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Kunskapsunderlag om kulturmiljöer i vatten längs 
Rickleåns och Kågeälvens vattensystem – etapp II 

Uppdraget 

Länsstyrelsen Västerbotten ser behov av framtagande av kunskapsunderlag om kulturmiljöer i 
vatten med anledning av EU´s ramdirektiv för vatten och den av regeringen beslutade 
nationella planen för omprövning av vattenkraften (NAP). I detta arbete berörs kulturmiljöer. 
Syftet med NAP är att alla vattenkraftsanläggningar som producerar el ska ha moderna 
miljötillstånd, miljövillkor och anläggningarnas tillstånd ska omprövas i domstol. Ett viktigt 
syfte med samverkansprocessen är att se till att tillräckliga och korrekta kunskapsunderlag tas 
fram inför domstolsprövningen. Syftet är att skapa ett planerings-/kunskapsunderlag som 
innehåller fördjupade beskrivningar och värderingar av vattenanknutna kulturmiljöer för 
Rickleåns- och Kågeälvens avrinningsområden. Etapp I av uppdraget innebar att gå igenom 
genomförda inventeringar och andra underlag, sammanställa detta och analysera 
kunskapsluckor (Andersson m.fl. 2020). Arbetet genomfördes som ett samarbete mellan 
Västerbottens museum och Skellefteå museum. 
 
Etapp II av uppdraget som har genomförts år 2021 omfattar sex områden: 
1. Utredning av hytta L1938:2894 Storfallet Kågeälven. 
2. Byggnadshistoria 2 kraftverk i Rickleån 
3. Karaktärisering o värdering av Scandiamant i Robertsfors 
4. Registrering av kända forn- o kulturlämningar, byråmässig samt besiktning i fält av 
kända forn- o kulturlämningar. 
5. Dokumentation av dammar i bruk, Rickleån & Kågeälv. 
6. Fornminnesinventering av utvalda områden vid Rickleån samt Kågeälven. 
Även etapp II av arbetet har genomförts som ett samarbete mellan Västerbottens museum och 
Skellefteå museum där Skellefteå museum genomfört punkt 1-3 samt 6 (den del som rör 
Kågeälv) och Västerbottens museum genomfört punkt 4 & 5 samt 5 (den del som berör 
Rickleåns vattensystem). 

1. Utredning av fornlämningsstatus på hyttan L1938:2894 vid Storfallet 
Kågeälven  
Fältbesöket genomfördes av Olof Östlund och Therese Hällqvist, Skellefteå museum och visade 
att inga lämningar eller spår efter hyttan kunde påträffas och därav bedöms fortfarande hyttan 
endast som en ”uppgift om” och får därmed ingen ändrad lämningsstatus. Inget ytterligare 
framkom vid utredningen och det bedömdes att arbetsinsatsen som krävs för att få fram 
ytterligare arkeologisk kunskap av värde inte står i proportion till vad som eventuellt kan gå 
att få fram vid ytterligare arkeologiska insatser.   

2. Byggnadshistorisk karaktärisering och värdering av 
kraftverksmiljöerna vid Masugnsforsen i Bygdsiljum och Älglund, 
Rickleån 
Rapporterna innehåller en historisk bakgrund samt en beskrivning och karaktärisering av 
kraftverken och kraftverksmiljöerna i Älglund, samt i Bygdsiljum, Rickleån. I planeringen 
ingick även en karaktärisering av ytterligare tre kraftverk i Rickleån men under arbetets gång 
kom uppgifter om att Skellefteå kraft planerar att avveckla kraftstationerna i Fredriksfors, 
Sågforsen samt Bruksforsen i Robertsfors, varför dessa kraftverk utgick. Arbetet har utförts av 
Rune Wästerby, Skellefteå museum. Se bilaga 1. 
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3. Karaktärisering och värdering av Scandiamant i Robertsfors. 
Rapporten redogör för de olika byggnadernas historik samt vilka karaktärsdrag och 
egenskaper som är viktiga (bärande värden) för miljöns kulturhistoriska värde. Arbetet har 
genomförts av Pernilla Lindström, Skellefteå museum. Se bilaga 2. 
 

 
Foto av personalen vid massafabriken 1903. Västerbottens museums samlingar. 

4. Registrering av kända forn- o kulturlämningar, byråmässig samt 
besiktning i fält av kända forn- o kulturlämningar.  

Förberedelsearbete 

Befintliga registreringar i Skog & Historia-skikten kontrollerades byråmässigt och de som 
saknade tillräckliga uppgifter valdes ut för fältkontroll. De som bedömdes ha brister i geometri 
eller övriga fel gavs status Utgår vid byråmässig granskning. 

Fältarbete 

Det fanns 43 Skog & Historia-registreringar i anslutning till berörda vattendrag varav 32 har 
besökts och 21 har införts i KMR, alla bedömdes som Övrig kulturhistorisk lämning. Elva 
lämningar kunde inte återfinnas vid fältgranskning och har erhållit status Utgår och 11 
lämningar utgick vid byrågranskning. 
 
Arbetet har genomförts av Berit Andersson & Nina Granholm, Västerbottens museum. 
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5. Dokumentation av dammar i bruk, Rickleån & Kågeälv. 
I utbildningssyfte genomfördes en exkursion till 3 dammar med arkeologer från Västerbottens 
museum och Skellefteå museum den 22/6 där Nina Granholm visade principer för beskrivning 
av dammar. I den sammanställning som gjordes år 2020 (etapp I) gjordes ett urval av 
vattendrag utifrån dammar som fortfarande är i funktion (25 st) utifrån damminventeringen i 
samråd med Länsstyrelsen. Under fältsäsongen besöktes 21 dammar vilka fotograferats och 
beskrivits samt har givits en kulturhistorisk bedömning. 
Den kulturhistoriska bedömningen baseras på Riksantikvarieämbetets Plattform 
Kulturhistorisk värdering och urval: 
”De möjligheter materiella och immateriella företeelser kan ge vad gäller att inhämta och 
förmedla kunskaper om och förståelse av olika skeenden och sammanhang – samt 
därigenom människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som råder idag. ” 
(Raä 2015).  
Karaktäriseringen av dammarnas kulturhistoriska värde baseras på följande begrepp: 
• högt – en miljö som har högt kunskapsvärde, är representativ och/eller gör kulturmiljön 
läsbar 
• måttligt – en miljö som kan vara påverkad av utrivning/förfall, men som ändå är 
representativ och har behållit ett visst dokumentvärde och läsbarhet 
• lågt – en miljö som är fragmentarisk och inte bidrar till läsbarheten av miljön (Johansson 
2020). 
 
Två dammar har bedömts ha ett måttligt – högt kulturhistoriskt värde; Kalvträsk kvarndamm 
samt Storträskdammen. 
Två dammar har bedömts ha ett måttligt kulturhistoriskt värde; Tallträskdammen och 
Åängesdammen. 
Två dammar har bedömts ha ett lågt - måttligt kulturhistoriskt värde; Bjursjödammen och 
Hällforsdammen. 
En damm bedöms ha ett endera lågt eller högt kulturhistoriskt värde: Granträskdammen. 
 
Fjorton dammar bedöms ha ett lågt kulturhistoriskt värde. 
 
Den damm som inte besöktes (Holmbäckendammen) hade enligt uppgift i shapefilen från 2003 
anlagts av en privatperson under 1990-talet, och bedömdes sakna kulturhistoriskt värde. Under 
arbetets gång kom uppgifter om att Skellefteå kraft planerar att avveckla kraftstationerna i 
Fredriksfors, Sågforsen samt Bruksforsen i Robertsfors, varför dessa inte heller besöktes. Den 
kulturhistoriska bedömningen har skett i samråd med Länsstyrelsen. Se bilaga 3. 
Huvudparten av arbetet har genomförts av Berit Andersson & Nina Granholm, Västerbottens 
museum. 
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Bjursjödammen vid Tväråns utlopp ur Bjursjön. 

6. Fornminnesinventering av utvalda områden vid Rickleån samt 
Kågeälven. 
 
I det kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid Kågeälven och Rickleån som färdigställdes under 
2020 (etapp I) hade särskilt prioriterade områden för fornminnesinventering utpekats. Där 
fanns även uppgifter om vilka dammar som skulle besökas under 2021. De områden som var 
belägna i närheten av de dammar som skulle besökas valdes ut för kommande fornminnes-
inventering. 

Fornminnesinventering i Rickleåns vattensystem. 
Fornminnesinventering längs Risån: 
Här hade ett flertal möjliga fångstgropar identifierats i terrängskugga och 20 fångstgropar har 
införts i KMR. Alla bedömdes som Fornlämning. Många var belägna på mindre myrholmar 
där även ett flertal Bleckor (5 st) med kronstämplar påträffades. Längs Valburån registrerades 
tre dammar, bleckorna och dammarna erhöll status Övrig kulturhistorisk lämning. 
 
Fornminnesinventering längs Sikån: 
Här inventerades främst områden med isälvssediment kring Villvattnet. Inga boplatslämningar 
påträffades i området. Fyra kolningsanläggningar registrerades på Ön. Uppströms 
Hällforsdammen fanns rester av en äldre damm. Alla bedömdes som Övrig kulturhistorisk 
lämning. En Härd registrerades N om Sikån nedströms Villvattnet som bedömdes som 
Fornlämning. 
 
Fornminnesinventering längs Tallån: 
Här registrerades 9 lämningar som kan knytas till flottningsepoken, rester av ett sågverk och 
ett kraftverk samt ett brofundament. Även 2 kolningsanläggningar registrerades. Alla 
bedömdes som Övrig kulturhistorisk lämning. 
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Fornminnesinventering längs Rickleån: I kunskapsunderlaget för Kågeälv och Rickleån från 
2020 föreslås För att bättre förstå brukets påverkan på dåtidens naturmiljö bör även ett antal 
kolbottnar registreras uppströms Robertsfors samhälle. Mellan Antfäboda och Åkroken i 
Rickleån registrerades 11 kolbottnar och en kolarkoja inom ett 1000 x 300 meter stort 
område. Ytterligare kolbottnar kan anas på terrängskugga. Kolbottnarna har bedömts som 
Övrig kulturhistorisk lämning. 
 

Fornminnesinventering i Kågeälvens vattensystem. 
Fornminnesinventering längs Kusån: 
Här har 17 lämningar påträffats längs med sträckan för Skellefteå museums inventerings 
område 1. Majoriteten består av flottningslämningar, som: ledarmar, stenkistor, kvarn. Övrigt 
som registrerades var husgrunder, kokgrop, rösning, bro, färdväg, tjärdalar. Området utanför 
inventerings området kan antas ha flertalet tjärdalar. Då de är relativt synliga på 
terrängskuggningen. 3 bedöms som Fornlämning och resterande lämningar har status som 
Övrig kulturhistorisk lämning, 14 st. (se bil. 4) 
 
Fornminnesinventering längs delar av Klintån: 
Här har 1 lämning påträffats längs med den påbörjade sträckan för Skellefteå museums 
inventeringsområde 2. Ca 3,5 km av Klintån inventerades. En tjärdal påträffades i området, 
den erhöll status Övrig kulturhistorisk lämning. (se bil. 4) 
 
Fornminnesinventeringen har genomförts av Berit Andersson och Nina Granholm, 
Västerbottens museum samt Olof Östlund och Therese Hällqvist, Skellefteå museum. 
  

Till KMR Fornlämning  Ökl Utgår 
Inventering Kusån 17 3 14  
Inventering Klintån 1  1 1 
Inventering Risån 28 20 8  
Inventering Sikån 6 1 5  
Inventering Tallån 14  14  
Inventering Rickleån 12  12  
Summa 78 24 54 1 
Tabell över registrerade lämningar per vattendrag 
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Kort sammanfattning
Detta dokument innehåller en historisk bakgrund 
samt en beskrivning och karaktärisering av kraftver-
ket och kraftverksmiljön i Bygdiljum, Rickleån.

Objekt
Bygdsiljum kraftstation
Bygdsiljum
Västerbotten

Fastighetsägare
Skellefteå kraft AB

Kulturhistorisk status
-

INLEDNING

Vy uppströms dammen mot landsvägsbron
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5Kraftstationens historik
Vid Masugnsforsen i Bygdsiljum har det ända sedan 
1600-talet bedrivits verksamhet som varit beroende 
av kraften i det strömmande vattnet. Västerbottens 
första gruva öppnades 1637 i Bygdsiljum. Masugnen  
och hammaren förlades vid forsens nedre del. Gru-
van fick en kort livslängd och några bevarade min-
nesmärken av masugnen finns inte. 
Vid samma tid, under 16- och 1700-talen användes 
också forsens strömmande vatten för skvaltkvarnar. 
Omkring år 1800 byggdes en ny och större damm för 
skvaltkvarnarna. Även den i forsens nedre del. Den 
kom med tiden att få benämningen Gamla kvarn-
dammen.
Omkring 1850 uppfördes en ny damm för två då 
nybyggda skvaltkvarnar. Den placerades högre upp 
och i det läge som kvarndammen i Bygdsiljum haft 
sedan dess. På 1870-talet uppförde byamännen 
en större mjölkvarn, med vattenhjul på horisontell 
axel. Den sattes upp på forsens norra sida, där de 
två senast byggda skvaltkvarnarna hade stått. Se-
dan Bygdsiljums Kvarnaktiebolag hade bildats 1913, 
uppfördes en ny och större kvarn. Den kvarnbyggna-
den står kvar på platsen idag 2021. Den utnyttjade 
fallhöjden uppgick då när kvarnen byggdes till 4,8 
meter.
Redan 1850 fanns planer på att bygga ett sågverk vid 
Masugnsforsen. Det blev emellertid inte verklighet 
förrän 1873, sedan Bygdsiljums Sågaktiebolag hade 
bildats. Robertsforsbolaget som då hade blivit ägare 
av den södra delen av Masugnsforsen motsatte sig 
sågbygget. Detta med hänvisning till att flottningen, 
som bolaget hade rättigheten till, skulle försvåras vid 

ett sågverksbygge. Sågen färdigställdes men tvis-
ten avgjordes i efterhand på tinget. 1876 träffades 
en förlikning som gick ut på att Robertsforsbolaget 
köpte sågen, men medgav Bygdsiljums byamän till-
stånd att såga 5 000 timmer varje år.
De första initiativen för att elektrifiera bygden kom 
1917, när Bygdsiljums Elektriska Förening bildades. 
Föreningens första uppgift blev att montera in en 
växelströmsgenerator i såghuset, som via en kugg-
växel var kopplad till sågens vattenturbin. Turbinen 
var tillverkad på Ursvikens Mekaniska Verkstad, som 
under 1910-talet levererade turbiner till flertalet av 
de små sågverk och kraftstationer som uppfördes i 
Norra Västerbotten. Generatorn levererade el från 
den 15 augusti till den 1 maj varje år. Den person som 
ansvarade för driften på kraftstationen var under 
sommaren kapten på Robertsforsbolagets bogser-
båt på Bygdeträsket. När sågen användes frånkopp-
lades också generatorn, för att kraften från turbinen 
skulle räcka till sågningen.
Under 1920-talet påbörjades utredningar för en ut-
byggnad av flera forsar i Rickleån. Sedan Bygdsiljums 
Elektriska Kraftaktiebolag hade bildats 1923, beslöts 
omedelbart att en kraftstation, fristående från sågen 
skulle uppföras i Masugnsforsen. Platsen som utsågs 
låg söder om ån, ca. 85 m nedströms den plats där 
sågen fanns. I stationen installerades två dubbla 
Francisturbiner med regulatorer och växelströmsge-
nerator för 350 kVA.
I Andersfors hade kvarnägaren Berglund uppfört en 
kraftstation 1917. En anläggning som erbjöds det 
nybildade bolaget i Bygdsiljum att förvärva. Efter 
köpet 1924 utbyggdes ledningsnätet och ett behov 

ALLMÄN ORIENTERING
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6 av utökat aktiekapital uppstod. Då gick Skellefteå 
Stads Elverk in med kapital och blev huvudägare i 
Bygdsiljumbolaget. I samband med detta samman-
kopplades även Bygdsiljums kraftstation med den 
nyuppförda stationen i Älglund
I början av 1970-talet hade en omfattande ombygg-
nad av dammen genomförts. En ombyggnad som 
även innebar ett nytt svalltorn. Under 1970-talet 
gjordes också en offentlig utredning om möjlighe-
terna att utveckla vattenkraften (SOU 1976:28 – Vat-
tenkraft och miljö). Där konstaterades att Rickleån 
hade potential. Man menade att utan ytterligare sjö-
regleringar skulle produktionen i Bygdsiljum kunna 
öka från 1,5 till 6 GWh/år.
I mars 1979 eldhärjades Bygdsiljums kraftstation. 
Maskinhuset med instrument och ställverk förstör-
des helt. Svalltorn och turbiner var dock oskadda. 
Bolaget bestämde att en ny skulle uppföras på sam-
ma plats. Den gamla turbinen kunde efter renove-
ring återanvändas. En generator på 240 kVA från 
Mjödvattnets kraftstation kunde, liksom regulator 
efter renovering insättas i den nya stationen. 
Därefter har stationen byggts om och försetts med 
nya aggregat 2018, vilka beskrivs på följande sidor.

 
Miljösammanhang
Kraftstationen ligger mitt i Bygdsiljums samhälle, i 
anslutning till ån och till Burträsksvägens bro över 
ån. Väster om bron utvidgar sig ån till ett sel. Ett 
lugnvatten vid vars strand Vestmans café samt även 
campngplatsen finns. I nordväst utbreder sig det 
stora Bygdeträsket, med sitt böljande odlingsland-
skap längs strändena. Ett landskap som bedömts 
vara en kulturmiljö av riksintresse. 
Riksintresset sträcker sig fram till landsvägsbron, 
så kraftstationen ligger utanför, men i det område 
som bedömts utgöra ett värdefullt odlingslandskap 
ingår även Masugnsforsen och den plats där kraft-
stationen finns.
Kraftstationen är belägen på Rickleåns södra sida. 
På norra sidan har av tradition kvarnarna funnits. 
Den mjölkvarn som byggdes 1913 står fortfarande 
kvar på platsen.

Tidigare dokumentation/källor
Ivar Hellder; Vattenkraft i Burträsk socken - Bilaga till 
1975-års årsredovisning för Skellefteå kraftverk.

Lage Johansson; Skellefteå museums industriinven-
tering, 2000
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Damm 
Från kraftverksdammen och uppströms bidar Rickleån 
en stilla vattenspegel fram emot bron där Burträskvä-
gen passerar över. 500 meter längre uppströms finns 
ännu en bro, där Dammvägen passerar över precis vid 
Bygdeträskets utlopp i ån. Där finns också en damm 
med oklar ålder och ursprung, men till synes med syf-
tet att bevara vattennivån i träsket vid låg eller nomal 
vattenföring och släppa mera vid högvatten.  
Dammen har tre utskov. Sidoutskoven med fasta för-
dämningar i betong som inte släpper förbi vatten vid 
normal vattenföring.  Vid högt vattenstånd i träsket 
rinner dock vattnet över betongfördämningarna. Det 
mittre utskovet är öppet och släpper den normala vat-
tenföringen till ån.
Kraftverksdammen som i huvudsak härstammar från 
tidigt 1970-tal, är utförd i armerad betong och har även 
den tre utskov. Det norra och det mittre utskoven är 
försedda med segmentluckor och avbördning av vatt-
net via skibord i betong. De båda utskoven har cirka  9 
meter bredd vardera. Över dammen är en en bro med 
gångbana i betong upplagd.

Uppströms dammen mot landsvägsbron

 Avbördning av vattnet via skibord. 

Dammen med intaget till stationen närmast

Forsen med intaget till vänster och kvarnen till höger

BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNINGAR
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Intag
Vid dammens södra landfäste, sammanbyggd med 
den övriga dammkonstruktionen, finns intaget till 
stationen. En öppning i betongkonstruktionen med 
risgaller och en kort kanal till intagshuset.  I intags-
huset finns en vertikal järnlucka, till det schakt på 7 
meter som utgör svalltorn under huset. 
Intagshuset uppfördes vid mitten på 1980-talet med 
väggar av betongelement och utvändigt frilagd bal-
last samt ett sadeltak med trapetsprofilerad plåt.
I huset finns en manövercentral för dammens luckor, 
som regleras med hyudralik. De är dock vid en nödsi-
tuation möjliga att reglera även med handpumpning.
Från intagshusets svallschakt levereras vattnet via en 
ståltub i mark till maskinhust som är beläget cirka 50 
meter nedströms. Där forsen slutar.

   Intagshuset 

Intagshuset och dammen med sin brobana

 Dammluckan i intagshuset
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10 Stationsbyggnad och maskinell utrustning
Stationsbygganden uppfördes efter att den gam-
la hade brunnit 1979, och stod färdigt vid mitten av 
1980-talet. Den maskinella utrustningen som då sattes 
in var gamla och renoverade, men är därefter i sin hel-
het bytt 2018.
Byggnaden är en sluten, kvadratisk byggnad med 
väggar av betongelement, med på utsidan frilagd bal-
last. Taket är ett lågt lutande sadeltak med trapetspro-
filerad plåt. Två fönster och en pardörr i plåt på östra 
sidan.
Den maskinella utrustningen utgörs av en Kössler, 
Kaplan bulb turbin från 2018, med inbyggd generator 
och med automatisk reglering via datorprogram. Den 
leverar 1 175 kW vid 250 varv per minut, med en vat-
tengenomföring på 18,5 m2/s.
Cirka 5 meter nedströms turbinen återbördas vattnet 
till ån, via en betongkanal. Kanalen är försedd med 
en vertikal lucka i träplank vid utloppet, för att kunna 
torrlägga turbinen vid eventuella underhållsarbeten. 
Luckan löper i vertikala stålbalkar.

Stationsbyggnaden

Kaplan bulb turbinen

Utlopp, maskinhus och intagshus på åns södra sida.
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11Kulturhistorisk bedömning och värdering
De synliga delarna av Bygdsiljums kraftstation be-
rättar om återuppbyggnaden på 1980-talet efter 
branden 1979. Den speglar en tid när samhällsut-
vecklingen hade varit stark och nya sätt söktes för att 
producera mera elektricitet.
Byggnaden för intag och station är enkla elemen-
byggen, utan andra arkitektoniska ambitioner än att  
smälta in och vara anonyma. 
Forsen har en flera hundra år gammal historia av 
att ha varit utnyttjad som kraftkälla. Forsnacken har 
genom århundraden varit försedd med diverse oli-
ka dammkonstruktioner. Dagens damm har ett ur-
sprung i det tidiga 1970-talet, men ger en påminnel-
se om att det strömmande vattnet i forsen både är 
och har varit betydelsefullt för Bygdsiljum.
Den vattenspegel och det sel som fördämningen 
skapar, är också ett värdefullt tillskott till miljön i 
samhällets mest centrala delar. 
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Inventeringsobjekt 
 

 

Miljö Utpekad kulturmiljö 
Karta 

 
 

Dammar och 
vattenvägar 

Utnyttjar fallhöjden i Masugnsforsen där Bygdeträskets övergår i 
Rickleån. En regleringsdamm finns uppströms vid träskets utlopp. 

Reglering Hela stora Bygdeträsket utgör regleringsmagasin. Tillflöden till träsket 
är/har varit försedda med regleringsdammar. 

Vattenspegel Uppströms dammen där ån börjar och rinner stilla under Burträskvägen 
och genom samhället, samt hela stora Bygdeträsket. 

Fallhöjd 
Dammlängd 

Fallhöjd 7 m vid dammen i Masugnsforsen. 
Dammlängd totalt ca 18 meter. 

Dammkonstruktion 
Byggår  

Betongdamm med tre utskov. Två utskov reglerbara med sektorluckor. 
Den södra har intag med risgaller och invändig lucka i svalltorn.  
Byggår I huvudsak tidigt 1970-tal. 

Avbördning Skibord.  
 

Intag, typ Galler, lucka och svallschakt. 
 

Utlopp, typ 10 m betongkanal till Rickleån. 
 

Nedströms vattenväg Stilla strömmande vatten nedströms forsen. 
 

Vattendrag Rickleån   
Kommun Skellefteå   
Socken Burträsk   
Beskrivning upprättad av Rune Wästerby Datum   
Besök på platsen av Rune Wästerby Pernilla Lindstrm Datum  2021 10 19 
Kontaktperson Simon Lindberg Tel/mail  
Närvarande vid besöket Simon Lindberg, Kristina Forssell   
Ägare  Skellefteå kraft AB Tel/mail  



BYGDSILJUM KRAFTSTATION, SKELLEFTEÅ
KARAKTÄRISERING OCH VÄRDERING

SKELLEFTEÅ MUSEUM

13



BYGDSILJUM KRAFTSTATION, SKELLEFTEÅ
KARAKTÄRISERING OCH VÄRDERING

SKELLEFTEÅ MUSEUM

14

Dammen från söder, med intaget 
till kraftstationen närmast och de 
två segmentluckorna med utskoven 
längre bort.

Intagshuset med den invändiga luck-
an till det svalltorn (svallschakt) på 7 
meter som finns under huset.

   BILDER
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Maskinhuset med sin Kaplan bulb turbin 

Masugnsforsen
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Intaget med risgrind och svalltornet (svallschaktet). 
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Kort sammanfattning
Detta dokument innehåller en historisk bakgrund 
samt en beskrivning och karaktärisering av kraftver-
ket och kraftverksmiljön i Älglund, Rickleån.

Objekt
Älglunds kraftstation
Robertsfors
Västerbitten

Fastighetsägare
Skellefteå kraft AB

Kulturhistorisk status
-

INLEDNING

Historik
Älglunds Elektriska Kraftaktiebolag hade bildats 
1918 för att leverera elström till Ånäset och omgi-
vande byar. Bolaget uppförde 1920 en kraftstation i 
Rickleån. Redan 1925 överläts bolagets anläggning-
ar till Skellefteå stads elverk. 
En 20 kV ledning byggdes till Bygdsiljum för samkör-
ning av anläggningarna. Detta visade sig värdefullt 
när Älglunds kraftstation i april 1926 totalförstördes 
i en brand. Då kunde man trots detta med en för-
bikoppling förse Älglund kraftstations abonnenter 
med elström från Bygdsiljum. Efter denna olycka  fö-
rekom ingen produktion av elkraft i Älglund under 
många år.
Under 1970-talet genomfördes en stor offentlig 
utredning om möjligheterna att utveckla vatten-
kraften (SOU 1976:28 – Vattenkraft och miljö). Där 
konstaterades att Rickleån hade potential. Ett nytt 
kraftverk i Älglund skulle kunna ges en fallhöjd på 30 
meter, genom att i huvudsak nyttja befintligt tillopp 
till den gamla stationen, och genom att spränga en 2 
km lång utloppstunnel som skulle mynna nedströms 
Åselestupet. 
Denna lösning kom till utförande 1984 - 1985, när 
Skellefteå kraft AB anlitade Kullenbergs Bygg AB 
från Göteborg att utföra en anläggning för elkrafts-
produktion i stort efter de principer utrednigen fö-
reslagit.

Miljösammanhang
Älglunds kraftstation ligger vid Rickleåns östra sida 
och precis vid forsnacken där Lill-Långforsen börjar.   
Vid forsens nedre del ligger den lilla byn Älglund. Ös-
ter om forsnacken finns också en 150 m lång grävd 
kanal som var vattenintag redan till den första kraft-
stationen på platsen. 
Vid kanalens slut finns vattenintaget med intagshus 
och 20 meter i sydväst själva stationsbyggnaden. 
200 m väster om intaget är forsnacken på det natur-
liga flödet. Där finns idag en damm som uppströms 
skapar ett lugnvatten med en bredd på upp till. 250 
meter av den i övrigt relativt smala Rickleån. Genom 
forsen rinner ett mycket begränsat vattenflöde vid 
normalvatten. Detta gäller då även Stor-Långforsen 
och Gammfäbodforsen, innan vattnet återställs ned-
ströms Åselestupet.
Platsen för stationen är avskild från annan bebyggel-
se. Den anknyter till ett jordbrukslandskap i söder, 
men är till största delen avgränsad med vegetation 
och kan inte sägas vara en del i jordbrukslandskapet. 
Det som framförallt karaktäriserar Älglunds kraftsta-
tion är hur lite den syns i landskapet. Bortsett då från 
dammen och vattenförlusten i forsarna.  Slälva kraft-
stationen är under jord, i ett bergrum långt  under 
marknivå. 
Vid utloppet, Gammfäbodforsen och Åselestupet 
finns ett mycket intressant landskap präglat dels av 
fäbodbruket, men också av vattnets irrvägar i det på 
platsen något kuperade landskapet.

ALLMÄN ORIENTERING
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Intagskanalen. Anlagd redan 
för den första stationen 1917, 
men förstorad och förbättrad 
när den nya stationen bygg-
des 1985

Intaget med risgaller, intagshus 
med sitt underjordiska svalltorn 
och i bakgrunden ställverk och 
transformatorstation. Risgallret 
måste regelbundet rengöras. 
Det som fastnat forslas bort 
med transportbandet och 
conainern till vänster om bygg-
naden. 

Stationsbyggnaden är en rela-
tivt liten och enkel byggnad. 
De allra flesta av stationens vi-
tala delar finns förlagda under 
marknivån.

Tidigare dokumentation/källor

Eric Forsgren; Boken om Robertsfors, 1997

Lage Johansson; Skellefteå museums industriinven-
tering, 2000

Karta över dammen, intaget och stationen 
i Älglund.

Karta över utloppet i Rickleån vid Åse-
lestupet
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BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNINGAR

Damm
Vid den naturliga älvsfåran är vatten uppdämt med 
en fyllningsdamm, som på mitten kompletteats med 
en betongdamm med två utskov. Utskoven är före-
sedda med segmentluckor. Betongpelaren mellan 
de båda utskoven är försedd med en rund plåtka-
nal. Genom denna flödar vatten till den miniminivå 
som vattendomen fastställt, när segmentluckorna är 
stängda.
Vid besökstillfället var den ena segmentluckan till 
viss del öppen och släppte då vatten förbi stationen. 
Över dammen går också besöksvägen till statonen. 
Över utskoven är vägen förlagd på en bro över be-
tongbalkar. De båda utskoven har en bredd på cac. 
11 meter vardera. 

Intag
Vid änden av den intagskanal, som påbörjades re-
dan när den första stationen uppfördes, men senare 
kompletterats, finns intagshuset. Närmast intaget är 
kanalens väggar förstärkta med betong. Framför in-
taget finns en höj och sänkbar lucka samt ett rens-
galler. Ett galler som regelbundet måste rengöras för 
att inte minska tillflödet och därmed ge fallförlust till 
stationen.
Från intaget går en vertikal kanal 30 meter ner i ber-
get, där själva stationen finns. Den vertikala kanalen 
fungerar då också som svalltorn, vilket ger ett utjäm-
nat vattentyck och flöde till turbinen.
Intagshuset är en kvadratisk byggnad, utförd i be-
tongelement med frilagd ballast. Pulpettaket är upp-
byggt i en träkonstruktion, med lockpanel på sidorna 
och trapetsprofilerad plåt på toppen.

Stationsbyggnad
Stationsbyggnaden är en sluten byggnad med rek-
tangulär plan och ett pulpettak. Väggarna är liksom  
på intagshuset uppförda av betongelement med på 
utsidan frilagd ballast. Del av väggarna vid nordöstra 
hörnet är uppförd platsgjuten i betong gjuten mot 
brädform. Där finns även stora, rektangulära kanaler 
i rostfri plåt på väggen och upp till tak.  Kanaler för 
till- och frånluftsventilation.
Ovanpå betongelementen är en taköverbyggnad i 
trä uppförd. Den har fasader i lockpanel, som på nor-
ra sidan är lika hög som betongelementen, men på 
södra sidan ca halva den höjden. Panelen är målad i 
en gråblå kulör. Takbeläggningen utgörs av trapets-
profilerad plåt.
Pä stationens fasad mot väster är en skylt uppsatt, 
som ger en god information om  kraftstationens 
funktion. Där anges att det för bygget behövdes 
3000 m3   betong, 150 ton armering och 5000 m2 
formsättning. Dessutom anges att vattnets fallhöjd 
från intagshuset och ner till turbinen under stations-
huset är 30 meter, att drivvattenföringen är 25m3/sek 
och att effekten som produceras är 6500 kW. Man får 
också veta att avloppstunnelns från stationen har en 
area på 26 m2 och en längd på 3000 meter.
I stationens markplan finns viss reglerutrustning, 
personalutrymmen  och rum för kontorsgöromål. 
Stationens producerande utrustning finns dock 30 
m under mark. Tillträde dit erbjuds med hjälp av en 
liten Alimakhiss (Mini-Scandi Alimak -85) och en spi-
raltrapp i varmförzinkat stål.



ÄLGLUND KRAFTSTATION, ROBERTSFORS
KARAKTÄRISERING OCH VÄRDERING

ÄLGLUND KRAFTSTATION, ROBERTSFORS
KARAKTÄRISERING OCH VÄRDERING

SKELLEFTEÅ MUSEUMSKELLEFTEÅ MUSEUM

10 11Maskinell utrustning
Den producerande utrustningen består av:
En stående Kaplanturbin samt en trefas synkrogene-
rator med kolfiberborstar av fabrikat Elin-Union AG.  
Generatorn är integrerad med turbinen och saknar 
separat matare eller regulator. Regleringen styrs 
med automatik via dataavläsning och förprograme-
ring.
Kylning av maskiner utförs med vatten från ån, som 
då först måste renas från partiklar. 

 

Maskinhall
Tillträde till den maskinella utrustningen under jord, 
erhålls från  stationen via en liten Alimakhiss eller 
med hjälp av en 30 m lång spiraltrapp i varmförzin-
kat stål. I bergrummet 30 meter under mark finns för-
utom turbin och generator, även en 25 tons travers 
inbyggd. Denna finns för att kunna lyfta ut de stora 
maskindelarna i generator eller turbin om behov ar-
vreparation eller service skulle uppstå. 
För detta ändamål finns även en 190 m lång, lutande 
tunnelgång från maskinhallen och upp till markni-
vån. Den finns för att kunna transportera delar vid 
eventuella reparationer, men även transport av an-
nan utrustning som kan behövas i maskinrummet.



ÄLGLUND KRAFTSTATION, ROBERTSFORS
KARAKTÄRISERING OCH VÄRDERING

ÄLGLUND KRAFTSTATION, ROBERTSFORS
KARAKTÄRISERING OCH VÄRDERING

SKELLEFTEÅ MUSEUMSKELLEFTEÅ MUSEUM
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Tre kilometer och tre forsar nedströms kraftstationen 
återbördas vattnet till Rickleån. Platsen är nedströms 
Gamfäbodforsen. Där finns också ett landskap och 
en vegetation som fortfarande är präglad av det fä-
bodbruk som förekommit. Landskapet är också om-
växlande och dramatiskt, med lugnare vatten mellan 
forsar och fall.
I den nedre delen av forsen som kallas Åselestupet, 
är ån smal och bildar ett litet vattenfall när vatten 
släpps genom dammen i Rickleån. Platsen utgör ett 
besöksmål, både för fiskets och för den fina naturens 
skull. En gångbro finns här över ån och även en liten 
raststuga. 
Omedelbart nedströms Åselestupet, där vattnet 
återgår till ett lugnt strömmande flöde, är utloppet 
från Älglunds kraftstation. Relativt diskret kommer 
tunneln fram under vägen, som går fram till rast-
stugan och till forsen. Tunnelns mynning är klädd i 
betong, men det är det enda som antyder att vatten-
flödet inte är naturligt.

Kulturhistorisk bedömning och värdering
Älglunds kraftstation är i sin helhet en anläggning 
från mitten av 1980-talet. Den speglar en tid när 
samhällsutvecklingen hade varit stark och nya sätt 
söktes för att producera elektricitet.
Byggnader för intaget och för kraftstationen är enkla 
elementbyggen i betong, utan särskilda arkitekto-
niska ambitioner. De speglar trots detta ändå sin tids 
syn på industribyggande och på rationalitet i byg-
gandet. Konstruktionen med sprängd bergtunnel 
för  både svalltorn och utlopp, men även för maskin-
hallen är speciell men inte unik.
Maskinerna var alla nya när kraftstationen byggdes. 
En Kaplanturbin med integrerad generator och auto-
matiskt reglerad med dataprogram.
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Miljö Utpekad kulturmiljö 
Karta 

 
  
Dammar och 
vattenvägar 

Utnyttjar fallhöjden i tre forsar längs en 3 km lång sträcka av Rickleån.  

Reglering  
Vattenspegel Uppströms damm och intagskanal. 
Fallhöjd 
Dammlängd 

Total fallhöjd 30 m innefattande tre forsar och tre km längd. 
 

Dammkonstruktion 
Byggår  

Fyllningsdamm med ca 25 m del på mitten med två utskov 2 x 11 m breda 
1985 

Avbördning Via rund ståltub i dammens betongkonstruktion, samt vid behov 
segmentlucka. 

Intag, typ Galler, lucka och svalltorn. 
 

Utlopp, typ Bergtunnel med utlopp nedströms Åselestupet. 
 

Nedströms vattenväg Nedströms utloppet strömmande vatten i Rickleån. Mellan damm och 
utlopp minimal vattenföring i ån vid normal produktion. 

 

Vattendrag Rickleån   
Kommun Robertsfors   
Socken Nysätra   
Beskrivning upprättad av Rune Wästerby Datum   
Besök på platsen av Rune Wästerby, Pernilla Lindstrm Datum  2021 10 19 
Kontaktperson Simon Lindberg Tel/mail  
Närvarande vid besöket Sinom Lindberg, Kristina Forssell   
Ägare  Skellefteå kraft AB Tel/mail  
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Dnr 110/2021 



Bild 1. Ankarjärn och kulfogar på den gamla pappsalen. 
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Bild 2. Spritfabriken 1942. Foto: Bertil Ekholtz, Västerbottens museum. 
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Kort sammanfattning
Detta dokument innehåller en byggnadshistorisk 
karaktärisering och värdering av fabriksmiljön Scan-
diamant i Robertsfors. Rapporten redogör för de oli-
ka byggnadernas historik samt vilka karaktärsdrag 
och egenskaper som är viktiga (bärande värden) för 
miljöns kulturhistoriska värde. 

Objekt
Scandiamant
Robertfors
Västerbotten

Fastighetsägare
Brukett Sverige AB
Mikael Bergmark

Kulturhistorisk status
Ingår i riksintresset Robertsfors. 

INLEDNING
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På den lilla byn Edfastmarks ägor vid Rickleån anla-
des 1759 ett järnbruk. Herrgård, kontor samt bygg-
nader för brukets lantbruk uppfördes på östra si-
dan av Rickleån. Under 1800-talet utvecklades och 
breddades verksamheten då skogen och träet fick 
allt större betydelse och sågverken blev den viktiga 
grenen i bolaget.

1904 kompletterades träverksamheten med en sul-
fitfabrik, Robertsfors massafabrik, som förlades på 
en bergsplatå nordväst om jordbruksmarken på 
Brännan. Seth Kempe som då var VD för bolaget 
startade även sulfitfabrikerna i Örnsköldsvik (Dom-
sjö) 1903 samt Hörnefors 1906. I båda dessa fabriker 
var det teknikern Magnus Hansson som konstruera-
de processen, möjligtvis var han även verksam i Ro-
bertsfors. 

Beslut om att starta en sulfitfabrik i Robertsfors fatta-
des redan 1902. Fabriken skulle ha en kapacitet på 6 
000 ton massa per år. I april 1904 stod den klar. Som 
bränsle användes ved och avfall från sågverket. Till-
sammans med elen från den tio år tidigare byggda 
kraftstationen i Rickleån, var den nya fabriken själv-
försörjande på både råvara och energi. En ny expan-
siv period inleddes därmed för bolaget. 

Efter första världskriget expanderade verksamheten
vid såväl sågen som sulfitfabriken. Bolagets egna 
skogarna räckte inte längre till och man började 
därför köpa in virke från andra skogsägare i områ-
det. Toppåret 1929 hade sågen inte mindre än 818 

anställda. I sulfitfabriken sysselsattes vid samma tid 
runt 150 personer. 1930 byggdes sulfitfabriken ut. 

På 1930-talet hårdnade onkurrensen om virket ge-
nom att allt fler små cirkelsågar etablerades i det 
västerbottniska skogslandet. Verksamheten vid vat-
tensågen lades därför ner 1935. Också sulfitfabriken 
brottades med problem och kunde under de första
åren på 1940-talet bara köras periodvis trots att man 
1940 kompletterade fabriken med tillverknng av 
motorsprit (se bild 2). 

Den 20 februari 1948 kom beskedet att sulfit- och 
spritfabriken skulle läggas ned. Någon arbetslöshet 
att tala om uppstod dock inte, samtidigt aviserade 
nämligen ASEA att man skulle bygga ut i Roberts-
fors. Tillsammans med andra projekt gjorde det att 
samhället klarade nedläggningen förhållandevis väl. 
Utrustningen i sulfitfabriken monterades ned och 
såldes till Argentina. Kvar av Robertsforsbolaget blev 
jordbruket som avvecklades 1968 samt skogarna i 
form av en skogsförvaltning inom Mo och Domsjö 
AB, idag Holmen AB.

1962-64 etablerades industriell diamanttillverkning 
av ASEA i den gamla massafabriken. 1967 bildades 
Scandiamant som 1975 köptes upp av det sydafri-
kanska bolaget DeBeers, sedermera Element six. Ca 
260 anställda fanns som mest i Robertsfors.

Miljösammanhang
Fabriksområde med sulfitfabrik från 1902 och sprit-
fabrik från 1941 samt vissa tillägg från 1970- och 

ALLMÄN ORIENTERING



Bild 3. Foto av personalen på massafabriken 1903. 
Västerbottens museums samlingar. 
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6 1980-talet då här inrymdes syntetisk diamanttill-
verkning med påföljande högteknologisk utveckling 
i ortens näringsliv. 

Tidigare dokumentation/källor
Bertil Boethius: Robertsfors historia, 1921

Eric Forsgren; Boken om Robertsfors, 1997

Lage Johansson; Skellefteå museums industriinven-
tering, 2000

Lars Klingström; Robertsfors - ett bruk med spännan-
de historia, Skogshistoriska sällskapets årsskrift 2015
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8 1. Pappsal 1902-03
Beskrivning: Byggnad uppförd  i rött tegel med kulfogar 
och småspröjsade vita fönster med välvda överstycken. 
Taket är ett sadeltak med kraftig lutning. Tegelfasader-
na är försedda med dekorativa ankarslut. 
Funktion: Här gjordes pappersmassan genom att cellu-
losafibrer pressades samman i pappersmaskinen så att 
massan urvattnades. Torkning skedde genom att mas-
san eller papperet passerade uppvärmda valsar. Senare 
fanns här glimmerpressen till diamanttillverkningen. 
Används idag som serverhall för kryptovaluta samt för-
råd. På vinden finns en elverkstad samt fikarum.
Skick: Byggnaden i princip helt intakt förutom några 
mindre tillbyggnader. 

4. Sileri 1902-03 
Beskrivning: Sileri uppfört i rött tegel med tandsnitt vid 
takfoten och tunnvalvstak täckt med falsad plåt samt 
med en lanterninvåning i betong. Småspröjsade röda 
fönster med välvda överstycken. På foto från 1903 ser 
byggnaden ut att ursprungligen ha varit byggd i en vå-
ning med pappklätt sadeltak.
Funktion: Här renades massan från kvistar och föro-
reningar som inte kokades sönder i processen. Dessa 
sorterades ut i virvelfällor och mekaniska filter. För att 
tillverka papper krävdes finfördelade träfibrer, i princip 
renad cellulosa. Den blekta massan silades för att vaska 
fram en homogen massa. Det som blev kvar av mas-
san efter att cellulosafibrerna skilts av gick under be-
greppet restlut. På vinden har en gymnastiksal inretts, 
troligtvis i senare tid då alla fönster där har satts igen. I 
lanterninens gavelspets har ett runt fönster funnits.  
Skick: Välbevarat trots takbyte och igensatta fönster.

BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNINGAR

Bild 4. Gavelparti på pappsalen från 1902-03.  

Bild 5. Igensatta fönster på sileriets lanterninvåning.

Bild 6. Gymnastiksal på sileriets vind.
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10. Kokeri 1902-03
Beskrivning: Byggnad uppförd av rött tegel med 
tunnvalvstak täckt med falsad plåt samt en lanter-
ninvåning i betong. På foto från 1903 ser byggnaden 
ut att ursprungligen ha haft sadeltak samt fler föns-
ter.
Funktion: Här matades kokaren med flisad ved/träflis 
som kokades vid temperaturer runt 140-160 grader 
Celsius och tryck runt 500-700 kPa i en sur eller neu-
tral lösning av sulfitkemikalier för att bryta ner och 
lösa upp ligninet som binder samman fibrerna i ved-
en. Kokningen av massan krävde noggrannhet och 
kemisk övervakning. När kokaren skulle tömmas 
trycktes massan vidare med hjälp av trycksatt vat-
tenånga. Senare användes byggnaden som presshall 
för diamanttillverkningen, utrustningen från den ti-
den finns delvis kvar. Idag plats för servrar. 
Skick: Välbevarat trots takbyte och igensatta fönster.

12. Syrahus 1902-03
Beskrivning: Byggnad uppförd i rött tegel. Den har 
idag platt tak men tros ursprungligen ha haft sadel-
tak. Byggnaden bör ursprungligen ha haft ett syra-
torn vilket är typiskt för sulfitfabriker (se bild 2 sid 4). 
Före 1920-talet gjordes de vanligtvis i trä för att vara 
korrosionsfria, senare i betong. 
Funktion: Syratornet fylldes med krossad kalksten 
och över stenen ”sprinklades” svavelsyrlighet i vat-
tenlösning. Svavelsyrligheten framställdes genom 
rostning av svavelkis, ett svart, tungt, sotliknande 
pulver. Att arbeta med syraframställningen var sällan 
ett eftertraktat arbete p g a syraångorna Här finns 
idag diamantpressarna från Asea kvar, dessa går ge-
nom två våningar och har ej kunnat avlägsnas. 
Skick: Väl bevarad exteriör men förändrad takform.

Bild 7. Förberedelser för servrar i det gamla kokeriet. 

Bild 8. Moderna diamantpressar i syrahuset från 1902-03.
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10 18. ca 1970-talet
Beskrivning: Senare tillkommen byggnad, troligtvis 
under Scandiamants tid, med fasader av blå plåt. 
Funktion: Oklart, men även i denna byggnad finns ma-
skiner från diamanttillverkningen kvar. 
Skick: Väl bevarad exteriör. 

21. 1902-03
Beskrivning: Utbyggnad på flisbingen av rött tegel 
med fris samt tunnvalvstak täckt med falsad plåt. 
Stora röda slagportar i trä. 
Funktion: Oklart vad den ursprungliga anvädningen 
var. Idag lokal för servrar för kryptovaluta. 
Skick: Väl bevarad exteriör.

22. Flisbinge 1902-03
Beskrivning: Byggnad uppförd i rött tegel med friser 
samt tunnvalvstak täckt med falsad plåt. Byggnaden 
har nya småspröjsade röda fönster med välvda över-
stycken. Oklart om även denna byggnad haft sadel-
tak.
Funktion: Här var ursprungligen massavirkesintaget. 
Man har senare lagt in ett mellantak så att två vå-
ningar bildats samt gjort nya valv invändigt. I taket 
finns en 120 tons travers från omkring 1990-talet. På 
vinden finns polermaskiner från Irland som använ-
des i diamanttillverkningen. De mindre maskinerna 
skickades tillbaka till Irland när Scandiamant avveck-
lades. 
Skick: Välbevarade tegelfasader men nya fönster. 

Bild 9. Modern tillbyggnad från Scandiamants tid.

Bild 10. Vy över flisbingen och utbyggnad 21 till höger. 

Bild 11. Flisbingen från 1902-03. 
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1124. Pannhus 1902-03
Beskrivning: Pannhus uppfört i rött tegel med tand-
snitt. Takfot gjuten i betong, eventuellt är hela rotet 
gjutet. Fönstren är röda med småspröjs. 
Funktion: I byggnaden fanns ursprungligen kol-
pannor som senare byttes till oljepannor som finns 
kvar. På övervåningen finns matsal och kök med in-
redning från ca 1940-talet. Maten serverades via en 
lucka i väggen.  
Skick: Fasaderna är välbevarade men teglet är ska-
dat mot flisbingen, tidigare har här funnits ett öppet 
schakt med trätrummor som gick ut till ån. Eventu-
ellt uppstod skadorna i samband med att schaktet 
fylldes igen för ett par år sedan.

Bild 12. Pannhuset från 1902-03. 

Bild 13. Lucka i väggen där maten serverades. Bild 14. Bevarad köksinteriör från omkring 1940-talet.
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12 27 och 28. Pannhus och skorsten 1902-03
Beskrivning: Byggnad uppförd i rött tegel med tand-
snitt under takfoten samt småspröjsade röda fönster. 
Framför byggnaden finns en skorsten i gjutjärn som 
eventuellt är senare tillkommen.
Funktion: Del av pannhuset. 
Skick: Den ursprungliga skorstenen är riven men ex-
teriören är i övrigt väl bevarad. 

31. Kontor 1902-03
Beskrivning: Herrgårdsliknande byggnad i trä med 
brutet valmat sadeltak täckt med svart falsad plåt 
samt korspostfönster. Kontoret tycks ha renoverats 
omkring 1950- eller 60-talet då entrén har bytts ut 
mot en modernistisk port i ädelträ samt en ny trappa 
satts in till övervåningen. På baksidan finns vad som 
troligtvis är en arkitektritad sentida tillbyggnad, väl 
anpassad till huvudbyggnaden. 
Funktion: Uppfört som kontor till massafabriken. 
Byggnaden har i senare tid använts som företagshäl-
sovård. 
Skick: Renoverat och utbyggt men i huvudsak med 
bibehållen karaktär. 

31. 1970- eller 80-tal
Beskrivning: Förbindelsgång byggd två våningar 
upp mellan pappsalen och spritfabriken. Troligtvis 
uppförd på 1970- eller 80-talet. 
Skick: Välbevarad såväl in- som utvändigt. 

Bild 15. Pannhus och skorsten till höger i bild.

Bild 15. Det herrgårdsliknande kontoret från 1902-03.

Bild 16. Förbindelsgång mellan pappsalen och spritfabriken.
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1333-35. Spritfabrik 1940
Beskrivning: Fabriksbyggnad  för motorsprit i rött te-
gel med fasader utan dekorativa inslag. Byggnaden 
har tidstypisk funkisstil och ett karaktäristiskt torn i 
tegel och beige puts där spritmaskinen var monte-
rad. 
Funktion: I byggnaden tillverkades sulfitsprit, en bi-
produkt vid pappersmassatillverkning enligt sulfit-
processen. Denna process ger monosackarider som 
biprodukt vilka kan utvinnas ur avluten och fermen-
teras till etanol. Sulfitspriten hade ofta många föro-
reningar vilket gjorde att den i första hand användes 
som bränsle och inte för förtäring. På utsidan finns 
två fundament som troligtvis har något med sprit-
maskinen att göra. Kontor fanns i tornet och huvu-
dentrén ledde även in via tornet. På två av de övre 
planen finns fina modernistiska kontorsmiljöer be-
varade med rutiga linoleumgolv, 60-talstapet på en 
vägg och fanérboaseringar och dörrar troligtvis från 
1900-talets mitt. På en våning finns en lektionssal 
inredd för Scandiamant. I källaren finns skyddsrum 
samt ett stort kaklat dusch- och tvagningssrum, tro-
ligtvis original från 1940-talet.
Skick: Välbevarade fasader förutom en nyinsatt plåt-
port i ett hörn. Tornets takavvattning sker invändigt 
och sedan tornet kallställdes har vattnet frusit och 
orsakat stora invändiga skador på flera våningar. 
Värst är det i det hörn där själva spritmaskinen stod.  
Här finns även intressanta interiörer bevarade. 

Bild 17. Spritfabriken och tornet från 1940.

Bild 18. Bevarad kontorsmiljö i tornet.

Bild 19. Bevarat dusch- och tvagningsrum i källaren.
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14 43. 1970-tal
Beskrivning: Tillbyggnad från 1970-talet med fasad 
av blå plåt och fönsterband av oljat trä. 
Funktion: Oklar användning.
Skick: Välbevarad exteriör. 

45. Kontor 1970-tal
Beskrivning: Kontor i rött tegel med enkla friser från 
1970-talet, enligt uppgift från Scandiamants tidigare 
VD Allan Lindgren ritat av en arkitekt från Stockholm. 
Arkitekturen minner om de äldre byggnaderna på 
området men har moderna perspektivfönster istäl-
let för småspröjsade samt andra proportioner och 
enklare fasadbehandling. Taket är ett flackt sadeltak. 
Under bottenvåningens fönster är fält av betong. In-
vändigt finns en fin trappa med klinnkerklädda steg. 
Funktion: Kontor för Scandiamant. Senare använt av 
Robertsfors kommun. 
Skick: Välbevarad exteriör. Invändigt har murverket 
stora utfällningar, varför är oklart. 

Bild 20. Tillbyggnad från Scandiamants tid. 

Bild 21. Kontorsbyggnad uppförd på 1970-talet.

Bild 22. Trapp klädd med kllinkers i kontorsbyggnaden.
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1547. 1980-tal
Beskrivning: Byggnad i rött tegel utan dekorativa in-
slag. Platt tak samt perspektivfönster. 
Funktion: Oklar användning.
Skick: Välbevarad exteriör. Byggnadens platta tak 
läcker dock och det har regnat in.  

Bild 23. Tillbyggnad från Scandiamants tid. 



SCANDIAMANT, ROBERTSFORS
KARAKTÄRISERING OCH VÄRDERING

SKELLEFTEÅ MUSEUM

16 Karaktärisering
Högklassiga industribyggnader, till största del bygg-
da i tegel och enligt sin tids olika ideal. Viktigast för 
områdets karaktär är att de äldsta byggnaderna från 
massafabrikens samt spritfabrikens tid har bevarats 
relativt oförändrade. Ett annat viktigt karaktärsdrag 
är att miljöns historik och årsringar är tydligt avläs-
bara i de olika tillägg som har gjorts under årens 
gång, såsom spritfabriken i funkisstil på 1940-talet 
och kontor för Scandiamant i en anpassad moder-
nism på 1970-talet.

Kulturhistorisk värdering
Byggnadshistoriskt värde - Genom byggnadernas 
ålder och utveckling över tid går det att utläsa olika 
tidsåldrar. Byggnaderna är representativa för en stör-
re kategori av liknande byggnader. Byggnaderna ger 
kunskap om byggnadsstekniker från tidigt 1900-tal, 
1940-tal och 1970-80-tal.
Miljöskapande värde - Fabriksområdet är genom sitt 
läge i stadsbilden viktigt för den omgivande miljön. 
Enhetlighet av bebyggelse som tillsammans ska-
par en sammanhållen miljö där det arkitektoniska 
uttrycket hänger samman. Detta förstärks genom 
byggnadernas material och utformning av detaljer 
såsom takformer och fönster.
Arkitekturhistoriskt värde - En miljö som utmärker 
sig utifrån dess arkitektoniska uttryck som tidstyp-
iskt och speciellt för sin tid.
Samhällshistoriskt värde - Byggnaderna och miljön 
berättar om Robertsfors samhälles historia ur ett re-
gionalt och lokalt perspektiv.

BÄRANDE VÄRDEN

Bärande värden
- Röda tegelfasader med detaljer som tandsnitt, fri-
ser, ankarjärn och kulfogar.
- Tunnelvalvstak täckta med falsad plåt. 
- Småspröjsade fönster av trä, målade i rött eller vitt, 
på flera av byggnaderna med välvda överstycken.
- Spritfabrikens torn i funkisstil med fasader i puts 
och tegel. 
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Bild 24. Ränna där fliset forslades mellan kokeri och flisbinge. Bild 25. Tidstypiskt originalfönster i pannhuset. 

Bild 26. Tidstypisk funkistrapp i spritfabrikens torn. Bild 27. Närbild av fasaderna på pappsalen. 



Dammar i Kågeälv 

Djupträskdammen i Störhusån 

Djupträskdammen ligger i Djupträskets östra del i utloppet till Störhusån i Jörn sn, Skellefteå 
kn. Dammen är en flottningsdamm och har ID nummer 1213 i damminventeringen men har ej 
bedömts som värd att kategorisera. 

Dammen har i dag en reglerade funktion med en dammvall 50 x 4 m och 0,4 - 1 m hög av jord 
och sten med brobana av trä. Under brobanan finns rester av skibord av brädor. Dammen är 
utriven. I västra delen finns en tröskel ca 0,3 m hög av timrat klenvirke. Inga rester av utskov 
kunde återfinnas. Nedströms finns rester av korta stenarmar. Över dammvallarna går en 
mindre brukningsväg. 

Dammen används i dag som vägbro och delar av de dämmande delarna är borta. Dammen 
bedöms därför ha ett lågt kulturhistoriskt värde. 

 
Rest av skibord under brobanan på Djupträskdammen. 
 



 
Dämmande tröskel av plankor. 
 

 
Dammvallen med brobana av trä och brukningsväg. 
 
 
 
 



Storfallet kraftverk 

Dammen vid Storfallet ligger i Kågeälven öster om Falkliden och väster om Björkdalsgruvan i 
Skellefteå sn & kn. Dammen har ID nummer 970 i damminventeringen.  

Dammen vid Storfallet är 40 m lång, 3-4 m bred och 1 - 3 m hög och består av sten och jord 
med timmerskoning samt en huggen sten i östra delen. Utskovsdelar i betong och luckfästen av 
järn samt skibord av timmerstockar. Alla sättar i dammen är borttagna. Över utskovsdelen 
löper en gångbro med brobana samt räcke av trä. NO om dammen är en stålbalk med 
balkongliknande konstruktion samt en flottör. Det är ett intag av vatten till Björkdalsgruvan.  

Dammen bedöms ha ett lågt kulturhistoriskt värde, den är dock lättillgänglig (vid väg), men det 
finns nästan inget kvar av konstruktionen. Det finns rester av släntmurar och stenkistor på 
ömse sidor. Vid dammen finns lämning efter hytta (L1938:2894 /RAÄ nr Skellefteå stad 551:1) 
som anlades till gruvan i Storkågeträsk, samt kanal – rest av kraftverk (L1938:2976 / RAÄ nr 
Skellefteå stad 557:1) registrerade i KMR. 
 

 
Dammen med timmer, huggen sten och betong samt brobana. 
 



 
Brobana och räcke av trä, i dåligt skick. 
 

 
Storfallet nedströms dammen. 

 
 
 
 



Åängesdammen 

Åängesdammen ligger i Kusån i Kågeälvens vattensystem, SO om byn Högheden i Jörns sn, 
Skellefteå kn. Dammen har ID nummer 972 i damminventeringen (dammkategori IIA, 
kulturhistorisk typförekomst 5 och kulturhistorisk bevarandeprioritet 2) och uppges där vara 
av en ovanlig kategori samt en välbevarad och bevarandevärd damm, anlagd under 1910-20-
tal (Törnlund 2008).  

Åängesdammen är en luckdamm i bruk. Utskoven är 3,5 m breda, av kilsten med 
metallkrampor. Dammvallen går längs sjöns NV strand i ca 135 m och är förstärkt med 
timmer och metallnät och är 2 – 3 m bred av sten och jord. Byggd 1934 enligt datering i 
cementplatta och renoverad 1995 enligt annan cementplatta. Nya spettluckor av 
tryckimpregnerat virke med kvarvarande järnspett, trädetaljer samt brobana av trä. Den västra 
dammvallen har en 4-5 m bred öppning, där vattnet flyter obehindrat vilket innebär att den 
befintliga dammen inte bör utgöra något hinder för fisken. 

Dammen bedöms ha ett måttligt kulturhistoriskt värde då den är renoverad. Renoveringen 
tyder på att dammen ses som värdefull av ortsbefolkningen. Den långa dammvallen bedöms 
som ovanlig.  

 
Nya dammluckor och nya spetthållare samt utskov av huggen sten vid Åängesdammen. 
 



 
Årtal 26/8 1934 inristat i betongfundamentet. 
 

 
Text ”Ombyggnad av flottningsdamm sommaren 1995 Höghedens byamän”. 
 

 
Öppning i dammvallens östra del. 
 



Storträskdammen 

Storträskdammen ligger i Storträskbäcken ca 100 m innanför Storträskets utlopp i en grävd 
kanal i Jörns sn, Skellefteå kn. Dammen har ID nummer 976 i damminventeringen 
(dammkategori IIIA, kulturhistorisk typförekomst 4 och kulturhistorisk bevarandeprioritet 1) 
och uppges där vara en välbevarad och bevarandevärd, trolig flottningsdamm, anlagd under 
1920-30-tal (Törnlund 2008).  

Storträskdammen är en luckdamm som fortfarande är i bruk och 6 x 3 m stor. Utskoven samt 
triangulära fundament är av betong med datering 10/8 1968. Över dammen ligger brobana av 
plank med broräcke av järn som ev är original. Dammluckorna är av marin plywood med nya 
spetthållare av tryckimpregnerat virke. Kilstenarna vid utloppet är delvis utrasade. 

Dammen bedöms ha ett måttligt - högt kulturhistoriskt värde då den är en luckdamm av 
ovanlig kategori och är lättillgänglig (vid väg). Platsen används i dag som fiskeplats. 

Sjön Storträsket har varit sänkt, ev i samband med flottningen, vilket medfört att en mängd 
trästubbar finns vid sjöns stränder. På ortofoto från 1960-talet är sjön betydligt lägre med ett 
flertal mindre kanaler synliga. Storträskbäcken är delvis kanaliserad nedströms, sannolikt för 
för flottningen. 

 
Nya dammluckor och nya spetthållare vid Storträskdammen. 
 



 
Årtal 10/8 1968 inristat i betongfundamentet. 
 

 
Dränkta stubbar och trärester synliga. 

 
 



 
Flygfoto från 1960 med kanalisering synlig i V samt den grävda kanalen från Storträskbäcken synlig i Ö 
 

 
Flygfoto från 2018 där sjöns yta är betydligt högre och Storträskbäckens ursprungliga lopp endast kan skönjas i Ö. 

 
 
 

 

 

 

 



Ängesdammen 

Ängesdammen ligger vid Kusträskets utlopp i Kusån i Kågeälvens vattensystem, S om byn 
Högheden i Jörns sn, Skellefteå kn. Dammen har ID nummer 979 i damminventeringen och 
uppges där vara en flottningsdamm.  

Ängesdammen är numera helt utriven och ej i bruk. Dammvallarna är 15 - 20 m långa av upp 
till 1,3 m stora stenar. Platsen har troligen utgjort en ö innan dämningen och den ena fåran är 
fortfarande igenstängd. Det finns ytterligare en dammvall vid surdraget i NV. NO om 
dammvallen är en täktgrop för sten.  

Då dammen numera är helt utriven bedöms den ha ett lågt kulturhistoriskt värde. 

 
Dammvall av natursten vid Ängesdammen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tröskling av N Bastuträsket i Träskbäcken 

Dammen skall ligga i Träskbäcken ca 20 meter nedström utloppet från Norra Bastuträsket i 
Skellefteå sn & kn. Dammen har ID nummer 1208 i damminventeringen. 

Enligt uppgifter vid damminventeringen 2003 fanns här en konstruktion av stockar och 
presenningar som utgjorde ett vandringshinder för fisk.  

Vid besöket kunde ingen konstruktion med dämmande funktion återfinnas, endast en 
vägtrumma finns. På 1960-talsflygfoto syns en bro/damm i anslutning till en i dag helt överväxt 
väg. Inga rester av dammen eller bron finns kvar. Saknar kulturhistoriskt värde. 

 
Träskbäckens utlopp ut N Bastuträsket. Inga dammkonstruktioner synliga. 
 

 
Rester av äldre väg som lett fram till bron/dammen, urskiljbar som en öppning i alslyet. 



Dammar i Risån 

Lidträskdammen 

Lidträskdammen ligger i Risån vid Lidträskets utlopp i Burträsk sn, Skellefteå kn. Dammen har 
ID nummer 763 i damminventeringen (dammkategori IIIC, kulturhistorisk typförekomst 4 och 
kulturhistorisk bevarandeprioritet 1) och uppges där troligen vara en fd flottningsdamm anlagd 
under 1920-30-tal (Törnlund 2008).  

Dammen är en sättdamm med spelverk i funktion. Spelverket och broräcket är av järn målat i 
en roströd färg. Över dammen går en mindre väg med brobana av betong, även utskoven är av 
betong. Dammvall 65 m lång och 0,3 – 2,5 m hög av jord och sten, delvis kallmurade stenar. 
Gamla sättar ligger på dammvallen. På N sidan är en ny gångbro/servicebro av metall. Där 
finns även en sentida träkonstruktion, troligen för att kunna avlägsna ris och skräp. Dammen 
drivs med solceller. Ägare är Skellefteå Kraft AB och Granträsket utgör årsregelringsmagasin 
för kraftverken i Rickleån (information okt 2021). 

Dammen bedöms ha ett lågt kulturhistoriskt värde, stora delar utbytta och helt nya. 
 

 
Ny servicebro av metall, spelverk samt solcellsanordning vid Lidträskdammen. 
 



 
Ny träkonstruktion vid servicebron. 
 

 
Utskov av betong samt dämmande sättar synliga. 
 
 
 
 
 



Mensträskdammen i Valburån 

Mensträskdammen ligger i Valburån ca 300 meter nedström utloppet från Mensträsket i 
Norsjö sn & kn. Dammen är troligen en luckdamm och har ID nummer 798 i 
damminventeringen (dammkategori IO, kulturhistorisk typförekomst 1 och saknar 
kulturhistorisk bevarandeprioritet) och uppges där ev vara en fd flottningsdamm, numera 
håll/fiskdamm med galler för sluss (Törnlund 2008).  

Dammvallen är ca 25 m lång och 0,3 m hög av jord och sten. Resten av utskov av trä synligt i 
vattenbrynet. Numera är det ett metallnät där luckan varit. Dammen fungerar som 
överfallsdamm i dag, men har oklar funktion. Det är nya träkonstruktioner på dammen. Kan 
möjligen ha använts som damm för nivåhöjning för förbättrad slåtter. Väldigt låga 
dammvallar, endast 0,3 m höga. 

Enligt uppgifter i flottningsarkivet skall Mensträskdammens dämningshöjd över slussbotten 
vara 1 meter, vilket innebär att det sannolikt INTE kan vara denna damm, trots samma namn 
(F. 1. Flottledshandlingar 4. flottledshandlingar 1908-1914. Rickleåns flottningsförening). 

Större delen av dammens delar är borta eller utbytta. Dammen bedöms därför ha ett lågt 
kulturhistoriskt värde. 

 
Nya träkonstruktioner på Mensträskdammen. 
 



 
Dämmande tröskel av plankor samt metallnät i dammöppningen. 
 

 
Den låga dammvallen är knappt urskiljbar i mossan. 
 



Dammar i Sikån 

Stenborgsdammen i Stenträskbäcken 

Stenborgsdammen ligger i Stenträskbäcken i utloppet från Stensträsket i Norsjö sn & kn. 
Dammen är troligen en sättdamm och har ID nummer 765 i damminventeringen 
(dammkategori IIIO, kulturhistorisk typförekomst 1 och saknar kulturhistorisk 
bevarandeprioritet) och uppges där ha okänd funktion (Törnlund 2008).  

Dammvallen är ca 10 m lång och 2 m hög av jord och sten. Dammen är helt utriven, utskov 
och brobana av betong. Urtag för sättar synliga. Ån verkar nyligen återställd för fiske. I 
vattenbrynet finns en vattenståndsmätare, vilken är den enda indikationen på att här funnits en 
damm. 

Större delen av dammens delar är borta. Dammen bedöms därför ha ett lågt kulturhistoriskt 
värde. 

 
Utskov och brobana av betong samt urtag för sättar synliga på Stenborgsdammen. 
 



 
Vattenståndsmätare vid utloppet av Stenträsket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stora Krokträskdammen i Krokträskbäcken 

Stora Krokträskdammen ligger i Krokträskbäcken i utloppet från Stor-Krokträsket i Burträsk 
sn, Skellefteå kn. Dammen är en sättdamm och har ID nummer 764 i damminventeringen 
(dammkategori IVC, kulturhistorisk typförekomst 2 och kulturhistorisk bevarandeprioritet 2) 
och uppges där ha uppförts för flottning (Törnlund 2008).  

Dammvallen är 140 m lång av jord och sten, den Ö delen är påfylld med grus vid återställning. 
Sättdamm med kvarvarande spelverk av järn, obrukbart. Utskov av betongplattor. Dammen är 
påverkad av återställning för fiske och sättarna samt slussgolv är borta, träresten ligger utspritt 
på dammen.  Brobana av betong 4 x 3,5 m stor med broräcken av järn.  

Större delen av dammens delar är borta. Dammen bedöms därför ha ett lågt kulturhistoriskt 
värde. 

 
Nyligen återställd  bäck där sand påförts dammvallen vid Stora Krokträskdammen. 
 



 
Alla dämmande konstruktioner är borttagna. 
 

 
Krokträskbäcken återställd för fiske. 
 
 
 
 
 



Granträskdammen 

Granträskdammen ligger vid Sikåns utlopp ur Granträsket i Burträsk sn, Skellefteå kn. 
Dammen har ID nummer 762 i damminventeringen (dammkategori IIIC, kulturhistorisk 
typförekomst 4 och kulturhistorisk bevarandeprioritet 1) och uppges där vara en fd 
flottningsdamm anlagd under 1920-30-tal (Törnlund 2008).  

Granträskdammen är en luckdamm i bruk.  Dammen har nya hållare till spettluckor av metall, 
även övriga metalldelar är nya. Brobanan samt utskoven och skibordet är av betong. Körbanan 
är av trä. Dammvallen är 60 m lång av sten och jord, vallen utgör idag även väg. Ägare är 
Skellefteå Kraft AB och Granträsket utgör årsregelringsmagasin för kraftverken i Rickleån 
(information okt 2021). 

Man kan diskutera dammens kulturhistoriska värde då stora delar utbytta och helt nya, men 
den är ovanlig och kanske unik då alla delar är av metall. 
 

 
Nya hållare till spettluckor av metall samt solcellsanordning vid Granträskdammen. 
 



 
Utskov och slussgolv av betong. 
 

 
Nya spettluckor av metall. 
 
 
 
 
 



Hällforsdammen 

Hällforsdammen ligger i Frufiskån (Sikån) uppströms Kvarnedan vid Kalvträsk i Burträsk sn, 
Skellefteå kn. Dammen har ID nummer 761 i damminventeringen (dammkategori IIIC, 
kulturhistorisk typförekomst 4 och kulturhistorisk bevarandeprioritet 1-2) och uppges där vara 
en flottningsdamm anlagd under 1920-30-tal (Törnlund 2008).  

Dammen är en sättdamm med spelverk, obrukbart, två sättar ligger på brobanan och på 
dammvallen. Utskovet är av helgjuten betong. På betongfundamenten finns årtal och initialer 
1934, PN, AK samt handavtryck. Brobanan är av trä. I dammen finns några sättar kvar samt 
en stock som hindrar ris mm. Broräcket är av järn. Vid bron ligger virkesrester, ev från en äldre 
bro. Dammvallarna är 60 m långa av kallmurad natursten och jord. Dammen har fortfarande 
viss dämmande funktion. 

På dammen finns en ganska ny bänk av trä och dammvallen är en del av en vandringsled kring 
Kalvträsk. Hänvisningsskylt till stigen och dammen finns vid Kalvträsk kvarn. Det 
kulturhistoriska värdet bedöms som lågt - måttligt. Om sättarna tas bort kan fisk ändå passera 
dammen som fortfarande kan ingå i vandringsleden. 

Vid besiktningstillfället var vattenståndet lågt och rester av en äldre damm var synlig 50 m 
uppströms på åns N sida vilken registrerats som L2021:7766 Dammvall. 

 
Spelverket och brobanan vid Hällforsdammen 
 



 
Årtal 30/8 1934 inristat i betongfundamentet. 
 

 
Betongfundament med brobana och dämmande sättar samt stock synliga. 
 
 
 
 
 



Kalvträsk sågdamm 

Kalvträsk sågdamm ligger i Kvarnedans utlopp i Kvarnån (Sikån) vid Kalvträsk i Burträsk sn, 
Skellefteå kn. Dammen har ID nummer 760 i damminventeringen.  

Dammvallen är ca 100 m lång och 1,5 – 2 m hög av sten och jord. I dammen finns två 
öppningar, en är till den fd sågen och en är till den fd kvarnen, numera kraftverk. Sågdammen 
är en sättdamm med ett spelverk av järn i funktion med nedfällda sättar och utskov av betong. 
Skibordet är av betong med armeringsjärn. Nedanför skibordet är styrarmar av natursten, 
delvis intakta. Sydväst om bron finns lösa sättar. Inloppet till kraftverket är stängt med sättar 
och luckstolpar av järn, järnspett ligger intill luckan (kraftverket är ej i bruk enl ortsbo). Över 
dammen går en grusväg med brobana av betong. Vägen och dammvallen är en del av en 
vandringsled kring Kalvträsk.  

Sågen byggdes 1910 på åns norra sida och kvarnen uppfördes av byamännen 1919 och drevs 
fram till 1967. I sågbyggnaden installerades en likströmsgenerator 1917 som levererade ström 
till belysning i byn.  

Dammen bedöms ha ett måttligt - högt kulturhistoriskt värde. Den ligger i anslutning till en 
vårdad kvarnbyggnad, rastplats, grillstuga och vandringsled finns i närheten. Hela miljön 
bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde. 

 
Inloppet till den fd sågen med spelverk och inloppet till kraftverket närmast i bild. 
 



 
Armeringsjärn sticker ut från det gjutna skibordet. 
 

 
Den fd kvarnen som numera är ett kraftverk. 
 



 
Äldre bild med kvarnen och sågen med dammen synlig på sågens vänstra sida.  Okänt årtal dock efter 1921. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stor Stavträskdammen i Stavträskbäcken 

Stor Stavträskdammen ligger i Stavträskbäcken ca 120 m nedströms utloppet från Stavträsket i 
Burträsk sn, Skellefteå kn. Dammen är en flottningsdamm och har ID nummer 759 i 
damminventeringen.  

Dammvallens storlek går ej att avgöra, då det numera går en grusväg längs med den fd vallen. 
Dammen är ej i bruk, troligen återställd. Ligger omedelbart söder om och i anslutning till 
bilväg. I dag finns endast en svagt dämmande funktion med träplanka. Gångbana av trä 3 x 2 
m. Utskov av betong gjuten på sten. Under vägen löper bäcken i en trumma av korrugerad plåt.  

I flottledshandlingar från 1915 uppges att där funnits sidokistor samt en sluss för 
husbehovsqvarn (F. 1. Flottledshandlingar 7. flottledshandlingar 1915. Rickleåns 
flottningsförening). 

Större delen av dammens delar är borta. Dammen bedöms därför ha ett lågt kulturhistoriskt 
värde. 

 
Betongutskov som gjutits på större stenar vid Stor Stavträskdammen. 
 



 
En bräda har idag en dämmande funktion. 
 

 
Bäcken går vidare genom en vägtrumma i direkt anslutning till dammen. 
 



Forslidens kraftverk 

Forslidens kraftverk ligger i Tallån vid byn Forsliden i Burträsk sn, Skellefteå kn. Dammen har 
ID nummer 754 i damminventeringen men har ej kategoriserats.  

Vid Forsliden finns en damm för ett kraftverk fortfarande i bruk. Dammen är en sättdamm 
utan spelverk, 7 x 4 m stor, med betong i sidor och utskov, sättarna är av trä. Dammvallen är 
ca 20 m lång av jord och delvis kallmurad sten. Över dammen ligger en spång av stolpar och 
trä. Dammen bedöms ha ett lågt kulturhistoriskt värde. 
 
Den gamla kraftverksbyggnaden finns kvar med rester av drivhjul och turbinrör kvar.  
 
Forslidens kraftstation finns med som nr 216 i Skellefteå kommun, i den inventering som 
genomfördes av Skellefteå museum för att dokumentera länets industrihistoriska arv 
(Johansson 2004). Kraftstationen har erhållit bedömningen 3 – Måttligt kulturhistoriskt värde i 
den sammanställning över småskaliga vattenkraftverk som Länsstyrelsen sammanställt 
(Joelsson manus).  
 

 
Inloppet till Forslidens kraftverk. 
 



 
Dammen nedströms. 
 

 
Interiör i gamla kraftverksbyggnaden. 
 
 
 
 
 



Tallträskdammen 

Tallträskdammen ligger vid Tallträskets utlopp i Tallån i Burträsk sn, Skellefteå kn. Dammen 
har ID nummer 756 i damminventeringen.  

Dammen är en sättdamm med spelverk i funktion. Spelverket och broräcket är av järn målat i 
en ljusblå färg. Över dammen går en mindre väg med brobana, 4 x 2,5 m, av betong, även 
utskoven är av betong. Dammvall 60 m lång och 0,5 – 6 m hög av betong, kallmurad sten samt 
jord. Sättar av trä. Dammen drivs med solceller. Ägare är Skellefteå Kraft AB och Tallträsket 
utgör årsregelringsmagasin för kraftverken i Rickleån (information okt 2021). Dammen är ev 
ombyggd på 1950-talet. 

Dammen bedöms ha ett måttligt kulturhistoriskt värde då den är lättillgänglig (vid väg) och är 
troligen av en vanlig typ. 

 
Brobana och utskov av betong med synliga sättar av trä vid Tallträskdammen. 
 



 
Dammvallen ligger parallellt med dagens bilväg. 
 

 
Gräs och sly växer på dammens ovansida. 
 



Dammar i Rickleån 

Bjursjödammen 

Bjursjödammen ligger i Bjursjöns östra del vid utloppet till Tvärån i Burträsk sn, Skellefteå kn. 
Dammen har ID nummer 750 i damminventeringen (dammkategori IIIA och kulturhistorisk 
typförekomst 4) och uppges där vara anlagd under 1930-40-tal och ha varit en kraftverks-
damm. I den rapport från Skellefteå museum om flottningslämningar längs Tvärån uppges att 
den anlagts för flottning (Johansson 2020). Ägare är idag Skellefteå Kraft AB och Bjursjön 
utgör årsregelringsmagasin för kraftverken i Rickleån (information okt 2021). 

Dammen är en luckdamm med utskov av gjuten betong, bredd ca 5 meter. Fallhöjden är ca 3 
meter. Dammvallen närmast dammen är lagd av kallmurad sten. Vallens längd är ca 25 m mot 
norr, diffus mot söder. Mot sjön är kajskoningar av huggen sten, lagda 20 m på norra sidan 
och ca 10 m på södra sidan. Minst två varv huggen sten kan iakttas. 

Dammen har två luckor med spettband. Skibord av träskivor finns, med avslut vid utskovets 
nedre kant. Över utskovet ligger en gångbro av trä med räcken av stål målade i ljusblå färg. En 
förstärkning med avdelare finns under brons mitt, mot skibordet. I utskovets södra vägg finns 
bokstäverna STA samt ett årtal skrivet i betongen (1934?) från dess byggande. Ny 
konstruktion av rostfritt stål för höjning och sänkning av dammluckor samt solcellsdriven 
nivåavläsare.  

Den har ersatt en äldre damm som finns beskriven i syneprotokoll 1904 inför flottledens 
upplåtande: ”Vid Bjursjöns utlopp är uppförd damm med fyra meter bred sluss, försedd med 
fyra luckor och från dammen 26,5 meter ränna, hvilken för förlängas 15 meter” (F. 1. 
Flottledshandlingar 3. flottledshandlingar 1901-1920. Rickleåns flottningsförening.) 

Dammens funktion i dag är som årsregelringsmagasin för kraftverken i Rickleån för att 
bibehålla en viss nivå i Bjursjön och är därmed inte ursprunglig. Dammen bedöms ha ett lågt – 
måttligt kulturhistoriskt värde. Den är dock välbevarad med fina stenläggningar och 
lättillgänglig nära väg. I anslutning till dammen finns en rastplats med grillmöjligheter.  

 
Bjursjödammens utlopp 



 
Dammens inlopp med kajskoningar av huggen sten samt grillplats. 

 

 
Brobanan med stålräcke, ny nivåkonstruktion samt solcellsanläggning. 

 

 



Bygdeträskdammen 

Bygdeträskdammen ligger i Bygdeträskets utlopp i Bygdsiljums samhälle i Burträsk sn, 
Skellefteå kn. Dammen har ID nummer 830 i damminventeringen men har ej bedömts som 
värd att kategorisera.  

Dammen är en regleringsdamm, 40 x 4 m delvis i bruk. Dammvallen i NO är 20 x 15 m (NO-
SV) och ca 3 m hög av natursten och jord. Över dammen går i dag en grusväg. Dammen har 
utskov av cement samt två cementfundament med avrundade ändar i mitten. I dammens NÖ 
del är elva spettband med spettluckor helt upphissade. I dammens SV del är en gjuten 
överfallsdamm som troligen tillkommit senare. I dammens mitt saknas synliga dämmande 
anordningar, men urtag för spettluckor syns i betongfundamenten.  

Brobanan är av betong och räcket är av järn. Alla järndetaljer är målade i en ljusblå färg.  

Dammen används i dag som vägbro och delar av de dämmande delarna är borta. Dammen 
bedöms därför ha ett lågt kulturhistoriskt värde. 

 
Bygdeträskdammen med bebyggelsen i SV. 



 
Spettband och luckor i dammens NÖ del. 
 

 
Gjuten överfallsdamm i den SV delen av dammen. 
 

 



 

Bygdsiljums kraftverk 

Bygdsiljums kraftverk ligger vid Masugnsforsen vid Rickleån i Bygdsiljums samhälle i 
Burträsk sn, Skellefteå kn. Vid forsen låg under 1637 - 41 masugnen där malmen från 
gruvan i Bygdsiljum smältes. Under 1800-talet anlades både såg och kvarn i forsen. I 
början av 1900-talet monterades en växelströmsgenerator inne i sågen vilken flyttades 
till en egen byggnad 1923. Denna kraftstation var i bruk till 1970, då den brann ned, 
men återuppbyggdes 1971 på samma plats (Granholm 2018). 

Kraftverksdammen är i funktion och 40 x 4 m och 1-2 m hög med utskov av gjutna 
cementskivor. Strandskoningen vid inloppet är av betong. Dammluckorna är av plåt 
och fundamenten är av cement. Över dammen går en mindre väg med brobana av 
cement och räcken av järn. Synliga stenar på botten i utloppet har krampor av stål och 
på N sidan av ån syns rester av en stenkista nedströms kraftverksdammen. 

Norr om dammen finns den gamla kvarnbyggnaden bevarad. 

På en historisk karta från år 1840 finns platsen för ”en i forntiden begagnad masugn” 
utritad, som enligt kartan anlades år 1638. Detta är platsen för Västerbottens läns 
första järnbruk, som var den enda som hämtade järnmalm från en lokal gruva 
(Johansson 2004). 

Verksamheten varade mellan åren 1637-41. Anledningen till att den blev kortlivad var 
den låga järnhalten i malmen. Läget för masugnen finns även registrerat i FMIS, 
Burträsk 196:1. I dagsläget står en kvarn på samma plats och inga synliga lämningar 
efter masugnen har dokumenterats. 

På kartan från år 1840, finns även två broar/dammar över Rickleån samt en damm 
med två kvarnar utritade. Dammen för kvarnarna byggdes omkring 1800 (gamla 
kvarndammen) och omkring år 1850 uppfördes en ny kvarndamm lite längre 
uppströms (Hellder 1979). Enligt flottningsarkivet (F.II. Historiker) byggdes samma 
damm (som senare blev en kraftverksdamm) av Robertsfors bruk 1832-1834. Det är 
möjligt att bruket byggde dammen och sedan överlät den till byamännen i Bygdsiljum, 
som då började med att rusta upp eller bygga om dammen. Omkring 1870 byggdes en 
kvarn med vattenhjul på horisontell axel på platsen för gamla masugnen och 1913 
byggdes en ny kvarn med fem turbiner på samma grund (Hellder 1979). 

Ett sågverk stod klart på motsatt sida om kvarnen år 1873. Inne i sågen monterades 
sedan 1917 en växelströmsgenerator som var i drift under vinterhalvåret, eftersom 
turbinen inte kunde driva sågen och generatorn samtidigt. Sågen lades ned 1936 och 
innan dess, år 1923, flyttades generatorn in i en ny byggnad längre nedströms från 
sågen. Efter en del problem så var den nya kraftstationen i bruk från år 1924 ända 
fram till 1970, då den brann ned och sedan återuppbyggdes på samma plats år 1971 
(Hellder 1979). 

En karaktärisering och värdering av kraftstationen har genomförts av Skellefteå 
museum inom ramen för detta arbete (se bilaga 1). 



 
Dammen från söder. 
 

 
Det gamla kvarnhuset, utskovet av betongplattor samt stenar på botten med stålkrampor. 
 

 

 



Åselestupet 

Dammen vid Åselestupet ligger i Rickleån mellan Bygdsiljum och Robertsfors i höjd med byn 
Åselet i Bygdeå sn, Robertsfors kn. Dammen har ID nummer 1012 i damminventeringen.  

Dammen är en överfallsdamm i bruk 30 x 2 m, med gjutna betongplattor samt brofästen och 
utskov av betong på berghäll. Enligt Förteckning över Sveriges vattenfall från 1928 hade en 
ränna för flottningen sprängts i det fasta berget vid Åsele-stupet. Släntmurar är synliga på åns 
nordvästra sida nedströms dammen (RAÄ nr Bygdeå 562 / L1937:9905) och det finns även fler 
släntmurar uppströms (RAÄ nr Bygdeå 563 / L1937:9788, Bygdeå 565/ L1937:9790 & Bygdeå 
561 / L1937:9904) på båda sidor av ån. Över dammen går en bro av trä i parabelfackverk 
byggd 1947 som är med i broinventeringen 1993 och klassas som ovanlig.  

Den ursprungliga dammen är borta och har inget kulturhistoriskt värde, idag finns endast en 
tröskel kvar men den sammantagna kulturmiljön med grillplats och raststuga (fd flottarkoja) 
intill samt närheten till en vandringsled gör att miljön bedöms ha ett högt kulturhistoriskt 
värde. 

 
Överfallsdammen med träbron med parabelfackverk vid Åselestupet. 
 



 
Släntmurar på åns västra sida. 
 

 
Den gamla flottarkojan är renoverad och öppen för besökare. 
 

 

 



 

Älglunds kraftstation 

Älglunds kraftstation ligger vid Lill-Långforsen i Rickleån i Bygdeå sn, Robertsfors kn. 
Redan 1920 uppförde Älglunds Elektriska Kraftaktiebolag en kraftstation på platsen. 
Kraftverket brann 1926 och elproduktionen upphörde. Den nya kraftstationen byggdes 
1984-85 och en 2 km lång tunnel sprängdes vilken mynnar nedströms Åselestupet 
(Wästerby 2021). 
 
Kraftverksdammen är i funktion och 170 x 4 m och 4-5 m hög med utskov ca 11 m 
breda av betong med segmentluckor. Betongpelaren mellan de båda utskoven är 
försedd med en rund plåtkanal. Åns västra strand är förstärkt med en ny ca 60 x 10 m 
och 3-4 m hög strandskoning av sprängs sten vilken avslutas i en äldre kilstensmur 50 
x 3 m och 1,5 m hög (RAÄ nr Bygdeå 452:1 / L1939:6428). Över dammen går vägen 
till kraftstationen med brobana av cement och räcken av järn.   
 
Dammen bedöms ha ett lågt kulturhistoriskt värde då den är relativt ny. 
 

En karaktärisering och värdering av kraftstationen har genomförts av Skellefteå 
museum inom ramen för detta arbete (se bilaga 1). 

 
 

 
Utskov av betong samt rund plåtkanal. 
 



 
Strandskoning av sprängd sten samt kilsensmur synlig längre nedströms. 
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Besökta dammar KMiV 2021

ID nr Huvudvattendrag Dammnamn Vattendrag Dammkat Ändamål Kulthist typ Kulthist bevprio Trol anl tid Kulthistorisk värdering

1213 Kågeälven Djupträskdammen Störhusån Flottning
Beskrivning Lågt kulturhistorisk värde värde 

970 Kågeälven Storfallet Kågeälv Kraftverk
Beskrivning

Lågt kulturhistorisk värde

972 Kågeälven Åängesdammen Kusån IIA okänt 5 2 1910-20 tal
Beskrivning Måttligt kulturhistorisk värde

976 Kågeälven Storträskdammen Storträskån IIIA 4 1 1920-30 tal
Beskrivning Måttligt - högt kulturhistoriskt värde

979 Kågeälven Ängesdammen Kusån

Beskrivning Lågt kulturhistorisk värde värde 

750 Rickleån Bjursjödammen Tvärån IIIA Kraftverk 4 1930-40 tal ?
Beskrivning Lågt - måttligt kulturhistorisk värde

751 Rickleån Bygdsiljums kraftverk Masugnsforsen
Beskrivning Lågt kulturhistorisk värde

754 Rickleån Forslidens kraftstat Tallån

Beskrivning Lågt kulturhistorisk värde

756 Rickleån Tallträskdammen Tallån

Beskrivning Måttligt kulturhistorisk värde

765 Rickleån Stenborgsdammen Sikån IIIo okänt 1

Beskrivning Lågt kulturhistorisk värde

766 Rickleån Älglunds kraftverk Rickleån

Beskrivning Lågt kulturhistorisk värde

830 Rickleån Bygdeträskdammen
Beskrivning Lågt kulturhistorisk värde

1012 Rickleån Åselestupet
Beskrivning Lågt kulturhistorisk värde.

1208 Kågeälven Tröskl N Bastuträsket Träskbäcken

Flottningsdamm, ej i bruk. 

Regleringsdamm delvis i bruk.

Överfallsdamm i bruk.

Damm helt utriven.

Damm för kraftverk i bruk. 

Sättdamm i bruk med spelverk. 

Luckdamm i bruk. 

Luckdamm i bruk. 

Kraftverksdamm, ej i bruk.

Luckdamm i bruk.

Kraftverksdamm i funktion.

Helt utriven.

Regleringsdamm i bruk.



Beskrivning Saknar kulturhistoriskt värde

764 Rickleån St Krokträskdammen Kroktr bäck IVC Flottning 2 2 1930-50
Beskrivning Lågt kulturhistorisk värde.

762 Rickleån Granträskdammen Sikån
Beskrivning Lågt eller högt kulturhistoriskt värde.

760 Rickleån Kalvträsk kvarndamm Sikån
Beskrivning Måttligt  - högt kulturhistoriskt värde. 

761 Rickleån Hällforsdammen Sikån IIIC Flottning 1-2 1920-30
Beskrivning Lågt - måttligt kulturhistorisk värde

759 Rickleån St Stavträskdammen Stavträskbäcken
Beskrivning Lågt kulturhistorisk värde.

798 Rickleån Mensträskdammen Valburån IO Okänt 1
Beskrivning Lågt kulturhistoriskt värde.

763 Rickleån Lidträskdammen Risån IIIC kraftverk 4 1 1920-30
Beskrivning Lågt kulturhistoriskt värde.

Troligen luckdamm. Delvis i funktion.

Sättdamm med spelverk i funktion. 

Sättdamm med spelverk, ej i funktion.

Luckdamm i bruk. 

Sättdamm med spelverk av järn i funktion.

Sättdamm med spelverk, delvis i funktion.

Dammen ej i bruk. 

Ingen dammkonstruktion kvar. 



Fornminnesinventering 2021, Kulturmiljöer i vatten II av Skellefteå 
museum 
Sammanfattning 
Under året har Skellefteå museum genomfört inventering i Skellefteå kommun. Inventering 
har skett längs med Kusån och ca 3 km av Klintån.  

Inventeringen utfördes under datumen; 1 juni, 3 juni, 8 juni, 11 juni, 28-29 september, samt 
6-8 oktober i Skellefteå kommun. Inventering har skett i sedan tidigare utpekade områden (se 
kunskapsunderlag, VBM dnr 2020 764/20).  Där område nr 1 och sydligaste delarna av 
område 2, är det som inventerats. Inventeringsområde 1 i Kusån ligger inom indexrutor, 72H 
2e SV, 72H 2e NO och 72H 2f NV. Där inventeringsområde nummer 2 ligger inom kartblad 
72H 2f NV. Dessa områden har inte kulturminnesinventerats tidigare. Sammanlagt har 18 
lämningar har registrerats och dessa kommer att införas i KMR via Fornreg. 

Förarbetet. 

Av de presenterade områdena, valdes sedan 4 områden ut (se karta) för riktad inventering. 
Skellefteå museum har i år gjort inventering i område 1 och i de allra sydligaste delarna av 
område 2. Inom kartbladen 72H 2e NV,  72H 2e NO och 72H 2f NV. Inventering skedde med 
tidigare satt avstånd av 100 m från vattendragets mitt.  

Fältinventering 
Fornminnesinventering längs Kusån: Här har 18  lämningar påträffats längs med sträckan för 
Skellefteå museums inventerings område 1. Majoriteten består av flottningslämningar, som: 
ledarmar, stenkistor, kvarn. Övrigt som registrerades var husgrunder, kokgrop, rösning, bro, 



färdväg, tjärdalar. Området utanför inventerings området kan antas ha flertalet tjärdalar. Då 
de är relativt synliga på terrängskuggningen. 2 bedöms som Fornlämning, 1 som möjlig 
fornlämning och resterande lämningar har status som Övrig kulturhistorisk lämning, 14 st. 

Fornminnesinventering längs delar av Klintån: Här har 1  lämning påträffats längs med den 
påbörjade sträckan för Skellefteå museums inventeringsområde 2. Ca 3,5 km av Klintån 
inventerades. En tjärdal påträffades i  området, den erhöll status Övrig kulturhistorisk 
lämning. 

På kartbladet 72H 2e NV  genomfördes fornminnesinventering längst med vattendraget 
Kusån, inom 100 m från vattendragens mitt. Det registrerades 3 lämningar. Längs med vattnet 
hittades en husgrund, historisk och två rensningar, som ligger nedströms Björklandet, innan 
Sågselet. Husgrunden finns vid Sågselet. En av lämningarna bedömdes som Möjlig 
fornlämning och resterande lämningar har bedömts som Övrig kulturhistorisk lämning. 

På kartbladet 72H 2e NO  genomfördes  inventering längst med vattendraget Kusån, inom 100 
m från vattendragens mitt. Hela området runt Åängarna består i dag av en sjö som är skapad 
av dämningen. Sjöns närområde har idag stora myrmarker. Området har prioriterats bort pg 
a. svår tillgänglighet. Dock visar lagaskiftes kartan på aktiviteter längs med den gamla Kusåns 
vattenflöde. Dessa bedöms dock idag som överdämda. Totalt registrerades 6 stycken 
lämningar I sydöstra delen av kartbladet registrerades en kvarn, ledarmar, husgrund, tjärdal 
och i sydvästra hörnet registrerades en färdväg. Alla lämningar har bedömts som Övrig 
kulturhistorisk lämning. 

På kartbladet 72H 2f NV  genomfördes fornminnesinventering   längst med vattendraget 
Kusån och Klintån, inom 100 m från vattendragens mitt. Det registrerades 9 lämningar, 
bestod av rösning, kokgrop, tjärdalar, flottningsanläggningar och en bro. Två av lämningarna 
bedöms som Fornlämning. De andra har bedömts som Övrig kulturhistorisk lämning.  

Fornminnesinventeringen har genomförts av Therese Hellqvist och Olof Östlund Skellefteå 
museum.  

 
 

Till 
KMR 

Fornlämning  Möjlig 
fornlämning 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Fornminnesinventering 2021 
  

  

72H 2e NV 3 
 

1 3 

72H 2e NO 6   6 

72 H2f NV 9 2  7 



Summa 18 2 1 15 

 

Kostnader 
 

Fornminnesinventering kulturmiljöer i 
vatten del 2 

Kostnad 
dv 

Antal dv Summa 

Fältinventering arkeologi 5760 18 103 680 

Rapporttid arkeologi 5760 3 17 280 

Hyrbilskostnad   5 729 inkl. 
moms 

Totalt   21 126 689 
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