Traditionens jungfruhamnsgrav kan inte
gärna vara något annat än en medeltida kapell-
grund med omgärdande bogårdsmur (läs mer un-
der Övriga kulturminnen, sid 176).

Säljakten var en omfattande och betydelsefull
inkomst för den kustboende befolkningen på
bägge sidor om Bottenviken. På klipporna vid
Svarthällviken finns ett 60-tal inristade årtal och
bomärken m m från slutet av 1700-talet och fram
till 1915, utförda av säljägare från Österbotten.

Det nuvarande fiskeläget ligger på ostsidan av
landtungan. Byggnaderna härrör från slutet av
1800-talet och 1900-talets första decennier. Fiskets
betydelse har numera upphört och stugorna nytt-
jas för fritidsändamål, men området karaktärise-
ras ännu av den tidigare verksamheten. Redan
1658 uppfördes ett kapell för fiskebefolkningen
att hålla sina gudstjänster i. Kapellet ersattes 1864
av ett nytt som ännu finns kvar på platsen (läs
mer under Övriga kulturminnen sid 177).

Bjuröklubb har länge fungerat som lots- och
fyrplats. 1821 tillkom den statliga lotsplatsen, men
troligen har någon form av lotsverksamhet fun-
nits långt tidigare. Ett samhälle med lotshus och
stugor växte upp, de flesta av byggnaderna finns
kvar idag. Även den gamla lotshamnen finns kvar
och fungerar numera som gästhamn. Lotsplatsen
drogs in 1967.

Den 47 m höga klippan med sitt utskjutande
läge har nog i alla tider tjänat som ett säkert land-
märke och där uppfördes 1859 "Klubbens" första
fyr. 1910 byggdes fyrtornet om och 1921 bygg-
des fyren om till blinkfyr. För fyrmästaren upp-
fördes fyrmästarbostad. Under senare år har fy-
ren automatiserats.

Kulturmiljö av riksintresse
Bebyggelsemiljö
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Topografiska kartan med riksintresseområdet markerat.

- Planutredning vid sommarstugorna utanför
riksintresseområdet.

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Ny bebyggelse kan inte påräknas.
- Fyren föreslås som statligt byggnadsminne.

Områdets karaktär
- Område vid Bottenviken med talrika

boplatslämningar och andra kulturminnen med
anknytning till fiske- och säljakt från forntid
till nutid. Lots- och fyrplats med välbevarade
byggnader.

Status
- Kulturmiljö av riksintresse, AC nr 17.
- Naturreservat.
- Fördjupning av översiktsplanen, områdesplan

för kusten.
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Fastighetskarta 22L 2f.

Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse

Miljö A
Bjurön 6:1
1. Fyr och lotsutkik
2. Fyrväktarbostad
3. Bagarstuga
4. Ekonomibyggnad
5. Ekonomibyggnad
6. Sjöräddningsstation

Miljö B
Bjurön 6:1
1. Fiskestuga
2. Uthuslänga
3. Lotsstuga
4. Uthus
5. Kapell
6. Lotsstuga
7. Ladugård
8. Lotsstuga
9. Uthuslänga
10. Lots- och fiskestuga
11. Uthuslänga
12. Lotsstuga
13. Lotsstuga
14. Lotsstuga
15. Tullstuga
16. Isbod
17. Uthus
18. Fiskestuga
19. Uthus
20. Fiskestuga
21. Fiskestuga
22. Fiskestuga
23. Fiskestuga
24. Fiskestuga
25. Fiskestuga
26. Förrådsbod
27. Båthus
28. Förrådsbod

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå kommun, 16.
Västerbotten genom tiderna, meddelande 2, 1991.

Fastighetskarta 22L 3f.
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Kapellet byggdes 1864.

En av lotsbostäderna, uppförd i slutet av 1930-talet.
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LÄNGST UT PÅ BJÖRKÅSUDDEN ligger det gamla
fiskeläget. Platsen lämpar sig utmärkt för

studier av landhöjningen. Under inlandsisens
tyngd trycktes marken ner så mycket som 600
meter under sin ursprungliga nivå. Västerbotten
var ett av de sista områden i Sverige som blev
isfritt, för ca 8 000 år sedan. Allt sedan dess har
landet höjt sig, för närvarande ca 9 mm per år
längs västerbottenskusten.

Landhöjningen är påtaglig i Björkåsen. Sjöbod-
arna och fiskestugorna låg tidigare i direkt an-
slutning till vattnet och båtarna kunde lägga till

vid dessa. På grund av landhöjningen och den
grunda havsbottnen ligger sjöbodarna i dag flera
tiotals meter från vattnet.

I Björkåsen finns två byggnader av en något
annorlunda typ. Där har stugan, svalen och sjöbo-
den byggts samman till en fiskelänga med sjöbod-
delen närmast vattnet. Dessa uppfördes vid se-
kelskiftet vid den dåvarande strandlinjen. De öv-
riga byggnaderna utgörs vanligen av timrade stu-
gor och bodar. De nyttjas för fritidsändamål, men
är relativt väl bevarade och området har kvar sin
fiskelägeskaraktär.

Gistgårdarna, för torkning av nät, på Björkåsen vittnar om vad platsen nyttjats till.

2. BJÖRKÅSEN

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Björkåsen 1:1 Fyra fiskestugor, fem uthusbyggnader

Fastighetskarta 22L 0e.

Områdets karaktär
- Välbevarat fiskeläge.

Status
- Fördjupad översiktsplan, dispositionsplan för

kusten.
- Område av riksintresse för friluftslivet.

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 16.

En utrangerad båt kan nyttjas som
förrådsbod...
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BLACKHAMN har länge varit känt för sitt
fiske. Uppe på Kyrkbacken, norr om

Blackhamn, kan man se spår efter husgrunder där
det gamla fiskeläget låg. Där finns även gistgårdar,
båtlänningar och en labyrint. På en karta från år
1713 finns ett kapell utritat. Detta kapell omta-
lar också Jonas Ask i en avhandling, Blackefjärden,
från 1731. Att fiskeläget hade ett eget kapell ty-
der på att fisket var livaktigt.

På grund av landhöjningen blev det så små-
ningom nödvändigt att lämna Kyrkbacken och
flytta fiskeläget till samfälligheten på Hamnskäret,

Den yngsta fiskehamnen i Blackhamn med båthus och sjöbodar.

3. BLACKHAMN

Bebyggelsemiljö

Gamla Blackhamn. Efter ytterligare uppgrund-
ningar flyttades fiskehamnen till Blackhamn, väs-
ter om udden, där den fortfarande ligger kvar.

Bebyggelsen domineras av de större och min-
dre båthus/sjöbodar som ligger vid strandkanten.
De byar som fiskade i Blackhamn låg så pass nära
fiskeläget att längre vistelser där inte var nödvän-
diga och fiskestugor behövdes därför inte i någon
större omfattning. En liten del av båthuset/sjöbo-
den kunde däremot inredas för de timmar av vän-
tan som krävdes innan det var dags att ta upp
näten.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Blacke 2:25 Nio båthus

Fastighetskarta 22L 0e.

Norr om den nuvarande fiskehamnen
finns lämningar efter ett mycket äldre
hamnläge. Där ligger bland annat
denna labyrint som ingår i länets
fornvårdsprogram.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 16.

Områdets karaktär
- Sammanhållen båthusbebyggelse.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen,

dispositionsplanför kusten.
- Detaljplan.
- Område av riksintresse för friluftslivet.

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
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4. BODAN OCH BODANS FÄBOD

BODAN LIGGER VÄSTER OM E4:AN, ca 6 km
norr om Lövånger. Vid mitten av 1500-

talet fanns här fem bönder, en siffra som var relativt
konstant ända fram till slutet av 1700-talet. Då
började byn expandera och vid laga skiftet 1890
hade antalet hemmansägare ökat till femton.
     Byn ligger på en höjdsträckning som går i nord-
västlig-sydostlig riktning. Bebyggelsen ligger på
bägge sidor om den väg som följer höjdsträck-
ningen. Några av de nuvarande bostadshusen är
av yngre datum, men många sommarstugor och
ekonomibyggnader tillhör den äldre byggnads-
traditionen och är i stort sett välbevarade.

Sydväst om bebyggelsen breder det sluttande

odlingslandskapet ut sig och möter så småningom
Mångbyån. De ännu aktiva jordbrukarna håller
markerna öppna och vid god hävd. Tidigare fanns
det mycket djur i byn, men ont om betesmarker.
Därför fördes djuren om sommaren till Stavvatts-
bäcken, ca 8 km väst om Bodan. På samfälld mark
fanns där ett fäbodställe som första gången om-
nämns 1607 och som var i bruk ända fram till
1938. Här fanns elva fäbodstugor och ett flertal
fähus. Tre av byggnaderna, fäbodstuga, sommar-
ladugård och skvaltkvarn finns ännu kvar, reno-
verade av Bodans skifteslag. Marken runt bygg-
naderna lieslås och området vid fäboden är ett
omtyckt utflyktsmål.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.

Områdets karaktär
- Mycket vidsträckt kulturlandskap med

jordbruksbebyggelse enligt traditionellt
mönster.

Status
- Inget planskydd.

Bebyggelsen i Bodan ligger uppdragen på åskanten med odlingsmarkerna i sluttningen mot söder.

Bebyggelsemiljö
Odlingslandskap
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Lövångers-Bodan 2:2 Sommarstuga (Ps), bagarstuga (Es),  rundloge, bod
2. Lövångers-Bodan 2:10 Bönhus
3. Lövångers-Bodan 2:13 Bostadshus, bagarstuga, rundloge, bod
4. Lövångers-Bodan 3:10 Bagarstuga (Es)
5. Lövångers-Bodan 3:11 Bostadshus (Es)
6. Lövångers-Bodan 3:12 Sommarstuga (Es), bod, rundloge
7. Lövångers-Bodan 4:13 Sommarstuga (Es), bagarstuga (Es), rundloge
8. Lövångers-Bodan 5:8 Bostadshus (Ps)
9. Lövångers-Bodan 5:10 Bostadshus, ladugård, bod
10. Lövångers-Bodan 6:5 Bostadshus, sommarstuga (Ps), uthus
11. Lövångers-Bodan 6:25 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Ps)
12. Lövångers-Bodan 6:33 Bostadshus, rundloge, bodlänga
13. Lövångers-Bodan 7:1 Sommarstuga (Es), bagarstuga

Fastighetskarta 22L 1c.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Lövångers-Bodan S Fäbodstuga, ladugård, skvaltkvarn

Fäboden som hörde till Bodan har fortfarande kvar delar av byggnadsbeståndet. Markerna närmast byggnaderna hålls
öppna genom slåtter.

Bodans fäbod, fastighetskarta 22L 1b.
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Topografisk karta som visar både Bodan och Bodans fäbod.

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 21.
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2, 1993.
Ängs- och betesmarker i Västerbottens län,
meddelande 2, 2004.

Områdets karaktär
- Välbevarad fäbod.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av

PBL 3:12.
- Ny bebyggelse kan inte påräknas.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
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BROÄNGE ligger strax norr om Lövånger,
väster om E4:an. Byn är gammal, troli-

gen har den medeltida ursprung. Vid jordabok-
ens upprättande 1543 hade byn ännu inte fått
sitt nuvarande namn utan kallades då Sunnanå,
troligen en följd av dess läge sydväst om
Mångbyån. Då hade byn tre bönder. Expansio-
nen gick ganska långsamt under 1600- och 1700-
talen, men vid laga skiftet 1876–78 hade antalet
hemman ökat till åtta.

Bebyggelsen i Södra Broänge är belägen på en
markant åssträckning som löper i nordvästlig-syd-
ostlig riktning. Öster om byn går E4:an och gamla
Riks 13, och västerut ligger merparten av odlings-
markerna. Tidigare, under 1800-talet, gick bya-
vägen uppe på åsen och spår av den kan här och
där ännu skönjas. Bebyggelsen inom området är
av något blandad karaktär, men flera av man- och

ekonomibyggnaderna är uppförda i en äldre bygg-
nadsstil med bevarad karaktär.

De odlade markerna ligger till viss del öster om
Riks 13, och huvudsakligen väster om bebyggel-
sen. Markerna hålls öppna och i relativt god hävd,
och ett fåtal ängslador finns ännu kvar.

I den rika jordbruksbygd som lövångerstrak-
ten är och har varit, har det funnits ett flertal min-
dre bymejerier. Vid början av 1930-talet ansåg
man dock att en centralisering av mejerierna skulle
vara av godo. År 1936 började ett större mejeri i
Broänge att byggas, där bl a den berömda
Västerbottensosten sedan tillverkades. Sedan dess
har centraliseringen fortsatt ytterligare, och me-
jeriet i Broänge är nedlagt sedan 1988.

Fornlämningar inom området finns i form av
ett gravröse strax väster om bebyggelsen, ett tecken
på att människor funnits här under en längre tid.

Björkalléer kantar många av uppfartsvägarna till fastigeterna i Broänge.

5. BROÄNGE, SÖDRA

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga, (Kb) = korsbyggnad

1. Broänge 1:7 Sommarstuga (Es sammanbyggd med bod)
2. Broänge 1:11 Bagarstuga (Es)
3. Broänge 1:14 Bagarstuga (Es), ladugård, uthus
4. Broänge 1:15 Bostadshus (Kb), bagarstuga
5. Broänge 2:24 Sommarstuga (Es)
6. Broänge 10:1 Bostadshus (Kb), bagarstuga (Es)

Fastighetskarta 22L 0c.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 21.

Områdets karaktär
- Blandad bebyggelse belägen på tydlig

åssträckning, tillfartsvägar till gårdarna kantas
av björkalléer.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Samlad bebyggelse införs.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.
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fulla fastigheter, där de två nordligaste utgör byns
äldsta gårdsplatser.

På ömse sidor av vägen, i sluttningarna ner från
åsen, ligger odlingslandskapet. Det sträcker sig vi-
dare mot nordväst till Mårtensboda. Landskapet
hålls till största del i hävd och delar av det betas.
Dikena är öppna och här och var finns sten-
bundna, enbevuxna impediment. Sjösänknings-
och torrläggningsverksamhet var ganska vanlig i
lövångerstrakten under 1800-talet och början av
1900-talet. Detta gjordes för att öka andelen slåt-
termarker och minska frostländigheten. I Bäck-
boda beslutades 1884 att man skulle ”utgräva”
Kielutjärn samt torrlägga näraliggande myrar. År
1900 avsynades och godkändes arbetet och idag
finns frodiga odlingsmarker där Kielutjärn en
gång låg.

B ÄCKBODA ligger strax nordväst om Vebo-
mark i kommunens södra del. Byn be-

stod tidigare av en enda fastighet som tillhörde
Vebomarks by. Vid slutet av 1600-talet ägdes fast-
igheten av P. O Kiel och hans hustru Kelu, därav
kom troligen namnet på den sjö, Kielutjärn, som
tidigare låg strax öster om vägen vid mitten av
byn. Vid avvittringen, som genomfördes år 1787,
fanns ett nybruk och ett torp i byn och vid laga
skiftet 1849–54 fanns där två skattehemman. Då
hade byn fått sitt nuvarande byanamn.

Till Bäckboda kommer man längs den sling-
rande landsväg som följer en rullstensås som
sträcker sig i sydostlig–nordvästlig riktning. Be-
byggelsen är belägen tätt invid vägen på denna ås
med odlingsmarkerna på ömse sidor därom.

Inom området finns fem kulturhistoriskt värde-

Odlingsmarkerna ligger på ömse sidor om rullstensåsen som sträcker sig genom landskapet.

6. BÄCKBODA

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Bäckboda 1:4 Sommarstuga, bagarstuga
2. Bäckboda 1:6/1:8 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Es), bagarstuga (Es)
3. Bäckboda 2:1 Bostadshus, sommarstuga (Es), ladugård
4. Vebomark 17:22 Bostadshus
5. Vebomark 33:1 Sommarstuga (Ps)

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 21.

Fastighetskarta 22K 1j.

Områdets karaktär
- Välbevarad bebyggelse belägen på markant

rullstensås med odlingsmarker i sluttningarna.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.
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GAMMELBYN OCH FÄLLAN  ligger  strax  syd-
ost om Lövånger i kommunens sydöstra

del. Bägge byarna har gamla anor. Vid upprät-
tandet av Gustav Vasas jordabok år 1543 fanns
det tre bönder i Gammelbyn och en i Fällan.
Under de kommande åren ökade antalet hem-
man, men inte i så hög grad som i andra kust-
byar. Detta kan bero på att möjligheten att utöka
odlingsmarkens arealer var begränsade i dessa var-
andra näraliggande byar. Vid laga skiftet 1857 i
Gammelbyn fanns fem bönder och när Fällan
skiftades 1884–86 fanns där fyra hemman och
ett soldattorp.

På en höjdsträckning mellan Avafjärden och
Bölesviken ligger de bägge byarna. Tätt intill be-
byggelsen går den gamla vägen mellan Kallviken
och Lövånger, markerad med en centralt placerad
milstolpe i sten. Området präglas av jordbruksbe-
byggelse och de flertal stengärdesgårdar som föl-

jer vägen och inramar gårdarna i en lätt kuperad
terräng.

Odlingslandskapet inom den utvärderade mil-
jön ligger på ömse sidor om landsvägen och präg-
las av öppenhet. Markerna sluttar ner mot de bäg-
ge vattnen. De hålls till stora delar väl hävdade då
det ännu finns aktiva jordbrukare i byarna.

Avafjärden var under järnåldern och medelti-
den en viktig farled för handel och sjöfart. I fjär-
den hittade man under 1920-talet ett skeppsvrak
som kunde dateras till 1470-talet. Landhöjningen
har dock gjort att de gamla segellederna inte längre
är farbara. Längst ute vid kusten ligger Kallviken
som under 1600- och 1700-talen var en viktig
hamnplats, och platsen fungerade också som
marknadsplats. Under 1930-talet var det främst
trävaror som skeppades ut över Kallviken och då
gick även reguljära turer till Stockholm med pas-
sagerar- och lasttrafik. År 1965 lades hamnen ned.

Vägen som leder mellan Lövånger och Kallviken smiter tätt förbi bebyggelsen i byn.

7. GAMMELBYN OCH FÄLLAN

Bebyggelsemiljö
Odlingslandskap
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga, (Kb) = korsbyggnad

1. Fällan 1:10 Bostadshus, nu fritidshus (Es), ladugård
2. Fällan 1:14 Bostadshus, ladugård
3. Fällan 1:32 Sommarstuga (Es), rundloge, bod
4. Lövångers-Gammelbyn 1:7 Sommarstuga (Ps)
5. Lövångers-Gammelbyn 2:6 Bod
6. Lövångers-Gammelbyn 2:9 Bostadshus (Ps), bagarstuga (Es), ladugård
7. Lövångers-Gammelbyn 2:10 Bostadshus
8. Lövångers-Gammelbyn 2:11 Bostadshus, ladugård
9. Lövångers-Gammelbyn 2:14 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Es), ladugård
10. Lövångers-Gammelbyn 2:15 Bostadshus, nu fritidshus (Es), bagarstuga, ladugård
11. Lövångers-Gammelbyn 2:18 Bostadshus (Kb), bagarstuga, drängstuga, paviljong
12. Lövångers-Gammelbyn 2:60 Bostadshus

Fastighetskartor 21L 9d och 22L 0d.

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå kommun, 21.
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2, 1993.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.

Områdets karaktär
- Jordbruksbebyggelse och odlingslandskap vid

ålderdomlig kommunikationsled.

Status
- Inget planskydd.



152

HÖKMARK ligger ca 7 km norr om Löv-
ånger. Som andra -markbyar har troli-

gen Hökmark medeltida anor. Redan vid 1500-
talets mitt fanns det tjugo bönder i byn, en siffra
som hade sjunkit till sjutton år 1770. Därefter
började byn expandera och vid laga skiftet 1864–
66 hade antalet bönder ökat till fyrtiofyra.
    Byn ligger strax väster om E4:an och Hök-
marksberget. Den största bebyggelsekoncentra-
tionen ligger vid Hökmarksträskets östra och väst-
ra del. Landskapet är öppet och kuperat med bygg-
naderna placerade delvis på höjdlägen, delvis i de
flackare delarna. Bebyggelsen i det utvärderade
området domineras av välbevarade man- och eko-
nomibyggnader, uppförda i en äldre byggnads-
tradition.

Odlingsmarkerna ligger insprängda bland be-

byggelsen och sydväst om den. Markerna är
öppna och välhävdade och här finns ett flertal
aktiva jordbrukare. Hökmarks välhävdade jord-
bruksmarker är i själva verket en del av ett vid-
sträckt, sammanhängande odlingslandskap som
sträcker sig ända ner till Gärdefjärden vid Löv-
ånger.

I rika jordbruksbygder har det varit vanligt med
mindre andelsmejerier. År 1873 anlades ett mejeri
på en gård i Hökmark, men det lades ned redan
året därpå. En tid senare startade dock ett nytt
mejeri som upphörde först 1936. Även en kraft-
station har funnits i byn. Den låg i Djupbäcken
och fungerade under åren 1919 till 1936. I byns
sydöstra del fanns från 1897 till 1981 K. N. Lund-
qvists lanthandel, och strax därintill är Lövånger
Bröd AB beläget.

En naturlig placering av bebyggelsen var på höjdlägen, där dräneringen var bra och marken ofta stenbunden. Därmed
togs ingen odlingsbar mark i anspråk.

8. HÖKMARK

Bebyggelsemiljö
Odlingslandskap
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Kulturhistorisk värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Hökmark 1:3 Bostadshus, sommar-
stuga (Ps)

2. Hökmark 9:11 Bostadshus (Es)
3. Hökmark 9:12 Bönhus
4. Hökmark 9:22 Genomkörsbod
5. Hökmark 10:7 Bostadshus
6. Hökmark 11:5 Bostadshus, sommar-

stuga (Es)
7. Hökmark 11:7 Bostadshus
8. Hökmark 11:10 Bostadshus (Ps),

sommarstuga
9. Hökmark 15:2 Bostadshus (Es), bagar-

stuga (Es), bod

10. Hökmark 16:7 Sommarstuga (Es),
rundloge, bod

11. Hökmark 16:8 Bostadshus, sommar-
stuga (Es)

12. Hökmark 16:10/16:11 Skola, uthus
13. Hökmark 16:14 Bostadshus
14. Hökmark 19:2 Bagarstuga (Es)
15. Hökmark 22:2 Bostadshus (Ps), bagar-

stuga (Es med uthusdel)
16. Hökmark 23:1 Bostadshus (Es), rund-

loge, bod
17. Hökmark 25:1 Sommarstuga, bagar-

stuga, ladugård

Fastighetskarta 22L 1c.

Åtgärdsförslag
- Samlad bebyggelse införs.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.

Områdets karaktär
- Mycket vidsträckt odlingslandskap med

jordbruksbebyggelse enligt traditionellt
mönster.

Status
- Detaljplan kring bageriet, i övrigt inget

planskydd.
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Område som ingår i länets landskapsvårdsprogram.

Rundloge och bod på
Hökmark 23:1,
karaktäristiska inslag i
odlingslandskapet.

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå kommun, 21.
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2, 1993.
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hamnen, och en kaj med större djup byggdes.
Det är denna hamnplats samt några varumagasin
som finns kvar idag. De varor som skeppades ut
från mitten av 1800-talet fram till 1900 var främst
trävirke och tjära, den senare blev mot slutet av
seklet faktiskt den största exportvaran. Varor som
togs in till Kallviken var spannmål, salt, socker,
brännvin och tobak, som gick till affärsmännen
ute i byarna.

Vid sekelskiftet kom järnvägen och konkur-
rerade med båttransporterna. Detta innebar för
Kallvikens del en minskad import, men exporten
förblev relativt oförändrad. När vägnätet förbätt-
rades och bilismen utvecklades började man hämta
lättare varor direkt från Skellefteå, och för byarna
inåt landet förlorade hamnen sin betydelse. För
exporten av sågade trävaror var Kallviken emel-
lertid fortfarande viktig, dock hämmades dessa
transporter under 1940-talet av kriget.

Under 1950-talet hade nästan all båttransport
upphört till förmån för landtransporterna. Ytter-
ligare en tid fraktades cement och konstgödsel över
Kallviken, men 1965 lossade den sista cement-
båten där.

Liksom i Blackhamn utgörs fiskelägesbebyggel-
sen huvudsakligen av båthus och sjöbodar. De
närbelägna byar som fiskade i Kallviken behövde
inte särskilda stugor för sina vistelser, endast enkla
rum inrättade i båthuset eller sjöboden. Byggna-
derna är uppförda i timmer eller resvirke. I slutt-
ningen bakom byggnaderna ligger gistgårdarna,
några används ännu ibland.

V ID HAMNEN I KALLVIKEN finner man idag
ett relativt stort antal båthus och sjöbo-

dar, fiskebåtar och någon gästande segelbåt. Fis-
ket har länge haft stor betydelse i Kallviken, men
hamnen har inte endast tjänat som landnings-
plats för fiskebåtar, utan den har också en annan
historia.

Kallvikens betydelse som marknads- och hamn-
plats finns belagd i domstolsprotokoll från slutet
av 1600-talet. Eftersom det inte finns någon älv
som mynnar ut vid lövångerskusten kunde man
inte i någon större utsträckning bedriva handel
med inlandet. Istället hade man sjöledes förbin-
delser med Umeå handelsdistrikt, där de egna pro-
dukterna salufördes. Även Burträsk förde ut sina
varor, bl a tjära, malt, smör och torkad fisk, över
Kallvikens hamn.

Mot slutet av 1700-talet hölls en av årets mark-
nader, sommarmarknaden, nere vid Kallviken.
Hamnen låg vid denna tid på vikens västra sida.
Med tiden blev hamnen dock för liten och grund
och flyttades därför till motsatta stranden.

Under 1800-talet avtog bondeseglationen mer
och mer. Istället kom nu stora kombinerade
passagerar- och lastångare som lastade och lossade
de varor som allmogen tidigare skeppat själva.
Dessutom kom stora segel- och ångfartyg för att
lasta trä, den nya stora exportvaran. Kallviken var
den viktigaste utskeppningshamnen för trävaror i
Lövångersområdet.

Mot slutet av 1800-talet, i samband med trä-
varutransporterna, blev man tvungen att förbättra

9. KALLVIKEN

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Lövångers-Gammelbyn S:5 Ett flertal båthus, bodlänga

Fastighetskarta 21L 9d.

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 16.

Områdets karaktär
- Sammanhållen båthusbebyggelse i anslutning

till hamnen som varit en viktig handelshamn.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen, dispositions-

plan för kusten.
- Detaljplan.
- Område av riksintresse för friluftslivet.

Åtgärdsförslag
- Skötselföreskrifter skall upprättas för marken

kring Tulterberget och klapperstensfälten.
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På gistgårdarna vid båthusen hängdes näten upp för torkning efter fiskefärderna.

Tätt tillsammans kurar båthusen nere vid vattnet.
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LÖVSELE LIGGER VID KUSTEN, strax öster om
E4:an, i kommunens sydostligaste del.

Byn hette tidigare Kräkånger, ett namn som gav
en topografisk beskrivning av byns läge; byn som
ligger längst in i den krokiga eller böjda viken.
Förmodligen utgjorde nuvarande Selet en del av
en skyddad farled längs västerbottenskusten un-
der senare delen av järnåldern. Vid upprättandet
av jordaboken år 1543 fanns nio bönder i byn
och på kartan från storskiftet 1766–73 kan man
se sju gårdar inom det utvärderade området på
ungefär samma bebyggelselägen som i dag. Byn
fortsatte att växa, och 1848–52, när laga skiftet
genomfördes, fanns arton bönder i byn.

Vägen från E4:an in till Lövsele kantas av en
björkallé som ger ett välkomnande intryck. På en
höjdsträckning som löper i sydvästlig riktning är
huvuddelen av bebyggelsen belägen. Längs denna

ås leder den gamla grusade Kustlandsvägen fram
med bebyggelse på var sida. Området begränsas
mot sydost av sjön Selet och Falkberget. Land-
skapet är kraftigt kuperat och sluttande. Bebyg-
gelsen, som till stora delar ligger på impediment,
domineras av par- och enkelstugor. Endast ett få-
tal byggnader har uppförts i senare tid.

De odlade markerna ligger på ömse sidor om
åsen och den gamla byavägen. En analys av sjön
Selets bottensediment har visat att pollen från bl a
korn uppträder kontinuerligt från ca år 1000 e
Kr och fram till idag, d v s jordbruk har pågått i
området under ca 1000 år. Landskapet får ytter-
ligare en historisk dimension genom de fornläm-
ningar, gravrösen, som ligger i anslutning till byn.
Tillsammans med det mycket ålderdomliga by-
namnet kan de forntida gravarna knytas till ett
förhistoriskt skede i byns historia.

Många av gårdarna i Lövsele ligger på hällmark.

10. LÖVSELE

Bebyggelsemiljö
Odlingslandskap
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Lövsele 1:4 Bostadshus
2. Lövsele 1:16 Bostadshus
3. Lövsele 3:4 Bostadshus, öde bostadshus (Ps)
4. Lövsele 4:10 Bostadshus (Ps), sommarstuga

(Es), ladugård, rundloge, källare
5. Lövsele 5:6 Bostadshus (Ps)
6. Lövsele 5:22 Bostadshus (Ps)
7. Lövsele 6:2 Bostadshus (Ps), sommarstuga,

rundloge
8. Lövsele 6:11 Sommarstuga (Es)

9. Lövsele 15:2 Bostadshus, sommarstuga (Ps),
rundloge, bod, kokhus

10. Lövsele 21:3 Bostadshus (Ps)
11. Lövsele 24:1 Bostadshus (Ps), bagarstuga,

ladugård
12. Lövsele S Skola
13. Noret 2:7 Bostadshus/lärarbostad,

uthus/slöjdsal
14. Noret 2:24 Bostadshus (Ps), bagarstuga (Es)

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå kommun, 21.
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2, 1993.
Resultat av pollenanalys. Umeå universitet

Fastighetskarta 21L 9c.

Områdets karaktär
- Kuperat odlingslandskap med bebyggelse domi-

nerad av äldre byggnadstradition.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av

PBL 3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
 - Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.
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 Den gamla hamnen hade genom landhöjning-
en grundats upp och alternativa lägen utsågs. Man
beslöt att förlägga en hamn vid Lillänget, den
gamla notplatsen, och en annan vid sågen som
startade år 1912.

Med de nya fiskemetoderna ökade strömmings-
fångsterna trots att antalet yrkesfiskare var kon-
stant de första åren. Först under andra världskri-
get kom ytterligare två yrkesfiskare, och 1951 hade
fisket nått sin kulmen med femton yrkesfiskande
personer och åtta binäringsfiskare. Senare under
1950-talet avmattades fisket för att så småningom
nästan försvinna helt.

Vid hamnen i Lövsele finns idag ett flertal båt-
hus och skötbodar från början och mitten av 1900-
talet. De är uppförda av resvirke och ligger i di-
rekt anslutning till vattnet. Intill byggnaderna
finns gistgården för gistställningarna där näten
torkades.

FÖR LÖVSELEBORNA har alltid Lövselefjärden
varit utgångspunkt för fiske. Längst ute i

fjärden ligger Pålholmen, som var deras traditio-
nella säsongsfiskeplats.

Säsongsfisket med skötar avtog vid slutet av
1800-talet medan notfisket fortsatte några år in
på 1920-talet. Då sjönk strömmingspriserna så
mycket att ingen hade möjlighet att ägna sig åt
ett yrkesinriktat fiske. Binäringsfiskare fanns fort-
farande, men väldigt få och fisket hade liten om-
fattning.

År 1933 hände något som fick stor betydelse
för det fortsatta fisket. Två män från byn började
yrkesfiska igen. Det som gjorde detta möjligt var
användandet av motorbåten och nya redskap som
gav nya fiskemetoder. Fiskarna kunde nu gå till
grund som låg längre ut, vilka de tidigare inte kun-
nat nå med rodd- och segelbåtar. Försäljningen
av färsk fisk ökade och för att förbättra distribu-
tionsmöjligheterna krävdes fungerande hamnar.

Båthusen utgörs av byggnader uppförda av resvirke. Bakom husen ligger gistgården där näten torkades på gistställningar.

11. LÖVSELE HAMN

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Noret 3:6/3:15 Nio båthus och sjöbodar

Fastighetskarta 21L 8c.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 16.

Områdets karaktär
- Fiskehamn med samlad grupp båthus.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen, dispositions-

plan för kusten.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av

PBL 3:12.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
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Kyrkplatsen nyttjades tidigt som handelsplats.
Här vid kyrkan växte en kyrkstad upp med stu-
gor och stallar för de långväga sockenborna att
övernatta i vid marknader, ting och kyrkhelger.
Större delen av denna särpräglade bebyggelse är
ännu bevarad. Kyrkstugorna – 117 till antalet –
ligger sammantryckta i täta, oregelbundna rader
längs gator och gränder som anpassats efter den
bergiga terrängen. De flesta stugorna är dubbel-
stugor i en våning och härrör från 1800-talet, men
här finns även några exempel från 1600- och
1700-talen. Unikt i länet är att även 27 stallar finns
bevarade.

Under andra världskriget inkvarterades finska
flyktingar i kyrkstugorna. I dag har stugorna efter
upprustning fått ytterligare en ny funktion som
uthyrningsstugor.

VID DEN UPPGRUNDADE AVAFJÄRDEN uppför-
des på 1300-talet en träkyrka, som i

början av 1500-talet ersattes med den nuvarande
gråstenskyrkan. Kyrkan har under seklens gång
byggts om i olika etapper. I kyrkorummet finns
medeltida helgonbilder. Till miljön kring kyrkan
hör också klockstapeln från 1700-talet, begrav-
ningsplatsen med ett gravkapell från 1873 samt
en mindre park med en minnessten med kungliga
namninskrifter (läs mer under Övriga kulturmin-
nen, sid 177). Ett öppet fält ner mot Avafjärden
nedanför kyrkan har stor betydelse för upplevelsen
av kyrkplatsens historiskt givna läge vid vattnet.

Vid viken strax söder om kyrkan ligger ett gar-
veri, en timmerbyggnad i tre våningar, uppförd i
början av 1900-talet. Byggnaden är av kulturhis-
toriskt intresse såsom en av ortens äldsta industri-
byggnader.

Lövånger från sjösidan. I bildens mitt syns den medeltida kyrkan och strax till höger om den ligger garveriet.

12. LÖVÅNGER

Kulturmiljö av riksintresse
Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga. (Es) = enkelstuga

1. Lövångers-Gammelbyn 4:1 Filadelfia bönhus
2. Lövångers Kyrkstad 1:1 Lövångers kyrkstad
3. Lövångers Kyrkstad 1:1 Församlingshem
4. Lövångers Prästbord 1:22 EFS bönhus
5. Lövångers Prästbord 1:24,

kv Näcken Garveri
6. Lövångers Prästbord 1:25 Affärs- och bostadshus
7. Lövångers Prästbord 1:29 Kommunalhus
8. Lövångers Prästbord 9:1 Kyrka, klockstapel, gravkapell
9. Lövångers Prästbord 9:9, Två bostadshus
10. Lövångers Prästbord 11:1 Museum (Ps med införkammare)

Fastighetskarta 22L 0d.

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun,12.
Västerbotten genom tiderna, meddelande 2, 1991.

Områdets karaktär
- Kyrkomiljö med medeltida kyrka och välbeva-

rad kyrkstad.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen, generalplan för

Lövånger.
- Detaljplan.

- Kulturmiljö av riksintresse, AC nr 16.
- Kyrkan skyddad enligt 4 kap KML.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
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MÅNGBYN ligger ca 5 km norr om
Lövånger och anses vara en mycket

gammal by. Ortnamnsforskare menar att nam-
net Mångbyn kan härledas från mångla, d v s
handla. År 1539 fanns tre bönder i byn och vid
avvittringen 1771 fanns där fem hemman. När
laga skiftet fastställdes 1870 hade antalet hemman
ökat till tio stycken.

Mångbyn ligger på en åssträckning som går i
nordvästlig–sydostlig riktning. Bebyggelsen, som
huvudsakligen ligger väster om E4:an, är belägen
tätt intill den gamla vägen som går fram längs
denna höjdsträckning. Bebyggelsebeståndet i byn
är blandat. I den norra delen är byggnaderna villa-
betonade och av yngre datum, och i den södra
delen, den utvärderade miljön, präglas området
främst av jordbruksbebyggelse med par- och enkel-
stugor och timrade ekonomibyggnader.

Odlingsmarkerna ligger på ömse sidor om be-
byggelsen. Markerna är öppna och hålls i god
hävd, och ännu finns ett antal ängslador kvar.

Dörr till fastigheten Mångbyn 4:3.

På åsens högsta del är bebyggelsen traditionsenligt placerad.

13. MÅNGBYN

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga, (Kb) = korsbyggnad

1. Broänge 6:1 Bostadshus, bagarstuga (Es)
2. Mångbyn 1:18 Bostadshus (Kb), drängstuga, uthus
3. Mångbyn 3:10 Bostadshus (Ps)
4. Mångbyn 4:2 Sommarstuga (Es), bagarstuga, rundloge
5. Mångbyn 4:3 Bostadshus (Ps), sommarstuga, ladugård, magasin
6. Mångbyn 4:9 Bostadshus, rundloge
7. Mångbyn 5:7 Bostadshus (Ps)
8. Mångbyn 9:1 Skola

Fastighetskartor 22L 0c och  22L 1c.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 21.

Åtgärdsförslag
- Samlad bebyggelse införs.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.

Områdets karaktär
- Odlingslandskap med jordbruksbebyggelse

enligt traditionellt mönster.

Status
- Inget planskydd.
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P Å NORDVÄSTRA SIDAN av Vånören ligger
Tärnörens fiskeläge. När fisket var som

mest intensivt fanns där sex fiskelag, idag har yrkes-
fisket upphört.

Tidigare fanns det oftast inga vägar som ledde
till fiskelägena, man fick använda sig av stigar el-
ler ta sig fram sjövägen. På platser där det bedrevs
ett intensivt fiske byggdes så småningom vägar
för att underlätta och effektivisera transporterna.
Andra fiskelägen övergavs, men i och med att man
började bygga fritidshus och med det ökande in-
tresset för redan befintliga stugor, byggdes vägar
till de flesta fiskelägen längs kusten. Till Tärnören

har en enkel väg dragits först under de senaste åren
och väl där möts man av klapperstensfält, giströsen
och stugorna från det gamla fiskeläget.

Stugorna ligger i rad längs stranden. Tre av dem
utgörs av låga, timrade enkelstugor och tillhör en
äldsta generation, troligen från sekelskiftet 1700-
1800. Trots smärre utbyggnader har de kvar
mycket av sin ursprungliga karaktär.

Strax söder om bebyggelsen finns lämningar
som visar att platsen även tidigare nyttjats som
fiskeläge. Där finns bl a husgrunder, båtlänningar
och stenröjda ytor.

Klapperstensfältet sträcker sig ända ut till strandkanten, där stugorna ligger på rad.

14. TÄRNÖREN

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Risböle S Fyra fiskestugor, en sjöbod

Områdets karaktär
- Genuint fiskeläge i område med klappersten.

Status
- Fördjupad översiktsplan, områdesplan för

kusten.
- Område av riksintresse för friluftslivet.

Fastighetskarta 22L 4e.

Den timrade sjöboden på Tärnören.
Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 16.

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
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Källor:
Kulturhistorisk
bebyggelseinventering i
Skellefteå kommun, 21.
Det värdefulla
odlingslandskapet,
meddelande 2, 1993.

del av de traditionella par- och enkelstugorna och
här finns även ett stort antal timrade ekonomi-
byggnader.

Det finns fortfarande aktiva jordbrukare kvar i
byn vilket bidrar till att odlingslandskapet hålls
öppet och hävdat. Den odlade marken ligger i
sluttningarna ner mot sjön och i Västra Uttersjön
finns ett flertal ängslador kvar.  I Östra Uttersjön
är endast begränsade delar närmast sjön upp-
odlade. Dessa odlingar ingår också i miljön, ef-
tersom de sammantaget visar hur sedimentjordar-
na tagits i anspråk för odling.

I byns norra del finns sedan 1930-talet ett snick-
eri. Snickeribyggnaden har ett ovanligt tak med
rund form. I Västra Uttersjön finns lämningar
efter en tjärdal, tidigare en vanlig och viktig bi-
näring.

UTTERSJÖN ligger ca 2 mil sydost om Bureå
vid Uttersjöträsket. Enligt Gustav Vasas

jordabok fanns det sex bönder i byn år 1543 och
på en karta från 1716 kan man se att det inom
det utvärderade området runt sjön fanns fem går-
dar.  År 1853–54 genomfördes laga skiftet i byn
och då fanns där tio bönder inom området.

Byn är uppdelad i Västra och Östra Uttersjön.
Västra Uttersjön är vackert belägen med huvud-
delen av bebyggelsen på en höjd vid sjöns västra
sida. I ostsluttningen ner mot sjön går den nuva-
rande landsvägen som byggdes under 1930-talet.
Tidigare gick vägen uppe på höjden mellan går-
darna och, vilket var vanligt, rakt över gårdsplan-
erna. Vägen finns kvar och är delvis körbar.

Bebyggelsen uppfördes huvudsakligen under
1800-talet, några byggnader härstammar emeller-
tid från 1700-talet. Bebyggelsen utgörs till största

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, PBL 3:12 tillämpas.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.

Områdets karaktär
- Välbevarade gårdsanläggningar i välhävdat

odlingslandskap mot sjön.

Status
- Inget planskydd.

I skogskanten ligger
bebyggelsen, med utsikt över
sjön och odlingsmarkerna.

Bebyggelsemiljö
Odlingslandskap

15. UTTERSJÖN
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Uttersjön 1:3 Sommarstuga (Es), bagarstuga,
ladugård, sommarladugård,
rundloge, bod

2. Uttersjön 1:7 Bostadshus (Ps), sommarstuga,
bod

3. Uttersjön 1:10 Bostadshus
4. Uttersjön 1:10 Bostadshus (Es)
5. Uttersjön 2:6 Sommarstuga, ladugård
6. Uttersjön 2:7 Bostadshus (Ps), sommarstuga

(Ps), ladugård
7. Uttersjön 2:8 Bostadshus

8. Uttersjön 2:9 Sommarstuga, bod
9. Uttersjön 2:10 Sommarstuga (Es), bagarstuga

(Es), ladugård, bod
10. Uttersjön 3:7 Bostadshus, sommarstuga (Es),

soldattorp (Es), ladugård, bod
11. Uttersjön 3:18 Bostadshus (Es)
12. Uttersjön 3:19 Bagarstuga (Es)
13. Uttersjön 5:1 Bostadshus, sommarstuga (Es),

bagarstuga, ladugård
14. Uttersjön 6:39 Bostadshus, bagarstuga,

snickeri, ladugård

Fastighetskartor 22L 2d och 22L 3d.
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VEBOMARK TILLHÖR de s k markbyarna som
har medeltida ursprung. Byn är kultur-

historiskt intressant, inte minst på grund av de
mycket omfattande sjösänkningsföretag som har
ägt rum i åtminstone tre omgångar. Den forna
sjön var uppemot tre kilometer lång och sträckte
sig från ett område väster om Ön i sydostlig
riktning ner mot Ytterbyn. Redan i slutet av 1700-
talet beslutades om en första sjösänkning och den
andra genomfördes ungefär hundra år senare.
Båda dessa företag syftade till att öka foderskörd-
arna. Genom ett dammbygge kunde man
vattenfylla sjön vintertid och på så sätt hålla mossor
och videbuskar borta. Under 1940-talets mitt

Delar av odlingsmarken utgörs av gammal sjöbotten. Att sänka sjöar var en vanlig metod för att öka andelen slåttermark.
Att fullständigt torrlägga sjön, som man gjorde här i Vebomark, var inte lika vanligt.

16. VEBOMARK

Odlingslandskap

utfördes ytterligare en sänkning som ledde till
Vebomarksträskets fullständiga torrläggning.
Denna mark hävdas fortfarande. Tvärs genom
markerna skär de grävda dikena. Det längsta diket,
Kanalen, är inte mindre än sex kilometer långt.
Namn som Näset, Stranden, Ön, Viken och
Braxenholmen berättar om den tid då Vebomark
låg vid ett träsk. I senare tiders jordbrukssatsningar
har Vebomark varit utmärkande. Byn var nämligen
en av de första i länet där s k KR-jordbruk
etablerades (KR = koncentrerad rationalisering).
I Östra Näset finns några exempel på typiska ”KR-
ladugårdar” från 1960-talets början.
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Källa:
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2.
1993.

Karta över det värdefulla odlingslandskapet.

Områdets karaktär
- Välhävdat odlingslandskap med lador samt

bebyggelse kring skolan.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.

Skolan i  Vebomark, uppförd 1922, har klassicistiska drag.
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17. VÅNÖREN

VID VÅNÖRVIKEN, längst ut på Vånören, lig-
ger ett för vind och väder utsatt fiskeläge.

Platsen, som tidigare kallades "Ådden", hade vid
slutet av 1800-talet sex fiskestugor.

Platsen präglas av klapperstensfält och klipp-
hällar. Den begränsade växtligheten ger inte stort
skydd för vinden. Vanligen valdes bättre skyddade
platser när fiskarna byggde sina fiskestugor och
sjöbodar, men här var det omgivande fisket och
ställets övriga kvaliteter tillräckligt goda skäl för
säsongsvis bosättning.

Byggnaderna på Vånören består av fem stugor

och tre skötbodar. De härrör troligen från 1930–
40-talen, en av stugorna är timrad och säkerligen
äldre. Platsen har ännu kvar en tydlig karaktär av
fiskeläge genom stugornas småskalighet, de omål-
ade skötbodarna och kvarvarande gistgårdar.

På flera ställen runt Vånören finns fornläm-
ningar som tydligt visar att fisket under lång tid
har varit en viktig del i självhushållningen. Här
finns äldre fiskelägesplatser med bl a husgrunder,
giströsen och båtlänningar. Vid östra sidan av
Sandskärsviken ligger en labyrint, en lämning som
brukar förknippas med fiske.

Utsatt för väder och vind ligger Vånörens fiskeläge i det yttersta kustbandet.

Bebyggelsemiljö
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Områdets karaktär
- Genuint fiskeläge i område med klappersten.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen, områdesplan

för kusten.
- Område av riksintresse för friluftslivet.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Risböle S Fem fiskestugor, tre sjöbodar

Fastighetskarta 22L 3f.

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av

PBL 3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.

Denna, den äldsta byggnaden på Vånören,
är timrad och klädd med spån.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 16.
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ÖNNESMARK ligger ca 1 mil norr om
Lövånger mellan Önnesmarkträsket och

Önnesmarktjärnen. Byar med efterledet -mark
är med största sannolikhet medeltida, vilket också
gäller Önnesmark. När Gustav Vasas jordabok
upprättades 1543 fanns fem bönder uppräknade
i byn och vid en geometrisk avmätning 1713 är
fem gårdar markerade på kartan. Vid storskiftet
1768 har ett torpställe kommit till vid Land-
tjärnen och när laga skiftet genomfördes 1864
fanns det 14 bönder i byn.

Önnesmark ligger i ett något flackt landskap
med bebyggelsen huvudsakligen spridd längs de
tre vägar som möts i byns centrum. Där är mar-
kerna relativt öppna och närheten till vattnet,
Önnesmarkträsket, är påtaglig. Längre österut lig-
ger Önnesmarktjärnen. Ytterligare längre österut
avskiljer ett skogsparti de östra gårdarna från den
centrala delen. Bebyggelsen i byn är till viss del
blandad och har en varierande färgsättning, men
det finns flera äldre välbevarade gårdsgrupper som
ger det dominerande intrycket av bebyggelsen.

De odlade markerna i byn ligger i huvudsak
närmast vattnen vilket är representativt för lä-
nets kustnära jordbruksbygder. De aktiva jord-
brukarna håller stora delar av odlingslandskapet
öppet och det finns ännu några ängslador kvar
som vittnar om äldre tiders jordbruk. Marken
hålls öppen ända ner till Önnesmarkträsket.

Under 1800-talet odlades även lin och hampa
i byn. På kartan över laga skiftet finns platser mar-
kerade vid Önnesmarkträsket och -tjärnen där
man rötade linet och hampan. På samma karta
finns också byns två soldattorp inlagda. De låg i
den sydvästligaste delen av byn. I dag minner
Lövrotsgärdan och Pilgärdan om dessa två solda-
ter. Där i närheten, vid avtagsvägen från E4:an,
ligger Mjölkstenen. Traditionen berättar att un-
der indelningsverkets tid stod kvinnorna från byn
vid denna sten och sålde mjölk till de beväringar
som marscherade till exercisplatsen på Gumboda
hed. Där invid finns en fin balkbro av sten upp-
förd över Önnesmarkbäcken och där det tidigare
låg en kvarn finns idag en nyuppförd spånhyvel.

Bilden är tagen från Önnesmark 1:10 mot Önnesmark 1:13/1:14, foto från 1991. Idag är fastigheten i förgrunden
renoverad.

18. ÖNNESMARK

Bebyggelsemiljö
Odlingslandskap
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Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå kommun, 21.
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2. 1993.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Önnesmark 1:4 Sommarstuga (Es), bod,
uthuslänga

2. Önnesmark 1:10 Bostadshus (Ps), bagar-
stuga (Es), bod

3. Önnesmark 1:13/1:14 Bostadshus (Ps), sommar-
stuga (Es)

4. Önnesmark 2:4 Bostadshus (Ps), bostads-
hus, bagarstuga (Es),
bod, rundloge

5. Önnesmark 2:12 Bagarstuga, dubbelbod
6. Önnesmark 2:12 Bagarstuga (Es)
7. Önnesmark 3:1 Två bostadshus, bagar-

stuga, ladugård, lada
8. Önnesmark 4:4 Bod
9. Önnesmark 4:5 Bagarstuga, smedja
10. Önnesmark 4:6 Bostadshus

11. Önnesmark 5:7 Ladugård/uthuslänga, två
rundlogar, bod

12. Önnesmark 6:2 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Es)
13. Önnesmark 6:5 Bostadshus (Ps), bagarstuga (Es),

ladugård
14. Önnesmark 6:8 Bönhus
15. Önnesmark 7:3 Sommarstuga (Ps), bagarstuga

(Es), rundloge, bod
16. Önnesmark 7:5 Bostadshus (Ps), sommarstuga,

bagarstuga, bod
17. Önnesmark 7:6 Sommarstuga (Es med tillbygg-

nad)
18. Önnesmark 7:8 Bostadshus, bagarstuga (Es),

ladugård
19. Önnesmark 12:1 Bostadshus (Ps), sommarstuga

(Es), bagarstuga, rundloge

Fastighetskartor 22L 2c och 22L 2d.

Åtgärdsförslag
- Samlad bebyggelse införs.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av

PBL 3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.

Områdets karaktär
- Välbevarad äldre jordbruksbebyggelse och

odlingslandskap i anslutning till flera sjöar.

Status
- Inget planskydd.
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Fornlämningar, 2 kap KML
(läs mer om Kulturminneslagen, kap 2, sid 239)
Lövångers socken uppvisar framförallt kust-
bundna fornlämningar. Det är i första hand
bronsåldersgravarna som dominerar. Gravarna be-
står av stenrösen, lagda på höjder nära dagens kust
och intill den forntida kustremsan.

En annan typ av fornlämning är tomtningar.
De består av en stenring av varierande storlek. Hur
hyddorna, eller den tillfälliga övernattningsbostad-
en har sett ut, vet man ej. Tomtningarna är repre-
senterade längs hela kusten, men finns i stora kon-
centrationer på Bjuröklubb.

Andra typer av fornlämningar tillhör fiskelägen.
Där ingår båtlänningar, husgrunder och gistgårds-
rösen. En sådan lokal finns vid Blackhamn. Till
sådana lokaler hör ibland labyrinter lagda av stenar
i intrikata mönster. Labyrinter finns representerade
bl a på Bjuröklubb och vid Munkviken samt på
Vånören.

Fornvårdsobjekt
Fornvården syftar till att vårda och sprida infor-
mation kring ett representativt urval av länets forn-
lämningar. I Lövångers socken finns för närva-

En av tomtningarna på Bjuröklubb.

rande nedan följande fornlämningar upptagna i
det fornvårdsprogram som upprättats av länssty-
relsen.

Bjuröklubb
Vårdobjekt 101, Raä nr 64-69
På Bjuröklubb finns ett 20-tal tomtningar. I när-
heten av tomtningarna finns små stenugnar, som
ibland kallas ryssugnar.

Bjurön, Jungfruhamnsgraven
Vårdobjekt 155, Raä nr 79
"Jungfruhamnsgraven" består av en yttre och en
inre inhägnad av sten. Den yttre stenmuren är
rektangulär och den inre är närmast rund. I den
inre kretsen finns ett röse med en rest sten med
inhugget kors. Troligen har ett fiskekapell tidi-
gare stått på platsen.

Blackhamn
Vårdobjekt 70, Raä 32
Labyrinten är belägen på krönet av en udde strax
intill en numera igenväxt hamnplats. På udden
finns även lämningar av gistgårdar, båtlänningar
och husgrunder.

ÖVRIGA KULTURMINNEN
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Lövångers kyrka, S:ta Anna, har medeltida ursprung.

Specialinventeringar
Dessa inventeringar innehåller kulturhistoriska
klassificeringar eller åtgärdsförslag.

Prästgårdar
Lövångers Kapellansbord 1:3, Lövångers Prästbord
9:1, Lövångers församling
F d komministerboställe, nyuppfördes 1901 efter
ritningar av Frans Hjelm.
Källa: Prästgårdar i Västerbottens län. Kulturhis-
torisk inventering 1986. Västerbottens museum.

Broar
Önnesmarksbäcken, V Önnesmark (enskild)
Stenbalksbro, har ingått i gamla kustlandsvägen.
Källa: Broar i Västerbottens län. En kulturhisto-
risk inventering. Länsstyrelsens Meddelande 13/
1995.

Kartan visar gamla kustlandsvägens sträckning genom
Lövångers socken.

Kyrkor, 4 kap KML
(läs mer om Kulturminneslagen, kap 4, sid 239)

Bjuröklubb, Lövångers församling
Timrat rektangulärt träkapell med valmat spån-
täckt tak. Invigt 1864, uppfört av byamännen.
Byggmästare Ulric Forsman, Bjurön.

Lövånger, S:ta Anna, Lövångers försam-
ling.
Ursprunglingen annex till Skellefteå, sedan 1413
Lövångers församling. Tegelornerad gråstenskyr-
ka från senmedeltid.
Rektangulär grundplan, sakristia och västra travén
tillbyggda vid 1600-talets mitt, troligen också
vapenhuset på sydsidan.

Vägmiljöer
Väg nr
741 Brände–N Bursiljum, del av gamla

sockenvägen Lövånger–Burträsk,
ursprung 1660-tal. Milstolpe i sten.

753 Lövånger–Kallviken. Milstolpar i sten.
769 Hökmark–V Hökmark

Önnesmark, övergiven del av gamla
kustlandsvägen, milstolpe,
väghållningssten, stentrumma m m

1605 Mångbyn–Gärde
Källa: Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och
Västerbottens län. Länsstyrelsens Meddelande 2/
2001.
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Den äldsta historien
De äldsta kända bosättningarna inom socknen är
belägna vid den dåtida kuststräckan samt i älvda-
larna. Boplatser är funna bl a i Klutmark, Gum-
mark, Djupgroven, Slind, Lundfors och Kusmark
och de dateras till ca 3 500–2 500 f Kr. Här levde
man av jakt, fiske och sälfångst. Under yngre
stenåldern, (omkring 2 000 f Kr) hade kontakter
etablerats med sydskandinavien, vilket bl a visas av
fynd av flinta, företrädesvis yxor. Då flinta ej finns
här naturligt måste den ha fraktats hit. En av
fyndplatserna ligger i Kusmark söder om Övre
Kläppen där ca 80 yxor påträffats.

Under bronsåldern (1 500–500 f Kr) domine-
ras fornlämningbilden av de många stora gravrösen
som ligger vid dåvarande kustlinje. Boplatser från
denna tid är ännu ej kända, men den mängd rösen
som finns tyder på att befolkningsmängden har
varit relativt stor. Under järnåldern (500 f Kr–
1050 e Kr) inleds en period av sämre klimat med
lägre medeltemperatur än tidigare och med mer
nederbörd. Trots detta finns det fynd och forn-
lämningar som talar för en fast bosättning vid
kusten och för ett expanderande jordbruk.

Medeltiden
Under senare delen av 1300-talet och under 1400-
talet ökade befolkningsmängden kraftigt. Vid med-
eltidens slut hade många av de rika jordbruksbyar
vi idag känner redan befolkats. Oftast bosatte man
sig norr om sjöar och vattendrag med bebyggelsen
placerad på ett höjdläge för god dränering. I
södersluttningen ner mot vattnet var marken min-
dre frostlänt och passade för odling.

Söder om Skellefteälven fanns vid den här tiden
bebyggelse som sträckte sig från Yttervik via Inner-
vik och Tjärn fram till kyrkplatsen, socknens
centrum. Vid älvens norra sida var Ursviken,
Bergsbyn, Hedensbyn, Morön och Norrböle
bebyggda. Uppströms älven fanns Medle, Myckle,
Lund och Klutmark. Norr om Skellefteå var Kåge,
Ersmark och Kusmark befolkade. I ett något se-
nare kolonisationsskede togs markerna runt sjö-
arna en bit inåt landet i bruk, bl a Varuträsk,

Skråmträsk och Ragvaldsträsk. I Gustav Vasas
jordabok från 1543 redovisas 23 byar inom Skel-
lefteå socken med en sammanlagd folkmängd av
ca 875 personer.

Vy över Lund, en av de medeltida byarna i socknen.

Krig och svält
Sedan följde en lång rad av år då utvecklingen
stagnerade. Den främsta orsaken till detta var nog
de många krig som pågick. Männen gick ut i
krigstjänst och kvar på gårdarna blev kvinnor,
barn och åldringar. Som ytterligare sten på börda
ålades befolkningen i hela landet i slutet av 1560-
talet, att betala en stor summa pengar till Älvsborgs
lösen. Ett stycke in på 1600-talet inföll så en rad
svagår som innebar uteblivna skördar, svält och
fattigdom. När freden äntligen kom under början
av 1720-talet tog det ytterligare några decennier
innan återhämtningen började. Befolkningen
ökade snabbt, de gamla byarna växte och en
mängd nybyggen utsynades i inlandet.

Näringar
Det dröjde fram till mitten av 1700-talet innan
jordbruket fick någon större utveckling och om-
fattning. Tidigare hade boskapsskötsel och ängs-
bruk varit den dominerande jordbruksformen,
men från 1750 fram till 1870 fördubblades area-
len åkermark. Vid sidan av, eller snarare jämsides
med, jordbruket fanns ett flertal näringar som
också hade mycket stor betydelse för överlevnaden.

SKELLEFTEÅ SOCKEN

Kulturhistorisk översikt
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Under andra världskriget var drivmedel och
gummidäck en stor bristvara. Transport av mal-
men från Kristinebergsgruvan till anrikningsverket
i Boliden försvårades därmed i så hög grad att gruv-
ledningen beslöt att bygga en linbana för att
kunna frakta malmen. Linbanebygget blev ett
mästarprov för de inblandade, under endast ett år
byggdes världens längsta linbana, 42 kilometer
lång, genom en terräng som många gånger var
mycket svårforcerad.

Flera gruvor har tagits upp inom Skelleftefältet,
några har lagts ned efter några års brytning, andra
är fortfarande igång.

Skogsbruket har sedan 1800-talets mitt varit
både huvudsaklig näringskälla och binäring för ett
flertal invånare. Många kombinerade det egna
jordbruket med skogsarbete i olika former under
vintern, ytterligare andra arbetade med flottningen
under vår och försommar.

Sockenbildningar
Socknens omfattning och storlek har varierat ge-
nom åren. Vid 1300-talets början utgjordes hela
området från Lövånger i söder till norrbottens-
gränsen i norr av Skellefteå storsocken. Kort där-
efter bröt sig emellertid Lövånger ut och bildade
egen församling. Det skedde senast under 1400-
talets början. Ca 200 år senare, 1606, var det
Burträsks tur att bilda egen församling med egen
kyrkoherde. Vägen till Skellefteå ansågs alltför
lång att färdas och skellefteborna var tillräckligt
många för att själva kunna försörja en kyrkoherde.

Fisket har ända fram till de senaste 40–50 åren
varit en mycket viktig del i de kustnära böndernas
näring. Det traditionella fisket har varit säsongsin-
riktat, ytterst få av fiskarna har varit yrkesfiskare.
Under sommaren och hösten när fisken gick till,
befolkades fiskelägena för en tid. För att kunna
stanna under längre eller kortare perioder på
fiskeläget uppfördes stugor, skötbodar, båthus och
ibland även en liten ladugård för får, getter eller
någon ko. Längs kusten finns ännu kvar ett flertal
fiskelägen, belägna i närheten av fiskegrund och
goda hamnplatser. Trots att de numera huvud-
sakligen nyttjas för fritidsändamål, har de ändå
kvar sin prägel och karaktär av fiskeläge.

Gruvnäringen i större omfattning har betydligt
färre år på nacken. Det som har haft mycket stor
betydelse för socknen och för industriverksam-
heten i hela länet är det malmfynd som gjordes i
Strömforstrakten i början av 1920-talet. Det blev
början på Bolidenbolagets verksamhet i Västerbot-
ten och samhället Boliden började byggas. Den
malm som togs upp ur berget innehöll mycket
guld, men även koppar, arsenik och svavel. På
grund av den höga arsenikhalten var det ursprung-
ligen inget smältverk i Sverige som kunde ta emot
malmen. Därför uppfördes efter några år ett smält-
verk på Rönnskär ute vid kusten. Där fanns goda
förutsättningar för en sådan anläggning, bl a järn-
väg och hamn. Arbetskraftbehovet på smältverket
var stort och bostadsmöjligheterna små, så även
här började ett nytt samhälle, Skelleftehamn, upp-
föras och ta form.

Skellefteälven
utgjorde en viktig
flottningsled. Den
här bilden är tagen
1932.
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Ytterligare 200 år senare var det Norsjö som ville
bli egen församling. Vägsträckan i detta fall var tio
mil eller mer och befolkningsmängden hade ökat
så pass att underlag till en församling fanns. År
1834 genomfördes avskiljandet.

Ungefär samtidigt blev frågan aktuell i Byske.
Avskiljandet från Skellefteå församling kunde ge-
nomföras 1867 efter många och långa strider och
diskussioner om den nya kyrkans placering. Det
slutliga valet föll på Byske och kyrkan invigdes
1872.

När Norsjö 1834 avskildes från Skellefteå bil-
dade Jörn ett kapellag under Norsjö pastorat.
Sedan befolkningen ökat i de bägge områdena fick
Jörn 1871 rätt att bilda eget pastorat, en delning
som genomfördes 1892.

I Bureå hade man i början av 1900-talet rest
frågan om ett avskiljande från Skellefteå. 1914
genomfördes detta beträffande den borgerliga
kommunen och 1920 invigdes kyrkan i Bureå.
Sedan den nya kommunindelningen genomförts
omfattar Skellefteå kommun idag i stort sett samma
område som den gamla storsocknen.

Stadsbildning
Skellefteå stad är relativt ung. Försök att få anlägga
en stad i socknen pågick dock redan under 1600-
talet. När Piteå brann 1666 framfördes ansök-
ningar till Kungl. Majt. om att en ny stad borde
förläggas till Kåge. Piteå stad hade anlagts vid
sockenkyrkan och hade därmed ingen direkt havs-
kontakt. I Kåge däremot, eller Hedvigsstad som
staden skulle kallas, fanns redan en god hamn.
Ansökan beviljades, men sedan började borgarna
i Piteå protestera. De ville inte att staden skulle

Bilden visar Lejonströms sågverk och
herrgård söder om landskyrkan.
Bilden är tagen 1895–1897.

flytta till Kåge och lämnade därför in en anhållan
om att det tidigare beslutet skulle rivas upp. Även
denna ansökan beviljades, Skellefteå socken för-
blev utan stad och piteborna började bygga upp
sin nya stad, fast denna gång närmare kusten. Un-
der de följande åren skickades en mängd ansök-
ningar till Kungl. Majt. om att få stadsprivilegier,
ansökningar som gång på gång avslogs. Behovet av
en stad mellan Umeå och Piteå ansågs inte vara
tillräckligt stort. År 1845 bifölls emellertid slutli-
gen ansökan och tomterna nr 6 och 8 i Norrböle
by köptes in för de första kvarteren och byggna-
derna i den nya staden.

Landskyrkan
När den första kyrkan i Skellefteå anlades vet vi
inte. Däremot finns uppgifter om att kyrkan 1374
besöktes av ärkebiskopen. År 1386 invigdes en ny
kyrka och nästan hundra år senare, 1485, lades
grunden till den nya stenkyrka som invigdes 1507.
Den hade vid slutet av 1700-talet blivit för liten
för den hastigt växande befolkningen. 1795 på-
börjades arbetet med att uppföra nuvarande kyrka,
den korskyrka i sten som ritades av länsbygg-
mästaren Jakob Rijf från Österbotten. År 1800 var
arbetet klart och byggnaden kunde invigas. Under
1600-talet började en kyrkstad växa upp i närhe-
ten av kyrkplatsen. Stugor och stallar uppfördes
där kyrkobesökare med lång färdväg kunde över-
natta. Efter en brand 1835 flyttades den till sin
nuvarande plats och byggnaderna är sedan 1982
förklarade som byggnadsminne. Kyrkan och Bonn-
stan ingår i ett område i västra delen av Skellefteå
som utgör en kulturmiljö av riksintresse.
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KARTA ÖVER SKELLEFTEÅ SOCKEN

Kartan visar de miljöer som redovisas i den följande
texten. Förutom dessa miljöer finns ytterligare
enstaka objekt redovisade i bokstavsordning under
respektive socken i registerdelen. Huvuddelen av
dessa enstaka objekt finns närmare beskrivna i
Skellefteå museums byggnadsinventeringar, Nr 1
Bebyggelsen i Skellefteå centrum. Inventering och
kulturhistorisk utvärdering av bebyggelsen i Skellefteå

centrum 1974/75, Nr 6 Bebyggelsen i nedre Skellefte-
dalen 1978, Nr 10 Bebyggelsen i Boliden 1979, Nr
11 Bebyggelsen i övre Skelleftedalen 1980, Nr 15
Bebyggelsen i Kåge och Ersmark 1976–1984, Nr 16
Havsnära bebyggelse 1985, Nr 18 Bebyggelsen i
Skelleftehamn 1987 samt Nr 25 Byar i Bureå och
Skellefteå socknar 1991.
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med svängda gator, oregelbundenheter och gatu-
vinklar. De större trafiklederna förlades utanför
själva bebyggelsecentrum, därmed kunde gatorna
i centrum bli interna gator för kommunikationer-
na inom staden. Dessa ideer avspeglas tydligt i
Bolidens halvcirkelformiga stadsplan med två hu-
vudaxlar och svängda gator.

John Åkerlund var arkitekt för bolagets bygg-
nader och för en stor del av bostadshusen. Byggna-
derna uppfördes huvudsakligen i trä enligt den
svenska byggnadstraditionen. Byggnaderna var
inspirerade av de klassicistiska strömningarna och
gavs omsorgsfullt utformade entréer, fönsterom-
fattningar, trappor m m. Åkerlund ritade bl a det
gamla gruvkontoret, som i dag innehåller gruv-
museet Bergrum Boliden. Han ritade även de
flesta av bolagets byggnader i Skelleftehamn.

Egnahem vid
Storgatan. Mellan
åren 1927–38
uppfördes 66 egnahem
som bekostades med
hjälp av statliga
egnahemslån.

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 10.
Industrier genom tiderna, 1987.

ÅR  1921  PÅTRÄFFADES  ett  stort  svavelkis-
block i Strömfors, strax utanför blivande

Boliden. "Centralgruppens emissionsbolag AB"
blev intresserade av fyndet och började undersöka
området år 1924. Den 9 december fick arbetslaget
upp en borrkärna som visade på malm, och den 16
mars året därpå hissades den första malmtunnan
upp.

På mycket kort tid kom byggandet av industri-
och kontorsbyggnader samt bostadshus igång.
Stadsplanen för Bolidens samhälle ritades av arki-
tekt Tage William-Olsson, Stockholm. Planens
idéer är hämtade både från de klassicistiska idealen
under 1920-talet och från den traditionella bruks-
traditionen. Ideerna om trädgårdsstaden väcktes
under den här tiden.

Staden skulle utgöra en "organisk miljö", och
rätlinjigheten i de gamla stadsplanerna brytas upp

1. BOLIDEN

Bebyggelsemiljö
Industrimiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

1. Bjurliden 1:72 Bostadshus
2. Bjurliden 1:103 Bostadshus
3. Bjurliden 1:111 Missionskyrka
4. Bjurliden 1:114 Bostadshus
5. Bjurliden 1:117 Bostadshus
6. Bjurliden 1:134 Frälsningsarmélokal
7. Bjurliden 1:164 Bostadshus
8. Bjurliden 1:238 Bostadshus
9. Bjurliden 1:250 Arrestlokal med bostad
10. Bjurliden 1:298 Gruvstuga
11. Bjurliden 1:298 Verkstad
12. Bjurliden 1:298 Insättningen
13. Bjurliden 1:298 Värmecentral
14. Bjurliden 1:298 Uppfodringen
15. Bjurliden 1:298 Brokran
16. Bjurliden 1:298 Linbanestation

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av

PBL 3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild

utredning.

Områdets karaktär
- Brukssamhälle med stadsplan enligt 1920-

talets ideal med monumental uppbyggnad i
halvcirkelform kring en axel mellan
disponentbostaden och folkskolan.

Status
- Detaljplan.
- Kyrkan skydd enl 4 kap KML.

Fastighetskarta 23K 0d.

17. Bjurliden 1:298 Anrikningsverk
18. Bjurliden 1:425 Folkskola
19. Bjurliden 1:486 Bostadshus 4 st
20. Bjurliden 1:488 Hyreskasern,“Stora radhuset“
21. Bjurliden 1:490 Bostadshus 10 st
22. Bjurliden 1:491 Bostadshus 8 st
23. Bjurliden 1:521 Bostadshus 4 st
24. Bjurliden 1:521 Bostadshus 2 st
25. Bjurliden 1:522 Radhus, “Färglådan“
26. Bjurliden 1:637 Brukshotell
27. Bjurliden 1:656 Gruvkontor, nu museum
28. Bjurliden 1:659 Tjänstebostad nr 4
29. Bjurliden 1:660 Tjänstebostad nr 3
30. Bjurliden 1:661 Tjänstebostad nr 2
31. Bjurliden 1:662 Tjänstebostad nr 1
32. Bjurliden 1:664 Disponentbostad
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År 1906 beslutade stadsfullmäktige i Skell-
efteå om inköp av en falldel i Finnforsen,

Skellefte älv. Här byggdes kommunens första
kraftstation upp och när stationen togs i bruk
1908 var den landets största norr om Ljungan.

Under den här tiden blev det vanligt att de allt
större industribyggnaderna utformades av arki-
tekter, tidigare hade ingenjörer och kontruktörer
även stått för detta. Särskilt kraftstationer blev
individuellt utformade, i stort sett alla stationer
som uppfördes under seklets första decennier fick
var och en sin egen stil. Kraftstationen i Finnfors-
fallet är en av dessa byggnader och dess arkitekt var
Axel R. Bergman. Han var flitigt anlitad som
arkitekt inom den expanderande kraftverksin-
dustrin och ritade ett 15-tal kraftstationer under
åren 1905 till 1920. Byggnaden i Finnforsfallet
har en raffinerad wienjugendstil och är den bäst
bevarade kraftstationen som Bergman ritade. Den

tillbyggnad i funkisstil som inrymmer maskin-
huset ritades sannolikt av arkitekten Osvald Alm-
qvist.

I anslutning till kraftstationen uppfördes
arbetarbostäder. Även dessa utformades i jugend-
stil, särskilt tydligt är detta i de mjukt svängda
fönsterfodren och -omfattningarna.

När en ny kraftstation i Finnforsfallet togs i
drift 1956 lades den gamla ned. Där invigdes 1985
i stället Finnforsens kraftverksmuseum. Byggna-
den är välbevarad både vad gäller interiör och
exteriör och omsorgsfullt renoverad, och innehål-
ler fem generatorer med kringutrustning för un-
derhåll och service. Byggnaden är sedan 1983
förklarad som byggnadsminne (läs mer under
Övriga kulturminnen, sid 234).

Alldeles invid kraftstationen leder en bro över
älven. Den byggdes 1927 och är uppförd i fack-
verk av stål.

Den första kraftstationen i kommunen uppfördes 1908 i Finnforsfallet i Skellefteälven.

2. FINNFORSFALLET

Bebyggelsemiljö
Industrimiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

1. Finnselet 1:4 Skolbyggnad
2. Granfors 1:8 Kraftstation
3. Granfors 1:8 Smedja
4. Granfors 1:23 Maskinistbostad
5. Granfors 1:23 Maskinistbostad
6. Granfors 1:23 Bod
7. Granfors 1:23 Maskinistbostad
8. Granfors 1:23 Maskinistbostad

Fastighetskarta 22K 9d.

Källor:
Inventeringsblanketter förvarade på Skellefteå museum.
Industrier genom tiderna, 1987.
Broar i Västerbottens län, meddelande 13, 1995.

Områdets karaktär
- Kraftverksmiljö med arbetarbostäder och

kraftstation från sekelskiftet 1900.

Status
- Detaljplan.
- Gamla kraftstationen är byggnadsminne

3 kap KML.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av

PBL 3:12.
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PÅ SÖDRA ÄLVSSTRANDEN i svag nordsluttning
mellan Bockholmsvägen och älven, ligger

den agrart präglade bebyggelsen väl samlad i Södra
Hedensbyn. Strax norr om denna bebyggelse går
den gamla körvägen med avtagsvägar ned mot
gårdarna.

Redan vid 1700-talets mitt började älvens södra
sida att bebyggas. Från denna tid kvarstår i dag
endast en bod från 1751. Gårdsbebyggelsen har
sedan dess kontinuerligt förnyats och komplette-
rats, men många parstugor och ekonomibyggna-
der från 1800-talet har bevarats.

Corps de logiet, huvudbyggnaden på herrgården, förklarades som byggnadsminne 1988.

3. HEDENSBYN, SÖDRA

Bebyggelsemiljö

I slutet av 1700-talet bodde skomakaren Anders
Hällberg i en liten stuga, inte långt från nuvarande
Anderstorpsgården. Anders Hällbergs sonsöner
fick på 1870-talet lagfart på området, som nu hör
till Anderstorps herrgård. Corps de logiet samt
flygelbyggnaderna har samtliga väl bevarade exte-
riörer. Herrgården är omgiven av en parkanlägg-
ning. Byggnaderna samt dess omgivande miljö har
ett betydande kulturhistoriskt värde och blev 1988
förklarade som byggnadsminne (läs mer under
Övriga kulturminnen, sid 235).
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Anderstorpsgården 3 Anderstorps herrgård; bostadshus (huvudbyggnad), bostadshus (flygelbyggnad),
bostadshus, magasin, bod

2. Hedensbyn 8:29 Bostadshus (Es)
3. Hedensbyn 8:30 Två bodar
4. Hedensbyn 8:32 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Ps), dubbelbod
5. Hedensbyn 9:16 Bostadshus (Ps), rundloge
6. Hedensbyn 10:15 Bostadshus (Ps)
7. Hedensbyn 13:58 Bagarstuga (Es)
8. Hedensbyn 15:37 Bostadshus (Es), sommarstuga (Es), bodlänga
9. Hedensbyn 19:1 Bönhus (Ps)

Områdets karaktär
- I huvudsak jordbruksbebyggelse med anor från

1700-tal med inslag av högreståndsbyggnader.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen, dispositions-

plan för Anderstorp.
- Delvis detaljplaner.
- Anderstorpsgården är byggnadsminne 3 kap

KML.

Fastighetskarta 22K 8j.

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 6.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av

PBL 3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild

utredning.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.
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INNERVIK OCH TJÄRN är två byar som ligger
söder om Skellefteå. Ett öppet, vidsträckt

kulturlandskap präglar denna kustnära jordbruks-
bygd. De båda byarna är av radbykaraktär, med
gårdarna på rad längs byvägen som i sin tur följer
höjdsträckningar i NV–SO riktning.

Bebyggelsen rymmer många inslag som är ty-
piska för området och som visar på olika former av
näringsutnyttjande. Särskilt kännetecknande är
de många ängsladorna, framförallt i Tjärn i områ-
dets norra del, men ett flertal finns även i Innervik

och det närbelägna Yttervik, Bureå socken. Flera
av ladorna har rustats under senare år.

Odlingslandskapet sträcker sig från bebyggel-
sen och ut mot våtmarkerna kring Innerviks-
fjärden. Tillsammans med Ytterviksfjärden utgör
Innerviksfjärden ett naturreservat. På de flacka
jordbruksmarkerna rastar flertalet vårfåglar och
här kan även ses olika rovfåglar. Det öppna odlings-
landskapet med sina karaktäristiska lador är av
mycket stor betydelse för en varierad landskaps-
bild och för ett bibehållet rikt fågelliv.

Ladlandskapet i Tjärn. Här har under senare år ett flertal lador rustats och utgör en viktig del i det öppna
odlingslandskapet längs gamla E4.

4. INNERVIK-TJÄRN

Odlingslandskap
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Karta över det värdefulla odlingslandskapet.

Källa:
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2,
1993.

Områdets karaktär
- Karaktäristiskt odlingslandskap med många

upprustade lador.

Status
- Inget planskydd.
- Naturreservat 7 kap Miljöbalken.

Åtgärdsförslag
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlings-

landskapet vårdas.
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I1543 ÅRS JORDEBOK redovisas sju skatte-
bönder i Klutmark. Byn var för sin tid

relativt stor. Laga skifte genomfördes mellan åren
1845–1851. Enligt den karta som upprättades
stämmer såväl gårdsplatser som vägsträckningar
med dagens. År 1880 fanns 40 bönder  i Klutmark
och byns befolkning uppgick till 359 personer.

Bebyggelsen ligger i nordsluttning ned mot
Skellefteälven och den ger en genuin bild av 1800-
talets byggnadstradition med parstugor i en till två
våningar. Till gårdsanläggningarna hör också bagar-
stugor och ekonomibyggnader i form av ladugår-
dar, logar och bodar.

Bebyggelsen ligger på rad längs älven med hu-
vudbyggnaderna placerade i norr, parallellt med
älven. Tillsammans med bagarstugor och uthus-
längor bildar gårdsanläggningarna fyrkanter som
öppnar sig mot vägen i söder.

Odlingsmarkerna ligger i norrsluttningen ner
mot älven samt söder om Klutmarksberget, söder
om byn.

Många av gårdarna i Klutmark har under senare
år renoverats och här finns goda exempel på var-
sam renovering. Bebyggelsen utgör tillsammans
med det öppna odlingslandskapet en helhet och
byn kan idag sägas vara en välbevarad agrar miljö.

En av gårdsanläggningarna i Klutmark, med parstuga, enkelstuga och uthuslänga. Klutmark 7:12.

5. KLUTMARK

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Klutmark 3:9 Genomkörsbod
2. Klutmark 3:22 Sommarstuga (Es),  bagarstuga (Es), smedja, två bodar, sommarladugård
3. Klutmark 5:23 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Es), uthuslänga
4. Klutmark 5:36 Bostadshus
5. Klutmark 6:33 Bagarstuga
6. Klutmark 6:51 Bostadshus (Ps), två mindre bostadshus (Es), ladugård
7. Klutmark 7:2 Bostadshus (Ps)
8. Klutmark 7:12 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Es), rundloge
9. Klutmark 7:30 Två timrade bodar
10.Klutmark 9:56 Bostadshus (Es)
11.Klutmark 24:1 Bostadshus (Ps), två sommarstugor (Es), bagarstuga, ladugård, rundloge, bod
12.Klutmark 25:1 Rundloge, bod

Fastighetskartor 22K 7g och 22K 8g.

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 11.

Områdets karaktär
- Omfattande delvis välbevarad jordbruks-

bebyggelse som ger en genuin bild av 1800-
talets byggnadstraditioner.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen, dispositions-

plan för Klutmark.
- Planutredning för ny bebyggelse norr om

vägen, i övrigt inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Områdesbestämmelser upprättas.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av

PBL 3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild

utredning.
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KRÅNGFORS ligger vid Skellefteälven, ca 2,5
mil väster om Skellefteå. Platsen utsyna-

des som nybygge år 1736. På en karta från 1768
finns nybygget på ”Krången” utmärkt i byns östra
del. Vid laga skiftet 1878 hade byns innevånaran-
tal ökat, och det fanns då fem bönder i byn.

På ett höjdläge vid Skellefteälvens södra sida
ligger byn vackert belägen. Landskapet är öppet
och den grusade landsvägen går tätt vid bebyggel-
sen. Byn präglas av två olika byggnadsepoker, dels
den äldre jordbruksbebyggelsen med par- och en-
kelstugor i den östra delen, dels den bebyggelse i
västra delen som växte fram när byn blev ett sta-
tionssamhälle i början av 1900-talet. Numera är
stationen nedlagd och inga tåg stannar längre här.

Söder om bebyggelsen går tvärbanan mellan
Skellefteå och Bastuträsk. Byggnaderna har hu-
vudsakligen behållit sin tidstypiska karaktär och
de villor som under senare tid uppförts i byn har
placerats och utformats så att de inte splittrar
bebyggelsen.

Stationshuset på Krångfors 1:85 uppfördes un-
der åren 1912–14 i enlighet med den arkitektur
som då rådde för stationsbyggnader. Uthuset på
gården uppfördes samtidigt med stationshuset,

och även denna byggnad är exteriört välbevarad.
Både stationshuset och uthuset har dekorerade
vindskivor, ett gemensamt drag för de järnvägs-
byggnader som uppfördes vid den här tiden.

Odlingsmarkerna i byn ligger söder om bebygg-
elsen och är i god hävd. Söder om järnvägen i byns
östra del ligger en gammal vattensåg som är renove-
rad och nyttjas för musealt bruk. Något längre väs-
terut vid järnvägens södra sida ligger en smedja
som uppfördes vid sekelskiftet. Den har rustats av
byaföreningen och är komplett utrustad. Norr om
landsvägen i östra delen ligger den gamla skolan på
samfälld mark. Den uppfördes vid 1900-talets
början. Skolan är nedlagd, men fungerar numera
som byns samlingslokal och bönhus.

Vid älven nordost om byn är Krångfors kraft-
station belägen. År 1925 togs beslutet om en ut-
byggnad av Krångforsen, och kraftstationen, som
stod färdig 1928, blev den andra i ordningen i
Skellefteälven. Utbyggnaden av Krångforsen be-
rodde till stor del på den planerade gruvbrytningen
i Boliden. Arkitekt för bygget var Osvald Alm-
qvist. Han ritade här en byggnad som blev den
svenska funktionalismens genombrott inom arki-
tekturen.

Gårdsanläggningarna
ligger nära vägen och
delar av odlingsmarken
ligger mellan gårdarna.
Krångfors 1:73.

6. KRÅNGFORS
Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Krångfors 1:25 Bostadshus
2. Krångfors 1:33 Magasinsbyggnad
3. Krångfors 1:47 Smedja
4. Krångfors 1:47 Rundloge, bod
5. Krångfors 1:68 Bostadshus
6. Krångfors 1:69 Bostadshus, länga med bostad och uthusdel
7. Krångfors 1:71 Bostadshus, uthuslänga med bostadsdel
8. Krångfors 1:73 Bostadshus, sommarstuga
9. Krångfors 1:78 Bostadshus (Ps), rundloge, bodar
10. Krångfors 1:80 Vattensåg
11. Krångfors 1:82 Bostadshus, uthus
12. Krångfors 1:85 Stationshus, uthus
13. Krångfors 1:86 Bostadshus (Ps), bagarstuga (Es)
14. Krångfors S Skola, bagarstuga (Es)

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun,  25.

Fastighetskarta 22K 8e.

Åtgärdsförslag
- Samlad bebyggelse införs.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av

PBL 3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild

utredning.

Områdets karaktär
- Stationssamhälle lokaliserad till mindre

jordbruksbygd. I området finns en restaurerad
vattensåg från 1800-talet.

Status
- Inget planskydd.
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UNDER  NAMNET  ”STORA  KOGHA”  uppträ-
der Storkåge första gången i ett dombrev

från år 1500. År 1503 redovisas 15 hemman i
Kåge. I Gustav Vasas jordebok nämns också att
platsen var ett av socknens bästa jordbruksom-
råden. Byns närhet till havet och goda hamnför-
hållanden medförde att fiske, handel, varvsverk-
samhet och sjöfart kom att prägla näringslivet.
Efter Piteås stadsbrand 1666 väcktes förslag på att
en ny stad skulle byggas upp på Ön i Kåge. Stadens
namn skulle vara Hedvigsstad, efter kung Karl X
Gustavs gemål Hedvig Eleonora. Ett av skälen till
placeringen av en ny stad här var den redan be-
fintliga hamnen. Någon ny stad på Ön blev det nu
inte, bara en minnessten.

I Kåge finns tre miljöer med höga kulturhisto-

riska värden. Det är området på Ön, Granden
samt området runt kyrkan.

Bebyggelsen på Ön präglas av 1800-talets bygg-
nadsskick och ideal och är ett av länets bäst beva-
rade exempel på arbetarklassens boendemiljö. Bo-
stadshusen består till största del av enkelstugor.

Granden representerar jordbrukets byggnads-
sätt och tradition. Där finns välbehållna lador och
ett repslageri med en 80 meter lång repslagarbana.
Repslageriet är förklarat som byggnadsminne (läs
mer under Övriga kulturminnen, sid 235).

Området runt kyrkan. Här finns byggnader som
minner om den merkantila verksamheten efter
kustlandsvägen. Handelsmännen uppförde  bygg-
naderna vid 1800-talets mitt. Kyrkan, som är ritad
av Knut Nordenskjöld, invigdes 1926.

Området kring kyrkan. I förgrunden Lilla Holmforsgården och i fonden ligger kyrkan. Den ritades av Knut
Nordenskjöld och invigdes 1926.

7. KÅGE

Bebyggelsemiljöer
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Storkåge 9:21 Holmfors herrgård, lilla
Holmforsgården (Ps)

2. Storkåge 16:65 Repslageri
3. Storkåge 24:2 Bageri, f d (Ps), uthus
4. Storkåge 24:8 Kåge kyrka
5. Storkåge 24:13 Bostadshus
6. Storkåge 27:2 Bostadshus (Es)
7. Storkåge 27:3 Bostadshus
8. Storkåge 27:4 Bostadshus (Es)
9. Storkåge 27:5 Bostadshus (Es)
10. Storkåge 27:6 Bostadshus (Es), sommar-

stuga (Es), uthus
11. Storkåge 36:1 Bostadshus (Es)
12. Storkåge 39:1 Bostadshus (Es)
13. Storkåge 60:1/60:2 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga med ladugårdsdel,
rundloge

14. Storkåge 61:1 Bostadshus (Es)
15. Storkåge 63:1 Bostadshus (Es)
16. Storkåge 67:2 Bostadshus, uthus
17. Storkåge 67:2 Affärshus (Ps)
18. Storkåge 73:1 Bostadshus (Es)
19. Storkåge 74:1 Bostadshus (Es), ladugård,

loge och bod
20. Storkåge 74:1 Bostadshus (Es)
21. Storkåge 77:1 Bostadshus
22. Storkåge 79:1 Bostadshus, uthus
23. Storkåge 79:2 Bostadshus (Es), bod
24. Storkåge 106:1 Prästgård
25. Storkåge 109:1 Bostadshus (Es), uthus
26. Storkåge 109:2 Bostadshus
27. Storkåge S Fattigstuga (Ps)

Fastighetskarta 23K 0j.
Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 15.

Områdets karaktär
- Område kring kyrkan med handelsbebyggelse

efter den gamla kustlandsvägen. Arbetar-
bostäder på Ön. Granden med byggnader som
representerar jordbruket samt ett repslageri.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen,

dispositionsplan för Kåge.
- Detaljplan.
- Repslageriet, byggnadsminne enl 3 kap KML.
- Kyrkan, skydd enl 4 kap KML.

Åtgärdsförslag
- Detaljplan upprättas eller ses över.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.
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Kågeälvens dalgång från Kåge upp till Häbbersliden utgör ett odlingslandskap som är representativt för länets kustnära
älvdalsbebyggelse.

8. KÅGEDALEN

KÅGEÄLVEN OCH DESS DALGÅNG visar på ett
pedagogiskt och lättfattligt sätt hur

jordbruket tagit de bördigaste sedimentjordarna i
anspråk. Längst i öster är dalgången flack och
representerar där det typiska västerbottniska kust-
jordbruket med stora åkerfält på de uppgrundade
gamla havsbottnarna. Även om jordbruket be-
drivs storskaligt finns vissa ålderdomliga drag kvar,
framförallt genom de många bevarade höladorna.
Denna typ av odlingsmark finns representerad
från Kågeälvens mynning i Kåge upp till Kusmark.

Från Kusmark och uppströms ändrar odlings-

landskapet karaktär. Dalgången blir trängre och
därigenom blir jordbruksmarkens utbredning lät-
tare att uppfatta. Kustslätten övergår till mer ut-
präglad älvdalsbygd. I kusmarkstrakten finns flera
exempel på hagmarker. Även här i övre Kågedalen
finns många lador bevarade. Andra karaktäristiska
inslag i odlingslandskapet är impediment som gör
det kuperade landskapet än mer varierat. Hela
området är känt för sina fornfynd, bland annat
flintyxor, och ett flertal stenåldersboplatser har
registrerats i åkermarken.

Odlingslandskap
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Källor:
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2,
1993.

Åtgärdsförslag
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.

Områdets karaktär
- Odlingslandskap som tydligt visar älvdalarnas

betydelse för jordbrukets lokalisering.

Status
- Inget planskydd.

Karta över det värdefulla odlingslandskapet.
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står dessutom nämnt att skogen på Kågnäset till
största del bestod av ungskog eftersom Piteå stad
och Storkåge byamän hade avverkat de största
träden och använt dessa till skeppsbyggeri.
 Fiskelägena var, räknat från söder mot norr,
Sillskatan, Kågnäsudden, Långhällan, Sandviken,
Finnhällan, Lillsnäckhamn och Storsnäckhamn.
År 1860 fick fiskarna vid Finnhällan och Sandvi-
ken tillstånd att på kronans mark få uppföra
fiskestugor och från skogen ta virke till byggna-
derna samt till vedbrand, kärl och båtar. Redan
före detta bedrevs fiske vid näsets stränder. Fis-
karna kom bland annat från Boviken, Fällbäcken
och Östanbäck. Sedan skogen på Kågnäset avvittrats
till Hedensbyn och Bergsbyn väcktes frågan om
fiskarna, som alltså inte var skattägare i de sist-
nämnda byarna, skulle få fortsätta med fisket eller
om de skulle vara tvungna att flytta därifrån. Efter
flera rättegångar fastslogs det att fiskarna nyttjat
dessa ställen under flera generationer och därige-
nom hävdat sin rätt att stanna kvar och fortsätta
fiska.

Något yrkesfiske bedrivs inte längre på Kågnäset
men många fiskelägen har till stor del behållit sin
fiskelägesprägel och karaktär.

KUSTSTRÄCKAN I SKELLEFTEÅ SOCKEN begrän-
sas i norr av Kåge älv och i söder av

Skellefte älv. Mellan de båda älvarna ligger det
utstickande Kågnäset med de största fiskelägena i
socknen.

För den kustnära befolkningen har fisket och
säljakten haft stor betydelse. Redan vid mitten av
1500-talet bedrevs en intensiv säljakt inom områ-
det.

Fisket hade tidigt utsatts för skatteplikt. Vid
strömmingsfiske erlades strömmingsskatt, s k båt-
strömming. Från år 1557 betalades skatt med var
nionde strömming och krampsill. Mot slutet av
1500-talet minskade tillgången på fisk och för att
kronan trots detta skulle få in skatt, infördes
stadgaskatter på säl och strömmingsfiske. För varje
båt som användes i fisket skulle en fjärding ström-
ming erläggas i skatt. Följden blev att antalet båtar
och fiskare minskade.

Skogen och marken på Kågnäset var fram till
1800-talets andra hälft en kronoallmänning. Men
även dessförinnan hade några byar i Skellefteå
socken vissa lotter i kronoparken. I en skattlägg-
ning över Kågnäset 1803 nämns byarna Hedens-
byn, Risön och Morön. I samma skattläggning

Områdenas karaktärer
- Säsongsfiskelägen med välbevarad struktur och

väl bibehållen bebyggelse.

Status
- Områdesbestämmelser med förhöjd bygglov-

plikt för Finnhällan, Långhällan och Sandviken.
- Detaljplan för Storsnäckhamn, Kågnäsudden

och Sillskatan.
- Inget övrigt planskydd.

Åtgärdsförslag
Lillsnäckhamn
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
- Ny bebyggelse kan inte påräknas.

Kågnäsudden och Sillskatan
- Detaljplan ses över.

9. KÅGNÄSET

Bebyggelsemiljöer
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Finnhällan
Hedensbyn S Fem fiskestugor, tre sjöbodar

Kågnäsudden
Hedensbyn S Sju fiskestugor, tre ladugårdar,

fyra sjöbodar, lekstuga

Lillsnäckhamn
Bergsbyn 8:41–44 Fiskestuga

Långhällan
Hedensbyn S Två sjöbodar

Sandviken
Hedensbyn S Nio fiskestugor, ladugård, ut-

hus

Sillskatan
Hedensbyn S Tre fiskestugor, sjöbod, ladu-

gård, stall

Storsnäckhamn
Bergsbyn 5:92 Fiskestuga, två sjöbodar
Bergsbyn S Tre fiskestugor, två sjöbodar,

uthus

Topografisk karta 22L NV. De sju fiskelägena på Kågnäset är markerade.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 16.
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Finnhällans fiskeläge
innehåller både timrade
stugor och bodlängor.

Timrad bod på
Långhällan.

På Kågnäsudden har aktivt
fiske bedrivits in i senare
tid.
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Sandviken var under en
period det största fiskeläget
på Kågnäset.

Klapperstensfälten i Lillsnäckhamn har formats till strand-
vallar av landhöjningen.

Gistgård samt gärdesgård i Storsnäckhamn.

Sillskatan har utvecklats till
sommarstugeområde, men
ännu finns den gamla
fiskelägesbebyggelsen kvar.
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UNGEFÄR TVÅ MIL väster om Skellefteå
ligger Liden, där den västligaste delen

utgör en välbevarad enhet. Här ligger ett par
gårdar åtskilda av ett litet skogsparti. På den väst-
ligaste fastigheten ligger bebyggelsen norr om
vägen och den kuperade odlingsmarken söder där-
om. Flikigheten, de trädbevuxna impedimenten,
öppna diken, lador och uppställt hässjevirke gör
odlingslandskapet varierat. Vid den östligare Gam-
melgården finns en stor inhägnad hage som betats
av får. Hagen ligger i anslutning till bostadshus och

Den traditionella typen av gärdsel, skihagen, inhägnar betesmarken i Liden.

10. LIDEN

Odlingslandskap

ekonomibyggnader. Själva inhägnaden är en
skihage, dvs en trägärdesgård med stänger och
snett liggande störar. I dag är skihagar sällsynta,
men förr var de ett mycket vanligt inslag i det
västerbottniska odlingslandskapet. Byggnaderna
ligger i höjdläge. Här märks särskilt en ståtlig
ladugård med en intilliggande hinkflöjel. Sam-
mantaget är den redovisade miljön, med sina
ålderdomliga inslag, ett bra exempel på det små-
skaliga jordbruk som karaktäriserat stora delar av
skogslandets nybyggen.
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Fastighetskarta 23K 0f.

Källor:
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2,
1993.

Områdets karaktär
- Småskaligt, kuperat odlingslandskap med

bevarade ålderdomliga inslag som skihagar.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Byggnader skall vårdas med strikt tillämpning

av PBL 3:12 för bebyggelsen.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.
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RAGVALDSTRÄSK ligger ca 2 mil SSV om
Skellefteå vid sjön Ragvaldsträsket. När

Gustav Vasa år 1543 lät upprätta en jordabok
fanns sex bönder i byn, och vid en geometrisk upp-
mätning 1752 fanns åtta gårdar. Dessa låg alla norr
om träsket, dvs i det mest fördelaktiga boplatsläget
med odlingsmarken på sydsluttningen mot sjön.
En 1700-talskarta visar på samma bebyggelse-
struktur. Markerna söder om sjön nyttjades bland
annat som fäbodplatser.

Så småningom fick även detta område perma-
nent bebyggelse. Här visar ett namn som Lillra-
ningsbäcken på slåtterns tidigare betydelse. Torp-
bebyggelsen på böndernas marker blev nästa steg
i Ragvaldsträsks bebyggelseutveckling. Karlslund
i norr och Bäcknäs i södra bydelen är två sådana
exempel.

På höjdläge i Norra Ragvaldsträsk, i byns nord-
västra del, ligger den mest välbevarade bebyggel-
sen. I en kraftig sydvästsluttning och med vacker
utsikt över sjön ligger gårdarna tätt invid landsvä-
gen.

Dagens odlingslandskap kännetecknas i norra
Ragvaldsträsk ännu av relativ småskalighet på
grund av de topografiska förhållandena. Mar-
kerna betas och några ängslador finns ännu kvar.
Vid sjöns till- och utflöden har tidigare funnits ett
flertal kvarnar, sågar, spånhyvlar och en kraftsta-
tion. Endast rester av dessa anläggningar finns
kvar i dag. I övrigt har byn expanderat till en livs-
kraftig jordbruksby med en rad nyodlingar i väster
och söder.

De stora skillnaderna i topografin kan på vissa ställen i Ragvaldsträsk ge hisnande utblickar över odlingslandskapet.

11. RAGVALDSTRÄSK

Bebyggelsemiljö
Odlingslandskap
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga

1. Ragvaldsträsk 5:22 Bostadshus (Es)
2. Ragvaldsträsk 8:7 Bostadshus (Ps), sommarstuga (Es), ladugård, smedja, halv genomkörsbod,

utedass, rundloge
3. Ragvaldsträsk 8:23 Bagarstuga (Es), loge
4. Ragvaldsträsk 8:32 Bostadshus (Es), sommarstuga, bagarstuga, stenkällare
5. Ragvaldsträsk 9:31 Bostadshus (Ps), bagarstuga (Es), genomkörsbod
6. Ragvaldsträsk 16:3 Bagarstuga (Es)
7. Ragvaldsträsk 35:1 Sommarstuga (Ps), ladugård, bod, halv genomkörsbod

Källor:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i  Skellefteå
kommun, del 25.
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2,
1993.

Fastighetskarta 22K 5i.

Karta över det värdefulla odlingslandskapet.

Områdets karaktär
- Välbevarad traditionell jordbruksbebyggelse

i lidläge med omgivande välhävdat odlings-
landskap

Status
- Inget planskydd.
- Planutredning för fritidshus vid sjön.

Åtgärdsförslag
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av

PBL 3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.
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R ISMYRLIDEN ÄR ETT NYBYGGE som utsynades
 år 1825 med en areal av 500 hektar. På

gården uppfördes ett stort antal byggnader, (läs
mer under Övriga kulturminnen, sid 232). Många
av dessa byggnader finns ännu bevarade och går-
den utgör ett av de bästa exemplen i hela länet på
ett traditionellt nybygge från 1800-talet. Hela
gårdsanläggningen byggnadsminnesförklarades
1990. Numera ägs den av Stiftelsen Rismyrliden,
som står för underhållet. Sommartid står gårdens
dörrar öppna för allmänheten och olika aktiviteter
genomförs. I anslutning till gården finns dess-
utom två natur- och kulturstigar.

Odlingarna kring gården har åter röjts upp och
tagits i bruk. Idag besås en mindre andel av åkern
med äldre typer av utsäde. En liten stenig mark
betas och gårdstunet lieslås. Denna hävd har gett
upphov till en speciell vegetation. Nedanför
inägorna ligger en myrodling som sakta växer
igen. Skogsbete bedrivs med fjällkor och får.

I gårdens omgivningar finns stora våtmarker
som förr användes för myrslåtter. Även markerna
längs Bjurbäcken nyttjades för slåtter. Två av
ladorna vid bäcken finns fortfarande kvar och är
renoverade. Vid en av dessa lador (Bjurbäcksänget)
har raningsslåtter återupptagits. Vid Nydammet
öster om gården, hade man anlagt en ca 1 hektar
stor siläng. En stig följer den ca 400 m långa,
grävda kanal som bevattnade silängen. Fortfa-
rande kan man se några av de mindre diken som lät
vattnet sippra ner över slåttermarken. Mellan går-
den och Bultertjärnen hade man anlagt en  damm-
äng som överdämdes och slogs. Vid vägen upp till
gården finns lämningar efter den damm som dels
överdämde Dammänget, dels drev en spånhyvel.

Andra lämningar är en mängd odlingsrösen
kring odlingsmarkerna, flera tjärdalar och kol-
bottnar samt två stentäkter där sten tillhuggits för
husgrunder. Vid en av stentäkterna ligger en hug-
gen grundsten fortfarande kvar.

Delar av åkrarna
närmast gården
uppodlas årligen
med traditionella
metoder och grödor.

12. RISMYRLIDEN

Bebyggelsemiljö
Odlingslandskap
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(Ps) = parstuga, (Es) = enkelstuga, (Kb) = korsbyggnad

Skellefteå-Rismyrliden 1:2 Två bostadshus (Kb, Ps), ladugård, sommarladugård med fårhus, rund-
loge, bagarstuga (Es), smedja, torkbastu, bod, mjölkkällare, tre lador

Fastighetskarta 22K 7c.

Källa:
Det värdefulla odlingslandskapet,
meddelande 2, 1993.

Åtgärdsförslag
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.

Områdets karaktär
- Nybygge från 1800-talet med välbevarad

bebyggelse och inägor i hävd.

Status
- Inget planskydd.
- Byggnadminne enl 3 kap KML.

Veranda till huvudbyggnaden i Rismyrliden. Uppmätningsritning Birgit
Johansson, Skellefteå museum.
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DET  VI  IDAG  BENÄMNER  SKELLEFTEHAMN

var fram till 1910- och 20-talen en rela-
tivt glest bebyggd del av nedre skelleftedalen.
Där fanns endast ett fåtal fiskestugor och sommar-
stugor. Sommarstugorna låg huvudsakligen på
Kallholmen och var uppförda av handelsmän.

År 1902 lämnade Skellefteå stad in en ansökan
till riksdagen om att få en bibana från stambanan
utbyggd till kusten. Stadsfullmäktige var beredda
att bekosta  byggandet av en ny hamn om bibanan
drogs från Bastuträsk och ut till Kallholmsfjärden.
Så skedde, och den 5 september år 1912 invigdes
bibanan. Inom järnvägsområdet uppfördes sta-
tionshus, verkstadsbyggnader, lokstallar m m,
byggnader som i dag har kvar karaktären från
1910- och 1920-talen. År 1913 slutbesiktigades
den nya hamnen, vilken kom att benämnas Skel-
leftehamn.

Gruvindustrins expansion i Boliden under slu-
tet av 1920-talet ledde till behov av ett närbeläget
smältverk. År 1928 påbörjades byggandet av detta

smältverk på Rönnskär. För arbetare och tjänste-
män vid smältverket lät Bolidenbolaget under
1930- och 40-talen uppföra bostäder bl a vid
Örjansberget. Där byggdes även kyrka, skola och
Folkets hus. Området fick trädgårdsstadens prä-
gel, med stora, lummiga tomter omgivna av trä-
staket. Byggnaderna uppfördes i trä, vanligen i en
och en halv våning. Byggnaderna fick ett likartat
utseende, fast med egna särdrag. Trädgårdsstad-
ens karaktär kännetecknar ännu området.

Arkitekt till de flesta av bolagets byggnader var
John Åkerlund. Han var sedan tidigare anlitad av
Bolidenbolaget vid uppbyggandet av samhället i
Boliden.

Väster om kyrkan ligger ett område som inte
var planerat och uppbyggt av Bolidenbolaget.
Området präglas av småhusbebyggelse som hu-
vudsakligen uppfördes under 1920- och 30-talen.
Här finns småhuskaraktären kvar, kompletterad
med hyresfastigheter från 1940- och 50-talen.

Arkitekt till de allra flesta byggnaderna i Skelleftehamn var John Åkerlund. Han ritade även S:t Örjanskyrkan, som invigdes
1935.

13. SKELLEFTEHAMN

Bebyggelsemiljöer
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Områdets karaktär, väster om kyrkan
- Området väster om kyrkan präglas av småhus-

bebyggelse från 1920–30-talen. Bevarad små-
huskaraktär kompletterad med hyresfastig-
heter från 1940–50-talen.

Status
- Detaljplaner.
- Fördjupning av översiktsplanen, dispositions-

plan för Skelleftehamn.

Åtgärdsförslag
- Detaljplan upprättas eller ses över.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.

Staket i Skelleftehamn. Uppmätningsritning Birgit Johansson, Skellefteå museum.

 Områdets karaktär, vid kyrkan
- Området kring kyrkan med bostadshus från

1930-talet, uppförda av Bolidenbolaget inom
väl avgränsade kvarter med karaktäristiska
staket. Enhetlig bebyggelse i lummiga träd-
gårdar är kännetecknande för området.

Status
- Detaljplaner.
- Fördjupning av översiktsplanen, dispositions-

plan för Skelleftehamn.
- S:t Örjanskyrkan skydd enl 4 kap KML.

Åtgärdsförslag
- Detaljplan upprättas eller ses över.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
- Byggnadsverkslagen, BvL, tillämpas.
- Ny bebyggelse kräver alltid särskild utredning.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, väster om kyrkan

Fastighetskarta 22L 7b.

4. Eleven 4 Bostadshus
5. Eleven 5 Bostadshus
6. Eleven 6 Bostadshus
7. Eleven 8 Bostadshus, uthus
8. Eleven 9 Bostadshus
24. Hägnan 3 Bostadshus
25. Hägnan 4 Bostadshus
26. Hägnan 5 Bostadshus
27. Hägnan 6 Bostadshus, uthus
28. Hägnan 8 Bostadshus
29. Hägnan 10 Bostadshus, gårdshus
33. Kölen 5 Bostadshus
34. Lanternan 5 Bostadshus, gårdshus
35. Lanternan 7 Bostadshus
36. Loggen 4 Bostadshus
37. Loggen 5 Bostadshus
38. Loggen 6 Bostadshus
39. Loggen 7 Bostadshus
40. Loggen 10 Bostadshus
41. Loggen 11 Bostadshus
42. Loggen 12 Bostadshus
43. Loggen 16 Bostadshus, uthus
44. Märsen 1 Bostadshus
45. Märsen 2 Bostadshus
46. Märsen 5 Bostadshus

47. Märsen 8 Bostadshus
48. Märsen 9 Bostadshus
49. Märsen 10 Bostadshus
50. Nocken 4 Bostadshus
51. Nocken 5 Bostadshus
52. Nocken 8 Bostadshus, uthus
54. Ratten 4 Bostadshus/affär
55. Ratten 8 Bostadshus
56. Rodret 6 Bostadshus
57. Rodret 7 Bostadshus
58. Rodret 8 Bostadshus
61. Skellefteå 8:1 Stationsbyggnad, lokstall,

bostadshus, verkstads-
byggnad, ekonomibygg-
nad

75. Vimpeln 6 Bostadshus
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, vid kyrkan

1. Degeln 3 Bostadshus
2. Degeln 4 Bostadshus
3. Degeln 6 F d chefs- och ingen-

jörsbostad
9. Facklan 1 Folkets hus, dans-

paviljong
10. Flamugnen 2 Prästgård
11. Flamugnen 3 Bostadshus
12. Flamugnen 4 och 5 Bostadshus
13. Flamugnen 6 och 7 Bostadshus
14. Gaskylaren 1 Bostadshus
15. Gaskylaren 2 Bostadshus
16. Gaskylaren 3 Bostadshus
17. Gaskylaren 4 Bostadshus
18. Gaskylaren 5 Bostadshus
19. Gaskylaren 6 och 10 Bostadshus
20. Gaskylaren 7 Bostadshus
21. Gaskylaren 9 Bostadshus
22. Gaskylaren 13 och 14 Bostadshus
23. Hammaren 4 Bostadshus
30. Kokillen 1 och 2 Bostadshus
31. Kokillen 3 och 4 Bostadshus
32. Kokillen 6 och 7 Bostadshus
53. Pluggen 2 Bostadshus
59. Rostugnen 17–21 Fem bostadshus

60. Rostugnen 22–25 Fyra bostadshus
62. Skorstenen 3 Bostadshus
63. Stationskarlen 8 Två bostadshus
64. Stålbandet 5 Bostadshus
65. Stålbandet 6 Bostadshus
66. Stålbandet 7 Bostadshus
67. Stålbandet 8 Bostadshus
68. Stålbandet 9 Bostadshus
69. Stålbandet 11 Bostadshus
70. St Örjan 1 Kyrka
71. St Örjan 2 Skola
72. Traversen 3 och 7 Bostadshus
73. Traversen 4 Bostadshus
74. Traversen 5 Bostadshus
76. Vågen 1 Bostadshus
77. Vågen 2 Bostadshus
78. Vågen 3 Bostadshus
79. Vågen 4 Bostadshus
80. Vågen 11 och 12 Bostadshus
81. Vågen 13 F d läkarbostad

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
kommun, 18.



212

S  KELLEFTEÅ  STADS  TILLKOMST  föregicks av en
långvarig tvist mellan borgarna i Piteå och

Umeå. Vid slutet av 1830-talet ansökte dessa båda
städer om att få anlägga en köping i närheten av
Skellefteå kyrkstad för att få bättre grepp om
handeln i den rika socknen. Skellefteåborna tog
emellertid saken i egna händer och lyckades ut-
verka tillstånd att få anlägga en egen stad ett stycke
nedströms marknadsplatsen ”Körran”, nuvarande
Nordanåområdet. En plan för byggandet fastställ-
des 1844 och inköp av markområdet blev klart
1845, vilket räknas som stadens tillkomstår.

De första borgarna var verksägare, handelsmän
och hantverkare från trakten. Flera av dem var
också varvsägare och skeppsredare.

Under hela 1800-talet hade staden en lugn
befolkningsutveckling. År 1854 fanns det 200
stadsbor och år 1900 hade de ökat till 1279,
Skellefteå var då en av landets minsta städer. År
1895 startade stadens första riktiga industri,
snickerifabriken i kvarteret Svalan vid Strömsör.
Viktiga exportvaror från Skellefteå var sågat virke
och tjära. Vid 1900-talets början kunde man se att
Skellefteå var en stad på frammarsch. Stor be-
tydelse hade järnvägen, som 1909–1912 drogs

från stambanan till Skellefteå och vidare till Kall-
holmen, där en ny uthamn byggdes. Befolknings-
kurvan steg och 1920 fanns det 3 000 skelleftebor.
Till viss del berodde denna ökning på att
Skelleftehamn och en del av Norrböle inkorpo-
rerades med staden.

Under 1920-talet inträffade det som gav staden
ytterligare en utvecklingshausse och fick stor
betydelse för hela regionen; guldfyndigheten i
Boliden. Skellefteå blev en viktig serviceort för
gruvsamhället i Boliden och arbetar- och
tjänstemannasamhället Skelleftehamn. Under den
här tiden startade också en hel del småindustrier i
staden, den mest betydelsefulla var Skellefteå spis-
brödsfabrik som snabbt expanderade.

Trots depressionen under 1930-talet fortsatte
stadens utveckling, till stor del beroende på
Bolidenbolagets verksamhet. År 1944 fanns det
11 000 innevånare i staden, de inkorporerade
områdena inräknade.

Efter krigsslutet påbörjades en sanering av
bebyggelsen i staden. En ny generalplan som
byggde på funktionalismens idéer antogs. Planen
genomfördes till vissa delar och byggnader från
tiden efter kriget dominerar idag stadsbilden.

Bebyggelsemiljöer

14. SKELLEFTEÅ CENTRUM
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Kartan visar Skellefteå centrum med de sex bebyggelsemiljöerna markerade.
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lande hus längs gatan och grönska som tittar fram
mellan husen. Ytterligare ett karaktärsdrag är för-
gårdsmarken på norra sidan av Vretgatan och
Kanalgatan.

Kvarteren bebyggdes under 1920- och 30-talen
vilket innebär inslag av nyklassicism och begyn-
nande funktionalism. Det finns också exempel på
nationalromantik och jugend. Några av de mind-
re byggnaderna är av den typ som ofta förekom i
handböcker för egnahemsbyggare. Fasadmaterial
är trä som ibland reveterats. Med husen i gatuliv
och två våningar med vind får Södra Järnvägsgatan
och Vretgatan en påtaglig rumskänsla. Mot Lasa-
rettsvägen har hustypen bytts ut mot trevånings
lamellhus som bryter mot den i övrigt homogena
bebyggelsen.

K  VARTEREN  Göta,  Skandia,  Tule  och  del  av
   Aldebaran.

Kvarteren ligger väster om den gamla stadskärnan
och utgör en del av den omgivande trädgårdsstads-
bebyggelsen. Den lades fast i stadsplaner av de efter
sekelskiftet tongivande stadsplanerarna P O Hall-
man och A Lilienberg. Karaktärsdrag i planerna
som oregelbundna kvarter, vindlande gator etc
gäller inte de här kvarteren, inte heller de på andra
håll vanliga fondmotiven. Gatorna är raka och
utgör en direkt fortsättning på centrum i den
meningen.

Bebyggelsen följer Lilienbergs stadsplan som
anger friliggande bostadshus, upp till 7,5 meters
höjd,  med maximalt fem lägenheter. Högst 1/3 av
tomtytan fick enligt planen bebyggas. Kvarteren
har därmed fått en luftig karaktär med omväx-

Vretgatan präglas av luftiga tomter och enhetlig men ändå varierande tvåvåningsbebyggelse från 1930–
40-talen.

14 a. SKELLEFTEÅ CENTRUM

Bebyggelsemiljö
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1. Aldebaran 2 Bostadshus
2. Aldebaran 5 Bostadshus
3. Aldebaran 13 Två bostadshus
4. Aldebaran 14 Bostadshus
5. Göta 1 Bostadshus
6. Göta 2 Bostadshus
7. Göta 3 Bostadshus
8. Göta 12 Tre bostadshus
9. Skandia 1 Bostadshus
10. Skandia 2 Bostadshus
11. Skandia 3 Bostadshus
12. Skandia 4 och 5 Gårdshus med bostäder

Områdets karaktär
- Blandade villa- och flerbostadshuskvarter med

sammanhållen nyklassicistisk bostadsbebyggelse
med inslag av nationalromantik mot jugend.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen Centrumplan 1993.
- Detaljplaner.

Åtgärdsförslag
- Revidering av bebyggelseinventering.
- Detaljplan ses över.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Kvarteren Göta, Tule, Skandia och del av Aldebaran

13. Skandia 6 Bostadshus
14. Skandia 18 Bostadshus
15. Skandia 19 Bostadshus
16. Tule 2 Bostadshus
17. Tule 3 Bostadshus
18. Tule 4 Bostadshus
19. Tule 6 Bostadshus
20. Tule 10 Bostadshus
21. Tule 11 Bostadshus
22. Tule 12 Bostadshus
23. Tule 14 Bostadshus

Karta över miljö 14 a.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
centrum, 1.
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K  VARTEREN Björnen och Ringduvan.
 Kvarteren ligger väster om den gamla

stadskärnan ned mot Nordanåparken och
utgör en del av den omgivande trädgårdsstads-
bebyggelsen. Den lades fast i stadsplaner av de efter
sekelskiftet tongivande stadsplanerarna P O Hall-
man och A Lilienberg. Karaktärsdrag i planerna
som oregelbundna kvarter, vindlande gator och
fondmotiv finns representerade genom Nygatans,
Storgatans och Strandgatans riktningsförändringar
och fondmotiv. Mot Lasarettsvägen är inlagt en
bred förgårdzon som bidrar till att markera grän-
sen mot centrums tätare bebyggelse.

Bebyggelsen följer Lilienbergs stadsplan som
anger friliggande bostadshus, upp till 7,5 meters
höjd, med maximalt fem lägenheter. Högst 1/3 av

tomtytan fick enligt planen bebyggas. Kvarteren
har därmed fått en luftig karaktär med omväx-
lande hus längs gatan  och grönska som tittar fram
mellan husen. Ytterligare ett karaktärsdrag är
förgårdsmarken på norra sidan av Storgatan och
Strandgatan. Bebyggelsens enhetlighet bryts av
några trevåningshus som byggts enligt ny stads-
plan från 1959.

Kvarteren har bebyggts huvudsakligen under
1920-talet men exempel finns från 1930-, 40-,
50- och 60-talen. Husen på norra sidan av Storga-
tan samt de ursprungliga i kvarteret Ringduvan är
goda exempel på nyklassicistisk arkitektur medan
de längs Nygatan är av enklare slag. Fasadmaterialet
är trä som ibland reveterats. De nyare större  husen
har tegelfasad och i ett fall plåtbeklädnad.

Storgatans bebyggelse i kvarteren Björnen och Ringduvan visar bitvis mycket goda exempel på nyklassicistisk arkitektur.

14 b. SKELLEFTEÅ CENTRUM

Bebyggelsemiljö
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Områdets karaktär
- Utpräglad trädgårdsstadsbebyggelse i

nyklassicistisk stil från 1920-talet.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen Centrumplan 1993.
- Detaljplaner.

Åtgärdsförslag
- Revidering av bebyggelseinventering.
- Detaljplan upprättas eller ses över.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Kvarteren Björnen och Ringduvan

1. Björnen 1 Bostadshus
2. Björnen 3 Bostadshus
3. Björnen 6 Två bostadshus
4. Björnen 14 Bostadshus
5. Björnen 18 Bostads- och kontorshus
6. Björnen 20 Bostadshus
7. Björnen 21 Bostadshus med föreningslokaler
8. Björnen 22 Bostadshus
9. Ringduvan 6 Bostadshus med kontor
10. Ringduvan 9 Två bostadshus

Karta över miljö 14 b.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
centrum, 1.
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K  VARTEREN  Tor, Kyrkan, Renen och Vargen.
   Kvarteren  ligger i och öster om den gamla

stadskärnan. Kvarteret Renen utgör tillsammans
med kvarteren norr och söder därom stadskärnans
östra avslutning. Kvarteren Kyrkan, Tor och
Vargen tillhör den omgivande trädgårdsstads-
bebyggelsen. Den lades fast i stadsplaner av de efter
sekelskiftet tongivande stadsplanerarna P O Hall-
man och A Lilienberg. Karaktärsdrag i planerna
som oregelbundna kvarter, vindlande gator och
fondmotiv etc finns representerade genom kvarter-
ens form, de snedställda gatorna kring kvarteret
Kyrkan, fondmotiven kyrkan i Nygatan och Kanal-
skolans gymnastiksal i Kanalgatan. Kyrkan är
även fondmotiv i Prästgatan nerifrån älven. Gatan
avslutas mot kyrkan med en utvidgning till en
liten grön plats, tyvärr numera förvanskad.

Bebyggelsen i kvarteret Renen är bevarad från
1883 års stadsplan som bl a lade fast Viktoria-
esplanaden. Detta var ett resultat av brandskydds-

kraven i byggnadsstadgan 1874. Ett annat resultat
är den brandgata som är bevarad genom kvarteret.
I övriga kvarter följer bebyggelsen Lilienbergs
stadsplan som anger friliggande bostadshus, upp
till 7,5 meters höjd med maximalt fem lägenheter.
Högst 1/3 av tomtytan fick enligt planen bebyg-
gas. Kvarteren har därmed fått en luftig karaktär
med omväxlande hus längs gatan och grönska
mellan husen. Även i dessa kvarter finns exempel
på förgårdsmark på den norra sidan av gatan.
Särskilt framträdande i miljön är de offentliga
byggnaderna kyrkan och Kanalskolan.

Kvarteren bebyggdes huvudsakligen under
1920- och 30-talen vilket innebär inslag av nyklas-
sicism och begynnande funktionalism. Det gäller
såväl bostadshus som offentliga byggnader. Fasad-
material är för bostadshusen trä som ibland
reveterats, för kyrkan och skolan tegel som put-
sats.

Stadskyrkan, S:t Olof, ritades av G Falk
och K Nordenskjöld, Stockholm, och
invigdes 1927. Kyrkan är byggd som
långhuskyrka och har sidoställt torn med
barockinspirerad spira.

14 c. SKELLEFTEÅ CENTRUM

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Kvarteren Tor, Kyrkan, Renen och Vargen

1. Kyrkan 1 S:t Olofs kyrka
2. Skellefteå 4:1 (kv Renen) Bostadshus, uthus
3. Skellefteå 4:1 (kv Renen) Bostadshus med affär, uthus
4. Skellefteå 4:1 (kv Renen) Bostadshus, uthus
5. Tor 1 Kanalskolan
6. Vargen 4 Bostadshus och butik
7. Vargen 5 Bostadshus med uthusflygel
8. Vargen 9 Frikyrka

Karta över miljö 14 c.

Områdets karaktär
- Stadsbebyggelse från 1930-talet med stadskyrkan

i Nygatans avslutning och Kanalskolan som
Kanalgatans fondbyggnad.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen Centrumplan 1993.
- Detaljplaner.
- Kyrkan, skydd enl 4 kap KML.

Åtgärdsförslag
- Revidering av bebyggelseinventering.
- Detaljplan upprättas eller ses över.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
centrum, 1.
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K  VARTEREN   Strömsör,   Siken   och   del   av
   Ugglan.

Kvarteren ligger i och öster om den gamla stads-
kärnan. Kvarteret Strömsör ingår i den rad kvarter
längs Viktoriagatan som utgör stadskärnans östra
avslutning och har funnits alltsedan den första
stadsplanen. Kvarteren Siken och Ugglan tillhör
den omgivande trädgårdsstadsbebyggelsen. Den
lades fast i stadsplaner av de efter sekelskiftet
tongivande stadsplanerarna P O Hallman och A
Lilienberg. Karaktärsdrag i planerna som oregel-
bundna kvarter, vindlande gator och fondmotiv
finns representerade genom kvarterens form, sned-
ställda gator finns representerade genom kvarteret
Strömsörs form.

Bebyggelsen i kvarteret Strömsör, Strömsörs
gård, härstammar från tiden före stadens grun-

dande medan den i kvarteret Siken och Ugglan
följer Lilienbergs stadsplan som anger friliggande
bostadshus, upp till 7,5 meters höjd med maximalt
fem lägenheter. Högst 1/3 av tomtytan fick enligt
planen bebyggas. Kvarteren har därmed fått en
luftig karaktär med omväxlande hus längs gatan
och grönska mellan husen. Även i dessa kvarter
finns exempel på förgårdsmark exempelvis på den
norra sidan av Storgatan.

Bebyggelsen är huvudsakligen från 1920-talet
vilket innebär inslag av nyklassicism. Ett par av
villorna i kvarteret Siken har utpräglade national-
romantiska drag. Fasadmaterialet är övervägande
trä samt några exempel på revetering. Kvarteret
Strömsör uppvisar en bebyggelsekaraktär av typen
hus i park, lite grand av herrgård.

Villorna i kvarteret Siken har utpräglade nationalromantiska drag och ligger mycket vackert vid älvens norra sida.

14 d. SKELLEFTEÅ CENTRUM

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Kvarteren Strömsör, Siken och del av Ugglan

1. Siken 4 Bostadshus
2. Siken 6 Bostadshus
3. Siken 7 Bostadshus
4. Strömsör 2 Bostadshus
5. Strömsör 5 Huvudbyggnad (prästgård), nya flygeln (samlingslokal)
6. Ugglan 3 Bostadshus
7. Ugglan 6 Bostadshus
8. Ugglan 7 Två bostadshus
9. Ugglan 9 Bostadshus
10. Ugglan 16 Bostadshus

Områdets karaktär
- Trädgårdsstadskvarter med bebyggelse i blandad

jugend, nationalromantik och 1920-talsklassicism.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen Centrumplan 1993.
- Detaljplaner.

Åtgärdsförslag
- Revidering av bebyggelseinventering.
- Detaljplan upprättas eller ses över.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.

Karta över miljö 14 d.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
centrum, 1.
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K  VARTEREN   Ekorren,   Falken,   Gladan   och
   Haren.

Kvarteren ligger inom den äldsta delen av stads-
kärnan där stadsplanen från 1845 tillsammans
med en lokal byggnadsordning angav de ursprung-
liga förutsättningarna, bl a kvartersstorlek och
tomtindelning, gatubredd, väderstrecksorientering
etc. Någon bebyggelsereglering därutöver gavs
inte förrän i Lilienbergs stadsplan 1920. Senare
stadsplaner förutsatte en sanering av den gamla
stadsbebyggelsen i funktionalistisk anda, vilket
genomfördes i kvarteren Falken och Geten.

Bebyggelsen i kvarteren spänner över hela stads-
perioden från 1845 till 1990-tal. Den följer de
allmänt hållna reglerna i Lilienbergs stadsplan
med byggnadshöjden upp till 11 meter (trähus 8
meter) och 2/3 av tomten bebyggd till den senaste
skräddarsydda detaljplanen i kvarteret Gladan med
tre våningar plus vind. Karaktären är, trots en del
modernt byggande, luftig med ljussläpp in på
gårdarna.  Den ursprungliga gatumiljön, 12 meter
bred, kan upplevas på några sträckor längs Storga-
tan.

De äldsta husen från 1845 är tvåvånings trähus
med stenimiterande träpanel i fasaden enligt den
rådande empirestilen. Inom området finns också
exempel på italiensk renässans som kom på modet
några årtionden senare och på sekelskiftets renod-
lade träarkitektur. Hörnet Storgatan–Köpman-
gatan rymmer ett av stadens första stenhus, ur-
sprungligen med jugenddrag. Det höga tornet ger
korsningen karaktär. Funktionalismen under
1930- och 40-talen finns representerad av de stora
bostadshusen i kvarteren Falken och Ekorren. De
släta väggarna med utskjutande balkonger ger en
stark kontrast till de äldre husen. På ömse sidor om
Storgatan mitt i området finns exempel på bygg-
nader från 1960–70-talen och 1990-tal där de
förra har dragits in från gatan med trädplantering
framför. Den senaste byggnaden har försökt ta
upp stildrag från den äldre bebyggelsen. Fasad-
materialet varierar från trä på de äldsta husen över
puts till tegel.

Markstedska gården i kvarteret
Falken. Byggnadslov beviljat
1881 för handlanden och
rådmannen David Markstedt.
Byggnaden är ett gott exempel på
den träarkitektur som förekom på
förnämare byggnader i
landsortsstäderna.

14 e. SKELLEFTEÅ CENTRUM

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Kvarteren Ekorren, Falken, Gladan och Haren

1. Ekorren 4 Södra gathuset (kontor)
2. Ekorren 11 Bostadshus
3. Falken 4 Bostadshus
4. Falken 5 Två bostads- och kontorshus
5. Falken 6 Bostadshus
6. Gladan 2 Affärshus (västra gathuset), bostads- och affärshus (östra gathuset), gårdshus
7. Haren 1 Bostadshus med kontor och lager
8. Haren 4 Affärs- och kontorshus (huvudbyggnad), affärshus (flygelbyggnad), magasin
9. Haren 9 Västra gathuset (studielokaler), östra gathuset (kontorslokal)

Områdets karaktär
- Centrumbebyggelse som innehåller stadens

äldsta bevarade byggnader i för regionen tids-
typiska byggnadsstilar.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen Centrumplan 1993.
- Detaljplaner.
- Byggnadsminnen, enl 3 kap KML, finns i kvarteren

Falken, Ekorren och Haren.

Åtgärdsförslag
- Revidering av bebyggelseinventering.
- Detaljplan upprättas eller ses över.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.

Karta över miljö 14 e.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
centrum, 1.
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K  VARTEREN Oden, Pantern och del av Oxen.
   Kvarteren ligger inom den äldsta delen av

stadskärnan. Här angav stadsplanen från 1845
tillsammans med en lokal byggnadsordning de ur-
sprungliga förutsättningarna, bl a kvartersstorlek,
tomtindelning, gatubredd och väderstrecks-
orientering. Senare stadsplaner förutsatte en sane-
ring av den gamla stadsbebyggelsen i funktionalis-
tisk anda, vilket genomförts i området, om än i
modifierad form. Det innebär att husen följer
gatorna runt hörn vilket förstärker kvartersformen.

Bebyggelsen följer olika stadsplaner som tagits

i samband med byggandet omkring 1950. Det
ungefär samtidiga byggandet har resulterat i en
mycket homogen stadsbebyggelse med det röda
teglet som främsta signum. Andra kännetecken är
valmat tak med liten lutning, tunn takfot m m.
Stilen som kommit att kallas The New Huma-
nism eller Empiricism kan sägas vara en reaktion
mot den funktionalistiska arkitekturen. Öppningar
mellan husen, indragning till torgbildning efter
Nygatan, tornbyggnad i korsningen med Skeppar-
gatan har givit en öppen och livlig stadsbild där
grönskan kan göra sig gällande.

I kvarteret Oden finns en öppen plats med en skulptur i betong, "Vilande kvinna" av Ferdinand Weltz.

14 f. SKELLEFTEÅ CENTRUM

Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Kvarteren Oden, Pantern och del av Oxen

1. Oden 8 Kommunal förvaltningslokal
2. Oden 9 Butiker, kontor och bostäder
3. Oxen 7 Bostads- och butikshus
4. Pantern 7 Butiker, kontor och bostäder
5. Pantern 8 Butiker, kontor och bostäder
6. Pantern 9 Fritidsgård, f d bibliotek

Områdets karaktär
- Exempel på god 1950-tals arkitektur i rött fasad-

tegel i en väl sammanhållen centrummiljö.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen Centrumplan 1993.
- Detaljplaner.

Åtgärdsförslag
- Revidering av bebyggelseinventering.
- Detaljplan upprättas eller ses över.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.

Karta över miljö 14 f.

Källa:
Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå
centrum, 1.
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VÄSTER OM STADSKÄRNAN sträcker sig längs
Skellefteälven ett större sammanhäng-

ande område, vilket både kulturhistoriskt och
miljömässigt utmärker sig som synnerligen värde-
fullt. Området var tidigare kyrkans mark och
domineras till stor del av den mäktiga lands-
kyrkan, vars stomme är av medeltida ursprung.
Vid slutet av 1700-talet byggdes kyrkan om till
korskyrka i nyklassicistisk stil efter ritningar av
Jacob Rijf. Bland inventarierna märks främst
Skelleftemadonnan från 1160-talet samt altar-
skåp, triumfkrucifix och skulpturen S:t Göran och
draken från 1400-talet. Kyrkogården som byggts
ut i etapper innehåller gravmonument, portaler,
kapell och andra element med en kulturhistoriskt
intressant bakgrund.

Nedanför kyrkan låg det gamla färjestället, där
förbindelse över älven upprätthållits sedan 1500-
talet. År 1737 byggdes där en träbro som fått
namnet Lejonströmsbron. Den har senare restau-
rerats vid olika tidpunkter och är en av landets få
bevarade träbroar, som ännu är i bruk.

Ett stycke öster om kyrkan ligger Bonnstan,
den av länets kyrkstäder som bäst behållit sin
genuina karaktär. Ursprungligen var kyrkstaden
belägen närmare kyrkan, men efter en förödande
brand år 1835 flyttades den till nuvarande plats.

Här finns 116 byggnader bevarade med tillsam-
mans ca 390 kamrar, alla i privat ägo. De har gått
i arv genom generationer och används fortfarande
vid marknader och kyrkhelger. Årligen hålls här
traditionellt midsommarfirande och marknad.

Den gamla landsvägen från Bonnstan österut
passerar Groven på en mäktig stenvalvsbro. Man
kommer därefter till Nordanåområdet, som i äldre
tid fungerat som tjärhov, marknadsplats och exer-
cisplats. Här uppfördes 1764 majorsbostället
Nyborg, ett för landet unikt och på ursprunglig
plats välbevarat militärboställe.  Dess huvudbygg-
nad och ytterligare ett antal – ursprungliga och
ditflyttade – byggnader bildar sedan länge ett
friluftsmuseum i parkmark. Nordanågården från
1830-talet fungerar som värdshus. På Nordanå
ligger också stadens läroverk från 1913, om- och
tillbyggt till museum och teater.

I övrigt ingår i området ett flertal andra värde-
fulla byggnader med anknytning till Skellefteå
sockens och norra länsdelens historia, bl a präst-
gården från 1800–1801, Brunnsgården uppförd
1831, gården Lugnet, tiondebodar från 1700-
talets början samt en livrébod. Värdefull är också
områdets lummiga karaktär med för denna lands-
ända ovanligt stora träd och rikligt med prydnads-
buskar.

Landsförsamlingens kyrka bildar
fond när man färdas över
Lejonströmsbron söderifrån.

15. SKELLEFTEÅ, VÄSTRA DELEN

Kulturmiljö av riksintresse
Bebyggelsemiljö
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

1. Gravbacken 1 Skellefteå begravningsplats
2. Kyrkoherden 1 Prästgård, numera Stiftsgården
3. Läroverket 1 Läroverk, numera Skellefteå museum, Nordanåteatern m m
4. Skellefteå 4:1 Nordanåparken med kulturbyggnader
5. Skellefteå Kaplansbord 1:4 Församlingshem
6. Skellefteå Prästbord 1:50 Bostadshus (Lugnet)
7. Skellefteå Prästbord 1:50 Bostadshus (Brunnsgården)
8. Skellefteå Prästbord 1:50 Tiondebodar
9. Skellefteå Prästbord S Kyrkstad (Bonnstan)
10. Skellefteå Prästbord S Kyrka m m (Landsförsamlingen)

Fastighetskarta 22K 8i.

Källa:
Västerbotten genom tiderna, meddelande 2, 1991.

Områdets karaktär
- Skellefteå sockens centrum sedan medeltiden.

Den kyrkliga miljön med kyrka, kyrkogård,
prästgård, kyrkstaden och dess marknadsplats,
tiondebodarna, Brunnsgården och gården
Lugnet berättar om platsens betydelse för
bygdens kyrkliga och sociala liv under en lång
period.

Status
- Fördjupning av översiktsplanen Centrumplan

93 (delvis).

- Detaljplaner.
- Kulturmiljö av riksintresse, AC nr 20.
- Byggnadsminnen enl 3 kap KML: Bonnstan,

majorsbostället Nyborg och Lejonströmsbron.
- Landskyrkan skyddad enl 4 kap KML.

Åtgärdsförslag för kv Läroverket och Nordanå-
parken
- Detaljplan ses över.
- Byggnaderna vårdas, strikt tillämpning av PBL

3:12.
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Bonnstan med alla sina stugor ligger på älvens norra brink. Alla 116 byggnaderna är timrade och de flesta är omålade.

Bonnstan är fortfarande en levande mötesplats, framför allt om sommaren.

Stenvalvsbron över Groven är
ett mäktigt byggnadsverk.
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Läroverket från 1913 och senare hyser idag Skellefteå museum och andra kulturinstitutioner.

Gården Lugnet intill Bonnstan
ligger inbäddad i lummig
grönska.

Majorsbostället Nyborg på Nordanå fungerade
länge som museum.
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16. SKRÅMTRÄSK

SKRÅMTRÄSK är en by som vuxit upp kring
Skråmträsket, en sjö som avvattnas av

Finnforsån. Dalgången är till stor del utfylld av
finkorniga sediment, och därför har de största
delarna tagits i anspråk för odling. I Skråmträsk är
nästan all mark kring sjön och den lilla Storhälls-
tjärnen uppodlad. Den vidsträckta jordbruks-
marken, som dominerar det småkuperade land-

skapet, är välhävdad och öppen ända ner till
vattenbrynet. Ute på ägorna finns en del äldre
lador kvar, liksom öppna diken. Bebyggelsen upp-
visar olika strukturer vad gäller gårdslägen. I
bydelarna Inbyn och V Skråmträsk ligger gårdar-
na på kullar och impediment ute i odlingsland-
skapet, medan den äldre bebyggelsen i Ö Skråm-
träsk ligger i lidläge, uppdragen mot Selasberget.

Odlingsmarkerna i den lätt kuperade terrängen innehåller också en del ekonomibyggnader.

Odlingslandskap
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Karta över det värdefulla odlingslandskapet.

Källa:
Det värdefulla odlingslandskapet, meddelande 2,
1993.

Områdets karaktär
- Välhävdat odlingslandskap.

Status
- Inget planskydd.

Åtgärdsförslag
- Fortsatt hävd av odlingslandskapet.
- Lador och ekonomibyggnader i odlingsland-

skapet vårdas.
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Fornlämningar, 2 kap KML
(läs mer om Kulturminneslagen, kap 2, sid 239)
Inom socknen finns de flesta fornlämningskate-
gorier representerade. Från stora monumentala
bronsåldersrösen till fångstgropar, stenåldersbo-
platser, gamla fiskelägen och härdar av samisk typ.

Den största koncentrationen rösegravar och rö-
segravfält finns på Kågnäset. Rösenas utseende
varierar. En speciell rösetyp finns på Örberget,
väster om Klemensnäs. Typen har s k kantkedja,
dvs kallmurning runt kanten (Raä 129). Intill detta
röse ligger stensättningar med utpräglad båtform.

Stora fångstgropssystem finns längs Skellefte älv.
Ett välbevarat fångstgropssystem finns vid Medle
på Slumpheden. Systemet är ca 500 m långt och
består av ett 15-tal fångstgropar, intill 5 m diame-
ter och ca 1–1,5 m djupa med tydlig vall runt om.
(Raä 46;72).

En av Nordens största fyndplatser för flintyxor
ligger vid Kusmark, strax söder om Övre Kläppen.
Tillsammans påträffades ett 80-tal flintyxor vilka
troligtvis blivit ”importerade” från Danmark. Yx-
orna finns att beskåda i Skellefteå Museums bas-
utställning om forntid.

Fornvårdsobjekt
Fornvården syftar till att vårda och sprida infor-
mation kring ett representativt urval av länets
fornlämningar. I Skellefteå socken finns för närva-
rande nedan följande fornlämningar upptagna i
det fornvårdsprogram som upprättats av länssty-
relsen.

Alderholmen, Yttre Ursviken
Vårdobjekt 4.
Objektet består av varvsplats med tillhörande grun-
der för smedja, masthus, stapelbäddar m m. Stran-
den närmast vårdobjektet nyttjas nu delvis som
småbåtshamn. Intill varvsplatsen finns nu ett nytt
bostadsområde där varvsplatsens parkliknande
miljö nyttjas som fritids- och strövområde.

Sjöheden, Yttre Ursviken
Vårdobjekt 54, Raä 126-128.
Objektet består av ett gravfält med 6 rösen, det
största 20 m i diameter och 3 m högt. De är be-

ÖVRIGA KULTURMINNEN

lägna på en låg blockstensås bevuxen med äldre
gles barrskog.

Boviken
Vårdobjekt 57, Raä 85.
Objektet består av ett gravfält med 6 runda rösen,
det största 20 m i diameter. Rösena är belägna på
krönet av en moränås strax intill en numera nedlagd
del av gamla Riks13. Nuvarande vägsträckning,
E4, finns ett hundratal meter väster om rösena.

Knöppelberget, Tjärn
Vårdobjekt 66, RAÄ 208.
Vårdobjektet består av ett rösegravfält med 15
fornlämningar. Dessa utgörs av 2 rösen, 5 runda
och 8 ovala stensättningar. Dessa är belägna på
öppen berghäll och på terrasser med olika nivåer
på nordöstra sluttningen av Knöppelberget. Ber-
get är bevuxet med gles barrskog.

Byggnadsminnen 3 kap KML
(läs mer om Kulturminneslagen, kap 3, sid 239)

Majorsbostället Nyborg, Skellefteå 4:1
På ”Skellefteå Marknads och Waruplagsplats å
KÖRRAN” – nuvarande Nordanå – uppfördes år
1764 kaptensbostället Nyborg. Några år senare
omorganiserades Västerbottens regemente och en
bataljon med en andremajor placerades i Skellef-
teå och härav kommer benämningen majors-
boställe. Som militärt boställe var Nyborg statlig
egendom och underkastad statlig kontroll och lag.
Detta innebar att husesyn med protokoll upprät-

Rösena på Sjöheden.
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dock under 1800-talet att ersättas av trösklogar av
mångkantig form med hästvandring. I den här
långlogen upphörde man med hästtröskningen
1917–18. I samband med laga skiftet på 1880-talet
avkortades byggnaden tre timmerlängder. Interi-
ören är välbevarad och tröskbultar, redskap och
den fasta inredningen finns kvar.

Långlogen blev förklarad som byggnadsminne
1980–11–24.

Markstedtska gården, Falken 5, Skellefteå
centrum
Från mitten av 1800-talet växte en tvåvånings-
bebyggelse av litet förnämare karaktär upp längs
Storgatan. Förutom handelsgårdarna i kv Haren
är gathuset till den Markstedtska handelsgården
en av de intressanta kvarliggande byggnaderna här.

Byggnaden uppfördes ursprungligen 1881 som
bostadshus för rådmannen och handlanden Da-
vid Reinhold Markstedt efter ritning av en på den
tiden väl känd stockholmsarkitekt John Laurentz.
Denne gav byggnaden en brädfodring i renässans-
stil med omsorgsfullt utformade detaljer. År 1926
höjdes de delar av övervåningen som inte var av
full höjd. Påbyggnaden anpassades till den ur-
sprungliga byggnadens stil. För detta tillägg sva-
rade arkitekt Birger Dahlberg, Skellefteå.

Byggnaden står på en stensockel och har stomme
av timmer. Den är uppförd i två våningar och har
veranda i två våningar mot gården. Byggnaden är
i gott skick och utgör ett representativt och kvali-
tativt högtstående exempel på den stenhusimi-
terande träpanelarkitektur som förekom i lands-
ortsstäderna vid 1800-talets slut.

1982–01–25 blev byggnaden förklarad som
byggnadsminne.

Östra och västra gathuset, Haren 9,
Skellefteå centrum
Storgatan var ända fram till 1950-talet stadens hu-
vudgata. Från mitten av 1800-talet växte här upp
en tvåvåningsbebyggelse av litet förnämare karak-
tär än i andra delar av staden. Kvarteret Haren med
sina tre handelsgårdar är ett minne från den tiden.

Östra gathuset.
Byggnaden uppfördes 1848 för handlanden Jo-
han Hortelius, troligen av byggmästaren Johan
Sandström. Hortelius hus är exempel på det under
slutet av 1700-talet och början av 1800-talet van-

tades varje gång bostället bytte innehavare. Dessa
protokoll finns bevarade varför man kan följa
majorsboställets historia fram till år 1850 när det
övergick i privat ägo.

Militära boställen reglerades strikt genom för-
ordningar och byggnaderna uppfördes efter typ-
ritningar. Byggnaderna uppfördes efter respektive
innehavares rang och grad. Nyborg uppfördes
dock inte efter den ritning som gällde för kaptens-
boställen 1764. I stället tycks man ha använt sig av
fasadritningen från Carlbergs ritning för kaptens-
boställe från 1730 och Krigsbefälets ritning från
1731 vad gäller interiören. Nyborg fick säteritaket
från Carlbergs ritning och den karolinska planen
(salsbyggnad med salen centralt placerad) från
Krigsbefälets. Anledningen till detta har vi inte
funnit svaret på men kanske det berodde på att
man enligt reglementet skulle uppföra militär-
boställen av tegel år 1764 och att den kunskapen
ännu inte fanns i Skellefteå socken.

Av den ursprungliga gårdsanläggningen som
ursprungligen innefattade ett tiotal byggnader,
återstår idag fyra; huvudbyggnaden, en dräng-
stuga, en uthuslänga och en stolpbod.

Nyborg blev byggnadsminnesförklarat den 28
juni 1968.

”Rijfska gården”, Kusmark 16:15
Huvudbyggnaden och bagarstugubyggnaden upp-
fördes av putsat tegel på 1790-talet av bonden och
nämndemannen Olof Persson under medverkan
av den österbottniske byggmästaren Jacob Rijf.
Rijf var då verksam vid ombyggnaden av Skellef-
teå landsförsamlings kyrka. Byggnaderna utgör de
enda bevarade profana stenhusen från 1700-talet
i länet. De har i allt väsentligt bevarats intakta
sedan byggnadstiden. Även trädgårdspaviljongen
med lövsågade dekorationer och spåntak är väl
bevarad.

1979–09–24 blev byggnaden förklarad som
byggnadsminne.

Långloge, Sörböle 2:2
På fastigheten Sörböle 2:2 finns idag fyra ekono-
mibyggnader kvar från slutet av 1700-talet och
början av 1800-talet. Här finns bl a en långloge
uppförd 1795. Långlogen är en av de få återstå-
ende representanterna för de norrländska trösk-
logarna från 1700-talets andra hälft. Tröskningen
skedde med häst och tröskvagn. Långlogarna kom
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liga borgarhuset som förekom i en del norrländska
städer. Det består av en tvåfilig huskropp med
rektangulär plan och i två våningar, med ett
karaktäristiskt flackt, valmat tak. Timmerhuset
fick en yttre brädfodring som efterliknade samtida
arkitektur i puts och sten. Stenarkitekturen var på
1840-talet empirebetonad med kraftigt profile-
rade taklister, tunna horisontallister, breda hörn-
pilastrar och en förkärlek för gavlar och profile-
rade fönsterkornischer. Till denna stil hör också
den paneltyp som under 1800-talet användes
mest i Skellefteå, kälspontpanelen. Huset har
byggts om i etapper, 1901 flyttades en gårdsflygel
och byggdes ihop med gathuset. Det försågs med
två trapptorn.

Västra gathuset.
Huset uppfördes 1848 av handlanden Johan Lind-
berg och inköptes sedermera av handlanden C L
Sjöström. Affär och fastighet övertogs i början av
1900-talet av handlanden E A Wikner. Byggna-
den är av samma typ som det östra gathuset – en
huskropp i två hela våningar med flackt valmat
tak. Panelen består inte av kälspont, som var vanlig
på de andra förnäma husen, utan av den mera
”lantliga” locklistpanelen. I övrigt finns de typiska
empiredetaljerna.

Byggnaderna blev förklarade som byggnads-
minnen 1982–02–22.

Bonnstan, Skellefteå Prästbord S
Skellefteå kyrkstad, Bonnstan, ligger öster om
landskyrkan och uppfördes åren efter 1835. Då
hade en förödande brand ödelagt den tidigare
kyrkstaden, med anor från 1600-talet. Kyrk-
städernas funktion var att fungera som tillfälliga
bostäder för de mer avlägset boende sockenborna

vid kyrkobesöken samt vid marknader och ting.
Bonnstan har till stora delar bevarat karaktären
från dess tillkomsttid. Kyrkstaden innehåller idag
116 kyrkstadshus med 392 kammare, alla med
olika ägare. Av de ursprungliga stallarna finns tre
bevarade. Kyrkstadshusen är timrade och i de flesta
fall uppförda i två våningar med vardera åtta
kammare. Varje kammare är försedd med öppen
spis så till varje byggnad finns en eller två skorstens-
murar. Tidigare var taken täckta med spån, men
de nuvarande takmaterialen är plåt eller grått
betongtegel.
Äldre dörrar, fönsterluckor och -bågar, dörr- och
fönsteromfattningar visar en stor variationsrike-
dom, både i utformning och färgsättning. Fasa-
derna är huvudsakligen omålade.
Kyrkstaden blev förklarad som byggnadsminne
den 25 oktober 1982.

Finnforsens kraftstation, Granfors 1:8
Finnforsens kraftstation byggdes 1906–08 av Skel-
lefteå stad för att förse den expanderande industrin
med elektricitet, framförallt trämassefabrikerna i
Örviken och Ytterstfors samt även till Skellefteå
stad. Kraftstationen uppfördes efter ritningar av
arkitekt Axel R Bergman, Stockholm. Efter en
utbyggnad av Finnforsen 1910–12 blev den på sin
tid den största kraftstationen i Norrland. Utbygg-
naden uppfördes troligen efter ritningar av arki-
tekt Osvald Almqvist, Stockholm, och den utför-
des i funkisstil. Byggnaderna är uppförda i tegel
med putsade fasader. Större delen av fasadytan är
utförd i ljus slätputs, men runt hela byggnaden
löper ett horisontellt brett fält med spritputs
sammanhållet av band av rött fasadtegel. Fönstren
i maskinhallen är samlade i grupper om tre och går
från tak till golv. Yttertaket är belagt med falsad
plåt. Invändigt finns generatorer och turbiner
kvar från 1908 och 1912 samt mätartavlor och
annan inredning från de första etapperna.

Fördelningsbassängen
Uppströms kraftstationen ligger ännu den ur-
sprungliga fördelningsbassängen med intag till
aggregaten 1–4. Här finns dels murverket bevarat,
dels maskineriet till dammanläggningen.

Smedjan
Söder om kraftstationen ligger den därtill hörande
smedjan som uppfördes 1906–08. Den står på en

Västra gathuset i kvarteret Haren.
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sockel av huggen sten och är uppförd av trä med
liggande fasspontpanel målad med falu rödfärg.
Fönstren är tätspröjsade med gröna fönsterbågar
och vita foder. Ytterdörrar är av trä målade i grön
ton och taket är täckt med plåt.

Byggnaderna blev förklarade som byggnads-
minnen 1983–06–27.

Ekorren 4, Skellefteå centrum
Södra gathuset på Ekorren 4 har en något oklar
historia. År 1848 lär kopparslagare Andersson ha
uppfört en byggnad i en våning på tomten. Andra
källor uppger en karduansmakare C Häggström
som den förste ägaren. 1857 övertogs fastigheten
av garvare Gustaf Andersson och det nuvarande
huset byggdes. Eventuellt utnyttjades då även
delar av det äldre huset.
     Byggnaden är av en typ som var karaktäristisk
för storgatsbebyggelsen i länets städer under 1800-
talet med de stora timrade gårdarna för handels-
män och hantverkare. Byggnaden, som består av
en tvåfilig huskropp i två våningar med flackt
valmat tak, har ett väl bevarat utseende från 1800-
talet. Stommen är av timmer och fasaden är reve-
terad. Invändigt är många detaljer från 1800-talet
bevarade, såsom kakelugnar, dörrar, tak, foder
och lister.

Byggnaden blev förklarad som byggnadsminne
den 31 oktober 1983.

Anderstorps gård, Anderstorpsgården 3
Anderstorps gård i sin nuvarande gestalt anlades på
1870-talet av sönerna till grosshandlare Johan
Hällberg, som hade en handelsgård vid Storgatan
i Skellefteå socken och drev rederirörelse med
egna fartyg. Gården var i Hällbergska släktens ägo
till sekelskiftet. Åren 1933–1977 fungerade An-
derstorps gård som lantbruksskola i hushållnings-
sällskapets regi – numera ägs den av Stiftelsen
Skelleftebostäder och bostadshusen har fått an-
vändning som daghem.

I Anderstorps gård ingår tre bostadshus, ett
magasin och en isbod, medan övriga ekonomi-
byggnader rivits. Byggnaderna har till det yttre
föga förändrats sedan de uppfördes, och även i det
inre finns originalinredning bevarad i flera rum.
Fasaderna är tidstypiskt inklädda med brädfod-
ring i fasspont med lövsågade utsmyckningar med
motiv hämtade ur samtida mönsterböcker.

Gårdsgruppen utgör ett välbevarat och repre-
sentativt exempel på de större lantgårdar handels-
männen i städerna under 1800-talets senare del
gärna uppförde i städernas närhet.

Anderstorps gård blev byggnadsminnesförklarad
1988–04–25.

Nybygget i Rismyrliden, Skellefteå-Rismyr-
liden 1:2, 1:1
Rismyrliden är en nybyggargård från 1825 med
bebyggelse från 1800-talets mitt och senare hälft.
Anläggningen omfattar tretton byggnader, där
varje byggnad har en särskild funktion. Det finns
två bostadshus, bagarstuga, tre lador, bod, rund-
loge, torkbastu, smedja, sommarladugård med
fårhus, källare och ladugårdslänga. Samtliga bygg-
nader är omålade och uppförda av timmer (stall/
ladugårdsbyggnadens väggar är delvis av brädor).
Rismyrliden är ett gott exempel på ett nybygge
från 1800-talet.

Anläggningen blev byggnadsminnesförklarad
1990–06–14.

Repslageriet i Kåge, Storkåge 16:65
Kåge var under mitten av 1800-talet en viktig
importhamn. Här fanns två skeppsvarv, en såg, en
kvarn och ett par garverier förutom byggnader för
den handel som följde med sjöfarten. Här fanns
också tidigt två repslagerier belägna ute på Ön.
Johan, ”Janke”, Kågström övertog det ena 1874.
Förutom banan, som var öppen utan tak och
väggar, fanns det en tvåvåningsbod för verktyg
och maskiner samt häckelbod.

Verksamheten flyttades 1910 med hampboden
och alla redskap till Granden på den norra sidan
av Kågeälven. I anslutning till hampboden bygg-
des tak och väggar till banan. Vid laga skifte 1928
flyttades boden och hela repslagarbanan till den
nuvarande platsen. Repslageriet var i produktion
fram till 1950-talet då företaget blev grossistfirma
i tågvirke.

Byggnaden inrymmer repslagarbana med full-
ständigt bevarad fast inredning, verktyg och ma-
skiner från repslageriets tid. I ena änden ligger en
tvåvåningsbod med verkstad och förvaringsut-
rymmen. Det finns i Sverige knappast någon lika
komplett och omfattande repslagarbana.

Repslageriet blev förklarad som byggnadsminne
1991–03–19.
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Lejonströmsbron över Skellefteälven,
Skellefteå
Den första bron på det gamla färjestället över
Skellefteälven vid Lejonström togs i bruk 1737.
Bron är en spännverksbro av trä och har sedan
tillkomsten förändrats och förlängts, men i sitt
ursprungliga läge. Dagens bro visar huvudsakligen
den utformning den fick under 1860–70-talen.
Då utfördes omfattande utbyten och reparationer
varvid hängverk tillkom i de sju största spannen.
Vid detta tillfälle omgjordes också de träkistor som
bar bron till bropelare av stenmurverk. Ytterligare
ombyggnader och reparationer har utförts genom
åren, bl a 1929–30 då bron avkortades genom att
fem spann på södra sidan ersattes av en jordbank.
Därigenom fick den sin nuvarande längd, 207,5
meter.

Lejonströmsbron blev byggnadsminnesförkla-
rad 1994–03–14.

Gåsörens fyr, Gåsören 1:2
Fyrplatsen Gåsören anlades 1881. Gåsören är en
liten fyrplats som ej har varit helårsbemannad,
utan fyren var släckt under de perioder farlederna
var igenfrusna. Fyrpersonalen bodde då på fast-
landet. Bebyggelsen på Gåsören har till följd av
detta inte varit så omfattande som vid de större
fyrplatserna. Gåsören var även lotsplats mellan
åren 1904 och 1967 då ny lotsstation vid Näsudden
på fastlandet togs i bruk. Bebyggelsen på Gåsören
kompletterades under denna tid bl a med ett
lotsuppassningshus.

Det kombinerade fyr- och bostadshuset, som
byggdes 1882, är litet och medgav bara bostads-
utrymme för en familj.  Av ritningssignaturen att
döma, ritades fyrhuset 1879 av majoren och
överfyringenjören Nils Gustaf von Heidenstam
(1822–1887).

År 1921 byggdes den nya betongfyren på
Gåsören, 50 m väster om den gamla fyren från
1882. Den gamla släcktes då och fyrapparaten
monterades ned. I och med detta var den 36-åriga
fyrvaktarepoken slut och tillsynen av de byggnader
som hört till fyrepoken övertogs av lotsarna.

Fyr- och bostadshus
Stomme av plank med vitmålad profilerad locklist-
panel, nedåt avslutad med spetsar. Sexdelade vita
mittpostfönster med gråmålade foder och fönster-
luckor. Sadeltaket är täckt med skiffer från Gryt-

hyttans Skifferverk. Det lades 1899 och omlades
med skiffer av samma ursprung 1994. Fyrtorn i
trä, klätt med vitmålad kopparplåt och koniskt tak
täckt med kopparplåt och kula på toppen. Vind-
flöjeln bär texten ”Lots 1904”. År 1883 ändrades
torntrappan till lanterninen och år 1886 inreddes
ett boningsrum på vinden.

Uthus med vedbod och dass
Byggnaden uppfördes 1881 i regelverk med stå-
ende, rödfärgad panel. Vita dörr- och fönster-
foder. Försett med skiffertak 1899. Invändigt
oförändrat med tvåhåls torrdass.

Källare
Källaren byggdes 1883 och uppfördes av murad
natursten på ett ovanligt sätt, till hälften under
marknivå. Fyrplatsernas källarbyggnader ligger
vanligen, till följd av markförhållandena, helt
ovan mark och är uppförda av sten. Klapper-
stensfältet har här möjliggjort placering delvis
under marknivån. Källaren är numera försett med
plåttak, men har tidigare haft bräd- eller papptak.

Gåsörens fyrplats blev byggnadsminnesförklarad
2001–07–06.

Gåsörens fyr.
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Kyrkor, 4 kap KML
(läs mer om Kulturminneslagen, kap 4, sid 239)

Boliden, Bolidens församling
Tegelkyrka med brett långhus och smalare kor.
Ritad av arkitekt Peter Celsing. Byggmästare Evert
Lindqvist, Bastuträsk. Invigd 1960.

Kusmark, Kågedalens församling
Vitrappad tegelkyrka, rektangulärt långhus, lägre
och smalare kor. Kraftigt västtorn med svängda
takfall, lanternin och kyrktupp. Arkitekt Kjell
Westin. Byggmästare N. J. Ödmark, Örnsköldsvik.
Invigd 1932.

Kåge, Kågedalens församling
Träkyrka, långhus med lågt och kraftigt torn, hög
och spetsig spira. Invigd 1926. Arkitekt Knut
Nordenskjöld. Byggmästare J. B. Grönlund.

Skellefteå, Skellefteå landsförsamling
Nyklassicistisk korskyrka med fyra tempelgavels-
fasader. Lanternin av trä över korsmitten. Upp-
förd av tegel och gråsten. Arkitekt Jacob Thomas-
son Rijf, Österbotten. Byggd av murarmästare
Asplund från Umeå. Invigd 1800.

Skellefteå stad, S:t Olof. Skellefteå stads-
församling
Långhuskyrka av tegel. Brett mittskepp med sma-
lare sidoskepp och kor. Korta korsarmar.  Arkitek-
ter Knut Nordenskjöld och G. A. Falk, Stock-
holm. Invigd 1927.

Skelleftehamn, S:t Örjans församling
Enskeppigt långhus i putsat tegel med brant sadel-

tak och takryttare i väster. Arkitekt John Åker-
lund. Byggmästare John Sandberg, Skellefteå.
Invigd 1935.

Ursviken, S:t Örjans församling
Ursprungligen sjömanskyrka av trä. Ritad av bygg-
mästare C. Eriksson, Smedjebacken, Dalarna.
Byggmästare Lars Vikström, Stämningsgården,
Skellefteå. Invigd 1912.

Specialinventeringar
Dessa inventeringar innehåller kulturhistoriska
klassificeringar eller åtgärdsförslag

Prästgårdar
Skellefteå Kaplansbord 1:4, kv Kyrkvärden, Skellefteå
landsförsamling.
Komministerboställe, 1700-talets senare del, ut-
byggd 1884.
Kyrkoherden 1, Skellefteå landsförsamling.
F d kyrkoherdeboställe, Luleå stifts stiftsgård,
uppfört 1801–02.
Ringaren 9, Skellefteå landsförsamling.
F d komministerboställe, kyrkoherdeboställe, upp-
fört 1865.
Kv Strömsör, S:t Olofs församling, Skellefteå.
Kyrkoherdeboställe, uppfört 1838 och senare.
Källa: Prästgårdar i Västerbottens län. Kulturhisto-
risk inventering 1986. Västerbottens museum.

Broar
Gummarksbäcken i Sågen (väg AC574)
Stenvalvsbro, ca 1935.
Bäck i Bonnstan, Skellefteå (kommunal)
Stenvalvsbro.
Boströmsbäcken, Nygatan (kommunal)
Stenvalvsbro, 1892.
Boströmsbäcken, Storgatan (kommunal)
Stenvalvsbro, troligen före 1892.
Lejonströmsbron i Skellefteå (väg 5306)
Träspännverksbro, 1737, 1870
Skellefteälven vid Finnforsfallet (väg 805)
Stålfackverksbro, 1927.
Parkbron i Skellefteå (väg 5300)
Stålfackverksbro, Gerberbalkar, 1913.
Källa: Broar i Västerbottens län. En kulturhistorisk
inventering. Länsstyrelsens Meddelande 13/1995.

Skellefteå landsförsamlings kyrka.
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Vägmiljöer
Väg nr
547 Sågen–Gummarksnoret. Stenvalvsbro,

del av gamla sockenvägen
Skellefteå–Burträsk

758 Tjärn–Rönnbäcken
802 V Skråmträsk–Skråmträsk
807 Burträsk–Ragvaldsträsk, del av gamla

sockenvägen Skellefteå–Burträsk 1781
(även Burträsks sn)

811 V Hjåggböle–Ragvaldsträsk,
(även Bureå sn)

816 Sunnanå–Gärdsmark, del av gamla
sockenvägen, Skellefteå–Burträsk, 1781

876 Ostvik–Stavaträsk–Österjörn (även
Jörns sn)

919 Svanström–Strömfors–Bastunäs
1627 Tjärn, del av gamla kustlandsvägen
1772 Långbäck–Norrliden
1934 Skellefteå–Bodan
2198, 1559, 1827

Stämningsgården–Varuträsk
Källa: Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Väster-
bottens län. Länsstyrelsens Meddelande 2/2001.

Kartan visar gamla kustlandsvägens sträckning genom
Skellefteå socken.
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VÅRT KULTURARV skyddas framför allt av
kulturminneslagen, där exempelvis forn-

lämningar, den kyrkliga miljön och vissa synner-
ligen märkliga byggnader åtnjuter ett lagskydd.
En annan lag, som i hög grad berör våra kulturhis-
toriskt värdefulla miljöer är plan- och bygglagen,
vilken anvisar hur kommunerna skall behandla
byggande och planering. Dessutom finns en över-
gripande lag, miljöbalken, vars bestämmelser skall
tillämpas vid prövning av en rad andra lagar.
Denna ”paraplylag” betraktar kulturvärdena i mil-
jön som resurser vi skall hushålla med.

Kulturminneslagen (1988:950)
Sedan 1 januari 1989 gäller en samlad lag för vissa
särskilt värdefulla kulturminnen, den s k kultur-
minneslagen (KML). Den ger skydd för fasta
fornlämningar, synnerligen märkliga byggnader
(byggnadsminnen) och bebyggelsemiljöer samt
för miljön kring våra kyrkor och äldre begravnings-
platser. Inledningsvis slår kulturminneslagen fast:
”Det är en nationell angelägenhet att skydda och
vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av
alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den
som planerar eller utför ett arbete skall se till att
skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller
begränsas” (1 §).

Ett par av KML:s kapitel har särskild betydelse
för bevarandet av värdena i vår kulturmiljö. 2 kap
KML klargör det grundläggande skydd som alla
fasta fornlämningar, okända såväl som kända, har.
Lagen klargör att fornlämningar är ”lämningar
efter människors verksamhet under forna tider,
som har tillkommit genom äldre tiders bruk och
som är varaktigt övergivna”. Här anges också att
till fornlämningarna hör ett område på marken:
”Till en fast fornlämning hör ett så stort område
på marken eller på sjöbotten som behövs för att
bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt
utrymme med hänsyn till dess art och betydelse.
Detta område benämns fornlämningsområde...”
(2 §). Detta betyder att fornlämningar, genom sitt

ovillkorliga lagskydd även styr förändringar och
ingrepp och därmed markanvändningen i det
omgivande landskapet.

3 kap KML behandlar möjligheten att lag-
skydda vissa ”synnerligen märkliga” byggnader:
”En byggnad som är synnerligen märklig genom
sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett
kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelse-
område får förklaras för byggnadsminne av läns-
styrelsen. Bestämmelserna får ... också tillämpas
på park, trädgård eller annan anläggning av kul-
turhistoriskt värde” (1 §). Även statliga byggnader
kan skyddas på samma vis, men då tillämpas en
särskild förordning, STS 1988:1229, om statliga
byggnadsminnen.

4 kap KML redovisar skyddet av kyrkliga kul-
turminnen. Kyrkobyggnader byggda före 1940
får inte ändras utan Länsstyrelsens tillstånd (3 §).
De kyrkliga inventarierna skall förvaras och vårdas
väl (6,7 §§). Även begravningsplatser skall betrak-
tas som en del av kulturmiljön (11 §). Är begrav-
ningsplatserna anlagda före 1940 krävs Länssty-
relsens tillstånd vid ändringar (13 §).
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen (1987:10)
Det har blivit alltmer självklart att vid planering
och byggande ta tillvara de kulturvärden som
finns i den befintliga bebyggelsen och i landska-
pet. Till dessa räknas spåren från tidigare genera-
tioners liv och verksamheter på en plats. De bygg-
nader som bibehållits oförändrade fram till våra
dagar har ett särskilt högt kulturhistoriskt värde.
De är att betrakta som historiskt källmaterial – de
berättar på ett påtagligt sätt om den tid då de
byggdes och ger svar på frågor om byggnadsteknik
i äldre tider, om produktionsförhållanden, bostads-
skick, ägoförhållanden, om vad man har tyckt
varit vackert, representativt och om mycket annat.

Genuin bebyggelse i ett öppet odlingslandskap
upplevs dessutom positivt av de flesta. Här ligger
mycket av bygdens identitet. Många har person-
liga minnesplatser i landskapet och en del byggna-
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der har symbolvärde för hela byn eller trakten. Be-
varande av spår från vår historia är ett av våra
allmänintressen.

Detta synsätt ligger bakom många av bestäm-
melserna i plan- och bygglagen (PBL), som trädde
i kraft den 1 juli 1987.

I PBL finns bestämmelser för hur förändring
eller nyuppförande av byggnader skall hanteras av
kommunens byggnadsnämnd för att hänsyn och
aktsamhet skall gälla. Detta har stor betydelse för
de miljövärden vi vill slå vakt om.

Anpassning
I 3 kap 1 § PBL ställs krav på byggnader: ”Bygg-
nader skall placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbil-
den och till natur- och kulturvärdena på plat-
sen...”. Nya byggnader skall placeras, utformas
och färgsättas på ett sätt som tar hänsyn till omgiv-
ningen. Byggnader skall ha en yttre form och färg
som är lämpliga för byggnaderna som sådana och
som ger en god helhetsverkan.

Varsam ombyggnad
3 kap 10 § reglerar om- och tillbyggnader: ”Änd-
ringar av en byggnad skall utföras varsamt så att
byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess
byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara”.

Byggnaderna får inte förvanskas
Särskilt värdefulla byggnader behandlas för sig i
12 §: ”Byggnader, som är särskilt värdefulla från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konst-
närlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelse-
område av denna karaktär, får inte förvanskas”.

Anpassat underhåll
Om underhåll av byggnader sägs i 13 §: ”Under-
hållet skall anpassas till byggnadens värde från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konst-
närlig synpunkt samt till omgivningens karaktär.
Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att
deras särart bevaras”.

Vårdade tomter
Placeringen av nya tomter i landskapet behandlas
också. PBL 3 kap 15 § stipulerar: "Tomter som tas
i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett sätt

som är lämpligt med hänsyn till stads- eller land-
skapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen". Hur tomter skall hanteras anges i 17 §:
”Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk
för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick (...)
Tomter, som är särskilt värdefulla från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn-
punkt, får inte förvanskas i de avseenden de om-
fattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller
i områdesbestämmelser”.

Översiktsplaner, detaljplaner och
områdesbestämmelser
I kommunens översiktsplan för användning av
marken redovisas områden av nationell betydelse
för kulturmiljövården, naturvården, friluftslivet
m fl. Kommunen kan också redovisa de kommu-
nalt sett kulturhistoriskt värdefulla miljöerna, t ex
de som beskrivs i detta kulturmiljöprogram. 4 kap
PBL behandlar översiktsplaner. Den första para-
grafen anger att i översiktsplan skall redovisas all-
männa intressen som bör beaktas vid beslut om
användning av mark och vatten. Genom att redo-
visa riksintressen och andra kulturhistoriskt värde-
fulla miljöer kan kommunens alla kulturmiljöer
framöver ingå som en naturlig del i översiktspla-
nen.

I 5 kap PBL behandlas detaljplaner och områdes-
bestämmelser. Områdesbestämmelser kan utfär-
das av kommunen för begränsade områden och
syftar till att säkerställa intentioner uttryckta i
översiktsplanen eller för att tillgodose skyddet av
ett riksintresse. Områdesbestämmelser kan reg-
lera vilka åtgärder i samband med byggande samt
om- och tillbyggnad som är lovpliktiga och såle-
des skall prövas av byggnadsnämnden. Vidare kan
man reglera grunddragen i användningen av mark-
och vattenområden, placering, utformning och
utförande av byggnader, andra anläggningar eller
tomter samt största tillåtna byggnadsarea för fri-
tidshus och storleken på tomter till sådana hus.
Användning och utformning av allmänna platser
samt vegetation och markytans utformning kan
också styras med områdesbestämmelser (16 §).

Enligt 5 kap 7 och 16 § får i detaljplan och
områdesbestämelser meddelas bestämmelser om
"...placering, utformning och utförande av bygg-
nader, andra anläggningar och tomter, varvid får
meddelas varsamhetsbestämmelser för att preci-
sera kraven i 3 kap 10 §, skyddsbestämmelser för
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byggnader som avses i 3 kap 12 § och för tomter
som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhis-
torisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,
rivningsförbud för byggnader som avses i 3 kap 12
§..." samt "...användning och utformning av all-
männa platser, varvid får meddelas skydds-
bestämmelser för sådana platser som är särskilt
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljö-
mässig eller konstnärlig synpunkt".
Beslutande myndighet: kommunen.

Miljöbalken (1998:808)
Som ett paraply över PBL och en mängd andra
markreglerande lagar fungerar miljöbalken  (MB).
Denna lag utvecklar och lagfäster den tidigare
fysiska riksplaneringen vars syfte var att värna om
vissa natur- och kulturvärden. MB verkar även
genom andra lagar. När kommunen eller andra
organ t ex tillämpar PBL, väglagen eller skogs-
vårdslagen måste de följa MB:s regler om hur olika
värden och verksamheter skall skyddas. De grund-
läggande bestämmelserna gäller generellt och vi-
sar hur samhället skall hantera resurserna mark
och vatten.

Bestämmelserna i MB syftar till att främja en
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam
och god miljö. Fem målområden anges. Bl a skall
värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och
vårdas samt mark, vatten och fysisk miljö i övrigt
användas så att en från ekologisk, social, kulturell
och samhällsekonomiskt synpunkt långsiktigt god
hushållning tryggas (1 kap 1 §). Miljöbalken om-
fattar därmed även den fysiska kulturmiljön.

Kulturmiljön är en av de resurser som vi skall
hushålla med. I 3 kap om grundläggande bestäm-
melser sägs i 6 § : ”Mark- och vattenområden samt
fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön..."

Riksintressen
Genom beslut av de centrala verken under 1987
utpekades särskilda områden som riksintressanta
för bland annat kulturmiljövården, naturvården
och friluftslivet. Dessa har ett särskilt skydd enligt
3 kap 6 § MB, andra stycket: ”Områden som är av
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården

eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som
avses i första stycket”. ”Skall så långt möjligt
skyddas” i paragrafens första stycke har således
bytts mot ”skall skyddas”.

Ungefär 1 700 av Sveriges mest värdefulla
kulturmiljöer har bedömts vara av riksintresse. I
Västerbottens län finns 52 kulturmiljöer av riks-
intresse, alla utvalda därför att de speglar vår
landsändas speciella historia. Inom Skellefteå kom-
mun finns bl a två stora riksintresseområden, längs
Byskeälven och runt Bygdeträsk och Göksjön.

Miljöbalkens andra avdelning behandlar skydd
av naturen. En nyhet här är en paragraf som
medger inrättande av kulturreservat (7 kap 9 §).
Syftet är att bevara värdefulla kulturpräglade
landskap. Kulturreservat kan bildas av såväl
länsstyrelse som kommun. Som tidigare kan även
naturreservat innehålla höga kulturmiljövärden.

I Västerbottens län finns två naturreservat som
uttalat bildats för att skydda specifika värden i det
odlade landskapet. Dessa kulturlandskap är Svan-
sele dammängar i Norsjö kommun och Hummel-
holms lövängar i Nordmalings kommun. Ett nytt
kulturreservat har tillkommit: Rörträsk silängar i
Norsjö kommun.

BVL (SFS 1994:847) Lag om tekniska
egenskapskrav på byggnadsverk
m m och BVF (SFS 1994:1215) För-
ordning om tekniska egenskapskrav
Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall un-
der förutsättning av normalt underhåll, under en
ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga
tekniska egenskapskrav § 2. Dock skall varsamhets-
kraven beaktas som finns i 3 kap 10–14 §§ plan-
och bygglagen (1987:10).

Tillämpningen av de tekniska
egenskapskraven
De tekniska egenskapskrav som ställs i BVL och
BVF är i princip desamma oavsett om det handlar
om uppförande av nya byggnader eller ändringar
i befintliga. På det som ändras skall emellertid
dessa krav tillämpas med hänsyn till ändringens
omfattning, byggnadens förutsättningar och
varsamhetskravet.

Kravet på varsamhet innebär att de tekniska
egenskaperna skall tillgodoses genom sådana lös-
ningar som är varsamma mot byggnaden och att
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åtgärderna skall utföras så varsamt som möjligt.
Särskilt värdefulla byggnader och tomter får inte
förvanskas.

En ordentlig förundersökning är en förutsätt-
ning för en given del av ett professionellt ändrings-
arbete. I de fall en bygganmälan krävs bör resulta-
tet av förundersökningen ingå som en naturlig del
i den projektbeskrivning som skall fogas till anmä-
lan.

En förutsättning för att byggnadens särdrag
skall kunna behandlas varsamt respektive skyddas
mot förvanskning är att projekteringen utföres
med kunskap och omsorg om husets kvaliteter
och möjligheter både i helhet och detalj.

Varsamhet är att hushålla med resurserna. Det
innebär att varsamhet måste bygga på en helhets-
syn på det man utgår ifrån – byggnaden och
grannskapet – och det man vill uppnå: återställa
och skapa nya funktioner.

Några enkla grundregler kan ges:
- Låt byggnaden, dess egenskaper och karaktär

vara utgångspunkt för åtgärderna.
- Rådgör på ett tidigt stadium med Skellefteå

museum eller annan antikvarisk expertis.
- Begränsa ingreppen och bevara och reparera

det som fungerar. Sträva efter att tillgodose nya
funktionskrav med utnyttjande av byggnadens
egna möjligheter.

- Sök lösningar som stämmer överens med bygg-
nadens gestaltning och tekniska utförande både
i helhet och i detaljer. Rådgör tidigt med tek-
nisk expertis.

- Välj lösningar och material som underlättar ett
långsiktigt underhåll och som i framtiden med
ger utbyte eller förnyelse utan stora ingrepp.

Varsam ändring (tidigare om- och
tillbyggnad)
Från och med den 1 juli 1995 har begreppet
ombyggnad tagits bort ur plan- och bygg-
lagstiftningen. Allting som inte är nybyggnad eller
underhåll kallas nu för ändring. Ändringen kan
vara tillbyggnad eller annan ändring.

Med tillbyggnad avses åtgärder som ökar en
byggnads volym oavsett i vilken riktning detta
sker. Hit räknas alltså påbyggnad och utgrävning
för källare, men inte att en vind inreds inom
befintlig byggnadsvolym.

Med annan ändring (annan än tillbyggnad)

avses yttre eller inre åtgärd som innebär ändring av
till exempel planlösning, fasad, konstruktion,
installationer eller byte av inredning och material
i större omfattning än vad som följer av underhåll.
Ändringsbegreppet är inte kopplat till om en
byggnads brukstid förlängs eller inte utan utgår
från åtgärden som sådan.

Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt
så att dess särdrag beaktas och dess värden tas till
vara.

Hänsyn till kulturvärden i miljön
I flera lagar finns särskilda paragrafer om hänsyn
till kulturvärdena i vår miljö. Nedan följer en kort
genomgång av ett par sådana lagstiftningar.

Skogsvårdslagen
(1979:429, ändrad och omtryckt 1993:553)
Skogsvårdslagen anger att det för varje bruknings-
enhet skall finnas en redovisning som anger hur
skogen ser ut och vilka natur- och kulturmiljö-
värden som har registrerats för brukningsenheten
(§ 14 a). När skogsstyrelsen ger tillstånd till avverk-
ning ska skogsstyrelsen även besluta om vilka
hänsyn som skall tas till naturvårdens och
kulturmiljövårdens intressen (§ 18). I föreskrif-
terna till skogsvårdslagens 30 § sägs: ”...Hänsyn
skall tas till värdefull kulturmiljö och landskaps-
bild...”. Vidare finns föreskrifter som innebär
varsamhet med miljön runt och i det odlade
landskapet. Exempelvis skall det runt öppna ut-
rymmen såsom inägor och bosättningar vid av-
verkningar lämnas en så stor mängd träd att detta
kan uppfattas. Vid beståndsanläggning kan smärre
inägor undantas från plantering, och vid torp,
fäbodar eller vid lämningar av annan bebyggelse
bör inte plantering ske. I syftet med ett hänsyns-
fullt skogsbruk ingår också att skiften inne i
jordbruksbyar inte skall skogsplanteras så att åker-
marken och byns ”inre ram” slås ut. Numera
tillåter lagstiftningen även att jordbruksmark lig-
ger i långtidsträda utan att betraktas som skogs-
mark.

Väglagen
(1971:948)
Vid prövning av ärenden enligt denna lag skall 2-
4 kap, 5 kap 3 § och 16 kap 5 § Miljöbalken
tillämpas. Vid byggande av väg skall tillses att
vägen får sådant läge och utförande att ändamålet
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med vägen vinns med minsta intrång och olägen-
het, utan oskälig kostnad, och att hänsyn tas till
stads- och landskapsbilden och till natur- och
kulturvärden (13 §). I Vägkungörelsen (1971:954,
omtryckt 1987:461) 26 § nämns landskap, natur,
bebyggelse och fornlämningar särskilt: ”När en
arbetsplan upprättas skall särskilt iakttas... att till-
börlig hänsyn tas till befintlig och blivande bebyg-
gelse utmed vägen... att vägen får en mjuk och
naturlig inpassning i landskapet... att naturföre-
mål eller naturområde av särskilt intresse eller
fornlämning så långt det är möjligt skyddas mot
skadlig inverkan”.

Samhällets stödformer
Samhällets strävanden att vårda och bevara kul-
turhistoriskt värdefulla miljöer visar sig bland
annat genom lagstiftningen. För att i viss mån
under lätta vården och bevarandet av vårt kultur-
arv för såväl enskilda som myndigheter erbjuder
samhället också olika slags ekonomiska stödformer.
Fastighetsägare kan få kostnader betalda för att
täcka eventuella fördyringar, exempelvis vid un-
derhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Vård av vissa fornlämningar och byggnader be-
kostas av staten. En jordbrukare kan få ersättning
för brukande av odlingslandskap med höga natur-
och kulturvärden. Nedan följer en förteckning
över olika samhälleliga stödformer. Reglerna för
dessa omarbetas och förändras i takt med samhäl-
lets övriga omvandling. Aktuella uppgifter om de
olika stödformerna kan lämnas av kulturmiljö-
funktionen vid Länsstyrelsen i Umeå, tel 090-
10 70 00.

Anslag för kulturmiljövård
Länsstyrelserna har dispositionsrätt till ett särskilt
anslag för kulturmiljövård. Anslaget rymmer medel
för tre huvudändamål; byggnadsvård, fornminnes-
vård och kulturlandskapsvård. Dessa medel är
begränsade, varför även kommuner och andra
myndigheter kan bidra med medel till kulturmiljö-
vård i olika former.

Byggnadsvård
Enskild person eller kommun kan lämna in ansö-
kan om byggnadsvårdsbidrag till Länsstyrelsen.

Bidraget kan täcka s k antikvariska överkostnader
vid upprustning. Bidraget gäller upprustning av
kulturhistorisk bebyggelse av särskilt stort värde.

Anslaget för byggnadsvård kan också användas
till information, exempelvis i form av skyltning
vid kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Fornminnesvård
Anslaget för fornminnesvård syftar till att vårda
och sprida information kring ett representativt
urval av våra fornlämningar.

Anslaget kan också användas till bidrag för
mindre arkeologiska undersökningar och till ar-
keologiska utredningar, liksom till pedagogiska
insatser.

Kulturlandskapsvård
KOLA-medel (kulturvårdsåtgärder i odlings-
landskapet) går i första hand till kulturmiljöer som
skyddas som kulturreservat enligt miljöbalken,
men också till andra miljöer som har ett högt
kulturhistoriskt värde och som är representativa
för den agrara utvecklingen. Medlen skall gå till
vård, kontinuerlig hävd och underhåll av kultur-
landskapets olika beståndsdelar, så att det kultur-
historiska innehållet blir tydligt. Mer konkret kan
anslaget användas till restaurering och underhåll
av lador och hägnader, eller till fortsatt hävd med
äldre brukningsmetoder. Sådana åtgärder gagnar
förståelsen av vårt kulturlandskap. För att ytterli-
gare skapa förståelse och intresse för odlings-
landskapets kulturvärden kan medlen även an-
vändas till olika slags informationsinsatser.
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Bureå socken
Bureå
Enstaka objekt
Bureå 1:23 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Ps), ladugårdslänga,
bod

Bureå 1:59 Bostadshus, uthus
Bureå 2:31 Bostadshus
Bureå 2:46 Bostadshus
Bureå 2:79 Hembygdsgård: Bostadshus

(Ps), sommarladugård, f d
kapell

Bureå 4:152 Bostadshus (Ps), bagarstuga
(Es), ladugård

Bureå 5:42/5:102 Bostadshus, sommarstuga
(Es), ladugård

Bureå 5:91 Bostadshus, uthus
Bureå 6:7/6:21 Kyrka
Bureå 6:20/6:31 Bostadshus, uthus
Bureå 6:35/2:106 Bostadshus (tillbyggd Ps),

sommarstuga (Es)
(Bureå 7:45)

Bureå 6:66 Bostadshus
Bureå 6:92 Bostadshus, uthuslänga
Bureå 7:34 Ladugårdslänga
Bureå 7:40 Paviljong (Bureå 7:49)
Bureå 7:47 Bostadshus (Ps), bostadshus

(Es), bagarstuga (Es),
genomkörsbod

Bureå 7:70 Bostadshus
Bureå 7:79 Bostadshus
Bureå 7:114 Bostadshus
Bureå 7:123 Bostadshus (Es), bostadshus,

snickarbod
Bureå 8:3 Bostadshus
Bureå 8:3 Bostadshus
Bureå 8:3 Bostadshus
Bureå 8:5 Bostadshus
Bureå 8:45/8:46 Bostadshus (Kb), sommarbo-

stad (Bureå 8:24)
Bureå 21:41 Bostadshus (Ps) (Bureå 21:1)

Bureå 23:1 Bostadshus (Ps), bagarstuga
(Es), ladugård, sommarladu-
gård

Bureå 39:1 Brandstation (Bureå S)
Bureå 39:1/39:30 Bostadshus (Ps), pumphus

(Bureå 3:79)
Bureå 39:1/39:58 Bostadshus, två magasin
Bureå 39:24 Bostadshus (Bureå 3:79)
Bureå 39:39 Bostadshus, uthus (Bureå

3:79)
Bureå 43:2 Gravkapell
Bureå 60:5 Bostadshus (Muraren 5)
Bureå 60:6 Bostadshus (Muraren 6)
Bureå 66:2 Bostadshus, uthus

(Torpet 2:2, Järpen 2)
Bureå 66:4 F d soldattorp (Es) (Älvsborg

1:1, Järpen 4)
Bureå 68:4 Flerfamiljshus (Bureå 3:7,

Bofinken 4)
Fridhem 7:1 Två bostadshus
Torpet 2:1 Verkstadsbyggnad
Torpet 2:7 Uthus
Torpet 2:8 Bostadshus

Bäck, nedre
Miljö 1
Bäck 1:5 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), ladugård och
rundloge

Bäck 1:11 Sommarstuga och kornbod
Bäck 1:20 Bostadshus (Es), lusthus och

uthus
Bäck 2:19 Rundloge
Bäck 3:9 Tvättstuga
Bäck 3:23 Bönhus
Bäck 3:25 Smedja
Bäck 4:5 Skola och dass
Bäck 4:11 Bostadshus (Es med bod),

bagarstuga, ladugård, rund-
loge, kornbod och smedja

REGISTER

REGISTRET  NEDAN  PRESENTERAR  all  bebyg-
gelse i Skellefteå kommun som i dagslä-

get anses vara av kulturhistoriskt värde, dvs både
byggnader som tidigare beskrivits i respektive kul-
turmiljö och bebyggelse som ligger utanför så-
dana miljöer. Syftet med denna totalförteckning

är att underlätta sökande efter varje enskild fast-
ighet. De kulturhistoriska objekten presenteras
sockenvis i bokstavsordning.
(Ps) = parstuga
(Es) = enkelstuga
(Kb) = korsbyggnad

k
a
p.

4 över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
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Bäck 7:19 Bostadshus (Ps), bagarstuga
(Es), bod, ladugård, lada och
rundloge

Bäck 9:16 Bagarstuga och rundloge
Bäck 15:2 Bostadshus med bagarstuga
Bäck 34:4 Rundloge, kornbod, ladu-

gård och bod
Bäck 38:1 Rundloge
Bäck 38:2 Kraftstation
Bäck 38:3 Sommarstuga (Es), ladugård

och rundloge
Bäck 39:1 Bagarstuga (Es med bod)
Stenbrottet 2:1 Bostadshus, sommarstuga,

ladugård och källare
Enstaka objekt
Bäck 5:2 Bostadshus, sommarstuga,

ladugårdslänga, bod
Bäck 7:15 Lillstuga
Bäck 7:20 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es) och ladugård

Bäck, övre
Enstaka objekt
Bäck 10:10 Bostadshus (Ps)

Hjoggböle, östra
Miljö 2
Hjoggböle 4:3 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Ps)
Hjoggböle 4:17 Två bostadshus (Ps), dubbel-

bod
Hjoggböle 4:63 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es)
Hjoggböle 5:13 Bostadshus (Es)
Hjoggböle 5:15 Bagarstuga
Hjoggböle 6:31 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es)

Sandviken
Miljö 3
Burvik 13:1 Salteri, sjöbodar

Strömsholm
Miljö 4
Bureå 8:32 Herrgård, uthuslänga, bo-

stadshus
Bureå 8:34 Bostadshus (Ps), dubbelbod
Bureå 8:35 Bostadshus
Bureå 8:43 Bostadshus (Es), rundloge,

kantverk

Örviken
Miljö 5
Yttervik 3:16 Arbetarkasern (Yttervik

13:1)
Yttervik 3:51 Bostadshus, tidigare för-

mansbostad, två uthuslängor
(Yttervik 13:1)

Yttervik 5:20 Bostadshus, tidigare inspek-
torsbostad, gäststuga, uthus-
länga (Yttervik 13:1)

Yttervik 13:1 Förmansbostad, mindre bo-
stadshus (Yttervik 13:3)

Yttervik 13:2/13:5/
13:14/13:19 Sulfitfabrik, verkstad och

kontor, vaktlokal, oljekäll-
are, förråd och verkstad

Yttervik 13:11 Bostadshus
Yttervik 13:12 Disponentbostad
Yttervik 13:13 Bostadshus
Yttervik 13:17 Bostadshus (Yttervik 13:12)
Yttervik 13:18 Arbetarkasern, uthuslänga

(Yttervik 13:2)
Enstaka objekt
Ytterursviken 5:21 Bostadshus
Yttervik 1:8 Sommarstuga (Es)
Yttervik 1:13 Sommarstuga (Es)
Yttervik 1:14 Bostadshus, sommarstuga
Yttervik 1:15 Sommarstuga (Es), bod-

länga, loge
Yttervik 1:17 Sommarstuga (Ps), bod, ut-

hus
Yttervik 3:15 Bostadshus
Yttervik 3:18 Folkets Hus, uthus
Yttervik 3:23 Bostadshus
Yttervik 3:26 Bostadshus
Yttervik 3:56 Sommarstuga (Ps), bagar-

stuga (Es), loge, utedass
(Yttervik 3:54)

Yttervik 3:101 Bagarstuga (Es), ladugård,
rundloge, bod

Yttervik 4:41 Bostadshus (Ps), sommar-
stuga, bodlänga, rundloge

Yttervik 4:43 Bostadshus
Yttervik 5:5 Ladugård, rundloge, bod, ut-

hus
Yttervik 5:7 Bagarstuga (Es)
Yttervik 5:8 Sommarstuga (Es), bod
Yttervik 5:17 Bostadshus, nu fritidshus (Es)
Yttervik 5:26 Bostadshus
Yttervik 5:37 Sommarstuga (Es), rundloge
Yttervik 5:45 Bostadshus (Ps), öde

bostadshus (Es), rundloge,
uthus

Yttervik 5:46 Bostadshus (Es)
Yttervik 5:49 Bostadshus, bagarstuga (Es),

ladugård, isbod
Yttervik 5:50 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Ps), lekstuga, ladu
gård, långloge

Yttervik 5:51 Sommarstuga (Es), ladugård,
sommarladugård

Yttervik 5:54 Bostadshus (Es)
Yttervik 5:69 Bostadshus
Yttervik 5:74 Bostadshus
Yttervik 5:90 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga, bagarstuga, rundloge,
långloge
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Yttervik 6:10 Skola/bönhus
Yttervik 6:23 Bostadshus (Ps), ladugårds-

länga
Yttervik 6:33 Sommarstuga (Es)
Yttervik 15:1 Härbre, utedass
Yttervik 15:1 Bagarstuga (Es), bodlänga
Yttervik 16:1 Sommarstuga (Es), bagar-

stuga (Es), två rundlogar, två
bodar

Yttervik 16:1 Sommarstuga (Es)
Yttervik 16:2 Bostadshus (Ps), bagarstuga

med uthusdel
Yttervik S Fyra båthus

Burträsks socken

Andersvattnet
Miljö 1
Andersvattnet 1:5 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es), ladugårdslänga, rund-
loge

Andersvattnet 1:18 Sommar-/bagarstuga
(Andersvattnet 1:4)

Andersvattnet 1:18 Bostadshus (Ps) (Anders-
vattnet 1:11)

Andersvattnet 2:11 Sommarstuga (Ps),
bagarstuga (Es) (Anders-
vattnet 3:7)

Andersvattnet 2:17 Bostadshus (Ps), loge
(Andersvattnet 2:7)

Andersvattnet 4:2 Bostadshus (Ps), loge, korn-
bod

Andersvattnet 4:3 Sommarstuga (Es samman-
byggd med bod), bagarstuga

Enstaka objekt
Andersvattnet 1:20 Bostadshus (Ps) (Anders-

vattnet 1:12)
Andersvattnet 2:16 Bostadshus (Ps) (Anders-

vattnet 2:5/2:6)
Andersvattnet 4:4 Bostadshus, sommarstuga,

rundloge, bod
Andersvattnet 5:2 Bostadshus (Kb), bagarstuga,

rundloge

Backviken
Enstaka objekt
Backviken 1:21 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es), rundloge, två bodar
Backviken 1:34 Bostadshus (Ps), ladugård

(Backviken 1:12)
Backviken 2:1 Bostadshus (Es), rundloge
Bygdsiljum 8:22 Bostadshus (Ps), bagarstuga,

lada

Bergviken
Enstaka objekt
Bergviken 1:6 Bostadshus (Kb), sommar-

stuga (Es), bagarstuga

Bergviken 2:1 Bostadshus

Bjurfors
Enstaka objekt
Burträsks-
Bjurfors 1:4 Bagarstuga (Es), ladugård
B-Bjurfors 1:12 Bönhus
B-Bjurfors 2:5 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es), smedja, rundloge,
dubbelbod

B-Bjurfors 2:26 Bostadshus (Ps)
B-Bjurfors 2:28 Bostadshus (Ps), bagarstuga
B-Bjurfors 5:3 Öde bostadshus (Ps), öde

sommarstuga (Ps), rökbastu

Bodbysund
Miljö 2
Bodbyn 1:5 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es), ladugård, tre bodar
Bodbyn 1:16 Bostadshus (Kb), bostadshus

(Ps), bodlänga/rättarbostad,
ladugård, rundloge, bod

Bodbyn 1:36 Bostadshus (Ps) (Bodbyn
1:24)

Bodbyn 2:11 Affärs- och bostadshus
Bodbyn 2:15 Bygdegård
Bodbyn 2:16 Bostadshus (Ps)
Bodbyn 2:28 Bostadshus, sommarstuga

med uthusdel
Bodbyn 2:33 Sommarstuga (Ps), rundloge
Bodbyn 3:4 Sommarstuga (Ps)
Bodbyn 3:12 Rundloge, bod
Bodbyn 3:13 Två rundlogar, två bodar
Bodbyn 3:17 Sommarstuga, bod
Bodbyn 4:7 Sommarstuga (Ps)
Bodbyn 4:29 Bagarstuga (Es)
Bodbyn 4:30 Sommarstuga (Ps)
Bodbyn 12:3 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga, rundloge, bod
Bodbyn 12:8 Sommarstuga (Es), loge
Bodbyn 12:12 Bagarstuga (Es med uthus-

del)
Bodbyn 13:11 Öde bostadshus (Ps), rund-

loge
Bodbyn 13:17 Bostadshus
Bodbyn 13:19 Bostadshus (Bodbyn 13:8)
Bodbyn 13:20 Bostadshus
Bodbyn 14:5 Bostadshus (Ps)
Bodbyn 14:6 Bostadshus
Bodbyn 14:14 Bostadshus (Es), gårdshus
Bodbyn 14:16 Bostadshus, gårdshus
Bodbyn 14:18 Rundloge (Bodbyn 14:4)
Bodbyn 14:23 Bostadshus, rundloge
Bodbyn 15:3 Bostadshus (Kb), ladugård,

bodlänga, uthuslänga
Bodbyn 15:5 Sommarstuga (Es), rundloge
Bodbyn 15:14 Bostadshus (Es)
Bodbyn 15:22 Sommarstuga, två uthus,

solpaviljong, härbre
Bodbyn 24:1 Rundloge, bod
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Bursiljum
Enstaka objekt
Bursiljum 1:20 Garveri
Bursiljum 6:28 Bostadshus, bagarstuga,

ekonomibyggnader
(Androtet)

Burträsk
Miljö 5
Burträsks-
Gammelbyn 1:21 Järn-och maskinaffär

(Plogen 5)
B-Gammelbyn 1:23 Bostadshus
B-Gammelbyn 1:24 Bostadshus
B-Gammelbyn 13:50 Kommunalkontor
B-Gammelbyn 15:3 Affärs- och bostadshus
B-Gammelbyn 16:11 Bankbyggnad (Banken 1)
B-Gammelbyn 20:17 Hembygdsgård; bostadshus

(Ps), bagar-/sommarstuga,
ladugård, avträde, loge,
stolpbod, kornbod, rundloge,
kyrkstuga (Gammelbyn
20:3)

B-Gammelbyn 20:17 Tre kyrkstugor
(Gammelbyn 67:1)

B-Gammelbyn 20:81 Kyrkoherdebostad, annex
(Ps) (Boken 3)

B-Gammelbyn 38:7 Bostadshus (Ps) bagarstuga
(Es) (Färgaren 6)

B-Gammelbyn 68:1 Burträsk kyrka, gravkapell
B-Gammelbyn 85:1 Bostadshus (Boken 1)
B-Gammelbyn 86:10 Bostadshus (Ps)

(Skogsmannen 1/10)
B-Gammelbyn 86:12 Bostadshus (Ps), kontor(Es),

uthus (Skogsmannen 11/12)
B-Gammelbyn 92:5 Bostadshus (Dalen 5)
B-Gammelbyn 92:6 Bostadshus (Dalen 6)
B-Gammelbyn 92:14 Burträsk mejeri, bostadshus

(Dalen 14)
B-Gammelbyn 92:18 Bostadshus (Es) (Dalen18)
B-Gammelbyn 92:21 Affärsbyggnad (Dalen 21)
B-Gammelbyn 92:23 Bostadshus (Dalen 23)
B-Gammelbyn 101:4 Bod (Bryggaren 4)
B-Gammelbyn 101:5 Uthus, tidigare brandstation

(Bryggaren 5)
B-Gammelbyn 102:3 Bostadshus (tillbyggd Ps),

uthus (Färgaren 3/4)
B-Gammelbyn 102:5 Bostadshus (Färgaren 5)
Enstaka objekt
B-Gammelbyn 4:10 Bostadshus
B-Gammelbyn 4:13 Bostadshus
B-Gammelbyn 5:2 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), bagarstuga (Es)
B-Gammelbyn 5:8 Bostadshus, uthus
B-Gammelbyn 5:31 Folkhögskola med man-

byggnad, bod och uthus
B-Gammelbyn 7:34 Bostadshus (Ps)

(Gammelbyn 7:11)
B-Gammelbyn 8:11 Fritidshus (Ps), bostadshus,

bostadshus (Es), bod, loge

B-Gammelbyn 9:7 Bostadshus (Ps), bod
B-Gammelbyn 9:28 Bostadshus (Ps)
B-Gammelbyn 9:30 Magasin, tidigare bostads-

hus (Es), sommarstuga (Es),
bod (Gammelbyn 9:28)

B-Gammelbyn 10:32 Bostadshus (Ps)
(Gammelbyn 10:11)

B-Gammelbyn 10:34 Bostadshus
(Gammelbyn 10:31)

B-Gammelbyn 11:8 Två bostadshus (Ps)
B-Gammelbyn 11:38 Folkskola
B-Gammelbyn 11:82 Bostadshus (Ps), bod

(Gammelbyn 11:3)
B-Gammelbyn 12:10 Bostadshus, uthuslänga
B-Gammelbyn 14:5 Värdshus
B-Gammelbyn 64:1 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), ladugård
(Gammelbyn 7:8)

B-Gammelbyn 74:1 Bostadshus (Tjärnbacka)
B-Gammelbyn 75:7 Bostadshus (Kb), uthus

(Fredriksberg 7/8)
B-Gammelbyn 88:5 Affärshus (Källan 5)
B-Gammelbyn 91:8 Bostadshus (Gammelbyn

14:23)
B-Gammelbyn 97:5 Bostadshus/urmakeri

(Köpmannen 5)
B-Gammelbyn 97:22 Bostadshus (Gammelbyn

13:12)
B-Gammelbyn 101:1 F d skomakeriverkstad

(Bryggaren 1)
B-Gammelbyn
106:10 Bostadshus (Skräddaren10)
B-Gammelbyn
106:13 Bostadshus (Skräddaren13)
Burträsks-Åbyn 1:3 Dubbelbod, rundloge
B-Åbyn 2:37 Bostadshus (Gammelbyn

2:36)
B-Åbyn 3:6 Bostadshus

(Gammelbyn 61:1)
B-Åbyn 5:35/5:36 Bostadshus (Ps), f d folkskola

(Gammelbyn 4:38)
B-Åbyn 81:35 Sommarstuga (Es)

(Gammelbyn 81:1)

Bygdeträskliden
Miljö 6a
Bygdeträsk 1:5 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), rundloge, korn-
bod

Bygdeträsk 1:8 Bostadshus (Ps), bagarstuga
Bygdeträsk 1:9 Bostadshus (Es)
Bygdeträsk 1:14 Bostadshus, bagarstuga

(Es)
Bygdeträsk 1:21 Bostadshus (Ps), rundloge
Bygdeträsk 1:24 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es), rundloge
Bygdeträsk 2:6 Skola, uthus
Bygdeträsk 2:39 Bostadshus (Kb), sommar-

stuga (Ps)
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Bygdeträsk 22:1 Sommarstuga (Es), bagar-
stuga (Es), rundloge, korn-
bod

Bygdeträsk 34:1 Bostadshus (Ps), rundloge,
kornbod

Enstaka objekt
Bygdeträsk 2:16 Bostadshus (Ps), bagarstuga,

kornbod
Bygdeträsk 5:2 Bostadshus, sommarstuga

(Es sammanbyggd med
bodar), bagarstuga, rundloge

Bygdeträsk 5:13 Församlingsgård, bostads-
hus, uthus och avträde

Bygdeträsk 6:11 Två bostadshus (Ps), bagar-
stuga (Es), uthus, jordkällare
(Bygdeträsk 6:4)

Bygdeträsk 6:14 Bostadshus (Ps), sommar-
och bagarstuga (Ps) (Bygde-
träsk 6:2)

Bygdeträsk 7:8 Bostadshus (Ps), sommar-
stuga (Es), bagarstuga (Es),
rundloge, kornbod

Bygdeträsk 10:2 Bostadshus (Ps), sommar-
stuga (Es sammanbyggd
med bod), rundloge, dubbel-
bod)

Bygdeträsk 11:19 Bostadshus (Ps)
Bygdeträsk 26:1 Bostadshus (Ps)
Lundströmstorpet 1:1 Affärs- och bostadshus

(Bygdeträsk 1:1)

Bygdsiljum
Miljö 6b
Bygdsiljum 2:26 Bönhus
Bygdsiljum 2:30 Bostadshus (Ps), bod

(Bygdsiljum 46:1)
Bygdsiljum 3:38 Bostadshus (Ps) (Bygdsiljum

3:34)
Bygdsiljum 5:26 Bostadshus (Bygdsiljum 5:9/

6:8)
Bygdsiljum 46:1 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es) (Bygdsiljum 23:1)
Bygdsiljum 55:1 Bostadshus (Ps)

(Berghem 1:1)
Siljesundet 1:1 Bostadshus (f d inspektors-

bostad)
Enstaka objekt
Burträsks-
Högliden 6:8 Bostadshus (Ps), bagarstuga
Bygdsiljum 1:28 Bostadshus (Ps) (Bygdsiljum

1:26)
Bygdsiljum 2:31 Bostadshus (EFS sommar-

hem), bagarstuga
Bygdsiljum 4:17 Bostadshus (Ps), bagarstuga,

loge
Bygdsiljum 4:20 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es) (Bygdsiljum 4:4)
Bygdsiljum 7:14 Bostadshus (Ps), bagarstuga
Bygdsiljum 8:5 Kvarn, uthus
Bygdsiljum 8:44 Bostadshus

Bygdsiljum 9:31 Bostadshus (Ps), rundloge,
kornbod

Bygdsiljum 10:39 Bostadshus (Ps), bagarstuga,
rundloge (Bygdsiljum 10:24)

Bygdsiljum 33:1 Kapell, klockstapel
Bygdsiljum 37:1 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), ekonomibyggnad
Bygdsiljum 49:1 Bostadshus (Ps), bagarstuga,

rundloge
Bygdsiljum 56:1 Bostadshus, uthus med

bostadsdel (Åbacka 1:1)
Lilla Mullberget 1:6 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga
Lundtorp 2:10 Bostadshus (Bygdsiljum 2:9)

Fiskberget
Enstaka objekt
Fiskberget 1:4 Bostadshus, rundloge,

sommarladugård

Granträsk
Enstaka objekt
Granträsk 1:14 Bostadshus (Ps)

Innansjön
Miljö 6c
Innansjön 4:7 Skola
Innansjön 4:11 Bostadshus (Ps)
Innansjön 4:12 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es)
Innansjön 5:19 Bostadshus (Ps)
Innansjön 7:3 Bostadshus (Ps)
Innansjön 19:1 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), rundloge
Enstaka objekt
Innansjön 2:23 Kontor och förmansbostad
Innansjön 2:39 Bostadshus (Ps), bagar-/som-

marstuga (Ps), rundloge
Innansjön 6:14 Bostadshus (Kb)
Innansjön 7:20 Torpstuga (Es)
Innansjön 12:1 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Ps), bod
Innansjön 17:1 Bostadshus (Ps)

Kalvträsk
Enstaka objekt
Kalvträsk 1:86 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es), loge
Kalvträsk 1:95 Kyrka
Kalvträsk 2:24 Kvarn

Kvarnbyn
Miljö 6d
Kvarnbyn 4:11 Bostadshus (Ps), ladugård,

lusthus (Kvarnbyn 9:27)
Kvarnbyn 5:8 Två bostadshus (Ps), affärs-

hus
Kvarnbyn 7:16 Sommarstuga (Ps)
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Kvarnbyn 9:12 Sommarstuga (Es med bod-
del), ladugård

Kvarnbyn 11:2 Två bostadshus, rundloge,
kornbod

Kvarnbyn S Skolhus
Kvarnbyn S Sågverk
Enstaka objekt
Burträsks-
Grannäs 1:4 Vårdhem, f d
Kvarnbyn 2:7 Bostadshus (Ps)
Kvarnbyn 2:9 Rundloge, kornbod, ladu-

gård
Kvarnbyn 5:4/5:20 Bostadshus (Ps), sommar-/

bagarstuga
Kvarnbyn 5:11 Bostadshus (Es)
Kvarnbyn 9:22 Bostadshus (Es)
Kvarnbyn 11:8 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), bagarstuga
Käcktorpet 1:1 Soldattorp (Es)

Lidsjön
Miljö 7
Lidsjön 1:5 Sommarstuga (Ps), rundloge,

bod
Lidsjön 1:6 Öde bostadshus, bagarstuga
Lidsjön 2:7 Sommarstuga (Ps)
Lidsjön 2:8 Bostadshus
Lidsjön 2:10 Bostadshus, bod
Lidsjön 2:11 Bostadshus (Ps)

Ljusvattnet
Enstaka objekt
Burträsks-
Ljusvattnet 1:17 Bagarstuga (Es)
B-Ljusvattnet 1:55 Öde bostadshus (Ps), bod
B-Ljusvattnet 1:58/
1:62 Bostadshus, rundloge
B-Ljusvattnet 1:66 Bostadshus (Ps) (Ljusvattnet

1:4)
B-Ljusvattnet 2:2 Sommarstuga (Ps)
B-Ljusvattnet 4:8/
30:1 Bostadshus (Ps), bagarstuga,

bod
B-Ljusvattnet 5:15 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es), rundloge, bod
B-Ljusvattnet 5:17 Öde bostadshus (Ps), bod
B-Ljusvattnet 6:3 Sommarstuga (Es),

bagarstuga
B-Ljusvattnet 6:15 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es)
B-Ljusvattnet 6:16 Sommarstuga (Es), sommar-

ladugård, bod, vedbod
B-Ljusvattnet 7:2 Bostadshus (Ps), bostadshus
B-Ljusvattnet 8:6 Bostadshus (Ps), bagarstuga,

rökbastu, rundloge, ladugård
B-Ljusvattnet 8:7 Bostadshus (Ps), sommar-

ladugård, rundloge
B-Ljusvattnet 8:14 Bostadshus (Ps), rundloge
B-Ljusvattnet 8:17/
8:4 Bostadshus (Ps), bagarstuga

B-Ljusvattnet 8:21 Två bostadshus
B-Ljusvattnet 9:2 Bagarstuga (Es)
B-Ljusvattnet 9:7 Öde bostadshus (Es), rund-

loge, bod
B-Ljusvattnet 9:17 Bostadshus (Ps) (Ljusvattnet

9:6)
B-Ljusvattnet 10:2 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es), rundloge, bod
B-Ljusvattnet 10:3 Bostadshus (Ps), bagarstuga
B-Ljusvattnet 11:6 Sommarstuga (Es), sommar-

ladugård
B-Ljusvattnet 11:10 Bostadshus (Ps), slakteri
B-Ljusvattnet 11:21
/11:45 Två rundlogar
B-Ljusvattnet 11:41 Bostadshus (Ps), bagarstuga,

ladugårdslänga
B-Ljusvattnet 11:49 Bostadshus, bagarstuga,

vedbod med lider
B-Ljusvattnet 12:2 Sommarstuga (Es),

bagarstuga
B-Ljusvattnet 12:4 Öde bostadshus (Ps)
B-Ljusvattnet 12:7 Öde bostadshus (Es)
B-Ljusvattnet 12:13 Sommarstuga (Es)
B-Ljusvattnet 12:33 Bostadshus (Ps)
B-Ljusvattnet 22:1 Bostadshus, bod
B-Ljusvattnet 23:1 Bostadshus (Ps), rundloge
B-Ljusvattnet 28:1 Bagarstuga (Es)
B-Ljusvattnet 31:1 Bönhus, klockstapel
B-Ljusvattnet 33:1 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es)
B-Ljusvattnet 37:1 Bostadshus (Ps), rundloge

Renbergsvattnet
Miljö 8
Renbergsvattnet 1:6 Sommarstuga (Ps),

ladugårdslänga, båthus
Renbergsvattnet 1:7 Bostadshus, bagarstuga,

ladugård
Renbergsvattnet 1:8 Sommarstuga (Ps), rundloge,

salpeterlada
Renbergsvattnet 1:14 Sommarstuga (Renbergs-

vattnet 75:12)
Renbergsvattnet 2:9 Skola
Renbergsvattnet 3:3 Sommarstuga (Ps),

bagarstuga, rundloge,
salpeterlada

Renbergsvattnet 3:4 Sommarstuga (Ps), bod, båt-
hus

Renbergsvattnet 4:4/
4:5 Dubbelbod
Renbergsvattnet 4:5 Bostadshus (Ps), ladugård,

rundloge (Renbergsvattnet
6:13)

Renbergsvattnet 4:17 Bagarstuga
Renbergsvattnet 5:4 Sommarstuga, bagarstuga,

stall och ladugård, rundloge
Renbergsvattnet 5:5 Bagarstuga (Es), bod, rund-

loge
Renbergsvattnet 5:8 Bostadshus (Ps), rundloge
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Renbergsvattnet 7:4 Bostadshus (Ps), ladugård,
rundloge, dubbelbod, lada

Renbergsvattnet 7:7 Bostadshus (Ps), rundloge,
bod

Renbergsvattnet 7:10 Bostadshus (Ps), sommar-
stuga

Renbergsvattnet 7:11 Sommarstuga (Es), sommar-
ladugård, rundloge

Renbergsvattnet 7:14 Sommarstuga (Ps), bagar-
stuga, ladugård, loge

Renbergsvattnet 7:18 Bostadshus
Renbergsvattnet 8:10 Bostadshus (Ps), stall, bod-

länga
Renbergsvattnet 8:16 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), ladugård,
bagarstuga (Es)

Renbergsvattnet 8:17 Bostadshus, ladugård
Renbergsvattnet 8:22 Slagtröskloge
Renbergsvattnet 8:24 Bostadshus (Renbergsvattnet

8:8)
Renbergsvattnet 13:6 Rundloge, stolpbod, båthus
Renbergsvattnet S Hembygdsområde: bostads-

hus, rökbastu, smedja,
spånhyvel, rundloge, bod,
skvaltkvarn, fäbodstuga,
slagtröskloge

Renbergsvattnet S Skola

Rönnliden
Enstaka objekt
Rönnliden 1:13 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga

Skarberget, Skarviken
Enstaka objekt
Burträsks-
Gammelbyn 16:24 Bostadshus (Kb)
B-Gammelbyn 18:2 Bostadshus (Kb), bagarstuga,

rundloge, sommarladugård
B-Gammelbyn 19:4 Sommarstuga (Es), bagar-

stuga (Es)
B-Gammelbyn 19:17 Bostadshus
B-Gammelbyn 33:1 Bostadshus (Kb), rundloge
B-Gammelbyn 56:1 Bostadshus (Ps), bagarstuga/

sommarstuga (Ps)

Strandholm
Enstaka objekt
Strandholm 1:14/1:22Bostadshus (Ps), sommar-/

bagarstuga (Ps), rökbastu,
rundloge, sommarladugård

Strandholm 1:19 Bostadshus (Es)
Strandholm 1:20 Affärsbod, sommarstuga (Ps)

(Strandholm 1:9)

Svarttjärn
Enstaka objekt
Bursiljum 7:9 Bagarstuga (Ps), bod

Bursiljum 9:27 Bostadshus (Ps), sommar-
stuga (Es), bagarstuga (Es
med boddel), rundloge, bod,
smedja

Söderby
Enstaka objekt
Söderby 2:1 Sommarstuga (Ps)

Villvattnet
Miljö 9
Risåträsk 2:3 Ladugård (Villvattnet 1:13)
Villvattnet 1:15 Bostadshus
Villvattnet 1:16 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es)
Villvattnet 1:18 Skola, uthus
Villvattnet 1:21 Bostadshus
Villvattnet 1:26 Bostadshus (Ps)
Villvattnet 1:37 Bostadshus
Villvattnet 1:39 Bostadshus
Villvattnet 1:49 Sommarstuga, ladugård
Villvattnet 2:8 Loge, bod
Villvattnet 2:14 Loge, bod
Villvattnet 2:15 Bostadshus (Es), bagarstuga

(Es)
Villvattnet 2:16 Rundloge
Villvattnet 2:22 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es), loge
Villvattnet 2:24 Bagarstuga (Es)
Villvattnet 4:14 Bostadshus, bostadshus (Ps),

rundloge, bod
Villvattnet 24:2 Bönhus (Villvattnet 1:38)
Villvattnet 25:1 Sommarstuga (Es), sommar-

ladugård, bod, stenkällare
Villvattnet 26:2 Bagarstuga (Es)

Välvsjöliden
Enstaka objekt
Välvsjöliden 1:8 Sommarstuga (Es), rundloge
Välvsjöliden 1:25 Bostadshus (Ps)

Västanträsk
Miljö 6e
Kvarnbyn 8:6 Skola
Kvarnbyn 8:7 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), bagarstuga, rund-
loge, kornbod

Kvarnbyn 8:8 Bostadshus (Ps), bagarstuga
(Es), rundloge, kornbod

Kvarnbyn 8:12 Bostadshus (Ps)
Kvarnbyn 10:5 Bostadshus (Es)
Kvarnbyn 10:6 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga
Kvarnbyn 10:11 Bostadshus (Ps), rundloge
Kvarnbyn 10:14 Bostadshus (Es)
Kvarnbyn 10:15 Bostadshus (Ps)
Kvarnbyn 12:3 Sommarstuga (Es)
Kvarnbyn 12:5 Sommarstuga (Es) (Kvarnbyn

12:4)
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Kvarnbyn 12:8 Bostadshus (Kb)
Kvarnbyn 12:12 Sommarstuga (Ps),

bagarstuga
Kvarnbyn 13:4 Bostadshus (Ps), bostadshus
Kvarnbyn 13:20 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es)
Kvarnbyn 13:21 Bagarstuga (Es) bagarstuga

Åbyn
Miljö 10
Burträsks-Åbyn 6:13 Bostadshus (Ps), ladugård
B-Åbyn 6:14 Bostadshus
B-Åbyn 7:15 Bostadshus (Ps)
B-Åbyn 7:16 Bostadshus (Ps)
B-Åbyn 7:17 Bagarstuga (Es)
B-Åbyn 9:9/9:12 Bönhus, tidigare skola
B-Åbyn 11:4 Öde bostadshus (Ps), rund-

loge, dubbellada
B-Åbyn 28:3 Bostadshus (Ps)
B-Åbyn 28:4 Bostadshus
B-Åbyn 78:2 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga

Byske socken

Avan
Enstaka objekt
Avandershem 1:1 Bostadshus
Byske-Avan 1:17 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Ps), ladugård, bod

Byske
Miljö 1
Byske 2:5/7:2 Kyrka, gravkapell
Byske 3:2 Bostadshus, bagarstuga med

uthusdel
Byske 3:3 Bostadshus (Ps), bod
Byske 3:4 Bostadshus, sommarstuga

(Es)
Byske 4:19 Bostadshus (Es), sommar-

stuga (Es)
Byske 7:2 Kyrkstugor (kv Kyrkkammar-

en)
Byske 7:11 Bostadshus, uthus
Byske 7:110 Bostadshus (Byske 7:10)
Byske 57:1 Sockenstuga
Byske 94:7 Bostadshus, sommarstuga

(Es), ekonomibyggnad, ladu-
gård/stall (Byske 7:3)

Byske 94:8 Bostadshus ( Byske 7:7)
Byske 96:3 Bostadshus (Byske 7:82)
Enstaka objekt
Byske 1:41 Affärshus
Byske 1:51 Bostadshus (Es), ekonomi-

byggnad
Byske 1:71 Bostadshus (Ps), gårdshus
Byske 1:73 Bostadshus (Ps), gårdshus

(Es)

Byske 1:101 Bostadshus (Es)
Byske 2:20 Bostadshus (Es)
Byske 2:39 Bostadshus, kvarnbyggnad
Byske 5:14 Bostadshus
Byske 7:8 Garveri
Byske 7:25 Bostadshus (Ps) (Byske 2:27)
Byske 7:63 Bostadshus
Byske 8:1 Bostadshus, gårdshus (Ps)
Byske 8:7 Bostadshus
Byske 8:9 Bostadshus, gårdshus (Es)
Byske 8:10 Bostadshus, ekonomibygg-

nad
Byske 8:30 Bostadshus (Ps)
Byske 8:72 Fotoateljé
Byske 18:1 Bostadshus (Es), uthus
Byske 70:3 Affärshus (Merkurius 3)
Byske 70:10 Gårdshus (Byske 8:25)
Byske 71:1 Bostadshus (Byske 43:1)
Byske 85:1 Affärshus, ekonomibyggnad

(Enen 1)
Byske 85:2 Affärshus (Enen 2)
Byske 90:4 Bostadshus, uthus (Uven 4)
Byske 90:6 Affärshus, ekonomibyggnad

(Byske 8:4)

Drängsmark
Miljö 3
Drängsmark 1:50 Sommarstuga (Es), ladugård,

uthus (Drängsmark 1:43)
Drängsmark 1:51 Bostadshus, sommarstuga,

bagarstuga (Es) (Drängsmark
1:23)

Drängsmark 2:16 Bostadshus
Drängsmark 4:23 Bostadshus, ladugård

(Drängsmark 4:19)
Drängsmark 4:24 Bagarstuga (Es), salpeter-

lada (Drängsmark 4:16)
Drängsmark 4:27 Sommarstuga (Es), bagar-

stuga (Drängsmark 4:18)
Drängsmark 6:8 Sommarstuga
Drängsmark 6:17 Bönhus
Drängsmark 6:29 Bostadshus (Es)
Drängsmark 6:38 Bostadshus (Kb)
Drängsmark 6:58 Bostadshus (Ps)
Drängsmark 7:16 Bostadshus, sommarstuga
Drängsmark 8:23 Bostadshus (Kb), sommar-

stuga (Ps), bagarstuga, ladu-
gård

Drängsmark 9:5 Bostadshus (Kb), sommar-
stuga (Ps), bagarstuga (Es)

Drängsmark 9:17 Bostadshus (Kb)
Drängsmark 14:19 Bagarstuga, ladugård
Drängsmark 14:34 Sommarstuga (Es), rundloge,

bod
Drängsmark 18:5 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es)
Drängsmark 19:1 Sommarstuga (Ps), rundloge

(Drängsmark 3:17)
Drängsmark 43:2 Bostadshus
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Drängsmark 46:1 Bostadshus (Ps), sommar-
stuga (Ps), bagarstuga (Es)
(Drängsmark 7:2)

Drängsmark 46:1 Genomkörsbod

Furuögrund
Miljö 4
Furuskogen 1:2 Bostadshus (Es), uthus
Furuskogen 1:3 Bostadshus, uthus
Furuskogen 1:5 Bostadshus, uthus
Furuskogen 1:6 Bostadshus, uthus
Furuskogen 1:7 Bostadshus
Furuskogen 1:18 Bostadshus
Furuskogen 1:22 Bostadshus (Es), uthus
Furuskogen 1:23 Bostadshus (Es), uthus
Furuskogen 1:25 Bostadshus (Es)
Furuskogen 1:27 Bostadshus (Es)
Furuskogen 1:28 Bostadshus (Es), gårdshus,

uthus
Furuskogen 1:32 Bostadshus (Ps), uthus
Furuskogen 1:33 Gårdshus
Furuskogen 1:35 Bostadshus (Es), ekonomi-

byggnad
Furuskogen 1:37 Bostadshus, uthus
Furuskogen 1:38 Bostadshus (Es)
Furuskogen 1:41 Bostadshus, ekonomibygg-

nad
Furuskogen 1:43 Bostadshus, ekonomibygg-

nad
Furuskogen 1:44 Bostadshus (Es), gårdshus
Furuskogen 1:46 Bostadshus, ekonomibygg-

nad
Furuskogen 1:47 Bostadshus (Es), gårdshus
Furuskogen 1:48 Bostadshus, uthuslänga,

gårdshus
Furuskogen 1:62 Bostadshus (Es)
Furuskogen 1:63 Ekonomibyggnad
Furuskogen 1:65 Bostadshus (Es), uthus
Furuskogen 1:77 Bostadshus (Es) uthus
Furuskogen 1:81 Bostadshus, uthus
Furuskogen 2:72 Bostadshus (Es), uthus
Furuskogen 3:1 Mareograf (Furuskogen 1:1)
Furuskogen 3:2 Bostadshus, ekonomibygg-

nad
Furuskogen 3:3 Bostadshus (Es)
Furuskogen 3:9 Skola
Furuskogen 5:1 Bostadshus (Es), ekonomi-

byggnad
Furuskogen 5:2 Bostadshus (Es)
Furuskogen 5:4 Bostadshus (Es)
Furuskogen 5:5 Bostadshus, ekonomibygg-

nad
Furuskogen 5:6 Bostadshus (Es), ekonomi-

byggnad
Furuskogen 5:7 Bostadshus, ekonomibygg-

nad
Furuskogen 5:8 Bostadshus (Es)
Enstaka objekt
Furuskogen 1:8 Bostadshus
Furuskogen 1:9/1:10 Bostadshus (Es), gårdshus

Furuskogen 1:58 Bostadshus (Es)
Furuskogen 2:45 Bostadshus (Es)

Gagsmark
Miljö 5
Gagsmark 1:30 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), bod
Gagsmark 3:2 Bostadshus
Gagsmark 3:20 Bod
Gagsmark 4:39 Bostadshus (Es)
Gagsmark 4:40 Bostadshus (Es)
Gagsmark 4:53 Bostadshus
Gagsmark 5:40 Bostadshus (Es)
Gagsmark 5:41 Bostadshus
Gagsmark 5:46 Sommarstuga (Es), bod
Gagsmark 5:47 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es) (Gagsmark 5:7)
Gagsmark 6:30 Bostadshus
Gagsmark 16:8 Sommarstuga (Ps)

(Gagsmark 6:6)
Gagsmark 17:1 Bagarstuga (Es), rundloge,

bod
Gagsmark 17:2 Bostadshus (Ps), härbre, får-

hus
Gagsmark S Skola
Grusbacken 3:1 Bostadshus (Es)
Grusbacken 4:1 Bostadshus

Källbomark
Miljö 7
Källbomark 1:24 Bostadshus (Es), sommar-

stuga
Källbomark 1:25 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), rundloge
Källbomark 2:12 Bostadshus (Es), bagarstuga
Källbomark 3:3 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga, rundloge
Källbomark 3:19 Skola (Källbomark 3:11)
Källbomark 3:31 Bostadshus, nu fritidshus (Es)
Källbomark 4:10 Bostadshus (Ps), ladugård,

rundloge
Källbomark 4:14 Bostadshus, sommarstuga

(Es)
Källbomark 4:18 Bostadshus (Es)
Källbomark 4:50 Bostadshus (Ps), uthuslänga

(Källbomark 4:21)
Källbomark 7:2 Bostadshus (Ps), härbre
Källbomark 13:3 Bostadshus
Källbomark 13:4 Bagarstuga (Källbomark

13:1)

Pite-Rönnskär
Miljö 8
Kinnbäck S,
Rönnskärs fyr- och
lotsplats 1:1/1:2 Fiskestugor, sjöbodar, fyr,

lotsstuga, kapell, klockstapel
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Renholmen
Miljö 9
Byske-Åbyn 1:40 Bostadshus
Byske-Åbyn 1:41 Bostadshus (Es)
Byske-Åbyn 1:42 Bostadshus
Byske-Åbyn 1:56 Bostadshus (Es)
Byske-Åbyn 1:72 Bostadshus (Es)
Byske-Åbyn 1:80 Bostadshus
Byske-Åbyn 1:81 Bostadshus (Ps)
Byske-Åbyn 1:82 Bostadshus
Byske-Åbyn 1:83 Bostadshus (Ps)
Byske-Åbyn 1:84 Bostadshus, sommarstuga
Byske-Åbyn 1:103 Bostadshus (Es) (Åbyn 1:105)
Byske-Åbyn 1:106 Bostadshus (Es)
Byske-Åbyn 1:110 Bostadshus, bostadshus (Es)

(Åbyn 1:108)
Byske-Åbyn 1:111 Bostadshus
Byske-Åbyn 1:112 Bostadshus (Es)
Byske-Åbyn 2:21 Bostadshus (Es)
Byske-Åbyn 2:24 Bostadshus (Åbyn 2:58)
Byske-Åbyn 2:29 Bostadshus (Es)
Byske-Åbyn 2:44 Bostadshus
Byske-Åbyn 2:45 Bönhus
Byske-Åbyn 2:54 Affärsbyggnad
Byske-Åbyn 2:59 Bostadshus (Es)
Byske-Åbyn 2:60 Bostadshus (Es)
Byske-Åbyn 2:70 Bostadshus (Ps)
Byske-Åbyn 2:71 Bostadshus, bostadshus (Es)
Byske-Åbyn 2:72 Bostadshus (Ps)
Byske-Åbyn 2:100 Bostadshus (Es)
Byske-Åbyn 2:101 Bostadshus (Es) (Åbyn 2:10)
Byske-Åbyn 2:105 Bostadshus
Byske-Åbyn 2:112 Bostadshus
Byske-Åbyn 2:125 Skola
Byske-Åbyn 2:126 Bostadshus (Es)

Stormark
Enstaka objekt
Drängsmark 4:21 Bostadshus (Ps)

Tåme
Miljö 10
Tåme 1:6 Skola, uthus
Tåme 1:31 Bostadshus (Es)
Tåme 2:3/2:7 Bostadshus (Ps), rundloge,

bodlänga
Tåme 2:10 Bagarstuga (Es), dubbelbod
Tåme 3:5 Bagarstuga (Es), bodlänga
Tåme 3:14 Bostadshus
Tåme 3:18 Bod
Tåme 4:2 Ladugård, uthuslänga
Enstaka objekt
Tåme 5:20 Bostadshus, bagarstuga,

ladugård, sammanbyggda
bodar

Ytterstfors
Miljö 11
Byske-
Ytterstfors 1:11 Skola
B-Ytterstfors 1:43 Bostadshus (Es), ekonomi-

byggnad
B-Ytterstfors 1.45 Bostadshus (Es), två eko-

nomibyggnader
B-Ytterstfors 1:49 Bostadshus, gårdshus
B-Ytterstfors 1:83 Bostadshus, ekonomibygg-

nad
B-Ytterstfors 1:87 Bostadshus, ekonomilänga
B-Ytterstfors 1:105 Bostadshus
B-Ytterstfors 1:118 Brukskyrkogård
B-Ytterstfors 1:142/
1:354 Arbetarkasern
B-Ytterstfors 1:143 Bostadshus
B-Ytterstfors 1:144 Bostadshus
B-Ytterstfors 1.145 Bostadshus (Es), uthuslänga
B-Ytterstfors 1:146 Bostadshus, gårdshus, uthus
B-Ytterstfors 1:147 Bostadshus
B-Ytterstfors 1:148 Bostadshus (Es)
B-Ytterstfors 1:150 Bostadshus (Es)
B-Ytterstfors 1:151 Bostadshus (Es), gårdshus,

ekonomibyggnad
B-Ytterstfors 1:152 Bostadshus, ekonomibygg-

nad
B-Ytterstfors 1:153 Bostadshus
B-Ytterstfors 58:45 Bostadshus (f d inspektors-

bostad) (Ytterstfors 58:1)
B-Ytterstfors 59:1 Herrgård, tre bostadshus
Byske S Bostadshus, bod, uthus

Åbyn
Miljö 12
Byske-Åbyn 1:52 Bönhus
B-Åbyn 1:68 Bostadshus (Kb)
B-Åbyn 1:96 Bostadshus
B-Åbyn 1:97 Skola, lärarbostad
B-Åbyn 1:98 Fritidsbostad, tidigare skola
B-Åbyn 1:116 Bostadshus (Kb), torpstuga

(Es), bodlänga
B-Åbyn 2:10 F d garveri (Ps), bostadshus

med lider
B-Åbyn 2:39/2:129 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga, bod (Åbyn 2:63/2:39)
B-Åbyn 3:14 Bostadshus
B-Åbyn 3:19 Bostadshus, f d kontorsbygg-

nad
B-Åbyn 4:8 Bostadshus
B-Åbyn 4:24 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es)
B-Åbyn 4:36/4:34 Bostadshus (Kb), bostadshus

med uthusdel, rundloge
Enstaka objekt
Byske-Avan 2:8 Bostadshus
B-Åbyn 1:78 Bostadshus
B-Åbyn 1:79 Bostadshus
B-Åbyn 1:86 Magasin (Åbyn 5:21)
B-Åbyn 1:88 Bostadshus
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B-Åbyn 1:90 Bostadshus
B-Åbyn 1:128 Bagarstuga (Es) (Åbyn 2:75)
B-Åbyn 2:14 Snickeri
B-Åbyn 2:20 Bostadshus
B-Åbyn 2:34 Bostadshus (Es)
B-Åbyn 2:41 Bostadshus
B-Åbyn 2:49 Bostadshus
B-Åbyn 2:51 Bostadshus
B-Åbyn 2:77 Bostadshus (Ps)
B-Åbyn 2:113 Bostadshus
B-Åbyn 2:122 Bostadshus (Es)
B-Åbyn 2:124 Arbetarbostad
B-Åbyn 3:6 Bagarstuga (Es) (Åbyn 3:8)
B-Åbyn 3:11 Bagarstuga (Es)
B-Åbyn 4:17 Bostadshus (Ps)
B-Åbyn 4:26 Bostadshus (Ps)
B-Åbyn 4:38 Bostadshus (Ps)
B-Åbyn 4:40 Bostadshus (Es)
B-Åbyn 5:20 Bostadshus (Es)
B-Åbyn 5:34 Bostadshus
B-Åbyn 5:35 Bostadshus (Es)
B-Åbyn 5:47 Bostadshus
B-Åbyn 5:49 Bostadshus (Es) (Åbyn 5:48)
B-Åbyn 5:58 Bostadshus (Ps)
B-Åbyn 5:67 Bostadshus (Es)
B-Åbyn 5:71 Bostadshus
B-Åbyn 5:72 Bostadshus
B-Åbyn 5:76 Bostadshus
B-Åbyn 5:79 Bostadshus (Es)
B-Åbyn 5:87 Bostadshus
B-Åbyn 5:88 Bostadshus, sommarstuga

(Åbyn 5:39)
B-Åbyn 6:16 Bostadshus (Es)
B-Åbyn 6:17 Bostadshus (Es)
B-Åbyn 6:25 Två bostadshus (Ps)
B-Åbyn 14:1 Sommarstuga (Es), dubbel-

bod, ladugård
B-Åbyn 16:3 Bostadshus (Es) (Brännfors

1:3)

Jörns socken

Fjällboda
Miljö 1
Jörns-Fjällboda 1:13 Bostadshus, bagarstuga (Ps),

ladugård
J-Fjällboda 1:19 N Bostadshus (Es), ladugård
J-Fjällboda 1:19 S Bostadshus, ladugård

Granbergsträsk
Enstaka objekt
Granbergsträsk 1:38 Genomkörsbod

Grundträsk
Enstaka objekt
Grundträsk 1:2 Bostadshus (Es), bagarstuga

(Es), ladugård, uthuslänga
med bod

Grundträsk 1:3 Bostadshus, sommarstuga
(Es), ladugård, bod

Hobergsträsk
Miljö 2
Hobergsträsk 1:4 Två bostadshus, loge
Hobergsträsk 1:6 N Bostadshus (Es), bagarstuga

(Es), bod, utedass, lada
Hobergsträsk 1:6 S Bostadshus, bagarstuga,

uthuslänga

Jörn
Miljö 3
Mossarotträsk 1:85 Lokstall
Västra Jörnsmarken
1:28 Bostadshus, ekonomibygg-

nad
Västra Jörnsmarken
1:28/1:52/1:57 Stationshus, hotell, lager-

lokal, ekonomibyggnad med
bostadsdel

Enstaka objekt
Mossarotträsk 1:14 Bostadshus
Mossarotträsk 1:86 Bostadshus, ekonomibygg-

nad (kv Kullen)
Mossarotträsk 1:106 Bostadshus (Myren 19)
Mossarotträsk 1:120 Bostadshus
Mossarotträsk 1:137 Bostadshus (Myren 14)
Mossarotträsk 1:206 Kyrka och klockstapel
Mossarotträsk 1:239 Hembygdsgård med två

mangårdsbyggnader (Ps),
rundloge

Mossarotträsk 1:273 Magasinsbyggnad
(Mossarotträsk 1:35)

Mossarotträsk 6:43 Bostadshus (Hyveln 36)
Mossarotträsk 7:6 Bostadshus, uthus (Kilen 6)
Mossarotträsk 9:14 Bostadshus (Renen 14)
Mossarotträsk 10:10 Affärshus, ekonomibyggnad

(Dalkarlen 10)
Mossarotträsk 11:1 Bostadshus (Garvaren 1)
Mossarotträsk 11:2 Bostadshus (Garvaren 2)
Mossarotträsk 11:5 Affärshus, ekonomibyggnad

(Garvaren 7)
Mossarotträsk 11:6 Affärshus, ekonomibyggnad

(Garvaren 6)
Mossarotträsk 12:1 Byggnad tillhörande Allians-

kyrkan (ungdomsgård)
(Riddaren 14)

Mossarotträsk 13:2 Bostadshus, uthus
(Linden 2)

Mossarotträsk 13:6 Bostadshus, uthus
(Linden 6)

Mossarotträsk 13:8 Bostadshus (Linden 8)
Mossarotträsk 20:7 Komministerbostad, uthus

(Lugnet 7)
Mossarotträsk 25:2 Biograf (Staren 2)
Mossarotträsk 28:16 Affärshus (Köpmannen 16)
Mossarotträsk 28:17 Bankhus, uthus (Köpman-

nen 17)
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Mossarotträsk 39:3 F d snickeri (Mossen 3)
V Jörnsmarken 1:29 Bostadshus
V Jörnsmarken 1:31 Lagerlokal för SJ
V Jörnsmarken 1:56 Bostadshus, f d banvaktar-

stuga, ekonomibyggnad
V Jörnsmarken 5:3 Bostadshus (Vagnen 3)
V Jörnsmarken 8:3 Bostadshus (Aspen 3)

Långnästräsk
Miljö 4
Långnästräsk 1:7 Bostadshus, sommarstuga

(Ps)
Långnästräsk 1:8 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es)
Långnästräsk 1:9 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es)
Långnästräsk 1:17 Sommarstuga (Es)

Selsliden
Miljö 5
Selsliden 1:5 Bostadshus
Selsliden 1:6 Bostadshus, sommar-

ladugård
Selsliden 1:9 Bostadshus, bagarstuga (Es),

vedbod
Selsliden 1:11 Bostadshus
Selsliden 1:12 Bostadshus
Selsliden 1:13 Bostadshus

Stensträsk
Miljö 6
Jörns-Stensträsk 1:3 Bostadshus (Es), ladugård,

utedass
Jörns-Stensträsk 1:9/
1:10 Bostadshus, ladugård, loge
Jörns-Stensträsk 1:11 Bostadshus, sommarstuga,

ladugård
Jörns-Stensträsk 1:15 Bönhus
Jörns-Stensträsk 1:17 Bostadshus
Jörns-Stensträsk 1:20 Bostadshus (Es), sommar-

stuga (Es)
Jörns-Stensträsk 1:22 Ladugård (Stensträsk 1:4)
Jörns-Stensträsk 2:4 Bagarstuga, ladugård
Jörns-Stensträsk 2:5 Bagarstuga
Jörns-Stensträsk 2:6 Bostadshus (Ps), bostadshus,

ladugård
Jörns-Stensträsk 2:7 Bostadshus, sommarstuga

(Es), ladugård
Jörns-Stensträsk 2:15 Bostadshus
Jörns-Stensträsk 2:17 Sommarstuga, bagarstuga
Jörns-Stensträsk 2:20 Bostadshus, sommarstuga

(Stensträsk 2:11)
Enstaka objekt
Månghörningen 1:12 Stationshus och uthus

Ullbergsträsk
Enstaka objekt
Ullbergsträsk 1:10 Bagarstuga (Es), ladugårds-

länga, bod (Ullbergsträsk
10:1)

Ullbergsträsk 1:16 Bostadshus, ladugård, loge
(Ullbergsträsk 4:1)

Ullbergsträsk 1:23 Bostadshus, ladugård
Ullbergsträsk 12:1 Båthus, vedbod
Ullbergsträsk 13:1 Ladugårdslänga, stuga
Ullbergsträsk 14:1 Bagarstuga
Ullbergsträsk 15:1 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es), rundloge
Ullbergsträsk 15:3 Loge, ladugård
Ullbergsträsk 17:1 Bostadshus (Es), ladugård,

genomkörsbod
Ullbergsträsk 18:1 Ladugård, snickarbod, loge
Ullbergsträsk 22:1 Skolbyggnad, rundloge, här-

bre (Ullbergsträsk S)
Ullbergsträsk S Bönhus, uthus (Ullbergsträsk

2:1)

Åselet
Miljö 8
Åselet 1:17 Dubbelbod
Åselet 1:24 Bostadshus, ladugård
Åselet 1:26 Bygdegård
Åselet 1:37 Bostadshus (Ps), bod
Åselet 2:17 Bostadshus
Åselet 2:19 Bostadshus
Åselet 10:3 Bostadshus (Es), loge

Österjörn
Miljö 9
Jörn 1:30 Paviljong
Jörn 1:31 Bostadshus
Jörn 2:8 Skola (Österjörn 2:2)
Jörn 3:30 Kyrkstuga (Österjörn 3:1)
Jörn 3:31 Prästgård (Kb), rundloge,

ekonomibyggnad (Österjörn
3:1)

Jörn 3:32 Bostadshus (Ps) (Österjörn
1:81)

Jörn 4:2 Kyrka, gravkapell (Österjörn
Kyrkostaden 1:2)

Lövångers socken

Bjuröklubb
Miljö 1a
Bjurön 6:1 Fyr och lotsutkik,

fyrväktarbostad, bagarstuga,
två ekonomibyggnader,
sjöräddningsstation
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Miljö 1b
Bjurön 6:1 Kapell, åtta fiskestugor, sju

lotsstugor, tullstuga, ladu-
gård, isbod, båthus, åtta
uthus och förrådsbodar

Björkåsen
Miljö 2
Björkåsen 1:1 Fyra fiskestugor, fem uthus-

byggnader
Blackhamn
Miljö 3
Blacke 2:25 Nio båthus

Bodan
Miljö 4
Lövångers-Bodan 2:2 Sommarstuga (Ps), bagar-

stuga (Es), rundloge, bod
L-Bodan 2:10 Bönhus
L-Bodan 2:13 Bostadshus, bagarstuga,

rundloge, bod (Bodan 2:12)
L-Bodan 3:10 Bagarstuga (Es)
L-Bodan 3:11 Bostadshus (Es)
L-Bodan 3:12 Sommarstuga (Es), bod,

rundloge
L-Bodan 4:13 Sommarstuga (Es),

bagarstuga (Es), rundloge
L-Bodan 5:8 Bostadshus (Ps)
L-Bodan 5:10 Bostadshus, ladugård, bod
L-Bodan 6:5 Bostadshus, sommarstuga

(Ps), uthus
L-Bodan 6:25 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Ps)
L-Bodan 6:33 Bostadshus, rundloge, bod-

länga (Bodan 6:2)
L-Bodan 7:1 Sommarstuga (Es), bagar-

stuga
Enstaka objekt
Lövångers-Bodan 7:1 Bagarstuga

Bodans fäbod
Miljö 4
Lövångers-Bodan S Fäbodstuga, ladugård, lador,

skvaltkvarn

Broträsk
Enstaka objekt
Broträsk 1:14 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Ps)
Broträsk 1:16 Sommarstuga
Broträsk 1:21 Sommarstuga (Ps)
Broträsk 2:6 Bostadshus
Broträsk 2:6 Bostadshus (Ps), bagarstuga

med uthusdel (Broträsk 3:2)
Broträsk 2:7 Bagarstuga med boddel
Broträsk 3:5 Bagarstuga
Broträsk 3:17 Bostadshus, sommarstuga

(Es), bagarstuga

Broträsk 5:1 Bostadshus, bagarstuga (Es),
ladugård, rundloge

Broänge
Miljö 5
Broänge 1:7 Sommarstuga (Es samman-

byggd med bod)
Broänge 1:11 Bagarstuga (Es)
Broänge 1:14 Bagarstuga (Es), ladugård,

uthus
Broänge 1:15 Bostadshus (Kb), bagarstuga
Broänge 2:24 Sommarstuga (Es) (Broänge

2:7)
Broänge 10:1 Bostadshus (Kb), bagarstuga

(Es)
Enstaka objekt
Broänge 2:15 Bostadshus, bagarstuga,

ladugård, bod
Broänge 2:16 Bostadshus, bod
Lövångers-Selet 6:19 Bostadshus, ladugård (Bro-

änge 6:19)

Bäckboda
Miljö 6
Bäckboda 1:4 Sommarstuga, bagarstuga
Bäckboda 1:6/1:8 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), bagarstuga (Es)
Bäckboda 2:1 Bostadshus, sommarstuga

(Es), ladugård
Vebomark 17:22 Bostadshus
Vebomark 33:1 Sommarstuga (Ps)

Gammelbyn och Fällan
Miljö 7
Fällan 1:10 Bostadshus, nu fritidshus

(Es), ladugård
Fällan 1:14 Bostadshus, ladugård
Fällan 1:32 Sommarstuga (Es), rundloge,

bod
Lövångers-
Gammelbyn 1:7 Sommarstuga (Ps)
L-Gammelbyn 2:6 Bod
L-Gammelbyn 2:9 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es), ladugård
L-Gammelbyn 2:10 Bostadshus
L-Gammelbyn 2:11 Bostadshus, ladugård
L-Gammelbyn 2:14 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), ladugård
L-Gammelbyn 2:15 Bostadshus, nu fritidshus

(Es), bagarstuga, ladugård
L-Gammelbyn 2:18 Bostadshus (Kb), bagarstuga,

drängstuga, paviljong
L-Gammelbyn 2:60 Bostadshus

Hökmark
Miljö 8
Hökmark 1:3 Bostadshus, sommarstuga

(Ps)
Hökmark 9:11 Bostadshus (Es)
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Hökmark 9:12 Bönhus
Hökmark 9:22 Genomkörsbod
Hökmark 10:7 Bostadshus
Hökmark 11:5 Bostadshus, sommarstuga

(Es)
Hökmark 11:7 Bostadshus
Hökmark 11:10 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga
Hökmark 15:2 Bostadshus (Es), bagarstuga

(Es), bod
Hökmark 16:7 Sommarstuga (Es), rundloge,

bod
Hökmark 16:8 Bostadshus, sommarstuga

(Es)
Hökmark
16:10/16:11 Skola, uthus
Hökmark 16:14 Bostadshus
Hökmark 19:2 Bagarstuga (Es)
Hökmark 22:2 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es med uthusdel)
Hökmark 23:1 Bostadshus (Es), rundloge,

bod
Hökmark 25:1 Sommarstuga, bagarstuga,

ladugård
Enstaka objekt
Hökmark 13:3 Bostadshus, rundloge, ladu-

gård, bod
Hökmark 13:15 Bostadshus
Hökmark 14:2 Öde bostadshus, rundloge,

bagarstuga
Hökmark 28:1 Bostadshus/affärshus, maga-

sin

Kallviken
Miljö 9
Lövångers-
Gammelbyn S Ett flertal båthus, bodlänga

Lövsele
Miljö 10
Lövsele 1:4 Bostadshus
Lövsele 1:16 Bostadshus
Lövsele 3:4 Bostadshus, öde bostadshus

(Ps) (Lövsele 1:3)
Lövsele 4:10 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), ladugård, rund-
loge, källare (Lövsele 5:18)

Lövsele 5:6 Bostadshus (Ps)
Lövsele 5:22 Bostadshus (Ps)
Lövsele 6:2 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga, rundloge
Lövsele 6:11 Sommarstuga (Es)
Lövsele 15:2 Bostadshus, sommarstuga

(Ps), rundloge, bod, kokhus
Lövsele 21:3 Bostadshus (Ps)
Lövsele 24:1 Bostadshus (Ps), bagarstuga,

ladugård (Noret 2:7)
Lövsele S Skola

Noret 2:7 Bostadshus/lärarbostad,
uthus/slöjdsal (Noret 2:8)

Noret 2:24 Bostadshus (Ps), bagarstuga
(Es)

Lövsele hamn
Miljö 11
Noret 3:6/3:15 Nio båthus och sjöbodar

Lövånger
Miljö 12
Lövångers-
Gammelbyn 4:1 Filadelfia bönhus
Lövångers
Kyrkstad 1:1 Lövångers kyrkstad
L Kyrkstad 1:1 Församlingshem
Lövångers
Prästbord 1:22 EFS bönhus
L Prästbord 1:24 Garveri (Prästbordet 1:25)
L Prästbord 1:25 Affärs- och bostadshus

(Backafall 1:25)
L Prästbord 1:29 Kommunalhus (Kyrkstaden

1:1)
L Prästbord 9:1 Kyrka, klockstapel, gravka-

pell
L Prästbord 9:9 Två bostadshus (Kyrkstaden

1:1)
L Prästbord 11:1 Museum (Ps med införkam-

mare) (Prästbordet 9:1)
Enstaka objekt
Berghem 2:2 Bostadshus
Lövångers-Böle 1:14 Bostadshus (Es)
Lövångers-Böle 1:16 Bostadshus
Lövångers-Böle 3:12 Bostadshus
Lövångers-
Gammelbyn 2:13 Soldattorp (Es), rundloge
L-Gammelbyn 2:17/
Lövångers-Böle 3:6 Bostadshus (Ps)
L-Gammelbyn 2:62 Bostadshus, uthus med

bostadsdel
L-Gammelbyn 2:72 Bostadshus
L Prästbord 18:1 Bostadshus (Prästbordet

1:51, Erikslund 1)

Mångbyn
Miljö 13
Broänge 6:1 Bostadshus, bagarstuga (Es)
Mångbyn 1:18 Bostadshus (Kb), drängstuga,

uthus
Mångbyn 3:10 Bostadshus (Ps)
Mångbyn 4:2 Sommarstuga (Es),

bagarstuga, rundloge
Mångbyn 4:3 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga, ladugård, magasin
(Mångbyn 1:2)

Mångbyn 4:9 Bostadshus, rundloge
Mångbyn 5:7 Bostadshus (Ps) (Mångbyn

5:2)
Mångbyn 9:1 Skola
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Selet
Enstaka objekt
Johansbo 1:1 Bostadshus
Lövångers-Selet 1:3 Öde bostadshus (Es)
Lövångers-Selet 2:2 Bostadshus, uthus
Lövångers-Selet 2:5 Bostadshus (Kb), ladugård
Lövångers-Selet 2:6 Bagarstuga (Es), ladugård,

loge
Lövångers-Selet 2:8 Bostadshus (Ps), bagarstuga
Lövångers-Selet 2:12 Bagarstuga, ladugård
Lövångers-Selet 2:16 Bostadshus, lusthus (Ängs-

backa)
Lövångers-Selet 3:2 Öde bostadshus, ladugård,

rundloge med halmhus, bod
Lövångers-Selet 3:3 Rundloge, bod
Lövångers-Selet 4:2 Rundloge, bod
Lövångers-Selet 4:3 Sommarstuga (Ps), ladugård

(Es), rundloge, bod
Lövångers-Selet 5:4 Två bostadshus, ladugård
Lövångers-Selet 6:9 Bostadshus, tidigare

gästgivargård
Lövångers-Selet 6:18 Bostadshus, bagarstuga (Es)
Lövångers-Selet 8:1 Bostadshus, rundloge, bod,

isbod/lekstuga

Tärnören
Miljö 14
Risböle S Fyra fiskestugor, en sjöbod

Uttersjön
Miljö 15
Uttersjön 1:3 Sommarstuga (Es), bagar-

stuga, ladugård, sommar-
ladugård, rundloge, bod

Uttersjön 1:7 Bostadshus (Ps), sommar-
stuga, bod

Uttersjön 1:10 Bostadshus (Uttersjön 1:4)
Uttersjön 1:10 Bostadshus (Es) (Uttersjön

1:6)
Uttersjön 2:6 Sommarstuga, ladugård
Uttersjön 2:7 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Ps), ladugård
Uttersjön 2:8 Bostadshus
Uttersjön 2:9 Sommarstuga, bod
Uttersjön 2:10 Sommarstuga (Es), bagar-

stuga (Es), ladugård, bod
Uttersjön 3:7 Bostadshus, sommarstuga

(Es), soldattorp (Es), ladu-
gård, bod
Uttersjön 3:18 Bostadshus (Es)
Uttersjön 3:19 Bagarstuga (Es)
Uttersjön 5:1 Bostadshus, sommarstuga

(Es), bagarstuga, ladugård
Uttersjön 6:39 Bostadshus, bagarstuga,

snickeri, ladugård

Vebomark
Enstaka objekt
Vebomark 12:18 Hembygdsområde; bostads-

hus (Ps), bostadshus (Es med
boddel), ladugård, rundloge,
bod

Vebomark 17:22 Bostadshus
Vebomark 24:2 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Ps), bagarstuga (Es),
ladugård

Vebomark 53:1 Skola

Vånören
Miljö 17
Risböle S Fem fiskestugor, tre sjöbodar

Älgnäs
Enstaka objekt
Älgnäs 1:7 Bostadshus, bagarstuga,

ekonomibyggnad

Önnesmark
Miljö 18
Önnesmark 1:4 Sommarstuga (Es), bod, ut-

huslänga
Önnesmark 1:10 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es), bod (Önnesmark 1:2)
Önnesmark
1:13/1:14 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es) (Önnesmark 1:8)
Önnesmark 2:4 Bostadshus (Ps), bostadshus,

bagarstuga (Es), bod, rund-
loge

Önnesmark 2:12 Bagarstuga, dubbelbod
(Önnesmark 1:5)

Önnesmark 2:12 Bagarstuga (Es)
Önnesmark 3:1 Två bostadshus, bagarstuga,

ladugård, lada
Önnesmark 4:4 Bod
Önnesmark 4:5 Bagarstuga, smedja
Önnesmark 4:6 Bostadshus
Önnesmark 5:7 Ladugård/uthuslänga, två

rundlogar, bod
Önnesmark 6:2 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es)
Önnesmark 6:5 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es), ladugård
Önnesmark 6:8 Bönhus
Önnesmark 7:3 Sommarstuga (Ps), bagar-

stuga (Es), rundloge, bod
Önnesmark 7:5 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga, bagarstuga, bod
Önnesmark 7:6 Sommarstuga (Es med till-

byggnad)
Önnesmark 7:8 Bostadshus, bagarstuga (Es),

ladugård
Önnesmark 12:1 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), bagarstuga, rund-
loge
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Skellefteå socken

Bergsbyn
Enstaka objekt
Bergsbyn 35:10 Sommarstuga (Es) (Stg 3292)
Bergsbyn 36:19 Bostadshus (Stg 3361)
Bergsbyn 37:3 Bagarstuga (Es) (Stg 3323)
Bergsbyn 37:4 Bostadshus (Stg 3333)
Bergsbyn 37:13 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), rundloge (Stg
3401)

Grundet 4 Bostadshus (Ps) (Färjaren 4)
Grönnan 1 Skolbyggnad (Stg 3348)
Grönnan 2 Bostads- och affärshus
Grönnan 3 Affärshus
Guldåkern 12 Bagarstuga (Es) (Stg 3245/

3245A)
Handvalen 1 Bagarstuga (Es) (Stg 3280)
Kalkbryggan 9 Bostadshus (Ps) (Stg 3269 A)
Kalkvågen 1 Bostadshus (Ps), ladugård

(Stg 3274)
Kröningen 6 Skolbyggnad (Stg 3364)
Parstugan 21 Bostadshus (Ps), ladugårds-

länga, utedass (Stg 3276)
Släpräfsan 43 Bostadshus (Ps) (Stg 3256)
Släpräfsan 44 Bostadshus (Ps) (Stg 3249/

3249 B)
Åkerbacken 1 Bostadshus (Stg 3236)

Boliden
Miljö 1
Bjurliden 1:72 Bostadshus
Bjurliden 1:103 Bostadshus
Bjurliden 1:111 Missionskyrka
Bjurliden 1:114 Bostadshus
Bjurliden 1:117 Bostadshus
Bjurliden 1:134 Frälsningsarmélokal
Bjurliden 1:164 Bostadshus
Bjurliden 1:238 Bostadshus
Bjurliden 1:250 Arrestlokal med bostad
Bjurliden 1:298 Gruvstuga (Bjurliden 1:637)
Bjurliden 1:298 Verkstad (Bjurliden 1:637)
Bjurliden 1:298 Insättningen (Bjurliden

1:637)
Bjurliden 1:298 Värmecentral (Bjurliden

1:637)
Bjurliden 1:298 Uppfodringen (Bjurliden

1:637)
Bjurliden 1:298 Brokran (Bjurliden 1:637)
Bjurliden 1:298 Linbanestation (Bjurliden

1:637)
Bjurliden 1:298 Anrikningsverk (Bjurliden

1:637)
Bjurliden 1:425 Folkskola
Bjurliden 1:486 Bostadshus, 4 stycken

(Bjurliden 1:295)
Bjurliden 1:488 Hyreskasern ”Stora radhu-

set”

Bjurliden 1:490 Bostadshus, 10 stycken
(Bjurliden 1:295)

Bjurliden 1:491 Bostadshus, 8 stycken
(Bjurliden 1:295)

Bjurliden 1:521 Bostadshus, 4 stycken
(Bjurliden 1:295)

Bjurliden 1:521 Bostadshus, 2 stycken
(Bjurliden 1:295)

Bjurliden 1:522 Radhus (Färglådan)
(Bjurliden 1:125, 1:208)

Bjurliden 1:637 Brukshotell (Bjurliden 1:295)
Bjurliden 1:656 Gruvkontor, nu museum
Bjurliden 1:659 Tjänstebostad nr 4 (Bjurliden

1:295)
Bjurliden 1:660 Tjänstebostad nr 3 (Bjurliden

1:295)
Bjurliden 1:661 Tjänstebostad nr 2 (Bjurliden

1:295)
Bjurliden 1:662 Tjänstebostad nr 1 (Bjurliden

1:295)
Bjurliden 1:664 Disponentbostad (Bjurliden

1:295)

Boviken
Enstaka objekt
Boviken 1:4 Bostadshus, sommarstuga

(Es), bagarstuga (Es),
dubbelbod, ladugård

Boviken 1:5 Skolhus f d
Boviken 1:10 Bostadshus (Es), dubbelbod
Boviken 1:23 Bostadshus
Boviken 1:26 Bostadshus (Es), bagarstuga

(Es med boddel), ladugård
Boviken 1:34 Bagarstuga (Es)
Boviken 1:40 Bönhus
Boviken 1:93 Bostadshus, nu fritidshus (Es)
Boviken 1:129 Bagarstuga (Es), ladugård,

bod
Boviken 1:130 Bagarstuga med bod och

källare, ladugård
Boviken 1:131 Bostadshus (Ps)
Boviken 1:132 Bagarstuga (Es)
Boviken 1:146 Dubbelbod
Boviken 1:152 Bagarstuga (Ps), ladugård
Boviken 1:167 Bagarstuga med källardel,

ladugård, rundloge, uthus
Boviken 2:6 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), dubbelbod, sten-
källare

Boviken 2:18 Bostadshus (Ps), ladugård,
loge, bod

Boviken 3:7 Bostadshus (Es)
Boviken 3:11 Bagarstuga (Es), uthus
Boviken 3:12 Bagarstuga (Es), ladugård
Boviken 3:14 Öde bostadshus (Es), ladu-

gård, dubbelbod, bodar
Boviken 3:15 Bostadshus (Es), bagarstuga

(Es), ladugård, sommarladu-
gård, dubbelbod
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Boviken 3:17 Bagarstuga (Es), ladugård,
dubbelbod

Boviken 3:18/3:151 Bostadshus, bagarstuga (Es),
ladugård, dubbelbod, sten-
källare

Boviken 4:4 Bagarstuga (Ps), rundloge,
ladugård

Boviken 4:10 Öde bostadshus (Es), uthus
Boviken 4:51 Bostadshus
Boviken 4:52 Ladugård
Boviken 4:61 Öde bostadshus (Es), bagar-

stuga med boddel, bodar
Boviken 4:62 Bostadshus, sommarstuga
Boviken 4:66 Bostadshus (Es), bod

(Boviken 4:12)
Boviken 17:1 Bostadshus, nu fritidshus (Es)

Brännan, Prästbordet
Enstaka objekt
Apotekaren 1 Bostadshus
Apotekaren 4 Bostadshus
Brunnsgården 6 Tingshus
Brunnsgården 10 Teater
Brunnsgården 13 Bostadshus (Ps), sommarstu-

gor, bod, härbre
Brunnsgården 14 Flerbostadshus
Dammluckan 20 Bostadshus (Dammen 20)
Färgaren 1 Bostadshus (Vävaren 1)
Hägnaden 8 Bostadshus (Ps)
Konstapeln 5 Föreningslokal (Läraren 5)
Köpmannen 12 Flerbostadshus (Hovslagaren

12)
Länsmannen 4 Verkstadslokal
Mössmakaren 5 Flerbostadshus, cykelgarage
Plåtslagaren 5 Bostadshus
Ringaren 9 Fd 1:a komministerbostället,

nu pastorsexpedition
Skellefteå
Kaplansbord 1:4 Prästbord/2:a komminister-

bostället (Kaplansbordet 2:4)
Smeden 6 Bostadshus
Smeden 16 Bostadshus
Smeden 22 Bostadshus

Degerbyn
Enstaka objekt
Charkuteriet 3 Bostadshus (Es) (Degerbyn

9:1)
Charkuteriet 4 Bostadshus (Kb) (Degerbyn

2:46)
Degerbyn 5:3 Bostadshus (Carltorp)
Degerbyn 5:27 Bostadshus (Degerbyn 5:21)
Degerbyn 16:1 Bostadshus (Ps med inför-

kammare), dubbelbod, rund-
loge

Degerbyn 19:1 Bostadshus, ladugård
(Degerbyn 4:17)

Degerbyn S Bönhus (kv Akvamarinen)
Juvelen 1 Bostadshus (Ps) (Degerbyn

1:12)

Juvelen 3 Bostadshus (Degerbyn 5:12)
Juvelen 4 Bostadshus (Degerbyn 5:13)
Medlefors 1 Mjölnarbostad (Es)

(Degerbyn 5:16)
Lundgärdan 3 Bostadshus (Es) (Degerbyn

6:8)
Smaragden 1 Bostadshus (Ps med inför-

kammare) (Degerbyn 7:9)
Strandskoningen 24 Förskola, f d bostadshus

(Degerbyn 7:9)

Ersmark
Enstaka objekt
Ersmark 2:29 Bostadshus (Ps), bagarstuga,

ladugård, bod
Ersmark 3:29 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga med boddel
Ersmark 3:58 Bostadshus (Kb) (Ersmark

3:23)
Ersmark 5:6 Bostadshus (Kb), ladugård,

bod
Ersmark 5:27 Bagarstuga (Es), dubbelbod,

uthus (Ersmark 5:13)
Ersmark 7:23 Bönhus
Ersmark 9:37 Sommarstuga/bagarstuga

(Ps), salpeterlada (Ersmark
9:10)

Ersmark 11:36 Bostadshus (Kb)
Ersmark 12:10 Bostadshus (Es)
Ersmark 14:7 Kvarn
Ersmark 14:19 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), dubbelbod
Ersmark 15:17 Bostadshus (Ps) (Ersmark

15:8)
Ersmark 56:11 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Ps), ladugård (Ers
mark 56:2)

Ersmark 71:1 Sommarstuga (Es), bod

Finnforsfallet
Miljö 2
Finnselet 1:4 Skolbyggnad
Granfors 1:8 Kraftstation (Granfors 1:6)
Granfors 1:8 Smedja
Granfors 1:23 Maskinistbostad (Granfors

1:6)
Granfors 1:23 Maskinistbostad (Granfors

1:6)
Granfors 1:23 Bod (Granfors 1:6)
Granfors 1:23 Maskinistbostad (Granfors

1:6)
Granfors 1:23 Maskinistbostad (Granfors

1:6)

Finnhällan
Miljö 9
Hedensbyn S Fem fiskestugor, tre sjöbodar
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Hedensbyn, södra
Miljö 3
Anderstorpsgården 3 Anderstorps herrgård;

bostadshus (huvudbyggnad),
bostadshus (flygelbyggnad),
bostadshus, magasin, bod
(Hedensbyn 13:99)

Hedensbyn 8:29 Bostadshus (Es) (Hedensbyn
8:24/8:23)

Hedensbyn 8:30 Två bodar (Hedenbyn 8:25)
Hedensbyn 8:32 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Ps), dubbelbod
(Hedensbyn 8:22)

Hedensbyn 9:16 Bostadshus (Ps), rundloge
Hedensbyn 10:15 Bostadshus (Ps) (Hedensbyn

10:14)
Hedensbyn 13:58 Bagarstuga (Es)
Hedensbyn 15:37 Bostadshus (Es), sommar-

stuga (Es), bodlänga
(Hedensbyn 15:34)

Hedensbyn 19:1 Bönhus (Ps)
Enstaka objekt
Hedensbyn 9:18 Bostadshus (Ps), bagar-/som-

marstuga (Ps)
Hedensbyn 9:19 Sommarstuga (Ps)
Hedensbyn 11:24 Bagarstuga (Es med boddel)
Hedensbyn 14:19 Bostadshus (Ps)
Hedensbyn 14:31 Bostadshus (Ps), bagarstuga
Hedensbyn 14:82 Bostadshus (Es) (Hedensbyn

14:32)

Innervik
Enstaka objekt
Innervik 2:3 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es)
Innervik 2:4 Bostadshus, två bagarstugor

(Es), ladugård, rundloge,
dubbelbod

Innervik 2:17 Bostadshus, sommarstuga,
ladugård, sommarladugård,
rundloge, lada

Innervik 2:18 Bostadshus (Ps)
Innervik 5:6 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Ps)
Innervik 5:18 Bostadshus
Innervik 5:19 Bostadshus (Kb)
Innervik 6:13 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es), ladugård, uthus, bod
Innervik 10:16 Öde bostadshus (Ps), bagar-

stuga, rundloge (Innervik
10:12)

Innervik 11:7 Loge
Innervik 11:9 Bostadshus (Ps), uthuslänga

med bostadsdel
Innervik 12:13 Bostadshus
Innervik 12:22 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es), dubbelbod
Innervik 19:5 Bagarstuga (Es)

Innervik 22:2 Ladugårdslänga, sommar-
ladugård, rundloge, bod-
länga

Innervik 29:1 Bagarstuga (Es)
Innervik 34:1 Bostadshus (öde)
Innervik 46:1 Karolinerbod
Innervik 47:1 Sommarstuga (Es med bod-

del)
Innervik 50:2 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), rundloge
Innervik S Bönhus

Klintforsliden
Enstaka objekt
Klintforsliden 1:9 Sommarstuga
Klintforsliden 1:12 Bostadshus (Es)
Klintforsliden 1:18 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga, sommarladugård
Klintforsliden 1:20 Bostadshus (Es), sommar-

stuga (Es)

Klutmark
Miljö 5
Klutmark 3:9 Genomkörsbod
Klutmark 3:22 Sommarstuga (Es), bagarstu-

ga (Es), smedja, två bodar,
sommarladugård (Klutmark
3:3)

Klutmark 5:23 Bostadshus (Ps), sommar-
stuga (Es), uthuslänga

Klutmark 5:36 Bostadshus
Klutmark 6:33 Bagarstuga
Klutmark 6:51 Bostadshus (Ps), två mindre

bostadshus (Es), ladugård
(Klutmark 6:48/6:50)

Klutmark 7:2 Bostadshus (Ps)
Klutmark 7:12 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), rundloge
Klutmark 7:30 Två timrade bodar (Klutmark

7:50)
Klutmark 9:56 Bostadshus (Es)
Klutmark 24:1 Bostadshus (Ps), två som-

marstugor (Es), bagarstuga,
ladugård, rundloge, bod

Klutmark 25:1 Rundloge, bod
Enstaka objekt
Klutmark 1:14 Flerfamiljshus, slakteri
Klutmark 1:15 Bostadshus, uthuslänga
Klutmark 1:25 Stationshus och uthus (Klut-

mark S)
Klutmark 1:31 Bostadshus
Klutmark 1:32 Bostadshus
Klutmark 1:35 Bostadshus (Kb)
Klutmark 1:36 Bostadshus
Klutmark 2:10 Bostadshus (Kb), dubbelbod,

bagarstuga (Es)
Klutmark 2:13/2:26 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es), bod
Klutmark 2:21 Sommarstuga (Ps)
Klutmark 3:7 Bostadshus (Es)
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Klutmark 4:24 Bostadshus (Es)
Klutmark 6:52 Bostadshus (Es), dubbelbod

(Klutmark 6:16)
Klutmark 8:45 Bostadshus (Es)
Klutmark 8:59 Banvaktarstuga, uthuslänga

(Klutmark S)
Klutmark 9:10 Bostadshus (Es), rundloge
Klutmark 10:5 Sommarstuga (Ps), rundloge

Krångfors
Miljö 6
Krångfors 1:25 Bostadshus
Krångfors 1:33 Magasinsbyggnad (SJ:s om-

råde) (Krångfors 1:35)
Krångfors 1:47 Smedja (Krångfors 1:51)
Krångfors 1:47 Rundloge, bod (Krångfors

1:58)
Krångfors 1:68 Bostadshus
Krångfors 1:69 Bostadshus, länga med bo-

stad och uthusdel
Krångfors 1:71 Bostadshus, uthuslänga med

bostadsdel
Krångfors 1:73 Bostadshus, sommarstuga
Krångfors 1:78 Bostadshus (Ps), rundloge,

bodar
Krångfors 1:80 Vattensåg
Krångfors 1:82 Bostadshus, uthus
Krångfors 1:85 Stationshus, uthus
Krångfors 1:86 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es) (Krångfors 1:47)
Krångfors S Skola, bagarstuga (Es)
Enstaka objekt
Forsbacka 1:32 Kraftstation

Kusmark
Enstaka objekt
Kusmark 16:15 Huvudbyggnad, bagarstuga,

paviljong (Rijfska gården)

Kåge
Miljö 7
Storkåge 9:21 Holmfors herrgård, lilla

Holmforsgården (Ps)
Storkåge 16:65 Repslageri
Storkåge 24:2 Bageri (Ps), uthus
Storkåge 24:8 Kåge kyrka
Storkåge 24:13 Bostadshus
Storkåge 27:2 Bostadshus (Es)
Storkåge 27:3 Bostadshus
Storkåge 27:4 Bostadshus (Es)
Storkåge 27:5 Bostadshus (Es)
Storkåge 27:6 Bostadshus (Es), sommar-

stuga (Es), uthus
Storkåge 36:1 Bostadshus (Es)
Storkåge 39:1 Bostadshus (Es)
Storkåge 60:1/60:2 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga med ladugårdsdel,
rundloge

Storkåge 61:1 Bostadshus (Es)
Storkåge 63:1 Bostadshus (Es)

Storkåge 67:2 Bostadshus, uthus
Storkåge 67:2 Affärshus (Ps)
Storkåge 73:1 Bostadshus (Es)
Storkåge 74:1 Bostadshus (Es), ladugård,

loge och bod
Storkåge 74:1 Bostadshus (Es)
Storkåge 77:1 Bostadshus
Storkåge 79:1 Bostadshus, uthus
Storkåge 79:2 Bostadshus (Es), bod
Storkåge 106:1 Prästgård
Storkåge 109:1 Bostadshus (Es), uthus
Storkåge 109:2 Bostadshus
Storkåge S Fattigstuga (Ps)
Enstaka objekt
Storkåge 2:2 Bostadshus
Storkåge 3:40/3:41 Bostadshus (Ps) Isaksbo
Storkåge 74:1 Magasinsbyggnad (Storkåge

4:2)
Storkåge 82:1 Bostadshus, sommarstuga,

uthus (Storkåge 4:23)
Storkåge 4:40 Bostadshus (Es)
Storkåge 4:62 Sommarstuga (Es)
Storkåge 4:64 Bostadshus, f d affärshus (Ps)
Storkåge 4:82 Affärshus, f d skola
Storkåge 6:13 Bostadshus (Es)
Storkåge 10:33 Bostadshus (Storkåge 10:15)
Storkåge 16:3 Bostadshus
Storkåge 16:5 Smedja
Storkåge 19:41 Bostadshus, uthus (Storkåge

19:9)
Storkåge 19:25 F d garveri
Storkåge 19:26 Bostadshus (Es)
Storkåge 19:35 Fritidshus (Ps)
Storkåge 20:19 Sommarladugård, bod, ute-

dass (Storkåge 20:2)
Storkåge 19:4 Bostadshus (Ps) (Storkåge

20:7)
Storkåge 20:8 Bostadshus
Storkåge 20:9 Fritidshus (Es)
Storkåge 20:11 Fritidshus (Es), uthus
Storkåge 21:22 Öde bostadshus (Es) (Stor-

kåge 21:15/21:2)
Storkåge 23:7 Bostadshus
Storkåge 23:8/20:10 Bostadshus (Es), sommar-

stuga (Es)
Storkåge 23:11 Fritidshus (Ps)
Storkåge 53:1 Bostadshus (Ps)
Storkåge 53:3 Bostadshus (Es)
Storkåge S Sommarstuga (Es), lekstuga

Kågnäsudden
Miljö 9
Hedensbyn S Sju fiskestugor, tre ladugår-

dar, fyra sjöbodar, lekstuga

Lillsnäckhamn
Miljö 9
Bergsbyn 8:41-44 Fiskestuga
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Lund
Enstaka objekt
Lund 1:39 Sommarstuga (Ps med

dubbla ingångar)
Lund 1:76 Bostadshus, rundloge, halm-

lada (Lund 1:5)
Lund 4:6 Sommarstuga (Es),

bagarstuga (Es), ladugård,
bod

Lund 4:74 Bostadshus (Es), ladugård,
rundloge, lider (Lund 4:13)

Lund 5:4 Bostadshus (Es), uthuslänga
Lund 5:19 Bostadshus (Kb) Fredrikslund

(Lund 5:1)
Lund 6:4 Sommarstuga (Ps)

Långhällan
Miljö 9
Hedensbyn S Två sjöbodar

Lövlund
Enstaka objekt
Ske-å-Lövlund 1:7 Bostadshus (Ps)

Medle
Enstaka objekt
Medle 1:9 Bostadshus (Ps)
Medle 3:12 Sommarstuga (Es)
Medle 3:31 Litet bostadshus
Medle 4:8 Bagarstuga (Es), ladugård,

bod
Medle 5:43 Bostadshus (Es)
Medle 7:5/7:9 Två bostadshus (Es)
Medle 7:33 Sommarstuga (Es)
Medle 7:39 Rundloge
Medle 8:7 Sommarstuga (Es)
Medle 9:6 Sommarstuga (Es)
Medle 10:19 Sommarstuga (Es)
Medle 10:22 Bostadshus (Es), sommar-

stuga (Es), ladugård, bod,
rundloge (Medle 10:18)

Medle 10:23 Bostadshus (Ps) (Medle 10:4)
Medle 10:25 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Ps) (Medle 10:6)
Medle 11:44 Bostadshus, sommarstuga

med bod, ladugård
Medle 12:10 Sommarstuga (Es)
Medle 22:2 Bostadshus (Es)
Medle 42:1 Bostadshus (f d gästgiveri),

bostadshus (f d bageri)
Medle S Två fäbodstugor (Es), ladu-

gård (Fäbodvallen)

Morön, Hedensbyn
Hedbacken 3 Bostadshus (Ps), långloge,

dubbelbod

Hedensbyn 25:17/
25:18 Två bostadshus, bagarstuga

(Es), rundloge, bod, lider
(Stg 3171/3172/3149)

Hedensbyn 25:19 Dubbelbod
Hedensbyn 25:20 Bostadshus, sommarstuga

(Ps), bagarstuga, bod (Stg
3173)

Hedensbyn 25:21 Bostadshus (Ps), bagarstuga
(Es) (Stg 3175/3175 A)

Såningsmannen 7 Bönhus
Violen 1 Skolbyggnad

Myckle
Enstaka objekt
Myckle 1:2 Bostadshus (Es samman-

byggd med bod), bod
Myckle 1:4 Bostadshus (Ps), sommar-

och bagarstuga (Es)
Myckle 1:16 Bostadshus
Myckle 2:38 Bostadshus (Kb), ladugårds-

länga (Myckle 2:5A)
Myckle 2:39 Sommarstuga (Es), ladugård,

rundloge, kornbod (Myckle
2:5B)

Myckle 2:15 Bostadshus, sommarstuga
(Es), bod, långloge

Myckle 2:37 Bostadshus, ladugård
Myckle 3:7 Bostadshus (Ps)
Myckle 4:3 Bostadshus, rundloge, korn-

bod, bod, bod med lider,
salpeterlada

Myckle 4:4 Bostadshus (Ps), rundloge
Myckle 4:14 Sommarstuga (Es), ladugård,

trerummig bod, rundloge,
sommarladugård

Myckle 4:26 Bostadshus (Ps)
Myckle 5:4 Sommarstuga (Es)
Myckle 5:5 Bagarstuga (Es)
Myckle 5:11/5:15 Skola
Myckle 6:6 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es), salpeterlada, rundloge,
bod

Myckle 6:21 Bagarstuga (Es), bod
Myckle 6:30 Bagarstuga (Es) (Myckle 6:7)
Myckle 8:4/8:35 Bostadshus (Ps), vagnslider,

rundloge
Myckle 8:5/8:38 Bagarstuga (Es), uthuslänga
Myckle 8:12/8:40 Verkstadsbyggnad
Myckle 9:28 Bostadshus, sommarstuga

(Es) (Myckle 9:27)
Myckle 23:1 Bönhus (Myckle 7:10)
Myckle S Äldre skolbyggnad

Norrböle
Enstaka objekt
Almen 9 Flerfamiljshus
Aspen 14 Bostadshus
Banér 6 Flerfamiljshus
Banér 7 Bostadshus
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Banér 12 Bostadshus, ekonomibygg-
nad

Banér 13 Bostadshus
Björken 8 Bostadshus
Björken 9 Flerfamiljshus
Brahe 9 Bostadshus
Brahe 11 Bostadshus
Döbeln 1 Bostadshus
Döbeln 5 Bostadshus
Döbeln 6 Bostadshus
Döbeln 9 Bostadshus
Eken 6 Flerfamiljshus
Fleming 4 Flerfamiljshus
Horn 5 Flerfamiljshus (Horn 20)
Hägglund 4 Flerfamiljshus
Hägglund 18 Flerfamiljshus
Pilen 1 Bostadshus
Pilen 2 Bostadshus
Pilen 3 Bostadshus
Pilen 4 Bostadshus
Pilen 7 Flerfamiljshus
Skogsåsen 12 Bostadshus (Åsen 12)
Skogsåsen 19 Bostadshus, uthus (Åsen 19)

Ragvaldsträsk
Miljö 11
Ragvaldsträsk 5:22 Bostadshus (Es)
Ragvaldsträsk 8:7 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Es), ladugård, smedja,
halv genomkörsbod,
utedass, rundloge

Ragvaldsträsk 8:23 Bagarstuga (Es), loge
Ragvaldsträsk 8:32 Bostadshus (Es), sommar-

stuga, bagarstuga, sten-
källare

Ragvaldsträsk 9:31 Bostadshus (Ps), bagarstuga
(Es), genomkörsbod
(Ragvaldsträsk 9:9)

Ragvaldsträsk 16:3 Bagarstuga (Es)
Ragvaldsträsk 35:1 Sommarstuga (Ps), ladugård,

bod, halv genomkörsbod
Enstaka objekt
Ragvaldsträsk 5:19 Bönhus

Rismyrliden
Miljö 12
Skellefteå
Rismyrliden 1:2 Två bostadshus (Kb, Ps),

ladugård, sommarladugård
med fårhus, rundloge,
bagarstuga (Es), smedja,
torkbastu, bod, mjölk-
källare, tre lador

Räftkläppen
Enstaka objekt
Räftkläppen 1:2 Två bostadshus, rundloge,

ekonomibyggnader

Sandviken
Miljö 9
Hedensbyn S Nio fiskestugor, ladugård,

uthus

Sillskatan
Miljö 9
Hedensbyn S Tre fiskestugor, sjöbod, ladu-

gård, stall

Skelleftehamn
Miljö 13
Degeln 3 Bostadshus
Degeln 4 Bostadshus
Degeln 6 F d chefs- och ingenjörsbo-

stad
Eleven 4 Bostadshus (Stg 38 F)
Eleven 5 Bostadshus
Eleven 6 Bostadshus
Eleven 8 Bostadshus, uthus
Eleven 9 Bostadshus
Facklan 1 Folkets hus, danspaviljong
Flamugnen 2 Prästgård
Flamugnen 3 Bostadshus
Flamugnen 4 och 5 Bostadshus
Flamugnen 6 och 7 Bostadshus
Gaskylaren 1 Bostadshus
Gaskylaren 2 Bostadshus
Gaskylaren 3 Bostadshus
Gaskylaren 4 Bostadshus
Gaskylaren 5 Bostadshus
Gaskylaren 6 och 10 Bostadshus
Gaskylaren 7 Bostadshus
Gaskylaren 9 Bostadshus
Gaskylaren 13 och
14 Bostadshus
Hammaren 4 Bostadshus
Hägnan 3 Bostadshus
Hägnan 4 Bostadshus
Hägnan 5 Bostadshus
Hägnan 6 Bostadshus, uthus
Hägnan 8 Bostadshus
Hägnan 10 Bostadshus, gårdshus
Kokillen 1 och 2 Bostadshus
Kokillen 3 och 4 Bostadshus
Kokillen 6 och 7 Bostadshus
Kölen 5 Bostadshus
Lanternan 5 Bostadshus, gårdshus
Lanternan 7 Bostadshus (Stg 32 E)
Loggen 4 Bostadshus (Stg 38 X)
Loggen 5 Bostadshus (Stg 38 Ä)
Loggen 6 Bostadshus (Stg 38 Å)
Loggen 7 Bostadshus (Stg 38 P)
Loggen 10 Bostadshus (Stg 38 Z)
Loggen 11 Bostadshus (Stg 38 L)
Loggen 12 Bostadshus (Stg 38 R)
Loggen 16 Bostadshus, uthus (Stg 32 H)
Märsen 1 Bostadshus
Märsen 2 Bostadshus
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Märsen 5 Bostadshus
Märsen 8 Bostadshus
Märsen 9 Bostadshus
Märsen 10 Bostadshus
Nocken 4 Bostadshus (Stg 32 BK)
Nocken 5 Bostadshus (Stg 32 AI)
Nocken 8 Bostadshus, uthus

(Stg 32 AH)
Pluggen 2 Bostadshus (Stg 13 AM)
Ratten 4 Bostadshus (Stg 32 AM)
Ratten 8 Bostadshus (Stg 32 AR)
Rodret 6 Bostadshus (Stg 38 U)
Rodret 7 Bostadshus (Stg 38 Ö)
Rodret 8 Bostadshus (Stg 31 E)
Rostugnen 17–21 Fem bostadshus
Rostugnen 22–25 Fyra bostadshus
Skellefteå 8:1 Stationsbyggnad, lokstall,

bostadshus, verkstadsbygg-
nad, ekonomibyggnad
(Stg 437)

Skorstenen 3 Bostadshus
Stationskarlen 8 Två bostadshus
Stålbandet 5 Bostadshus (Stg 13 AE)
Stålbandet 6 Bostadshus (Stg 13 AF)
Stålbandet 7 Bostadshus (Stg 13 AG)
Stålbandet 8 Bostadshus (Stg 13 AH)
Stålbandet 9 Bostadshus (Stg 13 AI)
Stålbandet 11 Bostadshus (Stg 13 I)
St Örjan 1 Kyrka
St Örjan 2 Skola
Traversen 3 och 7 Bostadshus
Traversen 4 Bostadshus
Traversen 5 Bostadshus
Vimpeln 6 Bostadshus
Vågen 1 Bostadshus
Vågen 2 Bostadshus
Vågen 3 Bostadshus
Vågen 4 Bostadshus
Vågen 11 och 12 Bostadshus
Vågen 13 F d läkarbostad (Stg 66)
Enstaka objekt
Ankaret 6 Bostadshus
Ankaret 8 Bostadshus, uthus
Boningen 1, 2 och
Maskinhuset 1 Maskinhus, bostadshus,

bostadshus, uthuslänga
(Stg 427)

Båtvarvet 4 Bostadshus, lekstuga
(Stg 133B)

Bönhuset 1 Bönhus (Stg 274)
Fiskaren 5 Gårdshus
Fiskaren 14 Bostadshus
Fiskaren 15 Bostadshus
Fjärdbacken 7 Bostadshus
Fläkten 3 Bostadshus
Granudden 13 Bostadshus
Gåsen 15 Bostadshus, uthuslänga
Hamnmästaren 1 Bostadshus, gårdshus

(Stg 147 M)

Kläppen 1 Bostadshus, uthuslänga
(Stg 147 K)

Kläppen 6 Bostadshus, uthuslänga
Knipan 3 Bostadshus, uthuslänga
Knipan 12 Bostadshus, gårdshus
Konduktören 3 Bostadshus, gårdshus
Krickan 3 Bostadshus
Kölen 3 Bostadshus
Labben 8 Bostadshus
Lokföraren 2 Bostadshus
Lokföraren 4 Bostadshus, uthus
Lokföraren 5 Bostadshus
Norrbacken 5 Bostadshus (Stg 147 V)
Roddaren 8 Bostadshus, uthus (Stg 131)
Skelleftehamn 2:10 Direktörsvilla (Stg 13 BD, kv

Direktören)
Skelleftehamn 2:15 Två bostadshus, kontors-

byggnad (Stg 460)
Skelleftehamn 2:15 Två sligmagasin, hyttstuga,

brandstation, platskontor,
mekanisk verkstad, två
transformatorstationer,
betongblandarstation,
elektrolysverk, ”gamla
elektriska”, industriskorsten,
kvartstork, anrikningsbygg-
nad/sliginfrakt (Rönnskärs
industriomr)

Sparrudden 10 Bostadshus (Stg 89)
Stationskarlen 4 Bostadshus, uthus
Viggen 7 Bostadshus (Stg 320)
Vipan 6 Bostadshus
Åldermannen 3 Bostadshus (Stg 147 T)

Skellefteå centrum
Miljö 14a
Aldebaran 2 Bostadshus
Aldebaran 5 Bostadshus
Aldebaran 13 Två bostadshus
Aldebaran 14 Bostadshus
Göta 1 Bostadshus
Göta 2 Bostadshus
Göta 3 Bostadshus
Göta 12 Tre bostadshus
Skandia 1 Bostadshus
Skandia 2 Bostadshus
Skandia 3 Bostadshus
Skandia 4 och 5 Gårdshus med bostäder
Skandia 6 Bostadshus
Skandia 18 Bostadshus
Skandia 19 Bostadshus
Tule 2 Bostadshus
Tule 3 Bostadshus
Tule 4 Bostadshus
Tule 6 Bostadshus
Tule 10 Bostadshus
Tule 11 Bostadshus
Tule 12 Bostadshus
Tule  14 Bostadshus
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Miljö 14b
Björnen 1 Bostadshus
Björnen 3 Bostadshus
Björnen 6 Två bostadshus
Björnen 14 Bostadshus
Björnen 18 Bostads- och kontorshus
Björnen 20 Bostadshus
Björnen 21 Bostadshus med förenings-

lokaler
Björnen 22 Bostadshus
Ringduvan 6 Bostadshus med kontor (Du-

van 6)
Ringduvan 9 Två bostadshus (Duvan 2

och 3)
Miljö 14c
Kyrkan 1 S:t Olofs kyrka
Skellefteå 4:1 Bostadshus, uthus (Renen 4)
Skellefteå 4:1 Bostadshus med affär, uthus

(Renen 5)
Skellefteå 4:1 Bostadshus, uthus (Renen 6)
Tor 1 Kanalskolan
Vargen 4 Bostadshus och butik
Vargen 5 Bostadshus med uthusflygel
Vargen 9 Frikyrka

Miljö 14d
Siken 4 Bostadshus
Siken 6 Bostadshus
Siken 7 Bostadshus
Strömsör 2 Bostadshus
Strömsör 5 Huvudbyggnad (prästgård),

nya flygeln (samlingslokal)
Ugglan 3 Bostadshus
Ugglan 6 Bostadshus
Ugglan 7 Två bostadshus
Ugglan 9 Bostadshus
Ugglan 16 Bostadshus

Miljö 14e
Ekorren 4 Södra gathuset (kontor)
Ekorren 11 Bostadshus (Ekorren 9)
Falken 4 Bostadshus
Falken 5 Två bostads- och kontorshus
Falken 6 Bostadshus
Gladan 2 Affärshus (västra gathuset),

bostads- och affärshus
(östra gathuset), gårdshus

Haren 1 Bostadshus med kontor
och lager

Haren 4 Affärs- och kontorshus
(huvudbyggnad), affärshus
(flygelbyggnad), magasin

Haren 9 Västra gathuset (studie-
lokaler), östra gathuset (kon-
torslokal)

Miljö 14f
Oden 8 Kontorshus
Oden 9 Butiker, kontor och bostäder

(Oden 7)

Oxen 7 Bostads- och butikshus
(Oxen 4)

Pantern 7 Butiker, kontor och bostäder
Pantern 8 Butiker, kontor och bostäder
Pantern 9 Fritidsgård, f d bibliotek
Enstaka objekt
Brage 2 Affärshus
Brage 3 Missionskyrka
Flundran 5 Bostadshus
Flundran 8 Bostadshus
Heimdall 11 Bostadshus med restaurang
Heimdall 13 Gathus (affärs- och bostads-

hus), gårdshus (kafé),
östra gathuset (affärs- och
bostadshus), västra gathuset
(affärs- och bostadshus)
(Heimdall 5 och 6)

Hjorten 5 Kontor, hotell och restaurang
Höder 1 Gathus (affärs- och bostads-

hus), gårdshus
Höder 7 Bostadshus med butiker
Höken 2 Affärs- och bostadshus
Höken 6 Affärs- och kontorshus
Idun 5 Affärs- och bostadshus
Idun 6 Affärs- och bostadshus
Kapella 11 Magasinslokal
Kapella 14 Bostadshus  (Kapella 2)
Kastor 13 KFUM:s samlingslokal
Loke 8 Bostadshus med butiker och

kontor (Loke 2)
Lärkan 10 Gårdshus med kontor
Mimer 7 Bostadshus med butiker och

kontor
Orion 4 Bostadshus med butiker och

biograf
Orion 9 EFS:s samlingslokal och res-

taurang
Polaris 8 Postkontor (Polaris 38)
Polaris 23 Kontors- och butikslokal
Regulus 24 Södra byggnaden, bostads-

hus och kontor
Skellefteå 4:1 Bostadshus med kafé

(Polaris 18)
Skellefteå 4:1 F d småskoleseminarium

(Tandläkaren 3)
Skellefteå 8:1 Stationshus (f d), godsmaga-

sin och expedition (Stg 437)

Skellefteå, västra delen
Miljö 15
Gravbacken 1 Skellefteå begravningsplats
Kyrkoherden 1 Prästgård, numera Stifts-

gården
Läroverket 1 Skellefteåmuseum,

Nordanåteatern m m,
tidigare läroverk

Skellefteå 4:1 Nordanåparken med kultur-
byggnader

Skellefteå
Kaplansbord 1:4 Församlingshem
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Ske-å Prästbord 1:50 Bostadshus (Lugnet)
Ske-å Prästbord 1:50 Bostadshus (Brunnsgården)
Ske-å Prästbord 1:50 Tiondebodar
Ske-å Prästbord S Kyrkstad (Bonnstan)
Ske-å Prästbord S Kyrka m m (Landsförsam-

lingen)

Skråmträsk
Enstaka objekt
Skråmträsk 3:25 Skola

Stackgrönnan, Nyhamn, S Bergsbyn
Enstaka objekt
Bergsbyn 2:55 Bönhus
Bergsbyn 5:12 Bostadshus (Es)
Bergsbyn 5:90 Bostadshus (Ps)
Bergsbyn 7:23 Bostadshus
Innervik 19:10 Bostadshus (Es)
Innervik 19:14 Bostadshus, bagarstuga
Risön 1:34 Gamla skolan
Risön 1:35 Bostadshus (Es)
Ytterursviken 4:263 Arbetarbostad
Ytterursviken 4:297 Sommarstuga (Es)

(Ytterursvik 4:48)

Storsnäckhamn
Miljö 9
Bergsbyn S Tre fiskestugor, två sjöbodar,

uthus
Bergsbyn 5:92 Fiskestuga, två sjöbodar

Stämningsgården
Enstaka objekt
Aggan 5 Bostadshus (Ps), ladugård

(Stämningsgården 3:57)
Stämningsgården
2:30 Sommarstuga
Stämningsg 2:36 Kvarn
Stämningsg 3:30 Bönhus
Stämningsg 5:2 Såg

Sunnanå
Enstaka objekt
Reven 1 Bostadshus (Kb) (Sunnanå

5:12/5:13)
Reven 5 Bostadshus (Kb) (Sunnanå

5:47)
Sunnanå 1:13 Bostadshus, sommarstuga
Sunnanå 1:16 Bostadshus (Ps)
Sunnanå 2:4 Bostadshus (Ps), sommar-

stuga (Ps), dubbelbod (kv
Spjutet)

Sunnanå 5:49 Gravkapell, kyrkogård
(Sunnanå 5:8)

Sunnanå 12:4 Bostadshus, sommarstuga,
dubbelbod (Sunnanå 7:1)

Toften 1 Bostadshus (Sunnanå 4:48)

Sörböle
Enstaka objekt
Fågelboet 2 Bostadshus (Böle 4:64)
Hedensbyn 13:9 Bostadshus Carlgård (två

Ps), bod
Kärran 3 Bostadshus (Ps) (Böle 4:119)
Magistern 1 Skola (Böle 35:1)
Nipan 1 Två bostadshus (Älvsbrinken

1)
Nipan 2 Bostadshus (Älvsbrinken 2)
Nipan 4 Bostadshus (Böle 4:16)
Nipan 5 Uthuslänga (Älvsbrinken 5)
Notarien 4 Bostadshus (Ps), bod (Böle

4:39)
Notarien 5 Bostadshus (Böle 4:30)
Sörböle 2:2 Bagarstuga (Es), långloge,

tre bodar (Böle 2:2/S)
Sörböle 16:8 Bostadshus (kv Rödhaken)

(Böle 4:60)
Sörböle 16:8 Två bostadshus (kv Nipan)

(Älvsbrinken 7, Böle 4:126)
Trillan 2 Bostadshus (Böle 4:55)
Vagnen 9 Bostadshus (Ps) (Böle 4:30)
Årtullen 4 Bostadshus (Ps), bagarstuga,

bodar (Böle 3:116)

Tuvan
Enstaka objekt
Tuvan 2:9 Sommarstuga (Es)
Tuvan 2:10 Sommarstuga (Es)
Tuvan 2:23 Bostadshus (Tuvan 2:10)
Tuvan 3:13 Bostadshus
Tuvan 3:19 Bagarstuga
Tuvan 3:24 Bagarstuga (Ps)
Tuvan 3:35 Bagarstuga (Es) (Tuvan 3:20)
Tuvan 3:36 Bostadshus (Ps) (Tuvan 3:14)
Tuvan 9:1 Bostadshus (Ps), rundloge,

sommarladugård (Tuvan
3:12)

Tuvan 9:2/9:5 Bostadshus (Ps), bagarstuga
(Es) (Tuvan 2:5)

Tuvan 9:3 Bostadshus, bagarstuga
(Tuvan 3:11)

Tuvan 9:4 Bostadshus (tillbyggd Es),
stuga (Es), ladugård, rund-
loge (Tuvan 2:4)

Ursviken
Enstaka objekt
Antoinette 3 Arbetarbostad (Stg 4305)
Antoinette 4 Uthuslänga med bostadsdel

(Stg 4304)
Antoinette 5 Bostadshus (Stg 4302)
Buntaren 2 Bostadshus (Stg 3521/3522)
Concordia 1 Bostadshus (Stg 4329)
Concordia 2 Bostadshus, bod (Stg

4356/4359)
Concordia 5 Bostadshus (Stg 4368)
Dykaren 5 Bostadshus (Ps) (Stg 4313)
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Dykaren 6 Bostadshus (Ps), uthuslänga
(Stg 4279)

Haken 2 Bostadshus (Stg 4374)
Majorskan 1 Bostadshus (Ps) (Stg 4093)
Metreven 2 Bostadshus (Stg 4286)
Metreven 3 Bostadshus (Es) (Stg 4290)
Måseskär 8 Bostadshus (Stg 4343)
Schersminen 4 Disponentbostad, nu värds-

hus, garage (Stg 3645/3819/
3818/3816)

Sorteraren 8 Bostadshus (Es) (Stg 3593)
Ursviken 1:19/1:20 Bagarstuga (Es) (Stg 3545 J/

3545 A)
Ursviken 2:2 Sommarstuga (Es) (Stg 4441)
Ursviken 2:18 Bostadshus (Kb), lekstuga,

uthuslänga (Stg 4164)
Ursviken 2:19 Bostadshus, skomakeri/tvätt-

stuga, uthuslänga (Stg 4159)
Ursviken 2:24 Bostadshus, sommarstuga,

lusthus, stall, uthuslänga
(Stg 4173)

Ursviken 2:32 Bostadshus (Ps), sommar-
stuga (Es), dubbelbod (Stg
4213)

Ursviken 2:33 Ladugård (Stg 4311)
Ursviken 2:34 Bostadshus (Ps) (Stg 4312)
Ursviken 2:35 Bostadshus (Ps) (Stg 4325)
Ursviken 2:36 Bostadshus (Ps), dubbelbod

(Stg 4327)
Ursviken 2:37 Bostadshus (Stg 4326)
Ursviken 2:54 Bostadshus (Es) (Stg 4442)
Ursviken 4:4 Bagarstuga (Stg 4282)
Ursviken 4:7 Bostadshus (Ps), bagarstuga

(Es) (Stg 4296/4297/4298)
Ursviken 4:8 Bagarstuga (Es), dubbelbod

(Stg 4299)
Ursviken 4:9 Bostadshus (Es) (Stg 4300)
Ventilen 5 Bostadshus (Stg 3999)
Ångsågen 3 Bostadshus (Ps) (Stg 3730)

Älvsbacka
Enstaka objekt
Bävern 13 Flerfamiljshus
Illern 4–6 Flerfamiljshus
Tärnan 12 Bostadshus
Uranus 3 Bostadshus (Uranus 497)
Uranus 10 Bostadshus (Uranus 496)
Älgen 1 Bostadshus
Älgen 3 Bostadshus
Älgen 4 Flerfamiljshus
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Källor

Skellefteå museum

         1. Bebyggelsen i Skellefteå centrum. Inventering och kulturhistorisk utvärdering av bebyggel-
sen i Skellefteå centrum 1974/75. Skellefteå 1976.

2. Bebyggelsen i Kåge och Ersmark 1976–77. Skellefteå 1977.

3. Bebyggelsen i Örviken 1977. Skellefteå 1977.

4. Bebyggelsen i Bureå 1977. Skellefteå 1978.

5. Bebyggelsen i Burträsk 1977. Skellefteå 1978.

6. Bebyggelsen i nedre Skelleftedalen 1978. Skellefteå 1979.

7. Bebyggelsen i Ljusvattnet 1978. Skellefteå 1979.

8. Bebyggelsen i Åbyn och Renholmen 1979. Skellefteå 1979.

9. Bebyggelsen runt Andersvattnet, Bygdeträsket och Göksjön 1979. Skellefteå 1979.

10. Bebyggelsen i Boliden 1979. Skellefteå 1980.

11. Bebyggelsen i övre Skelleftedalen 1980. Skellefteå 1981.

12. Bebyggelsen i Lövånger 1980. Skellefteå 1981.

13. Bebyggelsen i Byske, Ytterstfors och Furuögrund 1981–1982. Skellefteå 1983.

14. Bebyggelsen i Jörn och Österjörn 1983. Skellefteå 1984.

15. Bebyggelsen i Kåge och Ersmark 1976–1984. Skellefteå 1984.

16. Havsnära bebyggelse 1985. Skellefteå 1988.

17. Bebyggelsen i Norrböle och Älvsbacka 1987. Skellefteå 1989.

18. Bebyggelsen i Skelleftehamn 1987. Skellefteå 1989.

19. Bebyggelsen i Bureå 1989. Reviderad upplaga. Skellefteå 1992.

20. Bebyggelsen i Burträsk 1989. Reviderad upplaga. Skellefteå 1992.

21. Byar i Lövångers socken 1991. Skellefteå 1993.

22. Byar i Burträsks socken 1991. Skellefteå 1993.

23. Byar i Byske socken 1991. Skellefteå 1993.

24. Byar i Jörns socken 1991. Skellefteå 1993.

25. Byar i Bureå och Skellefteå socknar 1991. Skellefteå 1993.

Industrier genom tiderna, en inventering i Västerbottens län. Skellefteå 1987.
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Länsstyrelsen i Västerbottens län

Västerbotten genom tiderna, del 1. Kulturmiljöer av riksintresse i Västerbottens län. Medde-
lande 2/1991.

Det värdefulla odlingslandskapet. Program för bevarande av odlinglandskapets natur- och
kulturmiljövärden. Meddelande 2/1993.

Broar i Västerbottens län. En kulturhistorisk inventering. Meddelande 13/1995.

Fornvårdsprogram för Västerbottens län. Meddelande 1/1999.

Ängs- och betesmarker i Västerbottens län. Meddelande 2/2004.

Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens län. Meddelande 2/2001.

Västerbotten genom tiderna. Umeå 1994.

Västerbottens museum

Prästgårdar i Västerbottens län. Kulturhistorisk inventering 1986. Västerbottens museum.

Övrigt

Naturresurser och odlingen i norra Västerbottens kustland från sen vikingatid till nutid. Resultat
av pollenanalys. Jan-Erik Wallin och Roger Engelmark, Umeå universitet.

Skellefteå museums arkiv.



”Det är en
nationell angelägenhet

att skydda och vårda vår kulturmiljö.
Ansvaret för detta

delas av alla”.

1 kap 1 § Kulturminneslagen


