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Det var i Sävenäs det började  ….
Året var 1858. Stockholmsläkaren Salomon Säve hade förvärvat den lilla sågen Johannisfors i 
Klutmark och fått tillstånd att flytta den till Skellefteälvens mynning. Men Säve hade större pla-
ner, nämligen att på samma plats bygga en masugn för tackjärnsproduktion byggd på malm från 
bl.a. Roslagen och träkol från kolmilor i trakten. Och den ångmaskin som kom med från Johan-
nisfors skulle både driva sågen och  blåsmaskinen i masugnen. Ett helt nytt kapitel skrevs i Skel-
leftebygdens industrihistoria och en ny ort var född, Sävenäs.
Några år såg det ut att gå riktigt bra. I en spännande artikel i detta nummer berättas om hur en helt 
ny metod att göra stål av tackjärn, den s.k. Bessemerprocessen, prövades i Sävenäs  med tämli-
gen gott resultat. Här kunde måhända Sävenäs järnbruk utvecklats till ett modernt stålverk, som 
senare Sandviken, Oxelösund eller Luleå. Men så blev det inte; doktor Säve blev sjuk, nya ägare 
tog vid, försöken med ståltillverkning upphörde och järnbruket gick på sparlåga ett antal år för 
att sen helt läggas ned 1879.   
Bättre gick det för sågverket, mycket bättre. Kombinationen av  goda skogstillgångar som kunde 
flottas på älven, ångdrivna sågramar som kunde vara igång en större del av året och en lastage-
plats vid älvsmynningen visade sig snart vara en oslagbar kombination och på några få år växte 
det upp liknande ångsågar vid alla älvsmynningar. I Skellefteälvens mynning var dom inte min-
dre än fem, när vi är framme på 1890-talet; Klemensnäs, Björnsholmen, Nyhamn, Örviken och 
så förstås  Sävenäs, som med sina tolv sågramar 1907 blev en av länets största. Och alla drevs 
av ånga. Min morfar, Theodor Hagström, var en av dessa tusentals maskinister och eldare längs 
Norrlandskusten som dygnet runt såg till att förse sågverk och timmersorteringar med den kraft-
källa som krävdes. Varje timme skulle ugnsluckorna öppnas och ” Maskinen” skulle matas med 
bränsle. Ännu på gamla dar kunde han råka i svettning av blotta tanken på att ånyo skotta in spån, 
flis och träkol.   
Men i vilket fall  så hade Skelleftebygden liksom övriga delar av Norrland nu definitivt knytits till 
den internationella marknaden med dess växlande konjunkturer på gott och ont.

Året är nu 1907 och då bildas vid Sävenässågen den första moderna fackföreningen i Skellefte-
bygden, Sågverksarbetarförbundets avdelning 183. Och redan året därpå sluts det första kollektiv-
avtalet, som innebär att  löneskillnaderna minskar mellan olika arbetarkategorier. Men motståndet 
mot ovärdiga arbets- och levnadsvillkor sker också på andra sätt;  genom bildande av en social-
demokratisk arbetarkommun liksom en konsumförening med butik och våren 1909 tillkommer 
dessutom länets första Folkets Hus just i Sävenäs. Så det är inte konstigt att man vill demonstrera 
sin nyvunna styrka på Första maj detta år med bygdens första demonstrationståg. Av detta finns 
ett nu klassiskt fotografi  –  taget nånstans på vägen mellan Sävenäs och Ursviken; ett foto som 
återfinns på mittuppslaget i detta nummer av Skelleftebygden. Demonstrationsdeltagarna är just i 
färd med att tillsammans slå upp portarna till ett bättre samhälle, där vi idag har förmånen vistas. 
Ge Dig tid att studera dessa ansikten !  
Trevlig och intressant läsning tillönskas. Väl mött i Sävenäs !                        

Rolf Granstrand - ordförande SKEFO
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Sävenäs Järnbruk 1858-1878
KARL-IVAR ÅSANDER, HOLMSUND

Sävenäs järnbruk anlades 1858, då 
doktor Salomon Säve fick tillstånd 
att uppföra en masugn i närheten 
av Ursvikens lastageplats. Bru-
ket fick namn efter sin grundare. 
Anläggningen var  -  jämfört med 
de äldre järnbruken  -  av en helt 
ny konstruktion. Den drevs av en 
ångmaskin, som eldades med ved 
och spån. Järnmalmen togs från 
gruvor i Hälsingland och Rosla-
gen, där Säve var delägare. Mal-
men kunde sedan transporteras 
sjövägen ända fram till masugnen.

Doktor Säve hade även intressen 
i sågverksindustrin som ägare till 
Lejonströms sågverk vid sock-
enkyrkan och Johannisfors såg i 
Klutmark. Det nödvändiga trä-
kolet framställdes ur avfall från 
sågverken. Skulle träkolsbehovet 
öka, så ägde Säve dessutom stora 
skogsarealer om kunde utnyttjas. 

Kort tid i drift
Masugnen uppfördes av tegel och 
var klar 1861. Under 1860-talet 

var masugnen endast i gång åren 
1861, 1862 och 1864, då samman-
lagt knappt 1 000 ton tackjärn till-
verkades. Den vid denna tidpunkt 
ganska föråldrade bearbetningen 
av tackjärn till stångjärn ersat-
tes då av den s.k. bessemermeto-
den. Två ugnar uppfördes. I dem 
behandlades tackjärnet i flytande 
form. Bessemerverket var färdigt 
1861, men produktionen kom 
igång först följande år, då 47 ton 
stål tillverkades.

Säve säljer
Säve sålde bruket 1864 till bruks-
patronerna Fredrik Petersen, Th. 
Meijer och E. Ungewitter. Under 
hela deras ägandeperiod fram till 
1871 låg driften nere vid bruket. 
Ett nybildat bolag, Sävenäs ak-
tiebolag, övertog anläggningen 
1871. Aktiemajoriteten ägdes av 
grosshandlare Max Heinemann 
samt brukspatronerna Knös och 
N. Fröding. Trots de allt mer för-
sämrade villkoren för järnbruken 
i Norrland, så byggde bolaget ut 

masugnen och uppförde ytterliga-
re byggnader. Det tidigare anlagda 
bessemerverket användes inte mer 
utan tillverkningen inriktades på 
tackjärn.

Efter ägarbytet och upprustningen 
var masugnen i drift åren 1872-74 
samt 1877-78, varvid c:a 4 000 
ton tackjärn producerades. Bruket 
lades ner 1879, då det inte längre 
var lönsamt. Under hela perioden 
1861-78 tillverkades totalt 5 211 
ton tackjärn, vilket var en rela-
tivt blygsam siffra jämfört med 
de andra masugnarna i länet, som 
Robertsfors, Hörnefors och Olofs-
fors.

KARL-IVAR ÅSANDER

Ill. Karl-Ivar Åsander

Texten från ”Västerbotten” 2/1974. 
Något förkortad med författarens med-
givande.



5SKELLEFTEBYGDEN  1/2014

Kunglig livmedicus Fredrik Sa-
lomon Säve (1797 -1872) är den 
person som gett namn åt Säve-
näs. Säve köpte 1857 först Lejon-
ströms såg vid Skellefteå lands-
kyrka och senare samma år även 
Johannisfors sågverk i Klutmark 
vid Finnforsåns utlopp i Skellef-
teälven. Redan 1855 hade en ång-
maskin anskaffats till Johannisfors 
för att driva sågen när vattnet tröt 
från Finnforsån.

Sågarnas placering var väl knap-

past optimal ur exportsynpunkt 
och då Säve 1858 fick tillstånd 
att anlägga en ”masugn och verk-
städer för tillverkning av pistong-
stänger och grövre maskindelar 
till lokomotiv” köptes en tomt upp 
vid Skellefteåälvens utlopp, där 
även ett nytt sågverk byggdes.

Normalt skulle man behöva vat-
tenkraft både för drift av masugn 
och sågverk, men tack vare ång-
maskinen, som flyttades från Jo-

hannisfors, kunde anläggningen 
förläggas på den s.k. Grannäsud-
den, som senare blev Sävenäs, där 
det fanns bra djuphamn och di-
rektkontakt med havet.

Oerhörda mängder träkol
Till masugnen behövdes träkol 
och ved till kolmilorna hämta-
des främst från kronoskogarna 
på Kågnäset, men även spillvirke 
från sågverken passade bra till 
masugnskol.
Järntillverkningen krävde enorm 

förbrukning av kol. På 1820-talet 
nämns siffror som 100 – 130 hl 
kol per ton tackjärn ( motsvarar 10 
– 13 m3) och helt centralt för järn-
framställning var alltså tillgången 
på skog. Volymmässigt betydde 
det att det var fördelaktigare att 
transportera malm än kol och det 
var också från Bysta gruva i Ros-
lagen och mindre mängd från gru-
vor i Hälsingland, som malmen 
kom till Sävenäs stålverk.

År 1862 rapporteras att masugnen 
på grund av driftsproblem förbru-
kat 2,62 tunnor träkol per centner, 
dvs. 8,9 m3/ton. Men det mycket 
goda resultatet från 1864 års kam-
panj gav 1,83 tunnor per centner, 
som omräknat blir ca 7,2 m3/ton 
tackjärn. 

Årsproduktionen 1874 var 21 000 
centner, d.v.s. ca 890 ton tackjärn, 
och för att producera detta åtgick  
ca 8000 m3 träkol. Det innebar att 
hundratals  milor brann runt om i 

Skelleftebygden enbart för detta 
års masugnsdrift.

Som jämförelse kan nämnas att 
Sveriges idag största masugn, M3 
i Luleå, producerar  motsvarande 
Sävenäs årsproduktion 1874 på 
tre timmar! Skulle man använda 
träkol till Luleås masugn skulle 
det överslagsmässigt behövas mer 
än 20 % av hela Sveriges årliga 
skogstillväxt!

Sävenäs masugnsbyggnad. Bilden tagen efter driftsepoken 1860 – 1878.

Sävenäs och Bessemerstålet
ERIC BURSTRÖM, INNERVIK
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Först med ånga
Masugnen i Sävenäs var den enda 
i norra distriktet som drevs med 
ångmaskin; övriga masugnar var 
förlagda vid vattendrag och drevs 
i kampanjer när vattentillgången 
var tillräcklig.  

Själva masugnen fanns i en 50 
meter lång byggnad, där den 13 
meter höga ugnspipan stack upp. 
Här fanns malmkross (bokverk), 
rostugn, varmapparat och ångma-
skinen som drev både blåsmaski-
ner, spel för uppfordring av malm 
och kol samt luft till två små Bes-
semerugnar. 

Vid den här tiden moderniserades 
tillverkningen av tackjärn i snabb 
takt. Rostning med gaser från 
masugnen för att förbättra malm-
kvaliteten, förvärmning av bläs-
terluften, blåsmaskiner istället för 
bälgar och drivning med ångkraft 
istället för vattenkraft.

Alla dessa moderniteter fanns 
vid Sävenäs stålverk. Dessutom 
hyrde man in arbetskraft från Ro-
bertsfors, bl.a. massmältaren och 
stångjärnssmeden Zacharias Fors-
berg som flyttade in i bruksgården 
någon gång före trettondedag jul 
1859.

Längst upp i masugnspipan sätter 
man in malm (järnoxid) och trä-
kol. Längst ner där järnet tappas ut 
blåser man in luft för att förbränna 
träkolet. En oerhörd hetta som 
sprider sig med gaserna uppåt för-
värmer malmen och nere i det s.k. 
”stället” slutreduceras malmen 
d.v.s. den kolmonoxidrika gasen 
tar bort sista syret från malmen 
och järnoxiden har nu omvandlats 
till flytande kolhaltigt järn.

Kolhaltigt järn, s.k. tackjärn är inte 
smidbart utan måste omformas till 
lågkolhaltigt smidbart järn, d.v.s. 
stål. Tackjärnet hälldes ut i formar 

(förmodligen av sand) till tackor 
om mellan 60 till 120 kg. Därefter 
hettades tackorna upp i speciella 
ugnar och hamrades på under till-
skott av luft, vilket så småningom 
gav en lågkolhaltig smidbar pro-
dukt. Det här var den konventio-
nella metoden vid denna tid. Ett 
exempel på sådan teknik kallades 
för Lancashiresmide.

Bessemerprocessen
År 1856 publicerade en engelsman 
vid namn Bessemer ett patent på 
framställning av stål från flytande 
masugnsjärn. Hans ide var att man 
skulle blåsa luft genom det flytan-
de stålet. Det kanske kan tyckas 

vara en enkel och självklar metod, 
men det är inte lika lätt som att 
blåsa luft genom ett vattenbad, då 
flytande järn har en specifik vikt 
som är nästan 8 gånger högre än 
vatten och att temperaturen är ca 
1400 grader.

Redan 1857 utfördes försök i Sve-
rige med metoden vid Dormsjö 
bruk på initiativ av handlanden 
Pontus Kleman, som var nära lie-
rad med Gävlefirman D Elfstrand 
& CO. Svensk ingenjör vid försö-
ken var bergsingenjören Carl Johan 
Leffler. Försöken var inte överty-
gande, men konsul Göransson - 
anställd hos Elfstrand  -  tyckte att 

Edskens fasta bessemerugn. Akvarell 1858 av C.F.A Cantzler. Foto ur 
Jernkontorets bruksbildsamling
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metoden var så intressant att han 
förvärvade del i patentet och star-
tade försök vid Edskens masugn 
redan i november 1857. CJ Leffler 
skulle vara Bessemers observatör. 
Försöken blev inte framgångsrika 
och nu gick den Elfstrandska fir-
man i konkurs. Men i januari 1958 
lyckades Göransson från Jernkon-
toret utverka ett lån om 50 000 rdr 
rmt och startade på nytt försök vi 
Edsken men utan Lefflers med-
verkan. Leffler hade konstruerat 
den bessemerugn som Göransson 
sedan använde vid försöken i Ed-
sken. Den 18 juli 1858 lyckades 
man slutligen vid Edsken att fram-
ställa flytande stål genom att radi-
kalt öka luftmängden. Lyckan var 
gjord och Göransson kunde inom 
några år bygga upp Sandvikens 
stålverk och ta metoden till kom-
mersiell framgång.

Bessemers metod var i sanning 
revolutionerande. En jämförelse 
från början av 1900-talet anger 
att en skicklig lancashiresmed på 
en timme framställde ca 150 kg 
smidbart järn, medan ett par man 
producerade  mer än 15 000 kg i 
en bessemerkonverter.

Leffler och Säve
Men Leffler var inte helt ute ur 
bilden, och här börjar mina spe-
kulationer kring Sävenäs stålverk. 
Plötsligt ser man i källorna att en 
kunglig livmedicus Säve tillsam-
mans med en viss Leffler och en 
som heter Smith bygger ett stål-
verk inklusive ett par bessemer-
konvertrar långt uppe i norra Sve-
rige.

Det måste ha varit Carl Johan Lau-
rentius Leffler, densamme som 
gjort försöken i Dormsjö.

Att som ”engelsk representant” bli 
åsidosatt när det äntligen skulle till 
allvarliga försök måste ha smärtat. 

Att han dessutom hade gjort ugns-
konstruktionen åt Göransson gjor-
de inte saken mindre frustrerande. 
Det var inte konstigt om han slog 
sig ihop med Säve.

Hur som helst, år 1862 kom man 
ordentligt igång med produktio-
nen och man lyckades under året 
producera 46,7 ton Bessemerstål 
(_=1099 centner), vilket var ca en 
fjärdedel av årsproduktionen på 
190 ton tackjärn. Direktör Dell-
vik, ansvarig för rapportering i 
norra bergmästardistriktet, be-
rättar i Jernkontorets Annaler att 
”från Sävenäs inkom rapport öf-
ver 1862 års blåsning, sedan min 
relation för det året redan blifvit 
aflemnad. Af denna rapport synes, 
att oaktadt den höga procenten, 
49,5 kolåtgången uppgått till 2,26 
tunna per centner, hvilket berott 
dels deraf, att tackjernet måst hål-
las mycket nödsatt för Bessemer-
blåsningen, och dels af oregelbun-
denheter i masugnen till följe af 
färskor i gasfången”. 
Nödsatt tolkar jag som att man 
måste producera ett mycket varmt 
järn för att klara av transporten till 
och blåsningen i Bessemerkon-
vertrarna.
Bessemerkonvertrarna rymde san-
nolikt 1 – 1,5 ton stål.  Man hade 
alltså lyckats med mer än 30 - 40 
blåsningar under de 41 driftsdygn 
som masugnen varit i drift, vilket 
måste ses som en oerhörd presta-
tion med tanke på allt som brukar 
krångla med en ny process.

Direktör Dellvik konstaterar i Jen-
rkontorets Annaler 1863 att ”Bes-
semerblåsningen skall hafva gått 
serdeles väl, hvilket den utförliga 
och väl förda journalen jemväl 
tycks utvisa”.

Tänk att få varit med !
Det är lätt att tänka sig hur Leffler 

svettats och hoppats tillsammans 
med övriga bruksarbetare under 
driftskampanjen år 1862. Av en 
tidningsnotis  framgår att det var 
allmänt känt att man knöt stora 
förväntningar till utvecklingen av 
en ny revolutionerande stålfram-
ställningsmetod i norra Sverige 
och i en annan artikel: ”Afsikten 
var, att denna ( dvs. stålverksan-
läggningen) skulle, som vi hört 
berättas, fullbordas på sex måna-
der, och att kostnaden för densam-
ma skulle intjänas på de första tre 
månaderna efter igångsättandet. 
Men beräkningarna slogo fel. An-
läggningen tog en tid av 18 måna-
der, och innan driften kunde börja 
hade priset på den enligt Besse-
mermetoden framställda metallen 
fallit så högst väsentligt, att den 
beräknade stora vinsten uteblev.”

Endast ett år
Tillverkning av Bessemerstål i 
Sävenäs gjordes endast 1862 och 
ett gjutstycke på omkring 300 
kg finns kvar i Forum Museum 
Rönnskär. Säve avyttrade bruket 
1864, enligt uppgift p.g.a. dålig 
hälsa, och någon mer satsning på 
tillverkning av Bessemerstål blev 
aldrig aktuellt i Sävenäs.
Som vanligt behövs både betydan-
de kapital, enormt engagemang 
och stor uthållighet för utveckling 
av nya metoder. Efter den 18 juli 
1858 installerades Bessemerugnar 
på flera håll i Sverige med mer el-
ler mindre lyckade resultat.  G F 
Göransson är den som ska ha äran 
för att ha lyckats förverkliga Bes-
semers ide, men nog hade det va-
rit fantastiskt intressant att få vara 
med vid försöken i Sävenäs, träffa 
massmältaren Zakarias Forsberg 
och alla hyttkarlar och framförallt 
diskutera med Carl Johan Leffler 
om den nya ståltillverkningspro-
cessen.

ERIC BURSTRÖM
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En av de första ångsågarna i lä-
net uppfördes i Sävenäs 1859-60. 
Ägaren, doktor Salomon Säve, 
innehade också sågverken Le-
jonström vid sockenkyrkan och 
Johannisfors i Klutmark. Marken 
tillhörde ursprungligen Ytterurs-
viks by men efter anläggningens 
tillkomst fick platsen namnet Sä-
venäs efter ägaren. Anläggningen 
bestod av två sågramar, varav 
en var en dubbelram. Som kraft-
källa användes en ångmaskin på 
40 hästkrafter. Genom masugns-
anläggningen intill kunde avfallet 
från sågen komma till användning 
som träkol. Kring 1860 uppfördes 
också förvaltningsbyggnader och 
arbetarbostäder.

Säve sålde hela anläggningen re-
dan 1864 till brukspatronerna 
Petersen, Meijer och Ungewit-
ter. Ytterligare ett ägarbyte ägde 
rum 1871, då det nybildade bola-
get Sävenäs AB övertog driften. 
Aktiemajoriteten innehades av 
grosshandlare M. Heinemann och 
brukspatronerna Knös och Frö-
ding. På 1870-talet förbättrades 
kapaciteten genom att också den 
andra ramen gjordes till en dub-
belram. Efter 1878, då järnbruks-
driften upphörde, drevs enbart 
sågverksrörelse i Sävenäs.

Under 1880-talet inköptes ak-
tierna i Sävenäsbolaget successivt 
av Skelleftefirman Markstedt & 
söner. Den hade 1885 helt över-
tagit kontrollen av bolaget. Bland 
tekniska förbättringar under detta 
decennium kan nämnas att effekt-
uttaget på ångmaskinen fördubb-
lades.

I början av 1890-talet utbygg-
des såganläggningen i Sävenäs 
till fyra ramar. 1898 installerades 
en generator på 7 hästkrafter för 
överföring av ångkraft till elkraft. 

Vid sekelskiftet producerades vid 
de markstedtska sågverken Lejon-

ström, Sävenäs och Björnsholmen 
sammanlagt uppemot 50 000 ku-
bikmeter virke per år, vilket gav 
sjätte plats i länet. Arbetarantalet 
uppgick till närmare 500 man. År 
1907 ersattes den gamla sågen 
med en ny anläggning med större 
kapacitet. Den nya sågen hade tolv 
ramar, som drevs av en ångmaskin 

på 1200 hästkrafter, som genom 
generatorer till stor del överfördes 
på elmotorer. Ångmaskinens stora 
effekt gjorde sågramarna snabbgå-
ende.Sävenäs hade med denna nya 
anläggning fått en produktionska-
pacitet, som överträffade de flesta 
andra sågverk i länet. 1915 bygg-

En sjuttioårig sågverksepok
KARL-IVAR ÅSANDER, HOLMSUND

Lastning på Sävenäs redd 1913.
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des ett hyvleri i anslutning till såg-
verket.
Bolaget rekonstruerades 1916 och 
fick namnet Sävenäs Nya AB. Under 
kriget var endast åtta ramar igång.
Sävenäs sågverk hade dittills varit 
förskonad från bränder, men i febru-
ari 1923 ödelades hela anläggningen 
av en våldsam brand. Anläggningen 
återställdes dock samma år och fick 
ramar, drivna av två ångmaskiner på 
totalt 1100 hästkrafter. Den nya an-
läggningen var nästan helt elektrifie-
rad; c:a 2/3 av ångkraften överfördes till el.
Slutet på sågverksepoken i Sävenäs kom dock täm-
ligen snart. Genom en stor brand den 28 december 
1932 brann såväl såg och hyvleri som brädgården ner 
till grunden, och någon ny anläggning uppfördes ej. 

KARL-IVAR ÅSANDER

Branden 28 december 1932

Efter branden

Sävenäs tolvradiga såg efter 1907 - en av länets största

Texten från ”Västerbotten” 
1-2/1976. Något förkortad med 
författarens medgivande.
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Begreppet arbetarrörelsen är inte 
entydigt. Där ryms en bildningsor-
ganisation, ungdoms- och kvinno-
organisationer och där finns nära 
band till kooperationen, men här 
ska vi i första hand beröra de fack-
liga och politiska organisationer, 
som verkar för att förbättra arbe-
tarnas och de utsattas villkor. 

Det ska sägas på en gång: det blir 
ingen arbetarrörelse i vare sig Sä-
venäs eller Västerbotten innan det 
finns industrier. Det börjar det fin-
nas i större mängd vid mitten av 
1800-talet. Dessförinnan har vill-
koren för pigor och drängar, back-
stusittare, torpare och inhysehjon  
i århundraden  varit förfärliga. 
Det finns många beskrivningar 
av det. Men när människor lever 
i närheten av varandras hushåll, i 
samma by och stora delar av båda 
vardag och helg sker i närheten av 

varandra finns 
inte underlaget 
för en politisk 
kamp mellan 
herre och un-
dersåtar. Det 
är först  i spän-
ningen mellan 
kapitalägarna 
och lönear-
betarna, dvs. 
arbetare och 
t j ä n s t e m ä n ,   
som förutsätt-
ningen finns  
att på allvar agera tillsam-
mans.  Bilda fackförening. 

Det är också i det skedet som in-
sikten kommer om  vikten att 
förändra villkoren utanför arbets-
platsen.  Barnens skola, de egna 
bostäderna, villkoren för de gamla 
(inte behöva bo kvar i ett litet rum, 

el uppe på vinden, känna att de 
ligger till last), matkvalité, möj-
ligheter att resa, att uppleva kultur, 
att själv utföra ett eget skapande, 
allt detta är politik och det avgörs 
i samhället på en politisk arena 
där en egen politisk organsation, 
det egna partiet kan ta plats och 
avgöra hur samhället ska se ut.  

Ur dessa  svindlande tankar for-
mas arbetarrörelsen i Sävenäs och 
i övriga norra Västerbotten liksom 
den gör det i övriga Sverige.  Men 
den formar sig utifrån sina egna 
lokala förutsättningar. 

Ångsågarnas avgörande betydelse
I industrialismen växer fabriker 
upp, maskiner gör allt mer av ar-
betet, företagare stiger fram som 
markant skiljer sig från husbon-
den. Det bäddar för att definiera 
orättvisor, identifiera gemensam-
ma intressen och starta en mot-
ståndskamp.

I våra trakter blir ångsågarna ett 

Arbetarrörelsens framväxt i Skelleftebygden 
- några reflektioner utifrån utvecklingen i Sävenäs

Sågverk vid Skellefteåälvens mynning

Såghuset Sävenäs
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Arbetarrörelsens framväxt i Skelleftebygden 
- några reflektioner utifrån utvecklingen i Sävenäs TOMAS MARKLUND, MEDLEFORS FOLKHÖGSKOLA

avgörande steg in i ett industriellt 
samhälle. Vattensågarna har fun-
nits i århundraden men med ång-
sågen växer både kapacitet och 
effektivitet. Arbetsplatserna blir 
större. Till Sävenäs kommer ång-
sågen tillsammans med en masugn 
och de byggs åren 1859-60. Tan-
ken är att verksamheterna skulle 
komplettera varandra. Sågens av-
fall ska bli bränsle i masugnen, 
där tackjärn tillverkades. Ugnen är 
modern och den s.k. Bessemerme-
toden prövas.  Det blir dock stora 
problem med driften och 1878 ger 
ägarna upp masugnsprojektet.  

Något år innan hade länets för-
sta ångsåg byggts i Sandvik vid 
Umeälvens mynning och samma 
år som Sävenäs startar en såg i 
Rundvik. På närmare håll kom-

mer ångsågar i Björnsholmen, 
den producentkooperativa sågen i 
Klemensnäs, Båtvik, Furuögrund, 
Ytterstfors, Bureå och Nyhamn, 
alla inom loppet av 18 år. 1894 har 
även två stora sågar i Renholmen 
och Örviken startats. På 1880-talet 
övertar Markstedts & söner Säve-
näs såg. Sågen byggs om vid flera 
tillfällen och drivs så småningom 
med el, producerad i den egna 
ångmaskinen. 1932 brinner sågen 
ner och då upphör den klassiska 
industriepoken i Sävenäs.

En tid verkade det som att södra 
sidan av älven skulle få en nog så 
stark industriell ställning som norr 
om älven. Men när Skellefteälvens 
hamn byggs i Kallholmen och när 
järnvägen 1912  kommer på norra 
sidan ändras läget slutgiltigt.

Utgångsläget
De helt nya förutsättningarna 
för människors liv innebar stora 
förändringar både socialt och 
ekonomiskt. Gemenskapen på 
bondgården och i byn ersattes av 
fabriksarbete för männen och fa-
miljeansvar för kvinnorna. Att 
skaffa sig mat, husrum och kläder 
för pengar man tjänar på avlönat 
arbete är en helt ny situation. Bon-
desamhällets närhet till födan och 
självhushåll i övrigt är ett avslutat 
kapitel för dessa lönearbetare.

Arbetsvillkoren i det sena 1800-ta-
let är mycket svåra. Arbetsveckor 
på 60-70 timmar är regel. Löner-
na är låga. Befolkningsökningen 
under 1800-talet gör att många 
vill ha arbete. Tryggheten i an-
ställningen är obefintlig. Minsta 

Arbetsstyrkan vid Sävenäs såg 1897Arbetsstyrkan vid Sävenäs såg 1897
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sjukdom eller lågkonjunktur kan 
innebära avsked. Arbetarskydd 
är en okänd term. Det är ovanligt 
att se en sågverksarbetare med 10 
fingrar efter några års anställning. 
Lönearbetares människovärde är 
mycket lågt. Här ser vi grundorsa-
ker till behovet att sluta sig sam-
man, formulera sin situation och 
sina krav. Med andra ord, att bilda 
fackförening. Det faktum att så 
många och relativt stora sågverk 
startade vid ungefär samma tid 
och inom ett geografiskt begränsat 
område kom att bli viktigt och en 
stor tillgång för den gryende fack-
föreningsrörelsen.

Facklig organisering
Vid Sävenässågen finns vid tiden 
för storstrejken 1909 en fackför-
ening. Men det dröjde innan norra 
Västerbotten fick fackföreningar. 
Det förekom arbetskonflikter re-
dan mot slutet av 1800-talet. Fyra 
år efter den stora Sundsvallsstrej-
ken 1879, där för övrigt en av 
strejkledarna var Isak Boström 
från Burträsk, så lägger ribbdra-
garna vid Sandviks sågverk ner 
arbetet för att få bättre lön. Efter 
några dagar har de nått sitt mål.
Innan sekelskiftet har ytterli-
gare fyra strejker ägt rum i länet. 
Bland annat hos skogsarbetarna 
i Mört-tjärn, en by utanför Malå 
som sedan ska fostra flera ledande 
personer i fack och politik. Men 
det är oorganiserade arbetare som 
strejkar och det sker lokalt. Den 
första egentliga fackföreningen 
i Västerbotten bildas 1901 bland 
stuveriarbetare i Ostvik och Bur-
vik. De följande åren organise-
rar sig fler arbetarkategorier här 
i norra länsdelen. Bland annat de 
postanställda i Skellefteå 1902, 
året efter typograferna och 1906 
bildar de järnvägsanställda i Jörn 
fackförening. Sågverksarbetarna 
ska strax följa. 1907 bildas fack-

föreningar i Sävenäs, Furuögrund 
och Örviken. I Ytterstfors görs ett 
försök samma år men disponen-
ten tvingar fram  nedläggning av 
den nybildade föreningen. Två år 
senare är dock den fackföreningen 
igång. Noterbart är att den s.k. de-
cemberkompromissen 1906 mel-
lan LO och Arbetsgivareförening-
en, som skulle garantera arbetarna 
föreningsrätt och arbetsgivarna 
rätt att leda och fördela arbetet 
samt att anta och avskeda perso-
nal, inte fungerade i norra Väster-
botten vad gällde föreningsrätten.

Organisatörer och agitatorer
För att stödja bildandet av fackför-
eningar skickas organisatörer och 
agitatorer ut över landet. Det är det 
socialdemokratiska partiet, bildat 
1889, som ansvarar. Det fackliga 
och politiska arbetet går som en 
självklarhet hand i hand. De fack-
liga medlemmarna och deras fa-
miljer var i sin vardag beroende 
av hur samhället såg ut. Det gällde 
bostäder, utbildning, sjukvård och 
allt annat som var viktigt utanför 
arbetsplatsen. Facket skulle kon-
centrera sig på arbetet, men allt an-
nat krävde politiskt arbete. De agi-
tatorer som åkte runt propagerade 
därför både för att organisera sig 
fackligt och politiskt. Att det var 
ett svårt och motigt uppdrag har 
inte minst PO Enquist beskrivit i 
”Musikanternas uttåg”. Tyngst för 
agitatorerna var arbetarnas tydliga 
avståndstagande. Hån och miss-
handel av ”socialistpratmakarna” 
finns det flera exempel på. Men 
mellan sin första agitationsturne 
1899 och den Frans Elmgren gör 
i maj 1914 har mycket hänt. För-
sta gången får han stryk av några 
arbetare medan polisen skrattande 
ser på. Han får sova gömd under 
en gran en natt för att slippa mera 
stryk. Men dagen efter talet vid 
”korsvägen” 1914  - någon lokal 

fick han inte hyra  -  bildas Bureå 
Arbetarekommun. Innan dess har 
flera andra startat i trakten.

Gustav och Oskar
I Sävenäs bildas en arbetarekom-
mun redan 1908. Eldsjälen fram-
för andra är  fackföreningsman-
nen och sedermera kooperatören 
Gustav Blixt. En annan avgörande 
pionjär är Oskar Olofsson, inflyt-
tad från Norrbotten till Sävenäs 
1909. Hans dotter Gerda berättar 
att Oskar var ”något av ett allt-i-
allo.” (Se intervjun med hans dot-
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ter Gerda Nilsson, sid 16). Ifall 
man var utan pengar eller mat 
kom man till honom. Oskar var en 
skrivkarl och hjälpte folk att föra 
sin talan. Hemmet blev en mötes-
lokal för facket, arbetarekommu-
nen, Konsum. Det vart ett slags 
Folkets hus. Och 1909 genomförs 
den första 1 maj-demonstrationen 
i Skelleftebygden mellan Sävenäs 
och Ursviken.

När det socialdemokratiska par-
tiet 1909 känner att det är dags att 
stärka sin organisation med en di-

striktsstyrelse för Västerbotten är 
det just i Sävenäs  -  när solen står 
som högst på året -  som mötet äger 
rum. Gustav Blixt väljs till distrik-
tets förste ordförande och Oskar 
Olofsson till kassör. Då finns det 
lokala fackliga och politiska orga-
nisationer i både Ume- och Skel-
leftetrakten. Basen för rörelsen är 
mycket tydligt där skogsindustrin 
finns. En annan viktig spridnings-
faktor är järnvägen. Järnbanan är 
ett rött band genom Sverige. Agi-
tation och organisering sprids med 

rälsens utbredning.

Vad kännetecknar då arbetarrörel-
sens första period i Sävenäs och 
andra industriorter i Skelleftebyg-
den? En påtaglig iakttagelse  är 
att arbetarrörelsen kommer sent 
till Skelleftebygden. Den möts 
också av ett tydligt ifrågasättande 
och handfast motstånd. De första 
agitatorerna kallar vår bygd för  
”… en av de mörkaste och mest 
efterblivna trakter som för närva-
rande  finnes i Norrland.” ( Olof 
Danielsson, sågverksarbetarnas 
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ombudsman.) Men när den sedan, 
ett drygt årtionde senare bryter 
igenom, så rotar den sig rejält. Hur 
kan det komma sig?

En bekant formulering är att ”när 
arbetarrörelsen kom så fanns rö-
relsen redan där”. Två tidigare 
folkrörelser hade – var och en på 
sitt sätt -  berett marken, nämligen 
frikyrkorörelsen och nykterhets-
rörelsen. I ett snävt perspektiv ser 
många väckelsen och frikyrkorna 
som  motståndare till arbetar-
rörelsen. ”Håll till godo i väntan 
på ett annat rike” eller ” Bed och 
försaka” är inga fackliga strids-
rop. Men väckelsen och frikyrkan 
innehåller så mycket mer. Där 

finns självförtroendet som säger 
att den enskilde medlemmen och 
lekmannapredikanten kan läsa och 
tolka Skriften själv. Tilltron till 
den enskilda människan är mycket 
stor. Du är någon, jag är någon. En 
tillit till kraften i den egna reflek-
tionen, det egna ansvaret för vad 
man gör och inte gör. Ansvaret för 
medmänniskan.  

Nykterhetsrörelsen har funnits på 
plats med sina loger och ordens-
hus nästan en hel generation innan 
arbetarrörelsen börjar organisera 
fackföreningar och arbetarekom-
muner. En onykter och försupen 
arbetare förändrar inga förhållan-
den på arbetsplatsen eller i sam-

hället. Väldigt många av arbe-
tarrörelsens pionjärer var aktiva 
nykterister. Insikten om alkoho-
lens fördärv för individ, familj och 
samhälle satt djupt.  

I båda dessa tidigare folkrörelser 
lärde man sig mötesdemokrati och 
mötesteknik. Studiecirkeln och 
föreningsbiblioteken växte fram 
inom nykterhetsrörelsen. Även 
kvinnorna hade rösträtt och förtro-
endeuppdrag. Lärdomar som kom 
väl till pass för den tredje stora 
folkrörelsen.

TOMAS MARKLUND

Flygfoto över Sävenäsområdet. Bör vara från mitten av 1930-talet, eftersom själva såghuset tycks vara 
borta sen branden 1932, men brädgården ännu är tydlig till vänster. I förgrunden Kurjoviken med Kall-
holmsberget till vänster och järnvägsområdet till höger. Längst bort i bilden skymtar Scharinsfabriken.
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Några som gick före …….
Maskinisten och sedermera även 
predikanten Johannes Berglund  
(1825-1900) med makan Maria 
Johanna Larsdotter. Berglund var 
uppväxt i Kåge men från 1844 
maskinist vid Johannisfors såg-
verk  i Klutmark. När sågen 1859 
las ned och flyttades till Sävenäs, 
så följde familjen med, och Johan-
nes Berglund verkade där som 
maskinist under trettiotalet år. Var 
också något av en talesman för 
arbetarna innan fackföreningen 
var påtänkt. Hade förtroendeupp-
drag i kyrkoråd och skolråd.  Om 
Berglunds gärning som byapredi-
kant;  se artikel i ”Skelleftebygden 
nr 3/2012”.

Interiör från Maskinhuset kring 
1920.  Ångpannan kunde ge-
nerera en effekt på 1200 häst-
krafter, som  via generatorer 
till betydande del överfördes till 
elmotorer för drift av sågramar 
och transportsystem, bl.a. ellok 
ute i brädgården.
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Min pappa kom från Norrbotten 
1909, likaså mamma, och de hade 
där bildat fackföreningar och nyk-
terhetsloger. Det var meningen att 
pappa skulle fara till Amerika när 
han kom hit. Han hade köpt biljett 
och skulle fara dit över för han var 
trött på Sverige. Men så fick han 
det där arbetet som kolarförman 
och stannade här. Sedan, när min 
far dött, hittade jag massor med 
papper och det var först då jag rik-
tigt började förstå, vilket arbete 
han hade utfört.

Han blev något av ett allt-i-allo här 
i Sävenäs. Var folk utan mat eller 
utan pengar, så kom de till honom. 
Han hjälpte dem att skriva, att 
överklaga, ja med allt som jag inte 
förstår idag att han klarade. Det 
var möten och sammanträden, och 
det konstiga är att det var samma 
människor i allt. Fackföreningen, 
arbetarkommunen, Konsum och 
Folkets Hus, alla höll de sina sam-
manträden hos oss. Vi bodde i 
bruksbyggnaden, som den kalla-
des, och där föddes jag 1910. Men 

då pappa började hålla möten där 
så blev han utkastad; han vart upp-
sagd som det heter. Då köpte han 
den gård som han haft sedan dess.

Då tog vi emot folk där i stället. 
Pappa inredde ett litet rum, där de 
fick bo. Det blev som en högborg 
hemma. De som skulle skriva 
avtal åt arbetarna tog in hos oss. 
Även Kata Dahlström var här. Hon 
är den enda människa jag vart 
rädd för, då hon kom bullrande in 
genom dörren när jag var ensam.

Många möten hölls i det där skju-
let ute på Kolbacken. Bolaget hade 
ju tagit på sig att exportera kol, 
och därför gjorde man kolmilor. 
De skulle  resas och vara klara på 
en viss tid för att brännas. I detta 
skjul för arbetarna hölls många 
sammanträden. Ibland fick jag 
gå ner med kaffe och smörgåsar 
klockan nio på kvällarna. Då hän-
de det att jag måste gå ut för att 
se efter om någon spionerade på 
dem. Såg jag nånting röra sig, så 
gick jag in och talade om det. Då 
blev alla tysta ett tag. Folk trodde 
ju att socialister var farliga.

Hela min ungdom var förenings-
möten. Det svåraste var när pappa 
försökte få folk att gå med i fack-
föreningen; då blev jag skickad 
med breven. På ett ställe blev jag 
utkastad. Men jag var inte rädd. 
Jag fick den inställningen av det 
som pappa predikade, att det var 
rättvist att hjälpa arbetarna det 
mesta möjliga. 

Den första 1 maj-demonstrationen 
hölls 1909. Det var mest plakat om 
8-timmarsdagen. En hemmagjord 
fana av rött tyg fanns med. När 

”Min far var pionjär !”
AV  GERDA NILSSON

- SÄVENÄS



17SKELLEFTEBYGDEN  1/2014

mötet var slut fick vaktmästaren 
den röda duken att göra en blus 
av. Men stången fanns kvar tills 
pappa hade dött.

Så köpte de en gård och gjorde till 
Folkets Hus. Det var en som hette 
Gustav Blixt, som var ombudsman 
här då. Han och pappa hjälptes åt 
på alla sätt. Han hade ju inget ar-
bete, så han öppnade ett café i Fol-
kets Hus. Dit flyttade också alla 
möten. Sen blev Blixt konsumfö-
reståndare i Byske men flyttade 
sen till Kramfors.

Det var i styrelsen för Folkets Hus 
man beslöt att bilda Konsum. Det 
hade funnits något bolag med ba-
geri förut, men nu blev det Koo-
perativa. Min far var föreståndare 
i fyra år. Den tiden handlade man 

på kontobok, och det var många 
som inte kunde betala. Då lånade 
min pappa ut pengar och löste ut 
dem. Jag tror det var mer än 20 ar-
betare han löste ut. Men det gick 
förstås inte och så blev det en an-
nan ledning för Konsum.

GERDA NILSSON

Kolaren Oskar Olofssons familj utanför den egna gården i Sävenäs 1912. Gerda sannolikt ett av småbarnen på bilden.

Gerda Nilssons berättelse om sin far, 
fackföreningspionjären Oskar Olofs-
son, är hämtad från studiecirkelpro-
jektet ”Hur arbetarrörelsen kom till 
Skelleftebygden”, som genomfördes 
av 29 ABF-cirklar åren 1975-77 och 
utkom i bokform året därpå.
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Arbetarbostäder i Sävenäs
AV  ANNIKA HALLINDER - LINKÖPING
F.D. ANTIKVARIE VID SKELLEFTEÅ MUSEUM

I mantalslängden 1860-61 för det 
nya industrisamhället Sävenäs 
upptogs 24 familjer samt 10 ung-
karlar. Den totala folkmängden 
var 116 personer. Tjugo år senare 
var man 180 personer. De fast an-
ställda arbetarna vid järnbruket 
och sågen erhöll fria bostäder av 
bolaget. De förra boddde i två s.k. 
bruksgårdar, medan sågverksar-
betarna bodde i två baracker in-
till sågverket på områdets västra 
del. Arbetarbostäderna uppfördes 
på rad söder om och längs efter 
bruksgatan. Gränsen mellan bru-
ket och sågen markerades av kon-
torsbyggnaden och inspektorsbo-
staden. Fähus, vedbodar, källare 
samt två mindre arbetarbostäder 
placerades norr om vägen.

Såg- och bruksbostäderna byggdes 
under åren 1859-61 i två storlekar 
efter samma modell med längder-
na 47,5 meter resp. 33,5 meter och 
med 11 meters bredd. De timrades 
i en våning med vindsvåning och 
taket täcktes av spån. Väggarna 
försågs med brädfodring som röd-
färgades. Tre eller fyra ingångar 
förlades på husens långsida mot 
gatan. Varje lägenhet var tillgäng-
lig via förstugor, som i husets mitt 
delades av fyra familjer samt även 
innehöll trappa till vinden. (Se 
skiss.)  I 1860 års brandförsäkring 
beskrevs den västra bruksgården 
på följande sätt :

”Byggnadens wåning är indelad 
i Aderton rum, nemligen fjorton 
boningsrum och fyra förstugor, 

winden i ett rum. Under denna 
byggnad finnes ej källare. Golv i 
alla rummen och å winden af tre 
tums plankor med trossbotten. Ta-
ken i alla rummen af en tums brä-
der.”

De mindre byggnaderna hade åtta 
rum samt tre förstugor. Lägen-
heterna utgjordes i huvudsak av 
spisrum, men det förekom även 
lägenheter om ett rum och kök. 
Alla rum med eldstäder hade en 
golvyta av 25 m2, en takhöjd av 
2,5 meter samt två fönster. Murade 
öppna spisar var till en början lä-
genheternas värmekällor, men de 
ersattes på 1880-talet med järnspi-
sar från Hults gjuteri i Bergsbyn.

Trångboddheten blev med åren 

Sävenäs, arbetarbarack kring 1900.Sävenäs, arbetarbarack kring 1900.
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allt mer uttalad; det kan nämnas 
att mer än 70 personer på 1880-ta-
let bodde i stora sågbaracken. Vid 
denna tid sker dock avsöndring 
av fastigheterna norr om bolagets 
område och fram till sekelskiftet 
erhöll 16 arbetare lagfart på tomt-
mark, där de flesta uppförde en-
kelstugor och mindre uthusbygg-
nader.

År 1897 sysselsatte sågen c:a 200 
personer. Arbetarkasernerna och 
sågverket är nu ett minne blott, 
och av den äldsta bebyggelsen 
återstår bara sågens maskinhus.

ANNIKA HALLINDER

Sågverksarbetare Axel Kågströms uppgifter om boende i Västra 
Bruksgården kring 1920

Östra bruksgården, ca 1912.
Stående från vänster: Anton Eriksson, Märta Eriksson, Alma Eriksson, Maria Eriksson, Lotten Lundström, Villehard Hedberg, Linda Andersson, 
Birger Skog, Vivan Josefina Lundström. Sittande: Krispin Eriksson, Torsten Andersson, Sven Eriksson, Ture Lundström, Erik Lundström. Högra 
gruppen: Bertil Lundström, Edvin Andersson, Viktor Andersson, Gunnar Grahn och Alfred Lundgren.

”Norrlands längsta sågbarack”, riven 1958. Foto: Ernst Westerlund 1951

Texten från ”Västerbotten” 4/1980. 
Något förkortad med författarens med-
givande.
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Sävenäs Nya AB - i Företagsarkivet
AV  GUNILLA WIKSTRÖM - GUMMARK

ARKIVARIE FÖRETAGSARKIVET I WESTERBOTTEN

Sävenäs Nya AB ägde 1913 två 
sågverk, Sävenäs och Björnshol-
men, med sammanlagt 16 ramar 
och en skogsareal på ca 210 000 
tunnland, beläget i Norr- och Väs-
terbotten med till huvudsaklig del 
efter Skellefteälvens floddal. Drif-
ten koncentrerades så småningom 
till moderföretaget Forss AB i 
Köpmanholmen. Verksamheten 
vid Sävenäs lades ner 1932 efter 
att den sista sågen brunnit ner.

Historisk bakgrund: Sävenäs såg 
var en av länets första ångsågar 
och anlades år 1859-1860 i Sä-
venäs av doktor Salomon Säve. 
Sågen skulle sedemera komma 
att ingå i Sävenäs AB, som suc-
cecivt inköpts av skelleftefirman 
Markstedt & Söner. Ett ombildat 
företag, Sävenäs Nya AB, tillkom 
1913. Företaget hade även ägarin-
tressen i sulfitföretaget Öhrviken 
AB. Trävaruföretaget Forss AB 
med huvudkontor i Köpmanhol-
men, Västernorrlands län förvär-
vade hösten 1913 ca 25% av ak-
tiekapitalet i Sävenäs Nya AB. 
Redan 3 år senare 
köpte Forss AB res-
terande aktier. Denna 
storaffär kom att i vä-
sentlig grad utöka Forss 
ABs intressesfär mot 
norr.  Delar av Sävenäs 
Nya ABs arkivhandlingar 
förvaras dels hos Landsarki-
vet i Härnösand samt hos Fö-
retagsarkivet i Westerbotten, 
Nordanå Skellefteå.

GUNILLA WIKSTRÖM
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Logen 2916 Thor
- första föreningen i Sävenäs!

Det var den 21 juli 1901 som ett femtontal medlemmar i Logen 423 Dunker, Ursviken, beslöt att bilda en egen 
godtemplarloge i Sävenäs.

Från 1910 utser logen en bibliotekare och den första studiecirkeln bildas vintern 1915. Under åren växer bok-
beståndet fram till 1948, då det överlämnas till den nya stadsbiblioteksfilialen i Skelleftehamns Folkets Hus.

Under åren 1926-1942 har Logen Thor ett eget ordenshus. Här nedan syns ingången mot söder.

Logen 2916 Thor finns ännu kvar, numera med hemortsadress Skelleftehamn. Det omfångsrika arkivet  är 
deponerat på Folkrörelsearkivet i Skellefteå.

RUNO FORSGREN, ORDFÖRANDE



”Den 1 augusti 1914...”
AV  LARS JONSSON 

Den 1 juni 1914 tillträdde K A Fellström tjänsten som komminister i Skellefteå landsförsamling. Redan 
som tonåring hade han börjat föra dagbok i hemmet i Faresta by i Arnäs socken. De många åren i Skel-
lefteå fortsatte han att odla  sitt historiska intresse och lämnade efter sig omkring tiotusen handskrivna 
sidor fyllda med kyrko- och kulturhistoria. I detta material finns även med en krönikebok som berättar om 
viktiga ting som hänt i skelleftebygden under århundradenas lopp  -  inte bara inom den kyrkliga sfären.

Fellström hann bara tjänstgöra några månader i församlingen innan det första världskriget tog sin bör-
jan, något som det fanns all anledning att uppmärksamma i krönikeboken. – Det var ju genom att ringa i 
landskyrkans klockor som man vid denna tid kallade samman landsstormen. Klangen måsta ha upplevts 
som ödesdiger de båda dagar man ringde tre timmar i sträck. Samtidigt var det en fysisk prestation av 
stora mått. De båda klockorna vägde ju tillsammans tvåtusen kilo…

”Den 1 augusti utbröt världens intill den dagen fruktansvärdaste krig. Den första mobiliseringsordern ankom 
hit kl 1, den 2 aug, då ringning i landskyrkans klockor ägde rum mellan kl 6-9 och landsstormen inkallades. 
Den andra ordern inkom eftermiddagen den 3 aug, och verkställdes då liknande ringning kl 4-7 em. Skörden 
stod vid detta tillfälle klar, och vädret var kallt och klart. Endast orkeslösa och barn var att tillgå i byarna. 
Arbetarbefolkningens ställning blev även svår, då industrin förlamades. Inga förråd fanns och man fruktade 
det värsta.

Den 25 augusti hölls böndag i landets alla kyrkor med anledning av det pågående världskriget. Kyrkorna här 
voro överfyllda.”

K-A FELLSTRÖM
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Maskinhuset Sävenäs är idag omvandlat till en modern 
mötesplats för företagsamma människor som vill 
inspireras och utvecklas tillsammans. 

Näringslivet i Skellefteå är initiativtagare och har startat 
verksamheten genom bildandet av en ekonomisk 
förening som äger och driver anläggningen

Som medlem i föreningen som äger Maskinhuset får man 
tillgång till både unika möteslokaler och ett affärsnätverk 
för nya samarbeten och idéer.

I Maskinhuset kommer man också kunna utforska 
Skellefteås näringslivshistoria, nutid och framtid med 
hjälp av digital utställningsteknik.

Lokalerna passar till allt från den stora konferensen till 
bröllopsfesten eller det lilla enskilda mötet och kan också 
hyras av icke-medlemmar och privatpersoner.
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Maskinhuset på Sävenäs är en tegelbyggnad som byggdes 
1906 och huserade maskinerna som drev en 12-ramig 
ångsåg. Sågen var den största i norra Europa av sitt slag. 

1923 brann sågen ner, men man byggde genast upp en ny 
och mer modern såg. Denna mötte sitt öde i december 
1932 i ännu en stor brand. Det blev då slutet för 
sågverksepoken på Sävenäs.

Tegelbyggnaden lämnades åt sitt öde, men började 
användas som mekanisk verkstad av olika bolag som 
Boliden och Skelleftehamns Mekaniska. 

1973 flyttade Bergqvist Mekaniska Verkstad in och bedrev  
verksamhet i nära 4 decennier, då även under namnet 
ARJE. 2008 flyttades företaget till Degerbyn och det blev 
startskottet för mötesplatsen Maskinhuset. 

MASKINHUSETS HISTORIA

Maskinhuset på Sävenäs är en tegelbyggnad som byggdes 
1906 och huserade maskinerna som drev en 12-ramig 
ångsåg. Sågen var den största i norra Europa av sitt slag. 

1923 brann sågen ner, men man byggde genast upp en ny 
och mer modern såg. Denna mötte sitt öde i december 
1932 i ännu en stor brand. Det blev då slutet för 
sågverksepoken på Sävenäs.

Tegelbyggnaden lämnades åt sitt öde, men började 
användas som mekanisk verkstad av olika bolag som 
Boliden och Skelleftehamns Mekaniska. 

1973 flyttade Bergqvist Mekaniska Verkstad in och bedrev  
verksamhet i nära 4 decennier, då även under namnet 
ARJE. 2008 flyttades företaget till Degerbyn och det blev 
startskottet för mötesplatsen Maskinhuset. 

MASKINHUSETS HISTORIA



SkelleftebygdenPris 50 kr

För mer information, se den lokalhistoriska portalen:
lokalhistoriaskelleftea.se

Originalritning till Bönhuset i Sävenäs, utförd av byggmästare K.G.Dahlberg. Huset invigdes 
den 17 december 1922. Sen ett tiotal år disponeras byggnaden av Stadsmissionen i Skellefteå.
Vid Lokalhistoriska Dagar 2014 byggs modeller av den vackra byggnaden under ledning av 
Ylva Stadin från Folkrörelsearkivet.  
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