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Omslagsbilden är från omslaget på föreningens 
nya bok om Luleå skärgård.  De tre öarna vid 
namn Hamnöörarna sett från Hindersöfjärden. 
Foto: Rolf Johansson.

Förord

Så var det dags för nummer 18 av hembygdsförening-
ens årsskrift. Jag noterar även att denna årgång är den 
tionde i föreningens serie av årsskrifter som jag stått som 
redaktör för. 
 Vår skrift försöker spegla verksamheten under året, 
men vi har även en huvudartikel om bygdehistoria. Harry 
Emanuelsson född och uppväxt på Stadsön har skrivit 
människorna och husen. 
 Som vanligt finns det en artikel kring guideresan som 
vi traditionsenligt genomför varje år.
 Att föreningen är aktiv och visar sin närvaro i de större 
sammanhangen är Märkesåret på Kulturens hus, biblio-
teket. Över 170 besökare hade vi på stationen som var 
bemannad med Bengt Johansson och Kjell Lundholm.
 Bilden på första sidan är bokomslaget till föreningens 
bok om Luleå skärgård, en är en tvärvetenskaplig redogö-
relse över Luleå skärgård, igår och idag, och är helt i färg. 
Boksläpp är planerat till den 14 juni 2010 på Kulturens 
hus, tiden har vi inte fått ännu
 Sist men inte minst efterlyser jag material av intresse 
för kommande årsskrift, gärna bygdehistoria.

Rolf Johansson
Redaktör
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1988 kom den första årsskriften. Enkel med information 
på fyra sidor om verksamheten man bedrivit under året.
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Gårdar och hus på Stadsön idag

Harry Emanuelsson, Gammelstad försöker levandegöra en del gårdar och hus på Stadsön. 
Många hus finns inte kvar idag och dessa har vi valt att utelämna. Hus som finns fort-
farande kvar idag har sin historia. Enligt prosten Nordbergs anteckningar hittade han 
en utgiftspost i 1694 års räkenskaper på 9 daler Kmt. För hästkarl som körde och fyllde 
jord på en jordbank mot Stadsön. Det fanns ingen järnväg då. Banken var 40 famnar 
eller 72 meter lång.

Om vi börjar från järnvägen, från första huset på höger sida. Emanuel Kroon var 
banförman, köpte tomten av banmästare Lindström, huset var nerbrunnet. Grunden 
fanns kvar. Detta var 1931. Huset byggdes åren 1931-32 av Hugo Livbom. Kroon med 
familj bodde där så länge de levde. Kroon hade även kor på andra sidan järnvägen där 
han hade en hägna. Ibland var det så mycket vatten att han hade en eka där. Sonen 
Karl-Erik övertog det sedan och bebor det ännu. På andra sidan Hantverksvägen 
byggdes en kvarn som togs i bruk 1923, förste mjölnare var E.J. Öhman, mer om ho-
nom senare. Kvarnen köptes av rörmontör Hilding Viklund som förråd och verkstad. 
Han byggde även ett bostadshus på tomten. En ny verkstadsbyggnad byggdes längre 
bort efter vägen. Kvarnen revs 1978. 

Hantverksvägen 10. Foto: Kjell Lundholm.
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 Nästa tomt köptes av Hjalmar Forsberg från Storuman om jag inte minns fel. Jag 
var med att köra tegel från ett tegelbruk i Boden som revs. Detta var 1946. Fabriken 
tillverkade möbler i flera år. Han hade rätt många anställda. Senare såldes fabriken 
till Grönlunds orgelbyggeri och är ännu i drift med flera anställda. Fabriken är byggd 
där Johan Huss stora ladugårdslänga fanns en gång. Hantverksvägen 22.

 Nästa gård byggde Knut Huss, sonen till Johan, han fick förmodligen tomt och en 
del mark därtill av fadern. Han byggde både hus och uthus med ladugård. Det måste 
ha varit i början av 1932. Från början hade de några kor, på senare tid var ängarna 
utarrenderade. Han arbetad åt Televerket. Hustrun Svea var småskollärarinna. Hade 
henne flera gånger i skolan under krigsåren när ordinarie var inkallade. Huset såldes 
och de flyttade in till Luleå. Lite om människorna på denna adress, Svea f. Ek 1.6 1901 
och avled 29.10 1974, Knut f. 27.5 1904 och avled 20.7 1968. Hantverksvägen 23.
Bild på nästa sida.

Hantverksvägen 22. Foto: Kjell Lundholm.
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Gården köptes av Luossavaara-Kirunavaara AB. Den användes som barnkoloni i några 
år. Sedan köpte Nederluleå kommun huset som prästbostad. 1947 blev landsfiskal 
Rutfors nästa ägare som hade landfiskalskontoret i samma hus, tills polisen förstat-
ligades. På gården fanns ett mindre hus med gaveln mot nuvarande Bodenvägen 
10-15 m från stora huset. Har aldrig varit in i det huset. Bakom det mindre stod 
ett timmermagasin 3-4 m från huset med gaveln mot Luleå. I gårdshuset hade R M 
Carlsson manufakturaffär och Lennart Ekholm livsmedelsaffär. Huset brann upp 
den 22,12 1950.
 Hade tillverkat en sekretär åt pastor Axel Ollikainens dotter, min far och jag leve-
rerade den en eftermiddag före julafton. Vi satt i stora rummet och drack kaffe. Alla 
satt runt bordet när dörren till stora ingången öppnades, pastorskan gick och stängde 
dörren och satte sig. Efter en stund öppnades dörren igen, hon stängde den igen, och 
yttrade det gör så här ibland. Sen vi druckit kaffet for vi hem. Elimförsamlingen har 
köpt och byggt om stora huset till församlingslokal. Det var trästaket runt tomten. 
Mellan huset och Gäddviksvägen var det som en trädgård. Gäddviksvägen 9.

Hantverksvägen 23. Foto: Kjell Lundholm.

 Nu är vi nere på gamla Gäddviksvägen, 250 m, mot älven på vänster sida av vägen 
står en slottslik träfastighet Karlslund kallat. Det har varit flera ståndspersoner som 
bebott gården. Enligt prosten Nordbergs anteckningar är förste kända ägaren kro-
nofogden Erik Björzell f.1796, bodde där på 1820 talet.
Nästa ägare var räntmästare Lars Ulrik Öqvist. Han hyrde ut den till Lars Petter Wester- 
iund. År 1845 köptes gården av direktör Carl W. Svenonius som bebodde gården till 
1866 då han flyttade till Luleå. År 1873 flyttade komministern Gustav Eden in. Efter 
Eden flyttade landfiskalen Gustav Arvid Eckhell in. Han flyttade till Stockholm 1915. 
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 Mitt emot Gäddviksvägen 9 på höger sida vägen fanns en doktorsvilla. ”ÖkulIen” 
den var också lite herrgårdslik. Det gick en björkallé från vägen upp till ingången, 
stora pelare höll upp balkongen från bron. Två flyglar, en vid varje gavel. Den mot 
norr var köksingången, den andra mot sydost var ingången till läkarmottagningen. 
Området hade köpts av byggmästare Oskar Pettersson från Boden. Doktorsvillan 
är flyttad, stod ungefär där punkthus 2 står idag. Villan står bakom Tallvägen 7. På 
vänster sida av vägen en bit från huset
fanns ett uthus som en del av gjordes om till garage när doktor Liljenberg bodde
där. Citerar prosten Nordberg 1820 kallades den för Antmanska gården. En Ant-
mans fosterdotter Cajsa Carolina Unbom, blev 1823 hustru till Emanuel Östling i 
Gamla staden i dennes andra gifte. Hon var farmorsmor till Gammelstads Östlingar 
som ännu lever. Efter Antman blev räntmästare Lars Ulrik Öqvist gårdens ägare 
.1873 flyttade han till Luleå. Länsmannen och sedermera kronofogden Johan Oskar 
Curtelius. Sterbhuset efter honom sålde fastigheten till f. majoren Ludvig Winblad 
von Walter, 1918 flyttade han till Piteå och sålde gården till Nederluleå kommun 
som använde den som läkarbostad. Förste läkaren som jag kommer ihåg var doktor 
Georg Wadenius, när han skulle ut på sjukbesök körde Johan Sundén honom med 
häst och  släde eller trilla. Sunden skaffade sig senare bil. Även Sonen Albert hade bil 

Gäddviksvägen 9. Foto: Kjell Lundholm.
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och körde ibland. Wadenius hade 3 barn, sonen Georg döttrarna Ulla och Britta som 
jag gick skola med. Doktorn blev inte så gammal han var f 1889 och avled 7.6.1942 
och hustrun Anna-Greta f 1897 och avled 1994. Efter Wadenius kom doktor Johan 
Liljenberg. I början hade han mottagning i huset senare flyttades mottagningen till 
Tingshuset. Kommer inte ihåg hur länge han var här. När Liljenberg med familj 
kom hit hade han ett hembiträde med sig. Hon blev stannande, idag 86 år. Han kom 
ungefär 1941-1942, och slutade 1949-1950. Oskar Pettersson som köpte området 
byggde de två första hyreshusen 1947-1948. Sedan har han byggt hela området. I 
dag är det inlöst av Lulebo.

Punktvägen 5. Foto: Kjell Lundholm.

 Så har vi Cederlunds, en ganska stor träbyggnad. Förut var den vitmålad idag röd 
till förtret för förra ägarinnan. Vem som byggde huset är inte klarlagt. Klart är att 
huset byggdes 1901 enligt anteckningar. 1909 brädfodrades det enligt vad som var 
skrivit under den. Troligen var det Johan Fredrik Cederlund som byggde eller lät bygga 
huset. Det är uppförd i timmer. Vidare fanns en bagarstuga in på gården, samt en stor 
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ladugårdsbyggnad och även en boda. När gödselrummet var rivet återstod 140 kvm. 
av uthuset. Rivning skedde omkring 1987. Var till Kurt Nordberg nuvarande ägare 
för att få mera uppgifter, det fanns inga gamla handlingar kvar. När Johan Fredrik 
Cederlund från Hertsön köpte hemmanet är ovisst. Totala arealen var ca 73 har. Troligt 
att Cederlund köpte in 49 har av Jacob Bergqvist. Jag vet att Cederlund hade 2 hästar 
samt 7-8 kor sen var det någon gris också. Ägorna som skördades fanns i närheten 
och vid kvarnen och på Skutön (andra sidan Gammelstadsviken). Korna hade dom 
sommartid i en hägna mellan järnvägen, Gäddviksvägen och nuvarande Bodenvägen. 
 Johan Fredrik och hans hustru Johanna fick 2 söner, John Erik som senare övertog 
hemmanet och Gunnar som var kontorist på Producentföreningen om jag minns rätt. 
Gunnar var f 5.4 1915 och avled 27.4 1985. Johan Fredrik var f 6.3 1873 och avled 
10.7.1954. Hustrun var Johanna Elina f. Sundqvist 23.10 1873 och avled 23.3 1961. 
John gifte sig’med Ida Dagny Nilsson från Ängesbyn. De fick inga barn. Jordbruket 
drev de till 1960. Dom avvecklade jordbruket, kommunen löste in en del mark. John 
var f 27.9 1901 och avled 29.2 1972. Ida bodde kvar i huset i några år. Ida var f 1913 
11.9 och avled 1998 28.6. Kurt Nordberg köpte en del av hemmanet 1987. Det var en 
stor tomt och han rev uthuset samt styckade av 2 tomter som han sålde. Behöll ett 
skifte på Skutön om 10 ha och ett på Junkön ca 8 ha. Gäddviksvägen 35, 

Gäddviksvägen 35. Foto: Kjell Lundholm.
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 300 m efter Gäddviksvägen till vänster in på Ingridsvägen sedan vänster efter Al-
lévägen rakt framför huset 55 + stod ett stort 2 vånings trähus som kallades Elfsborg 
1. Senare fick det namnet ”Ingridshem”. År 1793 bodde här en löjtnant Carl Ulrik 
Schildt. På 1840-talet innehades stället av inspektör Nils D. Holm som avled 1850. 
En överste Carl Otto Bergman blev sedan ägare. 1860 flyttade han till Överluleå. 
Efter honom bodde här häradshövdingen Herman Julius Kramer, lantmätaren Carl 
Axel Sjöberg och till sist lantbruksingenjören Johannes Emil Berggren, som inrättade 
ett mönsterjordbruk. Efter hans död såldes fastigheten 1925 till Norrbottens läns 
landsting. Här öppnades ett barnhem för barn från tuberkulösa hem, allt enl. prosten 
Nordberg. Det sägs att en flicka som hette Ingrid, som dog i tuberkulos, donerade 
sina tillgångar till ett sådant hem. Jag har varit där en hel del tillsammans med mina 
skolkamrater och spelat fotboll på planen där nu garaget till 55+ står bl.a. med brö-
derna Sigvard och Sigurd Johansson och med många fler. Bröderna Johansson är ju 
numera bortgångna. Det fanns ett sommarkök och matsal som låg parallellt med 
vägen som går från de s. k. villorna mot Lotsvägen. Byggnaderna är sedan länge rivna.

Ingridshem, idag äldreboende. Foto: Kjell Lundholm.
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Gamla Ingridshem som rev i december 1975. Foto: Gerd Olofsson.

 Längre nordost efter körvägen finns ett hönshus på höger sida av vägen, 40 m 
längre efter vägen på vänster sida fanns ett 1 ½ plans hus som byggdes 1933 av en 
sergeant Gunnar Blomberg. Gunnars hustru Maja f Bergman 4.4 1903 och avled 16.12. 
1989. Barn: Karl-Erik f 1924 och avled 1999, Karin f.1926, Barbro f  1930. Hönshuset 
byggdes 1937 och han hade 200 st höns. Marken köptes av Helmer Segergren 1933 
var på 1,5 ha. De bodde i huset till 1944 då han fick pension och flyttade  till Uppsala. 
Fastigheten såldes till Axel Rånlund, som hyrde ut den till flera olika bostadssökande. 
Nu tror jag att ett barnbarn till Axel, dotter till sonen Mats Rånlund, bor och äger 
och har dessutom byggt om/ut den. Familjen bestod av man och hustru samt 3 barn, 
Gunnar Karl Olov Blomberg var f 1888 och föräldrarna var kyrkoherde Ivar Blomberg 
och hans hustru Maria f Kjällman. 
Adressen är Persvägen. Bilder på nästa sida.
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Persvägen 7. Foto: Kjell Lundholm.

Den gamla körvägen. Foto: Kjell Lundholm.
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 Övägen började vid gamla Gäddviksvägen vid Kvarn. Den gick mot älven rakt ge-
nom nuvarande möbelaffärens lager. Fortsätter man den neråt 250 m. kommer man 
till en gård på vänster sida en liten bit från vägen som kallas ”Fridhem”. Enl. prosten 
Nordberg har det varit flera ägare tidigare, en brännmästare Nils Petter Ruth, dennes 
son Hans Petter Ruth och en Anders Sundqvist. ”Fridhem” ägdes av kakelungsmakare 
Gustav Rutqvist. Markareal var ca 3,3 ha. Mangårds- och ekonomibyggnader är av 
okänd ålder. Ett par kor och ett 60-tal höns fanns. Gården har idag varit i släkten i 5 
generationer. Skomakaren och muraren Per Olsson Rutqvist 1799-1871 flyttade hit 
från Rutvik och blev ägare till denna gård. Per Olsson Rutqvists son, muraren Johan 
Petter Rutqvist, ärvde sedan gården. Johan Petter Rutqvist var f 1831. En brorson till 
Johan Petter Rutqvist, Gustav Rutqvist, övertog härefter gården. Gustav var f 1869 
och avled 7.6 1941 gift 1896 med Agusta Matilda Rutqvist f 1871 och avled 1946 16.9. 
Föräldrar till Gustav var G E Rutqvist f 1834 och avled 1911 och hans hustru Lisa f 
Johansson. På gården fostrades 9 barn (Gusti, Sven, Johan, Svea, Per, Karl-Ludvig, 
Malin, Magda och Erik). Kvar på gården bodde Per i bagarstugan och Erik med familj 
i stora huset fram till 1945. Svea, en syster till Erik, flyttade då hem och bodde i gamla 
huset tillsammans med Per då bagarstugan hade brunnit ner. Numera bor Eriks son, 
Karl-Wilhelm med familj, som flyttade hem från Gävle och övertog gamla huset och 
har rustat upp och byggt ut. Övägen 19.

Övägen 19. Foto: Kjell Lundholm.
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 Johan Rutqvist byggde ett hus 1928 på en tomt efter Övägen nedanför hemgården. 
En timring som han hade köpt i Bälinge och fraktat hem. John Andersson satte upp 
timringen. För dåtida förhållanden var det ett stort hus. När Johan flyttade från sitt 
egna hus till Storuman 1945 köpte Erik detta hus och flyttade dit. Det var väl inte så 
många arbeten igång den tiden. Som alla Rutqvistare tyckte han om att vara ute på 
älven vinter som sommar. Få någon abborre eller någon gädda eller lake. Huset var i 
2 våningar och han hyrde ut övre planet. Johan fick senare anställning som murare 
åt SJ och jobbade ett tag efter malmbanan. Johan gifte sig med Nanny från Kallviken,
Kallax. De fick 3 pojkar, av dom finns den äldsta Rune kvar. Under 1939-40 bräd-
fodrade min far, Mauritz Emanuelsson, och Hugo Bergman gården. Detta var på 
förvintern. Johan var f 7.1 1901 och avled 19.9 1978. Hans hustru Nanny var f 31.12 
1898 och avled 28.11 1981. Erik som köpte huset bodde där med sin fru Maja f 24.9 
1921. Erik var också murare åt SJ innan han gick i pension. Erik var f 15.3 1915 och 
avled 7.7 1997. De fick 2 pojkar Jörgen dataexpert hos kommunen, f 21.2 1946 och 
Karl Wilhelm, ingenjör vid SSAB i Luleå, f 23.01 1948. På övre planet bor nu en dot-
ter till sonen Karl-Wilhelm.  Övägen 27.

Övägen 27.  Foto: Kjell Lundholm.

På samma sida Övägen fast närmare älven finns ett hus som tillhörde Algot Rikard 
Lindvall. Manngårdsbygnad är av gammalt datum, är troligen från 1500 talet. Ekono-
mibyggnader från 1890-talet. 1 ko + 1 ungdjur. Gården kom till släkten genom köp på 
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1890 talet. Här bodde lantmätaren J. Wibells änka efter 1856 då maken dog. Areal ca 2 
har åker. Huset är ganska typiskt för mindre norrbottensgårdar. Ett stort kök med en liten 
kammare i mitten mot farstun, rummet var ungefär som köket. Det fanns s.k. sommar-
rum på vindan. Algot arbetade vid SJ Verkstäder i Notviken. Då fanns inga förbindelser, 
på vintern var det bara ta skidorna och spåra sig fram, möjligen när grannen som också 
arbetade på samma ställe fick de hjälpas åt, eller bära cykeln upp till Kyrkbyn, och hoppas 
att plogen hade varit igång. Sommaren var det enklare med cykeln så har det berättas. 
Algot var arbetsam, efter pensioneringen var han och hjälpte till med höbärgning samt 
lite annat smått och gott. Han gifte sig 1897 med Anna f. Söderholm, som också var en 
arbetsmyra, anlitad vid bl.a. tunnbrödsbak. År 1961 renoverades huset av mågen Gunnar 
Enbom från Gäddvik, Algot och Anna flyttade under tiden till Per Rutqvist bagarstuga. 
Huset lyftes och källarvåning grävdes ut. Centralvärme installerades, balkong, inglasad 
förstuga m.m. Algot var f 5.10 1872. och avled 2.4 1962. Fader var Oskar Lindvall och 
moder Anna f Libom. Algots hustru Anna f 12.11 1875 och avled 3.3 1962. Barn: Helge 
f 1899 och avled 1909. Helga gift Enbom f 30.9 1905 och avled 20.2 1996. Fostersonen 
Gösta f 8.11 1917 och avled 16.2 1972. Gunnar Enbom f 19.7 1904 och avled 13.1 1986. 
Var under sin verksamma tid först affärsbiträde hos handlare Julin i Gammelstad sedan 
var han föreståndare för skoaffären Oscaria i Luleå. Han berättade en gång att på hösten 
när han gick från Gäddvik på morgonen hade han hagelgeväret med sig för att kunna  
skjuta någon fågel. Dottern Britt övertog fastigheten efter föräldrarna och bor där nu. 
Nu tror jag att hennes barn har tagit över men bor inte där själva.  Övägen 35.

Övägen 35.  Foto Kjell Lundholm.
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 Granne med Lindvalls är verkstadsarbetare Johan Emil Forsberg. Här bodde fjär-
dingsmannen L. H. Benslins änka och dennas måg Carl Olov Sundström (d 1862) samt 
Lars Erik Hedström, senare bonde i Gäddvik, och på 1850-talet kakelugnsmakaren 
Hans Petter Åberg (d.1852). Emil köpte fastigheten kring 1919-1920, då bestående 
av 1 rum o kök, enl. uppgift så skulle John Andersson ha byggt till rummet mot 
nordväst 1921. Jag tror att förr kallades dessa stugor för 5 väggars stuga. Det fanns 
åtminstone ett vindsrum, detta var i utbyggnaden. Uthus med ladugård vedbod m.m. 
Ladugården var omgjord till sommarstuga som dom hyrde ut. Jag minns inte att de 
hade några djur, gris till jul vet jag att det fanns. Emil var och anställd vid SJ med 
samma förutsättningar som Lindvall att ta sig till arbetet. Omkring 1932 sattes ett 
extra tåg in från Boden till Luleå då gick bättre att komma fram. Fiske sommartid var 
ett av fritidsintresserna. När sonen Bengt gifte sig byggdes huset om, 1943-44 höjdes 
så det blev hel övervåning. Det byggdes om ytterligare1966-1967. Då breddade de 
huset. Emil kom från Sikfors. John Emil var f 13.12 1894. och avled 10.11.1983. Märta, 
hans hustru, var f Isaksson 3.10.1896 och avled 19.2 1981. Det föddes 2 barn, Bengt f 
11.1.1917 lever ännu och Sonja gift Liden var f 12.2 1920 och avled 4.10 1995. Bengt 
var gift med Henrietta f Hedman från TväråseI 22.10 1923 och avled 20.3 2004. Bengt
och Henrietta hade 2 barn, Mats i Uppsala och Eva-Britt i Luleå. Bengt övertog fast-
igheten kring 1980. Han sålde den senare till läkaren Lars-Erik Öhman som bebor 
den. Övägen 37.

Övägen 37.  Bild: Catarina Holmberg.
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 ”Storbryggan” eller som den hette tidigare ”Ångbåtsbryggan” var och är granne 
med Forsbergs. Till bryggan fanns plank lagt ut för att vagnshjul lätt skulle gå att dra 
ut på bryggan. Ute på plan var det också lagt plank ca 6-7 meter i fyrkant. På den 
norra långsidan var timringen sänkt ungefär en meter djupt och en meter brett med 
trappa ner och där fanns golv, avsett att borsta och tvätta mattor på. På södra sidan 
fanns räcke med bänkar för att sitta och vänta på ångbåten. I mitten av trettiotalet 
lät kommunordförande H Engström göra två stycken kar som fylldes med sten som 
det byggdes en plattform på och även landgångar ut till dessa. Stenkistorna var ca 
2,5 meter i botten och smalare upptill. Detta byggdes på södra sidan bryggan. Efter 
ett antal år har isen börjat skada bryggan och numera har isen, vinden och vattnet 
tagit hela träkonstruktionen.

Snett över Övägen på höger sida byggde Oskar Bergman en stuga av bräder från 
billådor enligt min far. Tomten köpte han av P. A. Gustavsson. Olika ägare genom 
åren, den revs kring 1980. Lite längre efter Övägen på höger sida finns en loge som 
tillhörde P. A. Gustavsson sterbhus. Där går vägen upp till fastigheten, som består av  
bostadshus, bagarstuga samt uthuslänga och markarealen är 2 ha. 2 kor, 1 gris och 
ca. 6 höns fanns. Huset är byggt av en granne Albin Sundström 1909. Bagarstugan 
uppfördes 1925. Köpet gjordes 1911. Sedan 1932 är marken utarrenderad, senare 

Storbryggan. Foto: Kjell Lundholm.
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styckades den upp i sommarstugutomter ca 1944 som såldes. I dag 2007 är alla tomter 
bebyggda med året runt bostäder. Ägare till 1932 var Per Adolf Gustavsson Rosenblad 
f 3.8 1860. i Vallen och avled 3.4 1932, son till Gustaf Adolf Rosenblad och hans hustru 
Britta-Cajsa Johansdotter Lundqvist. Per Adolf Gustavsson gifte sig med Johanna, 
Margareta Olovsdotter f 23.9 1858. från Rutvik och avled 29.8 1942. Barn: Helmer 
f.1882 är bosatt i USA och Bernard f 16.10 1898. och avled 11.3 1954 i USA. Svea 
Adolfina f 23.6 1900 och avled 5.1 1993 Syster Cyrena Johanna Margareta f 23.1 0 
1903 gift med Torwald Larsson från Råneå. Fosterson Axel Georg Johansson (allmänt 
kallad Jojje) f 26.11 1914 och avled 8.8 1993. Svea bodde kvar i huset så länge som 
hennes dotter Ingrid gick i skolan. Svea var sömmerska. Det var ett omodernt hus 
med vedeldning och bära in och ut med vatten, utedass. Fostersonen Georg ”Jojje” 
byggde en stuga vid logen 1950, sedermera även ett bostadshus på tomten.
Cyrena var sjuksköterska i Jokkmokk. Svea flyttade till henne under vintern. Blev 
en sommarbostad med mycket folk. Uthusen är rivna men boningshuset står kvar. 
Ingrid gift Eklund har byggt ett hus på en tomt från hemgården. Aspstigen 8.

Aspstigen 8. Foto: Kjell Lundholm.

 Grundvik är ganska bra namn på nästa fastighet som ägdes av fröknarna Westin, 
Elin och Svea. Viken i älven är faktiskt mycket långgrund därav namnet. Arealen är 
7,5 ha. 2 hästar, 6 kor, ungdjur samt svin fanns på gården. Mangårdsbyggnaden är 
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från 1700-talet och ekonomibyggnaden från 1890-talet. En bagarstuga från 1893 
fanns. Låg mycket vackert till med utsikt över älven. Numera är det byggt en husrad 
framför som hindrar utsikten.
 Gården kom till släkten på 1700-talet genom Karl Jonsson från Porsnäs. Hans son 
Johannes, han kallade sig för Norberg ärvde gården. Hans dotter Anna Lovisa övertog 
gården och gifte sig med Johan Petter Nilsson från Ersnäs som tog namnet Westin. 
Det blev många barn på gården. J P Westin var f 8.8 1855 och avled 5.4 1924 var son 
till Per Nilsson och hans hustru Sara. J P Westin gifte sig 1881 med Anna Lovisa f 
Norberg f 1855 och avled 26.4 1942. Barn: (1) Cecilia f.1882 avled 1886. (2) Arvid 
f 1883 (3) Sofia f 16.3 1885. avled 28.6 1970 (4) Gustav f 1887, (5) Axselina f 1889 
avled 28.11 1943 i USA, (6) Helmer f 15.7 1890 avled 10.10 1967, (7) Maria f.1891, 
(8) Per Ruben f 1893 avled 20.3 1931, (9) Karl Sven f 1896 avled 26.12 1923, (10) Svea 
f. 16.9 1897. avled 2.7 1993, (11) Dagmar f. 27.7 1899 avled 8.6 1984, (12) Elin f 3.10 
1900. och avled 6.2 1986. Det var nog arbetsamt med jordbruket efter Westins bort-
gång. Det var ju mest kvinnor kvar. Arvid och Helmer var lotsar. Ruben var murare 
medan Svea var sjuksköterska som under krigsåren var mycket ute bland militären. 
Elin var jordbrukare. 3 systrar och en bror for till Amerika. Efter att jordbruket lagts 
ner arbetade Elin på Nordlunds tvätt. Det har varit 2 ägare efter att arvingarna sålde 
gården. Kommunen löste in övriga marken. Byggnaderna är intakta för utom att 
stallet är rivet och det blivit ett pannrum o relaxrum på baksidan av huset.

Tomholmsvägen 10.  Foto: Kjell Lundholm.
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Harry Emanuelsson spanar tillbaka i Stadsöns historia. Foto: Kjell Lundholm.

 Denna artikel är inte någon vetenskaplig handling, utan taget från en del skrifter 
som jag refererat till och från mitt minne. Jag är ju uppfödd och har bott här hela 
mitt liv. En del årtal kan variera något, men är naturligtvis inte avsiktligt. Artiklen 
är skriven vårvintern 2007.  Catarina Holmberg, själv uppväxt på Stadsön, åkte på 
hösten 2009 tillsammans med Kjell Lundholm och jag  och tog bilder på de fastigheter 
som än idag finns kvar.
 Hans A Ökvist har varit till stor hjälp med många personuppgifter och prosten 
Albert Nordbergs skrivningar är hämtade ur Norrbottens läns hembygdsförenings 
årsbok 1953.

Harry Emanuelsson
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Guideresan 2009

Även om solen snällt var med oss från morgonen så hann vi inte längre än till 
Unbyn på vår väg till Boden förrän en tät dimma begränsade sikten från buss-
fönstret. Detta väder höll även i sig, när vi kom fram till Bodens utkanter och 
vi fick veta, att vi skulle upp till Rödbergsfortet.
 Jaha, nu var det kört att kunna blicka ut över Bodentrakten, tänktes nog till 
mans men när busschauffören slingrat sig uppför berget på en smal, brant och 
extremt krokig väg började vi se tendens på ett uppklarnande – vi hade närmat 
oss himlen!
 Uppe på berget väntade guiden Berndt Wikström. Han var en tidigare för-
svarsanställd, som numera ägnade sin tid till att berätta om fästningsstaden 
Boden och speciellt om och kring Rödberget och dess försvarsanläggningar.
 Det finns 1200 militära objekt inom Bodenområdet och det militära har ju 
ända sedan början av 1900-talet präglat bygden. Boden ansågs tidigt vara en 
bra plats att kraftsamla på för att försvara vår del av landet. Luleälven med dess 
kraftverk, järnvägen som skulle forsla malmen, det svara guldet, ut i världen och 
hotet var förstås som alltid tänkt att komma från öster. Känns det igen?

Nu började vi se tendens på ett uppklarnande – vi hade närmat oss himlen! Foto: Catarina Holmberg.
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Även kallad gjutjärnshästen. Foto: Catarina Holmberg.

Sjuksalen i Rödbergsfortet. Foto: Catarina Holmberg.
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 Bussen stannade vid det som var marketenteriet idag café i den helt privatiserade 
verksamhet som berget erbjuder tusentals människor passerar varje år järngrindarna 
för att  låta sig guidas runt i berget, som är urholkat som en schweitserost!  Med spett, 
slägga, dynamit och skottkärra började man redan 1901 att urholka berget runt staden.
 År 1903 startade arbetet med att omvandla Rödberget och under ett tiotal år 
forslades sten ned till staden för att göra stenhus och grunder till hus, förutom allt 
spill, som hamnade i bergets sluttningar.
 Under vår vandring i berget fick vi se ett litet samhälle i samhället, som klarade 
av det mesta från sjuk- och tandvård till förläggning, mathållning och naturligtvis 
var anläggningen också en sambandscentral och stridsledningsdito. Det var impo-
nerande att se allt vad man ”knökat”  in i detta gråberg. Berndt berättade en anekdot 
för oss vid en dörr i en av alla gångar, som fick mig att tänka på Ronny Erikssons 
visa ”Konjak och nazister”.
 Innanför en dörr fanns under lång tid ett spritförråd. Möjligen var spriten tänkt 
att användas i krigstider för att stärka stridsviljan. Alltnog kom man fram till att 
denna dynamit blivit otidsenlig och spriten skulle förstöras. Den skulle hällas ut i 
vasken. Månget krigarhjärta  sved därvid och ett finger stacks in för att smaka på 
härligheten. Då visade det sig, att all sprit hade förvandlats till vatten! Hur denna 
kemiska process gått till vet fortfarande ingen men tankar framfördes om, att någon 
tidig modell av Assas dyrkfria lås kan vara lösningen på gåtan. Eftersom ev brott 
torde vara preskriberat kanske någon i läsekretsen, som vistats i Rödberget, kan föra 
mysteriet till en lösning.
 I dagens program hade Kjell redovisat att en punkt på programmet kunde innebära 
lite ansträngande klättring och det var när vi klättrade ett 100-tal trappsteg upp till 
toppen/ovansidan av berget, där de stora kanonerna blickar ut över nejden med en 
räckvidd för sina projektiler ca 20 km i alla riktningar.
 Nu hade vi bra, om än inte perfekt utsikt över bygden, de övriga försvarsanlägg-
ningarna och vi siktade Sunderby sjukhus samt, med lite hjälp av vår guide, även 
SSAB i Svartöstaden.
 Nyårsafton 1997 slutade Rödberget sin nära 100-åriga militärhistoria och då 
avfyrades ett fyrverkeri, som man inte glömmer i första taget i Bodentrakten. 497 
skarpa granater som ”blivit kvar” i anläggningen eldades ut ur kanonrören i en sista 
hälsning och gravöl över Rödbergets militära era.
 Vi, som varit på toppen, klättrade ned till bussen, som väntade för transport mot 
Älvsbyn och lunchen.
 Under vår färd från Gammelstad berättade vår egen guide Kjell Lundholm al-
lahanda saker om de byar vi passerade. Bl a norra Gäddvik, där vi på vänster sida 
skådar en stor ladugårdsbyggnad, som använts som fältsjukhus under 1808-09 års 
krig. Ladugården har tidigare stått i Alvik och är sedermera flyttad till Gäddvik.  På 
södra sidan om Luleälven har vi många byar, som  är från medeltida 1400-tal. Kjell 
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Storforsen. Foto: Catarina Holmberg.

Skogsmuseet vid Storforsen. Foto: Catarina Holmberg.
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rekommenderar läsning av Gerd Eneqvists böcker och avhandlingar om dessa byar.
Unbyn tillhör numera Bodens kommun och är en utbrytning från gamla Luleå socken.
 Heden är den bildning geologiskt, som bildades där älven gick i tunnel under isen. 
Betr Heden kan man fortfarande ställa sig frågan om var den kyrka låg, som är äldre 
än den stenkyrka, som finns i Gammelstad.
 Vi fortsätter mot Älvsbyn och passerar Vändträsk, där man funnit en stenålders-
bosättning, en sälfångarbostad för 7000 år sedan på en bergshöjd 100 meter ö.h. 
Strandlinjen gick där då.
 Vi anländer så småningom till Älvsbyn. Det har börjat regna rejält och vi fick sitta 
kvar i bussen medan Kjell berättar om kyrkan och kyrkstaden. Kyrkstaden byggdes 
1809 med samma traditioner, som i Gammelstad. Idag föga brukad. I Hortlax bygg-
des kyrkstugor så sent som på 1920-talet och där lever traditionen fortfarande. 72 
kyrkstäder har funnits i Sverige, nu är bara 15 st kvar. Bygdens son Knut Lundmark, 
astronom och botaniker, är tidigare omskriven i en årsskrift från hembygdsföreningen.
Efter det intog vi lunch i pizzerian vid polishuset.
 Vi tog sedan vägen till Storforsen, där vi besökte skogsbruksmuseet. Museet hade 
inte öppnat för säsongen så vi kunde endast gå omkring och se litet. Kjell berättade 
dock, att skogsnäringen  tog fart efter 1809 års krig. Då regerade hästen i skogsbruket 
långt före det skogsmaskiner och bilar tog över. 

Thorild Jordung antecknar febrilt i Granparken, Öjebyn. Foto: Catarina Holmberg.
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Vi passerar Vidsel med RFN (rotobförsöksplats Norrland), där en raket symboliserar 
just försöksplatsen.
 Manjärv är en gammal by från 1500-talet. Byn ligger i anslutning till sjön Manjärv 
och sjön, eller träsket Manjärvsträsk, blev skattelagt på 1500-talet i samband med att 
ett nytt register lades upp – fiskeregistren. Se vidare i Kjells bok ”Min norrbottniska 
historia”. På resan passerar vi också Muskus, Vistheden (viste för skogssamer) och 
Korsträsk, som sedermera blev järnvägsstation.
 På vidare färd mot Piteå passerar vi Sikfors kraftverk, där vi tar en välbehövlig 
kaffepaus. Vid kraftverket är byggt en laxtrappa, så att laxen kan passera uppåt älven.
 I Öjebyn beser vi ”gamla Gran”, där det f d överstebostället låg vid tiden för 
1808-1809 års krig. Det var gamla Västerbottens regemente som då var förlagt här. 
Överstebostället finns ej längre. Det syns endast lämningar kvar i jorden, där husen 
stått inom ”granparken”. Nyare och modernare byggnader ingår numera i natur-
bruksgymnasiet i Öjebyn.
 Rundlogen inom området  användes tidigare som tröskloge. Hästarna spändes för 
tröskvagnen som bearbetade och tröskade skörden. Då ”Gran” var översteboställe 
användes rundlogen också till fest och dans. Officerarna var högreståndsfolk och 
kvinnorna bar krinolin, man dansade då ”krinolindans”ej som nu, då vid dansar 
”folkdans”.  Språket bland officerare och familjer var franska.
 Färden bär nu hemåt igen. Bussen kör genom Öjebyn efter gamla Riks 13, en smal 
väg, som sedermera byggdes om utanför samhället och kallas E4.
 Väl hemma igen i Gammelstad vid 19-tiden tackar vi varandra för gott sällskap 
och inte minst Kjell Lundholm för en intressant guidning. En applåd till chauffören 
på Brändöbussen.

För redogörelsen svarar  Hans Havo och Thorild Jordung. 
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Bengt Johansson summerar

Under Märkesåret 2009 arrangerades en lång rad publikdragande aktiviteter i Norr- och 
Västerbotten. De i särklass största evenemanget förekom således i trakten av Umeå den 
19-20 augusti med flera påkostade och välarrangerade festspel i strålande sommarsol.
 Dagarna förgylldes också i hög grad av kungaparet och kronprinsessan Viktorias 
närvaro under ett par dagar. Evenemanget kanske också just därför kan klassas några 
strån vassare än sin tidigare variant i finska Oravais under sommaren 2008.
 Från och med onsdagen den 19 augusti infann jag mig i staden Umeå för att orientera 
mig angående program och verksamheter. Jag besökte då det förnämliga friluftsmuseet 
Gamlia för att erhålla tillgänglig litteratur och studiematerial för festarrangemanget 
påföljande dag. I ottan styrde jag färden norrut till den lilla kustbyn Ratan ca fyra mil 
norr om Umeå. Där skulle sedan det inledande minnesarrangemanget pågå under 
förmiddagen. På vägen dit fanns vid bebyggelsen flera färdigställda parkeringsplatser 
och bussförbindelser för att undvika trängsel i byn och längs tillfartsvägen. Ratans 
fasta bebyggelse blev ju som bekant nästan helt utraderad av den svenska arméns 
kanoner när ryssarna besatte platsen efter att byborna flytt till skogs. Numera så är 
byn ett populärt turistmål och många turister söker sig varje sommar speciellt just 
då under den här dagen nere vid fiskehamnen där den kraftfulla minsveparen MHS 
Winga uppvisades för allmänheten.
 Hamnområdet var till trängsel fullbelagt när kungaparet omsider vid lunchtid 
anlände och presenterades samt gick ombord på fartyget för att luncha och rekogno-
sera. Därefter så tog man plats på kajläktaren varefter kanonsalut avlossades och ett 
öppningstal hölls av landshövding Chris Heiser. 
 En landstigning gjordes därefter av svenska soldater varefter professor Martin 
Hårdstedt berättade om den historiska bakgrunden till kriget. Efterhand förflyttade 
sig skaran till en utsiktsplats på kajen där drottningen invigde en taktil reliefkarta 
över hamnområdet, ett nytt medium för att underlätta information för synskadade. 
Den långa processionen vandrade sedan vidare mot marknadsplatsen där en tillfällig 
musikalisk ungdomsverksamhet från sju olika länder uppvisade sina specialiteter.
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Vandringen fortsatte genom mark-
nadsområdet och därifrån vidare längs 
fiskekajen upp mot landsvägen och 
till den stora ”Tullgården” där man 
bjöd på ytterligare sång, bygdespel och 
mungigedans. En gemensam lunch för 
hedersgästerna anordnades sedan i den 
vackra byggnaden medan folksamlingen 
i efterhand upplöstes för vidare transport 
till begivenheterna i Sävar.
 Festarrangemangen i Sävar, två mil 
norr om Umeå, öppnades klockan 12 med 
en 1800-tals marknad och ett soldatläger 
ute på ängarna söder om samhället. Här 
fanns också uppbyggd en stor läktarsek-
tion för publiken och här stod sedan, ett 
två timmar långt fältslag mellan svenska 
och ryska soldater. Området förmörkades 
av artilleri och rykande kanoner som 
sände rökringar upp i atmosfären under 
bedövande dån. I slaget fanns 100-tals 
soldater från Ryssland och de nordiska 
länderna. Slaget stod emellertid inte på 
det ursprungliga stället på grund av att 
denna plats var belägen på en skogsbe-
vuxen höjdsträckning med dålig utsikt.
Cirka 6 000 personer beräknas ha bevistat 
detta arrangemang. Kungsfamiljen med 
övriga gäster besåg fältslaget till en del 
varefter de vid tretiden också besökte den 
s.k. soldatbyn och så småningom kvart 
över fyra lämnade Sävar och återvände 
till residenset i Umeå där middagsmålet 
väntade för inbjudna gäster klockan 
sju under landshövding Chris Heisters 
värdskap.
 Övriga evenemangsdeltagare inklusive 
publik sökte sig efter slaget vidare genom 
Sävar fram till det praktfulla soldatmonu-
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mentet där ett minnestal avhölls och där regementen inklusive de ryska avlämnade 
kransar och minnesgåvor. Efter detta så avslutades evenemanget i byn Sävar och 
aktörerna avreste vart och ett till sina hemorter och så även jag.
 Händelsecentrum förflyttades till nästa dag ytterligare 20 mil norrut, till byn Pit-
sund där de kungliga infann sig tidigt nästa morgon, torsdag. Mängder med folk var 
då samlade på den öppna platsen omkring minnesstenen på platsen vid det gamla 
färjeläget. Där fanns också en uppförd honnörsläktare för de kungliga och speciellt 
inbjudna, och från en väl tilltagen scen pågick diverse föreläsningar och inte minst 
ett dansprogram av högsta klass. Vädret var även denna dag nådigt och festen avslu-
tades efter ett par timmar varefter de långväga gästerna så småningom reste vidare 
mot Luleå, Kalix, Haparanda och Torneå. Men här slutar min kunskap angående 
program och verksamheter.

Bengt Johansson var där
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Bildkavalkad midsommar på Hägnan - Foto: Kjell Lundholm
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Föreningen Norden Norrbotten stod som huvudarrangör tillsammans med biblio-
teket för denna temadag. Som medarrangörer var Norrbottens museum, Frilufts-
museet Hägnan, Nederluleå hembygdsförening, Boden Överluleå Forskarförening 
samt Försvarsmuseum Boden.
 Temadagen var upplagd genom ett antal besöksstationer som klasserna besökte. 
Norrbottens museum och Friluftsmuseet Hägnan uppförde en dramatiserad hän-
delse med kriget som tema. En station bestod av en multimediavisning där bak-
grunden och konsekvenserna av kriget 1808-1809 genomfördes på 3 minuter och 44 
sekunder. Biblioteket hade ett bokbord och levande musik framförd av spelmannen 
Jan Olofsson. Nederluleå hembygdsförening bestod av Kjell Lundholm som berät-
tade spåren efter kriget och Bengt Johansson om hur ryssarna togs sig över älvarna. 
Försvarsmuseum Boden visade krigets verktyg och Forskarföreningen i Boden 
berättade om den indelte soldaten.
 Antalet besökare var ca 170 elever samt 7 lärare fördelade på 7 klasser. Bodensko-
lorna deltog där med två klasser. Som avslutning fick allmänheten en möjlighet att 
bli uppdaterad kring Märkesåret. 

Temadag – Märkesåret 1809

Halvårsmötet i Rutvik

I Rutviksrummet blev våra medlemmar uppdaterade i byn Rutviks historia, Foto: Rolf Johansson.
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Kyllikki Kenttä, Norden lokalavdelning, Jan Olofsson, biblioteket, Marit Lamberg, Norden Norrbotten 
samt Kjell Lundholm från vår förening stod bakom Temadagen på Kulturens hus. Foto: Rolf Johansson.

Elever från gymnasieskolor i Luleå och Boden besökte temadagen. Foto: Rolf Johansson.
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Den gamla vattenpumpen på Persvägen  7. Foto: Kjell Lundholm.
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Vill Du bli medlem!

Vi är en aktiv hembygdsförening med många järn i elden. Vi deltar tillsammans 
med Hägnan och Världsarvet i Gammelstad i deras många aktiviteter som  
midsommarfirandet på Hägnan, Persmäss, marknader och mycket annat.
Som medlem har du tillgång till en omfattande studieverksamhet och 
reseverksamhet som föreningen själv anordnar. 
Du har även möjlighet att delta i visningsstugans guidningar under 
sommarhalvårets helger. 
I medlemsavgiften på 100 kr/år för enskild medlem och 150 kr/år för familj 
på samma adress ingår även denna årsskrift. Sätt in på plusgiro 6 15 30-2 och 
skriv  “ny medlem”.
Välkommen!

Den gamla milstolpen invid kyrkan inramad i vacker 
höstskrud.  Foto: Kjell Lundholm.
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