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KULTURHISTORISKA

BRO INVENTERINGEN

Överlämnas jämte i skrivelsen omförmält 
memorial till Landsantikvarien G. Westin, 
Umeå, för kännedom. 

Stockholm den 30 april 1963 

Nr 63/63 �;:;> 
C .R. Kolm 

Stockholm den 30 april 1963 

"•' 
Herr Generaldirektören G Vahlberg ' I;., , 

,��fir·t,, 313

Ang broar av kulturhistoriskt värde . 

• /. Får härigenom överlämna memorial angående min resa inom Västerbottens län 

under tiden den 24 - 26 augusti 1959. 

I Riksantikvarieämbetets inventering hade medtagits nedannämnda tre broar, 

vilka samtliga vid undertecknads resa i länet voro i allmän trafik. 

Grupp I 

AC 784. AC 817-1. Bro över Skellefte älv (Lejonströmsbron) vid Skellefteå 

landskyrka. 

Grupp II 

AC 97, AC 695-2, Bro över Pålböleån vid Johannisfors 

AC 311. AC 92-20. Bro över Tvärån i Umeå. 

Beträffande broarna ifråga må följande framhållas. 

AC 784, AC 817-1. Bro över Skellefte älv (Lejonströmsbron) vid Skellefteå 

landskyrka 

Bron utgöres av en spännverksbro av trä i elva spann med från 7,76 till 

17,81 m varierande fria spännvidder. Norra landfästet och pelarna voro före 

den nedan omnämnda under år 1960 uppkomna skadan på bron utförda av sten

murverk. Södra landfästet utgöres av stenfyllda träkistor. Bron har en fri 

bredd av 5,05 m. 

Bron är jämlikt beslut vid häradsting den 4 mars 1735 uppförd under åren 

1735 - 1737 som ersättning för en färjeförbindelse, som fanns på platsen 

redan på 1500-talet. 
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Med stöd av handlingar, som insamlats av ingenjören vid vägförvaltningen i 

Västerbottens län 1lerti.l Lindqvist vid en av honom bedriven omfattande 

arkivforskning, har sammanställtsden i memorialet intagna historiken över 

ifrågavarande bro, dess tillkomst och öden under sin 225-åriga tillvaro, 

Vid den av undertecknad nu verkställda besiktningen av bron förklarade väg

direktören, att efter tillkomsten av 

den nya bron ÖTer Skellefte älv vid Skellefteå; och 

förbindelsen över kraftverksdammen vid Klutmarks by 

ifrågavare,nde bro enligt hans mening endast behövde vara upplåt&n för trafik 

med personbilar och läti;are fordon S8.mt för gång- och cyl<el trafii,, med,,n 

tyngre motorfordon såsom bussar och lastbilar, kunde hän vi sas ti lJ. ny:rn

nämnda förbindelser vid Skellefteå stad och Klutmarks by. 

I anslutning härtill hänvisade landsanti.kvarien till att Riksantikvs�·ie
i· 
�· ämbetet hänfört bron till grupp I, vilken omfattade broar av fro.mt:räd2nde 
�-' 

kt�.lturhisto:riskt värde 1 vilkas bevarande måste G.n$eB Yara r.2ycket angeläget .. 

Enligt landssntikvs.riens mening var det mycket värdef11llt att brom nu

varande konstruktiva 11tformning därvid bibehölls, Landsantikvarien framhöll 

vidare, att bron passade bra in i landskapet, och att det även ur r.iiljösyn

punkt var av betydelse, att bron bevarades. 

Med anledning a.v vägdirektörens och landsantikvariens 11ttalanden framhöll. 

undertecknad följande, Då det syntes möjligt att avstiinga bron för tyngre 

motorfordonstrafik, torde det ur teknisk synpunkt icke möta något hinder att 

bevara bron med nuvarande iwnstruktiva utforrr.ning. Träöverbyggnaden bor•de 

vid sådant förhållande med det snaraste undergå en omfattande reparation, 

varvid allt rötskadat virke ersattes med nytt friskt virke. Virlrnt borde 

impregneras och malas, Landfästen och pelare borde samtidigt förstärkas och 

repareras i den utsträckning, som vid ,m närmare undersökning av desamma 

kunde visa sig behövligt för att trygga deras framtida bestånd. Bron borde i 

fortsättningen omsorgsfullt underhållas och några di,ipenser fö.r högre axel

tryck och fordonsvikter borde icke lämnas. 

I skrivelse den 26 september 1960 har viigdirektören meddelat, att bron helt 

restaurerats under den gångna vintern och sommaren och att målningen av den

samma avslutats i dagurna. Arbetet hade utförts i vägfö.rvaltningens egen regi, 

och landsantikvarien hade :.ittryckt sin synnerliga förtjc,sning över resul-

t.atet. Kostnaden för brons 

motsvarande en kostnad per 

reparation hade uppgått öill cirka ;55 000 kronor, 
2 

m brobana av cirka 145 '.,ronor. 

Undo.r pågående arbeten att sänk, ä.lvbotten vid broplatsen uppstodo under 

november r.iånad 1960 allvarligri sh,dor på bron, Sä.nkningsarbetena stodo i 
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samband med anläggandet av Kvistforsens kraftverk i Skellefte älv. Bron 

återuppbyggdes genom kraftverkets försorg och på dess bekostnad, såsom av 

memoriidet narmare framgår. Sex pelare ha härvid nybyggts och grundlagts på 

större djup ii.n de gamla pelarna. J�ellan de nybyggda pelarna är stötbotten 

av betong anordnad. 

Genom tillkomsten av de nya pelarna har bron erhållit en väsentHgt höjd 

standard, då. dessa äro uppförda enligt moderna och med hänsyn till brons 

fortsatta bestånd betryggande principer. Beträffande de återstående fyra 

pelarna liksom ifråga om de båda landfästflna, för vilka samtliga några 

grundfö.rstärkningsåtgärder icke vidtogos denna gång finnes anledning för

moda, att grundläggningen framd.eles kan behöva förbä'tt.ras för att trygga 

bronB bestånd. G-enom tid 8fter annan åtcrkor.1mande undersökningar bör be

hovet här2v utrönas. 

AC 97, AC 695-2, Bro över Pålboleån vid Jok!!lUQisfors 

Bron utgöres av en valvbro av sten i ett spann med en fri spännvidd av 

7,8 rn och en total längd av 20,0 m. Bron är enligt uppgift i broligga.ren 

byggd år 1864. 

Den nya riksvägen E4 över Sävar och :Sygdeå öppnades för trafik i december 

1961. s,1mtidigt utgick vägdelen Johannisfors - vägskälet till Kullholm ,jämte 

den å nämnda vägd.el belägna bron över Pålböleån vid Johannesfors ur allmänt 

underhåll. 

Jämlikt under år 1961 enligt 1939 å:rr; lag om enskilda vägar verkställd och 

samma år lagakraftvunnen förrtittning ingår bron numera i enskilda vägen från 

allmänna vägen 647 Fällfo.rsån - Antfäboda i Bullmark över jVfo.rbyn, Granträsk, 

Rönnäs, Marielund och Risträsk till ändpunkt,m av allmänna vägen 695 Sävar -

Johunnisfors i Johannisfo.rs, Rönnäs vägsamfällighet med adress Sävar svarar 

för väghållningen. Statsbidrag till sommar- och vinterunderhåll beräknas 

komrr:a att bev:i.ljas av länsstyrelsen från och med den 1 januari 1963., 

Då sålunda Rönnäs vägsamfällighet numera är ansvarig ±'ör brons framtida be

stånd 1 D.ar undertecknad ar;_sett sig sakna anledning att yttra sig om de åt

gfirder ? soru till tryggande härav kunna befinnas erforderliga att vidtaga. 

Det torde ankomma på Riksantikvarieämbetet att samråda med vägsamfälligheten 

härom, därest bron alltjämt anses böra bevaras som ett för framtiden be

stående lrnl tux,minnesmä.rke. 

AC 311. AC 5(2:-20. Bro över Tvi.i.rån i Umeå 

Bron i som utgjordes av en stenvalvbro i ett spann med en fri spännvidd av 

5 1 1 m och en total längd av 28,7 :ro, har efter medgivande av RiksnntikvnriE>· 

ambetet i skrivelse till yäg- och vattenbyggnadsstyrelsen dem 20 ;januari 
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1961, dnr 7663/60, utrivits och ersatts med en ny bredare och bärkraftigare 

bro i samma broläge .. 

Stockholm som ovan 
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MEMORIAL 

angående överingenjör Kolms resa i Västerbottens län den 24 - 26 cugusti 

Riksantikvarieämbetet har med skrivelse den 9 mars 1956 till Kungl väg

och vattenbyggnadsstyrelsen överlämnat inventeringsmaterialet :för den 

genom ämbetets :försorg verkställda och nu avslutade broinv2nter:Lngen. 

Samtidigt härmed har bland annat en redogörelse för inventeringsarb<atet 

tillställts styrelsen. 

I sin skrivelse meddelar ämbetet, att vid den slutliga sammanställningen 

av inventeringsmaterialet, som skett inom ämb"tet, endast broar av kl1l

turhistorisk-c värde medtagits • .Broarna ha fördelats i två grupper 5 av 

vilka 

Grupp I omfattar broar av fr8,mträdande kul turhi stori skt värde, vilkas be

varande måste anses vara mycket angeläget; samt 

Grupp II omfattar broar av kulturnistoriekt värde, vilka om möjligt böra 

bevaras .. 

I sin skrivelse fraBhåller ämbetet slutligen, att frågan om vilka broar 

som under alla omständigheter skola bevaras såsom minnesmärken torde 

böra bli föremål :för ytterligare överläggningor mellan väg- och vatten

byggnadsstyrelsen och ämbetet� sedan det överlämnade inventeri.ngsmaterialet 

granskats inom styrelsen ur de synpunlder, som styrel1Jen kan ha anledning 

lägga. 

Jämhkt bec;lut vid sammanträde den 2 maj 1956 har vag- och vattenbyggnads

styrelsen uppdragit åt und,e,:,tecknad att blar;d annat l,;d,a det fortsatta 

samarbetet med Riksantikvarieämbetet rörande bevarandet av vissa äldre 

kulturhistoriskt värdefulla brobyggnader. Undertecknad bemyndigades sam

tidigt att hos vägförvaltningarna infordra de yttranden och uppgi:fter, som 

kL\nde erfordras ,,id uppdragets fullgö:::-ande, var,jär:te L\ndertecknad ägde ntt 

företaga f'ör Llppdragets fullgörande erforderliga resor, 

t.ied anledning av ovnnnämnda uppdra.g har undertecknad den 3 september 1958 

dels haft en överläggning pä ,rägförvaltnint;en i Västcrbott,:ns län med väg

direktören lians Rönström sa,mt landsantikvarien Gunnar ,fostin, dels företagit 
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en resa inom länet för inspektion av de broar �m 1äns4. � som äro berörda 

av inventeringen. Vii inspektionerna ha närvuri t vägdir0ktören Hans t{ön

ström och lnndsantikvarien Gunnar V{estin� 

Därjämte hade vid inspektionen av bron över Tvärlln i Umeä som representanl 

för staden inf,.rnni t sig byggnadschefen Bie Lundin. 

Av :Lnven·�er:ingen beröras inom Yästerbottens län nedan nämnda broar samman

förda gruppviat 

AC 784. AC 817-1. Bro över Skellefte älv (Lejonströmsbron) vid Slrnllefteå 

landskyrka. 

Qrupp II 

AC 97,. AC 695- 2c Bro över Pålböleån vid ,1ohannisfors .. 

AC :111. AC 92-20. Bro över Tvärån i Umeå. 

]'ör överläggningen och förrättningarna unde.r resan lämnas i det eftorfö:.ja: 

de en närmare redogQralse. 

Den 24 - 25 augusti 

Resa Stockr_olm Umeå. 

Överläggning på vägförvaltningen i Umeå med vägdirr�ktören Hans Rönström 

och landsantikvarien Gunnar vlestin. Under överläggningen diskuterades 

av inventeringen berörda broa.1" samt de synpunktnr Gom varit vägledande 

vid valet av broar� som med hänsyn till deras kultu:rhistoriska vä1--1e borde:: 

beva:ras. Vidare diskuterades den resa, som skullr::: förc-;tag&B tivensorr. de 

c.,nordningar 1 som voro vidtagna för att mö.jliggö:cc. broarnas inspektion,. 

Efter öve:rläggningGn bi lrese, ti 11.sammans med vägdirek tör(•Jn Hans Hönström 

och landsantirtvarien Gunnar Westin i vägdirektör0r1t) bil� Umeå - ,Johannis

fors - Skellefteå - Skellefteå 1andskyrkn - Skelltd'toå. 

Under resan uppehåll fö:r." inspektion av broar över i'värån i Umeå, Pålböle

ån vid Johannisfors och sk0ll0fte älv vid Skellcifi:;e·1 landsky.rka,. 

Vid förrättningarna antecknades följand0. 

AC 311. AC 92-20. Bro över Tvärån i Umeå å väg 261 Umeå - Vännäs. 

(I inventeringen märkt AC 361 7 1) 

Valvbro av sten :i. kallmur i e->t spann med en fri spännvid.d av 5, 1 m. Den 

totala brolängden är 28, 7 m och den fria brob.redden 6, 1 m. Bron är av 
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Riksantikvarieämbetet hänförd till grupp II. För bron passerande fordon 

tillåtes enligt broliggaren ett axeltryck av 8,0 ton och en fordonr;vikt 

av 15 1 0 ton. 

Bild 1 visar brons nedströmsfaBad, 

Vid av un:lerteoknad nu verkställd besiktning antecknad(;s följande. Sten

materialet, Bom till huvudsaklig del utgjordes av stora stenar, var i 

stort sett av tillfredsstälhcnde beskaffenhet, I valvets undersida hade 

ett mindre antal valvstenar skjutit ut, varjämte utbuktningar förGkom-

7 

�· 

mo på sidomurarna. Rörelser synteB aå1unda ha förekommit i murverkGt. Sanno

likt torde den tunga och livliga motorfordonstraf'iken över bron i första 

hand ha framkallat rörelserna i murverkEJt, men härtill kan även ha bi

dragit, att brons grundläggning möjligen är mindrG tillfrc,dsställando 

ooh att grundförhållandena äro dåliga. 

Enligt vad som meddelades vid b0siktni.ngen, skul1r0 bron vara g;:-undlagd p,1 

rustbädd, som delvis låg över vat',en;rtnn och tUl följd härav var skadad. 

Rustbädden bordG närmare undersökas f'ör utrönande av skadornas omfattning. 

Vidare borde borrningar verkställas för klarläggande av grundförhål.landena 

på broplatsen, 

Vid besiktningen framhölLs, att tung och livlig trafik förekom över bron. 

Det var :llC,d hansyn härtiE oundgängligr:n nödvändigt, ,::d;t bron med det 

snaraste antingen brt:'lddad_es eller ersattes med en helt ny bro, så att 

särskilda gångbanor kur,de anordnas för gångtrafikanterna. Väg 361 var ,,.v

sedd att inom närmaste tiden umbyggas i nytt läge, men bron kom även eftEJr 

yägens ombyggnad att bli kvar i trafik och därvid vara bc,lägen på stats

bidragsberättigad gata. Behovet av särskilda gångbanor kom alltjamt att 

kvarstå och rncid hänsyn till ornfa ttningen av den trafik, som kunde förväntas i:,;
);ir,t på bron efter omläggningen av Yäg 361, ansågs en brobredd ay 13,0 m behövlig. 4:ji_ 

Körbanan skullt:J härvid givas en bredd av 9, O m och varci(;ra gångbanan en 

bredd uv 2,0 m. 

Vid förrättdngen diskuterades olika alternativ för att bredda bron, var-

vid bland annat följand8 framkom. 

Där0st breddningen skulle ske genom att på hela broliingden utkragt:t lätta 

betongplattkonsoler över sidomurarna, borde brobredden begränsas till 9,0 m, 

uppdelade på en 6, O m bred körbana och två går,gbanor med vardera 1, 5 11 

bredd. Anordningen förutsatte, att grundförhållandEJrw Yoro sådan0,, alt dr, 

ökade grundpåkänningarna, särskilt vad beträffade de förhållandevis långa 

sidomurarna, kundEJ ti1låtas L1tan att dyrbara åtgärder rn/ist8 vidtagas för 

förstärkning av grund.läggningen. Så.väl kör- BOm gångbanebredder i detta 



alternativ anslgos otillräckliga. 

Om en större brobredd än 9 ,O m erfordrades, kunde lireddningen ske gonom 

att don ena fasadm:iren, i detta fall uppströms fasadimn, utflyttades, Mu

ren måste därvid uppmärkas och fotograferas före rivningen för att kunna 

återuppföra0 i :sitt ursprungliga ukick i det nya läget. :Breddningen av 

valvet lj_ksom eventuella förstärkningar av- innanför fe sadmurarn2. belägna 

delar av brokonstruktionen kunde utföras av betong. Om med här,syn till 

väger,s sträckning de lokala förhällar_dena i övrigt det medgävo vid ,-m en

sidig breddning av bron, vore det i detta altornati v möjligt att orh.c\:'.la 

en brobredd av 13 ,o m. Flyttr:.Lngen av fasad.muren kom att hlt dyrbar och. fö:r: 

att hålla kostnaderna för breddningen nere vur det av het.ydelse att inga 

mera omfattande grundförstiirkningsarboten behövde utföras för de dolar av 

brokonstruktionen, vilka skulle kvar bli va i sini:t befi�tliga lägen� 

Landsantikvarien anBåg det värdeful1t ur miljösynpunkt� att bron bevara-

deH � En erforderlig breddning av densn.mma borde utföras på sådant sätt, 

att brons nuvarande utseende i möjligaste mån bibehölls. 1!ed anledning här

av ville undertecknad fäste :ippmärksamhetEn på att vid en så stor brr0dd

ning ,. varom här var fråga 1 den befintliga bron icke kunde undgå att 

ändra karal1:tär, vilket i sin tur kom att inverka på rliljön. Om vidare -

::. enlighet rr,.ed vad i det efterföljand(0 är omnämnt - en g:lngport skulle 

behöva anordns.E; i brons sido murar för den u teft-:::r ån 

kom även detta att bidraga till att ändra brons karaktär. Landsantikvarien 

framhöll vidare 1 att det inom länet endast funnos två kul turhiBtor.i. r::kt värd i: 

f1:tlla stenvalvbroar, varför det var angeläget att få bägge broarna be

varade-

Med. skrivelse den 26 september 1960, dnr 5814-35B/6o, har vägdirektörcm 

till undertecknad bland annat överlämnat vissa ha.nd1ingar 1 vilke. beröra 

ifrågavarande bro, Av handlingarna inhamtcts följande, 

Umeå stad har låtit utföra en grur:dundersökning på broplntsen i er:ligb.ct 

med v8d som närmare framgår av ett till vägd irektö:rens skrivelse fogat 

och dem 18 mars 1960 dagtecknat utlåtande. Enligt utlltandet finnes i ytan 

ett lagc;:r mo och sand, vilket djupare ner övergår i gyttjig :njäla. l\!Ied 

lt·�dning av resultat-:n1 från grundundersökningen förutsättes i de i unslJt

ning härtill c:pprättade för0lagen till hi .. ons ombyggnad .1. att bTon skall grunt 

läggas på träpålar. 

Någon undersökning av ruGtbädden, vilken bron lär vnra grundlagd f 

8ynos icke ha verk.ställts •. '.�fo.n caknar sålunda känni..�dorn om i vilkJHl ut-
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sträckning rustbädden ev1;ntuell t kan vara skadad. Till följd härav k.r:,.,n 

ej heller bedömas vilka åtgärder som i här berört hiinseende kunna vare. 

c,rford(erliga för att erhålla cm tillfredsställande grundläggning för de 

delar av brokonstruktionen, v'.:.lka vid en e:;ver::_tuell breddning e.v den befint

liga bron skulle kunna visa sig lämµHga att bibehålla. 

Vägdirc�ktören hs.r med sin ovnnnämnda skrivelse den 26 september 1960 öve::.�

lämnat avskrift av vägförvaltningens skrivelse till väg- och vattBnbygg

nadsstyrelsen den 13 september 1960, dnr 4589-35B/6o. Till vägförvalt

ningens skrivelse äro fogade två alternativa förslag ·till brons om·oyggne.d, 

av vilka alternativ 1 innebär� att den befintliga bron rives och, sedan 

erforderliga grundförstärkningsåtgärder vicltag:.ts, återctppföres med ökad 

bredd men i övrigt i nuvarande skick, rr..eda,n Em.ligt alternativ 2 den befint

liga bron r:tv(�S och en helt ny bredarn bro därefter uppföres i samma bro

liige. 

Av vägförvaltningens akrivt.:lse framgår vidare, att området på ömsH sidor 

ora bron avses att utnyttjas som pr1rk0mråde och att 0n gångväg kommer att 

anläggus utefter Tvärån .. Om alternativ "i kommer til1 utförande 9 måste er:. 

öppning anordnas i bron eller bakomliggande vägbcink, medan i al tt::i"nativ 2 

ifrågavarancle gångväg kan förläggas i brospannet invid d.(0t ena landfästet,. 

Vägförvaltningen anser alternativ 2 vare:. att försdraga ur teknisk-ekonomisk. 

synpunkt och föro.r-dar i anslutning härtill dett::: e.1 i;0rnativ till utförande. 

Und.tjr hänvisning till riasultaten a,v er:. verkställd trafiku't:redning, vi.lken 

år bilagd :':ikri velsen, föreslår s1'J.t ligen vägförvaltningen J att bron gives 

en bredd av 13 JO :u, uppdelad på en 9 ,o m bred l.{örban11 och två gångbanor 

mc:d vardera 2 � 0 m bredd .. 

}Eed vägdirektörons ovannämnda skri velsc: den 26 Beptem·be.r 1960 har även 

över�.ämri::its kopia :}.V Riksantikvarieämbcd�ets st<:rivelse till Umeå stads bygg

rJ1dskontor den 4 juni 1960, dnr B 3793/60* Av skrivolatfn framgår ? a t; J� 

byggnndskontoret anht:'tllit om Eimbe·�ets yttrande över ovannämnda alterna

tiva förslag 1 och 2 till ombyggnad av bron över 1:Pvärån .. I skriv<�lsen 

framhål J.0:s vida.ru, att den befintliga bron i ämbetets inventering av 

landets lrnlturhistorisk.t värdefulla broar placerats i grupp n:, vi.llrnn 

upptagc:r sådana broar 1 som om möjligt böre. bovaras 1 samt at"t·, utöver bron 

över �Pvärån endast två broar inom länet medtagits vid. nyssnämnda Jnvef fbt:-

ring j varför det med hänsyn härtill är önskvärt, att bron utrives, 

Dä den befintliga bron även hcx betydelse ur miljönynpur1kt förordar ä.Et�

bet,,t livligt att brom ombyggnad sker i enlighc;t m,ad alternnti v 1. 
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I skrivelse till Rikoe,ntikvarieämbetot den 12 december 1960, dnr K 4050-

35/ 59, 4718 och 6266-35/60 meddelade väg- och vatt0nbyggnadsstyre1sen, att 

vägförvaltningen i Västerbottens län för granskning insänt en av Ingen

jörsfirms,n Orrje & Co AB, Stockholm, på uppdrag av Umeå s,;ad u.9prättad 

utredningsplan för ombyggnad av ovannämnda bro. Med överlämnande av i 

plcmen ingående tvenno förs lagsritningar nr 0182. 1. 4 och 0182 .1. 5 anför

dG atyre lsen följande. 

Befintlig bro utgöres av en stenvalvbro i ett spann med frj_a spänn
vidden 5, 1 m och fria brobredd.en 6, 1 m. På grund av der.: modsrna tra
fikens krav år ifrlgavarc:,nde brobredd otillräckl1.g 9 VEtrför f::1 brodd-
ning ti 11 1 O a 1 3 m ar rJjdvändig. 

Yid RiksantikvarieämbetE1ts inventering av land2-t�1 kulturhistori st.;.:t 
värdefulla broar har bron placerats i g:::·upp II, d v s bland sådana 
broar, som om mö;jligt böra bevA.ras .. 1\4.ed be2,ktaride härav har staUcn. 
lätit uppr{itta ;::i.1ternativa förslag till orr�byggnC:.den. A:Lternc:.tiv 1, 
åskådliggjort på ritning nr 0182,1 ,4, innebär i princip att fasadern11 
till befintlig bro n8dmärkas och atflyttas. Alternativ 2 1 åskådlig
gjort på ritning nr 0182.1 .5, innebär att ny bro uppföres. 

I skrivelse till Umeå stads byggnadsk0ntor den 4 ;jllni 1960 har ÄmbPtet 
förorUat att ombyggnaden skall ske i GLlighet med förslagets al ter.na
tiv 1 .. 

Utan att närmare ingå på frågan, hur bron bör utf'o::-:-:nas, därest dH be
fintliga fasaderna skola bibehållas, finner styrelsen, att ett s&dant 
utfö.rando vid förefintliga grundförhållanden koram0:r att drc:.ga be
tydande merkostnader i förhållande til'.::_ ett utförar.de i princip enligt 
alternativ 2. 

Styrc;lsen vill även framhålla att enligt förc:liggandc: plrinEr on s;ång�· 
väg avses att anordnaH längs Tvärån. Alttrnativ 2 hnr upprättats så 
att denna väg kP.Jl dragas fram under bron, medan dat vid. ett utförande 
enligt alternativ 1 blir vrfordorligt att utföra en särtHzild gångpo.rt 
gf'.Htom vägbanken balcom bron, vilket ytterlJ.gnre fördyrar Gn lösnir;,g 
enligt detta alternntiv. 

Under hänvisning till det nämnda liksom 8.von till den diskussion i 
frågan ? som fördes vid d{1ve.randc avdcl..r._ingsdiroktörcin J3 Ströms bE<Sök 
hoB Är.1betet den 9 d(�Jceffiber 1960 hemställer t➔ ty:::-0lfH2n, att )�mtt.;tet till 
förnyad prövning ville upptaga frågan om "bronr::; ombyggnad. 

Till svar å väg- oe-h vattenbyggnadnstyrclsenn skr:'..vt:;lse den 12 decernb0:r 

1960 mecldslade Riksantikvarieämbetet i skrivel,w till styn:lson den 20 

januari 1961, dnr 7683/60, följande,, 

Ifrågavara __ >1de ntenve.lvbro had0 i ämbetets i:iventering av landt:1ts 
kulturhi.storiskt vårdefu11a brocn:- �; i grupp II upptagande 
sådana broar, som om mö,j ligt borde bevaras. I sitt den 4 ,juni 1960 
till byggnadskontorot i Jmeå avgivna yttrandG i ärendet hade ämbe
tet fra;nhållit brons kulturhistoriska värde och dess betydelse ur 
mi1jösy.:1pur-k:t. Utöver ·bron vid Tvärån fW1nos inom länet (�ndaBt två 
broar i�ed sådant kuJ.t1.;,r.h:i s·!;oriskt värde, 2,., tt de metl tagits vJ.d nämnda 
inventc::ring. ÄmbHtet nnsåts sig därför kunna förorda en 



av bron enligt ult,::rnati v 1 innebärandt1 att brofasaderna nedmärlrtes 
och återuppfördes 'i Bådana lägen att □t().rre brobredd er'.höllsa 

7. 

Av väg- och vattenbyggnct;dssty:celsens skrivelse framgick att en dylik 
lösning av frågan skulle innebära betydande merkostnader i förhållan
de t5.ll ett trtförande enli.gt alternativ 2. innebärande byggnad av helt 
ny bro i den gamlas läge. Anledningen härtill skalle framför allt v.ara 
de besvärliga gru.ndförhålland.ena på platsen, vilka torde nödvändig
göra speciellt kostnadskrävande pålnings- och gjutningsarbeten, därest 
ombyggnaden utfördeu enligt a1te:rnativ 1,. Vidare skulle i sådant fall 
en särskild gångport behöva anordr:as genom vä�{banken bakom bron för 
en planerad promenad.väg läEgs ån,. 

imbetet ansåg visserligen ., att stenvalvbrou hade sådant värde, främst 
ur miljösynpunkt, att en breddn.i.ng av den befintliga bron enligt 
alter;uJ·t.iv 1 vore att fZ.redraga framför uppförande av ny bro. I\!ed hän
s;tn till den i detta spt")ciello. fall betydande merkostnaden fGr en 
breddning ville ämbetet dock icke motsätta sig e.tt ster�val vbron revs 
och att en r:.y bro uppfördes i princip enligt alternativ 2. Innan riv«• 
n.Lngen utfördes 
bron utföras 
och fotografier 

borde dock en r.�oggrann upprnätrdng och fotografering av 
Umeå Gtads bekostnad� En omgång av dessa 11ppmätningsr 
borde överlämnas till Riksantikvarieämbetet .. 

Väg- och va tte,obyggnadsstyrelsen har därefter med skri vehae den 19 decem

btar 1961, dnr K 5800-35/61, til.l Umeå stadsbyggnadskontor översänt av 

Ingenjörsfirman Orr;jo & Co .llil, Stockholm, upprättade och med skrivCJhrn den 

5 december 1961 till ctyrelsen för slutlig granslrnir,g insända arbetsrit

ningar jamte tillhörande hållfasthetsberäknir,gar till :l.frågavarancle bro, 

sedan ritningarna av styrel01en godkänts och försetts med påskrift därom 

samt märkts AC 311 a - h. 

Ritningarna förutsätta, att en helt ny bro uppföres och a·l,t den befintlig.•, 

stenval vbron u tri ves � Den nya 'bron, som är und.er uppförande 1 utbi::d a.n 

som en plattrambro av armerad betong i ett spann med en f::-i spännvidd av 

14,2 m och grundlagd på cirka 20 m långa betongpålar. 

AC 97. AC 695-2. Bro över Påböleån vid Johannisfors å v§;g 13 Umeå -

Skellefteå 

(I inventeringen märkt AC 1 ). 

Valvbro av sten i kallmur i ett spann med en fri spännvidd av 7,8 m och 

enligt bre liggaren grundlagd direkt på stenig grusbotten. Murverket fog

str:.1kPt. Den totala brolängden är 20,0 m och den fria bt>obrE:dden 5 ,- 5 m. 

B:::-o::i, som enligt uppgift i broligge.rei: skulle vara hyggd fir 1864, är av 

R'.'..ksar,.tikvarisämbotst hänförd tL:.1 grupp Il. 1'1öx· bron passex·ande fordon 

tillåten enligt broliggaren vid en hastighet av högnt 20 km/tim ett hju.1-· 

tryck av 3,0 ton och en fordonsvikt av 12 1 0 ton .. 

Enligt en nv dåvaro,nde distr�.J(tsohefen i Väeterbotteno distrikt Erik 

vfedbe:l'.'g, Umeå
1 

den 7 april 1926 upprättad ritnl.ng, vilken nume_r[: förv:::!ras 



8. 

kon.st.ruktionsbyrån, förstärktes södra valvanfangc::t under våren år 
19 genom inläggning av tre nya gru.ndstena,r, varjämte framför detsamma 
anordnades en stenfylld. träkista till skydd mot vattnets åverkan .. J?ria 
spännvidden minskades härigenom till cirka 6,6 m. Den stenfyllda träkistan 
htir sedermera ersatts med en betonggjutning omkring landfästet 9 vilket, 
såvitt av en anteckning i broliggaren kan bedömHs, torde ha r.1kett under 

./. något av åren 1947 - 1951. Bild 2 utgöres av ett foto taget från en pi;_nkt 
nedströms om bron. Bilden visar en del av nedströmsfasader:. med den nedan 

omnämnda betongpågjutningen semt södra landfä::;t<Jt och bBtonggjutningen 
omkring detsamma. 

Av inom vag- och vattenbyggnadsstyrelsen i övrigt tillgänglig::,. handlingar 
inhämtas bland annat följande. 

Undertecknad :inspekterade bror: den 21 �juli 1943
1 varvid antecknadHn, att 

vissa. sättningar hade inträffat i valvet och att mot bron i övrigt intet 
var att erinTa beträffande de delar, som vid förrättningc:n voro s;v-nlifJi:J 
e1ler tillgängliga för inspektion. 

Dåvarande ingenjören ho1J väg- och vattenbyggnadsstyrelsen A Gr11vstad in-
rc,pekterade bron den 24 maj 1946 och hade därvid intet att erin,ra. 

Undertecknad inspelcterade ånyo bron den 31 maj 19 56 och anteclmade därvid 
följande, 

Vid den av Riksantikvarieämbetet utförda inventeringen av kultur
histuriskt värdefulla broar hade bron uppt;:gits::. grupp II, dv s 
sådana broar, som ha kult:_irhi3toriskt värde oeh vilka med här:.syh 
härtill om möjligt böra bibehållas, 

Bron hade försetts med påg ju trea kant Lister av betong, vilka avse
Yärt förfulade brons utseende. 

Vid södrn dclGn av valvet fu.nnos flera utskjutandG stenar 1 vilket 
tydde på att rörelser och defo:rma tionor förRkommi 1;. Under val v(,t 
förefmmos talrika utfällningar. 

lsnligt vad viigdirektören meddelade, vore det ilnmi icke klart, huru
vida bron efter omläggningen av riksväg 13 komme stt kvarligga i 
trafik, 

De vid besiktningen g,jorda iakttrigelse:rna tyda på att valvet befinner 
Bi{; :L sådant tillstånd� att bron 5 om den skall kvarl:iggn,, i trafik 9 

ofördröjligen bör nvlaatcJs genom att anordn:1 en provisorisk över
byggnad över densamma .. Den prtJvisoriskn övt:rbyggnaden utföres lämp
ligen av helvalsadro stålbalkar med för ickvi valentbelantning beräknad, 
bä.rförmåga samt trädäck. (se styrelsens stnndardritninga:: av den 9 
f\,bruar'c -1940). Stålbslka:rna uppläggns på lnndfiisten av syllpallningar 
anordna.de på lämpligt avstånd "bakom valvbrons landfiisten., Uopkörnirigs
ramper ti.11 den proviDoriska broöv0rbyggnad:en c:;,nordnrw i lämpli.ga 
lutningar, 



Vid av vägförvaltningen VfJrkställda besiktn.ingar antecknades 

den 20 ok:tober 1948, ,e,tt valvet var deformerat; 

den 18 oktober 1950 och den 29 oktober 19 , att intet var att erJnra; 
samt 

9. 

den i5 oktober 1954, den 19 september 1956 och den 29 augusti 1958, att 
intet väsentligt var att erinra. 

Vid den nv undertecknad nu vE,rkställda besiktningen av bron framställdes 

i stort sett samma erinringar som vid den OVBXLl'lämnda :inspek.t:.onel'l dt'.:n 31 

ma,j 1956, varjämte iakttogs att de övre räcke:sföljarna, vilka utgjordes 
av rundjärr� 5 voro krokigP, oF:h på vissa ställen saknH-des .. Vidare antcck-
nudes, att den vid im1pektiornrn den 31 

valvet icke verkstä].lts .. 

1956 förordade avlastningen 'tv 

Vågdirektört�n meddelade vid förrä.ttningen 1 att vägen vore avsedd att om
-''"'""''"'• och att bron därvid komme att utgå ur CTllmänt underhåll. Vägdirek

tören hade för ,,,vsikt att undersöka, om Mo och Domsjö Ak,tiebolag vore vil

ligt att överta underhållet av bron, sedan densanmw uttagits ur allmänt 
underhåll. 

Landsantikvarien framhöll i anslutning härtill, att han ansåg det ange

läget 9 att bron bev1:,rad0s, särskilt med hänsyn till det ringa :tntnlet 

kultarhistoriskt värdefulla broar, som i'unnos inom länet. Betongpågjut
ningarna på fe.sadmura:rna borde därvid borttagas och ersättas mQd sten

rr,ur-.;erk och betongg,jutningen omkring södrn. landfästet målas med grå färg 

i mö;jligast lika färgton merl stenr!.rna i brons murverk. 

,/. På bilagd skiss, märkt 13/26, (Bil 1) är med grönt m,:rkerad 'betongpå

gjutningen på ned,strömsfasadmuren .. 

• /. Btld 3 utgöres av ett foto taget från en p,rnkt nedf3tröms om bron,, lli,lden 

visar betongpågjutningen på norra delen av nedströms fasadmur och av 

b·i lden f:1r rm:Ln ett begrepp om den fistörand.e inverkan ,, aom påg;jutningt:m hn.r 
på brons utscondi:;. På bilden h.r även 8;tnlig dc�n vid norra lancl.fäDtet nn-

ordnnde leciarmen för flottningsgodset .. Lednrmen befinner i mindre ti1·1 

fredsstäl.Lmde skick. Enligt vad som uppl,ystes vid förrät tn:'.ngen var 

flottningen i vatte.r..d.raget num0:ra n0dlagd� varför lednrmen kunde bortta-

ivled vägdire�törE•;ns ovannämnda skrivelse don 26 septembur i 960 överläm.nade: s 

till undertncknnd z;,n :Lnom vägförvaltningen den 22 soptemb,c:;r i 960 upprättnd 
promemoria,. Av denna inhämtas, att �\rbetet pågår med ombyggnnclen n.v riku�
våe 13 på bland annat delen mellan Se.var och Bygdeå. Enligt d.::.:r:_ av väg
och vattenbyggnadsstyrelst:in den 1.5 augc1sti 1958 fr.:.stställdict arbetsplanen 



1 u. 

för företaget skall den nuvarande vägen mellan Johannisfors och väg 661 

mot Kullholm, på vilken vägdel ifrågavarande bro är belägen, indragas, 

sedan den nya riksvägen öppnats för trafik. 

Enligt promemorian hade kontakt tagits med Mo och Domsjö Aktiebolag, 

vilket bolag ägde skogarna inom detta område. Det ansågs sannolikt, att 

bolaget vore villigt att överta bron och ansvaret för dess framtida be

stånd, sedan bron genom vägförvaltningens försorg och på dess bekostnad 

blivit iståndsatt. Vägförvaltningen skulle enligt promemorian vara beredd 

härtill. 

På uppdrag av vägdirektören har dåvarande ingenjören vid vägförval tr.ing

en i Västerbottens län Gunnar iclalmberg med skrivelse den 9 mars 1961 

överlämnat kopia av skrivelse den 1 mars 1961 från Mo och Domsjö Aktie

bolag, Umeå skogsförvaltning, till vägförvaltningen i Västerbottens län. 

I skrivelsen anhåller bolaget att få övertaga äganderätten till. bron, 

vilken bro enligt skrivelsen kommer att utgå från allmänt underhåll. I 

skrivelsen meddelas vidare, att brons östra landfäste är beläget på bo

lagets fastighet Pålböle 5:1, och att det andra landfästet ligger på 

Johannisfors 1 :1, som äges av bröderna Axel och David Karlsson, Johannis

fors, SävarQ 

I skrivelse den 1 november 1962, beteckning 622360-56, har vägförvalt

ningen i VäBterbottens län meddelat följande, 

Jämlikt under år 1961 verkställd och samma år lagakraftv,rnnen förrättning 

enligt 19 39 års lag om ensLLlda väga:r ingår bron numera i enskilda vägen 

f:t·ån allmänna vägen 647 Fällforsån - Antfäboda i Bullmark över l\lorbyn, 

Gran träsk, Rönnäs 9 Marie lund och Risträsk till änd.punkten av allmänn[:1 

vägen 69 5 Sävar - J ohann:i sfors j_ J ohanni sfors. Rönnäs vägsamfällighet 

med adress Sävar svarar för väghållningen. Statsbidrag till sommar- och 

vinterunderhåll beräknas komma att beviljas av länsstyrelsen från och med 

den 1 januari 1963. 

Den nya riksvägen I:4 över Sävar och Bygdeå öppnades för trafik i december 

1961. Samtidigt utgick vägdelen Johannisfors - vägskälet till Kull.halm 

jämte den å nämnda vägdel belägna bron öve:r Pålböleån vid JohannisforB ur 

allmänt underhåll. 

Med skrivelse den 23 maj 1962, beteckning 622360-56, har vägdi:rektören 

till undertecknad överlämnat fotokopia av skrivelse, den 21 ma;j 1962 

från skogschefen Sven DiJ.lner i lvlo och DomD�jö Akt:iebo1ag� Umeå :Jkor::rsför-

valtning, till vägförvaltningen i Västerbottens län. I nk:,civolsen 
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Mo och Domsjö Aktiebolag förbinder sig att, sednn f rl riksväg i 3 mz:llan 

Johannisfors och väg 661 mot Kullholm indragits såaom allmän väg, över

taga ansvaret för den gamla stenbron över Fålböleån vid Johannisfors. En 

förutsättning härför är dock att brovalvet först rep 01reras av vägförvalt

ningen samt att nuvarande gjutna vägbana ÖYer bron bi.behålles. 

<>å länge denna bro ingår i Rönnäs vägsamfällighet, är bron dock i dess vår

I vägdirektörens ovan åberopade skrivelse den 23 m,j 1962, bet0clrning 

622360-56, lämnas d,m upplysningen, att det som skogschefcn i sin skrivelse 

den 21 ma,j 1961 skriv0;r om gjnten 1rägbana avser de kilformiga stödmurar; 

som framlidnr:c vägdirektören GrahnGn på sin tid lät görn för att förbättra 

profilen övor bron .. E!1ligt vägdiret:'.tören:3 nysBnä:nndn skri ve1se komma vissa 

transportc,r att framgå över bron, och skogachefen vill tij ha tillbaka den 

gamla npuck:uln 11
,, 

Bet·2äffande ovannämnda av ivlo och Domsjö Aktiebolag framförda krav pil l'l�pa

rntj.onor av bron för utt bolaget skaJ.l öv<:::rtaga ansvaret; för densamma har 

vägförvaltningen i sin sk!'ivelse den 1 november 1962 meddelat följande. Ds; 

arbGten, som vägförYD.J.tningen gentemot bole1get hade förbundit sig att ut-• 

fö:r-a, avsågo f:ftersutta underhållsarbet011 på bron, såsom roparat�on s,v topp 
följare, målning av navföljare, tätning av Yissa öppna fogar i. sidomurverke 

och reparation av inledningsanordningar av timmer. llå bron uttogs ur n.llmU.n 

underhåll 9 hade vägförvaltningen ännu e,i 1::unni t vidtaga dessa srr:ärro under

håll.så tgärder, men arbetena härmed pågir.go och iwmme 1', t't färdieställaG 
innevarande höst� 

Då såsom av det ovan anförda frRmgår, Rönnäs vägsa.mfä11ighet numera tir 

ansvarig för brons framtida bestånd 1 saknar undert.0ckna.d anlr:dning ntt yt;t�,'.' 

sig om de åtgärder, Bom till tryggande härav kunna befinnas r;rfordi➔ ,!' liga a t 
vid taga. Det torde ankomma på Riksantikvarieämbetet att direkt nu:d väYjl:WJn

fälligheten samråda härom, dä.rnst efter v2d i ärendet förHva.rit bron 

alltjämt kan anses värd att bevara som ett för framtiden bestående kultur

historiskt mir::nesmärke. 

AC 784. AC 017-1. Bro ö-,rer SJrnlkfte älv (Lc,,1onströmsbron) vid Ske1 h>ftElQ 

landskyrka å väg 817 Sunnanå - Skellefteå landskyrk2. .. 

• /. I enlighet mc;d b:'.legda ritni.nr, nr 5 (.ilil. 2) är bron utbildad som ripänn

verksbro av trä i elvFi i:1pann mc-d fria spännvidd,:)rna ·15�3c + 15�06 + 

n , 97 + 1 7 , 6 9 + 1 6 , 57 + 1 7 , 81 + 1 6 , 7 6 + 1 7 , '/ 4 + 17 , 11 + 1 7 , 3 2 + 7 , 7 6 m 
från norr räknat. För samtligE: spann utgöras bärverkGn av u.nd.er broba.nan 



belägna spännverk, dock att vid spännvidder från 16,57 till 17,81 m spä.�n

verken äro förBtiirkta genom två över brobanan uppstigande hängverk. Nox•ra 

landfästet och mellanpc,larna aro utförda av stenmurverk, medan Bödra land

fästet 11tgöres av stenfyll da träkistor. Den fria brobredden 5,05 e;, Bron 

är av Riksantikvarieämbetet hänförd till grupp I. För bron paAsera.nde for

don till&tes en:Cigt broliggaTen ett hjultryck av 1 ,D ton och en fordons

vikt av 4,5 ton. 

1 2. 

Ingenjören vid vägförvaltningen i Västerbottens län Bertil Lindqvist har 

bedrivit en omfattande arkivforskning efter herndlingar, som kunr:a län:na 11;:ip

lysningar om ifrågavarande bro och dess tillkomst samt föregår:garna till 

densamma. Lindqvist har i samband därmed anskaffat 

avskrifter resp utdrag av 

protokoll från sockenstämmor, brointressentsammanträd.en, vägstyr<01,,e

sammanträden och vägstämmor, 

domböcker, 

utslag av K11ngl lfaj,t, Kungl Maj1ts och Rikets kammarkollegium ooh 

Kungl Maj:ts Befallningshavande i Västerbottens län, 

Sl{rifter publicerade av enskilda personer, samt 

kopior av äldre kartor, 

varigenom ett intressa._�t och för frågans belysande värdefullt material er

hålhts. 

Med stöd härav har Lind.qvi.st sammanställt en histori.lc över ifrågavarande bro. 

I anslutning till denna har Lindqvist framhlUli t följande. Vid :Jmeå ,,ta,ls 

brand år 1888 förstördes största cielen av länsstyrelsens arkiv med påföl;jd att 

handlingar i ärenden, som berörde bron och varit föremål för län,1styroJ.:3e.n.s 

prövni.ng gått förlorade,. Om utslag av länsstyrelrrnn överklagats, lrn.nna aY

skrifter eventuellt återfinnas i arkiv hos h�gre instanser. Protokoll från 

sarr,_raanträd,en med b:rointressenterna finnas k:var endast i de fall, att dessa 

san:nanträden ägt rum i anslutning till sockenstämmorna, då protokollen ifrå.gB. 

finnas m,0d som fortsättning på sockenstämmoprotokollen. Några rälrnnskap0r för 

bron har ej kunnat återfinnas. 

Lindqvists historik överensstämmer icke i alla ayseenden med uppgiftHr, som 

tidigare lämnats av Hiilphe.rs, Fäl.lst.röm och Wed.berg bero,mde på att vissa undei 

Lindqvists arkivforskning framkomna fakta va.rit okända för nämnda personer, 

då de skrivj_t om bron* 

Lfndertecknad har beretts tillfälle att ta del av ovannämnda .insamlade material 

och historik och därvi.d blanä an-1at inhämtat följande. 
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Enligt prosten K. A. Fällströms bok "Från Kvrkbacl,:en" hade av ålder 
ett ställ.e funnits över Skellefte älv mitt emot S1<ellefteå lands� 
kyrka på den plats, där Lejonströms såg längre fra;;i blr,v anlagd, I när
heten hade med all sanri.olikhet funnits en central plats under för
kristen tid, Lunds by omfattade länge även Sunnanii C;Ch bar under ett 
par ärhundraden namnet Lunden, De spridda bebyggarna kommo här samman 
till en gemensam kultplats. Enligt fornkyrklig sed förlades kristna 
helgedomar till gamla kultplatser eller i deras närhet. 

Den urgamla riksvagen eller Nordstigen gick fram här. Först vid Lunden 
fanns en bestämd flodfåra med fast mark på ömse sidor och hit förlades 
färjan. Allmogen hade intill slutet av 15OO-talet sin tjuderplats 
nedanför kyrkccn och i omedelbar närhot av färjal!l, På södri: sidan hade 
stranden samma syfte. 

Färjan är i kyrkoarkivets handlingar omnämnd fcrst är 1574, under vil
ket år lämnad.es en spann korn "för att bättra K11ngl Maj i ts färja i 
Sk:elleftoå n . 

Av ström framhålles, att behovet av en bro över älven gjorde sis 
med ttden allt starkare känt. Befolkningen växte i ctntal och hand0ls
utbytGt blev alltmer försvårat genom den säkerligen mycket obc,kväma 
färjan. År 1735 fattB,des beslut om brons byggande ooh 1737 togs bron 
i bruk� sasom av det efterföl,jande närmare fr2.mgår. 

Enligt utdrag från Skelleft tingslags häradsrätts protokoll den 4 
mars 1735 var allmogen kallad att inställa sig inför häradsrätten 
namnda för att förhöras över en av nitgra byamän inom Skellefteå 
socken till Högvälborne Herr Landshövdingen Gabriel Gyllengrijp under 
föregående år ingiven framställning om att på i framställninl:s'en cnföri'·. 
skäl en bro måtte byggas över llkellef'te älv jämte landshövningeämbeteto 
därav föranledda remiss till häradsrätten den 9 april 1734, vilka båda 
handlingar upplästz,ei för don närvarande allmogen. I protokollet omnäm
nes, att, oaktat allmogen, såväl när tingsterminen på predikstol.en 
publicerades som sedermera uti. sockenstugan, hade blivit anbefalld att 
antingen själva eller för dem deras fullmäktige sig inställa vid ting
et, vilket läns- oc\1

)
Eämndemän kunde intyga 1 var en del frånvarande, 

såsom "röklängden" 1 skt.ille utvisa. Icke desto mindre ville de när
varande, att förhöret för de tredskandes skull icke måtte hindras. 

Med undantag av gästgivaren Anders:·)vit:msson i Sunnanå, vilken, enligt 
vad i protokollet utsäges, till stor fördel uppburit lön för färj
hållni.ngen, och som "vid gammalt och fornt förblivu ville", förklnrad8 
sig de närvarande enhälligt anse det så mycket nödvändigare att bygga 
en bro över älven 1 som det allom nogsamt bekant vore, att de rosande 
icke utan största fara och olägenhet kunde komma däröv,,r, särskilt 
höst och vär. 

Efter ett; långsamt över läggande stannridCH') i det be8lutet 1 att de när� 
varande var för sig borde efter HrCklängd0n 11 bliva förhörd nom ock 
för sig gå utfästande sig 

de på södra sidan om älven boende, vilka hittills uti lönen 

i)I-promemoria den 30 november 1962 har ingenjör Lindqvist med.dd,,.t, att 
11 röklängd II är ett. ålderdomligt namn på en förtacknirr,g öve:r:· h11sh{i,J.l (famtljc�r). 
Na:nnc,t torde sannolikt ha kommit därav, ai;t i äldre tider de, olikn famil;)ern'" 
bodde: i var si,n stuga med var 2in skorsten 11 rök 11

• En del skatter d.ebi terados 
enligt röklängden. 



1tcontribu.erat 11 1/'1 eller :/2 del�-s tunna ko.rn och icke 1:n.de n{igon bro att 
bygga eller vidmakthålla över stora landsvägen, såso:n byamännen från 
Skråmträsk, Lund, Sunnanå, !Croksjön, Gå._'1:Jsmark, Klutmark, Ragvald.sträsk, 
Hjoggböle, Fahlmark, Rolmsvattnet, Eodan, Ilönnbäcken, 'l'järn, Innervik,. 
Yttervik, Burvik oeh Bäck, att vilja var för bestå två tredjedelar 
uti all omkostnad; 

de dels på norra och dels på södra Si.dan boende med hänsyn till att de 
icke så ofta som de förra behövde resa över älven, såsom byamännen från 
DegcJrbyn, Myoklet, MedJ.e, l3öle, \V!orön, Eedesbyn, Hisön, Tuvan, Bergsbyn, 
Furunäs t Ursvikea och Bureå, en tredjedel; och 

de norr om kyrkan boende, vilka dels höllo färjan över Byske älv vid makt 
dels hade kostsamma broar att bygga över landsvägen, såsom de från Avan, 
lbyr:, Tåmeå, By ske, Drängsmark, Frostkåge, Ost vik, Östan bäck, Bovilrnn, 
Storkåge, 1{11smark, J,;rsmark, Kågeträsk, Stavaträsk, Stämningsgården, 
1�·orsjön i Långträsk 9 Bastuträsk och Bjurvattnet en s,.iättedf::l av all om
kostnad .• 

Änskönt ::'ör:.1t avskedade soldaten Carl öpennare erbjöd sig till byggmästa.-• 
re smJt ej mera fordrade i arvode än 300 dal. irnpparmynt och kosthåll 
under arbete,ts utförande, vilket arvode han dock icke skulle ta, om bron 
icke kom att stå i t:renne åri::; tid, sade allmogen, att det likvlil Bkulle 
tyckas, att, om icke för berörde Spennare, som förut ingen bro b,yggt, 
kunde vara skicklig, högvälborne herr landshövdingen i orten borde 11ti 
all ödmjukhet anlitas om ,snskaffande av en gi 1 tig byggmästare från Östc;r
botten eller annan ort. Fastän byggmästaren ingen "oaution" ville eller 
kunde bestå för byggnaden, levde nllmog,m i den fasta förtröstan, att 
bron skulle bli va beståndande, och med det stora förtroende allmogen hads 
för sin själasörjare prosten hl Petrus liuz,enius litade c:.llrr.ogen på att 
han "i följe av sin benägna lofwen" sk11lle tillskriva befallning_§-
mannen Olof �{estman� om han, vilken 18..-!Ji t göra åtsk:.lliga byggning�ir 
över strömmnr, eller- lands sekreteraren i Öster:Jotten Bårre g.i tte gi V<3 
förslag på en förfaren byggmästare. 

Enl.igt protokollet fan.n allmogen det erforderligt, att en uppsyni.ngr,
man. tillsattes. Denne skulle tillhålla vederbörande att i rätt tid an
skaffa material och pengar, föra räkenskaper över inkomster och utgif
ter samt he,va uppsikt över arbetsfolket. Som ,irsättni.ng till uppsy
ningsmannen skulle utgå från dem, vilka !;3kulle bestå två tredjedelar 
i brons upptimrande, ett halvt 11 skiähl n2 ) korn, från dem, som skulle
ricontribuera 11 en tredjedel i�n kappa och från de övriga Rn halv kappa. 

I protokollet meddel2.s vidare, att "capt tai.nen ädel och manhaftig Herr 
Alexa.ndnr 1Ia.gnus Dahlberg 1

_1 åtog nig "befattningen :;om uppsyni.n.gr:nnan, 
0mrmed allmogen var: så mycket mera tillfreds, som förberörde capi tain 
för icke många år sedan förrättat en sådan syssla med all flit och sore
fällighet. 

Till. slut angives i protokolle:, att allt, som blev uppläst ut2.�1 på-
minnelse, i. måtto 11 protocollerades· 1 ... 

2) n;·)kJ.i-il 1 11 är enligt Lindqvist ett i Skelleftebyg:len ännu vedertaget
för 1/8 tunna (18,32 liter) BpannmåL En kappa� 4,58 liter.

namn 



I anHlutning till ovan .refererade beBlut om byggandet av Stora landsvägs
bron över Skellefteå älv vid Skellefteå landskyrka må följande omnämnas. 
Enligt don av överstelö,jtnanten Erik ,ledberg författade historiken över de 
allmär.na vägarna inom Västerbottens län från äldsta tider till och med år 
1943 hade Burträsks socken vid utbrytningen ur Skellefteå med flera sockna, 
år 1600 ådömts viss& skyldigheter rörande underhåll av vägar och broar inoi; 
nämnda socknar. I enl':Lghet härmE)d tilldelades Burträsks nocken cirka (1D 

tredjedel av underhållsbesviir•et för d.en nya bron och måste Ull följd här,n 
deltaga i beslut rörande brons ekonomiska skötsel, iståndsättande och för
bättrande .. 

Arbetena med bron8 uppförande b0drevos i sådan takt, att bron, unl vad 
som angi ves i nedan omförmälda utdrag ur Slce�lefteå hngslags dombek av den 
14 mars 1737, inom kort skulle bli färdig. 

Beträffande brons byggande och färdigställande meddolaa vidare i C'. ;J. P. Plage
manns i det efterföl,jande omnämnda resebestcrivning :från resor i Norrl:J.nd m� fl. 
landsdelar ,rnder åren 1833 - 1856 på sid 260 i band I bland annct c'öljande 

"Linne färdades över älven från Sunnc,nå numc1ra nedltlgda gästg:l vare gård tilJ 
kyrkan der.-. 14 juni 17 32. Regnaald Outhier och ha.ns :ressällskap u;s�.::·ccue 
här den 22 juni 1737 i motsatt riktning över floden, Gom här är mycket bred 
,,å en alldeles ny och mycket välbyggd träbro. \Ti voro mycket fö:r.Yånade, 
skriver han, över att se ett så stort arbete helt fullbordat, ty, när v:l 
ett år tidigare ( 1 '/ juni) passerade floden på resa norröver ks.nde vi ej 
ens Be att man vidtagit några förberedelser med att bygge. denna bro 0

• 

J\/Ied anledning av Outhiers ovan ,�efererade uttalande må framhållas, att hugg
p_ing och framforsling av de betydande mängder tir::mer 9 som åtgingo till brobygg

naden, lik.sorn aven andra erforderliga förberedande arbeten med allra största

sannolikhet voro i gång på sommE,ren år 1736, då Outhier på sin färd norrut 
passerade bropJ.atsen, även om det·1.J:t icke var märkbart för den med snki,�n obekante 
resa..V1don. Huggningen och framforslingen av timret, som vnr av betydande omf'a tt
ning, hade säkerligen påbörjats redan under vintern 1735 - 1736.

. /. 

A IIUlphers, som gjorde en resa i Västerbo·�ten under år 1758, meddelar i 
sin beskrivning av landskapet (Femte sar.1lingen om Väeterbotten, band I 
tryckt år 1789, sid 106), att bron, som var byggd till de resa.".ldes be- 1)kvtLmlighet hade en längd av 450 alnar och var byggd på tio stc�nkistor )med flera stenfyllda hörningar och isbrytftre samt nägru. ofy1ldrs brokar C� 
mot landen. På sid 298 meddelar Hiilphers vidare i en not, att i älven 
strax nedanför bron är ett finbladigt sågverk (Le,jonström) uppbyggt med 
två ramar enligt pri vi legi er av år 1782. T1J.mmerflottningen C.J. t skedde 
efter älven� Enligt Htilphers fanns vidaro bro över älven vid K:dingfors för 
dem, som från Norsjö eller c�ljt:-181: uppifrån landet färdades .. ÅV�en den rätta 
bron och överfarten var nedan före 9 vid e 1 ler litet: ovanför k:;yrk:an vid 
stora landsvägen • 

upprättnd 
(Bil 3 

Enligt en år 1764 
varav kopia biH1!?ur➔ H

nuvarande b:ron. 

kRrta över Prästebordet i Skelle�teå socken, 
), synes bron ha uppförtB i samm::•, läge som den 

I sin beskrivning framhållGr EUlphers vidare, ntt flora försök förut gJor'Ls

1) Med stenkista. torde avses timrad :;. huvudsak stenf,;(�ld träkista ..
2) l\1ed brokar torde avses mer ellor mindre stenfylld träkistti�
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at t bygga en bro både i strida fors en o ch i spaka vattnet , men a1; t ,11 1  t 
hade skuri t s  bort om våren av de ls i s ens starka fart , dels  i sstycken , som 
samlat s där . Sedan man insett orsa ken härt i l l , förlad e s  bron i s j älva 
for shu·vudet , där i sen av mindre stri t t  vat t en förd e s  under bron o ch förs t 
därefter f'i ck starkare fart . 

Ri ktigheten av Hu lphers uppgi ft om t i d i gare mi s s lyckade förs ök att t1pp 
fö ra e n  bro över älven i frågasättes av Lind qvi st , som därvid anför fö l
j a nd e , Av häradsrät tens protoko l l  den 4 mars 1 7 3 5  framgi ck , att många 
had e ut eb liv i t  från tinget , tro ts att de bevis li gen b livH kallade . Fr!n -
varon kunde måhänd a t i l lskrivas ovi l j a  mo t brobygge t o  I äldre t i der var 
nämligen ,len uppfat tningen ::,ät t al lmän bland al lmogen at t den , som e j  
va�i t närvarande vid en frågas avgörande e l ler som i td:agi t en negat :i v 
hå l lning 9 E\i behövd e känna u :_ g  bunden av b e s lutet . Gäntai,varen i Sunnanå 
vi l l e  ha fii.rj leden kvar , o ch man tord e  kunna utgå fri\.n att mot s M.nd:,re 
t i ll brobyggnad en sku l le vid tinget ha påvisat det t i ll syne s omöj l i ga att  
bygga en  bro , om  flera tidi gare försök mi s s lyokat s .  Någr2, sådam1 argumen t 
fin:ia s i ci:: e omnämnda i härad.arät t ens pxotoko l l . En brobyggnad av här i
±�rågavarand e s torlekso rdning var vi-dare med säkerhet en kännbar sak  fö:r 
elen ::åtaliga befo lkningen , varför man mi\.s t e  förutsätta , att forme l la be 
s l:.1.t om eventue lla t id i gare brobyggnad er m&gtc: ha fat tut n  vid t in{;z� t , 
Sådana be s lut bord e ha omnämn t s  i protoko l let el en 4 mars 1 7 3 5 1 vi lket 
do ck ej  är fal let . 

Vad Lind qvi st anfört synes mig tala f'ör at t mi sslyckad e för sök  att bygga 
bro över älven i cke gj orts före tinget år n 3 5 .  Det  kan emellertid  tänlrn s ., 
at t Hii lphers !Ätt alande avser under byggnad sarbet enas utförar.de inträffade 
m:i sslyokanden at t förlägga bron på annan p lat s än i forshuvud et . Stöd 
härför erhå l les  j_ Fäc. l ströms bok "Från kyrkbacken" , en ligt vi lken broar
betenas utförand e beredde  stora svårigheter och de första försöken mi sa
lyckad e s , då vårfloden bortförd e anläggningen . Sedan man inse tt  felet 
och an lagt, bron i sj älva forshuvudet , krönt es enligt  samma käl la ve rke t
med framgång.  Virket ti ll bron togs enli gt Fäl lstrcm från de mäkti ga
krono skogarna efter älven � men även från allmo gen s egna sko gar .

Av utdrag ur Ske llefteå t ings lags dombok fö r den 1 4  mars ! 7 37 framgår , 
a t t  "Capi tainen äde l  o ch manhaftig  Herr Alexand er lfagnus Dahlb0,rg" 
11ppvi ste  land shövdingens; llö gvälborne Herr Baron Gabri e l  Gyl lengri j ps re
so lution av den 6 augu sti 1 7 36 öve!:' en 2�V en del byamän inom Skellefteå 
so cken gj ord ansökning , at� t i l l  undvikand e av elen livsfara , som fö re låg 
vid färjnirtg över- Ske l lsfte äl v �  bro dtlröver nu kund e byggan p2 2. l la 
ved erbörandes bekoEd;nad 1 vi lken re solut ion b l::1 .nd annn.t  ::.nnehö l l  1 at t , 
sedan denna bro kommit till  :ullkomlighee t ,  tingsrätt er. i orten hade at t 
behörigen pröva � vi lken avgift var och en t som pa sr3 e:rn.d e bron 9 skäligen 
borde erlägga som bidrag t i l l brori H vidmakthål lande , samt vi lken som 
skulle upptaga nämnda avgi ft och e l j est  på bron mo t bi l lig  ved ergäl l~  
ning nödigt aktgi va 1 ävensom at t förslag härti ll  överlämna t i l l  Herr 
Baronen ooh land shövdingen fö r otad sfästel rse . 

Sedan capi tainen, vi lken haft upp sikt över brobyggna<ien , medd elat , att
bron inorr: kort skulle b li färdig ,  fö re slog tingsrätt ,m med anledning 
av välbemälta resoluti . on , at t de re ,se.nde t i ll brons nnd erhåll  skulle  betal 
fö l j ande avgifter , näml igen för 

en vagn med 2 par hästar :före 1fJ öre .%p : mynt 
en vagn med 1 par häet ar fö re 1 2  öre kp , mynt 
ohai 1::e  e l l er kärra med en häst före 6 öre kp , mynt 
s läd e med en häö t före 4 öre kp : mynt 
ridhäi,t 3 öre kp : mynt 
gående person 1 öre kp : mynt 
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Nämnd(➔n och den närvarande tingsallmogen förbehöllo sig, att de, som med 
arbete, material eller pengar bidragit till brons cippförnnde, måtte städse 
vara befriade från denna avg:Lft, Jämväl uttalade nämnden och allmogen sin 
åstundan vara, att herracOfficerare och soldaterna i socknt�n måtte fri
kallas från erläggande av avgiften ifråga. 

1.rill UP!)bärande av ovanr ... ämnda avgifter och för vårdande av bron föreslogs 
förr€> fär;jkarlen Gabriel Jonsson, vilken däröver hördes och med a.llmoger: 
kom överens att mot en ersättning av 12 dal kopparmynt förrätta den,ia 
syssla, varvi.d allr.1ogen utlovade att för honom uppsätta en lita, 
stuga och bod vid älvens ena sida. 

Slutligen hemställdes om herr Baronens och Landshövdingens gotikännande av 
de fattade besluten. 

Enlig·� cltdrag från Skellefteä tingalagB dombok den 22 oktober 1737 u_,-

talade nämnden och den närvarande allmogen efter framstäl av 
"Capi tainen ädel och manhaftig Herr Alexander· Magnus Dahlbnrg", att de 
enhgt sin vid sista tinget den 14 nästlidne n:G.rs gjorde, u_tfästelse vLllo 
vid ena sidan av älven uppsätta en lit0,n stug& och bod för den som lrnnde 
bliva antagen för att vårda den r:ya brun och uppbära där föreslagna av
gifter ävensom på bron anordna en port Jämte bom .. 

De vid tinget den 14 mars 1737 godtagna avgifter,ia för resand,e över bron 
över Skellefte älv bleve även föreP.tål för behand.li.ng i riksdagen, 
av Bondeståndets protokoll den 12 tieoember 1738 närmare framgår. Enligt 
protokollet hade allmogens riks6-agsfu).lmäktige från Västerbotte,ns södra 
kontrakt, Nils Johansson från Skellefteå, uppvist ett transumt av häracts
rättens protokoll, hållet den 14 me.rs 1737, beträffande en "projecterad" 
avgift för överfart vid den nybyggda bron övGr Skellefte älv och 1. sar,-
band därmed anhållit, att et måtte hos övriga "+�'"' förorda fast-
ställelse av vad "tingsrätten i målet :föreslagit. 

I protokollet 1rnföres bland annat följande. 

Allmogen hade nu genom öve1·enskommelse sinsemellan uppfört denna nyttige 
brobyggnad och densamma med ansenlig kostnad väl fu.llbordat� vareft0r 
tingsrätten hört alla vederbörande och till i5verhetG::1s vidare 
fastställande förer3lagi t en viss taxa eller avgift :för dem, som reute 
över bron, beträffande vilken taxa ståndet :för sin de):, intet ha(ie att 
påminna allenast att 1\lurchr.;_arscher H och vad å kronans "'gnar överfördes� 
mätte från all avgifts erläggande befrias� För den sk:111 hade bonded,�,,. 
det såväl med beaktande härav som med na,ic,.vn t.i Jl den brl tnad s som hela 
landet hade av meromnämnda bro över elen strida Sk,allefi;e älv, vnrest 
fast många vid :i.sgång, högvatten och storm de:,ls blivi't förlust sin 
egendom, dels ock älva m&st sätta livet till, hos de respek
tive stånden den�a ange1ägHnl:et i all ödm,jukhc•:t ti11 det bästa skolat 
rekommendera med lika välment hom:➔ tällande Y om icke från Rikser1s 
Höglovliga St änder en underdånig skrivelse kunde inges till J:h::i�ns Kung16 

Maj� t om nådig 11 oonfirmation och sta.ds'.:ästelse 0 av förbHrörda i orts·n 
genom häradsrätten, seds.n v<➔derbörc.ndo blivit hörda, föreslagen taxa och 
avgift för dem 1 Bom öv<::!r merberörda b:ro reste. 

Enligt Bondeståndets protolrn11 den ·1 5 mat·s 1739 upplästes bonde:0l"indc;ts 
11 extractum 11 [tV den 12 dece:nbe:r förlidet ,, som nu m<:!d påskrift från de 
övriga stånden återkommit, r:1ngåendc den föreslagna avgiften för över-
farter, vid den nybyggda bTon över llefte älv i Västerbotten och fann 



ståndet äv0n för go tt at t vederbörand e genom land :,hövdi ngen i orten 
ho s Kungl Maj : t i underdånighet härom anmälde . 

1 8 .  

Hur frågan om broavgi fter där,dter blev lö st , framgår e j  av åt erfai:na 
hand lingar . Sanno li kt torde broavgift er ha bö rjat uppbäras ganska snar t  
e fter det  bron öppnat s f ö r  trafi k . I nedan refererad e protokoll från 
samman träde med broint ressc0nt erna d en 1 7  muj 1 801 omnämnes en tax2. fö r 
avgi fter vid ifrågavarande bro , vi lken taxa , en ligt vad i pro toko llet 
meddelas , skulle ha fastställts genom Kungl Ma;j , ts  Ilefal lningshava,1d es 
beslut den 1 8  december 1 800 . 

En ligt utdrag ur Skellefteå tingslags dombok för den 2 november 1 7 3 8  :i.p p
vi ste so ckensk:ri var en välaktade J ohan Nyman landshövdingeämbo t (:3 t s  rHSo -� 
lution den 29  näst lidne mars betraffand e cm av " capi tain ad e l  och man 
haftig Herr A lexander lliagnus Dahlberg" gjord förfrågan om t.i l l V';.d. d d  
byamännen i Ytt ervik !l Bureå o ch Bäck med d e➔ flor& , nom 1, ,,·c,n,+ b:ro.n � :,o rde  
vara de laktiga i någon av ännu åt erståe,nd e omkostnader bron . En lig t 
nämnda reso lution, som grundade sig på en tidigare den 1 7  
given re so lution , bord e alla de , som förctt delt 0,gi t i av 
fär ,j an över berörda älv , hava. del  i brobyggnaden oc:-1 omko s tn;-;,d e:rnn fö:::· 
d enna enligt samma grunder , som i cke utan orsak iakt t agi t s  vid fö rdel
ningen av utgift erna fö r färjan .  Då  sålunda sockenela:lvarcm vid upp 
görandet  av räkningen över havda ko stnader för brobyggnadEn'l måste  veta , 
hur myc k.et var o ch en by de ssförihr:an utgivit  t i ll .färj ar1s vidmakthållail ·\· 
d e ,. hemställd e han , att  gästgivaren Ari-ders Svensson i Sunnanå , nom nyss.� 
nämnda utgi. fter för färjdri ften i egonskap av färj karl åtnjutit , lrnnde 
inför pro toko ll ,9t få avlämna s in berättelse härom . Artde:rs Svi;;n sson , som 
var närvarande Y:id t inget 1 hänvisc.de t i ll högvälborne land shövdingens 
·1Vi lhs lm Clerk resolution den 23 augus ti 1 6 88 ,  som t :i. l lagnaao gästgivaren 
av lidne svärfadern Jo han Bort G e l l  av var bonde från " C rono färd s l.en " 
3 kannor korn och av var och en på södra sidan älven , som rest e t i l l  
kyrkan o ch kyrkväg däröver had e, do,ssutom e t t  ski ä,1 1 ,  som b lsv ps, dem 
ti llho p,i 1 skiähl  3 kannor ko rn och d ärefter h,de ock gästgivaren und er 
sin tid ritt tat sig , dock i cke al ltid und fått fyl lnad cm av al la , o ch had e 
gästgivaren således bekommit av var j e  11bosutten n bonde i byarna Lund 9 

Sunr�anå , Kro ksj ön � Gä.rd smark 1 Gur:u:iark ; Ragvaldstr2i,sk 1 Hjogg"böle , Fuhlma1'k  ,. 
Eo lmsva t tnet , Bod an , Rönn bäcken , r:L' järn o ch Innervik 1 1 ei; t  skl.ähl o ch tro 
kannor korn "  o ch av dem j_ byarna Skråmträsk , K lut mari, , Med l e , !VJyckle , 
Dogerbyn � Bö le  9 Mo rön 1 Heden s byn � 1ruvan , Ri sön 9 BergBbyn 'I I!1uru.nän 9" 

Ursviken , :Burvik o ch Bäck samt av :.illa dGm i Burträsks nuci,ecn 3 som ägde 
del uti landsvci.gen i donna Ge eken , tre kannor lz:orn av var och f.:n .  t: �::ra 
hade gäst,gi.varen i cke att andraga , och allt blev i pro toko11" t  intag,)t  
samt dänsftor uppläst och vidkänt . 

Underhållet av brun var redan från bör,i an betungande . På nocker:stämma dun 
5 september 1 7 56 beklagade sig al lmogen över de  stora fter , som den 
fått vidkännas för stora bron , vi lken skadats  svårt vid i sgången före
gående år . 

Und er vårfloden år 1 77 2  e ller 1 77 3  förstördes bron he lt av den svåra 
i sgången . Bron uppbyggde s så gott  som om,0d ,0 lbart och arbetet härmed tog 
en tid av cirka två • Trafi ken Cve!' älvEein uppehö l l s  under tiden med 
färj a .  Don nya bron had e en längd av 5 29 alnc Lr ? en bredd av i O  a 3-n2r 
o ch en hö jd  av i medo l ta l  1 0  alnar och ', O tnm .  Bron var ,1t förd med tolv 
s t enki stor  o ch fjorton i sbryt are . Enligt up pgi ft i brev� ) frin k lockaren 
J lVI Ström i Ske l le :ft eå ti l l  Kungl 1�1a ti t tn  'l'ro t j änare landss ekreteraren 

·1 ) Qriginalet förvaras i 1änsmuseet i Umeå , a rkiv nr 804 , Ström ; 1 7 9 :> - 1 863 ,
var son till  kyrkoherden i Si<:ellefteå socken 1 pro Bt en och doktorn N i ls S tröm .



Högädle Herr C.J. Cygneus i Umeå den 19 januari 1859 skulle byggnadskoot
naden för den nya bron ha uppgått till 6000 le 7000 Rd:"' Riksmynt. I samma 
brev meddelade Ström vidare, att den årliga underhållskostnaden för bron 
vid. denna t:ld uppgick till 900 a 1000 Rdr Riksmynt, Underhållskostnaden 
bestreds av vissa därtill anslagna hemman inom Skellefteå och Burträsks 
socknar dels genom kontanta bidrag� dels och huvudsakligen :i.n natura 
genom leverans av byggnadsmaterialier och utförande av dagsvo,rken på 
kallelse av den av brodelägarna utsedde broföreståndaren, Något bidrag 
av allmänna medel hade icke beståtts till brobyggnaden och underhållet 
av densamma, varemot någon fördel kunde anses ha kommit byggnaden till 
godo därigenom att vid tiden för nybyggnaden en kronoallmänning var an
slagen till publika byggnad.er och deras framtida underhåll, vilken all
männing dock i senare tid blivit av kronan använd till anläggning av 
krononybygget Stafbäck, troligen emedan socknemännen uj behörigen be
vakat sin rätt. 

I Ströms skrivelse meddelades vidare, a,t någon byggnads- eller unde:r
hållnfond e,j heller varit bildad. Detta stämmer ej med vad som sägs i 
lcällströms bok "Från Kyrkbacken" sid 27 5. Enligt denna källa blevo stora 
reparationer ideligen av nöden och synter3 dessa mot slutet av 1700-
talet ha blivit särdeles omfattande. Emellertid hade, man nu skaffat sig 
en brokassa, som till och med var i stånd att ge församlinc;en avsevärda 
belopp till låns vid det kostsamma kyrkbygget. Såsom Lindqviflt fram
håller, torde Fällströms uppgift härom ej kunna betvivlas, enär han med 
all sannolikhet hämtat densamma från kyrkans räkenslrnpCJr. 

I utslag den 30 februari 1773 fastställde Ku.ngl JVlaj ,ts Befall.ningnha
vande i Västerbottens hövdingedöme ny fördelning av byggnads- och under•
hållsskyldigheten med slrnttetalet å va:r;je hemman som grund. I enlighc;c·. 
härmed voro till byggande och underhållande av bro över Skellefte älv 
inom Skellefteå socken anslagne hemmansägarna i Boviken, Stämningsgår-
d en, Degerbyn, 1V!;tokle, Med le, Klu tmark, S lcråmträsk, Krångfors, Varu
träsk, Norsjön, Hemmingen, Pjäsörn, Långträsk, Kattisträsk, Bastuträsk

5 

Bjurva ttnet, J?innfors, Lund, Sunnanå � Kroksjön, Gärd.smark, Gummark 9 

Ragvaldsträsk, l!joggböle, Fahlmark, Holmsvattnet, :Sodan, Rönnbäcken, 
�

1 järn, Böle, lVlorön, J-Iedensi;yn, Risön, Tuvan, Bergsbyn, Ii1u.runär:::; 9 Inner
ursviken, Ytterursviken, Innervik, Yttervik,Barvik och Bäck, vilka till-

t 1 · c 
21 sammans, u om m1 skatte agda hemmanet ,.w�nfors,. skattade ,,:i:tor 91 
4mantal och inom Furtrasks socken hemmansagarna i byarna !VlJodvattne�, 

Lappvattnet, llodbyn, Gammelbyn med Prästbordet, llygdceträsk, Åbyn,
1
Ljus

vattnet och Renbergsvattnet med en sammanlagd.. hemmansskatt av 34 16 man
tal. 

Sistnämnda fördelning av byggnads- och underhållsskyldigheten fastställ
des ånyo av Kungl Maj,ts Befallningshavande den 24 januari 1801 dock med 
det tillägget att åbor på sådana från år 1773 tillkomna och skattelagda 
nya hemman, som hi.tintills ej blivit intagna i väg-- och brobyggnad, lik-
som de, som ti. 11 även tyrn vid 1 T/ 3 års bro byggnadsfördelning bortglömda 
voro, skulle komma Skellefteå brolag till h,iälr, och biträdo genom att 
ifrån detta år och framdeles ti.ll sviclo.re vid byggnad och underhåll ande 
av bron över Skellefte älv i likhet med övriga hemmansåbor uti detta 
brolag eftor skatten deltaga. Det akulle åligga kronobefallningsman 
Lindemark a·tt med bj_träde av sockenskrivaran Fors□&n upprätta en för
teckning på de hemman, vilka, :l föl,je av vad. be➔sl.uti.t och !'ör-o:rdnat var, 
skulle biträda och understödja Skellefteå brolag, samt, sedan en sådan 
förteckning vid nästinstundande Skellefteå härads ting av lovl. härads
rätten blivit granskad och .d.Jdig befunnen, vederbörande antyda att be
rörda dem ålagda skyld.i.ghct fullgöra. 
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Kungl Maj, ts Befallningshavandes utslag var föranlett r.v en annö,.,c.,.ag 
från allmogen och hemmansägare i Skell(0fteå socken 

1 
vilka voro anslagne 

till att bygga och underhålla bron över Sirnllefteå ii.lv. I anr;ökningen 
he:nställdes, att efter föregången syn ocl: värdering av alla i. Sk,,llefte.i 
socken över älvar efter allmänna landsvägen anlagda större broar någon 
jämkning uti fördelningen byggm1d,rnkyldige emellan måtte sike, så att 
sökandena, vilka fått sig för byggnad och underhåll anslagen den i;törst 0 

och för skada och fördärv vid isgång och högvatten mest blottställda br< 
i berörda socken, måtte erhålla någon hjälp och biträde, varjämte an
hölls om tillstånd att till desto säkrare in8amling av de bropenQ'fLl'.' 1 

som med nådigt tillstånd fingo uppbäras till understöd för brons byggan
de och underhållande, en bom måtte få uppsä-ttaB över bron vid dess ena 
ända ooh en vaktstuga uppföras att bebos av den som betjänade med 
bommens upplåtande och till slutande och bropengarna lmnde uppbära. 

Enhgt utsluge1: hade Kunel Ma,j,tB Befallningshavande genom resolution 
den 26 at1gusti 1800 förordnat byggmästaren Lars .Persson Grundströc att 
tills,::urrrna.ns med tvenne ojäviga Hut-härads 0 nämndemän på sökandena;:; 11 för
skjutande 11 bekostnad å behörigen kungjord 11i;ermin n i vederbörandes när
varo syna och beskriva samt värderri, alla å landsvägen genom Skellefteå 
socken varande större broar, beträffande vilka genom Kungl !Jiaj z ts Be
fallningshavandes utslag den '.50 februari 1773 c,nderhållet blivit ålagt 
allmogen. 

Av utslaget framgår vidare, att syn oct. be skri vrling behörigen verkstälJ:G; 
den "3, 14, 1:,, 16 och 17 oktober 1800. Enligt d.et insända syne- och 
värderingsinstrumentet beräknades kostnaden för byggande av 

bro 6ver Aby älv 

bro över Byske älv 

bro över Kåge älv vi.d 
Storkåge 

bro över Bure älv vid 
Bureå 
.!ll:.52..JiYe r S lrn 11 e f te ii 1 v 

med 104 alnars längd, vid pass 11 alnars bredd 
och ungefär 8 alnar 11 tums höjd samt med en 
stenkista och en isbrytare till 365 Riksd;

170 alnar lång, 1 O} alnar bred och ungefär 11 
alna.r 8 tum hög samt med �re stenkistor och tre 
isbrytaro tilI 1087 :liksd; 

' 

1 _1 2 -4· alnar lång,
1 91, .... 

a r..a.t" '- 4 "i.-,um nog 

Bi alnar bred och 
till 246 Riksd 24 

ttngefär 6

skill; 
l 98 2.lna.r lång� 8 alnar ?0-tJ tum bred och v:i.d past: 

5 alnar 5 � tum hög till 217 Riksd 5 skill; samt 
., 

529 alnar lång 1 10 alnar bred och 10 alnar 10 
tum hög efter meC.eJ.hö�Jden räknat samt nwd 14 
isbrytare och 12 stenkistor till 4423 Riksd 
'12 .f�kill 10 :nst. 

I utslaget meddelades vidare följande. 

Eron över lby älv byggdos och undt:rhölls ay byamännen i Åbyn ,, Avan, 
Gagsnw . .rk 1 KällbomE:rk, Kinnbäck och 1l'åm1J � vilka tillsammans skattade 
för 8 f2, r.1antal. Pil va1\j8 mantal belöptG; sålc::des en byggnadskos1;-
nad avJ2li tet över 4'5 Riksd. 

Bron över Byske älv var Ifråga om byggnad och underhåll anslagen åt 
he�nmo,nsägare i Bysk.e 1 Kusm&rk_, Drängsmarlc 1 Östanbäcl< 1 Ostvik, Fällfor
sen, Kågeträsk, Selet och llirsmark, vilka tillsammans hade en hemmans
skatt :1v 29 i mantal, varför byggnadskostn;;;.den uppgick till litet över 
37 Riksd på mantalHt.

H.emmani::,ägwrn.a i f)to:rtn'lp:t:: 1 vilka tillnammnns 0t<::.n.ttade: c-:fttH' r3 i ma.ntal,
by,0,'gde och underhöll o b:ron ÖV(·}T Kåge älv och fingo hä:rf(J:r vidKän.nns en
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kostnad av något över )V Eiksd p'.1. mr.t�talet.
" En lika ntor kostnad måste byamännen i Bureå för 3 i! mantal vidkiä1nas

för byggnad och underhåll av bron över Bure äl-..,-, som de ensamma hade 
att fullgöra, 
F\ör byggnad och underhåll av bron över Skellefte älv svarade 9 såsom
ovan angivits, byamän inom såvä1 Skcl }.eftef1 som BurträBks socknar. 3ya-''i männen inom Skellefte;§, socken skattade eft•Hr 91 fst mantal och inom 
Bu;rträskts socken efter 34 i5 mantal. Den sammanlagda hHmman8kntter.. ut-
gick efte.·r 125 Q mantal, varför på varje mantal belöpte en bygg-
nadskostnad nv gägot över 35 Iiiksd. 
I utslaget åb,1ropades; vidare att; jämlik.t XXV C3p 8 9. Byggr:,ba}ken alla,
som å landet hemman agde, skulle broar bygga samt deras lotI därvid 
efter skatt , och såsom det för en var lägligast falla kunde .. Då 
detta enligt Kox:ungen.s Befallningshavander1 utslag av dHn 30 decf:mber
1773 så vitt mö,jligt blivit bHhö:rigen �akttagit vi.d fördelningen nv d(?
större broarna efter allm'inna landsvägen genom Skellefteå socken mellan
de byggnadsskyldige, och då såsom förut nämnts kogtnaden :för brobygg
nade2'.' för varje mantal t�t(,g till mellan 30, 35, 37 och 45 riksdaler, 
kunde föga jiirr,kas för vinf'Jlnde av någon större �lär:1likhet. I samband här
med erinrades om att av �antalet d("Jt ena ln·o1äg0t vid nybyggnad k:divdt.� 
större utgift än det andra såsom ifråga om bron över Åby älv� m2n att 
någon lindring kunde vinnas beträffande unciG2'.'hållet ger:om mindre on
fattande och nera sällan förekommande :reparationer vid broar över älvar,
där stark högflod ooh svår isgång mers. sällan förE1kom. Ehuru erfaren
h<at,m hade visat, att för bro skadlig högflod ell,er isgång merc, sällan
förekor.: i Åby och llyske älvar än i Skelle:fte alv, kunde ej någor: sådan
ny fördelning av broLa;,u" ske 8'tt därigenom ett större antal hemman 
anslogs till byggande och underhållande av bro över Skelle:fte älv ssmti ..
digt som skatter och brobyggnadsskyldiga m::.nnkados vid övriga broar, 
F,::Jrskilt BO:r::i älva byr,gnHdPkostnndnn var rrd.nd:r(: för SkeL;eftl➔ &1vs hro-

än för Byske och kh:l • 
I utslaget erhöllo slutEgen de brobyggnadsskyldige över Skellefte älv
tillstånd att enligt driras anhållan på egert bekostnad bygga bom för 
bron helst vid södra ändcr1 å sunnanåsidan samt där inrätta vaktstuga
att bebos av skicklig ool·, pålitlig pGrson, vilken kundG anförtro,s att
bropen.garna uppbära och fQr uppbörden redovisa SD.mt vid bommens öppnande
för de vägfarande och tillslatande noggrann betjäning göra. 
Vid sammanträde mr:d Stora Broint1.,essente:rnu. i Skellcftoå sockenst::i.ga
den 17 1801 överlades om uppsättande av 0n lrnm,m,re vLd ena broänden
samt inrättande av 2n bom och en sparbössa för insamlande av pc�ngar av 
dE:J resancle � Yid sammanträdet upplästes Kungl iVittj: ts Befallningsh,-: van
des kungör& lse av den 18 dec(:.Jmber 1800 med taxa, enligt vilken :;:vgifter
skulle uppbäras vid bron. i.ied hänsyn till bristen på skog till brons vidmakthållande samt an.dra materialiers och dagsverkens dyrhet ansågs
taxan vara allt för låg, Slutligen beslöts, att allmogen skull.e upp
sätta en liten byggnad beståendo av en stuga n:ed förstuga och förstugu
kammare. 
Några brod,alägare föres logo, ::i.tt alla såväl ir:- och utsocknes
personer som allmogen vid resor till kyrkan och :i. nndru ärenden bordo
betala bro tull J vilket förslag större dcilen ay intress0;nt0rna liki-;om 
övriga socknebor bestridde såsom varande orimligt, vadan icke hG1l(;;rnågot vidare för denn0, gång därutinnan kunde beslutas, 
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På i kopia bilagd karta över Skollofto Priistobols ägor uti '.'läster
bottens höfdingedömc,, upprättad åren 1f302 och 1805 (Bil. 4), vi.sas 
brons planläge ävensom de uppströms on bron anordnade fristiknde is
brytarlla, vilka avlastade trycket på bropelarna av is och flott
ningsgods undc,r vårfloderna. 

:Bild 4 visar brons utsGende 1835. Bilden är hämtad ur bokva0ket 
°C.J,.F. Plagemans resor i Norrland-, Dalnrna och VästJr.anland samt 
på Gottland 1833 - 1856", tc,xt och bilder utgivna av C.J. Lamm, 
Lt:md 1944. Av bildon framgår, att mellanpelDrnn vid denna tidpunkt 
utgjordtrn av bocklrnnstrLtkt:Lonor •0,v timmer upplagdes på träkistor, vilka 
sistnämnda med all sanr,olikhet voro fyllda med ston, Uppströms om 
bron torde intill varje pelare en isbrytare av träkonstruktion ha. varit 
anordnad, såvitt av bilden kan bedöma:;, De nuvarando stenpel.srna ha 
tillko:nmit vid en ombyg,)�ad av hro:1 efter år 1835, såsom av det efter
följande närmare kommer att framgå. På bilden synas ej heller de över 
brobanan belägna hängvorken t vilka numera finnas i de s,ju 2/�örs't.t:, span
nen . .iiven hangver!cen tordo d.iirför ha tillkommit vid en ombyggnad efter 

1035. Da,t kan ifrågasättas om icke i samband därmed, antalet ';pann 
m:lnskades och spännvidderna samtidigt ökades. 

Frågan om att bygga brokaren av sten synes första gången ha behand
lats av delägarna i stora bron vid lagligen utlyst all1'län sockenstämma 
med Skellefteå socknemän den 16 oktober 1836, Enligt vid stämm,:n hållet 
protokoll. hade delägarna i stora bron nämnda dag bll.vi t in lysta l. ända
mål att höra sig föreläsas det protokoll från utsedde kommitterade 
vid sammanträde i Sunnanå den 1 oktober 1836 i avseende på stora brons 
reparation. Brodelägarna i Skellefteå yttrade därvid, att, om veder
böre.nde i Burträsk hemmahörande delägare i nämnda bro villf.: deltaga 
i uppbyggnaden av brokaren i sten ända upp till broträd,m eller golvet, 

voro även Skellefteå brodelägare färdiga att, i den mån det på dem 
ankom, uppbygga brokaren av sten; el;jGst villn de hellre uppföra dem 
av trä, såsom det förut varit. 

Enligt � 5 i protokoll hållet vid laglige,: utl,yst allmän socs:enstämmr, 
med Skellefteå socknemän den 11 januar� 1837 boslöta bl�na annat 9 a��t 
rBparationen av Stora bron över Skc:Jlefte älv ski;.lle för.-;tagaf-J :i 
slu t.c�t av augusti detta år uch att kostnEtder:. f.:5r :färjningen undor d.en. 
pågående reparationen skulle av socknen geraensa11 t; best-r:i.de,s � 

Enligt § 4 i protokoll lcit i allmän soolrnn;itä,;im0 i Skellefte:i den 
2.0 augusti 1837 hade broföreståndaren begärt &.!�t deligarnu i Sto:r·a 
bron övE:r Skollefte älv situllc höran ::-u1gåend(c;: vad de·: vil1z_�1 besluta med 
anledning av att i Burträsk socken boende delägare i nämr:da bro vid 
allmän sockenstämma i Burträsk den 9 april 1837 vägrat at!, d0,2. taga uti 
förestående nybyggnad, enär de genom landshövdingeämbetets utslae 
av den 5 oktober 1772 voro en går,g för 2.lla frikallade från allt dcl
tngunde i und.srhållet av ifrågavarande bro och dessutom icke varit 
rä·tteligen kallade til: del10agande i överläggningarna och beslutet, 
Vid stämman beslöts att broföreståndaren skulle hos Kungl Maj,ts BE:-
fallningshavande c::.nhålla, att syn å brons beskaffenhe t: måtte 
anställat: för att därigenon: måtte vi.sas, att den förestående byggnaden 

bron icke kunde få namn av blott rE?pa::.-ation, ävensom at.t de materi
alier � svm erfordrades härför, måtte behörigen värdorat1., 

Ovc:ca begärda laga syn å Stox-a brou över Skellefte älv skulle hållas 
d,,n 22 sc;ptember 1837 ur.der ledning av h,,rr kommissarienNoring, enli. 
vad som framgår nv protokoll hållet i Allmän sock0:nstämma i 13u.rträsk 



den 10 september 1837, då även herr kommissarien C.E. R6ngren utsågs 
att å socknemännens Yägnar övervara nyssr!ämnda syn oc.C därvid ägde föra 
socknemännens talan. 

Vid allmän sockenstämrr,a i Burträsk den 4 februari 1838 erhöllo soekne-
männen del såväl av det vid besiktningen av Skelleft sto:�a bro den 22 
och 23 september 1837 förda protokollet som ock av ·oroföreståndarens in-
laga till landshövdtngeämbetet den 7 noveml,er 1837 så ande, 

11:r:i.ll Kungl Hc::sp Befallningshavc1.nde i Västerbottens län� Seda.vi den genorr. 
ri.➔ solutj.onox: av den 24 nästlidnc? augusti tillfö:rordr:ade besiktningen och 
värderingen av bristfäl erna å Skellefte älvs stora bro den 22 och 
23 därpå följande septenfber bhvit förrättnd, får ur.dertecknad härhos i 
d,jup ödmjukhet inF,'inda dd diLr'vid förda protokollet med lika ödmjuk an-

att vederb0rande Drodelägare i 13urträsk 9 Skellei't och :Norsjö 
aockr'"ar måtte bliva ålagda a.t.t så skyndsamt som omstti:hdigheterEa kc.1n11a p.§.
kalla på kallelse av den ,. sc,1 vården därav kan anförtros, ickt·J al:::..enast 
anskai'fa erforde.rliga byggJ'1e.dsma:ter:Lcdier utan ock t:Lll et in
ställa för iståndsättning av bron ntJ. det s:�d.ok 9 som syne- cch värd 
;:ia:nnen föreslagit, samt efter av dem jämväl därå uppgjo:r.·d fördelning 
socknarna emellan vid äver:.tyr att icke allenatrl: virko ariskaffa utan ock 
arbetet verkställa deE eller de .församlingura bekostnad ti11 det s, 
va:cför sådant kan e:rhållas 1 å den tid öå såväl det ena ,som det andra er
fordras n . 

Efter att ha fått df�l av nämnda handlingar uttalade soz::knerdinnen 1 att de 
icke hade beträffande den ena eller andra något att anmä:cka. 

Då fråga även uppstod, om socknemännen bcrde i;.tse någon lämplig person att 
å deraf, vägnar övervara både leveransen av hyg5"l'.iaa svirket tiH Skelleft 
brobyggnad och själva a:::-betet därmed ansåg man lämpligast vara att uppdraga 
denna befattning åt broföresttindaren sålmm den där :i alla fall lär komir.a 
att hava uppsyn över ifrågavarande reparation� 

I protokoll hållet i nedan omnämnda allmänna sockenstämma i Skellefteå den 
18 mars 10j8 ä:r antecknat $ a.tt arbetet ::ied sto:ra. brons reparation kommt:ir 
att taga stn början nästa onsdag� Arbetet var av betyUa:nde omfattr�ing Gå
som även :Cramgfu• av efterfö 1,jand e a."'1- broföre ståndaren den 23 februari ·J 8 3t3 
upcJrä t tad e 

rörslar tJ.11 er :·orderli .,a material:i.er för 18 8 års re aration å Skell€•fteå 
Stora Älvbro, J 

20 st 24 alns bjälkar a 10 Rd 
F)6 st knärötter .i 8 Sk
z,5 st ·1 2 alns bjälkar a 3 Rd 
155 st 16 alns otockar a 1 Rd, 
771 st 1 2 " dito a 1 lld, 8 S 
359 st broträn a s 

24 c, 
,) 

SkE:11eft eå 1 Norsjö och Jö:rns :församlinga,r; 
som skatta för 859 tunnor och 2 skäihl, 
11 åbc�löper 11 efter ·1 Rd 1 24 S 'j Bar.;:nanl. 
10 st 24 alns b ;jä:Urnr 
100 st knär·ötter 
15 st 12 alns bjälkar 
121 st 16 alns stocka:t' 
657 Bt 12 " di.to 
199 st brotriin 

Summa 

s 

200 
17 32 

15 
232 24 
fl99 24 
269 12 

)69:S 44 

100 
Ho ) ? 

!i'; 
; ,: 1 ?4 

766 ?,1 
I 

t] /j



Burträsk socknemän, som för 290 tunnor 
och 1 skäihl hava nybyggnadsskyldighet 
till bron 1 nåbelöpcrH efter 36 S sam
rr.anlagt 

5 et 24 alns bjälkar 
5 st 12 " dito 
17 st 16 '' stockar 
57 st 12 '' dito 
80 st broträn och 3 rot knärötter 
1837 års :resterande byggnadn
virke fö.r Burträsk socken 

'.)O 
1 5 
25 
66 
60 

24 

24 
24 217 24 

?11 24.... 

Summa 1693 44 

Delägarna i stora bron hnde blivit inlysta ti 11 a1 lmän socken_stämma :l 
Sk<-�llefteå den 18 mars i 638 för att yttra sig över huruvida d0 ansågo 
nödigt att på vederbörlig ort söka vinna rättighet till :ippbärando av 
högro bropfmningar. Enligt vid stämman håll0)t protokoll instämde r.:lla 
närvarande i att en så beskaffad ansökning borde ske, helst som u·G
gifterna till brons tmderhil.11 stegrats nfö,tan årligon geno,1 virbsts 
stigande dyrhGt. Broföreståndaren anmodades och bcfullmäktigados att 
om ansökningen besörja. 

Jrrågan om sökt förhö
(
ining av broavgiften vid Skellefteå stora bro be

handlacl1:H1 vid sockenstämma i Eurträek den 27 november 1 842. Enligt vid 
stämman hållet protokoll skulle frågan förehavas vid Skellefteå härads
rätt den 3 december 1842. Socknemännen förenade ,sig om följande önsk-
ningar g 

1 .. att socknemä.n.nen bibehöllos vid sin rät� att utan avgift få fä.rdaa 
ÖYer bron 

2. att broavgifter1 h()jdes
3. att redovisning för de inflytande l,vgiftsmedlen i. behörig ordning

a.vlåmnad0s n 

Enligt särskilt ,lrotokoll hållet i lagtima hösti;inget sced S!rnlleft 
härad i tingshuset i Sunnan{t den 3 d(➔c,:miber 1842 i hP .. dG, sedan härads
rätter,., på sätt domboken fCr don 12 novE-lmber 1842 utmärkte, förl<:larat 
ordinarie dornhavand0 jävig att ta befattning m��d ott från Kungl Be
fallningshavnnden i länet till und.ersökning vid häre,dsrätten 2:'c-;mitterat 
ärende angående äskad fö1•höjd avgift för begagnnnde och överfa1:t ,'lV den 
så kullade stora bron :här i socl{nen, Kungl Maj z: n och RiketB höglovl 
Svc•a Hovrätt förordnat t. f. domhavande att om·�ö1·,Hi.ilJ.a till dennn. dag 
utsatta ärende hnndlägga> vadan dE::tsamma till bt➔handli.ng företogs 1 

därvid ordföranden bi träddes av en efterskri ven o�jävig nämnd ;ned i 
protokollet angiven saraman Dät tning .. 

T. f. domhavanden had.0 från Burträsk c:1rhå11i t utdrag ur ovan r0fo.1·c:tr2.de
sockenstämmoprotokoll av cl.en 27 .novombtr '. 042 .. l�fter läsning härav
fullf'ö].jde r5ÖkHnden sitt påstående med 9..beropan,le av rdn hand:ingarna
:nedfö1jande ansökningsak.rift � vilke:1 upplästes och mot vilkon. någo.11
erinran från ddn församlade r.1rjnighetBr. i eko förspordes, utan förklarade
däremot nämnden enhlllligt; att der,, föresli'.'.tgna förhö:}ningen av broav
gj_ften vore snarare för ringa än för .'TlyckGt till tagen med hän8yn till
dels de kostsamma reparationer, som huvndsakligar rt till följd av is
lossning måste företagae på ·bron nästan årligen, dols t:i.mr�:ts dy.rhet,
nu mot .förr, i vilket a~,,.-;;;eendu sökandens i ansökningen lär.made upp-
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gifter helt och hållet vitsordades. 

Sedan sökanden avträtt och häradsrätten havt enskild överläggning, inka],. 
lades åter sökanden, varvid följande för honom avsades; 

Betänkande. 

1/Ied anledning av från Kungl Befallningshavanden Ull häradsrätten remi t
terad ansökning om förhö,jning av avgifter vid begagnandet och överfarte.·:1 
av Skel1efteå stora bro har häradsrihten med beaktande av 

dels vud vid andra större bi"oar i brcpenningar vanligen uppbäres 
dels ock timmers och ·bjäl,cars till tagande dyrhet; samt 
dels de större reparationer Skellefteå bro till följd av det hennn vid 

islossningen orsakade men ta.:::-var 
stannat i tilh.tyrkande, att för överfarten därå må händaneft,,r betalas, 

För en 
Il !I 

För en 
rt !1 

r1 11 

d -.ne
vagn me )-
" !! F 

eller flera hästar 

chaise eller kärra med en häst 
ridande 
gående 

10 skiH 8 
8 

5 4 
2 8 

likväl med oinskränkt bibehållande av deras rätt som över bron 
4 
fri 

pasHage. 

:Detta betänkande varder duck underställt Kungl }lefallningshavandens i 
länet vidare prövning, hos vilken myndighet sökanden såleden må, med 
häradsrättens protokoll i saken försedd; sig anmäla, m0.u den därmed 
missnöjde inom en månad härefter sina besvär •1os bemälda ämbote fuU--
följa. 

Till vilket beslut Kungl Befallningshavanden kom vid prövningen av 
häradsrättens förslag till broavgifter är icke beka,1t, då någon hand
ling härom icke kunnat återfinnas .. 

Vid allmän sockenstämma i. Skellefteå den 1 november 1846 behandlades 
ett arrendeanbud å bropengarna, vilket vid hållen entreprenadauktion 
den 30 oktober 1846 avgivit s av inhysesmannen Lars Viklund från Ostvik, 
Härvicl åberopades av brodelägarna landshövdingeämbetets reso,.uti.on 
den 24 jan,iari 1801, vilken stadgade, att den person som 8kulle anför
tros uppbörden och redovisningen av bropengarna borde vara en skicklig 
och pålitlig person, men Lars Vik lund vore i det allmänna föga väl 
känd, varför brodelägarna ingalunda kunde godkänna honom till arren
dator i berörda avseende utan anmodades broföreståndaren att om ny 
auktions hålland1:; föranstalta. 

Vid allmän sockenstämma i Skellefteå den 26 december 1847 hemställde 
broföreatåndaren om anvisning huru beklädnaden på Stora bron Cver 
Skellefte älv borde utföras. J�nligt vid stämman hållet protokoll be
slöto brodelägarna, att, på det beklädnaden skulle bli så mycket varaJ::ti-
gare, låta söndersåga ordenligt timmer till plankor och därmed bekläda 
bron. 

Vid samma stämma uppdrog brolaget åt broförestånd,1ren, att med anlednin;o 
av den vid Skellefteå häradsrätt hållna unde_rsökningen 0::1 flottningen i 
älven aöka utverka någon åtgärd för brons fredand\� mot åvHrk.a.n av flott-
ningen 1 och brof'öreHtåndaren Skulle t:i.11 den tinda.ri rådgöra med några 
kunniga män samt dctrefter vidtaga nödiga åtgärder� 
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En ligt protokoll hålle t i so ckenst ämma den 3 november 1 8 50 hade före 
ståx1daren fö r S tora bron över S ke l lefte älv Hiti t sammank a l la brodel
ägarna för att eft er hål len bes :l.ktning av nämnda bro 8ve:rlägga om be 
hö vlig nybyggnad av d ,msamma . Enligt syneins trument et voro några brakar 
så upprut �nad e ,  at t de bord e nybyggas .  Vid överläggning,rn härom fram
stäl ld <J fJ  d et :förslage t ,  at t med hänsyn ti ll det !::öga pri se t på t immer 
o ch bj älkar o ch därj ämt e svårigheten at t anskaffa särski lt bj äl. lrnr
det vo rEl ändamålsen ligast att bygga ett hrokar av sten an tingen varj e ,
vart annat e l le r  vart tredj e år . D e  närvarar.d e delägarna , vi lka visser
Lgen erkände vikten av det  gj orda förs laget , be s löto dock att  denna gång
ve rlrntäl la den föres lagna byggnaden av trä ,  Beträffande s j äl va grund
läggningen av brokarer� 1 om denna som hit t i l l s  borde ske med trä Hl �'. er 
som nu före r�lagi ts av sten , skulle , när tiden sådant medgav , brod e }.
iigarna ånyo b liva kallade för at t '" ärendet överläe;gn. och bes .Lut,a , 

Av pro tokoll  hå llet  vid al lmän socken stämma med f)i(e llefteä socknemä:1 
den 1 december 1 8 50 framgår fö lj ar�d e ,.  I flera år h,;.de en rättmati g  
klagan bl .i.vi t förd över den stora tyngd , som vi lade sockn emiinnen , e;j 
al lenast  genom en ö ver hö...,,-an s tor vi:igD.ållnings skyldJ.ghet utan o c k  över 
det Bvåra underhål let av de många o ch kost samma broar , som funno s inom 
kommunen + Med an ledning härav had e  fråga väckt s om nödvänd ighe::ten av 
at t ho s riksdagen b egära ett ans lag fö r at t byr,ga d en stora bron öve :o 
Skel lefte älv av s ten ,  I enski ld skrivelse ti11  ordföranden hade h<1r:e 
landshövdingen uppmanat ti l l  en sådan ansökan o ch även förklarat att 
han vil le understöd,j a  densas,ma . 'I' i ll fö ljd härav hade kapt enen li i. cano r 
Sandetrörr. uppgj ort ett ko stnad s.förslag $ enligt vilket byggna.di::'>ko str::aden 
beräknades till 41 . 587 Riksd 1 6  Gkill  banco . Ko stnadsförslag0t J ämt e 
förs lag till motion vid riksdagen föredrogs  och godkändes . Dokt or 
N·orlander åtoe; sig att översända de  godkända handlingarna ti1 1 riksdags
man Vostermark i Stockho lm samt anmoda honom att  und er motionstiden 
fö redraga mo tionen i riksdagen . 

E�nligt pro toko l l  l:ållet i al lmän sockenstämma med Ske l leftt0å socknemän 
a.en 8 de cember 1 850 hade delägarna i Skelleft eå stora ·bro blivit genom
av brofö re ståndaren ut färdad kallelse  inlysta ti11  sammanträde fö r att
överlägga och be s luta hurc ·•.rida det nöcligt vore att med hän syn till 
bronH framt ida bestånd o ch årliga reparat ioner lägga grunden av sten
för varj e brakar , så snart det så som upprut t1:at skulle  omtimras .

Ombud :fö.r Burt rElsk s o ch N ors,i ö  so cknar närvo x·o vid sammanträdet q 

Vad beträffado frågan om brolrnrens grundmurning aY sten , förfö l l  den 
b e l  t o ch hå ll e t ,  , såsom i a i s t licln e  söndags so ckenstämtno protokoll 
omnäundes , mo t ion vid Riksdagen komme att väckas om  omförmälda Gtora
bro s byggande av s t en genom ans J.ag av staten + Vid r�ammanträdet  kunde
Hål0:d e s  endast  bes lutas am bron s mö j ligast lindriga unde rhåll  i d e s s
Yiuvarande sk i ck och bro före s tåndaren i,>,nmodades  at t så lindrigt som
mö j li gt verkställa de oundvikliga reparationerna .

En ligt l3ornl es tåndets riksd.ag sprotokoll  från 1 850 års riksdag föredrogs 
motionen om an slag till  byggande av bron över S!rn llefte älY av sten 
vid plenum den 21 decemb er av J ohan We sterma.rk från We st erbot tens  län , 
varefter  mo t ionen remi tt erad e s  t ill  stat sutskot t e t . 

I mo ti onen framhö ll s bland annat följande . 

Den omsorg RiketH Ständer städse ådagalagt ickE➔ rH1d.ast om . . för hela 
fädernes land et viktiga ange lägenheter ntan d e B s 1ikc➔ H om mera er.:_ski ld.::t. 
särski lda län o oh socknar be .rörande ämnen , föranleder mig at t vid d. et t c1 
till fäl l e  påkalla denna omBorg för min hemort o ch begära ett anslag , 



vars ändåmål o ch befogenhet (jP.g skall  i korthet hava äran :framställa * 

Ske l l e fteå so cken i Wes terbot t ens  län , till  vid sträckheton en e,.v de 
största i riket , är i fö rhållande därt i ll varken med avseend e på I:Jarkens 
uppod ling eller fo lkmängdons s torlc➔k j ämfö rlig med socknar i me llersta  
o ch södra delEm av  r:Urnt . Ehuru ti ll  yt i.nnehålle t tävlande med hela 
Uppsala län har so eknon oj mer än 1 5 . 000 i.nnevånare , då hela Uppsc,la li:in 
har 50 . 000 innevånare . Lika o j ämförlig är so cknen till  skat tetal e t , so:n 
endas t utgör 1 8 5 r.'lant al  e ll er mindre än vr:,d en unda sock<':Jn , Ti erp 
s o cken i Jppsala l än ,  innehåller . I cke desto mindre må.s to Skcsllefteå 
Bo cknemän underhålla al ln:än lnn_d sväg på er,_ sträcka av 9 mi l genmn 
so cknen och dcrnsutom 8 mi l lång sock<.mväg t i l l  ,.fors j ö  kyrirn , varti l l  
otvivelaktigt inom ett  oller ann2.t år kommer <.m r,y mil lång socken-

t i ll Jörns kap e l lkyrka och en 1½ mil  viig t i l l  U rsvikens all-
männa lastage plat s .  Att ·räghållningsskyldigheten inom d<.;nna vi <i s träckta 
s o cken iir högst be tungand e för ska t t emännen , lärer vara ty<i ligt för 
envar , som har någon <::.rfr1renhet av den.aa tyngds l1eakaffenhet . Men här 
t i l l  kommor en yt terst och ko stsam brohål lning . Sk1:;l lefteå socken 
är gE!r-.tOmskuren av stora va ttendra.g , nämligen Aby , By ske , Kåge , Sko l loft e  
o ch Bura älvar ,  över vi lka den al lmänna landsvägen leder , o ch där .s tora 
och otarka bro s.,r rnlut e  fir::.nas . Bron över Skellefte älv , Gom är d en 
s t örsta av broarna , iir 529 alnar lång o ch byggd. av trä i forsem invid 
S Jrn: lefteå kyrka , Bron har 1 9  bro kar och d8ss tltom 1 4  isbrytare eamt 
ko r,tar i und erhåll med oupphörliga nybyggnader o ch repara t i.oner 
b <:: tyd lig:::t summor �  Den brotaxa , s om för överfarten är fa sts tälld , svart1:r 
på int e t  sät t mot und erhållet , vi lket i S(1.nare tider blivi t � llt mer 
försvårat genom ti lltagande bri st på erforder l ign b ,j ä lknr me l lan bro 
karen . Den nödiga längden och styrl,an kräver.• , at t dessa träd sko la va ,:·,c 
mycket  grova och innehålla :;Linst 24 alnars längd r:wd 1 2  tum i l i. l la 
änd an . Sådanr.1, träd hämto.s allaredan f!'ån flera rrd ln avstånd och lära 
tro li gen inom kort i cke ens stå at t finna . Emellertid föroreakar hri nto, 
på dyliku 1 1 storvorksträd a en dryg Äo stne..d för deras oumbär liga o ch 
nästan årliga anskaffande . 

Oavsett alla de  o lägenhe t�r 1 som ära förbundEa med 0r1 färj<:t , sknJ 10 ert 
såd.a.'1 vara för socknen o j ämför ligt mindre kost sam ... N[en här·vid. i'rnmtrfid.E.:r
den stora s vårigheten att finna e t t  passande färj ntällG � Älvs läntern. 2, 
äro på båd a  sidor och särski lt d en södra så branta och höga ,  att mer. 
i närh,, t eu av landsvägen fåfängt söker e t t  ställ <' f'ör "t t an -
bringa en färj a .  Denna or.1ständ ighet i förening mod d. 0  ir:ånga o J. ägerd; ;.: ter,  
hinder och vådor , som oundvikli gen äro fö,:.-bundnn med n:Lng J fö ::·nn-
ledde denna Bo ck6n s skattemän att fC5rE� 'Caga oc h fu l lborda denn;1 vid 
lyftiga brol\fggnD.d , vars  behov de l i vJ.igt  kC..nd <0 , men va:rs f.rr.mtida un -� 
derhå l l  d o  ej så noga beräknade .  Pör 7 0  år ti l lbaka överflöd f:-:..d e te ln, 
t rakt(�n av förträfflig skog � som c'iärför föga värd1::r2de D o ch vård:1, -
des . lvfon de vid c.l ln störro v-attt:nd :rT' G härs tädes an lagda oågvurk en o ch 
den fortfarande i synnerh( rl: på de sista 1 0  åren be tyd ligt ö /u:,de bo.nde lr 
e j  allenast med b j älkar :.:itan o c k med s , k: .  sparrnr ,  4 {i 5 t :,1ms träd i 
d c:1 :r.n s  bästa växt , ha numura bo rttagi t det  me sta. o cb bästa  av skogens 
forna :ri :t E:Hi ors � Med den skogBhush å l lning 1 som råder i båd e-i Norr- och 
Yäs terbo t t en och som näppe ligen lär{:2r  kunna föriindrAs och förbättras 9 

lider dcd, in tet tv:l. v\:: ] , a t t  dennE Bo oker1- ,  varo:-n nu är fråga , } iksom 
övriga socknar inom länet , snart nog ej skall ha mrJra öYrigt av s i u:::. 
rika skogs ti  llgångar än knap p  vedbrand . S ll är åt:ains to110 redo..n fö rhå l 
land et  med d e  t 'i l l havet grännande so ckna:i:-na . IhJt d.r n v  sl:\.dun anled 
ning � som. jag v�gar framstäl la min öd.mj uke- bt-:gäran om nödigt ar.1 slag Til 
stat smedel  t i l l  en z, tenbro över Skc:1 l le ft o  älv � En ligt �1 ppriittat och 
b i fogat kostnadsfö:rslag t:rfordrar byggnad.en av dfJn.n2.- bro nrind re an 
41  • 587 rd � r 1 6  f;k_ bko 9 en .::amma , vnra be::tu,L1ing vidn öv 2rst ig0r 
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mågan hos den kommun , vi lken har sig bro:ct t i l lde lud . A t t  kommun e,rn 
ska tt emi.in 9 som länge� klagat över det svåra bround erhå llet , likväl 
allu äro beredvi l liga att efter ytt ersta förmåga deltaga i byggnaden , 
lider intet tvivel om . Så vi tt jag känner de:r-as fö rmåga , lär de med
bästa vi lja  och stö�sta ansträngning ej kunna åtaga sig 10rläggund c:t av
mer än hö gst en tredj edGl a.v dt➔n uppgi vna ko stnad a summan �

Bland d e  många ans lag av a llmänna medel 1 som 1 1t illfö rene 1 1  blivit b[tde 
begärda och bevi l j ade  åt enski lda kommun er och  korporat ioxrnr,  to :rde 
någo t  knap pt ha varit av mera bi l liglrnt och mc;ra behov r::iikallat . Man 
må be sinna 1 att den kommun , för vi lken jag här talar , r;.ed 0nd 1.1 s t  en 
ska tt av 1 8 5 mantal på en areal lika med hela Upp lands dock har en 
längd av i cke mindre än 24 mi l i allmänn-,, vägar a tt iirlig<0n underhål la 
sumt de ssutom en mängd stora och högst ko s t s amma bro ar at. t bygga 0 ch 
vidmakthålla .  Var :finnes väl i rik<:: t någon kcmrr:un , som mod samma. r' katt c: •-· 
tal  som det nu uppgivna bär en enahanda tyngd i väg- och bro bäJ.lningu 
skyldighet? Så vitt ,j ag har mig bekant , finne s den ing,mstäd2G ,  o ch , 
om den ockGå funnes , borde den då icke komma i åtnjutand e t:.v n:'lgo:1. 
hj älp , någon lindring? ;\/led ful l t  förtroend CJ t i H  R : t H llöglovl . :3 tä• 1dCJr:i 
äd la och rattvi s a  bemödande a t t , där så möj ligen ske kan , lä-:;ta och 
j ämna bördorna , i synnerhet om de befj_nnas vara a l l tför hårt o ch o lika 
tryckande , har jag tro t t  mig böra framdraga ny'S 8nfunnda sanna fö rh!l lan_ 
d t� ,  på vilket rtin ödmjuka b egäran om statsan s lag vi lar , och j ag vågar 
hysa den fö rhoppningen , att  där skälen äro så tccla.r1ile , fi s t s Iiögl . 
S t änd ers yr.nestfull.a o ch rät;;vi sa bifall ej  skall ut ebUva . 

En ligt Bond eståndets protoko ll den 1 1  jarrnari 1 8 5 1  förekom t i l l  före
dragning och bord.lades Stat sut sko t 1;e t s  ut låtande n : o  1 9  i anledning 
av väckt mo tion om ans lag av stat smcdel  t i ll uppförand e av s t enbro öv1:::ir  
Ske 1left e älv . Den 1 5  i samma månnd föredrogo ånyo och bifölls Sta.t s 
utskottets  redan ,len 1 1 denne s  p å  bord e� vi lande utlåtand e n i o  '; 9 ,
vi lket inr1<0bar avslag å den väck ta mot i onen . 

Bro lagBt hade gen om av b:co före ståndaren ut ·färdad kungörc lGu ka ilat s 
t i ll sammanträde den 7 di,, cember 1 8 5 1 , Enligt protokoll h&. l l,, t  i allmän 
sockenstämma med Ske lleft eå s o cknemä.n. nämnda dag had e klagomål J. än ge 
förspor t s  övt:r att  krögeri skul le förövas i bro stugan , o ch -vi lket 
klagomål ej an sågs vara ogrundat . �vled anlednin g d ärr:..v o c.L för at .1,; fö re
komma en dy lik oordning förklarade sig broförestiindar,m bon,dd e, tt 
såsom arrendo.tor övertr�ga Stora bron över Skelleft c älv under ntt ,år 
o ch i arrende be t a la 50 riksd . banco ävoru: om att förb inda a:Lg  att i
bro stu.gan hålla en ord en t li g  person ? som mnd lönnk1"ögr.:::-:'i  ingalundri be-•
fattade sig - Efter övervägande härav och enär åre t H  arrende ute;j o.rt 7 2
Riksd 1 6  sk. i l l  banco fann bro laget skäligt at t antaga hro förentånds.renn
anbud på ett åro tid  med vi llkor att han på sät t  hnn s j älv crbj ndi t
sku ll e  ti l l s"' at t någon oordni. ng genom lönnkrö gcari 0ll0r e l;j c ,n ej
måt te  i bro stug�n förövas .

1Tid r, l lmän sockenc:tämma m0d Ske l l efte.i so ckn,0miin d.can 2.0 ,:j e.ni 1 8 52 an
mäldes 9 at t en mängd b,i ä lka r packa t sig mot �')ron o ch där tSj orde B tor 
skada ? varför uppdrogs å: 1:n:·oförr:i atåndaren att lä tn hållB. ordentlig be
s iktning och värdering å den däri genom ornak2,de R k r:.dan , ve.reftc:,r so ck-
nemännen vt l le .Ytterli.garf) t)ver lägga om !it gR.rder ·t i l l  hrons fr(;;<land t: � 

Vid so ckc0nstämma r::ed Ske l lefteå so elrnornä-n d on 26 de c0mb0r ·; a :3 2 , var
t i ll  äv en delägarna i �� to ra bron voro in  lysta � lät bro fört:1 t;tå..r1daron 
t :i llfråga de lägarna , om de had e någo t emo t at t ävc.j n för instunda.nC.s år 
emot samma avgäld som fö .r innevarande år låta yigan Guet::.va Lunrhrtröm 



uppbära bropengarna och bo i b:ro stug:�n , v: 11:ti  11  1ar:;arn,·, m;y cke t
h e l lre lämnade si 1; 1:  b i fa ll som nämnda Gustava I,und s t röm gj ort sig
känd för  i' linkh0t o ch ordent l :i.ghtt , och .någo t lönnk:.cö geri under årc.: t
brost ugan c ,� avhört s .

En ligt pro t o ko ll hål le t vid al lmän so ckenstämr:1a med Skelleft<0å sockEE 
mä.ri den 6 ma rs 1 8 53 var (':. et denna vål' nddvändi gt a t t  minst tvsm.ne bro • 
kar ånyo blevo nedsatta , vilk0t arbet,, offa0dröj lig0n bo!'d e företagas 
om det sk.uJ.le modhinnRs före älvGns brytning o ch broförcständaren hn< 
b land ann.c, t av denna an.ledning l:;egärt ,,tt  bro lage t skullli .inly sas fö, 
att i ämnet höra s och bes lut a. Sedan det vid e-tbimr:1.an anmfl-ts , at t de.t 
h:i t t i 11RvarPnde broföres tåndaren på morgonen sarr:ma dag tnrlidi t � ut
sågs r.y broförestånda:,cc , vi lken det alltså ålåg att så fort som mö j 
li gt företaga arbot l�t  mr:,d d e  c.nmälda broknrc::n e? nedsättande och om br;: 
öv.r:L ga u:1derhå11 besörj t-'. ,. 

En ligt protoko il  hållot i allmän sockenstänina med Skellei't eå sockno
män den 1 8  februari 1 85 5  hnd.e den så kal lade bro stu.gan i långliga 
tider år ut och år in vari t  crt t t i l lhål l  för mor eller mindrt.: välkänc 
pers ont;r , vi lka genom er lägganC..o av ett överdrivet stegrat arrende f( 
b ropcmgarna fö rvsrvat s i g  rät t i ghet att därstäd e s  driva sin ha!lt 0rin1 
vi lken i cke al l t i.d vari t av hedrande be skai'fenhet .  Med an ledning här , 
nv had e den nuvr:,rande bro före stå.nduren velat ha bro lag8 t hört ,, huru
vid,:,i, b.ro 1agfit kunde vara hugat att anta ett av gästgivr.1 ron Lagerlöf 
i Sunnanå avgivet anbud å uppbörden av bropeng<1.rna .. 

Brolaget 1 som både kände och erkände � att bro sti;.gan i cke all t id vr1.1·i · 
synn erligen väl beryktad , förk larade såsom sitt  medgiva.nde 1 ai; t in.gm 
sku lle hädanefter därstädes inhysas eller bo , o ch broföre s tåndanm 
skulle äga o. t t  med Lagerlöf n ärm2re övcronskomma i ärendet , Då eme l l , 
t id brodelägarna Burträ.sk , Norsj ö ooh ,J örn (� �i voro närvaraude , 
s2. skulle även de hit i n lysar.1 att  j ämt e härvnrand8 del ägaro :L sake_;1 
höra s o ch defini tivt beslut därc�ft0r fatt a s . 

lDnligt pro toko l l  håJ.. let vid. sarru:r:anträde mE�d do lägrt.:cnci i Ske l l u ft 
stora bro i Skel lefteå so cken s tuga den 1 1  mr1rs 1 8 5 5  hp,de g0nom i 
vederbör li g ordning ut färdad kungörs 1 S 8  samt liga broch.; :Liigar,1,, kP. �. l e' t 
att denna dag eftor guds t j änsten n.nt ingen s ,� älvn ell D r  gu;1om omb0.d ln 
s tälla sig i Ske l lefteå so cken.stuga och i överläggningen o ch bBs .lat e. 
om angivr:..a ämn0n deltaga . J!•rån Eur"trtisk och Norujö  Bo cknn.r hn.de orabu, 
instli l lt s ig ,  medan ,T örn någon ej hörde �-; e ... v ,, 

Vid sammant rädet föredrogs först ett  nv gästgiv;.:iren Lager· löf i :1lär1.Ea 
skrift l igt anbttd at t i år ligt arrend e för bropengarrcr• vi d S J,ecl left. 
s tora 'bro t i ll bro luget be tala kontant fyrtio fem (45 )  riksda2.er rikt3 
gäld och Gti älv besörj a uppbörden . 1'fter överl äggning härom och 
nämnda uppbörd , sora hi ttills  vr:1ri t utbj uden på, entreprenad , föranlst 
åt ski lliga oordningar i bros'tugo.n , antogo delägarna d. ot  gj orcla an
budet nwd. vi. l lkor r?.t t  uppbörd en. 8 ,j fi ck ske i. brostugan , som hädanc, f 
b e st ä:i;;.digt skulle VE\ra obebodd och t i l l s lut en utom vid dt� t i llfällon 
då den vid nybyggnader och reparationer på bron t L:. l::iii li.gtvi s kunde 
behövas ,. D(-;t sku lle 'ttara broföre r;tånd ;1ren alldeles  fö rbjudet , trtt 
nät3·o n J eho det vara , d är på längre eller kortare tid inhyB::t � Ocr� 
som mt:rniimnda stuga alltså  skullo  b0hå l las end ast såf30m ett  nödigt 
fö rvarint_ss rum :fö r åt skil liga vorktyg och persE�d J.J::i . .r 1 som t i l lhörde  
bron 9 ansågs det  nödigi at t upp sät ta säkra luckor :för fön nt :re.n , va.ro 



broföreståndaren ägde att draga försorg. Det ålåg därjämte br0före
ståndaren att förvar·a nyckeln till stugan. 

Beträffande tiden, då arrendet skulle taga sin början, hade delägarna 
ingenting emot, om det kunde ske ju förr desto hellre, allGnast det 
rn1varande arrendet för året därigenom icke förminskades. Kontraktspros. 
ten doktor Nils Nordlander utfäste sig att fyl.la brist däri och uttala
de i samband därmed som sin åsikt, att den kvinna, som nu bodde i bro
stugan, borde få kvarbo där under den svåraste vintern, vilket delägar
na även medgåvo likväl med förbehåll att hon iakttog ett stilla och 
skickeligt uppförande. 

Delägarna i stora bron beslutade ävenledes, a-tt det nu an-/.,t:1.gna arren
deackordet i avseende pil t>ppbörden av bropengarna skulle förnyas vid 
nästinstundande entreprenadauktion å håll- och reservskjutsen och 
ledes begränsas av den tidpunkt, som fick sedermera föreskrivas. 

Vid ovannämnda sammanträde i Skellefteå sockenutuga den 11 mars 1855 
med ilelägarna i Skell<Jfteä stora bro behandlades även följande fråga, 
såsom av protokollet framgår. 

En mångårig erfarenhet hade visat, att, dll brokaren måste nybyggas, 
detta med hänsyn till älvens olika vattenflöden icke kunde ske varje 

, och att, då nybyggnad var möjlig, detta var förenat med d.ryga 
kostnader, emeda.r.._ svallisen måste bo:rthuggas ocb i sen intil 1 bro karen 
i;,pptinas genom eldning, vilken såsom vid nybyggnad av de senaste bro
karen måste underhållas i fjorton dagars tid både dag och natt. Denna 
stora olägenhet och kostrsad kunde endast förekommas och undvikas genom 
att brokaren, i den mån de måste nybyggas från grund.en, då gr1rndlades 
av sten så högt svalli.sen steg eller omkring tre alnar, 

Brodelägarna, so,n insågo nyttan härav för framtiden, beslöto enhälligt., 
att hädanefter och i den ordning ett brokar behövde om byggas, detsaIPm:i. 
skulle till nödig höjd grundläggas av passande sten och :ned nödiga 
järnankaren förseB, så att denna stenläggning ej måtte kunna rubbas 
av isen. 

Då vidare södra änden av stora bron mot Sunnanåbacken var nästan all
deles upprL1tten och behövde nybyggas, ansågo delägarna ändamålsenligast 
och beslöto även enhälligt att där uppföra en stenkista, som mot hacker; 
kunde bliva stoppande och varigenom bron även i någon mån skulle för
kortas. Det skulle åligga broföreståndaren att därom b!lsörja ju förr 
desto hellre. 

Delägarna anmodade slt1tligen förre ,riksdagsmannen Vestermark och kyrk
värden Norlund att protokollet om cte fattade besluten i vad de avsågo 
stora brons angelägenheter å deras vägnar jJ.stera och underskriva. 

I samband med a,tt ny broföl'estilnda:ce slutlle anställas antogo och fast
ställde delägarna i Skellefteå storbro vid ell.märl'G sammanträde den 1 
apri 1 1 A60 in,it:ruktion för broföreståndaren. 

1,nligt punkt 1 i instruktionen borde broföreståndaren noggrant tillse, 
att uppkomna briHtfälligheter, vare sig :i grundbyggnad eller :L brons 
övriga delar, ·blevo sk,yndsammeligen avh,jälpta 1 att bron vitt 
möjligt måtte under alla årstider förbliva i farbart skick, 
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Enligt punkt 2 skulle broföreståndaren i december månad varje år utfärda 
rekvisition å det virke, som under det kommande året behövdes för bro
ombyggnad eller reparationer, och detta virke såväl som behövligt arbe
te borde rekvireras från de i tur stående skatteägarna inom brolaget i 
den ordning, som uti grundlängderna för brons byggnad och underhåll be
stämdes, samt anteckna i behörig ordning levererat virke och verkställt 
arbete. Broträden, som borde vara 12 alnar långa och 7 tum i mindre 
ändan värderades till 1 riksd och 25 öre, 12 till 16 alns timmer borde 
hålla 9 tum och 16 alns bjälkar 12 tum i mindre ändan. Grövre träd och 
bjälkar finge anskaffas av broföreståndaren och debiteras å hela bro
laget. 

I punkt 3 föreskrevs, att, när ombyggnad eller större reparationer 
skulle utföras, broföreståndaren, innan de förberedande åtgärderna där
för vidtoges, borde geno1,, besiktning, som verkställdes med bi träde av 
tvenne inom brolaget välkända och byggnadskunniga män, utröna de brist
fälligheter, som fordrade oundgänglig förbättring. 

Enligt punkt 4 borde av broföreståndaren utfärdad och underskriven 
rekvisition å virke och arbete innefatta förutom uppgift om virkets be
skaffenhet även därå bestämt värde, vilka rekvisitioner meddelades bro
laget sålunda, att broföreståndaren genom kungörelse i den församlings 
kyrka, varunder brodelägarna löda, tillkännagav, varest sedlarna voro 
att avhämta. 

Enligt punkt 5 skulle broföreståndaren ombesörja utarrendering av 
stadgad avgift för överfarten av bron årligen samt försäljningen av vid 
reparationer kasserat gammalt brovirke ävensom använda härför inflytan
de medel till bestridande av nödvändiga utgifter. 

Enligt punkt 6 skulle broföreståndaren för varje är avlämna redovis
ning för sin befattning samt förteckning över möjligen resterande virke 
eller arbete, i vilka rester broföreståndaren icke ägde genom eget 
åtagande till större eller mindre del ansvara, utan borde broförestån
daren hos Kungl Maj:ts Befallningshavande i länet söka åläggande för de 
försumliga att gälda det resterande efter stadgat värde eller efter vac:. 
broföreståndaren nödgats betala f'ör det virke, som brustit, samt för ,,e

sålunda indrivna medlen redovisa. 

I punkt 7 föreskrevs, att broföreståndaren, som utövade tillsyn över 
arbete med reparationerna, ägde att av brolaget uppbära i dagspenning jj för sitt besvär 2 Riksd och 50 öre per dag samt gottgörelse för erfor--
derligt skrivbi träde och för tidsspillan med ombe sörjande av brons an- fiJ gelägenheter i övrigt efter samma dagspenning. ''(i 

Vid justering av protokollet begärdesatt få följande tillägg till ovan
nämnda instruktion,punkt 8. Enligt denna föreskrevs, att, när broföre
ståndaren hade utfärdat sedlar å erläggande av kontanta utgifter för 
brons behov och kungörelse därom blivit å predikstolarna i vederböran
de församlingskyrkor publicerad, det skulle åligga åldermännen i varje 
by att uppbära och till broföreståndaren skyndsammeligen redovisa 
ifrågavarande medel samt att om någon brodelägare uraktlät att utbetala 
de debiterade avgifterna, broföreståndaren ägde på sätt i sjätte punkte,, 
föreskrivits det resterande utsöka och för brolaget redovisa. 

Enligt punkt 5 i ovannämnda instruktion för broföreståndaren skulle 
denne årligen ombesö,r ja ett arrendering av stadgad avgift för överfarten 
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ay bron. Härav får förll.tsättas, att broavgift upptogs v:i.d denna tidpunkt, 
och att det då ej var aktuellt att slopa avgiften. Wedbergs uppgift att 
den hittills gällande avgiften för överfarten av bron indrogs år 1050 tor
de därför vara felaktig. Enligt Lindqvists historik meddelades i lands
hövdingens femårsberättelse för åren 1 871 - 1875, att "den enda bro inom 
länet, där avgift för överfarten enligt fastställd taxa erlägges, Lr brc> n 
över Umeå älv invid staden med samma namn 11 

•• Avgiften vid bron över 
Skellefte älv hade sålunda slopats före sistnämnda femårsperiod. l':iLgon 
handling härom och om anledningen härtill har ej anträffats. 

Bild 5 visar bron, medan pelarna ännll. utgjordes av stQnfyllda träkistor .. 
Fotografiet torde sannolikt vara taget i början av 1860--talet. Vid norr,· 
broänden ligger brostugan och bakom denna äro krono bodarna belägnct. Den 
stora vita byggnaden till höger nedanför kyrlrnn är herrgårdsbyggna(:en 
vid Lejonströms såg och bland grönskan i bakgnrnden till vänster ssyi1ta"" 
prästgården. 

Förutom av isgång och högvatten utsattes bron för skador genom dr.�n i 
älven förekommande flottningen. Frågan var föremål för behandling vi.d 
stora brolagets sammanträde i Skellefteå sockenstuga den 19 2,ugusti 1861. 
E;nligt protokollet från sammanträdet hade broföreståndaren begiirt b,:·o
J.agets inlysande till allmänt sammanträde för att överlägga och ½eslutc, 
om nödvändiga åtgärder för att skydda brons isbrytare mot skador, vilka 
årligen åsamkades isbrytarna genom den under hela sommaren pågående :n_ot1-
ningen av timmer, bjälkar, sparrar och stora bräd.buntar, vilka fastn,,.de 
mot brytarna och betydligen skadade dem. 

Efter övervägande av åtskilliga framställda förslag, varigenom det if:c&-· 
gavarande skyddect troddes vinnas, stannade brolaget slutligen i det 
enhälliga beslutet, att broföreståndaren skulle å brolagets vägnar ingå 
till Kungl l\llaj, ts Befallningshavande och med stöd av Kungl Maj, ts reso
lution av den 13 mars 1852 begära häradssyn å Skellefteå stora bro för 
att därefter kunna erhålla et-t till dess fredande tillräckligt vite. 

Enligt protokoll hållet vi il sammanträde med brolaget för Skellefteå stos·rc 
bro den 15 ,juni 1862 beslöto deläg1una vad beträffade den :i.frågasECtta 
häradssynen å ifrågavarcnde stora bro ntt med anledning av häradsrä:Lten:, 
beslut den 22 oktober 1861 uppdraga åt broföreståndaren att hos Sven.

hovrätt anhålla om ojävig domare i detta fall. 

]'rågan behandlades ännu en gång vid sammanträde i Skellefteå sockenstuga 
den 3 maj 1863. Till sammanträdet hade broföreståndaren kallat samtliga 
delägare uti Skellflfteå Stora Elfsbro genom i Skell efteå tidning för elen 
22 april 1863 införd. kallelse. Vid sammanträdet upplästes en av broföre
ståndaren å brolagets vägnar hos Kungl l\lnj, ts Befallningshavande i länet 
gjord ansökning om stadgande av vite för ovarsam flottning av timmer och 
virke, varigenom Stora Bron årligen led skada, tillika med Kungl Maj:ts 
Befallningshavandes däröver meddelade resolution samt Skellefteå Härads
rätts beslut i samma fråga� avvilket sistnämndn. inhämtadns, att hf.irads
rätten förklarat Herr Domhavanden tillika med en del nv nämnden jävig 

att målet handlägga. Brodelägarna beslöto härefter, att frågan skulle 
fortsättas och bringas till önskat slut och broföreståndarcm erhöll i 
uppdrag att därom ombesörja jämväl med rätt för denne att å brolagets 
vägnar uppl?nn erforderliga medel till bestri.dande av synekoc;t.nador och 
andra oundvikliga extra utgifter. 

Under jll.ni., juli och augu,;ti månader år 1863 förrättade t.L d.orntwvanden 
i Skellefteå häraclsrätt med biträde av tillkallade s,ju nämndemän från 
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Lövångers härad häradssyn inom Skellefteå, Arvidsjaurs och Arjeplogs,tings 
lag. 

Av tillgänglig, kopia av avskrift av syneprotokollet framgår, att dispo
nenten Sar:dström såsom representant för Le,jonströms, Johannesfors och Säve
näs sågverksägare till Kungl. Maj:ts befallningshavande i Västerbottens 
län d.en 24 november 1862 ingivit en den 14 i samma månad dagtecknad an
sökning om verkställande av undersökning av med flottningen i Skellefte 
älv sammanhörande förhållanden, vilken ansökning av Kungl.Maj, ts befall
ningshavande remitterats till vederbörande domhavande för verkställande 
av den syn och undersökning, som av ansökningen föranleddes, varefter 
Kungl, iVIaj, ts befallningshavande, sedan häradssynerä tt,sns protokoll, 
förslag och utlåtande inkommit samt ansökningen blivit återställd, skulle 
meddela vidare åtgärd. 

I syne protokollet finnes även refererad. en av Sandström såsum :förvaltare 
av Lejonströmska verken till Kungl, Maj,ts befallningshavande i Norr
bottens län ingiven den 3 december 1862 dagtecknad ansökning om att sc,n:;nn 
domare, som skulle verkställa undersökningen av :flottningsf'örhålland,mn j 

Skelle:fte älv inom Västerbottens län, jämväl måtte få :fortsätta förrätt
ningen inom Norrbottens län. 

Av syneprotokollet framgår vidare att ovannämnda ansökningar och reso
lution upplästes och att, sedan disponenten Sandström ansökningarna full
följt och samtliga övriga närvarande med undantag av handlanden Lagerlöf 
på given anledning förklarat, att de icke ifrågasatte, att ej Skellefte 
älv vore ett hlund de större vattendrag, varav envar för flottning av 
virke och annat gods ägde sig begagna, ingav socken:fullmäktigen Hedström 
utdrag av Skellefteå häradsrätts dombok för den 22 oktober 1861. Härav in
hämtades, att, sedan Hedström till Domhavanden inlämnat en ansökningsakt, 
enligt vilken Hedström på grund av därtill erhållet uppdrag av samtliga 
byggnadsskyldiga av den stora bro, som vid Skellefteå kyrka leder över 
Skellefte älv, hos Konungens Befallningshavande i länet anmält, att be
rörda bro i synnerhet under senare år lidit och allt årligen lider en 
betydlig skada av timmer, bjälkar, sparrar och brädkistor, varigenom 
underhållet av bron blivit högst betungande för brolaget, som hade svårt 
att utbekomma någon skadeersättning, då det ofta icke vore känt vilken 
som ägde det virke, varigenom skada :förorsakades; och Hedström förty 
anhållit att ärendet måtte remitteras till undersökning och syn av härads
rätten och att ett kraftigt vite måtte fastställas till :fredando av 
stora bron, på det ägarna av skogse:f:fekterna måtto mera än nu skedde vår
da sig att taga vara på dem, enär de nu låta massor därav hejda sig mot 
brytarna till bron och där kvarligga veckotal., ävensom att brolaget måt1;u 
berättigas att med kvarstad belägga och kvarhålla det virke, som kcmde 
lägga sig mot bron eller dess brytare, till dess nöjaktig ersättning :för 
skadan blivit erlagd, varefter "Konungens Välbemälte Be:fallningshavande" 
genom resolution av den 20 september 1861 remitterat ärendet till 
Skellefteå häradsrätt för verkställande av den i Kungl. Kammarkollegie 
cirkulär av den 11 maj 1811 och Kungl. Maj:ts nådiga brev av don 13 marB 
1852 :föreskrivna undersökning i vederbörandes närvaro angående :flottning 
av skogse:f:fekter i Skelle:fte älv med bestämmelse att efter d8t Härads
synerättens protokoll och utlåtande till Konungens Be:fallningshavande in
kommit och akten blivit återställd, vidare åtgärd :följa skulle. 

Enligt syneprotokollet bestämde häradssynerätten vid undersökning d.en 
18 juni av Stora Bron över Skellefte älv vid Skellefteå landskyrka med 
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närmaste omgivningar att till förekommanrle av timrets uppläggande mot 
bron samt till skydd för det vid densamma varande pataf5.sket tv<enne 
bommar skulle inrättas på sätt de å upprättad karta funnos inlagda. 

Syneförrättningen avslutades den 10 september 1863. I avkunnat utslag 
denna dag lämnade häradssynerätten tillstånd till anläggandet av i 
syneprotokollet omnämnda sex dammar. Övriga frågor, som varit föremål 
för häradssynerättens undersökning, behandlades i ett häruppå avgivet 
utlåtande. Av utliHandet framgick bland annat, att det enligt härads
synerättens åsikt borde åligga de flottande 

att erlägga den i syneprotokollet bestämda årliga skade- och slitning, 
ersät�ningen; 

att i forsar och strömmr,r, där verk, broar eller c,dh,d jord med låga 
stränder funnos, utminutera allt flottgodset; 

att över sjöar och "lopp" framdriva flottgodset i hopslagna flott&r 
eller ri.ngbommar styrda av erforderligt manskap; 

att hålla tilhiyn över att flottgodset e,j måtte n!\gonstädes hopas i 
massor, varigenom appdämning kunde uppstå eller broar och verk i 
ett eller annat avseende blottställas; samt 

att '1tgiva gottgörelse för all genom flottningen uppkommande skada, 
varom strand-, fiskevattens-, verks- och broägare borrle, därest 
den ej kunde annorledes erhållas, vid vederbörlig domstol utföra 
sin talan, 

I utlåtandet meddelades slutligen, att ifrågavarande ärende överl.ämnade 
till Konungens Befallningshavandes i Västerbottens och Norrbottens län 
vidare beprövande och att protokollet och utlåta.ndet borde dit insändas 

l'!ågot länsstyrelsebeslut i målet har icke kunnat återfinnas antagligen 
beroende på att, såsom ovan omtalats, största delen av länsstyrelsens 
arkiv förstördes vid Umeå stads brand år 1888. 

Vid ovannämnda sammanträde med stora brolaget den 19 august: 1861 
anmälde broföreståndaren, att han den 12 i nämnda måned gcmom fanjanka
ren Nyström och inhysesmannen Anåers Gustaf Lundberg, lAtii, verkställa 
en noggrann besiktning av stora bron och antecknat de bristfälligheter, 
som funnos å densamma, Syneprotokollet upplästes och godkändes, varefte 
brodelägarna uppdrogo åt broföreståndaren att från brolaget rekvirera 
erforderliga material.ler för "brons nödiga reparation ävensom att an
skaffa erforderlig sten till den tidigare beslutade nybyggnaden av 
brokar med sten från norra broänden. 

Frägan o:n att anskaffa sten för nybyggnad av brokar behandlades ånyo 
vid brolagets sammanträde i Skellefteå sockenstuga den 29 september 
1861. Enligt därvid hållet protokoll ansågs det lämpligast och mest 
rättvist, att anskaffandet av stenen utbjöds på entreprenada;;.ktion, 
varvid 25, 50 a 100 lass sten skulle för varje klubbs utbjudas. 
Broföreståndaren fick i uppdrag att hålla at1ktionerna och mottaga stenei 
samt ägde även rättighet antingen att låna upp erforderligt belopp 
för att betala stenen lnom kortare tid eller ock utdebitera belopp2t 
å brolaget. 

Sedan till följd av tidigare fattade beslut brof"öreståndaren läti•t il. 



entreprenadauktion för brolagets räkning inköpa den sten, som enligt 
hållen besiktning erfordrades till nybyggnad från norra änden av stora 
bron och dess första brokar, vilket byggnadsarbete nödvändigt måste 
verkställas, medan isen på Skellefte älv gjorde henne farbar, hade bro
föreståndaren, enär berörda byggnadssten allaredan var framförd, låtit 
genom kungörelse av den 17 februari 1862 sammankalla hela brolaget uti 
Skellefteå sockenstuga den 9 mars 1862 för att 

1. utvälja en passande och pålitlig byggmästare för det förestående
stenarbetet; och

2, besluta huruvida ej skäl kunde vara att bygga valv av sten mellan 
första och andra brokaret, vilket senare även var så förfallet att 
det från grunden måste nybyggas. 

3 

Efter slutad gudstjänst sistnämnda dag sammanträdde brodelägarna i socke1 
stugan, varvid häradsslcri varen Törns ten framlämnade protokollsutdrag övei 
Skellefteå stadsstyrelses uppdrag åt honom att såsom ombud närvara vid 
stämman och föra dess talan för stadens ägande hemman 53/64 mtl undflr nr 
6 och 8 i Böle. Ombud för delägarna i Burträsks socken var även närva
rande vid stämman. 

Till dagens protokoll inlämnades ett skriftligt anförande avgivet av 
Skellefteå stadsstyrelse genom F,V. Törnsten och undertecknat därjämte 
av de flesta av stadens röstägande innevåruiare. 

Enligt tillgänglig fotokopia av en i Skellefteå museum befintlig avskrift 
hade anförandet ungefär följande innehåll. Genom kungörelse den 17 sist
lidne februari hade de hemmansägare i Skellefteå socken, som hade del i 
Skellefteå Stora Bro kallats till allmän brolagsstämma för att 1,0 ut
välja en passande och pålitlig byggmästare för det förestående stenar
betet och 2:o besluta huruvida ej skäl kunde vara att bygga valv av sten 
mellan första och andra brokaret, Till grund härför hade åberopats ett 
fattat och laga kraft-. ,unnet beslut. Då stadsstyrelsen likväl icke hade 
sig bekant ett sådant beslut, fick stadsstyrelsen, som förde talan för 
53/64 mantal av hemmanen N;ris 6 & 8 i Böhle, .yrke, att det åberopade 
beslutet upplästes på det stadsstyrelsen måtte få kännedom om innehållet 
och även kunna bedöma om det på lagligt sätt tillkommit, vilket var ett 
oeftergivligt villkor för att det skulle kunna vinna kraft av lag. Då 
stadsstyrelsen förmodade det beslutet att bygga brokar av sten blivit 
fattat endast av de delägare som tilläventyrs voro närvarande vid över
läggningen, ville stadsstyrelsen för att undvika tidsspillan genom en 
vidlyftigare diskussion på förhand utveckla sina åsikter, övertygade a'lt 
de vid närmare besinnande skulle delas av många om ej de flesta, som vid 
en så viktig fråga icke leddes av enskilda intressen utan satte dessa 
efter det allmännas bästa, Stora Bron över Skellefteå älv hade i alla 
tider varit en högst betungande onus för de skattedragande, men torde i 
en framtid bliva ännu svårare emedan om nu pågående skogsförödelse fick 
fortfara, många av nuvarande generation torde uppleva den tid då nödigt 
byggnadsvirlce blev omöjligt att anskaffa. Av denna anledning måste stads
styrelsen fullkomligt gilla, att bron uppfördes av sten, då den ägde 
ovärderlig varaktighet och även vann i yttre prydlighet, men för att 
besluta i en sådan fråga var det ovillkorligen nödvändigt att icke 
endast de som nu tillfälligtvis voro fördelade att underhålla nämnda 
bro, blevo hörde, utan att alla som voro skyldige att deltaga i. under
hållet av vägar och broar inom Skellefteå socken bleve i laglig ord-
ning kallade att yttra sig och besluta i frågan, ty i annat fall kunde 
det ju hända, att vid en ny fördelning av vägar och broar, vilken kunde 



komma at t förs iggå , innan bron av sten ens b1Gv halvfärdig , nya d e l 
ägare , som mö j ligen b levo förde lade på bron , kunde vägra att fort sät ta 
brobyggnaden av sten såsom i ärendet ej hö rde och varti l l  de i sådant 
fal l  i cke kunde eft er s ti,,d s s tyrelsens  förmenand e lagligen t i l l fö rb indas , 
utan att taln om den ori mli gheten , att de , som nu hade underhålls skyldig
he t (rn s irnlle endast vid kännas ett så ko stsamt arbete som en brobyggnad 
av sten må s te bli va . St2.d R�tyrels c�n kunde Gj finna det annat än överen c:i
stämmande med rättvi sa o ch bi llighe t ,att  en dylik  byggnad , sedan den 
blivi t i laglig ordning beslutad av alla , som hade skyld ighet att under-
hål la vägar o ch broar inom socknen , även av dossa eller  d eras gemen-
samma beko stnad Y<,rkstäl las och att bron utgick ur brodelningen,  samt 
att de de lägare som nu had e underhålls skyldigheten på sig  fördelad efter 
verkstäl ld ny brode lning blevo för lagde på andra broar inom soctm0111 , ty 
de t låg e j  utom mö j lighet ernu s gräns att många e ller e; ,1 del av nuvaran
de d e lägare komme vid en ,ty de lning , sedan bron t i l .lävc,ntyro vore färdi g ,  
bliva förde lade på andra broar, i synnerhet som år ligen nyhemman ing ingo 
i skatt ,  vi lka all tid föranledd e t i ll j ämnkning och ändrin g o ch dä '!kull e· 
dessa  få avträda frän sit t  ko stba ra arbetE: utan 0::, tt  hava någon nytta  där• 
av e l l r;x· ersät Lning och kanhända då få d e ltaga i byggnad av den endra 
bron ävnn <JV  sten f) ller bro lage t skulle äga att därom besluta ,va:rumot 
en ny de lägare i S tora Bron skulle b liva nä»tan helt  och hållet  befri ad 
från underhål. let,  sedan bron vore uppförd av sten utan :ot t hava därt!. 11 
på någo t sätt bidrugi t .  S tad s styr e lsen h&d e  kom1Ji t t i l1 drm slut sat s , <'.tt  
end ast bro laget sku lle vara i ärEmdet hört av  ordal2�gen i kungöre lsen 
t i l l  dettti. samm;inträde , emedan av desamma syntes  som bro laget skulle  äga 
att fatta beslut om til lägg t i l l  ett redan fat tat och, såsom det  hette , 
laga kraftvunnet bes lut . 

i::tad sstyre lsen var vid are av den åsikten, att,  förrän ett  så s torartat o ch 
ko st samt arbete som en brobyggnad av sten över Skellefteå älv företogs , 
en noggrann och av sakkunnige och kompetente män verkställd undersölcnir:.g 
om lämpliga ste o ch tjän li gaste s täl let för brobyggnaden samt om trnrtaste 
sträokningen , varigenom byggnadsko stnaden nati:crligtvi s skulle ned sättas , 
oeft ergi vl3.g0:1 bord e föregå .. Trafi k.c1n dikterade ställ01 t , även om sträck
ningen härigenom sku l le bl iva längr<:: ,. N umera kunde ej i frågasättas  att 
ej trafiken fi.ngervi sade på en brobyggnad från ntaden till  södra landet , 
och den t id torde , så som stad s styrelsen v.: J.le hoppa s, vara långt av-
l ägsen, då behovet av en bro därstäd r;?. s  gjorde sig  gällande . Und er anr.i 
oms tändighet er kunde stads styrel sen e ,i finna cl EJ t  onligt med en god hus
hål lning att bortk.a sta s tora summor ett arbet e ; son var beräknat för

framtiden , då det måhända koome att med föra J.iten e ll8r ingen nyt ta , :Då 
härti l l  kom att brons sträck11ing häri genom skulle  betyd lig t förkortas 
att undc:rhåll sskyldigheten uv al lmänna .la:1d sväeen sirnl  ].10 minskas med 
1 /4 mil ,  at t möj ligen ett  gästgiveri tmnde in(.[raga s och Ei t t Jet  0 j  var 
omö j ligt att  ett stat s,·1n s lag åtminstonG ti l l  hj i brobyggnade➔n kund (:> 
erhål las 9 horrlcJ e j  meningarn e vara delade  om förd e➔le-n av denna pla t s  
för en bl ivande st cenbro . D e  f1este av d a  trafikerande , som behövd e begag:cJI., 
bron sku lle vinna därpå att den flyt ta.dos och erniast några få byar fingo 
längre väg ti ll  t,yrkan men däremo t närmaz·e ti l. l  s tad,m .  Men även om ett
beslut skul le fattas att  den bord e uppföra s på det ställe den nu hade ,
uti  vi lke t be slut likväl alla som voro intre s senter ut i bron , det vi l l  
säga al la, som had<c skyldighet att und orhålla vaR:a.r och broar j nom
so cknen, ovi l lkor ligen borde  del taga e l l er åtminst oxH; i laga ordning in
lys as för at t höras , nnsåg r, tadsstyrelnon det varu av nöden påkallat at t
undersökning av sakkunnigr� män föregj_ ok ,  Hmeda.n de t 11:.:11 :L n t et tv i yel ,
at t j u  e j  bron , ävcm med d.at lägEi den nu hadEi , kunde bG tyd ligt för
kortas j_ sammanhang varmeG en ordentlig plan o ch ri tning för byggnaden
bordo up pgöras o ch understäl las alla in,:,re sse.nternau beprövande och  an-
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tagande, ty vad skulle en blivande byggmästare hava att rätta sig efter 
om ej efter ritningen :för brobyggnaden? Månne efter eget godtycke eller 
efter meddelade muntliga instruktioner? Stad sstyrel sen :frukt ad e storligen 
att i bägge fallen byggnaden blev förfelad utom det att därigenom riskerade,s 
att, då byggnaden kom att räcka :flera år, under vilken tid det kunde bliva 
av nöden att anlita en ny byggmästare, denne kom att :förkasta vad som utan 
uppgjord och fastställd plan blivit åtgjort. Då dc,s,rntom ingen här på orten 
var mäktig att utföra ett dylikt arbete utan en Gkicklig, pålitlig och an
svarig byggmästaro måste tagas från annan ort 9 var det alldeles nödvändigt� 
att en sådan, som var obekant med lokala :förhåJ.lunden, hade att fota sig pi.c 
en förut gången undersökning om bot tens och grund ens beskaffenhet, strömmen:,:; 
häftighet, islossningens mer eller mindre :farlighet :för brons bestånd, 
:flodernas högsta vattenhöjd, m.m. Efter vad stadsstyrelsen trodde sig känna 
var ingen av dessa preliminärfrågor avgjorda, och det måste såle:�des i bög 
grad förvåna stadsstyrelsen, att man kunnat bestämma. att arbetet skulle 
företagas under nästa månad" Stadsstyrelsen ville åtminstone ej för sam-
och efterlovande hava den skr:. :men att med tystnad c-w,mtycka till ett så av
vita :företag utan att i vad på den ankom hava nedlagt sin protest" 

Stadsstyrelsen fick där:före :för Skellefteå stads ägande hemman protesteru 
mot all brobyggnad av ston, till dess alla, som hade skyldighet att under
hålla broar och vägar inom häradet, blivit :L lagligen utlyste socken
stämmor i ärendet hörde och deras beslut vunnit laga kraft; till dess en 
av c:akkunnige och kompetente män verkställd noggrann undersökning om 
lämpligaste stället, kortaste sträckningen och älvbottnens beskaffenhet 
med :flore omständigheter, som hörde till en sådan undersökning och kunde 
menligt eller gynnande inverka på brons :framtida bestånd försiggått, samt 
till dess en :fullständig plan för hela brobyggnaden blivit upprättad ocL 
ritning med kostnadsförslag blivit uppgjord och av intressenterna gillade 
och fastställde. 

Jlled anhållan att drmna skrift blev i sin helhet intagen i dagens protokoll. 
:fick stadsstyrelsen, därest något beslut skulle fattas i strid med nu 
yttrade åsikter och yrkanden, begära att erhålla del såväl av dagens pro
tokoll. som av :förutfa ttat beslut med behörig besvärshänvisning. 

Stadsstyrelsensanförande upplästes och i där framfö1'da åsikter instämde 
fem i protokolJ.ot namngivna Ltämmodeltagare 1 vilka sammanlPogt skattade 
:för 321 tunnl och 1 skäl. Si st nämnda stämmod cl.tago.ro pro besterad e lii.rnom 
stadsstyrelsen mot all brobyggnad av sten t:ill dess allc1 ) som hade t1kyldig•
het att underhålla broar och vägar inom häradet, blivit i lagligen utlyst 
sockenstämma i ärendet hörda och dess ·beslut vunnit laga kraft9 

en av sakkunniga och kompetenta män verkställd noggrann undi:::n·sökning om 
lämpligaste kortaste sträckningen och älvbottnens beskaffenhet uLc"örts; 
samt 

en fullständig plan för hela brobycmnaden blivH upprättad och ritning med 
kos.stnads:förslag uppgjord, gillad och :fast,;tälld. 

I samband härmed yrkades att ·brolagsstämmobesluten om brokarens byggande 
av sten skulle företes och uppläsas • .  Med anledning härav framlämnade bro
föreståndaren utdrag av bro Btämmoprotokollen av den 16 oktober 1836 och 
den 11 mars 1855, vilka nu lästes och mot vilka tillförne några invändningar 
aldrig blivit gjorda. 

Det av broföreståndaren i kungörelsen intagna försla,get att bygga Gtt 
stenvalv mellan :första och andra brokaret avslogs enhälligt och för-



föl l  därmed helt och hållet . 

Där emot förordade s  av  herr komminister Norrman , vilken även förde past, 
lford landers talan , d en flera gånger fö rut be s lut ad e  byggnaden av sten 
av bro karen , i den mån de måste nybygga s ,  o ch förmenade talaren att d e ·I 
nu vore allde les för sent att pro t estera mo t h�? s lut , sOLl lagligen ut • 
lys ta bro lagsstämmor för flera år tillbaka had e enhäl l i gt fatta t . Je 
med be slu tet om st enbyggnaden mi ssnöjda hade i behörig ordning bort 
besvära si g däröver och i cke  som nu skett  låta nära sj u år förgå utan 
att de därom yth•at e tt ord . �: i ll och med vid bro lagsstämman sistlidne 
höst , då fr!gan om stenens an skaffande förehades , anmäld es  ingen pro 
test . Nu var stenen inköpt  o ch framskaffad. , och herr ko:nmini s t ern vi lle  
vid sådant förhå llande av de protes ·terande vet a ,  vare 8t  denna stora st E  
mas sa om den ej  nu  fi ck begagnas till  <len ifrågavo rande byggnaden , skuJ 
bor t föras och på vi lken s beko stnad . Därpå svarad e någon att den kund e 
föras i älven , vi lket ej  he ller var lagligt  och i cke utan ko s tnad kund E 
ske . 

Eft er "åt skil ligt ordande fö r och emo t "  antecknades såsom påyrkande 
stenbyggnadens verkställand e t io i protokol let namngi vna stämmodeltaga
re , däribland ombudet för Burträsks so cken , med ett sammanlagt skat,;e
tal av 3 1 7  t unnl 3i skiähl, vi lka förenade sig om at t antaga den i s t en
arb e t e anli  �ade o ch särdeles däri erfarne inhyse smanner ... Olof lström i. 
N orrbö le o ch om så behövdes även inhyBes l\llat t s  Vi J.h.  Asp lund. i Morön 
som byggmä st are för stenarb e t ena mo t en d agspenning av 3 riksd riksm . 

Enl igt \:i 2 i protoko ll den 3 apri l 1 86 2  beslö t Stad s styre lsen i Skel lef 
teå at t genor.:c besvär t i ll Kungl . 1,!aj , ts  Befal lningshavande fullfö l j a  
frågan om Stora Brons byggande av sten , som förevari t i bro lagsstämma 
den 9 sistlidne mars o ch emo t vi lken stadss tyrelsen prote s terat . I en
lighet härmed ingav stads styrel sen till  Kungl . Maj i ts Höga Befallnings
havar,de i Umeå en den 1 maj 1 86 2  dagte cknad skri velse , varav avskri ft 
finne s i Skel lef teå museur.i ,  I skrivelsen framhö l ls bland annat fö lj ande 

Övc,r vid brolags stämmorna me d delägarna I Skel left e,å S tora Bro den 1 1  
mars 1 8 5 5  och den 9 mar s  1 86 2  fat tade bes lut fi ck s tad s r;tyr e l sen i en 
lighe t med å senare b e s lutet  medd elad besvärshänvisning ödmj ukas t an
föra be ::,:;vär . 

Det kunde väl vid första påseend e t  tyckas som stadsstyre lsen skulle för 
sent ida väckt s i t t  klander emo t el ler anfört be svär över beslut et av 
den 1 1  mars 1 95 5 , men måt te  d o t  härmed t i l låtas stadsstyrelson anmäla a

ett er vad det  erhål lna protokollsutdraget utvi sad e, r:L,nnu icke  blivi t 
j us t erat o ch godkänt , ännu mindre från pre,iiksto l.en med behör ig besvärs
hänvi sning uppläs t , vi lket likväl för bro lags stämmsn s om egen t li gen o ch 
rät t e l i gen av en b.ro lags stämma , men såsom den nu samman trädde , överlad r0  
o c h  be s l i.::. tade , tycktes  med avueende på n j älvskri ve t ordförande skap o ch 
be svar shänvi snin0 hava erhål lit fu llkomlig l ikhe t  o ch form av socken
stämma , synt es  vara eE vi llkor för att beslutet s ,rnlle vinna kraft 
av lag , samt at t stadsstyre lsen d en tid ovanberörde beslut f'attades  i ck 
ägd e att förs. talan för stadens  hemman som då ännu var staten s egendom 
och sålede s ej förr än den nu därav erhå l l it de l ,  kunde anmäla sin 
pro test och söka :få bes lutet upphävt . 

S t ad s s tyre l s en fi ck därföre i en lighet med und er den 23  si st lidne mara 
lämnad 1:,e svärshand ling vördsammas t  fortsätta den vid bro lagsstämma.n dcr1  
9 i samma månad anförde pro t e s t  o ch med åbero pande ,w däri amlragne 
skäl yrka at t för stadens ägande hemman bli  v a  b u L-i.ad :frår, all d0J ak-
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tighot :: ko m;naderna för Stora }3rons över Skell efteå äl.v ombyggnaci av 
sten i stället fö r av träd ,, som ti lls  vidare i mån av behov ålåg dem ,  t
voro fördel  te ti ll brons underhåll , åtmin stone ti ll dess  de preliminä, 
frågo r , som stad s s tyre lsen ansåg oundgängli ga ,  b livi t prövade och avgj c

Stad sstyre l sen må ste härCTed även fästa Kungl . Maj , t s  Eefal1ningshavanc 
uppmärksamhet på he la pro ceduren vid de så kallade bro lagsstämmorna . 
Kallel sen därti l l  u.tfärdad es ftV en utav so ck:enombuden , som kallades  b:r 
fö res tåndare .. Om denn � bl ivit utsedd av brode l sägarnc inom e.1 1a so ckne 
hade stadsstyrelsen e j  bekant , men had e all an ledr:ing ai; t tvivla d 
på . Jlå den , som nu fun gerad e såsom broföreståndare 1 i cke var mäktig att ·
ordförandt) vid stämman , vi 11\.et hord t0 til  lkomr.ta honom om någon s;j ä1vsk:r 
venhe t skul le komma ifråga , he llrer lrnnde led/3. över liiggningarne e l. le 
föra pro toko ll därvid , vore det väl naturligast och rättast � att stämm 

inom sig  vald e ordförande .  Sådant hade likväl e ,j v2.ri t , ut all vi 
sista stämman den 9 si stl:':.lne  rvia,ra uppträd.de Herr Komminis ter N orr1<1a.n 
som ordförande j. so ckenstämman och ,  sedan åt skillige angelägenhet er ,  s 
rörd e socknen blivi t avhand lade , föredrog det ä:rt1nd e ,  som nu var före må 
för be svär , utan att närvarande ·brofö reståndaren ens t i llkännagav , att 
han därom anmodat honom . Ett memor:i. n l protoko 1 1  fö rd es av bemB,ld e Herr 
Kommini st B1'n varefter Herr Doktorn o cfl Ordensledamo ten m . m  .. Nord 2.anzler 
som ej en s övervar stäm:nan 1 sedermera uppsat t o ch und erskrivi t pro toko 

L'3t såsom det hei" te ,  på anmodan av broföre st&nd.aren .. Herr Doktor N or0.lr� 
ders röst avgavs även av Herr Kommini ster l{orrrnan

7 
under åberopande av 

munt ligt c1ppdrag men utan föret edd fullmalet , vi lk<➔t väl borde ':!öra ti 1 
ordni ngen .. 

Vidare fick stad s styrelsen fästa Kungl . J.laj , t s  Befal lningshavand.es  hö g 
gunst iga uppmärksamhet på det  tve tydiga i o:r.d et 0 brodclägare f ' ,  vi lket 01 
växlande begagnades med ordet rit;.ro lag 0

• Brod elägarna vo:ro onekli gen Ctl 
som had e skyldighet a L t  hålla vägar o ch broar inom häradet ¾ Bro lag där 
mot endast de av f'örenämnda delägarr;, som voro tillfälligt vis fördeladn 
att underhålla bron . E:ndast bx·o laget var även hört el ler inkallat Ec tt 
höras över (len föreslagna förändringen att bygga bron av ster,. ,  vi lke ·t 
l i k-,.räl var en fråga som rörd e alla väghållningsskyldige inom häradet ,,

Då sålede s icke alla vägh/U lningsskyldige voro 1',gligen hörde v:ld bro 
lagsstämman ej he ller lngenligt t :i 1 lgåt b och , e f t er stadsstyrel sens fö: 
monand e ,  stadsstyr(:;lsen i cke för ::rt aden s hemman mo t dess  b e �tridande 
kund e t i l lförbindas efter leva ett  bes lut , som lagsi;ridi gt ti l l l.rnmmH , 
förrän stn.d sstyre laen hade :rät tighet föra stadcn;. s talan för stadt1ns 
hemman, fi ck stadss tyre l sen vörd sammast yrka upphäva:1.det  och und::1nröd J c..
det av så.väl beslutet  av den •j '1 mar s 1 8 55 som den 9 mars 1 86 2  och unda. 
d:roaga sig delaktighet i alla förö kttde ko ntr-1::;,cl�r r: om bleve en fö ljd av 
brons byggande av aten mo t 2.v träd , förklnran1:lc Big  likväl vi llig  at t 
mån av sin skr:., t t y ti lls v .idare och t i l l  dess  ,_;n ny  rr;,glering av b::-oal"'n, 
kunde försiggå ,  deltaga i u.nderhå l l s skyldigheton på sätt hi t:ti lls  vari 

Genom broföre ståndBren hade bro ln.get blivit nam,nanlyst ti 1 1  al lmänt 
sammanträde  dE�n 1 5  jun i  1 86 2  för att  brodelägarnn. dfä.rvi d skulle  :få del  
av  o ch förklara sig  över av Ske l left eå s tadsstyre lse r;:.  fl . ävcnsor1 
bruksdel ägaren herr N .  C laus &n hos Kon:.1ngon s befallnir,gshavande i läne 
nnf'Crda be svär över brolag<;;:  ts befllut on: er: partie l l  nybyggnad v.v sten 
o ch reparation av den gå kalla.d. o stora bron .. Be svärs&kriv"e l a on j ämto
11 comrnuni cations re soluti onerno.,n uppJ.ästeo , varc.::1fter bro lr:t.gct förklarad•
s ig  åtnö jas med d o  tidigare f'attadH be slut en o ch alltså ogi l lade d l:: An 
förda besvären . Broföre 11t, \ndaren r:1.nmodndes  at ·t. i enli ghet härmed låta
upp sät ta. och avgiva de infordrad e förk laringarna ..
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I utslag givet den 14 augusti 1862 över ovannämnda av Skellefteå stads
styrelse m,fl. anförda besvär fann Konun,;rens Befallningshavande klagande
na icke kunna mot dera'3 bestridande åläggas deltaga i kostnaderna för 
uppförande av brakar av sten under berörda bro, vilke,:1 dock framgent, 
eller till dess annorlunda . möjligen kt.mde varda förordnat, skulle under
hållas i fullt laggil t skick. 

I utslaget anfördes bland annat följande, För så ,,i tt av handlingarna 
kunde inhämtas hade beslutet den 11 mars 1855 angående brokarens byggan
de av sten icke blivit på sätt vid beslutets fattande bestämdes justerat 
av därtill utsedda pElrsoner och kunde säledes icke anses ha vwrni t laga 
kraft. En så betydlig förändrirtg i byggnadssättet för ifrågavarande över 
Skellefte älv ledande stora bro, som innefattades :t brokarens byggande 
av sten i stället för av trä, syntes desto mindre lagligen kunna verk
ställas utan föregängen behörig undersökning samt upprättande av ritning 
och kostnadsförslag. Även om vissa hemmansinnehavare i häradet hade 
blivit till underhåll av bron fördelade, var likväl en sådan fördelning 
endast gällande tillsvidare och ltunde icke innehålla förbindelse till 
brons underhållande eller iståndsättande i väsentligt förändrat skick 
mot det, vari den emottagits till underhåll. 

Delägarna i Skellefteå stora bro hade i vederbörlig ordning blivit 
kallade till sammanträde i Skellefteå sockenstuga den 5 oktober 1862 
för att erhålla del av Kungl, M:aj: ts Befallningshavandes ovan refere
rade utslag aY den 14 augusti 1862 rörande uppkommen tvis·t mellan 
Skellefteå stadsstyrelse m.fl. ä ena samt övriga delägare av brolaget å 
andra sidan ifråga om beslutade och till en del redan verkställda repa
rationer av bemälda bro synnerligen vad brokarens grundläggning av sten 
beträffade. Brodelägarna, som tämligen allmänt voro samlade, tillkänna
gåve sitt missnöje med ifrågavarande utslag och ville hos Kungl, Majzts 
och Rikets Kammarkollegium anföra besvär över detsamma för vinnanda av 
fastställelse av brolagsstämmobesluten av den 11 mars 1855, den 29 
september 1861 och den 9 mars 1668. 

I ett anförande1) -.,id sammanträdet framhöll bruksdelägaren Clausen, 
vilken även anfört besvär över brolagets beslut att ombygga brokaren av 
sten, bland annat följande, Det hade aldrig varit Clausens mening att 
undandra sig deltagandet i redan havda kostnader härför, vilka kostnader 
han äv,m erlagt till broföreståndaren, Så länge ingen opposition mot det 
fattade beslutet avhördes, kunde ett eller annat formfel vid frågans be
handling icke betyda mycket, men, då anmärkningar mot beslutet fram
ställdes av en ej så ringa minoritet, blev det av nöden att tillse, huru
vida dessa voro befogade. Redan vid brolagsstämman den 9 mars 1862 hade 
Clausen.jämte åtskilliga andra uttalat att ett så betydligt arbetsföre
tag ej utan förut vederbörligen uppgjord och godkänd plan jämte kost
nadsförslag kunde företagas. Vid närmare skärskådande av frågans be
handling torde beaktas vad Kungl. Maj,ts instruktion för väg- och vatten
byggnadsstyrelsen av den 6 augusti 1841 stadgade, Enligt 1 § i nämnda 
instruktion skulle styrelsen handlägga tekniska och administrativa ären
den som anginge bland annat omläggningar och förbättringar av broar och 
av 6 � framgick närmare hur därvid borde förfaras. Enligt Clausens upp
fattning hade det varit formellt riktigt att behandla frågan i enlighet 
med :föreskrifterna i nyssnämnda instruktion. och då detta uraktlåtits 
torde följa av sig självt att frågan borde ånyo behandlas. Skulle detta 
även utgöra brolagets gemensamma åsikt, tog han sig friheten föreslå att 
utredning först mätte söka åstadkommas, huruvida de å nämnda bro nu 
fördelade underh/l:llsskyldiga kunde var,i försäkrade att vid en mlihända 
snart nog skeende förändrad fördelning få sig till godo beräknad de i 
före förändringen havda större kostnader. Skulle efter skedd ut-
redning säkerhet härutinnan vinnas torde vara bäst att i den 

:r�)_A_n_f_ö_r_an_d_e_t är nedtecknat på en handling förvarad i Skellefteå landsförsam
lings arkiv i konvolut märkt "Komr.iunalstämma.n Ser E n<o 1" 



o rdning lag och förfe.ttningar föreskrc:vo hoH .rCun&l •  Maj i t s  Befal lnin
havand e eller dl.rekt ho s väg- ooh V& t "i: 011byggn:1d s sty:�o lsen rmmiila bro
byggnaden t i l l  lagenl ig behand line .

SGdan däri? fter d e lägarna i SkellGft eå st ora bro ho s Kungl 1 Me j i ts  ocl 
Rike t s  Kam!:lar!rn l legium anfört besvär över Kungl . Maj , ts Befa l lnings 
havande s  ut slag av den 1 1+ au{;'uD't i 1 86 ?,  rörand e b land annat broka:rFns 
grundläggning av sten och därvid styrkt , at t dt�t vid bro lagsstämman 
den 1 1  mars 1 8 5 5  förda pro toko llc,t bl ivi t  av därti ll vid stämman ut 
t� edda personer j u sterat och undcr t e oknai; 1 förkla:r•r:tde Knmmarko l logi um 
i ut slag den 29 decomber 1 86 2  att , enär ifrågavarande mti l ; därå tvi ;: 
uppstått om skyldi ghd att bygga de t i l l  berörda bro hörand 0 hro kar ,
sten i stäl l\� t för av tr.ä 1 var av den beskaf'fr::nhet at t jäml ikt gr und (;
n a  i 2 5  Kap .. J3yggningabalken och Kungl .. Re so lutionen p å  AdB lns be svär
den A �l anu.ari 1 7  35  � 8 rn lersökning såväl i nämnda avrJeende som o <!k
om lämp ligas t e  G ättet för brokarex:s uppförande samt vad. i övrigt ned
frågan ägd e gemenskap , bort av häradsrätten i ort(m i kronoombud s o ch
vederbörande brobyggnt1d sskyld iges  närvar.-o :förrätta s S 8.mt be t-än.kand e
därefter avgi vas 9 innan Kungl . Nia,j : t s  Bei'alln ingshavande må let ti  11 t:l
görande företagi t ;  för den skull . o ch då med målet sålunda i cke förfar
fann Ko llegium skäligt att med ändring av Kungl . Maj : ts  Befallningsht,
vand e ,, ut slag vi sa frågan åt er  ti  11 KungL Maj : ts  Befallningshavanc e ,
som hade att i sed.an hehörig undersökning i förberörda omständigh:::-: ter
ägt rum , d,frut innan nyt t ut slag lag o ch beskaffenhet :Cikmä0;igt med"de l
utan hinder av Kungl � tliaj :: t.s B��fallningshavand e s  i målet förut fat tad
b� slut ,

S edan besvär i underdånighet anförts över Kammarko llegiums u.t B o ch 
Kammarkollegium med an ledni.n,g härav till  Kungl . Ma;) ; t inkomn:i t mr;:d v e:H 
,,, örandes förklaring ooh eget underdånigt u t låtand e meddelade KtrngL 
Maj : t i nådig re solut ion den 2'{ novomber 1 86 3 h e s  lut i ärendet .. I rG !-3 (  
luti onon an före s bland annat fö ljc:,nde . 

Em edan dt: brobyggnad sskyldige j som enl igt Kungl .. '.:\iia;j i t s  B0:fa l lnings • •  
h2,vandes i Väs terbo ttens län ut s lag den 24 j anuari , 80'1 b li,·i t f0r •
pliktade at 1; bron över S ... ellef'te  älv t :c l l  underhål l öve:rtaga , vic. ,, ,mn,,, 
t räd e den 1 1  ma:,- s 1 8 55  enhäl l i gt be s lu tat att , i il. en ordning ,, tt  bJc0;�1 
behövdH nybyggas , det samma sku l l r, t i l l  erford.o.rlig hö j d  grnnd Higgci;, ::t\ 
passand e st en o ch med nöd igfl j ärnankaren före;e s ,  samt styrkt bli v:L ·C

1 
fi 

d t:: t  sålunda fat tade be slut et i överensstärtt1 1B lse  m.e:)d  ·vad de brobyggnad ::: 
skyld i ge vid ti llfäll et förordnat blivit, av därti 1 l  ut sciddo. p,:,;;:< nons .:'.' 
j 11s terat ; ty och då der .. av K a.mmarko �leQi·J.m uti de s r:;; i målet mndd e la( U; 
utslag åbe rop�:tdE: Kungl .. Rc: s ., lut ionen på Ade lns besvär den 8 �� anuari 1 '/ 
t cke är t illämp lig i förewtr-ande :fa l l , där fråga i cke  upp stått  om 
menighet s förp liktande av ämbet smyndighet t i l l  ändring i bygt3mldcr nät t <1 
utan om ve rkställighet av en eme l lan de brobyggnad ss kyld ige trä:f:feld
överenekommelne , vars l tight:.: t  icke kan förringas nv ru1g:"fi deltr-:.e,:tre G
sedt0rmera gj orda invändning mot samma överenokomme J.H e s  ti l l ä:npning ,
prövnr Kungl t Nraj : t st:äliet att , med upphävande av  överklagad0 uts lagen
o ch ogi llande a.v den ho s Kun gl .  IAaj i t s ?"defullningGhavtw'1d t:: : i_ t förd. 
ta lan , förkl1:1,ra , 9,i; t vid bE1 s lutet a-i.r den 1 1  mar r; J D55  och dcit därpå 
gr�ndade be slut et av den 9 ma .rs 1 86 ?  kommer at t bero ; do ck att Kun gl ,_. 
Maj : t s  befal ln.i.ngshavande i länot med avseend e å vJ. k i1 en för det all
mätu1.a därav att  don  beslutade nybyggnaden verk st ällB C) eft(:;,:t  ändamåls 
en lig plan o ch på ett  :för det framt ida beståndet bet:ryggand e st;e!;t 
att föranstalta därom att gnnom kunnig p(::; rsor_ nöd:i g2 anvi sning:.:r
berörda .::ivseunde bli  va L :!ddc lade samt at t arbetets utfö rand e mod 
någon uppmärkriambe i; varder följ t ,  vi lket ve➔d e:rbörnnd e t i l l  tmdJs:rd:ln"c,;; 
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tJ ft errät t e lse  l änder (>  

Med an ledni ng av Kungl . li,aj ,  t s  Befal lningslmvand es  i länet före skrift 
i skr ivel se den 3 mar s 1 864 meddelades  Brobyggnad. sdirekt ionen :för sto, 
bron över Skell efte älv , enligt vad av en i Skelle ft oå härads extra 
förrättningar d,m 8 augusti 1 067 intagen handling framgår , i en av 
L .N .  Häll gren den 1 0  maj 1 86 4  undertecknad skrive l s o ,  att Kungl . Maj , 1  
Högbemälde Befa l lningshavande till  följd av erhå llen fö reskrift j :iådi 
brev den november 1 863  uppdragi t åt t . f .  di str ild sche:fen i Norra vt 
o oh vat tenbyggnadsdi striktet herr kaptenen Schough ,  boende i Pit eå , at
meddela nöd iga anvi sn ingar , så att den bGs lutade re parationen av nämnd
bro verkställes efter ändamålsenlig plan och på e t t  fö r det fram 4; ida
bes tåndet betryggande sätt samt at t arb c;tet s  ut förand ,0 även F.ed någon
uppmärk,sa,1nhet vard er fö l �it .

l<lnli gt protoico ll  hål let vid allmär, bro lagstämma i Burträsk den 28 ,j uli 
1 867 hade ordföranden i direkti onen för SkelleftGli Stora Älvsbro lag i 
skrive lse ti ll ordföranden .i Burträsk so ckens kommunainämnd @hål � i  t ,  
att  de inom denna socken varar1d e delägarna ut i i :frågave.rande bro måt t e  
i allmän bro lagsstämma inlysas för at t avgiva yt trand e ,  cm d e  vo ro 
villiga de ltaga ut i den ti llämnade tiya bron frs.n s taden ti l.: Böle by 
med fort farande åliggande att fu llgöra sina sl�y ldigheter ti. 1 1  den nuva 
rande bron , varför ti ll föl.id härav härvarande brode lägare voro till  
ovannämnda dag kal lade t i l l al lmän brolagsstämma , då förenämnda ärund o
föredrogs . All a  närvarande brodelägare avgåvo ett enhäl Egt nekande t i :
,kltagande i den nya ,,rons anläggning o c h  ombud vald es  att vtd dem ay
htrr domhavanden i Skr::lleft eå härad ut se,tta synen rörande anläggning
av samma bro sig infinna i t ingshuset i Sunnan!l, den 8 augu ,rd 1 867 kl
1 0  fm för att  ytterligare härv2.rande brodelägare s ·r,alan beval<a .

En ligt en i S k e llcft(M;å Härad.s Ex.t ra förrättning den  8 august i � 867 in
tagen hand ling hade t i l l  domhaYand en i orten der, 2fl j un:l 1 867 in
kommit en Fins(ik11ing från Skell(J fteå St.rtds styrelse angående anläggande , 
ny bro frlin ctaden till  3ö le by . Mod an lednir,g här2v samman-�rädde hii�'a( 
rät ten , vi lken därvid  ut j�; jorde s D:v t . f .  domhavand e oclJ LövångBrB Ut
härad snämnd 1 i t ingshusei, i Sunna.nå den 8 august i 1 867 för före tagand e 
a.v härad ssyn , därvid. herr kommi ssionn lantmät rcren .J . K lo ckhoff efter
kalle lse var ti l lstätlel:l  för att ti llh&ndagå rätten mod upp lysningar ..
An sökningen åtföljdE'.JS  av däri åb ero pade ri tningnr , bttänkt1ndc och ko flt�
nadsförslag.

Ansö lrningen , som var dagtc, cknad den 1 3  ma,j 1 867 , hrcde  av  stadsst:rrels r,;
ingivits  ti ll Kungl b Maj i t s Befal ln:i.ng.shavnnde i lJm1-1å , oom remi t 't,e.rc.:t 
densamma till  S kellefteå Häradsrätt för d en . undersö kning i vederbörande 
närva ro angående behovet o ch nyt tan s.V i frågavnrand n brobyggnad och väg• 
omläggnir,.g , Yarom förmäles i 2 5  kap . 1 st Byggningabalken och Kungl . 
kungöre l sen den 27 november 1 845 , varz1ft2r o ch sodan Häradssynerät tens 
pro toko l l  och betänkande ti ll Befal lningshavan de inkommi t och remi ss
handlingarna b livit åtors tälld a lag- och beskaffunhe t onlig åtgärd 
skulle  följa .  

Ansö kningen aysåg cm tillämnad brobyggnad över Skellef1;e  älY från 
stadens torg "t i l l  södra strande�1 och i samm.:1nhang dtl.rmed stå.ende om
läggning av al lmånna le�nd svägen från Böle ti ll vägskäle t  vid kYrkan . 
Stads styro lsen anhö ll vördsamt , at t Kungl .  Ma j :  ta Befallningshswande 
måt t e  vid taga d," åtgärder , som erfordrades för väg- och brohållnings 
skyld i ges  åläggande att c.elts.ga i kos tnad e :rna 1 samt att , sedan. ärendet 
bliv i t  avgj ort � i händelso av gynnsam utgång , benäge t förorda statsans1  
ti  11  uppförc:m de av den ko r;tsaw:ma b:robyggnadHn . 
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Förslaget till den nye bron synes vRra uppgjort av dåvc;rand,, sxtra 
adjuntanten i Norra Väg- och vattenbyggnadsdistriktet, kaptcmcn Es. 
J. Nordbeck, Östersund, vilken i april 1867 undertecknat kostnadsför
slaget för anläggningen,

I betänkandet meddelas, att trenne olika brolägen under:3ökts, men att 
man stannat för det 

9 som utgick från stadens torg såsom det ickE? minst 
ur grundläggningssynpunkt mest förmånJ,iea X1 ven var där 870 fot bred 
vid 1ågvcitten och framgick mellan branta stränder nv fin Band • .På en 
längd av 426 fot bestod älvbottnen av lös sand och dy och på 444 fots 
längd av omväxlando sand och grusbotten med pinnmo, klapperstcm och 
grovt grus. Största vattendjupet under lägsta vattenyta var 11 fot. 

FörolagsställarGn framhåller i betänkandet, ;:itt hon mGd D .. vst"?E;nde å bror,_: 
konstruktion sökt förena billig anläggningE:kostnad med det lika v:Lkt:i.gi 
syftemålet att fästa avseende på brons varaktighet, så att underhålls
kostnaden blev ringa. betung::1.nde 9 och att don summa, som bärå ned1adeB 9 

ej måtte vara mer eller mindre förspilld. 

Vid jämförande beräkningar hade omkring 100 fots spann visat sig vara 
den lämpligaste indelninr0en. l\led denna spännvidd kunde man icke alle-
nast bibehålla en onkel konstruktion för trti.överbyggnaden och sålcies 
inskränka antalet kostsamma mellanpelare utan även erhålla tillräckligt 
stora öppningar för timmerflottningens och isenr; genomgång. Med anled
ning härav f6r0slog förslagsställaren, att bron, såsom fasadritninget 

utvisade, skulle indelas i 10 spann, varav de åtta mellersta skulle 
hava 100 fots spännvidd och de närmast landfäc1tona v!lrdera 35 fots 
spännvidd. Brons hela längd inklusive landfästcm var 970 fot och bro
banans höjd över vattenytan 25 fot. 

Landfästen och pelare 9 vilka sistnämnda voro endast sex fot tjocka, 
skulle uppföras av grov?� stenblock, som i fogarno. voro huggna men :L 
övrigt otuktade. Grunden skulle förstärkas genom pålrust. Där ·bro
pelarna skulle uppföras pä med sten fyllda träkistor, skulle pålarna 
i rustet räcka upp till övre ytan av kistan. 

r:Präspannen uppburos dels underifrån genom från järnDkor utgående stån
dare och strävor 9 dels över körbanan genom från underliggande: hu.vud
strävor utgåc�nde hängverk� Dt;; horinontala dJ.agonalförbanden och trans·
vcrDala strävarna hindradc-1 spannens sidosvängningar och gåva för övrj g1 
styrka åt bron. Alla dessa strävor skulle vara instuckna i ejutna ,järn
skor och för övrigt skullG de olikLc delarna av bron sarnmanhållnD till 
en stark och varakti·g byggnad gonom en mängd järnbultar av olika cJi
mensioner. 

Anslutningsväeen från brons södra landfästa till den befintliga lands
vägen hade, en längd av 454 fot och en bredd av 20 fot. 

Kostnaden för bron var beräknad till 81,054 Riksdaler och för väebygg
naden till 2. 026 Riksdaler el ler ti llsarnmans ll 3. OtlO Rilrndalur riksmyn';, 
I kostnadsförslaget räknades med en daglön av 1 .75 Riksdalcr :för grov
arbc➔ tare och mellan 2.U0 [i 2. 50 Riksd.al(:-)r för timmermän. 

Vid syneförrättni.ngen inställde sig på grund av företedda skriftliea 
och vederbörliga förordnanden herr kronofogden E ,J. Spar,'mrtn som 
kronoombud, herr löjtnanten 1,1\l. Uggla för att såsom 01,.tiµd fö:".' Vicstor
bottens Kungl. Fäl tjägarc corps bevaka :i.nom härad,:et belägna militiir:1 
boställcms rätt och bästa samt pastorsad;junktsn J. Il. Und us för :0,tt 
som konsistorieombud :i.n,kttaga och bevaka inorn h:i.radet bclfigna 
ckleD:Lat�tika bontällens rätt och bär_:d ;c:-1., 
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Vidare hade tillstädeskommit 
kronolänsmannen C.H. Westerlund såsom ombud för Norsjö socken; 

gästgivaren Salomon Olofsson i Renbergsvattnet såsom ombud för Burträsk 
sockens delägare i Skellefteå stora älvsbrolag; 

handlanden V, Lagerlöf såsom ombud dels för Norsjö socken, dels för 
delägarna i Skellefte älvs stora bro; 

förre riksdagsmannen G, Hedström i, Sörböle för egen del och :;åsom ombud 
för i handlingen omnämnda bönder i Sörböle; samt 
herr rektorn och led.amoten av riksdagens andra kammare C. Ocklind i egen
skap av styresman i Skellefteå Btad, å stadsstyrelsens vägnar. 

Sedan ansökningen jämte betänkande blivit uppläst samt kostnadsförslaget 
och ritningarna på dombordet framlagda för att va:,,a tillgängliga för 
der, eller dem, som därav önskade taga kännedom, anförde herr rektorn 
Ock,li.nd, att han fann det 11 ögonskenligen 11 vara s&väJ. till stat.ens som 
stadens och k:ommunens sanna bästa och nyt;ta � om den föreslagna bro
byggnaden kom till stånd, enä.r 1 dels allmänna landsvägen därigenom 
skulle vinna den icke obetydliga förkortr,ingen av 3/ 8-dels mil och 
dels det var otvivelaktigt, att underhll.llskostnaden för den nya bron 
skulle bliva väsentligt mindre än den underhftllc;kostn8-d 1 som kommunen 
hade att vidkännas för den nuvarande bror,, 

Herr Kronofogden Sparrman betvivlade ;; att väglängden genom den före-• 

slagna bro:i. skulle minskas med 3/8-dels mil men, även om så var för
hållandet, ansåg herT kronofogden denna vinst obetyd.lig i för':iållan
de till den utumoTdentligt stora kostnad som var förknippad med den 
föreslagna brobyggnaden, och då herr kronofogden för sin del var över
tygad om att underhållskostnaden å den gamla bron icke var större än 
vad den skulle bliva om en annan bro sådan som den vilkHn nu föreslagitf.1 
kom t"ll stånd samt herr kronofogden i övrigt icke kunde finna några 
påtagliga fördelar för det allmänna bästa av de1, ifr/l.gasatta bron, 
nödgadeshan hemställa att ansökningen måtte lämn/Js utan avBeende. 

Häri. instämde såväl corpsombndet herr löjt,1anten Uggla som konsistorie
ombudet pastorsadjunkte11 Undus, vilken sistnämnde tillade, att han sil. 
mycket mera måste bestrida allt avseende å ansökningen, som det var 
uppenbart, att de eklesiastika bo ställena skulle nöd;52,kas 1el taga i 
underhållskostnaden för den nya bron. 

Lagerlöf anmärkte, att Sk,;llefteå och Jörns socknars delägare i Älvsbro
laget repreBenterade, de förra ett �;;ka.ttetal av 841 !J:ld och de senare 
92 1'ld, och att de på samma grunder som de av herr kronofogden Sparrman 
anförda best redo allt avf�eende å ansökningen 1 varjämte La.gerlöf ingav 
bestyrkt avskrift av Kungl. lVIaj: ts resolu1;;,on den 27 november 1863 
med godkännande av pela:::nas byggande av sten mod anhållan att hand
lingen ifråga måtte få ord,�gra111; inflyta i protokollet. 

Vesterlund förklarade, att det kunde vara likgiltigt för Norsjö socken, 
varest bron övor Ske1lefte älv fanns, :nen att i vad fall som helst 
kommunen icke ville åtaga nig vure sig kontar:.ta utgifte:r, arbete €'ller 
anskaffande nv mater.ialier till den ifrågasatta nya bron utöver det be
lopp, som under do sista 10 åren blivit på kommunen utdebitera" till den 
gamla bron,: underhåll. 

SHlomon Olofsson yttrade, ,tt hans huvudmän icke ville veta av någon 
annan bro an den nuvarande ooh bestred att deltaga i den rättegångs-
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kostnad, som möjligen kunde bliva en följd av ifrågav,,rande ar.sök
ning. 

Gustaf Hedström åbr_➔ropadc herr kronofogden Sparrmans anförande, var
efter Lagerlöf anhöll att få i protokollet antecknat att skatten för 
Butträsk och Norsjö socknar utgjorde för Burträsk 491 Tld 4 skjol och 
för Norsjö 141 Tld 5/12 skjel. 

Herr teologie doktorn och kommcmdör,rn N. Nordlandc,r samt herr maj oron 
och riddaren t; .. Hollst8n anmälde sig nu som närvarand(; och såsom inne
havare, den förre av pnstorsbostället i Skellefteå och den senare av 
militära boställena Nyborg och Strömsholm, och bestredo även allt av
seende å ansökningen och protesterade mot allt deltagande i don rätte
gångskostnad, som möjligen kunde bliva en följd av det väckta för
slaget om ny brobyggnad, 

Sedan härefter följt en stunls diskussion om den större eller mindre 
väglängd 9 som genom den nya brons anläggande kun.Jo inbespnras, b0-
slöt synerätten utröna det verkliga förhållandet i burördn hänsuende 
genom uppmätning av vägC:ln� För änd:imålot förfogade sig synerättun ut 
i vägen och herr kommissionslantmätaren Klookhoff företog vägens mä
tande från vägskälet vid Skellefteå kyrka tiU dcrn punkt på torget i 
Skellefteå stad, varest den för<eslagna brons una ändpunkt skulle vila. 
Sedan härefter älven överfarits, fortsattes mätnn:let från brons andrn 
ändpunkt i Böle tillbaka till förenämnda vägskäl och erhölls av mät
ningen ::let resultat, att gamla vägen från den punkt, där den nya 
skulle framkomma i Bölo, över gamla bron till vägskälet utgjorde 
8,716 fot och att den nya vägen, den för0slagna bron därmed inberäkn:,;( 
utgjorde 7 .420 fot, så o.tt don gamla vägon sålunda var 1. 296 fot 
längre än vad den nya vägen över dem föreslagna bron skulle bli. 

Med hänsyn till den långt f:re.mskridm, tiden skulle synerätten åtor 
sammanträda påföljande dag den 9 augusti kl 10,00 fm i tingshuset i 
Sunnanå för syneärendets vidare behandling och slutliga avgörande. 

Vid se.mmanträdc,t den 9 migusti hade tillstädeskommi t herr kronofogclcm 
Sparrman, herr roktorn C Ocklind, handlanclon Lagerlöf, horr löjtnunten 
Uggla och pastorsadjunkten Undus. 

Ordfö:randon föredrog en till rättan denna dag inkommen skrift, från 
N. Clausen med följande lydelse.

Hindrad att porsonligen infinna mig vi:1 dsn syn som hålles för utru
dandet av nyttan utav en förflyttning av bron över Skellefteå älv 
från dess nuvarande läge till staden, tar jag mig friheten härmedelst 
tillstyrka föronämnda flyttning av följandG skäl. 

Igenom allmännn landsvägens dragande från Sörböle över älven till 
Skellefteå stad, samt vidc,re eftc,r redan befintlig väg till kroken 
vid kyrkan, där elen nu södurifrån kommande vägen möter, ävensom ige
nom en omläggning av Burträskvägen i rak sträckf-lfrån östra ändon av 
]'alkträsket till Sörbölu, vilkun omläggning i sig innebär en betycl
lig f�rkortning, skulle alltid landsvägen bliva nära en halv mil kor
tare. Naturligt vore att under sådana förhållanden gästgivoriorna j_ 
Sunnanå och mycket väl i Innervik kunde indragas 9 samt ett i Skellef
teå stad i stället inrättas varigenom ett gistgiveri metl dhrtill 
hörande entreprenadsumma kunde besparas, om icke, måhänclD. geno1;1 
stadens unclerhållsskylclighet, även det andra i ;;tadcm belägna gäst-



gi voriot kunde från l.andsförsa1Jllingon8 budg<2t utgå, 

Härav visar sig att, oberäknat de dryga avgifter för poatskjuts, ämbets
mäns reso.r m .. m. som från staden utgå, ej obetydlig bespar:l.ng för 
komr:mnen, geno:n ifrågas2. tts förändringen sb1.lle vinnas ? och :lå för
hållandena gestaltat sig sfL, att en var kan förutse, Jet ?,llmänna Etr
b<2t<2n för ortens nödställda befolknings livnärande oundgängliga undor 
några, mÄhändn fler, år bliva erforderliga, torde medgifvns, att de 
statens anslag, som utan tvivel måste utgä ,. med 2llt skäl bortlE: i denna 
riktning såväl amorteringslån för arbetets utföre.nde kunna påräknas. 

Slu_tligc.n och då landsvägen emellan Burträsk och Skblleftt:;å 9 för de 
mångn. och branta backar varav df:)n öfvt➔rflödar, samt de små byar den 
genomskär, m0d allt skäl borde om.läggar, till ett jämnare land mecc 
mycket befolkade byar, t.ex, Lappvattnot i Burträsk, Hjoggböle och 
li'ahlmark ,jämte ]3odan i f::kellefteå, tordl➔ tilläm�aje broflyttningeri äv-en 
i detta hänseende för framtiden vara lämplig och ändamålsenlig .. 

lffter skriftens uppläsande fäste herr kronofogden 0parrman rättens 
uppmärksamhet pi att de ämbets- och tjänstomän, som hade att fa:ca 
allmänna vägen fram y icke hade av nöden att göra någon avväg till 
SkellEcJfteå Htad� 

Det antecknades härefter såsom ostridigt, att enligt dti,rom av veder
börande fattat beslut den nuvarande gamla bron över Skellefto älv 
undcor inr;tundande höst i väsentliga delar slrnl:Lo komma att nybyggas och 
förses med brokar av sten, för vilka arbeten kostnadt?n enligt uppgjort 
förslag beriiknflts till 20.000 Rd Rmt, 

Efter härpå följande enskild öv<orläggning "avsade" synerätten nedannämn
da 

Utlåtande .. 

Vad under syneförrättningen förekommit, hade rätten tagit i övervägande; 
och, emedan genom anställd mätning utrett blj.vit, att dun allmänna 
vägen, om d.c-?.n kom att dragas över den ifrågasatta nya bron mellan 
Sörböle oc}1 Sk2llefteä st&d skulle vinna en förkortning nv endast, 
1. 296 fot, sr:mt, enligt vad upplyst och ostrid2.gt viu·, väsf:ntl'.'..g om
byggnad av nuvarande gaf.'.ila bro över Si.tell,i•fte älv grundttd på ett
solidare; byggnr1dssätt med brokar av st(0n och beräknad enligt upprättat
kostnadsförslng till an summa av 20.000 Ed Rmt rvdan nästkommandG höst
skulle företngas, vid vilket förhållandu den nuv1,crand0 tidpunkten för
anläggandt:: av nu if'råge.s,2.tta brobyggnc:d syntes mindre lämplig, ty och
då i övrigt den fö:r.kortning av nllmännn vägen, som., 0fter vrJd ovan
var omnämnt, skulle a.v b:::-oa.nläggningen bli va en fö :.jtt, .::._ al�a här�dG ls0r
icke kunde betraktas såsom on tillräckligt stor fördel för att motsvar,i
de kostnedar, som enligt dcot upprättade förslaget erfordrades för upp
byggande av Gn ny bro mellan Sörböle och Skellefteå 1::tad, ansåg syna
rätten, med fästat avaoe.r...dE; ,iämväl å. vad d1;,, allmänna ombuden i c.ndra
delar haft att invända •;iot ::örsl,1gc:t, eig icke kunna tillstyrka, att
något avsE::(0ntle .för rtärvrcrand..:➔ måtto fäHtas å Stn,dsstvrelsons i Skc·ll<➔ f
tcå ifrågavarande anaökning. Åliggande det bemälda stadsstyr8lse ett t
för vinnando av slutlig prövning till K0nung(:;ns Bef'allningshavandt?
ingiva, jåmte handlinga:rna :i saken, detta utlåtande.

Enligt vad som framgår av en i SkBllc:ftoå hä:ra:J srätts arkiv nprotokoll 
a.ngå0nde syner och värderingar 1869 - 1ss4 n :intagen handling ,. fram-



hållas det i ett tillägg till ett anförande av skolläraren LE Hjelm!)
Skellefteå, av dem 17 juni 1868, villrnt S()ln bilnga Q är fogctt 1;:'l.J
protokoll över av Skellefteå tings lags häradsrätt don 1 ·1 s juni 1 !368
företagen syr::eförrättning angående ifrågasatt anläggning av väg från
L,jusrotet över Lappvattnet och Renfo:cs i Burträsk socken och vidare
övc.r· Hjoggbök 0ch Långviken till Sb,llefteå följande, "vti ova11stå.-
1.0nde an.förande till bGrörde synerätt instämma vi till alla delar med
det tilligg, att nu pågående brobyggnad över Bkelleft0 älv som ännu
komm1;;r att :räcka i flera , så medtaga våra och ccndra. hE:mrnansbrukares
tillgångar samt arbetstid, a�t en vägbyggnnd nl'. vore högst olämplig".

som ovan 
M • .iv1. de:�stling
Jon.as Norlun:l 
Johan Gabrielsu:1 Lundmark

B Hedstri:im
Nils Norsten.

Såsom Lindqvist i Ltnslu.triing härtill påpekn,r, -!:ordo omför;aälda t::_11-
lägg styrka, att ombyggnaden av StorB Bron ÖVGr LXte älv med
stenpelar0 fortgick in 1 870-talc:t •

./. Bild 6 visar bron, s2dan pelarna omhyggts av stenmurverk och de i:ivor
brolJanan belägna hängvr'trken anordr_ats i de större spannen .. När bilden
tagits he:r 0,j kunnat fastställas. Brostugan vid norra broiindon är
all tj ä:nt kvnr.

J iimlikt lagc,n don 23 oktober 1891 angilEmde vägh/l.llningsbesväret på
landet öv2rtogs Stora Bron över Skf,l.lofto iilv till allmänt underhåll
av de vbighållningsskyldiga inom Skellefteå tingslags vägh!illningsdi
strikt derc 1 januari 1895.

Av i C.-2t. 0:fterföljande o.nnämnd.a protokoll :förd::•. vid sammanträd•Jn med
vägstyreleen rospokti ve vägb.&lln::ngsskyld:i.ge i väghållnin.gsdistriktBt
framgår, att b:r:-on ti.O. efter a.nntin skad.adGH och till följd (lErav behövH 

de repareras ,. Vid två ti llfällcm hade vidar0 �li strikt;schGf�;n i Övre
Norra väg- och vattonbyf;gnatlsdistriktot vcrkstäl1t b0siktning nv bron
och häröver s.vgi vit nt�dan rofercro.d0 utlåtanden, av vilka narmaru känne
dom urna�les om b:rons dåv:�rando beskr:iffcnhl.:;t och t:7. llt>tå.nd.

Enligt vid vägstyr(o•lsons sammanträde den 4 m:,;,j 1895 fört protokoll 
hade under:rättels0 ingått om att bron tagit skad.et gcnum dct högn v11,tc11-
ständet vid islossning(-;n, vrirför väg;:;tyrec:J.s(;,n e;fter l-i:Jsiktning av bron
beslöt utföra do förbi:i.ttringr1,r, som i :först0 hand ansågos nödvändiga ..

I protolcoll fört vid vägstyrulnens samrnanträ,J.e :lon 27 april 1896 är a;:1�·
tecknat, att Skellefteå lHfs Flottningsförening he"de inlämnnt ett av 
då.varande distrikschefen i Övre Norra väg- och vnttcnbyggncdsdis t.riktct
majoren Hjal.mar Bergm,m den 1 O februari 1 896 upprättat förslag ti 11
reparation av Stora Bron över Sknllefte ,'.'.i.lv, av vilket lsen 
del. tVled hänsyn till att repnration Y'(•:dnn föret fann vägstyrel-
sen förslaget icke kunna :f.'örnnlt;da till någon åtgii.rd..

/:,.v det av majoren Bergman upprättado förslag(•;t 'J vilk<lt utgöres av
dels rm beskrivning av brow befint skick uppgjord i anslutning till

0n av Bergman verkställd besiktning av 1:;ron, 
duls förslag till erforcl reparations- vch försti:ir kningrJåtgärder,
inhämtas bln,nd nnni::t f'ö1jf-'ondG.

1) E:0ligt en historik över skolväsendot inom Skel1ei'teå socken av prostEin
K. A. Fällström v:,r Hjclm und0r å:rien ·1s70 - 78 riksdags- och lundtingsn:an.



Södra landfästet var mycket illa murat, särskilt dess östra del. Stöd
punkterna för spännsträvorna voro mycket dåliga och osäkra. Västra 
strävan stod blott med .yttersta spetsen in i en fog och den östra mot 
en fogfyllning av akärtj men de torde likväl hålla många år tills 
trävirket ruttnat, varför ingen rubbning föreslogs. 
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De fyra pelarna på ängen voro ej nog djupt grundlagda, varför murskifte
na skjutits isär, såsom syntes av de gapande stötfogarna. Likväl stodo 
säkerligen pelarna, tills trävirket ruttnade, 

Pelaren på södra älvstranden syntes stå säker'i 'och bra med stadig sten
botten framför ooh en stenkista ovanför! som skyddade den för de häf
tigaste stötarna av is och timmer. Rustbädd kändes på en pw1kt 2 dm 
under vatteny1;an. 

J<'örsta strömpelaren från södra sidan hade av isen i våras blivit svårt 
rami;onerad i spetsen, men hade nu åter uppmuruts med något kortare 
spets och väl förankrade stenar, utom de två översta skiften, som 
ännu ej voro inmurade. Stora stenblock hade sänkts kring spetsen, men 
stora hål mellan blocken borde fyllas väl med passande sprängsten och 
skärv så stora som möjligt, så att en tät, jämn och sammanhängande
stenfyllning bildades kring hela pelaren med dosering högst 1,1 till 
gamla bottnen. Vid nedre änden av pelaren låg dubbel rustbädd av van
ligt hustimmer med översta varvet längs pelaren. Vid ·besiktningstill
fället låg rustbädder, 25 cm över dagvattenytan, vilken enligt uppgift 
låg minst 30 cm över lagvattenytan. 

Ehuru träbäddarna under denna och flera pelare samt båda landfästena 
lågo över lägsta vattenytan och således voro utsatta för förruttnelse, 
torde likväl ej vara skäl att nu företaga någon genomgående åtgärd 
häremot, då säkerligen rustbäddarna likväl skulle hålla lika länge som 
träspannan, emedan det egentligen var vid vinterlågvattenständ som de 
lågo över vattenytan, varvid rötan till följd av kölden ej verkade så 
hastigt. Pelarna borde därför endast skyddas mot hotande underskärning 
genom säkra och starka stenfyllningar omkring desamma, varjämte skadade 
pelar�petsar skulle återställas i got·� skick genom ommurning med säkra 
förankringar med lodräta järndubbar mellan stenarna i olika skift, 
vilka dubbar skulle vara sammanbundna med starka plattjärn i horison
talfogarna i enlighet med ritningen pl. 1. Om de skadade pelarspetsar
na blevo uppmurade med sådana förankringar mellan alla skift, skulle 
de säkert motstå alla anfall av is och timmer. 

Andra strömpelaren, som stod i starkast,; strömmen, var mest hotad av 
underskärning och nedstörtning, Vid nedre änden var det 34 cm vatten 
ned till rnstbädden. Övre spetsen skyddades av en långslnttande timmerbe
klädnad, som mottog flottimrets våldsamma anlopp. �'immerbeklädnaden be
hövde förstärkas med ett nytt järnband i stället för ett gammalt sprängt, 
In,;;en rustbädd kändes på södra långsidan, där strömmen var starkast och 
hade slrnri t ned 1-1 , 5 m. På norra sidan sköt rustbädden långt ut och 
strömmen hade där skurit ned omkring 1 m, Den utskjutande delen av 
rustbädden borde avkapas och starka stenfyllningar anbringas utefter 
båda långsidorna. Dessa stenfyllningar måste utföras med största om-
sorg för att bli kvarliggande i den sta:rka strömmen, i synnerhet vid 
södra sidan, där strömmen var våldsam och hade skurit lodrätt ned 1 
m invid pelaren och på flera punkter även något skurit under denna. 
Här var således en stark stenskolning av högsta nöden och särskilt 
svårt att få till stånd, så at,; den blev bestånd.and(➔, 
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Arbetet härmed borde företagas förs"t v-id allru lägsta vårvattenstånd. 
En stark sättdamm borde först anbringas i sned riktning framför pelar, 
spets för att leda starkaste strömmen från pelarens långsida och där 
bilda lägre och lugnare vatten. Bottnen skulle sedan avjämnas 1,edifrå1 
och uppåt med flata stenar eller stora skolor, vilka, så långt sKe 
kunde, skulle anbringas ungefär som tegelpannorna på ett tak, att 
den efterföljande täckte de föregående med två kante,c, nföiligen d.em 
som lågo nedåt strömmen och utåt djupet. Härigenom bundo de varandra, 
så att strömmen hade svårt atc: 2:iva upp dem, då de översta kvarhöllos 
av stora hällar. En rad stora trekantiga block skull<➔ sedan sänkas på 
passande avstånd från pelaren för att binda första skiftHt för en stE�r 
mu.2· med lutning is 1 enligt ri -tningen pl 2. Ovanför det,ta skift skulle 
sedan på samma sätt sänkas två skift av stora kilade block ,, som med 
tillhjälp av långa hand,;pett skull e läggas väl i rättnirsg, fog och för 
band. Öppna fogar skull<➔ tätas med långa breda skolor, som insattes mc 
passande stensax och ink:i.lades med trästöt� där armarna e:) nådde ttll. 
Det översta av ovannämnda skift skulle räcka något över lägsta vatten .. 
ytan ocl: o,ranpå detta skulle inmuras ett ordentligt betäokningsskift e 
stora stenar, som skulle hopkrampas med varandra och rr.ed underliggandE 
skift. Nedanför denna mur och ovanpå de flata stenar, varmed bottnen 
blivit avjärnnad, sktille läggas en tät rad med stora hällar för att 
hål.la den mindre stenen kvar och y·tterligare hi!1(ira m11rens underskiir
ning. Dessa hällar skulle kringskolas så väl Bom möjligt� 

'I"redje pelarer, låg på rustbädd 2 dm under vattenytan vid nedre ändan, 
men rustbädden räckte ej ut under sydöstra hörnet, vilket var något 
underskuret till 1 m vattendjL,p. Stark stenfyllning i vinter var högst 
angelägen. 

Fjärde strömpelaren VBr omgiven av bra 8tenfyllning, som dock borde 
något förstärJrns och avjämnas. 

Stenfyllningen omkring femte strömpelaren borde förstärkas, särskilt 
på södra sidan, där en gammal sättning i mitten av pelaren syntes ha 
ägt rum och sättningen motats med en rad hopkrampade block, vilka även 
sjunkit ned på mitten. 

Spetsen på sjätte pelaren hade vid tredje ,akiftet uppifrån blivit 
skjuten 25 cm åt norr, varvid dock ett brett plattjärn i spetsen, som 
var fastnaglat i alla skift, förmått hålla själva spetsstenarna l,var 
1 nästan rätt läge. Å snedhörnet var förskjutningen åt norr 12 cm. 
Spetsen borde ommuras med ankarjärn med dubbar i två skift enligt rit
nin1�en pl 1 .. 

Vid sjunde pelaren voro förhållandena liknande dem vid sjätte pelaren. 
Största förskjutningen åt norr var 31 crr, och vid sneda hörnet var mot
svarande förak,jutning ,'0 cm. Pelaren skulle otnmuras på samma sätt som 
pelare sex, 

Åttonde pelaren var bra och skyddad av sågdamn,en och nionde pelaren 
stod i kanten av sågdammen och syntes vara bra och oskadad. 

Norra land fästet vilade på rustbäd:i, so11 låg 1 5 cm över vattenytan. 
En träkista tycktes finnas under rustbädderc. Landfästet var oskadat 
och höll säkert ut träspannen. 

:P�:m spännsträvor av 25 >:. 28 om fy:r.kantvirke, vilka isen :,:;lagit bort:, 
voro ersatta med vanligt hus timmer, som blott höll �1 5 x 20 cm. DcH3fla 
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borde i vinter utbytas mot fullmåligt virke, vilket skulle lämn2s obilat 
eller rundat på övre sidan, vilken skulle täckas med papp för vattnets 
avledande. 

Strävorna till hängverket i mitten på varje spann voro fastsatta på lång-
bjälkarna med utna järnskor och två bultar, vilkas mutt.ra.r och hak 
liksom hängselsk.ruvens hLtvud och huvudena å fyra skruvar, som fäste vin
lcelplåten, borde täckas med träklotsar, som bildade sluttande tak, vilka 
täoktes med remsor av tjärpapp, som räckte 1 cm å varje sida och skydda�� 
des av ett lika brett brädtak. 

Alla spännsträvorna borde på översidan täckas med t.järpappremsor med tri/,�. 
klotsar, som bildade motlutninga.r· vid nedre ända,:-na och därigenom hindra-
de vattnet att intränga i hophuggningarna. 

Långbjälkarna voro täckta med näver, som skyddade bra, om den blott 
täckte väl överallt .. En noggrann undersökning här·om med �fompletteI':i ng, 
där brister funnos, borde företagas i vår. 

Fram på sommaren vid torr väderlek och då virket var väl genomtorkat, 
borde alla sprickor på bjälkarnas översidor, som ej voro täckta av näver 
eller tjärpapp, samt på vind sidorna väl tiitao med kitt av rödfärg och trä .. 
tjära samt dessa sidor sedan väl strykas med trätjära och rödfä:rg. 

Med dessa små :reparationer borde träspannen ännu kunna hålla i många 

Av protokoll fört vid vägstyrelsens sammanträde den 3 oktober 1898 f:rar.,
går, att Skellefte älvs stora bro inom kort tarvade större reparation 
eller ombyggnad, varför vägstyrelsen beslöt att ingå t.ill Kungl väg- och 
vattenbyggnadssty:relsen med förfrågan om inom vl.lken tid den ifrågasatta 
järnbron vid Skellefteå stad kunde komma till stfö:rande. 

I skrivelse den 12 oktober 1898 till väg- och vattenbyggnadssty.re1sen an
höll sål1rnda vägstyrelsen ödmjukast om underrättelse, inom vilken tid d.e!C 
ifrågasatta järnbron över Skellefte älv vid Skellefteå stad kunde k(,mma 
till utförande, och meddelade s,rntidigt att den vid :lkellefteå kyrka 
belägna trä.bron inom kort tarva.de en större reparation eller ombyggnad, 
och att flyttning av denna bro var ifrågasatt. 

Till svar häri\. meddelade väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i skrivelse 
till vägstyrelsen den 18 oktober 1898, dnr 1722/98, föl,jande, 

Magistraterk i Skellefteå hade i skrivelse den .,r 5 augustt "r 8f39 anhållit om 
utbekommande av de då hos väg- och vattenbyggnadsBtyrelsren förvaratle :rit
ningarna till bro över Skellefte älv i uppgiven avsikt att få ritningar 
och förslag omarbetade, så att de komme att upptaga järnövGrbyggnad i 
stället för förut t:i.llämnad träöve:rbyggnad. 

Av denna anledning hade ritningarna med tillhörande koDtnadsförslag och 
betänkande översänts till Magistraten med skrivehle don 20 augusti 1889 
och med e.nmodan att efter begng::andet åtenitälla handlingarna ifråga tUJ 
väg- och vattenbyggnadsstyre1sen. 

Förslag till bro med järnöverbyggnad hade av Kungl !.!aj ,ts BefalJn.ings
havande i Västerbottens län för granskning översänts till väg- och vatten
byggnadsstyrelsen med skrivelse den 14 juni 1893 och till sagda myndighet 
återställts med skriv;;lse den 19 februari 1894, innehållande åtsldll iga 
erinringar mot det uppgjorda förslaget .. 
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Därefter hade varken från Kungl Maj: ts Befallningshavande eller från 
�!agistrater. ingått något meddelande, huruvida beslut fattats om brons 
utförande efter den ena eller andra ritningen. 

I skrivelsen framhölls slcitligen, att, då frågan om brobyggnaden icke 
kunde av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen upptagas, förrän från orten 
ingått ny framställning därom, styrelsen således var förhindrad att, 
på sätt vägstyrelsen begärt, meddela upplysning om tiden, då bron kirnde 
komma att byggas. 

Vägstyrelsen i Skellefteå tingslags väghållningsdistrikt hade i skrivel
se den 3 maj 1900 till dåvarande chefen för övre !lorra väg- och vatten
byggnadsdistriktet majoren Fridolf v/ijnbladh hemställt om undersölming 
av den gamla bron över Skellefte älv i närheten av kyrkara ivled anledning 
härav hade under våren n&mnda år en noggrar,,n undersökning av såväl över
byggnad som pelare verkställts. Om vad som härvid framkommit anförde 
Wi.jnbladh i skrivelse till vägstyrelsens ordförande den 25 maj 1901 
bland annat följande, 

Det ti.11 överbyggnaden använda virket hade tjänstgjort allt sedan bron 
uppförd\.08 undE:r åren 1868 - 1870. Endast plankor i körbanan samt av röta. 
mest angr�pna sparrar hade utbytts, var;jämte räcket reparerats, vilka 
arbeten senast hade verkställts under år 1899. Varje särskild sträva och 
bjälke hade noga granskats och hade därav framgått, att varaidigheten fö1' 
flertalet bjälkar och strävor i allmänhet icke kunde beräknas till längre; 
tid än fyra år. De ovanpå stenpelarna anordnade träbockarna voro ttll 
större delen uppruttnade, vilket särskilt var fallet med de horisontella 
fotbjälkarna, 

De i den starkaste forsen befintliga och r.,ed isbr;)"tare :försedda sten
pelarm, vilade på förruttnade och av våldsam ström djupt underskurna 
rustbäddar, vilka lågo O, 5 m över lågva ttenyt,an, I pelarnas nedre s k.ift 
hade dessutom en del ste!lar utbrut:i. ts. I en del andra pelare hade d,at 
dåliga stenarbetet skjutits isär av tjälen. Att genom utfylld sten åstad
komma en pålitlig grund förstärkning kring pelarna var oj n/ct räkna med 1 

enär den våldsamme- strömmen vid högflod med all sa.nnolikh,it skulle sköl,ja 
undan fyllningen. 

Under hänvirming till vad sålunda anförts framhöll 1/ijnblailh 
att allt virke i brons bärande delar inom ilen allra !lärmaste tiden maste 

utbytas och ersättas med nytt virke 
att de mest ansträngda pelarna stodo på osäker och underskuren grund och 

delvis voro ramponerade 
att de flesta övriga pelar!la befunna sig i mycket dåligt skick.; samt 
att bron således i sin helhet otvi vele"ktigt behövde inom kort så gott 

som alldeles ombyggas 1 

varför ·,Jijnbladh för sin del tillrådde vägstyrelsen att ei:dast bekosta 
de allra nödvändigaste reparationerna för brons bibehilllande under det 
närmaste året och redan instundande höst låta påbörja uppförandet av ny 
bro över älven invid staden. 

Vid vägstyrelsens sammanträcie i S;,;cellefte,i sockenstuga den '/ juni 1900 
antecknades i det d.ärvid förda protok.ollet, att den sydligaste strömpe
le.rer: i Skellefteå älvsbro vid Lejonström satt sig till följd av 
rubbning i grunden, så att stolparna mella!l pelaren och brobjälkarna 
blivit föl:' korta, varför vägatyrelsen bealöt, att berörda stolpar och 
trävirke skulle provisoriskt reparcrc\s till dess att under nästkomr.H:tnde 
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hö st en fullständigare reparation av strömpelare:1 b l8v möj l ig . 

Vid sammant räde  den 1 5  oktober 1 900 be slö t  viigsl:yrelsen , att  den närmas ,  
södra stranden belägna st enpe laren - troligen samma pe lare , som vid sam. 
manträde t den 7 j uni benämndes sydligas te strömpe laren - i Skol lefteå 
älvsbro , vi lken pe lare av strömmen nnderskurits  o ch rubbat s ur sitt  läg,  
sku lle ombyggas under lämp lig  tid nästa vinter , varom framdele s komme 
att närmare bestämmas . 

mn ligt pro tokoll  fört vid s arnmenträde den 26 augusti  1 901 beslö t  väg
styre lsen att  snarast möj l igt låta ombygga d en fallfärdiga brytaren und,  
Ske lleft eå älvsbro vid Lej onström , 

B i ld 7 ,  vi lken tro ligen är tagen omkring år 1 902 , vi sar särski lt tydl ig· 
brons dliva rand e utbyggnad över södra strand en , Längst ned ti l l  höger 
synes  e t t  hörn av södra landfäst et , vilket  e 1�ligt bro lagsstämmobc;s lut 
den 1 1  IHTS 1 85 5  var uppfört av sten . Byggnaden längst  t i ll hög0r på 
norra s tranden är såghuset  vid Lej onströms såg . 

En ligt � 9 i protoko ll  fört vid vägstyrelsens  sammanträd e i Norrböle dei 
8 febrliari 1 904 inställ d e  si g vägstyrel sen påföl,jande dag den 9 f,;brunr 
för att hå lla be siktning av storbron . ::: samband härmed beslöts , att di 
V(;: rse  re parationer sku lle verkställas under vinterns lopp , för såvitt 
älven tilli'rös under de närmaste veckorna . Erforderliga förberedande 
arbeten med framforslandet  av sten och trä skulle genaGt  vidt agas o ch 01 
mö j ligt skulle reparationsarbetE1 t  VF<r" påbörjat före d.en 1 2  in stundand e 
mars . 

Vid sammantrade i Krångfor s den 1 9  oktober 1 904 be slö t  vägstyrels en att 
med anl edning av före stående behov av virke för reparation av brädbeklä, 
naden på Storbron i Ske l l efteå medG l st entrc;prenadauktion inhfö1ta lägst 
ar,b nd på ett approximativt beräknat parti bräder och sågade sparrnr . 

En ligt protoko ll fört vid sammanträde med de väghll lningsskyld:i g,� den 7 
november 1 904 upphand lades därvid sparrar och bräd.er att lev,0 rm,as vl. d. 
kronoboden före instundand e mars månad . 

Av vad o van anfört s framgår, at t ko stnaderna för underhå llet av bron ö v0 
Sk::e lleft e älv vid Skellefteå landsförsamlings kyrka vari t bet;ydande �'ivn 
efter det väghållningsdi strikte t  övertagit bron s und. erhäll •. l�n;.igt vnd 
som medd elade s  i Konungens Befal lningshavand,rn  n edannämnda ut s lag den 2 
mars 1 9 04 ifråga om anläggning av landsväg sbro över Skel l0ft e älv invid 
Skellf,ft eå stad skulle kos tnad erna för den befint li ga bron s ,1nderh/l.ll 
för tiden från o ch med år 1 895  till o ch med år 1 902 ha utgj ort tillho pa 
9094 kronor 98 öre ,  mot svarande en årlig ko stnad av i m<ld<J lt al ci rka 1 1  
kronor,  Enligt en av Lindqvi st  gjord ante ckning i de  av honom insamlade 
handlingarna skulle  av b evarade räkenskaper framgå , att ko s tnr,den fö r 
brounderhållet under åren 1 9 00 - 1 9 1 4  med undantag av år 1 9 06 , beträffo 
du vi lki0t år uppgi ft saknades , uppgi ck t i l l  sammanlF<gt 1 1 , 7 2 5  kronor 
e ller  cirka 830 kronor per år , Lindqvi st anmärker härti ll , att bron de 
s i s t a  tre ti l l  fyr:., var mycket bri stfäl lig , vi lket kan fcirk lara , 
att den år liga underhål lskostnaden i medeltal var B vsevärt mindre för 
åren 1 900 - 1 9 1 4  än för åren 1 89 5  - 1 9 0 2 .  

I utslag givc, t  i landsknns liet  i Um,;å den 2 8  mars 1 904 prövade Konunt;er 
Befallningsh2,vand e i Västerbo ttens län skäl i gt förplikta do väghål lni.nf 
skyld .ige i Ske l L,ft eå tings lngs väghål lningsdi strikt , vi lka genom dem 
fkJre slagna broanläggningen komms at t b 8f:ri as :från dem åli ggande; ::; kyldif 
hGt e.tt undGrhålla gamla bron , ntt , mot åtn j utande av ri tat sbidr,·g  t i l l  
o:nkring två tredjedel �tr av don erforderliga kos tnad ssumman och E�el l(7f' 1  
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stads i ut slaget omförmäld.a bi drag , i huvudsaklig överencsstämme l se med 
överdirektören Wi jnbladhs huvudförslag på vagkassans bekostnad. bygga och 
därefter med bid rag frår. Skellefteå stad ti ll en tredj edel av ko stnaden 
för framtiden underhål la ny bro över Ske llefte älv , förlagd i Västra 
Trädgårdsgatans i SkelleftF.:å stad förlängning , kommande nuvarande bron 
vid Le jonström att , sedan den nya bron kommi t t i ll stånd } från al lmän 
trafik avlysas . 

Vägstyre lsen bealöt  vid nammanträde i Ske ll eft eå so ckenstuga den 24 okto 
ber 1 9 1 3  att  angående underhållet av gamla landsvägsbron över Skellefte 
älv vid kyrkan som sin mening utt ala , att , då en för trafi kens uppehållar 
de nödig :repar2 tion torde kunna verkställas  för en ko stnad av 800 a 
1 000 kronor , vägstyrelsen vi lle fö re slå tämman att besluta nämnda r0 -
_parat ion , som borde vf.\ra t i ll fyllr�st  fö r en t i d  av fem år framåt , eft er 
vi lken t id bron bord e c:,vlysns l� ller borttaga s .  Vägstyre lgen s  förs .lag 
föredrogs v i d  vaga tämma med de viighållningsskyldige i Skellef t so cken -
s t uga den 1 5 november 1 9 1 3  och blev därvid ,wsla,get .  

En ligt protoKo ll fö ,c t  vid vägst ämma med de va,zn,a llningsskyldige i Ske lle [ 
teå r::ockens t uga den 1 8  apri l 1 9 1 4  h< dn från ko:nmunalnämnd nordföranden H �  
:Pahlgron inkommi t en skrivelse , däri  han såciom ombud för Ske l lefteå 
kommun framställt fråga om de väghål lnlngsskyld igo til lätn 1 att  Skel lef
t eå kommun finge övertaga bron öv0r Sk0ll c0:fte älV' vi d landsförsamlingens 
kyrka samt reparera o ch und erhål la den tillsvidare , så länge den kun de 
bibehål las . Vägstämman beBlöt enhälligt att bi.falla Skelleft eå kor..muns 
beg.:tran , do ck med förbehåll. att väghåJ. lningsd::. ,;t:r:iktet därmed i cke måt te 
an se s hava iklä tt  s .ig någo t ansvar för berörda bro s trafiksäke rhE, t  eller  
någo t vidare framt ida und(erh/\11 .  

Vi d sammant,,äde med vägstyre lsen den 1 5  maj 1 9 1 4  föredrogs Konungens Be
f'allningshavand0s res o lution av den 6 ma;j 1 9 1 4. och beslöt vägstyrc,lssm at 
med återlämnande av remisshandlingarna rörande häradshövd ingen Hedb orgs 
anhållan , at t gam la bron över SkHllefte älv må't t, G avlysa,; från al lmän 
trafik ,  å.tmin stene körtrafik , nvgiva infordrat yt trande och därvid an
föra , at t vägstyre lsen i.cke hade något a t t  erinr�. mot an sökn ingen , i 
synner·he t SOf.l Konungens Befal lni.ngshavendes utslag av den 28 mars 1 904 
innehö ll  föl jande klausul : 1korr,:nande nuvarande bron vi d Lej onström att , 
sedan -len ':'J..,Ya bron kommit t i l l  s tånd 1 från allmän trafi k avlyse..s n , vi lket 
ut, slag i denna del vunni t laga kraft , då varken Kungl . Maj g ts och Rike t s  
Karnma,cko l. legi. e t1tslag den 22 j uni 1 905 eller Kungl . Maj , ta nådiga reso
lution elen 8 mars 1 907 hade gj ort någon ändring där i ..  

Vid vägstyre lsen s sammanträde den 20 j uni 1 9 1 4  föredrogs Konungens :aefaU 
n ingslrnvand es re solution d.en 4 ,j uni 1 9 1 4  å Aron Mark lund s i Kh,tmark med 
f lera socknemäns i Ske lleft eå so cken ansökan , att ovannämnda av häracl s
hövdingen He dbo rg gj orda frams tällning om nvlys and cJ nv traf':'.k på gamla 
bron över Skellef't eälven vid landsförsamling0ns kyrka mät te lämnas utan 
avs e end e o ch att allmänhe te�1 l:låt te ti l låtas att underhålla berörda bro 
för enBkild trafi.k under den närmas te -';i den , och be slöt vägstyrelsen 
efter överläggning att ins tämrnt1 i e tt  av kommini s-r;er J ohan Söd01•lind 
o ch kontrakt spro sten G .  Fh . Ågerg den 27 re sp 29 maj 1 9 1 4  avgi vet yt trc,n
d e , vi lket var bifo gA.t ak t en .

Sedan den nyuppförda bron över Skellefte älv vid Ste l lefteå s t ad med 
ti llfart sviigar hade blivi t godkiind och upplåte r:- för al lmän trafil, , 
b lev den gamla bron vid Lej on s t:röm med ti llfartsvägar genom Konungens 
BefaLlningshavandes :re solution nr 397 av den 31 decomb ,,r 1 9 1 4  avlys t 
från al lmän trafi.k , 
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I sin historik meddelar Lindqvist, att bron vid Lejonström eftur ,h 1914 
övertogs av Skellefteå socken för attJ,ereda närboende möjlighet att 
nyttja densamma för lättare trafik. Bror1 fick emellertid förfalla och 
var enligt Lindqvist närmast en ruin 1929 - 1930, då den på enskilt ini
�iativ och delvis med bidrag från vägkassan reparerades. I samband där
med avkortades bron genom att fem spann över den låga stranden på södra
sidan eers,,,ttes med jordbank, 

Bitradande vägingenjören 0. H. Grahnen verkställde den 18 november 1931 
besiktning av bron. Enligt härol'l den 31 december 1931 utfärdat bevis 
hade under de senare åren överbyggnaden reparerats och förstärkts. Vid 
besiktningen befanns 
att dessa reparations- och förstärkningsarbeten voro utförda på 

ett iindamålsenli.gt sii t t 
att i följd härav överbyggnaden i sin helhet var i ett ganska gott skick: 

samt 

att underbyggnaden var i användbart skick. 

Bron kunde därför upplåtas för all slags lättare trafik, men borde ej 
upplåtas för lastbils-, omnibus- och annan dylik tung trafik. 

Av länsstyrelsens i Västerbottens län utslag den 2.5 april 1932, 
Nr 146-Vägdnr/1932, ifråga om övertagande till allmänt underhåll av bron 
över Skellefte älv vid Lejonström med tillfartsvägar framgår bland annat 
följande. 

De väghållningsskyldiga i Skellefteå tingslags väghållningsdistrikt hade 
vid sammanträde den 24 mars 1932 beslutit att till allmänt underhåll övor 
taga ifrågave;rande bro med tillfartsvägar. I en dcen 15 april 1932 till 
länsstyrelsen inkommen skrift hade ordföranden i vägstyrelsen för väg
hållningsdistriktet hemställt, att länsstyrelsen måtte förord.na, att 
bron ifråga med till.fartsvägar skulle övertagas till allmänt underhåll 
av de väghållningsskyldiga samt därvid åberopat innehållet i ett av 
biträdande vägingenjören Grahnen dem 31 december 1931 upprättat instru
ment över av honom vc)rkställd besiktning av denna bro, Härefter hade 
landsfiskalen i Skellefteå norra distrikt avgivit infordrat yttrande. 

Vad sålunda förekommit hade länsstyrelsen tagit i övervägande och prövad,, 
med stöd av lagen den 23 oktober 1891 angående väghållningsbesvärets ut
görand<e på landet, skäligt förordna, att ifrågavarande bro med tillfarts
vägar skulle såsom bygdeväg övertagas till allmänt underhåll av de väg
hållningsskyldiga inom Skellefteå tingslags väghållningsdistrikt. 

Då det sannolikt torde vara okänt för de flosta av nutidens svenskar, 
må här omnämnas att redan år 1868 utfärdades föreskr:i.ft om hastighets
begränsning för trafikanter, som åkand.e eller ridande passerade stora 
bron över Skellefte älv, och att överträdelse härav beivrades vid dom
stol, såsom av det efterföljande framgår. 

På ansökning av Direktionen för brobyggnaden övGr Skellefte älv hade
lr-rndshövdingeämbetet i resolution den 30 juli 1868 prövat skäligt ut
sätta ett vite av fem riksdaler riksmynt, vartill dem gjorde sig för
fallen som, åkande eller ridande, färdades fortare än :i. gående å stora
bron över Skellefte älv, VitesbestämmEJlsen borde enligt resolutionen 
kungöras tvenne gånger årligen genom pubLikatien i. Skellofteå kyrka och 
annons i ortens tidning.

Av en i Slrnllefteå härads dombok den 10 oktober Hl6fl, � 370, intagen 
handling framgår, att hand.landen V, Lagerlöf hade å flkelld'teå brobygg-
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nads direktions vägnar, enligt vad stämningslistan gav vid handen, ut
verkat sig stämning till detta ting å gästgivaren .P.A. Nyström i l\ledlo 
för det denne kört fortare än i gående; över Skellefteå stora bro. Då 
målet uppropades till handläggning, inställd" sig käranden personligen, 
men svn.randen ? ehuru vederbörligen stämd, ut8blev utan anmält förfall. 

Käranden inlämnade ti. 11 stöd för karomålet 

dels landshövdningeämbetets ovannfimnda resolution av den 30 ,juli 1858 
försedd med påteckning på baksidan, att den hade uppläste i Skellef
teå kyrka den 9 augusti 1868 

dels ett exemplar av Skellefteå nya tidning för den 12 i samma mihad, 
vari landshövdingeämbetets resolution fanns ordagrant intagen 

samt anhöll om vittnesförhör med i sådant avseende insticimde och i tings
salen närvarande bokhållaren Edvard Billow, v:Llken mr,,d svaranden 
öppen lämnad jävsrätt, fick till dombordet framstå och vittneseden 
avlägga, varefter han erinrades om edens vikt och varnad för faran 
av mened hördes och berättade, att vittnet, några dagar efter sedan 
ifrågavarande vitesförbud. varit i Skellefteå nya 1'idning intaget, 
sett svaranden, som vid tillfället var ensam, köra fort, i vanligt 
trav, över hela stora bron, och att vittnet varit för avlägset för 
att kunna göra svaranden uppmärksam på vitesförbudet. Uppläst och 
erkänt av vittnet, som fordrade ersättning för inställelsen med 3 
Riksdaler Riksmynt. 

Härefter och sedan käranden, uppå därom framställd fråga, överlämnat åt 
rätten att bestämma grunderna för ifrågavarande böters fördelning, för
ständi.gades, att häradsrätten vid tingets slut skulle meddela utslag i 
saken. 

I det under § 370 härförut i domboken antecknade målet emellan handlan
den V. Lagerlöf i Sunnanå å Skellefteå brobyggnads direktions vägnar, 
kärande, och gästgivaren .P. A. Nyström i Med le, svarande, angående 
ansvar för det Nyström fortare än i gående kört över Skellefteå stora 
bro, meddelades nu - enligt vad som framgår av en i Skellefteå härads 
dombok den 25 januari 1869, § 602, intagen handling - efter överlägg
ning följande 

Beslut. 

I avseende till svarandens förfallolösa utevaro från tinget, därför 
han fälles att böta 2 Rdr, lämnas målet beroende till nästa med hära
det infallande lagtima ting, d.å parterna, svaranden vid vite av 10 Hdr, 
allt Rmt, skola tillstädeskomma. 

Enligt§ 161 i domboken i Skellefteå tingslags lagtima vårting år 1869 
företogs målet till fortsatt handläggning. Käranden inställde sig per
sonligen samt svaranden genom ombud. 

Svarandeombudet ansåg sig icke vara skyldig träda i svaromål förrän 
käranden visat med vad rätt han förde talan i målet. Käranden förmälde 
sig hava erhållit uppdrag av Brobyggnadsdirektionen, att såväl hos 
Landshöfdingeämbetet utverka vitesförbud emot ett fortare körande än i 
gående över ifrågavarande bro, som även att övervaka det vitesförbu.det 
bleve tillämpat samt förmenade att det för övrigt stode en var fritt 
att för dylik förseelse 1äcka åtal. Svarandeombudet sade, att om käran
den stämt å brobyggnadsdirektionens vägnar, vore nämnden obehörig att i 



målets handläggning deltaga, enär dess samtliga ledamöter i egenslrnp av 
hemmansägare inom Skellefteå socken, vore delägare i bron, samt ville på 
sådan grund anföra jäv emot nämnden, så mycket hellre som direktionen 
skulle erhålla andel i vitet. 

Med anledning av dessa invändningar finge parterna avträda, medan Härads
rätten överlade till följande, för dem åter förekallade, avsagda 

B e s lut. 

Utan avseende å vad av svarande blivit anfört såväl emot käranden,, be
hörighet att i målet föra talan som emot nämndens jävaktighet, prövar 
Häradsrätten skäligt förplikta svaranden att i huvudsakligt svaromål i 
saken ingå. 

Svarandeombudet anmälde missnöje mot detta beslut, som han hänvisades att 
i sammanhang med huvudrmken fullfölja, varefter han bestred käromålet 
samt påstod, att vid förra tinget, såsom vittne å kärandesidan avhörde 
bok.hållaren Billow, såsom varande i tjänst hos Lejonströms Sågverkc,bol.ag, 
vilket i dess egenskap av hemmansägare i Skellefteå socken, hade andel i 
bron, vore jävig att i målet vittna. Käranden ansåg det anförd.a ,iävet 
vara. obefogat samt yrkade åläggande för svaranden att med ed från åtalet 
sig värja, samt att ersätta kärandens i målet havda kostnader. 

Härefter och sedan antecknat blivit, att svarandeombudet bestred såväl 
edgångsyrkandet som den fordrade kostnadsersättningen, förständigades, 
att Häradsrätten vid tingets slut skulle meddela utslag i saken. 

Uti det under§ 161 härförut i domboken antecknade målet meddelades, en� 
ligt vad som framgår av § 562, nu efter överläggning, följande 

U t s 1 a g. 

Beträffande först det av svaranden gjorda jäv mot avhärda vittnet Billow, 
finner häradsrätten detsamma iclce förtjäna avseende; vad åter angår
själva saken, så och på grund av bemälde Billows vittnesberättelse, aktar 
med stöd av 17 kapitlet 29 S Rättegångsbalken, Häradsrätten skäligt att, 
till sanningens uppdagande, ålägga svaranden att, där han gitter, med ed 
värja sig från käromålet och sålunda veta och betyga, att han icke någon 
av de nämnda dagarna efter den 12,e Augusti sistlidet år kört fortare än 
i gående cver Skellefteå Stora bro; men med denna edgång lämnas svaranden 
rådrum och betänketid till nästa med häradsrätten infall .ande lagtima tine 
då parterna och svaranden vid äventyr att eljest anses hava åt eden 
brustit, åter- skola tillstädes komma, viljande häradsrätten sedan sig i.n
satt om svaranden ed0,n går eller däråt bri<ater, vidare utlåtande, lag och 
sakens beskaffenhet likmätigt meddela. 

Sålunda sökt, förklarat, kärat, svarat, rannsakat och dömt betygar 

På häradsrättens vägnar, 

H.J. Kramer 

Enligt domboken vid lagtima hästtinget med Skellefteå härad den 1 5 okto
ber 1869 under Nr 443 inställde sig vid upprop av målet under No 161 i 
dombok.en för sista tinget emell an Handlanden V. Lagerlöf å Skellefteå 
Brobyggnads Direktions vägnar, kärande samt gästgivaren, förre Riksdags
fullmäktigen P. A. Nyström i Medle 1 svarande ) rörande ansvar å Gvarandcn
för det han skulle hava fortare än i gående kört över Skellefteå Stora 
bro 1 verksdelägaren N. Claus8n såsom ombud för Lagerlöf och svaranden 
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Nyström pe➔ rsonligen 9 vilken sistnämnde på begäran och efter erhållen VH,r

,ning för mened, fick avlägga den honom i målet ådömda värjemålsed, var
efter målet överlämnades till avgörande och tillsades att utslag i målet 
skulle meddelas å sista dagen av tinget. 

Utslag 

Avsagt den 22 December 1869. 

Som svaranden P. 11, Nyström g!itt den honom i målet ädömda värjemålsed; 
frikännes han från åtalet och förpliktas käranden handlanden V. Lagerlöf, 
att ersätta bokhållaren Edvard B:lllow för sin inställelse såsom vittne 
med 3 R:r Rmt. 

Enligt anteckning i broliggaren hade bron reparerats och förstärkts år

1936 av Svenska Aktiebolaget Christiani & Nielsen, Stockholm. Till grund 
för arbetets utförande hade legst av bolaget upprättao. ritning och arb,"ts
b8skrivning, vilka handli.ngar hade översänts till vägingenjören i Väster
bottens län med väg- och vattenbyggnadsst;irrelsens skr:l velse den 28 sep. 
tember 1936, dnr B. 42/36' och 3666/36, sedan handlingarna ifråga granskats 
och godkänts av styrelsen samt försetts med påskrift därom ävensom märkta 
Kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, Brobyrån, Litt AC nr 36 a. Rit
ningen är nume,ra ommärkt och försedd med nr AC 784 a. 

Av arbetsbeBkrivningen inhämtas bland annat följande. 

Bolagets förslag till förstärkning av underbyggnadc,n gr:mdade f3ig på för
utom ett yttrande av undert0wi<nad efter besiktning på broplatsen den 1 ok•
tober 1935 på av bolaget ve:rkställd uppmätning och undEirsölrning av oYan 
va tten liggande delar av brons landfästen och pelare. 

Vid norra landfästet låg kistan under dotsamm,i oskyddad och utsatt för 
förruttnelse. Några sättningar i fästet syntes ej ha förekommit, men för
att förhindra att kif;tan ruttnade ned med därav följande sättningar i sten
fyllningen :rnder landfästet f(jn:,slogs följande åtgärder. På ungefär 0,5 m 
avs".oånd från kistan s!,ulle nedslås en spant av 3" plank, vilker, till sKydd 
mot luftr:x1s invGrkan dessförinnan skulle: indränk as med k.arbolineum. 
Spont,an sk11lle 110,dslås utmed landfiistets :front samt på sidorna till den 
utsträckning kistan yar belB..gen ovan lägsta vattenytan. I den mån marken 
utanför kistan låg ovan lägsta vattenytan, skulle bottnen renaas upp till 
nyssnämnda vattenyta ,, varefter lera skulle ältas mellan spår_ten och kistlL.ri 
samt ovanför den sistnamnda till ungefär 0,5 m höjd. 

llv pelarna voro såvitt man lrnnde se, två skadade i vattenlinjen, där vis,ia 
stenar had,, satt sig något. I'elarna voro troligen uppbyggde. på så sät1;, 
att stenblock sänkts mot bottnen såsom underlag för pelaren, vilken sedan 
byggts u_pp såsom kal}mur ovanpå underlaget. På grund av den stora vat·�en
hnstigh0ten vid brostället var troligen älvbottnen kring pelarna i någon 
mån bortspolad, varigenom underlaget börjat att undermineras. !t'1ed anled
ning härav föreslogs, att samtliga pelare slrnlle undersökas med hjälp av 
dyk.are. Vid de pelare, där så ansägs erforderligt, skulle kring pelaren 
nedslås en tät spont av 3" virke indränkt med karbolineum, vilken skulle 
sträcka. sig ru,nt pelarens nedströmsnos samt på sidorna fram ttll Dkydds
kistan på uppströmssidan, Med hjälp av dykaren slrnlle f:ritn bottner, uop
tagas eventuella lösa stenGr, vilka utgjorde hindt➔r för spontens nedslåen
de. Sedan sponten nedslagits, skulle en tunn beton1;kakn utföras som ,mde,·
va ttonsgjutrdng närmast bottncn i varefter sponton Hkulle försi,,:;B med e:r-

'.( 

:; 
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forderligt antal förankringar och tätas mc,t kistan. Innanför sponten 
skulle länspumpacJ, varefter det bl.ev möjligt att överblicka sättningarn 
omfattning. Därc,fter skulle upp til.l den ungefärliga höjd, som framgick 
av bolagets ritning, betong gjutas i torrhet, �e snedställda blocken 
skulle kilas upp och justeras till, varefter jordfuktigt cementbruk sku 
instoppas i fogarna till största möjliga djup. Skulle på grund av otäth 
vid pelare och kista länspumpning icke kunna verkställas, föreslogs att 
betongen skulle undervattengjutas upp till spantens överkant. Undorvat• 
tensgjutningen skulle utföras med tunnflytande betong, så att betongen 
inträngde i de under vattnet befintliga fogarna. Pelaren skulle fogstry 
kas• 

Vederbörande platskontrollant hade den 10 februari 1937 avlämnat en tek 
nisk beskrivning över 11tfö:randet av förstärkningen av underbyggnaden ti 
ifrågavarande b:ro, varav bl.and annat följande framgick. 

Arbetet hade utförts i huvudsaklig överensstämmelse med ovannämnda av vä, 
och va t tenbyggnadsr,tyrelsen granskade och godkiim11, I'.i. tning och a:rbet r,besk:r: 
ning. Då 1mderbyggnaden företedde smärre avvikelser f:rån vad å nämnda :r 
ning var angivet hade vid arbetenas utförande vidtagits mindre änd:ringq: 
vilka framgingo av ti 11 d.en tekn i ska be Dk:ri vningen fogad ski ssri tning 
(bil, 2). Ti

)
ll den tekniska beskrivningen var därjämte fogad en skissri 

ning(bil. 3) 1 visande en elevation av brons underbyggnad jämte utförda
förstärkningsarbeten. 

Beträffande underbyggnaden, som utgjordes av två landfästen och tic, 
pelare meddelades följande. 

Södra landfästet be'3tod av en stenfylld timme:rkista, No:r:ra landfästet v, 
utfört av oregelbunden sten och mellanpela:rna. till stö:r:re delen av kila, 
sten, vilken va:r lagd i horisontella skift utan förband. Vid norra land· 
fästet, som va:r grundlagt på :ruBtbädd, utgjordes jordarten av sand. MeL 
pelarna vo:ro uppförda direkt från fast botten, vilken bestod av g:rus 
eller pinnmo samt fö:r två pelare sannolikt av berg. Under pelare nr 8 
förekom en del korsvis lagt rundvi:rke, som förmodligen utgjorde :rester 
en här förut liggande timmerk:i.sta, 

Vid b:rostället bildade Skell efteälven ett snabbt f:ram:rinnande vattend:ra1 
E:fter bropelarnas uppförande hade älvens botten eroderats ned j varvid pt 

tiel.l undcrmine:ring av pelarna agt :rum. De uppkomna skadorna beskrevs i 
det efte:rföl;jande. Södra landfästet berördes ej av vatten och befann si1 
i gott stånd. Pelaren nr 1 o, va:r väl bibehållen. Å pc➔la:re n:r 9 funnos 
i bottenskiftet hål efter näg:ra unde:rsku:rna och utfallna stenar. Övriga 
skift voro väl bibehållna. Pelaren skyddades vid foten av en krans med 
stor sten. Vid pelarna n:r 8 och 7 hade några stenar :i. bottenskiftet undc 
skurits och fallit fram, I andra skiftet hade sättningar uppkommit. Övre 
ga skift voro väl b::.behållna. Vid pelarna n:r 6 och 5 ha.de flera stenar _ 
bottenskiftet fallit :f:ram och några vo:ro bortryckta av strömmen. Rätt 
s to:ra sä ttninga:r hade uppkommit hos andra ti 11 f jä:rde stenskiftena. Öv:r' 
ga skift voro väl bibehållna. Pelarna n:r 1-4 vo:ro samtliga i gott stånd, 
Pelarna n:r 3 och 4, som sannolikt lågo direkt pä be:rg, äve:rkades något! 

1) Det bör obse:rve:ras, att pelarna äro på skissritningen numrerade f:rån söde1
till no:r:r. Pelaren närmast södra landfästet ä:r sålunda betecknad med n:r 1 ocl
närmast norra landfästet med nr 10. På ovan omnämnd ritning nr 5 (bil. 2) är
däremot polaren närmast norra landfästet betecknad med nr 1 och pelaren när
mast södra. landfästet med n:r 10, vilken beteckning :fö:r pelarna använts hä:r i
referatet av den tekniska beskrivningen.
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strömmande vatten .  På. pe larna nr 1 o ch 2 l1ade det 1:; trömmande vat-tnet 
ingen ::.nverkan . Den under norra landfäs t et befint liga rustbädden låg 
under de ti der , då den intill liggande fiskodlingsbas sängen var tömd 
/ c : a  : - 1 4  dygn per år/ , till  en del över vatten o ch var härunder ut
sat t för förruttne lse . Några stenar i landfästet had e fallit Ltt . Dess
utom hade på några stäl len ö ppningar upp,rnmmi t me l lan stenarna . De för 
strömmande •;at ten utsatta pelarna voro på uppströmssidan för stärkta □ed 
no sar av sten. , vi lka voro t äckt a av grovt trävirke . Underskärningar ell  
sättningar kunde här ej konstateras . 

F'örstärkningsarbetena omfattade återställande av de me st &t gångnR pe
larnas stabi litet gen om igjutnin_g av betong i o ch omkr:i.ng bot tenuki ft en 
verioi t äl lande av ätgärder för konservering av rust bädden under norra 
landfästet t::1 amt förstärkni ng av underbyggnaden ger..om instoppning av ce
mentbruk i åtkomliga håligheter o ch fogar . J us t ering av s t enskift , i 
vi ll{a sättningar uppkommi t 9 utfördes på grund av därmed förenad e sto 
f3Vårighete :r och ri sker . 

Vi d p e l arna nr 5 "' 8 bort togo s lösa st enar i botte,rnkiften , vareft er 
botten omkring pelarna upprensadE:·2  för ntt m(� j liggC rn ned s lagning av 
spont en , Detta a:::-be t e  :1tfördes t i ll en del  med dykare . En 3 "  spon t 
ned s lo gs därefter omkrir.g pe la.ren cirka O , S  m från dess liv föru tom på 
upp ströms sidan .  Sponten kunde med stora svår.igheter slås ned c:i rka 0 , 3  
m i botten o ch avsågades Ci rka 0 , 3  m över lägsta lågvat tenytan , vi lken 
t i l lnärme lsevi s  var råd.anö.e under arbet Bt'.:den . Spanten försågs v:Ld över 
kanten med Em dubbe l ram av 6 1 1  x 6 1 1  s parrar , som :t'örankrades  vi d pe lare 
med 1 1 1 rundjärn . Spont och ram var indränk.t med lrnrbo lineum .  Me llanrumm 
mellan i3pont och pe lare ,samt 'lå.ligheter i denna igö t o s  med betong . Då 
län spumpn i.ng e j  kunde företagaG , undervattengöts  först s& stor mängd , a 
betongen på ett  stäl l e  nådde över vatt enytan . Den fortsa";ta g,j utningen 
försiggick Bedan i. luft . Betongå tgången vid de ssa arbeten uppgick "ti 11 
samman lagt ci.rka 7 0  kbm eller i genomsnitt 1 8  kbm för var .j e pe lare . I 
närhe t f'.•:n av pelarna hefint1.iga större st enar drogo s int i ll spant en för 
att  t j äns tgöra som ett  extra skydd . l pe laren nr 9 igö tos  hålen e fte1· d 
urfa l 1na stenarna . Vid nor1;a landfästC➔ t  upprensades  bot t en i och int i ll 
rtl s �bädden , vare fter en 3 "  spont nedslogs  cirka 0 , '> m från ru stbäddens 
ytte rkant utmed framsidan samt på cirka 4 m l f:Lvigd :itmed långsidu;rna av 
fäst et . Spanten 11t fördss säsom v:id pe larna n:r 5 - e och a.vsågad os  cirk:.ci 
O ,  5 m övc-r r1wtbäddens överkant . I me l lanrumme t me l lan fäs te och spant 
samt i be ·:'int liga hå lighe ter ältades  l �Jra . I åtkomliga delar av und e�
byggnaden utom s ödra 12.ndfästet  fyl ldes h.åligheter och fogar med cement 
bred< o ch ut.förde s  fogstr:r�s::ning . 

Betongblandningei: var 1 , 2 ,7 1 2 ,.7 . mak . Cementbrtcke t blandad0s i förhå l l ar 
det  1 , 2 a 1 ,  2 ,  5 .  C e,mentiV,gångcm var för arbeten,, i s in helhet 51l0 säck:, 
Limhamns A-ct➔mE;nt " 

Förs t ärkn ingsar-betona pågi.ngo und er tidcm den 1 oktober - 1 5  d ecember  
1 9  36 . V id  kylig väderlek uppvärmd c,, s ·betongmat cer:c ,cl,m o ch täckte:, ny
gj ut en betong . Stenn:ateri alet und Grsöktos  beträffandf� styrka , humus 
o ch gradering . Då  und ersö kningt:n angav god kvalJ. t c t  i dessa avseenden
o ch fordran p1l vi ss hål lfas thet ho s be tongen ej var före skr:i ven t i l l -
verkad e s  och provtryck tes  några betongk:uber .
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inom väg- och vattenby·g;5nadsstyr(�lsen i övrigt tillgängliga handlingar in

bland am1at följande. 

av trndertecknac: den 17 a,1gusti 1933 verkställd besildning antecknades, att 

en pelare vsr skadad och borde vid inträdande lågvatten repar-8ras, varvid 

samtidigt övriga pelare borde undersökas och härav föra..<1ledda .reparationer 

vidtagas, samt att norra landfästets rustbädd var belägen för högt i för

hållande t.ill lågvattenyt&n och att tIH skyddande av rustbädden mo'; röta det 

syntes lämpligt att insponta landfästet och innanför sponten anbringa lr;ra. 

Vid undertecknads inspektion den 1 oktober 1935 antecknades, att rustbäd.den 

för ena landfästet låg 0van lågvattenytan och att landi'ästet borde inspontas 

och innanför sponten fyllas med lera. samt att två stenpela:re voro skadade i 

vatter;1injen och med hänsyn härtill erforderliga reparatiorasarbeten snarast 

borde vidtagas ävensom i samband härmed borde under::;ökas, om icke även övriga 

pelare vore i behov- av reparation, i viJ.ket senare fall även dessa arbeten 

borde samtidigt utföras, 

Vid undertecknads inspektion den 3 juni 1956 antecknades följande. 

Vid den inventering, som Riksantikva,:ieäJnbetet utfö±·t av kulturhistoriskt 
värdefulla broar, har bron hänförts till grupp I, d,v.s. sådana broar 
av framträdande kti.ltll.rhistoriskt värde, vilk:as bevarande måste anses 
mycket angeläget. 

Enligt vad vägdirektören meddelade, k:omme bron även i :framtiden att kvar
ligga i trafik. För att b.ron härvid skall kunna bevaras, måste träöver
byggnaden förstärkas genom inbyggnad äv en stålk0nst,:11ktion i träkonstruk, 
tionen på sätt överenskommelse härorn kan träffas med Rtirnantikvarieäm
betet, Samtidigt med monteringen av den n;y·a ,,tålk0nst,1ktionon böra 
skadade delar av trävirket ersät:tas med nytt vi:rke samt landfästen och 
pelare iståndsättas :i. den orr.fatt.n:Lng, som erfordras för att trygga deras 
:framtida består.d, Det kan även bli nödvändigt att för monteringen av den 
Lya stiilkonstruktionet1 helt eller delvis nedtaga den befintliga träöver
byggnaden och ar,t 1tter uppföra densamma. Olika alternativ för arbet,rnas ut
förande diskuterades med vägdirektören. 

Vid av vägförvaltningen verkstallda besiktningar antecknades 

den september 1947, att förskjutningar förekommit i en pelare, 

den e juli 1949, att pelare nr 2 från höger var delvis underminerad; sarc', 

den 29 september 1951 och den 9 oktober 1953, att intet väsentligt var 

att erinra, 

Vid av underteclc-1ad nu verkställd besiktning antecknades följande, Sponten om• 

kring norra land:fästet, vilken ingick i de enligt ovan under år 1936 vidtag'la 

förstärkningsåtgärderna, hade blivit skadad. Med anladning hii.ra-v borde virket 

i den inom spon ten belägna träkistan, som uppbar ste:imu.rvcrket, närmare uJ1der

söl{as. Härvid konstaterade skador å träkistan liksom be:f.intli.ga skador å 
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spanten borde snarast repareras. Därest skadorna 1 träkistan vore mera 

omfattande syntes böra övervägas, om icke träkistan borde helt eller del

vis borttagas och landfästet på dessa delar undergjutas med betong till 

frostfritt djup. Såsom även iakttogs vid inspektionen den 3 juni 1956, 

var virket i brons träöverbyggnad skadat på flera ställen och i behov av 

utbyte, om träöverbyggnaden skulle bibehållas i trafik under någon längre 

tid. 

Bild 8 är tagen från en punkt på södra stranden och visar en nedströmsvy 

av bron år 1945. Brons å bild 7 visade utbyggnad över södra stranden hadP 

ersatts med bank, såsom framgår av bilden. 

Vägdirektören förklarade vid förrättningen, att efter tillkomsten av 

den nya bron över Skellefte älv vid Skellefteå stad; och 

förbindelsen över kraftverksdammen vid KlLitmarks by 

ifrågavarande bro enligt hans mening endast behövde vara upplåten fiir 

trafik med personbilar och lättare fordon samt för gång- och cykeltrafik. 

Tyngre motorfordon, såsom bussar och lastbilar, kunde hänvisas till nyss

nämnda förbindelser vid Skellefteå stad och Klutmarks by. 

Landsantikvarien hänvisade till att Riksantikvarieämbetet hänfört bron 

till grupp I, vilken omfattade broar av framträdande kulturhistoriskt 

värde, vilkas bevarande måste anses vara mycket angeläget. Enligt lands

antikvariens mening var det mycket värdefullt att brons nuvarande kon-• 

struktiva utformning därvid bibehölls. Landsantikvarien framhöll vidare, 

att bron passade bra ilfll i landskapet, och att det även ur miljösynpunkt 

var av betydelse, att bron bevarades. 

I anslutning till ovan återgivnA, uttalanden av vägdirektören och lands

antikvarien framhöll undertecknad följande. Då det syntes möjligt att 

avstänga bron för tyngre motorfordonstrafik, torde det ur teknisk syn

punkt icke möta något hinder att för framtiden bevara bron med nuvarande' 

konstruktiva utformning. Träöverbyggnaden borde vid sådant förhållande 

med det snaraste undergå en omfattande reparation, varvid allt rötskadat 

virke ersattes rr.ed nytt friskt virke. Överramstängerna i hängverken borde 

förses med tak av bräder. Virket borde i samband härmed impregneras och 

målas, Landfästen och pelare borde samtidigt förstärkas och repareras i 

den utsträckning 9 som vid en närmare undersökning av desamma kunde visa 

sig behövlig för att trygga deras framtida bestånd. Bron borde i fort

sättningen omsorgsfullt underhållas och några dispenser för högre axel

tryck och fordonsv:ikter i<:ke lämnas. 

I sin ovan åberopade skrivelse den 26 september 1960 har vägdirektören 
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meddelat, att bron helt restaur;;;rats under den gångna vintemoch sommaren 

och att målningen av densamma avslutats i dagarna. Arbetet hade utförts i 

vägförvaltningens egen regi, och landsantikvarien hade uttryckt sin synner

liga fört,justning över resultatet. 

Träöverbyggnadens konstruktion efter reparationsarbetenas genomförande fram.. 

går närmare av ovannämnda ritning nr 5. 

Av en den 25 november 1960 upprättad och med vägförvaltningens skrivelse den 

13 december 1960,Dnr 7754-35B/6o, till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 

överlämnad rapport över ifrågavarande rcJparationsarbeten, varav kopia till-. 

ställts undertecknad, inhämtas blund annat följ a_,ide. Såsom av nyssnämnda rit 

ning framgär,- utgöras huvudbärarna i v2-r,je spnnr.. av f�m sy;ännverk liksom 

före reparationen. I rapporten betecknas nedströms spännverk med nr 1 ,. upp

ströml> spännverk med nr 5 ooh mellanliggande spännverk med nr 2, 3 respekti, 

ve 4 från nedströms räknat, I de på ritning8n med 4-10 betecknade spannen 

ära spännverken förstärkta genom två i varje spann anordnade härrgverk be

lägna över bro·banan, vilket även var förhållandc,t före reparationen. 

Samtliga f;jorton hängverk ha utbytts mot. nya med å ri.tningen angivna dimen

sioner. Överramstängerna i de nya hängverken ha försetts med tak av bräder, 

såsom ritningen visar •. 

I spann 4 har virket delvis utbytts i spa.nnverlr nr 1. 

I §pann 5 ha spännverk: nr 1 och 2 ersattB med nya och virket delvis utbytts 

i spännverk nr 4. 

I spann 6 har spännverk nr 1 helt utbytts och virket i spännverken nr 3 och 

5 del vis ersatts med nytt vi rim. Ett hammarband på ptilar0 nr 6 har även

ledos utbytts. 

I spann 7 är spänn verk nr 5 helt nytt och virket i spänn verken nr 1 , 2 och 

4 delvis förnyat. Två bärbjälkar ha ersatts med nya. 

I soann 8 är spännverk nr 1 helt nytt och i spännverk nr 5 har virket del

vis ersatts med nytt, varjämte två bärbjälkar utbytts. 

I spann 9 har virket delvis utbytts i spännverken nr 1 och 5 och två bär

bjälkar ersatts med nya. 

I spann 10 ha samtliga spännverk och bärbjälkar utbytts mot nya, 

I spann 1-3 och .11 ha spännverk och bärbjälkar riktats och uppkilats, 

En träkista i södra landfästet her ersatts med en ny kista av 8" timmer. 

Nya tvärgående bärsyllar av dimension 12,5 x 12,5 cm och med ett centrum

avstånd av 17,5 cm ha inlagts. 



Slitplanken, som inlades hösten 1958, ha bibehållits vid Ifrågavarande re-

·Nya räcken med å ritningen visad konstruktion ha uppsatts på hela bron.

Allt virke har bolidenimpregnerats, och bron har helt ommålats med Hag-ma

lon träskyddsfärg nr 21 i röd färgton.

Den totala kostnaden för brons reparahon har uppgått till cirka 1 .000

kronor.

Under pågående arbet-en med att sänka ä.lvbottn.en vid brop:!.atsen :, vilka arbe
ten stodo i s&mband med ar.läggandet av Kvistforscns kraftverk i Skellefte
älv, upi::stodo allvarliga skador på bron under november månad 1960.

För att kunna bygga om pelarna nr 7, 8 och 9 1) hade kraftY(clrkot, :i. enl:i.ghet
med vad nedannämnda ritning märkt nr AC 784 k närmare visar, byggt ut en

fångdamm i älven .. ]?ångdammen gick, i en halvcirkel från södra stranden förbi
pelare nr 6 och tillbaka t:Lll södra stranden. Efter tillkomsten 1w fångdam� ..
m� trängdes älvens v-attenarea i hop mot norra stranden, varv:Ld strömhastig
heten ökade särskilt omkring pelarna nr 4 och 5. Materialet omkring och
under pelare nr 5 spolades bort, ocn den ena stenen efter den andra lossna
de ur pelaren och ramlad.e ner i älven. Bil:1 9 a visar den underminerade och
delvis raserade pelaren nr 5 den 26 noYember. I samband med att spann nr 6

lyftes bort den 27 november rasade pelare nr 5 helt samman och störtade
spann nr 5 delvis i älven :; men bl.ev dock hängande kvar i pela.re nr 4, såsom

,/. SY bild 9 b närmare :framgår. 

:Bron är numera åtc➔ ruppbyggci genom kraftverkei;s försorg och på dess bekost
nad. Pelarna nr 4 tiE och med nr 9 ha helt nybyggts enligt ay icraftv,1rlrnt 
upprättade ritningar, vilka granr,ka t.s och godkänts tlv och vattc,nbygg-
nadsstyrelsen och i samband därmed märkts nr AC 784 1, m. 1 n, k, o respektive 
p. De nya pelarna äro grundlagda på större d,jnp än de gamla. Som beklädnad
på de nya pelarna användz�s stenarna från de gamla pf.>larna, För ändamålet
uppmä.rktes stenarna i de gamla pelarna. fö::'e utrivningen, Hå.som närmare visar:;

,/, på bild 10. De triiöYerbyggnader, vilka voro oskadade och vilade på pelare, 
som skulle ombyggas, lyftes bort i befintHgt skick med älp ay en Yid 
aänkningsarbetena använd grävmaski.r.. i enlighe t. med vad som framgår av bild 
11 • 

1)Pelarna äro här och i det efterföl5ande i enlighet med ovannära.nda ritning
nr 5 1>etecknade med nummer från 1 till 10, varvid pelaren närmast Skt�llefteå
landr:1kyrka har nummB:r 1 och pelaren n}irmast Sunnanå nummer 1 O. l ritning
a-rna märkta nr AC 784 1, m, r.c 1 k, o respekt:ive p är därmnot pelaren närmast
Suirnanå betecknad med nummer I och pelaren närmast Sk.ell2fteå landskyrka med
nummer X.



llan de ombyggda pelarna är anordnad en stötbotten av betong, vilken upp

ströms och nedströms är utbildad med längsgående klackar, i vilka äro in

gjutna järnsponter, son ära nedslagna till minst 2,0 m djup ,mder älvbott,m. 

Utanför stötbottnen äro på såväl uppströms- som nedströmssidan utlagda ero

sionsskydd med å ovannamnda av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen godkända r.i.L 

ningar visade bredder och angiven sammansättning. 

Pelare nr 8 är uppströms utbildad med en timmeravvisare till skydd mot 

verkan från flottningsgodset, 

Sedan de nya pelarna färdigställts j inlades de gamla träöverbyggnad,��:rria 

pelarna, varvid ovannämnda grävmaskin åter kum till användning. Bild 12 

visar de nybyggda pelarna nr 5 och 6 samt de återinlagda gamla träöverbygg

naO.erna. På bilden är även synlig stötbottnen mellan pc:la.rna samt utacför 

stötbottnen utlagda erosionsskydd. 

Genom tillkomsten av de nya pelarna nr 4 - 9 har bron en väsent 

höjd standard, då de nya pelarna äro uppförda enligt moderna och med hänsyn 

till brons fortsatta bestånd betryg1,ande principer. Beträffande de övriga 

fyra polarna nr 1 , 2, 3 och 10 liksom ifråga om d.e båda landfästena, för 

vilka samtliga några grundförstärkningtlå tgärder icke vid togos denna gllng, 

finnes ankdning förmoda, att grundläggningen framdeles kan behöva för-

bättraB för att brons bc,stånd. Genom tid efter annan 

undersökningar bör behovet härav utrönas. 

Den 25 - 26 augusti 

Resa Skelleftc1å - Stockholm. 

Stockholm den 30 

!U

erkommande 



Bild 1. Bro över Tv r n 1 U el v U■el-V nn • ledetrtmef • 4. 

Bild 2. Bro �er P lbUlo&n v14 JohAnniafore v U el• kellette . 

ledatrU efaeed ••4 betongp 1jutn1n1 • ■t eödra landt etet 
••O beton1krtn11jutnln1•



Bild 1. Bro övar Tv r n 1 U •I I vus U■el-Vänn&ia. le4etrt■af •••• 

B114 2. Bro �•r PllbUlola vl4 Johnnntefore va U ••- kellefte . 

edetrUm•f•••4 ••4 beton1p 1lutning 10 t aödra landttietet 
••4 beton1krtn1s�utn1n1•



Bild,. Bro 6ver Pllbtileln vid Johanniafora 
I vHs U.eA-:n,ellettel. 

ffed•tNS••f ■ad ■ed betonoAsjutning ea■t 
norra landtlatet ••4 leden för flottninga
aodeet. 
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Bild 5• Bl'O &vor Ulcellette 11 (Lejon tNS•abron) •1c1 l&elleftel landa• 
lcJl'ka l v I 811 unnoa - atelloftel lendalryrka. ll�•n troll n 
t n b8at3an •• 1810-tolet f n pelorna• by cJ 1 eten. 

l. 

Bild,. Bro ti•or Okell ,,. 1• (L JonatrU.ebron) Yld -•11ettel l nd•
kJl"lta vti(J 81? unnan - Skellette landekvru. 114en t GOn 
ett r Oet pel ma bJ • •• ateneune�k och h nsv•n anord ••
t de 1t6rH 1paoneo. 

' ' 

r'e 



Bild 7, Bro 6ver Okellette älv (Lejonetrömebron) vid Skelleftel lande
kyrka a vilg 817 Sunnand - Skelleftel landekyrka. Bilden, tagen 
omkring Ar 1902, visar bron• ddvorande utbyggnad tiver aödra 
stranden. 

l 



J1ld e. Bro tiYer k llefte lY (Le3onetr bron) Yld t llettel l•nd•
kJrlra 4 v :a 817 unnanl • lk•11eftel landekyru. eOatl"tiavr 
• broo r 19' •



' '

Bil4 9•• Bro över Skellefte älv (Lejonetr6mabron) vid Skelleftel landa
kyrka A väg 817 Sunnanl - SkellefteA landekyrka. Pelare nr 5 
underminerad och delvis raserad den 26 november 1960 under 
arbetena med aänkningen av älvbotten. 

Bild 9b. Bro över Ske1l.efte älv (Lejonetrömsbron) vid S�efteA landa
kyrka A väg 817 SunnanA - SkellefteA landskyrka. Pelare nr 5 
raserad och spann nr 5 4elvie st6rtat i älven men hängande kvar 
vid pelare nr 4 sedan spann nr 6 lyfts bort den 27 november 1960. 



1114 10. Dro 6ver Skellette Ul• (Lejonatröeebron) vid kelleftel lanae
kyrka A v111 817 Sunnanl - Skellefiet\ landakyrka. Ugp tirknlng av 
etonarna 1 pelare nr 4 fön utrivning6n 1 aemb nd od arbetena 
11ed Cinkntnsen av Ulvbotten l.r n 1960 ... 1961. 

Bild 11. ro över Skelletto älv (tejonetrö abron) vid SkellettoA l n4•• 
yrka A vt 817 Sunnan - 8kellette l ndekyrka. BonlyftninK av 

trUUverbynsnaa v1c1 ornbyggn 6 av pela 1 &Dalband aod erbotena 
med alinkntngen av Ulvbotten ren 1960 - 1961. 



Btld 12. l'O Uver kellett Ulv (tejonatrhabron) Yld ellette 
lendalr)'r I •tia t.mnan • kell•f e 1 nda yr • 

bJOOd pel rna V oob Vl ·••t terl� a,gO lat -
överb,r. d••• 
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