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Skellefteälvens flottningsförening bil-
dades 1881 och arrenderade mark och 
vatten av byamännen i Bergsbyn.
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En avgörande insats...
Den moderna timmerflottningens födelse går att datera tämligen exakt till 1880. Då utger Kung. 
Maj:t. en länge efterlängtad ”förordning om allmänna flottleder”. I den stadgas om tillkomsten av 
kooperativa flottningsföreningar vid varje större vattendrag, där företag verksamma i skogsbruket 
ska ingå med andelar motsvarande den timmermängd man önskar få flottad. Det här visar sig vara en 
livskraftig organisationsform, som kommer att bestå i stort sett oförändrad fram till flottningens av-
veckling c:a hundra år senare. Redan de första årtiondena har sträckan med allmänna flottleder vuxit 
från drygt fem tusen kilometer till ungefär tjugo tusen kilometer ! Som störst omfattade systemet med 
allmän flottled c:a 33 000 km, vilket var avsevärt mer än dubbelt den samlade järnvägssträckningen i 
landet. (Se karta sid. 7.) Och den samlade arbetsstyrkan av flottnings- och sorteringsarbetare uppgick 
som mest till över femtio tusen man, varav några tusen i Skellefteälvens dalgång.  I Skellefteälven 
upphörde flottningen säsongen 1970.
Och nu  –  femtio år senare  -  försvinner minnena snabbt från denna avgörande insats i den svenska 
industrialiseringens historia. Utan flottningen hade det sena 1800-talets frustande expansion av såg-
verks- och massaindustrin varit helt omöjlig. Bara vid Skellefteälvens mynning fanns åren kring förra 
sekelskiftet ett tiotal sågverk och massaindustrier och kring Ångermanälvens mynningsvik och längs 
Sundsvallskusten mångdubbelt fler. Och varenda stock flottades dit !     
I det här numret av ”Skelleftebygden” försöker vi i någon mån bevara dessa minnen. Ulf Lundström 
visar i sin artikel att flottningen naturligtvis hade äldre rötter, åtminstone tillbaks till det sena 1700-ta-
lets finbladiga vattensågar. Även om den årliga timmerförbrukningen vid t.ex. Lejonströmssågen i 
början av 1800-talet var mindre än de dagliga leveranserna till Martinssons i Bygdsiljum eller Kåge-
sågen av idag!
Lennart Larsson, ”Lill-Järven”, berättar om en mindre känd del av flottningen, nämligen bäckflott-
ningen, som genomfördes hundratals bäckar och smärre åar under några intensiva vårveckor varje 
vår.  Och om rasternas betydelse ! 
Sen blir det ett uppslag med ”brötbilder”, alltså bilder på brötar på olika platser och vid olika tider. 
Brötbildning var förstås ett ständigt hot och krävde ibland livsfarliga arbetsinsatser för att kunna lösas 
upp. Överhuvudtaget så finns det mycket fotografier kvar från flottningsepoken, mer än från flertalet 
andra yrkesområden. Var förstås tacksamt att hitta dramatiska motiv !
Flottningen innebar också särskilda problem vad gäller facklig organisering och kamp för bättre ar-
betsvillkor, vilket Christer Larsson berättar om i sitt inlägg. Och sen får vi ett knippe minnesbilder; 
om att växa upp vid älven, om sommarjobb vid sorteringen i Bergsbyn och om alla båtar som hörde 
ihop med flottningen. Samt om att kvinnorna fick ta över, när flottningen skulle mekaniseras på 
1960-talet. Till sist berättar Johannes Lindberg om det arbete som görs för att ”återställa naturmiljön 
i älvarna till tiden före flottningen”;  en verksamhet som bara är i sin början och kommer kräva stora 
insatser av arbete och pengar !
Trevlig och intresseväckande läsning tillönskas.
Rolf Granstrand, 
ordf./SKEFO
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Finbladiga vattensågar
Brännfors såg i Åbyn, Byske fick 
sitt tillstånd 1760, Lejonströms 
såg vid Skellefteälven 1780 samt 
Holmfors vid Kågeälven, Ytterst-
fors vid Byskeälven och Bureå 
vid Bureälven, alla 1796. Sågarna 
kom i regel i gång ca 2 år efter 
tillståndet och samtidigt inleddes 
flottningen. Varje sågverk behöv-
de också en hamn varifrån de så-
gade bräderna kunde skeppas ut. I 
Skellefteå älvdal anlades en hamn 
på Bockholmen på södra sidan av 
älvens mynning. Tidigare hade 
människor i älvdalen främst nyttjat 
hamnen i Kåge. Ytterstfors fick sin 
hamn i mynningen av Byskeälven. 
Stränderna vid hamnen bestod av 
sand och älvens lopp ändrade sig 
och sandbankarna kunde ändra sitt 
läge. Hamnen var besvärlig och 

1852 flyttades hamnen till Furu-
ögrund.

Flottning av sågvirke
Under den första tiden flottades 
de sågade bräderna 
från Lejonström ned 
till hamnen på Bock-
holmen. Där togs de 
upp, skurades rena från 
slam och dy samt lades 
upp på ”brädbänkar” 
till torkning i väntan på 
skeppning. Längre fram 
i tiden fraktades de torra 
bräderna på pråm till 
Ursvikens hamn för ut-
lastningen. Ursvikens 
hamn anlades 1849 och 
utlastningen synes då ha 
flyttats till den nya ham-
nen. Från 1867 drogs 

pråmarna av ångbåtar på Skellef-
teälven. Ångbåtarna blev möjliga 
sedan Lejonströms sågverk hade 
bekostat den dyrbara muddringen. 
Ångbåtar gick dock inte på sträck-
an mellan Lejonströms sågverk 
och kajen vid bryggeriet i staden.

Flottningen gav sysselsättning 
och inkomster till många i bygden 
och var ett viktigt komplement till 
ett mindre jordbruk och till andra 
mera tillfälliga arbeten. Till flott-
ningen hörde också utläggning av 
bommar och byggen av dammar. 

Olika båttyper
När flottningen påbörjades i Skel-
lefteälven tog man i bruk som 
flottningsbåt den vanliga båttypen 
i älvens nedre lopp, nämligen kin-
ningsbåten. Den användes i fisket 
men även i flottningen fram till 

Under andra halvan av 1700-talet anlades flera finbladiga sågverk i de större vattendragen i norra Väs-
terbotten. Alla låg vid den fors som låg närmast havet. Detta var stora sågverk som sågade virke som var 
avsett för export. Sågarna fick privilegier med tillstånd att hugga skog på kronans mark mot erläggande 
av en avgift till kronan, s.k. stubbören. Dessa skogar låg väster om den odlade bygden vid älvarnas nedre 
lopp. Flottning var en förutsättning för att kunna transportera stockarna till sågverken. Se karta över Le-
jonströms stockfångstskogar 1873 nedan, ur Per Andrés bok Lejonströms såg 1780–1905 (1995). 

Äldre tiders flottning i norra Västerbotten
ULF LUNDSTRÖM, DEGERBYN
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åren kring 1865. Då infördes en 
båt från inlandet som var anpassad 
till älvens forsar. Den hade svängd 
botten och det var lätt att snabbt 
ändra kurs med denna båttyp. 
Denna båttyp användes i de flesta 
vattendragen i Västerbotten utom 
Byskeälven och Bureälven. Kin-
ningsbåten användes i Byskeälven 
under hela den tid som flottningen 
pågick.

Bureälven
En älv där det tidigt går att följa 
arbetet med flottningen i detalj är 
Bureälven. Från 1810-talet finns 
bevarade dagsverksjournaler. Ar-
betet gick i huvudsak till så som 
är känt från 1900-talet. Över sjö-
arna spelades timret med hjälp av 
en spelflotte. Mycket arbete ägnas 
åt att lägga ut bommar som håller 
timret från stränderna. Flottarna 
följer med timret längs älvdalen 
medan den s.k. uthållningen sva-
rar för att timret inte fastnar vid 
stränderna. I uthållningen på Bu-
reälven arbetade på 1810-talet 

många bönder. I Bureälven an-
vändes samma båttyp som man 
hade i sjöarna, skelleftebygdens 
insjöbåt samt ekor. Bureälven var 
indelad i olika distrikt med var 
sin flottningsförman vilken hade 
titeln timmerskrivare. Arbetet går 
att följa i Människor och miljöer 
i Skellefteälven under 1800-talet 
(2008) s. 282–286.

Flottning började efterhand be-
drivas i fler vattendrag. Flottning 
i Klintforsån påbörjades sannolikt 
efter 1809 när Lejonströms såg 
anlade ett nytt sågverk i Deger-
byn. Flottning bedrevs i ån även 
för Klintfors såg vilken 1814 flyt-
tades från Klintforsliden till Stäm-
ningsgården och ombyggdes till 
finbladig såg. Bondhammars såg 
uppfördes i Nyland intill Klintfor-
sån.

Oreda
Under 1800-talet flottas i allt fler 
vattendrag och statsmakterna stö-
der utvecklingen genom s.k. ström-
rensningsbidrag. Genom sågverk-
snäringens explosiva framväxt, 
särskilt i och med tillkomsten av 
ångsågar från c:a 1850 och under 
det följande kvartsseklet, så blir 
det många flottningsintressenter 
i varje större vattendrag. Timret 
måste sorteras och flottlederna 
förbättras. En ny lagstiftning blir 
nödvändig och den kommer ge-
nom den kungliga förordningen 
1880. (Se  följande sidor.)

Brännfors såg i Åbyn som fick tillstånd 1760. Foto: Skellefteå museum. 

Kinningsbåt från Byskeälven. 
Foto: Skellefteå museum.
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Flottgodsmängden i allmänna flottleder 1935
Från Norrländsk Uppslagsbok sid 296
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Flottningsföreningen – en välfungerande organisation!
ROLF GRANSTRAND, SUNNANÅ

År 1880 utfärdade Kungl. Maj:t förordning om ”allmän flottled” i alla större vattendrag, där mer än en 
intressent bedrev flottning. I dessa skulle en kooperativ flottningsförening bildas under överinseende av 
länsstyrelsen och i den skulle alla flottningsintressenter ingå med andelar utifrån den mängd timmer man 
avsåg få flottad.

Skellefteälvens Flottningsföre-
ning tillkom redan samma år och 
slöt omedelbart avtal med Bergs-
byns byamän om arrende av mark 
och vatten på älvens södra sida för 
en sorteringsanläggning, ett skil-
jeställe. Älven iordningställdes 
i hela sin sträckning från Horna-
van till skiljestället som allmän 
flottled med bomlänsar, ledarmar, 
rensning av strömsträckor och 
spelflottar i sjöar och större sel. 
Flottleden kom - fullt utbyggd - att 
omfatta en sammanlagd sträcka 1 
423 kilometer och med biflottleder 
nästan 2 100 kilometer, alltså 210 
mil !  Eftersom avståndet i älven 
från Jäkkvik till Bergsbyn endast 
är 318 km, så kan man föreställa 
sig vilket finmaskigt nät av bäckar 
och åar som ingick i flottleden.

De tidiga årens delägare var Bure 
AB, Sävenäs, Örviken, Roberts-
fors bolag, Kronan, Skellefteå 
Aktiebolag (sedermera Scharins), 
Markstedt & Söner, Sidenmarks 
och Skellefteå stad (byggnadsvir-
ke). Så det var många märken att 
hålla reda på vid sorteringen, som 
mest 17 st! Om vi går fram till 
1962, så har andelsägarna mins-
kat i antal och fördelade kostna-
der -  och rösträtten vid stämman  
-  på följande sätt:  Domänverket 
1, 05 milj, Sävenäs 442 000, Bure/
Scharins gemensamt 434 000, 
SCA 222 000 samt Skogsägarna 
en avsevärt mindre andel.

Vid stämman utsågs styrelse samt 
flottningschef. Under 1900-talet 
har denna befattning upprätthållits 

av Ossian Rehnberg (1901-25), 
Oskar Gren (1925-41), Th. Sund-
löf (1941-45), Jan Wessel (1951-
55) samt Helge Åhlund (1955-66). 
Vid avvecklingen 1970 var Gösta 
Johansson flottningschef. Men 
det finns dom som jobbat längre; 
så t.ex. 1962 tillerkände styrelsen 
Viktor Valdemar Vallström en av-
gångsgratifikation på 900 kr efter 
54 flottningssäsonger!

I grunden har flottningen varit en 
och densamma under dessa nittio 
år, men naturligtvis har det skett 
en successiv teknisk utveckling. 
Flottningsföreningen var tidigt 
ute med ångbåtar i älvsmynningen 
och från 1902 även på Hornavan. 
Mekaniserat buntverk var i bruk 
från 1925 vid sorteringen i Bergs-
byn. När kraftverken började byg-
gas (Finnfors 1907, Krångfors 
1928, Selsfors 1944), så krävdes 
samverkan mellan kraftbolag och 
Flottningsföreningen om timrets 
passage. Det ledde så småningom 
till byggande av flottningsrännor 
förbi dammarna; den längsta vid 
Gallejaur i början av 60-talet på 1 
800 meter. Kraftbolagen ålades i 
vattendomar att ersätta Flottnings-
föreningen för merkostnader; år 
1962 var summan 174 591 kr.

Mängden timmer som flottats i 
Skellefteälven har normalt sett le-
gat kring 4-5 miljoner stockar/år. 
(Se sid. 17 för exakta uppgifter om 
de sista femton åren.) Under be-
redskapsåren 1940-45 var siffran 
högre, men då handlade det delvis 
om mindre klabbar, som skulle gå 

till brännved. Flott-ningssäsongen 
kom oftast i gång i början av maj 
i de mindre vattendragen i skogs-
landet och c:a en månad senare 
uppe i Hornavan, Uddjaur och 
Storavan. Sorteringen i Bergsbyn 
var normalt igång från mitten av 
juni till senare delen av septem-
ber med dubbla skift under juli. 
”Sladden”, alltså slutrensningen 
av stränderna, inleddes uppströms 
och nådde Ledfatsforsen 175 km 
från Bergsbyn redan vid mitten av 
juli för att vara framme vid kusten 
vid mitten av september.

I början av sextiotalet infördes 
färgmärkning i stället för hugg-
märken och flottningssäsongen 
1964 var det genomfört till nittio 
procent. Färgerna var:  rött för 
Domänverket, blått för SCA, gult 
för Bureå AB, orange för Scharins 
och grönt för Skogsägarna. Man 
lyckades hålla kvar kostnaden 
per kubikfot flottgods kring 25 
öre ännu i mitten av 60-talet, men 
trots detta blev konkurrensen med 
lastbilstransport övermäktig i älv 
efter älv, och för Skellefteå Flott-
ningsförening  -  som nu också in-
kluderade Kåge, Bure, Byske och 
Åby älvar - blev sista flottningssä-
songen sommaren 1970.

Ps. Flottningsföreningen är med 
sina femtio hyllmeter arkivmate-
rial(!) den största arkivbildaren 
vid Folkrörelsearkivet i Skellef-
teå. Tillgängligt via Forskarrum, 
Nordanå.
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Sen kunde man vara hemma nån 
vecka innan Johan Rönnlund från 
Granbergsträsk hörde av sig och 
sa det var dags för utrullning. Of-
tast i början av maj; det var fort-
farande snö kvar i skogen. Och så 
öppnades dammen i Grundträskli-
den och bar stockarna nerströms. 
Och vi följde efter; dom mer vana 
i båtar och vi nybörjare gick längs 
stränder och stötte ut timmar som 
fastnat; vi kallades ”hompare”. 
Nu var det intensivt - vi var igång 
så länge vattnet räckte, ett dygn, 
ibland ett och ett halvt. Ja, vi hade 
en långpaus och sov några timmar 
under mörkaste nattetid. Alltid 
med båtshaken till hands  -  eller 
”forken” som vi sa. Gällde hålla 
reda på sin egen.

Det var inte så långt hem; nån 
mil över skogen. Sen var det dags 
för vattnet från Kvarnliddammen 
och några dar senare Fäbodträ-
skdammen. Sträckan vi hade ner 
till Hornsträsk var kanske tre mil. 
Ibland var man dammvakt med 
uppgift se till att inte timret fastna. 

Vi hade sällan några riktiga brötar;  
Grundträskån har kanske inte vär-
sta sortens forsar. Men ibland gick 
det undan när man satt i båten och 
styrde, som ”stävare”!

Vi hade ett särskilt flottarrop -  för 
att få kontakt och för att hålla mo-
det uppe. Kallades ”flottarhiiten”. 
Andreas Eriksson var fantastiskt 
duktig på detta; det ekade mellan 
stränderna när han ropte.

Rasterna var viktiga. Vi hade inga 
kojor utan det var en eld och gran-
ris som gällde. Många av dom 
äldre var fantastiska berättare. När 
Torsten Lindestedt var på plats 
”blev rasten till en fest”.  En del 
hade ju varit med mer än trettio år 
längs ån. Vi kanske var som mest 
tjugo man;  fyra-fem i min ålder. 
Alla från Granbergsträsk.

När vi kom ner till samhället, 
alltså Jörn, blev det uppståndelse. 
Skolbarnen samlades för att se oss 
flottare i aktion. En del ville åka 
med en bit; på bilden har jag och 
Birger Granqvist en lärarinna på 
åktur. 

”Rasten blev till fest!”
LENNART LARSSON, GRANBERGSTRÄSK

Redan som femtonåring, 1946, var jag ute och högg i skogen under vintern och det fortsatte jag med långt 
upp i tjugoårsåldern. Det var Domänverket och Sävenäsbolaget som var dom stora ägarna. Och så kördes 
timret fram till vatten, oftast Grundträskån, och las upp i vältor.

Bäckflottning. Modell Karl-Bertil Sten-
mark, Skellefteå museum. Foto Henry 
Lundström.
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Manuellt skogsarbete med yxa, såg och huggkrok är extremt tungt och konditions-
krävande. Att fälla träd med timmersvans och brossla stockar (bilden) var de tyngsta 
momenten. Foto: Erik Norrfors

Efter kanske tre veckor så var 
Grundträskån utflottad längs vår 
sträcka. Då tog vi cykel hemöver.  
För dom flesta så blev det röjning 
och hyggesrensning under som-
maren förutom arbete hemma på 
gården. Ja, det hände också att 
det blev sommarhuggning, t.ex. 
uppåt Myrheden. Ett år hjälpte till 
jag också till lägga ut bomläns i 
storälven, nere vid Renström. Ett 
helt annat sorts flottarjobb.

Minns tiden i flottningen med 
värme – om än det var kalla nät-
ter ibland! Var inte med om några 
större olycksfall.  Och för en som 
ville bli skidlöpare var det bra 
sommarträning…

För mer läsning se den nyutkomna boken 
”I klassiska spår”, Ord & Visor förlag 2019.
Finns på Akademibokhandeln/Lagergrens.
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Bröten – ständigt fruktad

Finnforsen

Kaxfallet i Byskeälven 1921

En ca 1,5 km lång bröt i Öströmsmagasinet i Byskeälven 
nedanför Viktor Marklund i Byskebyn. Under hösten 1957 
kom ett kraftigt regn vilket medförde att mindre bröten upp-
ströms älven lossnade och samlades i magasinet. Bröten tog 
ca 2 månader att lösa. Foto från söder av flottningskassör 
Lindgren, Byske.

Vargforsen 1960. Foto: Holger Nyström



Ur romanen ”Timmer” av Albert Viksten, Folket i Bilds förlag 1949, s. 163:
”Och mycket riktigt. Rakt ovanför det vildaste 
fallet står en vall av timmerstockar i vilt kaos. 
Det dundrar och brakar, allteftersom nya timmer-
massor vräker sig fram och upp på bröten.
Två man står redan i skumstänket med sina spa-
kar.   …  Bröten sätter ihop sig med buller och 
dån. Vattnet stiger ovanför bröten, stiger oupp-
hörligt. Med ett språng svingar sig Janne Bäck 
över ett par stenblock, tar ett par hopp på några 
stockar och befinner sig i nästa stund vid kamra-
ternas sida. …  De andra flottarna står ännu i land 
försöker att få en överblick över situationen. Ba-
sen vrålar och skriker någonting, som ingen kan 
uppfatta i larmet från forsen. Nu är de tre män-
nen vid det yttersta fästet. Framför dem fradgar 
vattnet, kaskader av stänk sprutar omkring dem, 
virvlarna suger, glafsar och väser, som om de re-
dan gläfser efter de våghalsiga männens snabba 
fötter. Där nere rakt under dem kokar en häxkittel 
av fräsande störtsjöar, som oupphörligt slungar 
sig utför och sprutar skum och lödder ut sina 
vrålande käftar. Bakom dem ligger timmerbrö-
ten som ett fantastiskt vidunder, en jätteigelkott, 
som spärrar ut sina tusentals taggar och trotsar 
vattnets raseri, ett trögdjur som lagt sig till vila, 
men som i nästa ögonblick kan störta sig fram 
och krossa allt levande i sin väg.
Och mittemellan dessa dödsmakter arbetar de tre 
männen. …  Där framme sticker ändarna av ett 
par grova stockar upp ur det virvlande vattnet. 
Det är brötens fäste. Nu gäller det att rubba dem 
ur sitt läge. De tre männen hugger sina båtshakar 

i en av stockarna och söker att rubba den med ge-
mensamma ryck. Så med ens dånar det i timret, 
som skakar och darrar under trycket, och alla tre 
sätter av med smidiga språng mot stranden.”

I och med utbyggnaden av ett flertal kraftverk i Skellefteäl-
ven från 1940-talet och framöver, så byggdes timmerrännor 
förbi dammarna och därmed minskade risken för brötar vid 
fall och forsar. Flottningsrännan (tuben) i Krångfors
Foto: Ragnar Insulander

Foto: Norra Västerbotten
23/7 1932
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Skellefteälven med biflöden –
ett imponerande flottledsystem på 
sammanlagt över 2 100 kilometer!



Foto: Newen
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Flottning var ett säsongsarbete under vår och sommar. Säsongen var beroende på om man hade arbete 
som bäckflottare, älvflottare eller i skiljena som var något av en slutstation i de stora älvarnas mynning. 
Arbetarna kunde vara åbor, småbrukare, bönder eller hemmansägare som kombinerade sin näring med 
skogsarbete; huggning, körning och flottning. Alltså människor som hade delvis olika sociala och ekono-
miska villkor vilket gjorde att det inte var så lätt att samlas till en gemensam kamp för att förbättra villkoren 
som flottare.

En lång och seg kamp...
CHRISTER LARSSON, URSVIKEN

Från början hade man en form av 
anbudssystem. Arbetet gick till 
den person eller ett lag som tog på 
sig en bestämd arbetsuppgift t.ex. 
flotta en bäck, eller en sträcka till 
det lägsta priset. Köpare var flott-
ningsföreningen. Den som vann 
anbudet kunde i sin tur anställa 
folk för att göra arbetet. Tävlingen 
om anbuden var ett system som 
dumpade löner och anställnings-
villkor. Det bidrog också till att 
splittra och försvåra bildandet av 
fackföreningar för att möta ar-
betsköparen som var flottnings-
föreningen. Entrepenadsystemet 
var mer eller mindre avskytt och 
avvecklas när fackliga organisa-
tioner börja växa fram som för-
handlar fram kollektivavtal. Men 
detta är en långsam process under 
1920- och 1930-talen.

Byskeälven tidigt ute
Ett av de första kollektivavtalen 
i landet var mellan flera fackliga 
avdelningar utefter Byskeälven. 
Efter en kort strejk, sex dagar, 
gick flottningsföreningen med på 
att skriva under ett avtal. Detta var 
1920.

Fackföreningstanken stötte på 
olika motståndare. Givetvis flott-
ningsföreningarna, men också den 
tidigare nämnda ”splittringen” av 
folk med olika intressen som ar-
betade i flottningen. Den allmänna 
socialistskräcken hade säkert be-
tydelse på vissa orter.

Arbetets frihet
På arbetsgivarsidan stimulerades 
också en alternativ organisation 
fram som rekryterade småbrukare 
och bönder. Det var Arbetets frihet 
som hade som uppgift att bekäm-
pa fackföreningarna bland annat 
genom att organisera strejkbryteri. 
Svartlistning av de som organise-
rade sig, de som blev medlemmar 
i en facklig organisation, förekom 
också. Man fick helt enkelt inte ar-
bete längre i flottning och skogs-
arbete.

”Arbetarrörelsen kommer sent till 
Västerbotten”, skriver John Olofs-
son i boken om hur arbetarrörel-
sen kom till Skelleftebygden. ”Att 
skogsarbetarna kom senare än an-
dra med sina fackliga organisatio-
ner är inte att undra på. De bodde 
glest, arbetet var säsongsbetonat 
och arbetsplatserna ambulerande.”

De lokala avdelningar som bilda-
des anslöts till Sågverksindustriar-
betareförbundet. Skogsarbetarnas 
eget förbund bildades först 1918.

Avdelning 169 i Bergsbyn
I Bergsbyn låg en timmersortering 
dit virket som flottades i Skellef-
teälven fångades upp, sorterades 
och skickades vidare till respek-
tive ägare. Sorteringen var en stor 
arbetsplats men saknade länge en 
facklig organisation. Men i juli 
1921 togs steget. 35 år senare, 
1956, skriver någon ”Några erin-

ringar till 35-årsminnet av avdel-
ningens grundande”.

”På eftermiddagen den 16 juli 
1921 befann sig ett antal män från 
Bergsbyn på änkefru Liedgrens 
gårdsplan. Samtliga var arbets-
kamrater från timmersorteringen 
i älven. Syftet med sammankoms-
ten vara att man skulle överlägga 
om bildandet av en facklig organi-
sation bland sorteringsarbetarna.”

Det hade dröjt med bildandet 
vilket det fanns skäl för. Men nu 
fanns också skäl att gå till verket. 
Exempel på fackförening fanns i 
närheten t.ex. vid Klemensnäsfa-
briken.

”Men eftersom de flesta var bybor, 
visste man också väl, att byborna 
vid denna tid betraktade en dylik 
organisation med stort misstro-
ende. På åtskilliga håll ansågs att 
bildandet av en fackförening var 
ett allvarligt brott mot allmän an-
ständighet.”

Men 1919 hade organisationstan-
ken fått en skjuts framåt av en spe-
ciell händelse som hörde samman 
med entreprenadsystemet.

”I praktiken genomfördes detta så-
lunda att en stamtrupp gamla sor-
terare som bildade sorteringslaget 
genom ett par utsedda ombud, till 
flottningsföreningen inlämnade 
anbud på arbetet efter ett visst pris 
per utsorterad stock.”

Svagheten i systemet sett ur Bergs-
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bylagets perspektiv var ju att man 
kunde bli utkonkurrerade av nå-
got annat lag. Och det var det som 
hände 1919 och en viktig sommar-
inkomst för minst 30 personer för-
svann. Men 1921 hade laget från 
Bergsbyn tagit tillbaka entrepre-
naden och nu kom diskussionen 
om bildande av en fackförening 
i ett annat ljus. Man tog kontakt 
med ordföranden i fackföreningen 
i Klemensnäs för att med honom 
”dryfta frågan om en organisa-
tion”. Mötet i juli 1921 beslutade 
tillsätta en kommitté som skulle 

förbereda avdelningens bildade. 
En dryg vecka senare kallades 
till nytt möte och nu hade frågan 
mognat och det valdes en styrelse.

Den nya avdelningen hälsades 
välkommen av Svenska Sågverks-
industriarbetareförbundet till vil-
ket man beslutade att ansluta sig. 
Styrelsen skrev till Skellefteå älvs 
flottningsförening och anhöll om 
”deras godkännande av förenings-
rätten.”

Avgörande år
År 1922 var det spännande hur det 
skulle gå med sommaren arbete. 
En kommitté fick i uppdrag att un-
derhandla med flottningsförening-
en som uppmanat avdelningen 
komma med anbud på årets sorte-
ring. Avdelningen fick rollen som 
entreprenör och ”50 fullgoda män 
och 30 pojkar” utgjorde arbets-
styrkan.

Varje år behandlas avtalet med 
flottningsföreningen på medlems-
möten innan överenskommelse 
sker. Därutöver kan man se att det 
diskuteras arbetstider och flera 
gånger frågan om rättvis fördel-
ning av arbetet. Från vad som kan 
utläsas av protokollen dröjer det 
till1932 innan avdelningen första 
gången behandlar frågan om kol-
lektivavtal.

”Vid starten fick avdelningen ett 
40-tal medlemmar. Nu (1956) är 
medlems-antalet nära tredubbelt.” 

En viktig organisatorisk föränd-
ring skedde 1948. Avdelningen 
gick då från Sågverksindustri-
arbetareförbundet till Svenska 
Skogs- och Flottningsarbetareför-
bundet.

Sorterare i Bergsbyn på 1940-talet. Foto: Privat ägo

Timmersorterare 1940-talet. 2:a från vänster Birger Wikman  Foto: Privat ägo
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Minnesbilder
Flottning som sommarjobb 
på 60-talet
Som 15-åring att få jobba med 
flottning var som en dröm. Ute i 
solen och spännande jobb efter 
älven. Två första åren brovakt vid 
Lejonströmsbron och Parkbron. 
Det fick inte bli något stopp mot 
bropelarna. Sedan samlades alla 
övriga ”flottare” i båtar för att 
rensa stränderna från timmer; ned-
ströms till Älvsbacka. Sen roddes 
båtarna uppströms tillbaka till Le-
jonström. (Se bilder på baksidan)

Sen blev det ett par år som sorte-
rare vid Stackgrönnans slutstation. 
Jobbade vid station tolv. Där drogs 
timmer in, som inte dragits in ti-
digare uppströms. Det fanns tolv 
stationer från intaget till tolvan. 
Bra gemenskap mellan äldre, er-
farna och yngre flottare gjorde det 
till det bästa sommarjobb som kan 
tänkas.

TOMMY GRANSTEDT

Sorteringsverket – eller 
gallringen – i Bergsbyn
I Klutmark fanns ett stort maga-
sin som släppte iväg timret under 
kvällstid. Framför intaget i Bergs-
byns sorteringsverk fanns också 
ett mindre magasin. Sorteringsver-
ket bestod av 12 sorteringsbryg-
gor. Det verktyg som användes 
var båtshaken eller ”farken”, som 
man sa. På varje brygga arbetade 
en i mitten som rullade varje stock 
för att kunna ropa ut märkningen. 
På vardera sidan stod sorterarna 
som drog in stockarna i respek-
tive ficka. Allt timmer skulle vara 
märkta med huggyxmärke i den 
grova änden av stocken och hade 
dessutom ägarens stämpelmärke. 

Huggyxmärkena kunde vara KI, 
KII, N, N1, T m.fl. Märkningen 
fick olika namn beroende på utse-
endet. För ett märke som liknade 
militär sergeant sa man chasse och 
för ett annat sa man fröken! Under 
de sista åren fick stockarna färg-
märkning.

Stockarna räknades och kontrol-
lerades så att de hade hamnat rätt. 
Om så inte var fallet fick ”orätts-
folket” komma tillbaka med 
stockarna. Under min tid vid sor-
teringen arbetade Einar Ögren vid 
”orättern”.

Vid den sista bryggan fanns en 
speciell ficka för dessa stockar. 
Ibland hände det att ingen märk-
ning syntes till då kallade vi dem 
för synare.

Fickorna tömdes när de var fyllda 
med timmer som sedan forslades 
in till buntverket. Beträffande tim-
rets barkning skulle tallvirket i all-
mänhet vara barkat, däremot fick 
granvirket ofta flottas obarkat.

Överrodden
En timmervakt fanns också vid in-
taget. Vakten hade ett flertal upp-
gifter. Han skulle se till att inget 
timmer hamnade utanför bommar-
na, som ledde till magasinet. Vi-
dare skulle han sköta överrodd av 
arbetare som bodde på norra sidan 
av älven. Under de somrar som jag 
arbetade vid sorteringen observe-
rade jag en person som dagligen 
och från en roddbåt kastade ut en 
flaska fäst med ett snöre i ström-
fåran. När den hade flutit en viss 
sträcka togs den upp. Ingen förkla-
ring fick jag på vad han egentligen 
gjorde. Numera vet jag att det var 
timmervakten som mätte upp hur 

fort vattnet strömmade! För rodd-
färderna och för insläppet var det 
bra att känna till hur strid älven 
var.

När någon i arbetslaget på bryg-
gan fyllde år skulle han ”höön-
scha!” Det innebar att han skulle 
bjuda på tårta. Om man blev go-
dissugen kunde man på raster gå 
till Elsa och Gustav Granströms 
kiosk i närheten och handla.

Byggnader
Det byggdes två kaserner redan 
1908. Arbetare som hade lång väg 
hem bodde i en av dessa kaserner. 
I den andra fanns matsal med per-
sonal som lagade maten.

Man hade såg, snickarverkstad, 
några båthus, mekanisk verkstad, 
smedja och kontorsbyggnad.. . En 
på sin tid mycket prydlig transfor-
matorstation var uppförd öster om 
sorteringsverket.

De flesta som arbetade som sorte-
rare tyckte att förtjänsten var bra. 
Lönen betalades ut i kuvert i kon-
torsbyggnaden. Nivån under den 
tid jag var sorterare låg mellan 28 
och 60 kronor per dag.

Sladden
Sent på hösten kom sladden, d.v.s 
slutet av det timmer som skulle 
sorteras det året. Flottare for med 
roddbåtar och samlade in det tim-
mer som fastnat vid strandkanter-
na.

LENNART VIKMAN

(säsongerna 1961-1964)
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Antal sorterade stockar i Bergsbyn
1956 sorterades 4 746 356 stockar
1957 sorterades 5 053 811 stockar
1958 sorterades 5 195 661 stockar
1959 sorterades 3 869 176 stockar
1960 sorterades 4 155 876 stockar
1961 sorterades 4 566 728 stockar
1962 sorterades 4 405 167 stockar
1963 sorterades 3 738 033 stockar
1964 sorterades 3 970 301 stockar
1965 sorterades 3 346 133 stockar
1966 sorterades 4 007 222 stockar
1967 sorterades 3 584 622 stockar
1968 sorterades 2 586 331 stockar
1969 sorterades 2 376 406 stockar
1970 sorterades 1 999 663 stockar

Bilder från skiljet i Bergsbyn 
sista säsongen 1970.
Mannen till höger platschef 
Albert Eriksson.
Foton: Per Burstrand

Totalt under åren 1956-70 flottades c:a 52 miljoner 
stockar.
Motsvarar den mängd som kan transporteras av 
185 303 lastbilslass inkl. släp!
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Båtarna var viktiga
JORMA OLOFSSON & LENNART VIKMAN

Örviken II med Örvikenfabriken i bakgrunden

Bogseraren Örviken II sjönk den 2 juli 1949.
(NV 4 juli 1949)

Bärgades och ligger idag vid Skeppsholmen i Stockholm.
Flottningsföreningen ägde en egen båt, Lovisa, 
som senare fick heta Fix, eftersom ägandet hade 
övergått till Lundqvists Rederi. Övriga båtar som 
drog det buntade timret var Stark, Rask och Björn. 
För de längre transporterna fick Örviken II tjänst-
göra. Eftersom jag bodde i närheten av älven kunde 
man lära sig av ljudet från motorn vilken båt som 
passerade. Örviken II som hade en kraftigare motor 
än de övriga, hade ett speciellt dunkande ljud! 

Björnsholmen kunde sägas vara slutstationen för 
älvsflottningen. Från Björnsholmen utgick havs-
bogserare som ofta gick till Köpmanholmen. Lund-
qvist Rederi ägde ett flertal bogserare bl.a Stacke. 
När det stormade till havs fick man söka närmaste 
nödhamn t.ex. vid Bjuröklubb eller Sikeå.

Bogseraren Björn i älven
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Att växa upp vid älven
INGA-BRITT LUNDMARK, TUVAN

Somrarna badade min bror och 
jag oftast varje dag. Mina föräld-
rar var bönder och jobbade ute på 
ängarna mest för jämnan. Vi barn 
hade ingen tillsyn men vi visste att 
man  inte fick gå för långt ut i vatt-
net; det var som en osynlig gräns . 
För just där kunde ”vattugubben” 
dyka upp. Det var i form av en s.k. 
doppare, dvs. sjunktimmer.  Det 
var ju jättefarligt att gå för långt 
ut med tanke på det strömmande 
vattnet och virvlarna. Föräldrarna 
till oss barn hade skrämt oss med 
att det var farligt med ”doppare”, 
som kunde ta oss ut på djupt vat-
ten.

Med andra ord höll vi oss nära 
stranden men blev väldigt glada 
när någon av de många timmer-
stockarna som flöt förbi förirrade 
sig in på badplatsen; då fick vi nåt 
att leka med. 

Men när en timmerstock stod upp 
ur vattnet, då var det vattugubben 
och vi barn sprang upp och in i 
båthuset och gömde oss. Sedan ki-
kade vi genom spjälorna för att se 
så den inte skulle komma upp på 
land och ta oss.

Jag hade aldrig upplevt annat än 
att älvar skulle ha flytande tim-
merstockar;  det var helt naturligt. 
När stockarrna  hopade sig vid en 
utskjutande strandkant, då bru-
kade traktens äldre killar hoppa 
mellan stockarna. Det var farliga 
lekar. Och mellan vårt hus och 
älven gick järnvägen. Att vi över-
levde …

Sedan minns jag att min pappa 
ofta var irriterad på att laxnoten 
gick sönder till följd av timret. Vet 
inte om man fick nån ersättning.

Som vuxen har jag mest blivit på-
mind om flottningen av Hannes 
Wagnstedts målningar.

Uppvuxen på Tuvan med Skellefteälven alldeles intill, ständigt med mycket timmer. Det har naturligtvis-
präglat min uppväxt.
Det var skridskoåkning och skidåkning på vintern, samt även pulkåkning på unit-skiva från stora backen 
på södra sidan älven.
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Kring 1960 kom flottningen allt mer att ifrågasättas. Ett finmasigt nät av skogsbilvägar byggdes successivt 
ut och när stockarna väl lyfts upp på lastbilar, så blev det efterhand mer lönsamt att direkt köra lassen till 
sågverken nere vid kusten. Dessutom krävde kraftbolagen ersättning för det vatten man missade vid kraft-
verken p.g.av flottningen.
Flottningsföreningarna försökte stå emot utvecklingen genom teknisk utveckling. Ångermanälvens Flott-
ningsförening, landets största, ersatte vid 60-talets mitt den jättelika sorteringsanläggningen vid Sandslån 
med ett mekaniskt skilje. Det fick den oväntade konsekvensen att timmersortering blev ett kvinnoyrke!

När kvinnorna tog över...
ROLF GRANSTRAND, MARIEBERG

Sommartid växte jag och min sys-
ter upp hos Morfar och Mormor i 
Ådalen. Utanför fönstren hade vi 
Kungsgårdsfjärden, som framåt 
högsommaren var helt täckt av 
timmerbuntar. Detta gigantiska 
timmermagasin avgränsades av 
bomlänsar, som med jämna mel-
lanrum var fixerade vid diktalber, 
dvs. knippen av träpålar nerslagna 
i botten. Längs stränderna fanns ett 
c:a tio meter brett stråk, där man 
kunde ro och fiska. Det simmade 
vi över och väl ute på buntarna 
kunde man gå och hoppa nästan 
hur långt som helst, bara man höll 
sig undan för bogserbåtarna, som 
då och då kom och hämtade ett 
lass. Tvärs över fjärden låg Sand-
slån med kajer, smedja och arbe-
tarbaracker och med själva sor-
teringen ute i älvens huvudfåra. 

Ett myller av bryggor, rännor och 
buntverk betjänat av uppemot 700 
man i dubbla skift. Inte minst un-
der sensommaren och in i septem-
ber var det kvällstid ett skådespel 
med alla hundratals lampor ute på 
bryggorna och tiotalet båtar, som 

ilade fram och tillbaks. ”Biggest 
in the world!” som Morfar Theo-
dor ofta sa; han hade varit i USA 
i unga år. Sen kom han hem och 
blev familjefar och eldare i kraft-
station på Box, som försåg hela 
Sandslån med el. Efter några års 
hårt slit startade han och Elin ett 
litet tunnbrödbageri, som kombi-
nerades med arbete i sorteringen 
under sommarhalvåret. År 1952 
gick han i pension, vid 67 års ål-
der.

Vid den tiden var verksamheten på 
Sandslån som mest intensiv. Re-
kordåret var 1953 med mer än 23 
miljoner sorterade stockar  -  vilket 
kan jämföras med drygt 4 miljoner 
vid skiljet i Bergsbyn. Men även 
längs Ångermanälven förändrades 
villkoren; nätet  av skogsbilvägar 
byggdes ut, lastbilarna blev star-
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kare och fick bättre hydraullyftar  
och lönekostnaderna steg inom 
flottningen. Ångermanälvens 
Flottningsförening svarade med 
en djärv  -  och dyrbar  -  inves-
tering; ett helt mekaniserat skilje, 
som stod färdigt 1965. Mekaniska 
transportörer forslade stockarna 
med kortändan mot sorterarrum, 
där operatörer satt bakom glas och 
tryckte på två knappar för varje 
stock, en för ägare och en för vir-
kesslag. När stocken på detta sätt 
var sorterad, så for den vidare ut 
längs rännorna och hamnade i rätt 
fack  -  utan att någon hand eller 
båtshake var inblandad. Och sen 
skedde buntning i fjärrstyrda bunt-
verk.

Men det skulle ske snabbt! Var-
annan sekund passerade en stock 
utanför glasrutan och krävde sina 
två snabba tryckningar. Visserli-
gen turades man om var femtonde 
minut;  en i tjänst och en vilade 
några meter bakom. Men dom 
som anmälde sig och ville pröva 

den nya formen för sortertingsar-
bete gick bet !  Man experimente-
rade med lägre bandhastighet men 
det hjälpte inte.

Då hörde man av sig från Ar-
betsförmedlingen i Kramfors och 
erbjöd tjugofem arbetssökande 
f.d. hemmafruar, som var villiga 
prova. Och se det fungerade! Ef-
ter lite inkörning var det nu möj-
ligt att låta stockarna passera med 
hastigheten en varannan sekund. 
Kvinnorna hade tagit över sorte-
ringsarbetet. De tidigare c:a 700 
manliga sorterarna hade fr.o.m. 
sommarsäsongen 1965 ersatts av 
25 kvinnor och 65 män, som stod 
för inmatning, underhåll och hop-
koppling av färdigsorterade tim-
merbuntar. Det var inte bara Mor-
far och männen i hans generation 
som blev helt förbluffade!

Genom denna investering i ny 
teknik och ny personal förlängdes 
livslängden för det stora skiljet i 
Sandslån med sjutton år och Ång-
ermanälven blev den sista norr-

landsälven med storskalig flott-
ning. Men timmertransporterna på 
landsväg blev till sist övermäktiga 
och flottningssäsongen 1982 blev 
den sista. Det mekaniska skiljet 
såldes och bogserades över till 
Finland. Och flottnings- och sor-
teringsarbetarna  -  manliga likväl 
som kvinnliga  -  fick söka sig ny 
utkomst.   

Kungsgårdsfjärden har återfått sin 
vattenspegel där solen nu fortsatt 
går ner …

Det mekaniska skiljet 1965. I förgrunden den nyrekryte-
rade personalen. Foto: Sandslåns flottningsmuseum
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Flottningsverksamheten som bedrevs i de flesta vattendrag är den i omfattning sett största påverkan på 
våra vatten, där det bara i Västerbottens län anlades mer än 800 mil flottleder. Med stor ansträngning 
rensades dessa bäckar, åar och älvar för att underlätta timrets framfart. Flottningsdammar byggdes för att 
reglera flöden, vattendragens naturligt slingrande lopp rätades ut och stenvallar eller andra konstruktio-
ner byggdes för att styra timret utan att det skulle fastna. Allt detta gjorde att förutsättningarna för livet i 
dessa vatten förändrades radikalt, tyvärr oftast i negativ bemärkelse.
Skellefteå kommun deltar i sam-
verkansprojekt samtidigt som man 
själv driver flera egna projekt för 
restaurering av vattendrag och ut-
rivning av ett antal hinder inom 
Rickleåns avrinningsområde.

Rickleån har tre större biflöden; 
Risån, Sikån och Tallån, vilka alla 
mynnar ut i Stora Bygdeträsket 
från vilket Rickleån har sin början.

I Risån och Sikån har återställ-
ningsarbete nu pågått under två 
fältsäsonger, vilket sker vid lägre 
flöden, som regel under perioden 
augusti till oktober månader. Hit-
tills har totalt cirka 11 kilometer 
strömsträckor restaurerats för att 
förbättra för livet i och vid dessa 
vattendrag. Arbetet fortskrider och 

återstående arbeten i Risån och Si-
kån omfattar restaurering av cirka 
8 km strömsträckor.

Svartån – en pärla nära Kalvträsk
Under 2019 restaurerades även 
den lilla ån Svartån, som rinner 
mellan sjöarna Stenträsket och 
Kalvträsket från vilket Sikån har 
sin början. Från flottningstiden har 
Svartån varit kraftigt rensad och 
kanaliserad med avstängda sido-
grenar och en medelbredd på 2-6 
meter. Vid restaureringsarbetet 
återställdes strax under 600 meter 
strömsträckor längs den cirka 1,2 
kilometer långa ån.

Längs stora delar av strömsträck-
orna fanns stenkistor och rensade 
stenvallar på båda sidor. Utifrån 

en kulturmiljövärdering av hela ån 
och i dialog med lokalboende spa-
rades ett antal av dessa flottnings-
lämningar, där skyltar kommer att 
uppföras på platsen som informe-
rar om flottningen.

Övrigt stenmaterial återfördes 
till vattendraget för att återskapa 
naturlig variation och livsmil-
jöer i åns ekosystem. Avstängda 
sidogrenar har öppnats upp och 
Svartån återfick en medelbredd på 
mellan 10-20 meter som den haft 
innan flottningskanalen anlades.

Flodpärlmusslan i Tallån
Även i Rickleåns tredje största bi-
flöde, Tallån, planeras åtgärder där 
fältarbete kommer inledas under 
sensommar 2020. Just nu pågår 
planering utifrån underlag som 
samlats in från tidigare biotopkar-
tering av vattendraget.

Till skillnad från arbetet i Risån 
och Sikån finns en särskild sak att 
ta hänsyn till i Tallån, nämligen ett 
lokalt bestånd av den intressanta 
och starkt hotade arten flodpärl-
mussla. 

Som namnet antyder kan dessa 
musslor producera pärlor vilket 
historiskt sett gjort att de fiskats 
hårt och i endast hälften av svens-
ka vattendrag som hyser flodpärl-
mussla återstår livskraftiga popu-
lationer, vilket manar till åtgärder 
innan det är för sent. Sedan 1994 
är allt pärlfiske förbjudet i Sverige.

Tid för återställning
JOHANNES LINDBERG, SKELLEFTEÅ

Svartån kallades ibland i folkmun för ”Svartåkanalen” och bilden är tagen före res-
taurering där man ser hur Svartån såg ut med sina stensättningar. En smal fåra med 
liten variation i vattendraget och svåra förutsättningar för livet i vattnet.
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Flodpärlmusslorna har en kom-
plex livscykel och är i sin fort-
plantning helt beroende av öring 
eller lax, detta eftersom musslans 
larver under en period lever som 
parasiter på gälarna på dessa värd-
fiskar. Genom restaureringsåtgär-
der som stärker bestånd av öring 
och lax hjälps alltså även bestån-
det av flodpärlmussla att öka sina 
chanser till framgångsrik fort-
plantning. Detta är en av de vikti-
gaste pusselbitarna i målbilden för 
åtgärderna som till sensommaren 
inleds i Tallån

Musslorna har dålig förmåga att 
röra sig och är bundna till rin-
nande vatten där de får sin föda 
genom att filtrera näring ur det 
som strömmarna för med sig. De 
kan leva ett mycket långt liv där 
den äldsta registrerade levande 
flodpärlmusslan var mer än 270 år 
gammal(!).  

Om värdfiskarna försvinner och 
uppväxtmiljöerna för musslorna 
försämras lever populationerna 
kvar, men endast bestående av 
gamla individer. De är tysta vitt-
nen om vattenlandskapets försäm-
rade ekologiska status, en indika-
tor på att det var ”bättre förr”. 

Länsstyrelsen i Västerbotten över-
vakar kontinuerligt bestånden av 
flodpärlmussla och för Tallåns 
räkning har det lokala beståndet 
klassats som hotat, där åtgärder 

behöver göras så snart som möj-
ligt för att säkra överlevnaden på 
sikt. Hantering av musslorna vid 
restaurering kräver tillstånd.

Flodpärlmusslan har höga krav på 
sin livsmiljö och kan ses som en 
flaggskeppsart för akvatisk natur-
vård. Genom att skapa goda för-
hållanden för flodpärlmusslan och 
en livskraftig musselpopulation, 
skapas även förutsättningar för att 
alla andra naturligt förekomman-
de arter i vattendraget skall kunna 
existera.

Fiske- och vattenvård i hela kom-
munen
Du är välkommen att besöka oss i 
fält och följa oss i vårt arbete med 
fiske- och vattenvård i andra vat-
tendrag och delar av kommunen 
via Facebook genom att söka på 
”Fiske – Skellefteå kommun”.

JOHANNES LINDBERG

Bilder från samma position före och efter åtgärd vid restaurerad sträcka i Sikån, 
vid Villvattnets cementgjuteri, där avstängd sidogren öppnats upp och strömmiljöer 
återställts. Bilder på detta uppslag: Johannes Lindberg

Flodpärlmusslor
Wikipedia Commons, Joel Berglund
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Flottarbåtar vid Bonnstan. Foto: Ruben Stenlund

Besök gärna den lokalhistoriska portalen: lokalhistoriaskelleftea.se

Timmermagasinet i Klutmark
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