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I detta num m er
Årets första num m er handlar om två byggnadsrenoveringar i Västerbotten. Den rika litteratur
som tidigare utgivits i ämnet är mestadels av över
gripande karaktär och behandlar renoveringsproblematiken ur ett riksperspektiv eller ibland, som i m u
seernas skrifter, ur ett läns- eller bygdeperspektiv. Vi
har här i stället valt att i detalj skildra renoveringsarbetena i två specifika hus - majorsbostället Nyborg
i Skellefteå och gammelgården med brukshandeln i
Dalkarlså, fyra mil norr om Umeå. Båda dessa hus
har sina rötter i 1700-talet och i båda är det främ st
interiörerna som har åtgärdats. För Nyborgs del
gjordes även en omfattande och besvärlig grundför
stärkning.
Vår avsikt är att här inte bara berätta om själva
renoveringsarbetena utan också om det grannlaga
och svåra planeringsarbete som föregår sådana här
arbeten - historiska studier kring byggnaderna,
dokumentationsarbeten och analyser samt diskussio
ner som blir avgörande för hur arbetena sedan ge
nomförs.
De antikvariska myndigheterna har klara och
utarbetade rekommendationer för hur byggnadsrenoveringar bör göras sam t för vilka material och meto
der som lämpligen används. Generellt sett går det ut
på att tillämpa ett traditionellt tillvägagångssätt -

allt detta låter enkelt och kristallklart, men vid det
praktiska genomförandet säger ibland verkligheten
ifrån. Huset man står inför ser kanske inte ut som i
böckerna, interiören och exteriören är inte från samma
tid, helheten kan vara en blandning av gam m alt och
nytt, huset har byggts om flera gånger, det skall inte
användas så som böckerna förutsätter etc, etc. Det
finns med andra ord mer praktiska problem än vad
som framgår i litteraturen och börjar man grubbla
över detaljer får man oftast ingen vägledning alls.
Hur lyckas då museerna själva i sina renoveringsprojekt? Det är bara att följa med in i husen så ska vi
se... Båda skildringarna föregås av texter som återger
den historiska bakgrunden till byggnaderna. Annika
Sander, t.f. museichef vid Skellefteå museum, har
tillsammans med Ove Nilsson, arkitekt vid FFNS i
Skellefteå, skrivit om majorsbostället Nyborg. FFNS'
stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har
bidragit med 30.000 kronor för Ove Nilssons arbete
med manus och illustrationer till artikeln. Skellefteå
museum har lämnat ett bidrag om 12.000 kronor till
färgillustrationer i samma artikel. Amanuens Iréne
Gustafson är författare till det historiska avsnittet om
Dalkarlså, medan renoveringsarbetena där skildras
av Daniel Pettersson, som under 1989 arbetar som
biträdande redaktör för tidskriften Västerbotten.
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Tidskriften
Här sitter vi fullständigt uppslukade av vår nya
teknologi för tidskriftsproduktion och glömmer näs
tan att det precis är 20 år sedan tidskriften Västerbot
ten började komma ut - 80 tidskriftsnummer har
utgivits sedan dess, men Västerbotten är ju som års
bok betydligt äldre än så.
Hoppas alla läsare ursäktar att vi är lite sena med
detta jubileum snum m er - det beror på att vi, som
sagt, har gått över till en helt ny produktionsteknik.
Tidskriftsframställningen är från och med detta
nummer datorbaserad - ett ordbehandlingsprogram
ligger till grund för textredigeringen och formgiv
ningen görs med hjälp av ett layoutprogram. Det
manuella, hantverksmässiga sättet med att göra ori
ginalmontage på ljusbord är borta - allt kontrolleras
nu på en stor bildskärm.
I och för sig är det tråkigt att inte längre ha an
vändning för en under många år upptränad färdighet
i ett precisionshantverk, men vi ser redan de stora för
delarna med denna moderna teknik. Dessutom är det
ju inte apparaterna som åstadkommer en högvärdig

Västerb
publikation, utan författare, redaktion, formgivare,
tryckeri, bokbinderi i mödosamt förvärvad förening.
Årsboken Västerbotten utkom första gången 1920.
Den form den då hade fanns kvar till 1969, då kvar
talstidskriften började ges ut. Året därpå försvann
annonserna ur årsboken och 1972 ändrades formatet
till det nuvarande. Fem år senare anställdes Petter
Perstrand för att sätta texten på en IBM Composer, en
teknik som då innebar väsentligt högre typografisk
kvalitet än den gamla skrivmaskinstexten. Composersättningen har vi behållit ända fram till detta
nummer. Så sent som 1986 inköptes en ny Composer
med textminne och förmåga att åstadkomma rak
högermarginal.
Sedan 1920 har vi producerat 15.924 sidor väster
bottnisk kulturhistoria, varav 5.505 sidor i tidskriftsform! Vi hoppas att vi nu med vår nya teknik
skall klara detta med ännu bättre resultat i fortsätt
ningen.
Bo Sundin
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Majorsbostället
Nyborg
Ove Nilsson och Annika Sander

M ajorsb ostället N y b o rg i S k e lle fte å h a r n y lig e n g e 
n o m g å tt e n o m fa tta n d e r en o v er in g , vars frä m sta m ål
v a r a tt sä k e r stä lla b y g g n a d e n s fo rtb estå n d . R e n o v e 
r in g e n gen o m fö rd es u n d e r 1986 o c h 1987.
N yb org u p p förd es som k a p te n sb o stä lle år 1764,
m en e fte r e n o m o rg a n isa tio n av V ä ster b o tte n s r e g e 
m en te år 1771 in r ä tta d e s tre b a ta ljo n er, v a ra v den
tred je m ed e n an d rem ajor p la c e r a d e s i S k ellefte å . D et
är h är v i fin n e r a n le d n in g e n till a tt k a p te n sb o stä lle t
ä r e tt m a jorsb oställe.
Som m ilitä rt b o stä lle v a r N y b o rg sta tlig e g en d o m
o c h u n d e rk a sta d s ta tlig k o n tro ll o c h lag. U n d er e n
följd av år e fte r 1850 in n e h a d e s d ä r e fte r b y g g n a d e n av
p r iv a tp erso n er, tills d e n p å 1920-talet in k ö p te s av
S k e lle fte å stad . 1968 kom N y b o rg å te r a tt stå u n d er
sta tlig k o n tro ll, d å b y g g n a d e n la g sk y d d a d e s som
b y g g n a d sm in n e.
U n d er r e n o v e r in g e n h a r b y g g n a d e n sk ä rsk å d a ts
in i m in sta detalj o c h slu tr e su lta te t är n å g o t av e n
h isto r isk p rovk arta. V i sk a ll h ä r b e r ä tta om r e n o v e 
r in g e n o c h om N yb orgs in tr e ssa n ta h isto r ia .
3

KÖRRAN
- p la tse n d är e tt
m ilitä r b o stä lle b y g g d es
Förr i tiden var kyrkan och kyrkplatsen den n aturli
ga sam lingspunkten i vaije socken. I dess närhet
bedrevs därför ofta handel på marknader, hölls ting
och sockenstämmor samt inkasserades skatter. Fanns
det ett m ilitärt kompani inom socknen, kunde också
exercisplatsen vara förlagd till kyrkans område. Allt
detta och mycket mer därtill h a r förekommit i ome
delbar närhet av Skellefteå landsförsamlings kyrka.
Området Körran, som ingick i Prästbordets ägor,
ligger ett stycke nedströms landsförsamlingens kyr
ka. Körran användes för verksam heter som inte
direkt hörde samman med det kyrkliga livet, men
ändå var väl så viktiga för sockenborna. Vi ska i detta
första avsnitt stifta närm are bekantskap med Kör
ran.
Kyrkstaden h ar alltid legat alldeles invid kyrkan.
H är uppförde bönderna små tim rade stugor för över
nattning vid besök i kyrkan. H är byggdes också
marknadsbodar. Det var nämligen inte enbart det
stränga tvånget a tt bevista kyrkohögtider som gjorde
att kyrkstäder uppstod. En annan, kanske väl så
viktig orsak var m arknaderna. Regler fanns upp
satta för h u r m arknader fick hållas. För Skellefteå
socken kungjordes år 1781 tre marknadstillfällen: i
mars, augusti och december. Dessa m arknader, som
alla hölls i kyrkstaden, var förmodligen av stor bety
delse då det var långt till närm aste stad (Skellefteå
stad grundades först 1845). 1835 ödelädes hela Skel
lefteå kyrkstad i en stor brand. N är sedan en ny
kyrkstad uppfördes omkring 1837, anlade man
samtidigt en separat m arknadsplats på den väst
ligaste delen av Körran. Borgare från städerna Piteå
och Umeå uppförde m arknadshus och magasin på
Körran, medan bönderna i socknen byggde kyrkstugor i ”Bonn stan”.
Den nya m arknadsplatsen hade sedan länge varit
böndernas tjuderplats för hästar. Tidigast hade de
4

läm nats betande vid älven nedanför kyrkan, men då
h ästar som slitit sig ofta ställde till ofog på prästens
åker, kunde platsen inte längre upplåtas. Efter a tt ha
prövat möjligheten att tjudra hästarn a på Brännan,
norr om kyrkan, såg man till sist ingen annan möjlig
het än a tt hålla dem på Körran. Så kom kyrkoherde
Nikolaus M artini (1625-1650) överens med bön
derna om att hästarn a skulle tjudras där.
Den östligaste delen av Körran hade förmodligen
ända sedan 1600-talet v arit tjärhov. H är skedde
vräkningen, det vill säga tjärans kvalitet och kvanti
tet kontrollerades. Även denna kommersiella verk
sam het bedrevs alltså på kyrkans mark, och först år
1853 upprättades ett kontrakt som reglerade förhål
landet mellan kyrkan och staden.
Strax väster om Körran uppfördes omkring
sekelskiftet 1600-1700 en livrébod. I den förvarades
de persedlar som Skellefteå kompani utrustades med
inför sina övningar. Exercisplatsen låg då på Körran,
men från livréboden utrustades också de m annar
som marscherade till Gumboda hed för större
övningar. Ur ett j ordrann sakningsprotokoll från 1749
kan läsas: ”som ock kaptenen välborne h err Erland
Lagerbohm erinrade och begärt, a tt kompanimötes
platsen även m åtte vara å Körran hädanefter som
hittills”.
Det m ilitära indelningsverket innebar a tt all
mogen skulle stå för underhållet av såväl befäl som
soldater. Avsikten var a tt befälsboställena skulle få
m ark genom tilldelning av kronohem m an. I
Västerbotten var sådana mindre vanliga, varför
problem uppstod. Landshövding Kruse skrev därför
till kungen på 1680-talet och föreslog a tt m ark skulle
tas från kyrkan. Kung Karl XI gick inte med på detta
förslag, utan hävdade a tt allmogen och kronan skulle
hjälpas åt a tt in rätta boställena.
Så uppförde allmogen år 1688 ett kaptensboställe
på Norrböle, öster om Körran, där Skellefteå stad
senare skulle komma a tt anläggas. 1724 ersattes
detta boställe av ett nytt. Kungens bud till trots
uppfördes det på kyrkans mark på Körran. Förutom
att kaptenen då fick n ära till exercisplatsen, kan
också närheten till kyrkan ha spelat en viktig roll år 1694 begärde nämligen Kungl. M aj:t a tt man

"SK E LLEF TE Å M arknads och W aruplagsplats å KÖRRAN". Efter en karta rita d 1835, 1836 och 1838 sa m t kopierad 1841. Renoverad
och om ritad 1988 av B ertil Bonns.
Byggnaderna runtom den rosafärgade gårdsplatsen utgör Nyborgs majorsboställe. Bostället var, enligt 1768 års syneprotokoll, indelat
i m angård och ladugård. Till m angårdens byggnader räknades karaktärshus, drängstuga, källarbod, mjölbod och hem lighus. R u n t
m angården löpte ett spjälplank. Till ladugården räknades stall och fähus. Utanför gårdsplanen fa n n s en stolpbod eller visthus och runt
kryddgården söder om karaktärsbyggnaden var ett spirplank.
I vänster nederkant ses de m arknadshus, m agasin och stallar som uppfördes av handlare frå n Umeå och Piteå (sam t en O. Scherdin
från Borås). De sm å inhägnaderna utgörs av kryddgårdar. Omgivande m ark som ej är instängslad användes till betesmark sam t
varuupplagsplats. Kärrans östra område - till höger i bild - utgör tjärupplagsplats m ed uppförda tjärhus.

skulle bygga ett hus för överstelöjtnanten på bekväm
plats nära Umeå landsförsamlings kyrka med moti
veringen a tt ”han må kunna w ara alla söndagar i
Kyrkan med Compagniet”.

T v iste r - m en N y b o rg får stå k var
Tvisten om m ilitärens rä tt a tt bygga på Körran
uppstod redan tre år efter det a tt kapten sbo stället
var uppfört. Då begärde prosten Anzenius att m ar
ken skulle återgå till Prästbordet. Landshövdingen
avvisade dock denna begäran då byggnaderna redan
var uppförda och beslutet endast kunde ändras av
Kungl. Maj:t.
1764 byggdes det Nyborg som än idag finns kvar.
Redan fyra å r därefter erhöll bostället egen m ark på

Sunnanå - söder om älven - men då karaktärshuset
på Körran ju st var byggt ”sam t efter utseende måtte
i lång tid och åtminstone 80 år, kunna stå”, uppfördes
inget n ytt på Sunnanå-tomten.
1834 inkom kyrkoherden och hovpredikanten Nils
Nordlander med en skrivelse till ”Vällofl. Syne R ät
ten öfver Capitains Bostället Nyborg i Skellefteå”.
Han hänvisade till jordrannsakningsprotokollet över
Prästbordet från år 1759, där det fram går a tt Nyborg
helt och hållet är beläget på dess ägor och begärde
därför a tt Nyborgs byggnader skulle förflyttas till
militärboställets eget hemman på Sunnanå.
Nordlander prövade sin sak hos häradsrätten,
som gav sitt utslag den 15 juli 1839. Där fastslogs att
Nyborgs boställshus, med därvid intagen jord eller
kryddgård, låg på Prästbordets mark. Ingen annan
skulle dock heller ha rä tt a tt nyttja jorden så länge
5
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Militärerna på Nyborg
Av- och tillträden efter syneprotokoll i kopia på Skel
lefteå museum. Personuppgifterna ur Einar Svartengren:Svenska Officersboställen i Västerbotten (1933).
1768 innehas Nyborg av kapten D aniel Lagerbohm , som föddes 1727, blev löjtnant 1750, kapten
tio år senare sam t efter några år major med Nyborg
som boställe. Då Lagerbohm dog 1779, var han över
stelöjtnant. Han var gift med M aria Reckardt samt
begrovs i Skellefteå. Då Lagerbohm själv slöt sin ätt,
krossades vapenskölden å graven av dåvarande
kapten, sedermera landshövdingen J. F. Carpelan.
1778 avträder förste major Daniel Lagerbohm. Sam
ma år tillträder andre major Sim on W ilhelm Car
pelan, som föddes 1733 på Mägäkyle gård i Reso
socken, blev löjtnant vid Västerbottens regemente
1761, kapten 1770, major 1778, överstelöjtnant 1785
och landshövding 1788. Carpelan, som var gift med
H enrietta Johanna de Cam all, dog 1814 å Wilhelmsdal i Kuopio.
(E nligt uppgift i V Ä S T E R B O T T E N 4 /8 8 var Carpelan vice
landshövding i Västerbotten 1782-1783. E fter denna period be
fordrades han till överstelöjtnant vid Västerbottens regemente och
blev så sm åningom kom m endant p å Sveaborg 1795. H an övergick
i rysk tjänst och blev rysk landshövding i Savolax och Karelen
1809 och beviljades avsked 1810. Vår anm .)

1781 avträder förste major Simon Wilhelm Carpelan
och efterträdes av andre major Johan Friedric
C arpelan, som föddes 1775, blev löjtnant 1769 i
armén vid Åbo läns regemente 1773, kapten i Öster
bottens regemente 1775, Västerbottens regemente
1776, major därstädes 1779, direktör i N asa Silver
verk 1776-1785, landshövding i Uleborgs och Kaj ana
län, generalmajor 1790, landshövding i Göteborgs
och Bohus län 1800, generallöjtnant 1808. Carpelan
var driftig och energisk icke endast som krigare och
ämbetsman utan även som jordbrukare. Under den
na tid å Nyborg reparerades alla bristfälligheter å
V

bostället, såväl hus som jord, grävdes nya diken,
nyuppsattes 600fam nar gärdesgård, nybyggdes lador
och uppodlades mark. Carpelan gifte sig 1763 med
Magdalena M aria Noraeus och dog 1808.
(Uppgiften om Carpelans födelseår är uppenbarligen fel. Vår
anm .).

1787 avträder landshövding Johan Friedric Carpe
lan och andre major C hristian U lric K önig tillträ
der. Han foddes i Stockholm 1756 som son till arki
tekten C. H. König, blev volontär 1770, rustm ästare
1774, fänrik samma år vid Löwenhielms K. Livgarde,
löjtnant 1780, major i Västerbottens regemente 1786
och erhåller överstelöjtnants avsked 1794, då endast
38-årig. H ärefter slog han sig ner i Rasbo i Uppland,
där han dog som ungkarl 1821. König deltog i finska
kriget 1788-1790. König synes icke hava varit jord
brukare, ty det var under denna tid, som ogräset tog
kraftigt överhand å bostället. König blev kort efter
avskedet sinnessjuk.
1791 avträder förste major Christian Ulric König.
Andre major A m brosius M agnus Berghm an till
träder. Han föddes 1754, blev fänrik vid Västerbot
tens regemente 1773, löjtnant 1779, kapten 1783,
major 1789 och överstelöjtnant 1794. Berghman deltog
i finska kriget 1788-1790 och ansågs vara en av rege
m entets skickligaste officerare och därjäm te duglig
jordbrukare. Han dog 87-årig i Karlskrona år 1841.
1795 avträder överstelöjtnant Ambrosius Magnus
Berghman och andre major P eh r A nton Fjellström
tillträder. Han föddes 1752, blev kapten å Skellefteå
kompani 1784, på Lövångers kompani 1792, major
1795 och dog 1804. Majoren hörde till de människor,
som helst vandrade Qärran från allfarsväg. Hans
största glädje var a tt sitta i sin båt nere i älven, ro
drag, meta och sköta om not.
(Enligt syneprotokoll 1808 var dock P. A . Fjellström person
ligen närvarande, varför uppgiften om n ä r han avled är osäker.
V år anm .)

1808 avträder andre major Pehr Anton Fjellström.
Samma år tillträder andre major C laes Anders
Ulfhjelm , som föddes 1758, son till ryttm ästare

Bengt Ulfhjelm, volontär vid Upplands regemente
1770, korpral vid Livregementet till h äst 1776, kammarpage hos änkedrottning Lovisa Ulrika 1777, fältväbel Västerbottens regemente 1779, fänrik samma
år, löjtnant 1785, kapten 1789, RSO 1805, major
1808 och överstelöjtnant på hösten samma år, uppe
höll från 1813 en tid fram åt tjänsten som t.f. rege
mentschef. Han deltog i finska kriget 1788-1789 och
striderna vid Uttismalm, Lukola och Anjala, i kriget
1808-1809, där drabbningarna vid Vasa, Alavo,
Virdois, Oravais och Karlajokki bevistades, blev i
striden vid Skellefteå fången 1809 och förd jäm te
sina 3 söner till staden Uglitz i Ryssland, där de
vistades till 1 oktober 1809, då de fingo återvända,
reste genom n a tt och dag den långa vägen med
hästskjutsar genom Ryssland och Finland samt hela
Västerbotten for a tt anlända till hemmet på julaf
tonen 1809. Ulfhjelm erhöll avsked u r krigstjänsten
1815 och dog 1837 i Skellefteå. Han var gift med Anna
Fredrika Holmström, dotter till överstelöjtnant Holm
ström.

1816 avträder överstelöjtnant Claes Anders Ulf
hjelm och major G ustaf Otto von Schoultz tillträ
der. Han föddes i Visby 1773, blev volontär 1785 vid
Artilleriregementet, underlöjtnant Svea Artilleri
regemente, löjtnant 1796, kapten 1805, RSO 1813,
major Västerbottens regemente 1815. Efter avskedstagandet blev von Schoultz salpetersjuderistyresman i Gotlands län.

1819 avträder major G ustaf Otto von Schoultz och
efterträdes av major Sam uel A ugust Möller. Den
ne föddes 1783 i Åbo län, blir förare i Åbo läns
regemente 1796, fanrik därest 1802, g. m. t. if. 1808,
löjtnant 1809, kapten Västerbottens regemente 1814,
major 1819, Möller blir sedermera överstelöjtnant,
överste Norrbottens fältjägare. Han var en man med
hårda, kantiga drag. Sällan gick han utan åkte i en
lätt kärra, dragen av en röd finnhäst. Så fort körde
han, att m änniskorna förskrämda plägade fly undan
nära dikeskanten, när majoren kom farande.

1832 avträder överstelöjtnant Samuel August Möl
ler och major P. A. B lom tillträder. Han blev major
1832, dog som överstelöjtnant och RSO i Stockholm
1853.
1835 avträder major P. A. Blom och major Adam
Gyllengahm tillträder. Han föddes 1774, blev kadett
1796, fänrik Västerbottens regemente 1800, löjtnant
1808, kapten 1818, major 1829, överstelöjtnant 1838,
chefför Norrbottens fältjägarekår 1841, överste 1843,
sam t erhöll avsked 1849. RSO, C. XIV I. M.
Gyllengahm var gift med Beata Albertina Hamrén.
Under Gyllengahms tid å Nyborg vänder sig pros
ten Nordlander i Skellefteå till K Maj:t med begäran
om vräkningsdom på majorsbostället, enär detta
utan vederbörligt tillstånd av därtill bemyndigad
överhet och endast i följd av medgivanden för vaije
särskild innehavare, medgivits brukanderätt. Pros
ten stäm mer slutligen K. Maj:t och överstelöjtnant
Gyllengahm och lyckas i Hovrätten, som meddelar
vräkningsdom. Glädjande nog skedde icke någon
nedrivning och bortflyttning av den vackra gården,
som än i dag står på den plats, där den uppfördes,

1841 avträder överstelöjtnant Adam Gyllengahm.
Kapten J. L. W inblad von W alter tillträder. Han
föddes 1798, blev fänrik vid Västerbottens regemente
1821, löjtnant 1828, kapten 1837 och major 1841. von
Walter, som dog 1843 i Skelleteå, var gift med Lovisa
Ström Ridderstråhle, dotter av prosten Ström i
Skelefteå och änka 1821 efter fänrik Ridderstråhle.

1844 avträder kapten J. L. Winblad von W alter och
efterträdes av kapten E lis H ollsten, som var den
siste innehavaren och under dennes tid beslöto höga
vederbörande, att med nedrivningoch bortflyttningen
av byggnaderna skulle tills vidare anstå och till dess
ny tom t kunde anskaffas. Härmed vill det synas som
om ärendet bortglömts, alldenstund gården fick stå
kvar, även om den så småningom kom i olika händer
för att slutligen bliva museum.
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"CHARTA öfwer P R Å ST E B O R D E T i SK E L L E F T E Å Sochn och Wästerbottns L äns A n d ra Fögderi uprättadh enligit Hög Befallning Å r
1764 a f Marc: Sundström ." Denna karta, som upprättades sam m a år som det nuvarande Nyborg byggdes, visar socknens centrum. Över
älven går "Storbron", nuvarande Lejonströmsbron, som byggdes 1737 och är landets längsta träbro. Vägen upp frå n bron går mellan
kronboden (a) och ett sockenm agasin (b) sam t leder förbi sockenkyrkan, belägen på kyrkogården (52). Ytterligare ett sockenm agasin (c)
är m arkerat nedanför kyrkan. Vid (b) leder en väg österut som g å r genom kyrkstadsplatsen (49) och passerar sockenstugan (d), tingshusen
(e) och livréboden (f). Vägen delar sig på Körran (48: "...som med P rästebordslnnehafw arens bifall nyttjas till Beteshage för Allm ogens
hästar..."). E n av vägarna på Körran leder fram till N yborg (37). Original i Lantm äteriverket, Gävle.

boställshusen fanns kvar. H äradsrätten beslutade
därför a tt byggnaderna skulle flyttas till Sunnanå
inom ett år. Någon flyttning skedde inte, utan saken
prövades i stället på nytt och denna gång av Lag8

m ansrätten. Domen den 14 augusti 1840 sade a tt
boställsinnehavaren, överstelöjtnant Gyllengahm,
genast skulle avträda jorden till Prästbordet. Den
gamla boställstomten med kryddgård, som fanns

S ke lle fte å s k a r p s k y tte 
förening uppställd
på
Sunnanå. I bakgrunden
syn s S ke lle fte å la n d s 
försam lings kyrka.

med redan på 1764 års karta, skulle dock behållas av
m ilitären ”intill dess den å tomten nuvarande Caractairs byggnaden blifvit å dess nu egande syllor förfal
len, hvarefter ej allenast caractairshuset utan äfven
alla öfrige å gamla tomten då befintlige hus” skulle
flyttas till den plats på Sunnanå som utsetts som
militärboställe. Man nöjde sig dock inte med detta
domslut, utan meddelade a tt saken på nytt skulle
prövas i Svea Hovrätt.
Vid 1843 års besiktning av Nyborg tillfrågades
innehavaren, kapten von Walter, om han använde
sig av kryddgården nedanför karaktärshuset. Han
uppgav då a tt ”H err Hof-Predikanten m.m. N. Nord
lander deraf satt sig i besittning sam t derifrån bort
fört Bärbuskar och andra Planteringar”. Nordlander
hade tydligen tagit del av Svea Hovrätts dom den 12
juli 1842, som innebar att ”alla hus och byggnader
skulle nedrifvas och derifrån afflyttas och omstende
egor genast till kyrkoherdebohlet afträdas”. Nord
lander tog alltså saken i egna händer medan m ilitä
ren avvaktade ”Kongl. Maj:t Nådiga dom” vad gällde
utflyttningen av Nyborgs åbyggnader.

Vid 1849 års syn hade domen vunnit laga kraft och
militärboställets plats var bestäm d till Sunnanå.
Besiktningen omfattade därför byggnader på såväl
Nyborg som Sunnanå-tom ten, dit vissa hus redan
hade flyttats. Byggnader som bedömdes som otjänliga
flyttades aldrig utan såldes på auktion. Det är h är vi
finner anledningen till a tt majorsbostället Nyborg
ännu står kvar på ursprunglig plats på Körran.
K araktärshuset på Nyborg utdömdes av Laga
Synerätt den 21 augusti 1850, men vem som vid den
påföljande auktionen köpte byggnaden fram går inte
av tillgängliga handlingar.

Ä gare e fte r m ilitä r b o stä lle ts tid
Den förste namngivne privatperson som bebott
Nyborg var grosshandlaren Pehr Albert Grangren.
Han kom flyttande från K ristianstad samma år
Skellefteå stad grundades - 1845. Grangren blev
snart en av de mer fram trädande personerna i den
9

M akarna Johan R ika rd och Ulrika Sundberg 1 9 1 1 .1 den festprydda salen p å Nyborg sitter guldbröllopsparet Sundberg. Lägg m ärke till
det om ålade skurgolvet m ed sina gångm attor. Väggarna är klädda m ed alldeles tidsm ässiga jugendtapeter. Kakelugnen i bildens vänstra
hörn fin n s ännu kvar och i det inre ru m m et (östra kam m aren) skym tar ett av de fönster som Sundbergs förmodligen lä t ta upp.

unga staden och ingick bland annat i den illustra
skaran stadens ”äldste” n är de till sattes för sta gången
år 1855. Grangren ägde också under åren 1855—57
Alderholmens skeppsvarv och han lät där bygga
barkskeppet Ludvig.
Det sista året som Grangren bodde i Skellefteå 10

1863 - övergick Nyborg i handlaren och konsuln J. P.
Sellbergs ägo. Sellberg var gift med Rosalie, dotter
till den siste boställsinnehavaren på Nyborg (kapten
Elis Hollsten). Ytterligare en anknytning till militieangelägenbeter är a tt Sellberg ingick som aktiv med
lem och ledamot i den 1863 bildade Skellefteå skarp

skytteförening. Denna förening organiserade m an
n ar i korpralskap och kompanier "med teckning for
krigstid”.
N är konsul Sellberg avled år 1870, såldes Nyborg
för 4.200 Riksdaler Riksmynt till konsul Christian
Vagt. Denne Vagt hade 1881 uppfort det lilla sågver
ket Nyhamn vid Skellefteälvens mynning. Redan
fyra år därefter sålde han alla sina tillgångar i
Skellefteå för a tt återvända till sitt hemland Tysk
land. Det berättades a tt Christian Vagt då var en
förmögen man...
Firman Sidenmark & Co köpte bland annat Ny
borg av Vagt och i det bevarade köpebrevet från 1885
kan läsas:
"Till H errar Sidenmark (...) i Skellefteå försäljer
jag härm ed a tt tillträdas om l a October 1886,
min eganderätt till den å Skellefteå Prestebord
under benämningen Nyborg afsöndrad jord
jemte derå uppförde byggnader, mot en öfverenskommen köpesumma af Å ttatusen /8.000/
Kronor a tt betalas vid tillträdet. Befintliga
ytter & innanfönster tillfalla köparen. Äfvenledes öfvertaga vi från samma tid arrenderätt
af jord som säljaren innehar af Skellefteå
Pastorsboställe, allt i enlighet med H err Vagts
arrendekontrakt. Wid tillträdet öfverlemnar
säljaren nödiga åtkomsthandlingar."

Nyborg överläts ge
n ast till en svåger Johan Rickard Sund
berg, gift med U lrika Si
denmark. Grosshandla
Skellefteå ilen 11 Juli 11112.
re Sundberg var kom
<3idenmarf <S Q:o.
panjon till bröderna Si
denm ark och blev firmans kontorschef. På Nyborg
inrättades därför sedermera Sidenmarks kontor.
M akarna Sundberg flyttade aldrig från Nyborg och
fru Sundberg uppnådde den aktningsvärda åldern
av 91 år, 2 m ånader och 6 dagar.
En da st fem dagar efter U lrika Sundbergs död den
12 juli 1918 beslöt Västerbottens Norra Fornmin
nesförening ”a tt ingå med skrivelse till stadsfull
mäktige i Skellefteå med anhållan om a tt stadsfull
mäktige ville besluta om inköp av egendomen Ny
borg sam t a tt näm nda egendom finge av föreningen
for framtiden användas till museilokal”. Vid den
offentliga auktion som sedan hölls på Nyborg den 6
augusti samma år försåldes dock Nyborg till ingen
jör Nils Wikander, som under åren 1907-13 var
chefsingenjör och disponent vid Örvikens såg.
I december 1918 går så marken på Körran ur
kyrkans ägo. I samband med a tt Kågedalen skulle
avskiljas som egen församling avstyckades och för
såldes en del av Skellefteå landsförsamlings mark.
Bland ann at gällde detta Körran, som efter beslut av

Observera!
H ä r m e d få t i

m e d d e la a ll t r t

la ill lii l .1. Ii. S undlM T jis u å r il

k o n t o r ä r llt l-

< '\th o r i(» å 1’r ä s l l i o r -

<1**1 (m u ll e in o l T iiiiis lin s e l.)

Robert Teodor Wahlberg i salen p å Nyborg.
På sam m a sätt som Sundberg 1911 hade tapet
serat salen i alldeles stilriktig ju g en d är väggar
na h ä r - v i d 1920-talets början - m odernt b run
murriga. Fam iljen Wahlberg hyrde under några
år Nyborg, förm odligen när ingenjör W ikander
stod som ägare.
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Nu skall det bli ordning och
reda å Nyborg!
S ta d e n s

fornm innesförening reorganiseras.
R ubrik i tidningen Norra
Västerbotten i februari
1926.

Kungl. Maj:t ingick i ett område som uppstyckades i
elva lotter eller egnahemslägenheter. Köparen av
lott nr 10 - med Nyborgs byggnader - är densamme
Nils Wikander.
Den sista privata ägaren av Nyborg var Karl
Salin, som undertecknade sitt köpebrev i Stockholm
och efter mindre än två år, för 21.000 kr, sålde till
Skellefteå stad den 1 m ars 1924. Alltsedan dess har
Nyborg nyttjats som museibyggnad - en synnerligen
märklig byggnad, num era skyddad enligt lag.

"Ett ita lie n sk t ste n h u s i tim mer"

NYBORG

Guide till museet från
1930-talet.

1930-talets m useala utställning i salen p å Nyborg. Det senaste
lagret brunm urriga tapeter har här vitm ålats i överkant och
skivor klädda med juteväv täcker väggarna. V id taklisten går en
elektrisk ledning - knoppledning. I den inre , västra, kam m aren
ses en väggfast skåpinredning som fa n n s även fore museets tid.
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M ilitära boställen reglerades strikt genom förord
ningar. I enlighet med dessa skulle socknen låta
uppföra byggnader efter respektive innehavares rang
och grad. Nyborg uppfördes som kaptensboställe år
1764 och var naturligtvis även det underställt den
tidens boställsförordning. Dess utformning stämmer
dock inte med gällande föreskrifter för h u r ett sådant
skulle se ut, utan vi m åste söka oss längre tillbaka i
tiden för att försöka förklara dess utseende.
1730 års boställsförordning medförde a tt en serie
typritningar för officersboställen upprättades av fortifikationskaptenen och stadsarkitekten i Stockholm,
J. Carlberg. Carlbergs typritning för kaptensboställen överensstämmer någorlunda med Nyborg vad
gäller exteriören - ritningen redovisar en byggnad
med säteritak. Jäm fört med Nyborg är den dock
mindre, h ar färre fönster och endast en skorsten.
Nyborgs planlösning och bottenvåningens fasad stäm
mer däremot y tterst väl n är man ser till de nya
typritningar för kaptensboställen som Krigsbefälet
lät upprätta endast ett år senare, 1731. Dessa båda
ritningar, Carlbergs och Krigsbefälets, tycks tillsam 
m ans ligga till grund för Nyborg. De var dock redan
ersatta n är Nyborg byggdes. 1752 hade nämligen en
ny boställsförordning tr ä tt i kraft, som angav a tt
boställshusen skulle m uras i tegel.
Anledningen till a tt man i Skellefteå år 1764
tim rar ett kaptensboställe med säteri tak går inte att
utröna med hjälp av tillgängliga källor. Den förhärs
kande byggnadstraditionen i socknen utgjordes av
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J. Carlbergs ritning för kaptensboställe från år 1730. R itningen
stäm m er någorlunda m ed Nyborg vad gäller exteriören - d.v.s.
den h a r ett säteritak. Jä m fö rt med N yborg är den dock mindre, har
färre fönster och endast en skorsten. En väsentlig skilln a d i
utseendet är också att den sakn a r takkupa. Planlösningen avviker
också totalt från Nyborgs. Original till båda bilderna i K rigs
arkivet.

K araktärsbyggnad för ryttm ästare och kaptener. Krigsbefälets
projekt 1731. Den reviderade typritningen för bl.a. kaptener visar
en förenklad fa sa d som stäm m er täm ligen väl m ed Nyborgs
bottenvåning. Interiört skiljer den sig frå n Nyborg, då den endast
har en våning m ed vind. Planlösningen är dock densam m a som
Nyborgs. Byggnadstypen kallas karolinskt hus eller salsbyggnad
och kännetecknas av a tt salen är placerad centralt i byggnaden.

knuttim ring och man var alltså ovan, for a tt inte säga
okunnig, i stenbyggnadskonsten. Kanske man då
ville kompensera det ”tarvligare” byggnadssättet knuttim ring - genom a tt förse byggnaden med ett
mer prominent tak — säteritaket? Lyssnade man

m åhända till Carlbergs argum ent a tt man på lands
bygden, där inga ”sprutor eller släckMachiner” fanns,
enkelt kunde nå upp till ett säteritak för a tt släcka en
brand...? Man kan också fråga sig om valet av m ate
rial, timmer i stället för tegel, kunde h a skett av
13
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Projekt till takkonstruktion, J. E. Carlberg, Krigsarkivet.
Säteritaket är i ganska hög g rad en svensk företeelse och har sin
säregna historia. På 1600-talet benäm ndes dessa tak "italiån" och
i de äldsta form erna utgjorde avsatsen i taket en lanternin med
fönster för belysning au en m ittsal, som höjde sitt tak högt över
omgivande rum. Så ordnades ofta taken i renässansens Italien.
Det förekom m er dock också i Italien a tt m era obetydliga utrym m en
i vindsvåningen belystes genom en sådan lanternin. I båda form er
na togs lantem inen upp hos oss. Den fick em ellertid snart en ny a n 
vändning. Lagen om säterifrihet, d.v.s. skattefrihet för adelns sä
tesgårdar, försågs näm ligen m ed den särskilda bestämmelsen, att
sådan frihet endast fick å tn ju ta s av en gård, som var ståndsm ässigt bebyggd, och gällde sålunda ej för en bondgård, som ägdes av
en adelsm an. Men någon bestäm d definition på ståndsm ässig be
byggelse fa n n s ej, och det tycktes då m ycket snart ha blivit sed att
betrakta taket m ed "italiån" som ett slags yttre tecken på ståndsmässighet. Det var m ed andra ord det urgam la låga sadeltaket,
som nu klassbedöm des såsom allmogeaktigt, m edan det nymodiga
taket m ed italiån blev säteritecken.

hänsyn till m arkens beskaffenhet. Körran utgjorde
knappast den bästa byggnadsplatsen u r geologisk
och teknisk synpunkt. Grunden är h ä r y tterst tjälfarlig och den fasta moränen ligger djupt ned. Redan
tidigt talas det i syneprotokollen om sättningar i
grunden. E tt tungt stenhus på denna plats skulle
troligtvis h a inneburit ännu större sättningsproblem.
Nyborg, "som med dryg kostnad för Socknen blifvit upsatt och är af godt timber”, var i egenskap av
officersboställe statens egendom. Den stod under
överinseende av Krigskollegiet och u tsattes för regel
bundna besiktningar som dokumenterades i syneprotokoll. D etta gör a tt vi rä tt väl vet h u r huset såg
u t när det byggdes och vilka förändringar som skett
under åren fram till 1850, n är det övergick i privat
ägo. Efter detta får vi främ st lita till vad huset självt
kan b erätta i form av spår i väggar, tak och golv.
Äldre fotografier och brandför säkringshandlingar har
också varit till vår hjälp.
Om man jämför Nyborg idag med beskrivning
arna av det nybyggda huset 1764, är det främ st brädfodring, fönsterbyten, tillkomst av förstugor samt
skiffertaket som märks.

K u lln u jL u r od l
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ö verintendent Carl H årlem ans ritning for
kaptensboställe från 1752. Original i K rigs
arkivet.
R itningen utvisar en salsbyggnad med
m ansardtak och takkupa.

Det fram går av syneprotokollen a tt boställsinnehavarna ofta hade svårt a tt få ersättning for ”onö
diga” moderniseringar och reparationer. De föränd
ringar som skedde under militärepoken, 1764-1850,
berodde därför framför allt på a tt vissa brister rä tta 
des till. Dessa större åtgärder bekostades av allmo
gen eller kronan. Innehavaren själv var däremot
skyldig a tt stå för det löpande underhållet. Repara
tion av skador som uppstått på grund av oaktsamhet
ålades han a tt bekosta.
Redan i det första syneprotokollet sägs att bygg
naden ”fants vara mindre varsam t timbrad, så a t en
del K nutändar vridit och dragit sig, sam t äro så glese
å somlige ställen, at Dagen lyser igenom in i rummen,
Hvilket ej annat Kan, än göra Rummen Kalla”.
Byggnaden får dock stå med ofodrade men rödfär
gade timmerväggar i närm are femton år. Först år
1780 noterades i protokollet a tt den ”nyligen af Socknemännen på sätt som vid 1768 Ars husesyn blifvit
föreslagit, igenom Sågvärks Bokhållaren Gideon
Lundberg, hel och hållen brädfodrad och med röd
färga öfverstruken, sam t väggar och kn u tar utan och
innan til Ther förut drefne”.

N ågra olika taktyper som förekom m it p å herrgårdar och andra
mer prom inenta byggnader. Från vänster m ansardtak, valm at
m ansardtak, säteritak (Nyborg) och valm at säteritak.

Fönstren hade ursprungligen åtta rutor i vaije
båge. Vindsfönstren på vaije långsida var av samma
storlek men hade mindre ”K ittrutor”. Vid 1816 års
syn antecknades det ”a tt så wäl fensterbogar och
Poster, som luckor af ålder blifwit så förfallne, a tt de
icke m era med någon förmon kunna bibehållas, och
att de, såsom hw arken till form och storlek nu mera
brukliga, eller för ändam ålet tjenliga, af SyneRätten
anses böra utdömmas sam t nya i stället anskaffas,
med trenne större rutor i hwarje fönster”. Fönstrens
dåliga skick ansågs inte bero på bristande underhåll
och man beslöt därför låta Krigskollegiet stå för
kostnaden. 1819 hade så Nyborg försetts med nya

Majorsbostället N yborg på 1920-talet.
1930 beslutade Västerbottens Norra Forn
m innesförening a tt ta bort det "Staqvet"
som ända sedan begynnelsen kringgärdat
Nyborg.
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Nyborg hr1764. R ekonstruktion som visar hu r huset torde ha sett
u t när det var nybyggt for kapten Lagerbohm. Väggarna var av
bart om ålat tim m er. Fönstren, som var försedda m ed fönsterluckor,
var m indre än dagens och indelade i flera sm å kittrutor. Sockeln
var försedd m ed "vädertrum m or". Lägg m ärke till takkupan som
förmodligen har kvar sitt ursprungliga utseende från 1764.

Nyborg årl819. H är har huset få tt en brädfodring m ed rödm ålad
lockpanel. De gam la fönstren har bytts ut mot nya m ed "tvenne
större rutor i hwarje fönster". Innehavare var m ajor von Schoultz
som var den åttonde innehavaren sedan huset byggdes.

Nyborg år 1900. H uset är här i privat ägo och innehas av m akarna
Sundberg. Två förstugor har byggts till. I sam band m ed dessa har
troligtvis de lunettfönster som sitter på gavlarna kom m it till.
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moderna fönster i bottenvåning och vindskamrar.
Vindens fönster byttes dock inte.
N ågra större förändringar av Nyborgs exteriör
utöver fönsterbytena skedde egentligen inte under
militärepoken.
De båda yttre forstugorna torde ha tillkommit
under grosshandlare Sundbergs tid på Nyborg. Han
lät brandförsäkra byggnaden vid tillträd et 1886 och
av det bevarade försäkringsbrevet fram går att för
stugor inte var byggda då. Den förstuga som senare
byggdes till m itt på framsidan ändrade i hög grad
fasadens utseende. Det är kanske den m est synbara
förändring som skett. Mot väster byggdes också en
förstuga med köksingång, skafferi och förråd. Spår i
husets inre gör det troligt a tt de två nya fönstren mot
öster togs upp samtidigt som förstugorna byggdes.
Skellefteå stad köpte Nyborg år 1924. Västerbot
tens Norra Fornminnesförening, som fick disposi
tionsrätten till gården, böljade då iordningställa ett
museiområde på Körran.
1962 pågick reparationsarbeten på Nyborg. N är
man kom till yttertaket som skulle ses över fann man
att: ”Det är i huvudsak den gamla tjäran som håller
ihop taket”. Det visade sig a tt de täljda spånen var i
så dåligt skick att trasiga spån inte kunde bytas utan
a tt de intilliggande sprack eller trasades sönder. E tt
helt nytt tak ansågs vara av nöden, men valet av
taktäckningsm aterial blev en svår fråga. Förutom
att ersätta det ursprungliga tak et med likadant
m aterial diskuterades flera andra alternativ. Att
lägga plåttak med takved för a tt efterlikna ett ålder
domligt nävertak förkastades på ett tidigt stadium.
Ur kostnadssynpunkt visade sig ett betongtegeltak
förmånligast. Man bedömde dock a tt det inte var
lämpligt ur utseendesynpunkt. Byggnadens propor
tioner skulle förstöras av betongpannomas kraftiga
profil och volym. E tt nytt tak av ”kyrkspån” (spjäl
kade spån) skulle komma att kosta cirka 13.100 kr,
medan ett skiffertak skulle vara 100 k r billigare. Det
var nu inte kostnadsaspekten som avgjorde frågan.
Takspån ansågs kräva ett ganska dyrbart underhåll
och var dessutom brandfarliga. E tt skiffertak däre
mot skulle vara ”praktiskt taget underhållsfritt” samt
brandsäkert. Man ansåg också a tt det skulle ha

”ungefär samma utseende som det gamla taket”. Så
kom det sig a tt det 199 år gamla majorsbostället
Nyborg fick ett nytt och för bygdens byggnadstradi
tion främmande taktäckningsm aterial.
Några nya stora förändringar - annat än möjligen
återställningsarbeten - kan i fortsättningen inte
komma i fråga för Nyborg. Den 28 juni 1968 beslu
tade riksantikvarieäm betet att låta byggnadsminnesförklara gårdsgruppen med karaktärsbyggnad,
drängstuga, källarbod och stolpbod. Motiveringen
var a tt den ”bevarar egenarten hos gången tids byggnadsskick och med hänsyn därtill är a tt anse såsom
synnerligen märklig”.
Byggnadsminnesförklaringen innebär bland annat
att byggnaderna inte får rivas, flyttas eller till sitt
yttre ombyggas.

P r o je k te r in g
Att Nyborg haft problem med sättningar i grunden
alltsedan det byggdes kan man se och följa i de
m ilitära syneprotokollen. 1 1828 års husesyn notera

Salen under renoveringen.

des a tt ”stenfoten är nedsigen på grund av den osta
diga grunden”. Man hade allteftersom grundstenar
na sjunkit skolat under syllen med stenskärvor. Vid
urgrävningen av grunden 1986 sågs på flera ställen
travar av fyllnadsstenar som vittnar om detta.
E tt försök a tt rik ta upp huset gjordes senast 1969
i samband med en översyn av byggnaden. Nio år
senare noterades a tt man ”nästan är tillbaka till
utgångsläget”. G rundstenarna hade alltså inte upp
hört a tt sjunka. Då påpekades a tt sättningarna för
modligen påskyndats av a tt tak vattnet inte var av
lett, sam t av den dåliga dräneringen av gårdsplanen.
Riksantikvarieäm betet fastslog dock a tt lämpliga
åtgärder kunde rekommenderas först efter det att en
sondering av markbeskaffenheten var gjord. En
grundundersökningutfördes av Skellefteå kommuns
gatukontor våren 1979. Den visade a tt huset står på
en y tterst tjälfarlig och sättningskänslig mark. Fast
morän påträffades först på ungefar sex m eters djup.
År 1983 anlitades en konsult, Bo Tjernström
arkitektkontor AB (sedermera FFNS arkitekter i
Skellefteå AB), för a tt projektera åtgärderna med
grundförstärkningen sam t en yttre och inre renove
ring. En första åtgärd i projekteringen var a tt nog

Salen ifä rd ig t skick, efter utförd g rundförstärkning och renovering
av interiören.
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grant m äta upp huset för att få fram ett ritningsunderlag och for a tt få en bild av hu r stora sättning
arna var. På uppm ätningsritningam a syns tydligt
hur huset h a r satt sig på yttergavlam a och liksom
hängt sig på murstockarna.
För a tt minska belastningen på grunden beslöts
a tt byta u t den tunga isoleringen på vindskam rarna
mot en lättare lösull sisolering. Skiffertaketkan också
ha bidragit till a tt sättningarna påskyndats. Efter
forskningar h ar visat att det väger 50-55 kg/m2.
Inget fanns som talade för a tt sättningarna skulle ha
upphört. Därför framlades ett forslag om a tt huset
skulle få en grundförstärkning med hjälp av stålpå
lar. Härmed uppstod frågan om man skulle rikta upp
huset eller låta det stå kvar med de sättningar det
hade. För att huset skulle ta m insta möjliga skada
(inte m inst skiffertaket) beslöts att huset skulle
bevaras med sin sättning och sin kattrygg.
Förutom åtgärderför grundläggningmed översyn
av exteriören, togs förslagshandlingar fram för isole
ring av golvbjälklaget, renovering av fönster och
snickerier sam t invändiga ytskikt med utbyte av
befintliga elinstallationer. H uset planerades a tt in
rymma kontorslokaler å t Skellefteå museum, varför
ett ombyggnadsförslag för att förse huset med handi
kapptoalett och pentry togs fram. En beräkning visa
de att kostnaden för de föreslagna åtgärderna inklu

sive antikvarisk undersökning skulle uppgå till
1.000.000 kr. De planerade åtgärderna dröjde, då ett
sökt statligt bidrag blev mindre än beräknat.
Efterhand hade också nya tan k ar framkommit
vad gällde användningen av Nyborg. Huset skulle
inte nyttjas som arbetslokal, utan i stället undergå
en renovering ”på dess egna villkor”. Nyborg ska
även fortsättningsvis utgöra en ren t museal bygg
nad.
En ny anslagsansökan resulterade i ett anslag
från Riksantikvarieämbetet om 125.000 kr, varav
25.000 k r skulle gå till antikvarisk dokumentation
och uppföljning. Övriga medel, 900.000kr tillsköts av
Skellefteå kommun. FFNS arkitekter och Skellefteå
museum fick 1986 uppdraget a tt utföra den antikva
riska undersökningen. Sålunda kom vi, en arkitekt
och en antikvarie, a tt dela på uppgiften och i septem
ber 1986, en månad innan byggnadsarbetena skulle
sätta i gång, började undersökningen. Vartefter
väggar och tak blottlädes gjorde vi upptäckter som
medförde a tt tidigare föreslagna åtgärder fick om
prövas. Detta rörde främ st ytbehandling av väggar
na. I fortsättningen kom därför projekteringen a tt i
huvudsak ske genom direkta anvisningar och diskus
sioner i huset under byggnadstiden.
Övervåningen h ar tills vidare läm nats orörd.
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Sa m tlig a väggar, fönster, dörrar och kakelugnar
inm ättes. M åtten som noterades på en enkel p la n 
skiss utgjorde senare underlag för en skalenlig p la n 
ritning, se nästa sida.

U ppm ätningsritning som visar
ett längdsnitt genom Nyborg.
H är syns sättningarna i huset
d ä r y tte r k a m r a r n a lik so m
hängt sig på murstockarna. För
utom planer och sektioner gjor
des även uppm ätningar av ytterfasaderna.
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U ppm ätningsritning över bot
tenvåning. I och m ed a tt sa m t
liga väggar inm ätts, så visar
ritningarna även upp eventuel
la skevheter i huset.
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V ar sk u lle v i lä g g a slu tm å let?
Renoveringen hade som främ sta mål a tt säkerställa
Nyborgs fortbestånd. Grundförstärkning och dräne
ringvar därför de m est akuta åtgärderna. Grundmu
rens ständiga sjunkningar h ar under årens lopp
åtgärdats genom a tt man skolat in stenar i de glipor
som uppstått. Det är forst 1986, efter drygt 220 år,
som huset stannat upp och kan stödja sig med hjälp
av stålpålar på den fasta morängrunden.
N är Skellefteå museum töm t huset på kulturhi storiska utställningar gällde det a tt även återställa
interiören. Vår uppgift var a tt genom antikvarisk
dokumentation upprätta ett åtgärdsför slag. Avsikten
var a tt restaurera huset på dess egna villkor. I så stor
utsträckning som möjligt h ar därför tidstypiska
tekniker och material använts. N aturligtvishar avkall
gjorts på det tidstypiska vad gäller larm anordningar
och eldragningar. Dessa installationer h ar vi valt att
ärligt redovisa, men på ett någorlunda diskret sätt.
Vi h ar försökt iordningställa Nyborg till ett skick
som vittnar om dess ursprungliga arkitektur. Att
återställa huset till ett militärboställe skulle dock
visa sig bli mycket svårt. Alltför genomgripande
förändringar har skett under de år som gått. Förutom
exteriöra nytillskott, där framfor allt forstugorna
märks, h ar senare tiders ideal satt sin prägel även på
interiören. Mest gäller detta väggarna, som alla
rappades enligt ett syneprotokoll från 1822. Men
även taken har ändrat utseende - de h ar höjts eller
klätts in med annat material. Den ursprungliga inre
förstugan h ar under åren ändrat volym. Vinden har
inretts och nya kakelugnar installerats.
Mycket talade för a tt välja 1800-talets andra
hälft, sedan Nyborg övergått i privat ägo, som slut
mål för återställningsarbetet. På så vis fick de prakt
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fulla väggmålningarna på tidningar från tiden
1849-1850 komma till sin rätt, men sekelskiftets
kakelugnar skulle heller inte störa helhetsbilden.
S lutresultatet är en provkarta på detaljer som på
träffades, men avsikten är a tt det ska bilda en sam
manhållen helhet.

Nyborg ska bjuda på en känsla av 1800-tal!

Renoveringen
G ru n d en
I samband med projekteringen togs golvet i västra
kam m aren upp. Detta gjordes for a tt utröna h u r
golvbjälklaget såg ut. Man fann då a tt det mellan två
lager av korsande golvåsar fanns en jordfyllning som
nådde ända upp mot golvbräderna. Golvåsama var
utförda av kraftiga rundtim m erstockar och visade
sig vara i förvånansvärt gott skick. N är jorden av
lägsnades framkom en trossbotten av breda plankor.
Rummets kakelugn vilade på ett röse av flata sten
hällar.
Efter noggranna övervägningar beslutades a tt
huset skulle få en grundförstärkning med lä tta stål
pålar. För a tt förstärka grundm uren föreslogs också
en bakgjutning med betong. Undergolvets konstruk
tion med stockar och jordfyllning bedömdes som
mycket intressant och ovanlig, varför golvstockar och
trossbotten skulle bevaras. Isoleringen förbättrades
genom a tt ersätta jorden med leca-kulor och för a tt
hindra drag tätades med mineralull mellan stenfot
och golvbjälklag.
I november 1986 togs resten av golven upp. För att
underlätta arbetet sögs jorden u t med hjälp av en
slam sug. I samband med detta tömdes även övre
vinden på sin jordisolering. Samtliga golv utom de
yngre förstugornas visade sig vara försedda med
trossbotten. (Detta överensstämmer med 1780 års
syneprotokoll, där det står a tt dubbla golv lagts in i
huset.) Golvåsama visade sig vara i sämre skick än
man från böijan hade trott. D etta fick till följd att
åsarna byttes u t mot nytt, tryckimpregnerat virke.
Vissa stockar var dock i så bra skick att de kunde
återanvändas. A ntalet räckte till för a tt ge salen en
golvunderbyggnad med korsande stockar och tross
botten med gamla breda plankor, enligt det ursprung
liga byggnadssättet. På vissa av de gamla golvåsändarna och klovam a syntes ett bomärke som huggits
in med yxa. D etta märke utgjorde ett ”kvitto” på att
man fullgjort den leverans av virke till bygget vilken
man var ålagd.

S tå lp å la m a slogs ned in till tim m erväggarna varefter de förbands
parvis m ed ett betongok. På detta sä tt kunde grundförstärkningen
utföras u ta n a tt tim m erstom m en behövde lyftas.

ii
D etalj som visar grundförstärkningen.

Den valda metoden att utföra grundförstärkning
en med stödpålar gjorde a tt varken timmerstommen
eller stenfoten behövde lyftas under arbetstiden.
Samtliga pålar slogs ned innanför huset med en liten
portabel pålmaskin. Höjden på åsar och golv av
vägdes noggrant så a tt dessa skulle återfå exakt det
läge de haft före upptagningen. Efter pålning och
21

Golven upptagna. H är syns golvbjälkarna m ed sin torvjordsfyllning. Sf>ån som kom m it till när
bjälkar och golvklovar täljts till
låg blandat i jordfyllningen. Pålm askinen för nedslagning av stå l
pålarna syns i hörnet av rum m et.

S tå lp å la r slogs ned vid sidan av
timm erväggarna. Pålen p å bilden är ej helt nedslagen,

N edan: B akgjutningen utförd.

U rgrävning på insidan av stenfoten för den kom m ande bakgjut
ningen.
N edan: Trekanten som syns nere i hörnet är form sättningen för
gju tn in g av den betongsula som binder ihop två pålhuvuden. H är
grävdes u t under stenfoten, varför sockelstenam a behövde häng
slas upp. Detta gjordes m ed hjälp av specialtillverkade stålkonso
ler som skruvades i timmerväggen.

G jutningen
utförd.
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De flesta golvbjälkarna
var i så dåligt skick a tt
de fick ersättas m ed nya
bjälkar av tryckimpregnerat virke.

I salen återanvändes de
gam la runda golvbjälk a m a . Trossbotten var
förmodligen ett tidigare
återanvänt övergolv.
M useets fotograf i dokum entationsarbete.
Den tidigare torvjordsisoleringen ersattes med
LECA-kulor.

Gamla golvbjälkar och
klovar. Lägg m ärke till
de inhuggna bomärkena
p å bjälkändarna.

Golvet spikas.
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Sd Åär sä# förm odligen Nyborgs g rund u t när huset var nybyggt.
Golvet var ett "enkelt golv" av klovar som bars upp av två lager
korsade bjälkar. För a tt isolera m ot kyla och drag tätades stenfoten
på insidan m ed exempelvis torvjord, s.k. m ullbänk. Under som 
m arhalvåret öppnades vädringstrum m orna för a tt ventilera g ru n 
den.
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gjutning lades bjälkarna på plats. D ärefter fylldes
golvbjälklag och trossbotten med leca-kulor, varefter
golvplankorna spikades. Arbetsledaren utlovade med
stolthet a tt höjddifferensen mellan golvet före och
efter grundförstärkning uppgår till högst ± 3 mm!
I samband med arbetet med denna artikel upp
stod frågetecken kring h u r husets tidigare grund
läggning kunde ha sett ut. Om man går tillbaka till de
första syneprotokollen så fram går det a tt huset h ar
haft tio ”vädertrum m or”. D etta skulle tyda på a tt
grunden ursprungligen var ventilerad (det första
antagandet var att huset hade en oluftad grund i och
med a tt jordfyllningen gick ända upp mot golvplank
orna). Spår av ventilationstrum m or fanns kvar på
några ställen i sockeln. En förklaring till detta skulle
kunna vara a tt huset från böijan hade en grundlägg
ning som var invändigt isolerad med mullbänk. Denna
skulle då h a varit ventilerad. U nder årens lopp har
huset sakta men säkert sjunkit så a tt luftrum m et
under golvet minskat, för a tt så småningom helt
försvinna. Isolering med mullbänk var före torpargrundens introduktion ett vanligt grundläggningsförfarande i denna del av landet.

G olv
Problem med kyla och golvsvam p gjorde a tt m an satte in "dubbla
golv". M ellan dessa isolerades m ed torvjord. M an hade härigenom
få tt en s.k. torpargrund.

sfl 04

Genom sättningar i g runden under årens lopp har huset sjunkit
ner i m arken så att luftrum m et under bjälklaget till slu t kom m it
a tt försvinna. Glipor i g rundm uren har eftersom tätats med
inskolade stenskärvor.
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Ursprungligen var golven i Nyborg enkla och oisole
rade. Golvbrädema bestod av klovar - kluvna stock
ar med endast ovansidan täljd eller hyvlad. I det
första syneprotokollet noterades a tt golven hade
glesnat på grund av a tt virket var inlagt i rå tt
tillstånd. Vid samma syn, endast fyra år efter det att
huset hade byggts, påpekades även a tt golvsvamp
böljat visa sig. För a tt motverka golvsvampens sprid
ning föreskrevs att dubbla golv med bräder från Abyn
skulle läggas in. Brännfors sågi Abyälven, cirkaåm il
från Skellefteå, var vid den tiden den närm ast be
lägna fmbladiga sågen. Trots att golvsvampen under
åren fortsatte a tt sprida sig, dröjde det ända till 1780
innan åtgärden med dubbla golv vidtogs.
De golv som låg i Nyborg vid renoveringens början
var av olika ålder. De äldsta golven syntes vara de i
förstugan och på vinden. H är var bräderna (plankor,

Östra kam m aren m ed dess nyinlagda furugolv. H är kan m an se
a tt moderna golvplankor innehåller m er kvista r än äldre.

Förstugans golv m ed skarvar och ilagningar. Till vänster syns det
äldsta, breda furugolvet. Skarven m arkerar läget fö r en vägg (till
höger var en "Tambour" inredd). Den lilla rutan m ed sm ala
granbräder är en ilagning efter en ka m in som stå tt innanför
ytterdörren.

med våra m ått m ätt) upp till 42 cm breda och sam
manfogade med narar. Bräderna var kantsågade
efter stockens form och lagda växelvis å t var sitt håll
(toppända/rotända). Dessa golv inlades troligen med
bräder från Åbyn 1780.
Golven i huset i övrigt bestod av jäm nbreda spontade bräder, med bredder om 17-20 cm. Ö stra kam 
marens golv utgjorde ett undantag. H är var bräderna
endast 11 cm breda, synbarligen inlagda under rela
tivt sen tid. Då vi i detta rum ville återskapa en
väggbehandling från m itten av 1800-talet, kändes
det helt främm ande a tt behålla ett golv som kanske
var hundra år yngre. Försöken a tt finna ett gammalt
skurgolv som ersättning misslyckades, varför det i
stället beslöts a tt införskaffa ett nytillverkat Basecogolv från Sorsele. D etta golv, i massiv furu med 40

mm tjocklek, inköptes i varierande bredder från 23
till 33 cm.
Golven hade under årens lopp slipats ett antal
gånger och ytbehandlingen - lackning - var i ett
mycket ankommet och nedslitet skick, med vissa
fläckar nötta ned till b art trä. I projekteringshandlingarna hade föreskrivits omläggning, slipning och
behandling med lut (Faxelud) och såpa for a tt efter
likna ett skurgolv. Behandlingen blev föremål for in
tensiva diskussioner. Metoden med Faxe-produktema
visade sig bland an n at innehålla flera blekningsmoment och framstod som svår och omständlig. Härmed
uppkom tanken på a tt ge golvet en enkel behandling
med träolja. Golven fick härigenom en något mörkare
ton än vad som från böijan var planerat.

Östra
ka m m a ren

Salen

Västra
kam m aren
■Östra
J
winds[
\kam m aren

'■Köks-

Norra
ka m m a ren

B ottenvån ingen.

Inre
förstugan
Y ttr e
förstugan

K öket

Vindsvåningen.

V in d

Västra
4vinds|]
kam m a ren

ö vre vinden m ot öster.
N ä r vinden töm des p å sin isolering,
blottlädes vindskam rarnas tak - enk
la bräder på lock, vilande p å bjälkar.
Den tunga isoleringen hade tyngt ned
taket nära 5 cm.

T ak
I huset finns nu flera olika exempel på tak, medan
samtliga var utförda som ”enkla bräder liggande på
bjälkar” under hela militärepoken. Enligt syneprotokollet 1768 hade boställsinnehavaren låtit vitlimma
salstaket och bemåla dess bjälkar med blå ränder. I
alla rum utom köket påträffades påtagliga spår efter
dessa ursprungliga tak.
En bit in på 1800-talet hade man tydligen funnit
bjälktaken omoderna, for då höjdes taken i såväl
salen som de båda kam ram a mot öster. I dessa tre
rum hade bjälkarna kapats och de ”enkla bräder”
som vilade på dem plockats bort. Kvar fanns spåren
efter urtag i timmerväggarna där bjälkarna suttit
infastade. Man hade sedan k lätt in taken med en slät
panel och därefter någon gång pappspänt dem.
Den västra kam m aren är det m m som kanske
längst fått behålla sin ursprungliga, ”omoderna”
karaktär. H är fanns det gamla tak et bevarat ovan en
ålderdomlig vävspänning, och en pappspänning från
senare tid. Kökstaket, som är lågt nog for a tt kunna
ha det gamla taket bevarat, var inklätt med en bred
26

pärlspontpanel och b a r inte närm are undersökts.
Förstugan, som tycks h a genomgått en rad for
ändringar, hade ett sänkt tak. Ovan det nuvarande
pappspända taket fanns de ursprungliga avsågade
bjälkarna kvar.
Vid renoveringsarbetet behölls det ursprungliga
åstaket i den västra kammaren. Bjälkarna hade bär
hängt sig ordentligt. I ett äldre skede (som inte kan
tidfästas) hade man k listrat upp en gles väv som
vitlimmats, for a tt erhålla det eftersträvade släta
taket. För a tt senare få ett jäm nt underlag för ett
pappspänt tak hade man därpå bilat bjälkarna (för
att utjäm na hängningen) utan någon sombelst finess.
Då bjälkarna var illa åtgångna med sprickor, yxhugg
med mera, behövde de spacklas och hyvlas, och i
något fall h ar till och med b itar lagts in. H är kan man
nu se de ”enkla bräder” som består av bräder med
olika bredd, hyvlade med profil i underkant och helt
råa på ovansidan. Bräderna är lagda på lock och vilar
på bjälkar som också de haft en profilerad kant.
I östra kam m aren hade det pappspända taket fått
en rejäl reva efter en lampa som su ttit där. Revan
förstorades med b erått mod och därovan upptäcktes

S pikrensning i östra kam m aren.
V id detta arbete användes bland annat
en grövre skruvm ejsel som forsågs med
en skåra - lik t en kofot i m iniatyr.

ett m ålat, slätt brädtak. Taket hade
hängt sig betänkligt, men det kunde
stäm pas upp och skruvas fast i underla
get. Det blottlagda brädtaket var också
bemängt med pappspik, men med en intensiv arbets
insats kunde hela taket spikrensas. Takhöjningen i
detta rum och i salen har vi kunnat tidsbestämm a till
omkring år 1850 tack vare väggarnas behandling.
Höjningen kan heller inte vara gjord tidigare, då det
annars skulle stå om talat i syneprotokoll.
Salen, norra kam m aren och förstugan hade alla
pappspända tak. Pappspänningen var i så gott skick
a tt det inte kunde anses motiverat att riva ned den.
Det var ju inte heller säkert a tt det skulle finnas
någon annan takbeklädnad värd a tt ta tillvara därovanför. I dessa rum behölls därför pappspänningen,
som i framtiden kanske kan visa sig dölja någon äldre
takbehandling.
Den breda pärlsponten i kökstaket bibehölls efter
skrapning och målning. Den torde ha tillkommit i
samband med utbyggnaden av de båda förstugorna,
någon gång efter 1886. Samma pärlspontpanel åter
finns i dessa utrymmen.

Det släta brädtaket i östra kam m aren, efter renovering.

V äggar
Den äldsta formen av väggbehandling i gamla trähus
innebar att man målade direkt på timret. Aven lerklining eller pappersklistring förekom, bland annat i
syfte att få en slät väggyta. Väggarna kunde sedan
antingen m ålas i en enda farg, marmoreras, stänkeller schablonmålas. Så småningom kom sedan de
tryckta tapeterna. I m ånga gamla hus kan man h itta
tjocka lager av tapeter överlagrande varandra med

Bakom uniten i salen fa n n s en sm åm önstrad, brunm urrig tapet.
Förmodligen är det densam m a som fa n n s under fam iljen W ahl
bergs tid p å N yborg (se foto på sidan 11) .Tapeten har vitm ålats
i överkant, vilket förm odligen skedde under den första tid huset
användes som m useum (se foto på sidan 12). Under pappspän
ningen syns tim m erstockarna som få tt hack huggna för a tt fästa
lerkliningen. H är har också ett dörrfoder plockats bort, och det
avslöjar ytterligare fragm ent av äldre tapetlager.

de mest varierande färg- och mönsterval. Modet har
växlat med allt kortare intervall.
Genom a tt gå igenom lager för lager kunde vi
kartlägga h u r väggarna i Nyborg hade sett u t och
förändrats genom åren. Uniten (masoniten), som de
senaste fyrtio åren dolt men samtidigt givit ett gott
skydd å t de äldre interiörerna, revs bort. Vad dolde
den? Att undersöka rumm ens väggbehandling kan
ske hör till det m est spännande n är man dokumen
terar ett gam m alt hus.
Det vi fann bakom uniten var typiska 1920-talstapeter. De y ttersta tapetlagren från 1900-talet var
klistrade på en enkel pappspänning. Men bakom
dörr- och fönsterfoder påträffades rester av en kraftig
lumppapp spikad med mycket storskallig pappspik.
H är satt också fragm ent av äldre tapetlager. Sex
lager tapeter var det m esta som fanns. De första
blottlagda tim m erytom a var endast yxhuggna och
sm ått gråanlupna efter den lerklining eller rappning
som omtalas i 1822 års syneprotokoll. Vi hann känna
oss ganska besvikna innan de första frihandsmål-

Takbård m ed brun botten och guldtryck under det höjda taket i
norra kam m aren. H är ser m an hur tim ret huggits (sporrats) för att
fästa den lerklining som om talas i 1822 års syneprotokoll. Den
blottlagda stocken är dock bara sporrad i nedre hälften, vilket
tyder p å att taket höjts i senare tid - en bjälke i takbjälklaget har
h är g å tt vid väggen och skyddat den för yxhugg.

ningam a påträffades - m arm oreringar i salen. Strax
därpå framkom också fragm ent av en målning i östra
kammaren. De första spåren var alltför små for a tt
ett m önster skulle kunna rekonstrueras, men så
småningom blottlädes ett väggparti där hela mön
stret framstod i all sin prakt. En diagonalmönstrad
schablonmålning med gult, rött och vitt mönster mot
en grå botten.
Det stod ganska k la rt a tt marmoreringen i salen
och schablonmålningen i östra kam m aren borde
återskapas - och bevaras. Dessa båda rums målning
ar stämde överens med takens höjning och m isstan
ken var a tt de kunde härröra från tiden strax efter
m ilitärens utträde. Nyborg såldes på auktion 1850
och först därefter kunde det bli aktuellt med ”onö

diga” moderniseringar i form av till exempel takhöj
ningar. N är vi sedan upptäckte att m ålningarna
delvis var gjorda på uppklistrade tidningar från
slutet av 1840-talet och år 1850, blev vårt antagande
bekräftat.
Förstugan h a r genomgått många förändringar
och ombyggnader. H är påträffade vi också flera olika
m ålningsbehandlingar överlagrande varandra.
Vindstrappans inbyggnad visade sig b ära spår efter
en fantasifull marmorering. Då vindstrappans nuva
rande utseende tycks höra samman med större för
ändringar som skedde någon gång efter 1886, valde
vi a tt återskapa forstugan med denna marmorering.
Köket hade enligt ett brandförsäkringsbrev från
år 1866 målade väggar. H är fanns bakom uniten

M arm oreringar på pappersklistring i salen. M ärk boaseringen i
nederkanten. Det var förvånande att fin n a pappersklistring på
tim m erväggar som var så bem ängda m ed yxhack för lerkliningen.

Schablonm ålning i östra kam m aren. A lla större yto r av pappers
klistring bevarades under pappspänning. Väggarna rensades
frå n otaliga pappspikar och nubb.
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endast två lager tapeter, men där bakom dolde sig
stänkm ålningar på papper i några olika varianter.
I västra kam m aren tycktes det först inte finnas
några spår efter äldre målningsbehandlingar. Detta
var ju annars det rum som verkade m inst åtgärdat,
med tanke på a tt taket aldrig hade höjts. H är fanns
pappspänning med endast två lager tapeter. N är de
blottlagda väggarna närm are skärskådades, upp
täckte vi plötsligt a tt de till skillnad från alla andra
rum hade varit pappersklistrade (makulerade). Frag
ment av handskrivna dokument fanns litet h är och
var på rum m ets alla väggar. Det är troligt a tt denna
makulering med dokument på tim ret h ar utgjort
grundför en tidig tapetsering. 1795 års syneprotokoll
omtalar tapeter i två ru m —”tilsamm ans 44. stc våder
efter 4 sk våden kostat” som tillträdande boställsinnehavare fick behålla mot 3 riksdaler och 32
skillingar. Timmerväggarna med dess dokument h ar
sedan, i likhet med rummen i övrigt, huggits för att
fästa 1822 års lerklining. Uppe vid taket mellan
bjälkarna fanns också rester av denna lerklining
bevarad. Den visade sig vara målad ljust gul med
stänk i svart och grågrönt.
Återstod så bara norra kam m aren i bottenvå
ningen. H är fanns en del ålderdomliga tapeter i
botten, bland annat en nävermönstrad, men någon
äldre målningsbehandling stod inte att finna.
Vid återställningsarbetet h ar vår ambition varit
a tt ge varje rum sin speciella k arak tär utgående från
vad som påträffats, och funnits vara särskilt intres
sant. Behandlingsformerna h ar därför tillåtits växla
från rum till rum.
Salen och östra kam m aren hade båda målnings
behandling på tidningar som klistrats direkt på de

I västra kam m aren påträffades fragm ent av handskrivna d oku
m ent som klistrades direkt p å tim ret och förmodligen utgjort den
första ’’tapetseringen’’. N ågot enstaka fragm ent togs loss av kon
servator och sparades efter rentvättning. Väggarna skyddades
sedan m ed gipsplattor för att bevara spåren for fram tiden.
Schablonm önstret ritades upp p å transparent papper, färg för
färg. M önstren överfördes sedan p å grövre papper, som skars ut till
m ålningsschab loner.
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Salen under pågående målningsarbete. Den högra väggen är nym ålad och klar. Fram för väggen m ed originalm ålningarna står den skiva
som m ålaren provade sig fram på.

huggna timmerväggarna. Vissa partier satt väl fast
vid underlaget. Dessa fick sitta och efter dokumenta
tion - fotografering, avritning och uppmätning täcktes de av spännpapp. Övriga väggar rensades
från otaliga pappspikar och klistrades därefter med
enkelt, tu n t papper. På så vis återskapades den
eftersträvade släta, men ändå levande väggytan.
Schablonmönstret avritades och skars u t i grå
papper, som sedan schellackerades för att bli till

räckligt stadigt och tåligt. Kulörerna analyserades
och limfärg tillreddes. Så kunde m ålningsarbetet ta
sin böijan. Det blev ett påfrestande arbete a tt måla
ett diagonalställt schablonmönster i ett rum som inte
h ar en enda vinkel rät. I 1777 års syneprotokoll
noterades a tt tak et speciellt i detta rum inte var lika
högt från golvet i alla höm. M ålaren lämnades ensam
under den period schablonmåleriet pågick för att
hans tålamod inte skulle frestas ytterligare.
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I salen var väggarna täckta med lätta, ”ulliga”
m arm oreringar i grå toner mot en varm grå bottenfärg. M ålaren som övade på en större pappskiva
kände sig till en början häm mad och alltför bunden
av förlagan, men så lossnade det och med svepande
drag gick han över väggarna, som på nytt växte fram
så som de en gång m ålats omkring 1850.
Att finna m aterial till de väggar som skulle papp
spännas var inte lätt. Slutligen fann vi en tillverkare
av spännpapp i Finland (med återförsäljare i Jäm t
land!), men gamla lager med svensktillverkade Dal
pilen uppletades även i Piteå och på annat håll. Det
gavs dock aldrig tillfälle a tt prova tipset om oblekt
och ovaxad mjölkförpackningspapp.
Köket, forstugan och norra kam m aren kläddes
alla med spännpapp. Både kök och förstuga hade så
ankommet och ilagat timmer, bland annat efter dörrar
som igensatts, a tt det inte fanns någon möjlighet att
klistra papper direkt på väggarna. I dessa båda rum
återskapades tidigare m ålningar - en stänkm ålning
i köket och en fantasim arm orering i grönt i förstugan.

För den norra kam m aren hade vi ingen ursprunglig
målningsbehandling a tt återgå till och då valdes,
tillsam mans med Skellefteå museums utställningsavdelning, att måla väggarna enfargat blå (ultramarin
och vitt) med en schablonmålad list i guld vid taket.
I detta rum planeras nämligen a tt presentera en
utställning om Nyborg under militärepoken.
I den västra kam m aren var ambitionen att
återskapa känslan av lerklining, men samtidigt
skydda och bevara fragm enten av väggarnas
ursprungliga behandling. Den metod som kom till
användning var a tt helt klä in väggarna med gips
skivor. Gipsskivorna fästes på tunna reglar, som inte
riktades utan snarare anpassades till väggarnas
bukighet. Ytan behandlades sedan med en tjock
limfärgblandning, som gav en stru k tu r vilken kan
sägas efterlikna en rappning. Bakom gipsskivorna
finns alltså originalen kvar i form av fragment av
handskrivna dokument, troligen från 1790-talet, och
lerklining från 1822 med en tidig färgsättning.

Östra kam m aren i färdigt skick.

En lös skiva användes for a tt prova u t de nytillverkade schabloner
na (dock inte m ed den slutgiltigt använda limfärgen). I övre högra
hörnet syns en bit av den ursprungliga m ålningen. På golvet
fram för ligger de använda schablonerna och en stöpplare.
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Projekt till fönster för regementsofficersboställen, signerat G.
B urm an. Krigsarkivet.

En av vindens båda takkupor m ed tätspröjsade fönster.

F ö n ste r
Syneprotokollen b erättar a tt de ursprungliga fön
stren i Nyborg bestod av två bågar med åtta glasrutor
i vardera. Fön stren var kittade och panelade utan och
innan sam t försedda med gångjärn, kasthakar och
skruvar. Alla fönster hade gråmålade luckor med
”trädlister”. Vindens fönster hade samma ytterformat, men bestod av fler ”k ittrutor” med mindre
format. Fönstersättningen i förstugan beskrivs inte
närm are, men där bör ha funnits två fönster med en
fönsterbåge vardera.

De fönster som Nyborg försågs med 1764 var
kittade. Detta måste anses som modernt för sin tid
och i denna landsända. Vid 1700-talets m itt hade
ännu inte bruket med kittfals slagit igenom; det
vanliga var i stället a tt fönstren försågs med blyspröjsar, eller, kanske något senare, glas som var in
fattade direkt i trävirket u tan kitt. N är fönstren år
1816 döms u t som "förfallne" och inte längre använd
bara, är det i själva verket troligt a tt det handlar om
a tt modet h a r förändrats - ett ståndsm ässigt boställe
som Nyborg, där andrem ajorer huserar, borde n atu r
ligtvis vara försett med modernare fönster.
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Ur 1816 års syneprotokoll vid av- och tillträdessyn mellan överste
löjtnanten Claes A. U lfhjelm och majoren G. Otto von Schoultz.

A tt nya fönster med tre stora rutor i varje båge
hade insatts 1819 är ett faktum. Men är det desamma
som ännu idag sitter i Nyborgs fönsteröppningar?
Frågan är svår a tt besvara med säkerhet, men det
finns detaljer som tagna tillsam mans kan ge en
rimlig förklaring.
Nu finns det tre olika typer av fullstora fönster på
Nyborg. De tätspröjsade fönstren på vinden kan
lämnas därhän, då de med till visshet gränsande
sannolikhet har insatts under museets tid. Den norra
och östra kam m aren h a r båda någon gång efter 1850
försetts med fönster som vetter mot öster. Åter
stående åtta fönster h ar ett ensartat utseende.
Snickeridetaljerna är lika utförda i foder, mittposter,
bågar och spröjsar. De h ar alla m ittposter med anlag
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för innerbågar. Även detaljer som hömbeslag,
gångjärn och fönsterhaspar är identiska. Dessutom
finns det i flertalet rum en liten vädringsruta upptagen
i ena bågens m ittruta.
1816 års syneprotokoll säger ingenting om att de
fönster som beställdes var dubbla (med lösa innerbå
gar). Däremot utpekas fönstren speciellt i det be
varade köpebrevet från 1885 - det säljs med ”Befint
liga ytter- & innanfönster”.
Kanske är det troligt a tt fönstren i Nyborg byttes
ännu en gång efter det a tt huset övergått i privat ägo
- det vill säga n är andra stora moderniseringar
skedde omkring 1850.
En gängse datering av fönsterdetaljem a gör bilden
lite oklar, men talar för a tt fönstren är bytta relativt
tidigt och motsäger inte direkt antagandet a tt de kan
vara insatta vid 1800-talets mitt. De åtta fönster som
förefaller vara äldst h a r alla gångjärn som sitter
fästade mot mittposten, vilket är ett ålderdomligt
drag. I senare tid föstes gångjärnen mot karmen.
Gångjärnen och hömbeslagen i dessa fönster dateras
vanligen till 1800-talets första hälft. De vackert
profilerade hasparna kan vara tillverkade redan på
1700-talet, men såd an av arb ru k lig aän d ain p å 1800ta le t. I sp arsam h etsiv er k an gam la beslag
återanvändas (i vår tid sker det också av pietet), men
det behöver inte vara så i fallet Nyborg. Det är
snarare troligt a tt beslagen i denna landsända var
gängse vid 1800-talets m i tt.

G ån gjä rn /h ö rn b e sla g fr å n
1800-talets andra hälft. S itter
på de senare upptagna östra
fönstren.

Gångjärn från tidigt 1800-tal.

Fönsterhasp.

M ittposter i flertalet fönster. M ed stor san
nolikhet insattes dessa fönster om kring
1850.
M ittposter i bottenvåningens östra fönster
som upptogs efter 1886.
M ittposter i takkupornas fönster p å övre
vinden. Troligen en ung typ.
M ittposter i den inredda vindens låga fö n 
ster. H ar viss likhet m ed typ två ovanifrån.

M ittpostem as profilering i de nyare fönstren mot
öster och de låga vindsrumsfönstren är besläktade.
De låga fönstren insattes under grosshandlare Sund
bergs tid efter 1886; det vet vi eftersom vinden inred
des då. Kanske det likartade utseendet kan tas som
en intäkt för a tt de fullstora fönstren i bottenvåning
en mot öster togs upp samtidigt.
Skulle Sundberghabytt samtliga fönster, så borde
de följaktligen alla h a samma utseende. Då de åtta
ursprungliga fönsteröppningarna alla har likadant
utformade fönster - avsedda för lösa innerbågar och
med ålderdomliga detaljer - finner vi det troligt att
de insattes omkring 1850.
Att fönstren i Nyborg bevarades vid renoveringen
var en självklarhet. Virket var, liksom i de flesta
äldre fönster, av prima, utvald, tätvuxen kvalitet.
Efter renskrapning ned till b art trä behandlades de
med linolja och målades med linoljefärg.
N ä r dörrfodret togs bort, såg m an tydligt h u r tim ret om lagrats på
g rund av sättningar i huset. D örrkarm en står fortfarande rak.

S n ic k e r ie r
Snickeriinredningen i Nyborg visar liksom väggbe
handlingen en rik provkarta på olika profiltyper.
Dessa h ar under årens lopp skiftat i utseende och
utförande. Gemensamt är dock att paneler, taklister,
foder, socklar och taklister alla fått en omsorgsfull
profilering. Denna är oftast av hög hantverksm ässig
kvalitet och utgör både ett stort ekonomiskt och
estetiskt värde.
Fram till 1800-talets andra hälft hyvlades virket
för hand. Profileringen var då något enklare än

profileringen på de foder som efter 1800-talets m itt
började hyvlas med maskin. Fodren blev hädanefter
mer utsirade.
Att göra en åldersbestäm ning av snickerier uti
från profileringen kan dock vara svårt, då de äldre
profilerna ofta bibehölls parallellt med de nya.
Vid nedtagning av foder och lister i Nyborg lossa
des dessa försiktigt. Den svagaste punkten är fod
rens gerade hörn, där det gamla torra virket h a r lätt
för a tt spricka. Bakom fodren, mellan karm och vägg,
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Fönster- och dörrfoder.
Profileringen ger ett vackert ljusspel och jä m n a r ut
hårda ljuskontraster. S a m tid ig t medför profileringen
a tt snickerierna upplevs som smäckrare än vad de
egentligen är.
Det understa fodret, som återfanns kring vin d sku 
pan, är troligen äldst och kan möjligen vara frå n 1764.

Golvsocklar, med olika g ra d av profilering.
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Taklister.
De stora hålkälslisterna sitter i salen sam t i norra och östra
kam rarna, där taken höjdes en bit in på 1800-talet.

Färgstegarna preparerades fra m p å de
losstagna snickerierna.

fanns drevning som på ett ställe utgjordes av mossa
och på ett an n at av jute, lin, klädtyg och så vidare.
Dörrarnas och fönstrens karm ar är i timmerhus
inte helt fastlåsta vid stommen. Med hjälp av kilar
eller fastbleck är karm en förbunden med väggen.
Karmen är därmed ej så känslig för rörelser i stom
men. E tt tydligt exempel på detta syntes i sydöstra
kam maren i Nyborg. Väggtimret hade h är omlagrats
på grund av sättningar, men karm en stod fortfa
rande rak.
De innerdörrar som finns kvar i Nyborg idag sitter
i köket sam t på vindsvåningen. Övriga innerdörrar
h a r troligen blivit bortplockade när huset fungerade
som museilokal.
V indskam rarnas dörrar sam t dörren i köket är
troligen från 1819, då nio dörrar skulle ha insatts i
huset. De nya dörrarna mellan rummen skulle vara
av 3 1/4 alnars höjd och "förses med panelning och
oljefärgsanstrykas". Gångjärnen och låsen stämmer
med den typ som var vanlig vid tiden. D örrarna är av
så kallad halvfransk typ med infällda fyllningar, där
den översta fyllningen är störst, den understa näst
störst och den mellersta minst.
De snickeridetaljer i Nyborg som visar upp de
mest skiftande utföranden är taklisterna. Detta

hänger samman med de olika förändringar av under
taken som gjordes främ st efter militärtiden. Panel
taken med synliga bjälkar saknade helt taklister.
Takbrädoma och bj älkam a h ar h är däremot en vacker
profilering.
Under 1700-talet var det ibland vanligt a tt i pro
m inenta rum h a en bröstpanel.
För a tt undersöka och dokumentera hur snicke
rierna varit målade, gjordes på några ställen så
kallade färgstegar. D etta innebär att man med en
kniv och färgborttagningsmedel försiktigt skrapar
sig ner genom de olika färglagren till dess man når
den ursprungliga målningen. Genom a tt visa en bit
av varje färglager får man ett mycket åskådligt prov
på h u r kulörerna skiftat genom åren. H är återfanns
ljusa grågröna och beigefärgade lager, men även en
kraftig ockrafärg med mörkare ådring. Samtliga äldre
m ålningar var utförda med mager linoljerfärg.
Det enda man i syneprotokollen kan finna om färg
på snickerier är från 1768, n är man ta lar om att
fönster i salen var överstrukna med en ljusblå färg.
Vid renoveringen målades foder och socklar i
Nyborg med en mager linoljefärg i en enhetlig, ljus
grå ton.
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T an kar k r in g v in d e n
”Vinden emellan Kammarne är 10 Alnar lång, 8 1/4
Aln bred, h ar Golf af Klofvar och ett Fönster på
hvardera Långväggen, af samma högd och bredd som
the öfrige fönstren, men med mindre K ittrutor”. Så
antecknas i syneprotokollet 1768. Mellan de två kam 
rarna på Nyborgs övervåning låg vinden.
Om man idag går upp för trappan i Nyborgs
förstuga, ham nar man i ett rum som h ar högt sit
tande fönster på den södra långväggen. På den norra
väggen finns en dörr som leder till ett långt, smalt
vindsutrymme som bildas under säteritakets nedre
del. På norra långväggen finns även en garderob,
genom vilken man n år övre vinden via en stege. På
vardera kortväggen leder dörrar in till vindskam
rarna. H ur var det nu man beskrev detta rum 1768?
”...ett Fönster på hvardera Långväggen, af samma
högd och bredd som the öfrige fönstren”.
De två fönster som finns i rum m et idag sitter båda
på ena långväggen och är ungefär 50 cm höga. Det
kan därför knappast h a varit dessa fönster som man
talade om i protokollet. De ursprungliga 1700-tals
fönstren var med största sannolikhet m inst 120 cm
höga. E tt fönster med en sådan höjd ryms inte på den
låga väggen som finns mellan takfallen på säterita
ket. Men, om man tänker bort taket i rummet! Då
skulle man se upp i övre vinden, då skulle man även
se de två fonsterkupom a med de små kittrutom a.
Det är troligt a tt dessa fönster h a r samma storlek
som de första 1700-talsfÖnstren. ”...ett Fönster på
hvardera Långväggen, af samma högd och bredd som
the öfrige fönstren”. De fönster som man i syneproto

kollet 1768 talade om n är man stod i utrym m et
utanför vindskam rarna, var helt enkelt övre vindens
fönsterkupor!
Taket som idag hindrar oss a tt se upp på övervin
den h ar följaktligen kommit till senare. Taket består
av en hyvlad pärlspont som blev vanlig först efter
m itten av 1800-talet. De ovanförliggande bjälkarna,
på vilka takpanelen är spikad, verkar yngre än tak 
bjälkarna ovanför vindskam rarna. Även isoleringen
skvallrar om a tt detta är en senare konstruktion ovanför vindskam rarna bestod den av torvjord och
lera, medan den ovanför det nyare vindsrummet
utgjordes av sågspån. Med största sannolikhet har
därmed mellanvinden stå tt ouppvärmd, eftersom det
då inte skulle h a funnits något isolerat tak. Den
konstrikt utformade muren som idag står i rum m et
h ar troligtvis tillkommit i senare tid i samband med
murning av den östra skorstenen. I 1768 års syneprotokoll kan man läsa ”att de murpipor som nu gå up
inuti Vindskammame borde så dragas a t de kommit
at stå utan före i Vinden”.
N är uniten och väggpappen på södra väggen togs
bort, fann vi en 50x50 cm stor öppning i timmerväg
gen. Hålet h ar utgjort inspektionslucka för det bak
omliggande vindsutrymmet. Ingen torde ha utnytt
ja t denna möjlighet sedan slutet av 1800-talet. Det
kan man sluta sig till av de överliggande väggpapplagren. Nu fick vi tillfälle a tt inspektera utrym m et
som stå tt så länge utan tillsyn. Bland fynden innan
för väggen återfanns inget treskilling banco eller
några silvermynt. Men väl en gammal toffel och
andra saker som vittnar om livet i huset for hundra
år sedan.

Längd- och tvärsnitt genom vinden.
H är syns vindens låga fönster, som sitter
p å väggavsnittet m ellan säteritakets två
takfall. Ovanför vinden syns övre vinden
m ed sina två takkupor.
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R ekonstruktion av vindens utseende
i början av 1800-talet. L jus in till
rum m et få r m an från den övre vin 
dens fönsterkupor då rum m et stod i
förbindelse m ed hela övre vinden. På
vardera kortsidan syns dörrarna in
till de två vin d ska m ra m a . R a k t fram
fin n s ett hål i väggen som fungerade
som inspektionsöppning in till det
bakom liggande vindsutrym m et.
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Förstugan under reno
veringen med trappan
upp till vinden.
1. S p å r efter högre dörr
öppning. 2. S pår efter
trappans äldre lopp, som
var brantare än n uva
rande. 3. F antasim ar
m orering p å trappans
inbyggnad - detta parti
har sparats som dokum entationsyta. 4. Igen
sa tt äldre dörröppning. 5. Igensatt hål. Genom detta har förm od
ligen ett "rökrör" g å tt m ellan köksspis och en k a m in i förstugan.

Förstugan efter renovering. I fra m k a n t syns skarven i golvet där
en "Tambour-vägg" stått. Det lilla ljusa golvfältet visar på den
plats där en kam in stått. I trappinbyggnaden syns den lilla
luckan in till ett "Contoir".

Förstugan under renoveringen med i m itten dörren till norra
kam m aren. 1. Rester efter en blåvit tapet p å "Tambourens"
väggar. 2. V itm ålad boasering. 3. Lister som spikats för tätning
och u tjäm ning av tim m erväggen i ett "Contoir". 4. A nnorlunda
golv än förstugans
i övrigt.
5. S a i
ning för a tt i ett
1
senare skede jä m 
"i'/'
na till väggen. Ta
1 •
p etserade bräder
.1 har delvis använts.
_ \5\ t ;
6. Sp å r efter regi ing
för "Tam bourens”
1
vägg.
i
l
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S p å ren fö rtä ljer
Att undersöka och dokumentera de forändringar som
skett i ett gam malt hus kan få karaktären av arkeo
logisk undersökning, eller detektivarbete. Även till
synes obetydliga spår i väggar, golv och tak kan
till samman s tagna ge klarhet i h u r huset en gångkan
ha sett ut. I v årt fall h ar vi också haft syneprotokoll
att gå tillbaka till; men detta facit h ar bara hjälpt oss
fram till år 1850, därefter h ar vi i första hand fått
försöka tolka vad väggarna k u nnat förtälja.
För a tt illustrera vad en arkeologisk undersök
ning i ett hus kan innebära, ska vi titta närm are på
den inre förstugan. Syneprotokollen h ar aldrig n ä r
mare beskrivit den, men det anm ärks 1768 att de tre
dörrar som vetter mot förstugan är omålade. T rap
pan till vinden hade tretton trappsteg och ytterdör
ren var dubbel. 1795 hade boställsinnehavaren låtit
in rätta ett ”Contoir” i förstugan. D etta betecknar en
avskärmning av ett mindre utrymme, till exempel
under en trappa. 1832 hade en ”Tambour” avbalkats,

Köket m ed det breda pärlsponttaket efter renovering.

och därinvid ett ”Contoir” med hyllor. Så långt syne
protokollen.
Förstugan h ar under åren än d rat utseende. Dött
rarn a Wahlberg, som bodde på Nyborg under några
år på 1920-talet, besökte oss under renoveringen. De
berättade a tt förstugan kändes större nu än under
deras tid på Nyborg. Men h u r den h a r förändrats det fick vi klarhet i genom a tt läsa spåren i väggar och
golvÄnnu idag vetter tre dörrar förutom ytterdörren
till förstugan. Alla dörrblad saknas utom i dörren
som leder till den yttre förstugan. Öppningen till
norra kam m aren är lika stor som övriga dörröpp
ningar i huset, medan salsdörren h ar varit högre och
köksdörren betydligt smalare.
Den glasade pardörren till yttre förstugan har
samma m ått som nuvarande ytterdörr. Vi h ar tagit
det som ett indicium för a tt ytterdörren med sina
många färglager (först tjärad i många lager, två
varianter gulockra, gröna kulörer och senast en svart
färg) kan vara densamma som sattes in n är huset
byggdes. Att salsdörren är högre än övriga dörrar
kan ha sin förklaring - dess status poängteras genom
storleken.
Köksdörren däremot är litet mer knepig a tt för
stå. Den är inte bredare än en normal garderobsdörr.
Vid vår undersökning fann vi också att där funnits en
fullstor dörröppning,som senare satts igen med tim
mer. Men i de äldsta syneprotokollen anges å andra
sidan a tt köket endast haft en dörr och den ledde in
till västra kammaren. Om det är en felskrivning eller
om köket faktiskt inte haft någon dörr till förstugan
h ar vi inte kunnat klarlägga med säkerhet.
Trappan som leder upp till vinden h ar ännu tret
ton trappsteg, men den h ar tydligt ändrat lopp. Som
den nu står tangerar den salsdörrens foder och in
k räk tar på köksdörrens utrym me (är alltså upphov
till den smala köksdörren). Spår i väggen visar också
på en annan stigning, men även en skarv i trappkonstruktionen skvallrar om a tt den ytterligare en gång
ändrat lopp. Den står dock i samma läge, till höger,
n är man kommer in i förstugan. Trappan är inbyggd
och i dess nedre del fanns ett litet utrymme utan
tillgänglighet. Vi bröt igenom väggen och fann rester
41

Fragm ent av A ftonbladet frå n 1871 som
påträffades i trappuppgången. Tidningsklistringen var överm ålad m ed limfärg.
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Pärlspont från vindstrappan i Nyborg. R am sågad
undersida. M askinhyvlad översida. Tjockleken är en
tum men bredden m ellan brädorna på väggen varierar.
Troligen sent 1880-tal.

efter en gammal stänkm ålning på papper. E tt tidningsfragment som tillvaratogs b ar årtalet 1871.
Här inrättade vi ett litet "Contoir" där man kan se
spåren i väggen som skvallrar om trappans äldre
lopp.
"Tambouren" och de "Contoir" som omtalas i
syneprotokoll ser man också spår efter. Men hade de
inte funnits omtalade i skrivna källor, hade vi inte så
säkert k unnat hävda a tt de tidigare funnits.
Golvet framför norra kam maren är inte detsam
ma som förstugugolvet i övrigt. En rak skarv tyder på
a tt det kan h a stå tt en vägg här. Det bör ha varit
väggen som avdelade "Tambouren". I 1832 års sy
neprotokoll står a tt överstelöjtnant Möller avbalkat
en "Tambour och derinvid et Contoir med hyllor".
Förstuguväggen mot norra kam m aren bär spår av
olika väggbehandlingar; inom den yta som torde ha
utgjort "Tambour" h ar väggarna varit tapetserade,
medan väggen bredvid varit b ar - med obehandlat
timmer. Foton med förklarande teckningar skildrar
kanske bättre de spår vi fann.
Grosshandlarfamiljen Johan Rikard och Ulrika
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Sundberg ägde och bebodde Nyborg i hela 32 år. Vi
h a r valt a tt kalla denna period "pärlspontepoken", då
många av de forändringar som skedde under Sund
bergs tid h ar ju st pärlsponten som gemensam näm
nare.
De båda yttre förstugorna h a r tillkommit under
denna tid, det vet vi på grund av ett bevarat brandförsäkringsbrev från 1886 (där dessa förstugor ej finns
upptagna), men också tack vare fotografier som kan
dateras. Pärlsponten återfinns i dessa båda utrym 
men och kan alltså beläggas till Sundbergs tid. När
nu pärlsponten h a r tidsfästs, kan också inredningen
av vinden dateras. Det inlagda tak et är nämligen
k lä tt med samma typ av pärlspont. I och med att
vinden inreddes, ä r det troligt a tt vindstrappan bygg
des om - den är breddad, det skvallrar spår i väggar
na om. Vindstrappans tak ä r också mycket riktigt
k lä tt med pärlspont. Slutligen är också kökstaket
k lätt med pärlspont. Denna indiciekedja kan alltså
visa på en rad förändringar som skett under Sund
bergs tid - "pärlspontepoken".

O ch sed an ?
Nu står Nyborg renoverat och fint. Men det gäller
bara bottenvåningen och det gäller bara insidan.
För a tt återskapa bilden av det Nyborg vars pla
cering en gång var så omstridd (och som h ar kallats
Skellefteås första svartbygge) borde även exteriöra
återställningsarbeten vidtas. Det gäller framfor allt
takregionen. Det för orten och tidsandan så främ
mande skiffertaket borde ersättas av ett tak med
äkthetskänsla täckt med kluvna spån - så kallade
kyrkspån. Upp till tak et - taken - ledde förr trä 
stegar och det m arkanta och karaktärsfulla taket
kröntes av tvenne skorstenar med profilerade krön.
Så borde Nyborg återskapas!

Bilder
F oto g ra fier:
Seth Jan sso n , s. 26.
H enry Lundström , s. 17, 20, 22 (upptill i m itten och till
höger sam t n ertill de högra bilderna), 25, 27, 28-31, 32,
40, 41.
Ove N ilsson, s. 33.
A nnika Sander, s. 22 (upptill till v än ster sam t nertill till
vänster), 23, 35.
G u n n ar W aller, s. 37.
L antm äteriet, s. 8.
Skellefteå m useum s arkiv, s. 2, 9-12, 15, 43.
Illu stra tio n er:
Ove N ilsson, s. 15, 16, 21, 24, 25, 27, 34, 39, 40, 42.
U p p m ä tn in g sritn in g :
Ove N ilsson, s. 36.
R itn in g a r:
FFN S ark itek ter, s. 18, 38.

Nyborg efter a tt Västerbottens N orra Fornm innesförening
fick tillgång till byggnaden. N otera de spåntäckta taken,
skorstenarnas profilerade krön sam t stegarna m ed brand
hake som av brandsäkerhetsskäl a lltid stod uppresta.

M edverkande i renoveringen
av Nyborg:
B y g g h erre:
F astighetskontoret, Skellefteå
K on su lter:
A rk itek t och konstruktör: FF N S a rk ite k te r i
Skellefteå AB
El: E lprojektering i Skellefteå AB
E n trep ren ö r:
Bygg: F astig h etsk o n to ret, Skellefteå
Pålning: R ivteknik Skellefteå AB
Schakt: Nordvac AB
M åleri: BPA M åleri
El: E lek tro tjän st Styrom atic AB
A n tik v a r isk k o n tro ll:
Skellefteå M useum
F FN S a rk ite k te r i Skellefteå AB

Nyborg som m ilitärboställe har redan tidigare ingående skildrats. Utgående från syneprotokoll har M argareta G ranm ark
läm nat en uttöm m ande redogörelse för bostället under militärepoken. L äs hennes artikel i Skellefteå m useum s M eddelande
XLTV 1982.
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Dalkarlså
herrgård
V åren 1988 r en o v er a d e s h a n d e lsb o d e n
p å D a lk a rlså h errgård . D e n 11 ju n i
sam m a år v a r d e t in v ig n in g o c h red a n
fö r s ta so m m a r e n k o m ö v e r 2.000
b esö k a re. V ad fick de se?
D e fem ru m m en h a r å te r få tt s itt u t
se e n d e från tid e n o m k rin g 1850.1 själva
h a n d e lsb o d e n - d e t stö r sta ru m m et b e h ö v d e in te m y ck et göras. In ter iö re n
m ed d isk o c h b o d d ra k e v a r m y ck et väl
b evarad . M ed lite fa n ta si k a n m an h är
fö r e stä lla s ig h u r d e t e n g å n g h a r se tt
u t, m ed v aror p å v ä g g a r o c h golv, d o f
ter, kom m ers...
I e tt p ar an d ra rum h a r sc h a b lo n 
m å ln in g a rn a r e k o n str u e ra ts. H är är
m ö b lera t m ed e x k lu s iv a m öb ler från
d e t H äggström sk a h em m et.
E n u ts tä lln in g som io r d n in g stä llts i
lo k a ler n a b e r ä tta r om fa m iljen H äggström . D et v a r de som e n g å n g b o d d e på
h e r rg å rd en o c h b y g g d e u p p h a n d e ls
h u se t H äggström ; e tt av 1800-talets m est
b e ty d a n d e fö r e ta g i V ä ster b o tte n m ed
red eri, sågverk s-, varvs- o c h b ru k s
r ö re lse - o c h e n h a n d elsb o d , som nu
r en o v era ts.
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Det Häggströmska handelshuset
Iréne Gustafson

D alkarlså herrgård tillhörde släkten Häggström som
under 1800-talet drev ett av de mest betydande
företagen i Västerbotten. Trots sitt läge på landsbyg
den var herrgården ett centrum för handel och sjö
fart med betydande sågverks-, varvs- och bruksrörel
se. D alkarlså herrgård var också medelpunkt för
bygdens umgängesliv och högreståndskultur.
H andelshusets uppgång och fall ägde rum under
en intensiv period på omkring 60 år med tre genera
tioner Häggström som ledare. Företaget blomstrade
under Erik Häggström den yngres ledning från 1850
och ett tjugotal å r fram åt - en tid av högkonjunktur
då stora möjligheter öppnade sig för norrländska
affärsmän. 1874 dog Erik Häggström d.y. plötsligt
och sju år senare försattes handelshuset i konkurs.
Den sista av släkten Häggström på Dalkarlså var
fröken U lrika Häggström. Hon avled 1928. Herrgårdsanläggningen h ar efter Häggströms tid renove
rats vid ett par tillfållen, nu senast 1988, då delar av
"gammelgården" med handelsboden iordningställ
des.
H andelshuset Häggström började med umeåborgaren och handelsm annen Johan Häggströms köp av
m ark i byn. Han hade på sina handelsresor funnit att
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Dalkarlså var en plats med goda fram tidsutsikter.
Sonen Erik blev genom giftermål 1816 ägare till en
välbärgad gård, fastigheten D alkarlså nr 2, som
senare blev Dalkarlså herrgård. Familjen bodde i den
nuvarande gammelgården.
Erik Häggström d.ä.
övertog och utvidgade sin fars rörelse. Handeln ute i
bygderna blev, tillsam m ans med en sågverksrörelse
i Dalkarlså, början till de större affärsföretagen. Den
allt m er förmögne Erik Häggström d.ä. köpte upp
varor av bönder och på m arknader i trakten. Tjära,
smör, kött med m era såldes tillsam m ans med träva
rorna till Stockholm, dit de fraktades med företagets
segelfartyg. Med ett litet rörelsekapital hade slupen
G ustaf Wilhelm byggts i Dalkarlså. Skeppet åter
vände med handelsvaror som såldes på m arknader
eller i den handelsbod Erik Häggström d.ä. drev.
Böljan av 1800-talet var en gynnsam tid för trä 
varuförsäljning ute i Europa och så småningom bör
jade Erik Häggström d.ä. a tt frak ta sina sågade
trävaror utomlands. Efterfrågan var stor, tullrestrik
tioner lättade och mot slutet av 1830-talet blev det
ordentlig fart på den västerbottniska utrikeshan
deln. Det häggströmska företaget utvidgades snart
med skeppsbyggeri, rederi och bruksrörelse.

Släkten Häggström -

Uppgifterna är häm tade
ur V Ä ST E R B O T T E N 1933.

J o h a n 1752-1813
H andelsm an. Gift med A-M. Bodström,
än k a efter kom m inister I. Bodström i A m äs.
De fick fyra barn.

J o h a n f. 1791. K allades "hofträtts)notarien"

E rik (d.ä.) 1794-1861. Gift 1816 m. bonde
do ttern B rita A ndersdotter, d. 1819, omgift
m. k om m inisterdotter K ristin a W idm ark
1795-1845

O lof f. 1792. Skeppsbyggm ästare i K arlskrona.
Gift. Sju barn.

A nna-M aria 1807-1890.
Gift m ed coopvardikapten J.C . B ru h n

K a ta rin a 1826-1874. Gift med b ru k säg aren
R.W. H äggström i Sörbyn, N ordm aling. Två
barn .

M aria f. 1817. Gift med sjökaptenen Z. Rönn
blom i Bygdeå. E tt barn.
B rita 1818—1854. Gift m ed inspektören vid
Johannisfors b ru k A.B. Bygdén. Sju barn.

O lof 1828—1888. Sjökapten. Gift, äkten sk ap et
barnlö st.

J o h a n f. och d. 1819.
K arl 1829-1909. Ö verläkare i Sthlm . Ogift.
E rik (d.y.) 1821-1874. Gift med fanjunkardotte r M aria W idm ark 1829-1881.
J o h a n n e s f. 1823. Sjökapten, d. i gula febern i
Rio de Janeiro.

E rik (d.ä.) 1794—1861.
Fick i tv å äk ten sk ap
ljorton barn.

N ils 1830-1904. K am eralexam en. E n tid ägare av Ström bäcks glasbruk. Ogift.
E rik a 1832-1905. Gift med h an d laren O.E.
T hurdin. T re barn.

U lrik a 1824-1825.
U lrik 1834-1848. D runknade.
U lrik a 1825-1895. Gift med sederm era förste
la n tm ätaren P.A. K jellerstedt. F y ra barn.

A n n a 1836-1907. Gift m ed sederm era över
jäg m ä stare A.F. K jellerstedt. E n dotter, död i
späd ålder.

rSils 1860-1924. ingenjör. Ogift.
J o h a n 1862-1911. M ed.fil.kand.
B ank k am re r i M ora.

H uld a 1851-1911. Ogift.
U lrik a 1853-1928. Ogift.
M argareta 1854—1887. Ogift.

K arl 1864-1868

E rik 1856-1856

E rik 1867-1868

E rik 1858-1863

G erd a 1869-1871

E rik (d.y.) 1821-1874.
Gift med (t.h.) M aria W idm ark. De fick tio barn.
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D alkarlså
R a tu såg
J o h a n n isfo rs b ru k £

U M EÅ 0

1860 ägde Erik Häggström d.y. 25/27 av Johan
nisfors bruk, som under den Häggströmska epoken
utvecklats till en omfattande industri med dåtida
m ått mätt. Vid samma tid var han ensam ägare av
Strömbäcks glasbruk.
Erik Häggström d.y. skötte huvudsakligen den
verksam het som hade med skeppsbyggeri och rederi
a tt göra - förmodligen handelshusets m est lukrativa
delar. Häggströms flotta var på sin tid, tillsam mans
med Lars Glas' i Umeå, länets största. På bruken och
vid sågverken verkade inspektörer som Erik Hägg
ström den yngres förlängda arm. De olika anlägg
ningarna hade samm anlagt hundratals anställda.

S tr ö m b ä c k s glasbruk

H errgård en

H åk näs såg
K y lör ens lastageplats

E rik H ä g g strö m d.y.
När äldste sonen Erik Häggström d.y. tog över före
taget i m itten av 1800-talet hade en ansenlig förmö
genhet sam lats i såg, kvarn och varv i Dalkarlså, ett
tiotal fartyg, såg i Ratu, del i Strömbäcks glasbruk,
del i Johannisfors järnbruk, del i Håknässågen med
lastageplats i Kyl ören sam t flera hemman - förutom
den egna gården i Dalkarlså.
Själv drog sig Erik Häggström d.ä. tillbaka till
egendomen Strömsör i närheten av Håknäs. Där lät
han uppföra en herrgård, varifrån han drev en min
dre rörelse.
Patron, som Erik Häggström d.y. kallades, köpte
upp fastigheter när hem m ansägarna kommit i allt
för stor skuld till företaget. Skogshemman längs
Dalkarlsån var för honom de m est intressanta. Det
eftertraktade tim ret kunde då på våren bäckflottas
direkt ned till sågverket i byn. Huvuddelen av råva
ran kom dock från Kronan s skogar mot erläggande av
så kallade stubbören.
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I Dalkarlså bodde familjen Häggström till a tt börja
med i den nuvarande gammelgården, en rödmålad,
tim rad parstuga som byggdes u t n är familjens ställ
ning och status krävde större bostad. En ny man
byggnad med röd panel stod klar 1850. Gården fick
nu karak tär av herrgård med representativt bo
ningshus, trädgård och park.
Herrgårdsbyggnaden och lusthus ritades av en
bekant till familjen, komminister J. A. Linder från
Umeå. Han anlitades flitigt av tidens borgerskap.
Linder var till exempel arkitekt för Baggböle h err
gård, vilken i stil påm inner om Dalkarlså. Enligt
Nordiska museets herrgårdsinventering på 1930talet ger Dalkarlså "ett synnerligen gott prov på empiren sådan den tar sig i uttryck i landsbygdens
förnämare anläggningar". I herrgårdsanläggningen
ingick också drängstuga, stall, ladugård, magasin,
tvättstuga, bageri,vedbod, iskällare, sommarladu
gård och visthusbodar,. Vid gårdsplanen placerades
två lusthus, förbundna av en granallé. Park och träd 
gård anlades också efter ritningar av J. A. Linder.

H a n d elsb o d en
Efter näringsfrihetens införande 1846 blev det tillå
tet a tt hålla handelsbod på landsbygden. Enligt lag

H errgårdsanläggningen vid uppm ätning 1929:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

M anbyggnaden
Gamla m anbyggnaden
D rängstuga
L usthus
L usthus
M agasin
M agasin
Bageri och tvättstuga
S ta ll och ladugård
Som m arladugård
V isthusbodar

Stall- och ladugårdslänga. I herrgårdskomplexet på D alkarlså ingick ett tiotal byggnader.
Ekonom ibyggnaderna revs i sam band med lanthushållsskolans inflyttning på herrgården.
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H andelsbodens forstukvist, riven vid restaureringen 1940.

Köpnota från handelsboden.

skulle tidigare all handel ske i städerna eller på
marknader. Många handelsbodar fanns emellertid
redan tidigare, men först nu blev de lagliga. Så var
fallet också i Dalkarlså. Från det a tt herrgården 1850
stod inflyttningsklar, kunde gammelgården tas i
anspråk för handels- och kontor sändamål.
I handelsboden sålde Häggströms sina varor från
bruken, lantbruket, seglatserna och från uppköpen
ute på landsbygden. Där fanns till exempel salt,
tobak, järn- och glasvaror, mjöl, kaffe, socker, gula
ärtor, såpa, tyger, garner och hampa. Bröd till försälj
ning bakades vid gårdens bageri, som också försåg
skeppen med "knaller" och "kakbröd". Arbetare,
anställda och bönder handlade i boden som även
erbjöd kryddor, sidentyg och indigo - exotiska varor
som även lockade till sig en "finare" kundkrets. Inkö
pen räknades av på arbetarnas löner och mot bönder
nas leveranser av till exempel smör, ost, kött och
hemslöjd. Skogsbönderna som sålt sina timmerforor
vid sågen kunde för tum ningsnotan köpa sig en
mjölsäck i handelsboden. Krediten gjorde a tt många
kom i beroendeförhållande till handelshuset.

Redan på bodtrappan svävade en doft av sill, snus
och kryddor. Inne i handelsboden möttes kunderna
av ett stort varulager och butikens täta, kraftiga
lukt. Fat, säckar och kaggar belamrade vägen fram
till disken. Från taket och boddraken hängde allt som
kunde hängas. Skrymmande varor förvarades i
magasin på gården.
I och kring handelsboden var det en ständig tra 
fik. Hit till bygdens centrum gick man för a tt handla,
sälja, råkas och höra nyheter. Handelsboden, som
var den enda på flera mils avstånd, blev en förbindel
selänk mellan bygden och den stora yttervärlden,
mellan stad och landsbygd tack vare den sjöled som
gick från Dalkarlså till Stockholm och till utlandet.
Långväga besökare var inget ovanligt och de skulle
även trakteras med m at och dryck.
Under stora kyrkhelger, vårvinter och höst var
kommersen särskilt livlig. Bokhållare och bodbiträ
den hade fullt upp. Ibland behövde fru Häggström
och barnen kallas in för att hjälpa till. U lrik a, dotter
till Erik Häggström d.ä., lär h a varit en m ästarinna
i huvudräkning.
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Prästskär, eller M arieberg som ön kallades efter E rik HOggström den yngres hustru Maria. Varvet odelades av en hrand 1923. N u återstår
bara några blygsam m a grundrester.

V a rv et
Det byggdes båtar i D alkarlså redan i slutet av 1700talet. Till exempel sjösattes för Johan Häggströms
räkning briggen Tre Bröder 1797. Tidiga skeppsbyggnadsplatser var Kockholmen, Sundudden och
Morénsvarpet.
Efter hand uppstod för handelshuset Häggström
ett allt större behov av a tt frakta framför allt järnva
ror på egna kölar. Skeppsbyggeriet forcerades och ett
stort antal briggar, barkar och skonerter kom att

byggas i Dalkarlså, som blev ett sjöfartscentrum med
världskontakter.
Fartygen seglade med laster av järn-, trä- och
glasvaror, tjära, smör med m era mot Stockholm,
England, M edelhavet och Amerika. P å våren
återvände de till hem maham nen med salt, tyger,
kryddor och andra begärliga varor, men ibland såldes
även fartygen utomlands. Tackjärn från Bergslagen
till Johannisfors bruk kom också sjövägen till
Dalkarlså.
I böijan var fartygsbyggena blygsamma, eftersom
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Dalkarlsåfjärden är så grund. Växande leveranser
krävde större skepp, varför det allt mer komplicerade
skeppsbyggeriet m åste flytta u t till havs. För en tid
var Englandsskär byggnads- och stapelplats. Farty
gen bogserades till Prästskär, där de lastades.
1855 byggdes ett n ytt varv på Prästskär och man
fick därmed varvs- och lastageplatsem a bredvid
varandra. Varvet fick nam net Marieberg efter Erik
Häggström den yngres h u stru Maria. I den stora
varvsanläggningen ingick spanterhus, stapelbäddar,
smedja, kolhus, materialbod, hus för galvanisering
och två bostadshus för arbetare. Arbetsstyrkan
uppgick till 60 å 70 man - timmermän, drivare, sme
der, segelsömmare med flera yrkesgrupper. Arbetet

leddes av skeppsbyggmästaren. Kvarter smannen
skulle som förman föra dagsverkslistor. En av dag
lönarna vid varvet skriver: "Nog voro lönerna små
och mödan stor, men den stora förnöjsamhet som
rådde bland folk gjorde mödan lätt."
Sommartid pågick arbetet tolv timmar, vintertid
varade arbetsdagen så länge ljuset tillät.
Plank, bjälkar, m astträn, tjärtunnor och stång
järn fraktades till varvet. Virket kördes med häst
från sågen till Sundudden, varifrån det fördes u t med
pråm ar till Marieberg. Stångjärnet från Johannisfors fraktades också på pråm ar till varvet.
Arbetet försiggick på stapelbäddarna och i spanterhuset, eller verkshuset som det också kallades.

Barkskeppet Maria, byggt i D alkarlså 1861 och utdöm t 1886 efter grundstötning i Västindien. Foto Sjöhistoriska museet.
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Byggmästaren slog upp fartygsritningen i skala 1:1
på spanterhusets planhyvlade golv; det så kallade
utslaget, som tjänade som mall for de detaljer tim 
mermännen skulle tillverka. "För varje fartygsbygge
så vart varvsarbetarna inskickade med sina hyvlar
(...) och hyvla bort alla de där linjerna. Det var ritat
på golvet."
Två fartygsbyggen kunde samtidigt vara i gång,
eftersom det fanns två stapelbäddar, den ena for
större fartygsbyggen, den andra för mindre. Efter
ungefär två års byggande var det dags för sjösättning
och namngivning. Fartygen fick ofta namn efter
någon av Häggströms familjemedlemmar. Man åter
vände med förkärlek till samma namn: Ulrika, C hri
stina, M aria upprepades till exempel flera gånger.
Sjösättningsdagen var en högtidsdag i socknen.
Alla lämnade sina arbeten för att inte gå miste om
festligheterna. Häggströms inbjöd sina släktingar
och vänner. På fartygen var alla flaggor i topp och
flaggspelen hissade och under jubel gled fartyget ut
i vattnet.
De högtidsklädda åskådarna diskuterade skep
pets sätt a tt föra sig och h u r det låg i vattnet.
Skeppsbädden var insmord med såpa, en begärlig
vara for traktens husmödrar. N är fartyget kommit i
vattnet och nam net avtäckts, vidtog den så kallade
rundningen. H errskapet gick ombord med byggmä
staren som ciceron. Varvspersonalen begrundade
därefter resultatet av sitt arbete. Slutligen fick vem
som helst gå ombord. E tt stort gästabud med ärtor,
fläsk, brännvin och dans avslutade festligheterna.

Fördrängen Jonas Jonsson, verksam p å D alkarlså herrgård.

J o rd b ru k et

Citaten är, om inte annat anges, häm tade från
inspelningar i Dialekt- och ortnam nsarkivet i
Umeå eller från tidningsartiklar. Inspelningarna
gjordes i D alkarlså 1967-1968 och med några
undantag rör det sig därför om andrahandsuppgifter.

Dalkarlså herrgård omfattade m er än ett representa
tivt boningshus med tillhörande byggnader. Anlägg
ningen bestod också av trädgård, park och stora
jordarealer. Fastigheten omfattade drygt 600 tunn
land (omkring 300 hektar), varav 55 tunnland var
åker och lindor. Äng och beteshagar utgjorde cirka 20
tunnland. Återstoden var skogs- och utm ark.
I kreatursbesättningen ingick, förutom alla små
djur, ett tjugotal kor och ett tiotal hästar. Hägg53

ströms lånade u t boskap till socknens torpare, som i
utbyte levererade vad jordbruket gav. 1874 fanns 53
kor, 13 h ästar och 5 köroxar utlånade av handels
huset.
Husbondfolket hade anställda för jordbrukets och
gårdens skötsel. Tyngre sysslor ute på ägorna, i
ladugården, i stall och i vedbod sköttes av drängar
och gårdskarlar. År 1869 lämnade Erik Häggström
d.y. uppgift till "Mantals och Skatteskrifningen i
Bygdeå Socken" om a tt fem drängar bebodde "Hem
m anet N: 2 1/4 M antal Dahlkarlså". En av dem,
fördrängen Jonas Jonsson-Högberg, var en av de
trotjänare som vigde sitt liv för familjen Häggströms
räkning. För a tt ansa och sköta den stora trädgården
och parken anställdes en trädgårdsm ästare och träd 
gårdsdrängar.
Det årliga utsädet uppgick vanligen till å tta tu n 
nor spannmål och fem å sex tunnor potatis. Vid
skördetid anställdes extra folk från bygden för a tt
hjälpa till. "Det var nog inget tvingande utan det var
nånting självklart. Då vi blev kallade var det bara att
gå", h ar en av byborna berättat.
E tt antal dagsverken utfördes av torpare som
brukade de hemman Häggströms köpt upp eller tagit
i pant. En Dalkarlså-bo minns sin farfars kontrakt:
"Han skull då bland an n at göra sex mans dagsverken
utöver det där årliga arrendet." En annan av de
nitton paragrafer som kontraktet innehöll sade att
främmande kreatur skulle drivas u t från ägorna, "så
han skull vara kogetar också".

R ik sd a g sm a n n en
Erik Häggström d.y. hade många allm änna uppdrag.
1869 invaldes han i riksdagens första kam mare som
liberal representant för Västerbotten.
"Va stiligt det var då patron komme till Ra tan med
egen båt. Där mötte en fyra eller sex hästars droska
och det var flaggor hela vägen. Det var storslaget." Så
skildras Erik Häggström den yngres återvändo efter
en vinter i Stockholm. Där hade han en stor festvå
ning där han och ibland familjen bodde delar av året.
Vid W esterbottens läns lagtim a landstingssam54

m anträde 1872 invaldes "för Bygdeå härad Bruksegaren och Riddaren Erik Häggström". Han hade
1869 blivit riddare av Vasaorden. Redan 1868-69
hade han varit med i landstingssammanhang. Erik
Häggström d.y. var även med i en Skogsvårdskomm itté för länet.

H u sb o n d en
Det är svårt a tt hundra år efteråt göra sig en bild av
Häggström m am a och h u r de uppfattades i bygden.
Omdömena varierar. Om patron Erik Häggström
d.y. och hans anställda berättas a tt "han höll dem i
tu k t och H errans förmaning och satte dem i arbete".
Patron blev en rådgivare och hjälpreda på orten "för
alla som under brydsamma omständigheter hade
behof av hans mogna omdöme", som det heter i en
minnesruna. "Det var allm änt k än t a tt brukspatron
Häggström var som en far för sina arbetare och
tjänare (...) det var sällan någon gick ohulpen från
hans dörr", skriver Umebladet om förhållandet mel
lan patron och bygden.
Fadern, Erik Häggström d.ä., hade en sträng
framtoning. "När man hörde hans steg var man ej sen
a tt ordna sig till rä tta med vad man hade för sig",
skriver en anställd.
Erik Häggström d.y. instiftade en välgörenhetsfond och gav till exempel bidrag till skola och biblio
tek i trakten. Under nödåren på 1860-talet fick de
mycket fattiga komma till herrgården och äta ett mål
m at vaije dag, då "he kokese en stor kittel med fläsk
å ärter".
Många fick en tacksam, ödmjuk syn på det Häggströmska handelshuset som man såg upp till. "...när
det las ned var det som en sol skulle g ått ned". Men
en styrman lär dock h a u tb ru stit vid Erik Häggström
den yngres död a tt man inte skulle "hänga h u w e för
a tt den där kornbonden h a dött". Styrm annen ansågs
vara hädisk, Häggströms hade ju blivit något av en
livsnerv för bygdens folk. I Häggströms handelsbod
fanns begärliga varor, i Häggströms kvam fick man
mala sin säd, på Häggströms såg eller varv erhöll
man arbete, till Häggströms sålde man sina varor och

Herrgårdar norr om Dalälven?

På 1930-talet undersökte Nordiska museets
högreståndsavdelning norrländsk så kallad
herrskapskultur, såsom den tog sig uttryck i
gårdsanläggning, husbyggnad och inredning.
Man ville veta mer om detta som var så lite
k än t och behandlat, om, frågade man sig,
Norrland över huvud taget haft någon h err
skapsklass.
Ja, efter herrgårdsinventeringen i Norr
land fann man a tt den gamla tesen om att
herrgårdarna, de liksom eken, inte finns norr
om Dalälven, ä r en sanning med modifika
tion. Visserligen var herrgårdarna ganska
blygsamma i jämförelse med anläggningarna
söderut, men man ansåg a tt de var av stör
sta intresse ”som prov på kulturens utposter
i höga norden (...) väl värda a tt vårda och
bevaras”.
Förutsättningarna för en högreståndskultu r var inte desamma i norra som i södra och
m ellersta delarna av landet. I norr fanns
inget adels- eller frälsestånd. Söderut u t
gjorde deras sätesgårdar och hovets slotts
byggnader utgångspunkt för senare tiders
m onum entalare högreståndsbyggnader på
gods och gårdar. De gamla kungsgårdarna,
som inte skilde sig mycket från tidens större
bondgårdar, anlades som fogdeboställen, var
ifrån den statliga skatteindrivningen och

kontrollen över kronofisken med m era upp
rätthölls.
De typiska, på jordägande baserade h err
gårdarna, saknades alltså i Norrland. Den
norrländska herrskapskulturen h ar i stället
sina rötter i 1700- och 1800-talets omvand
lings- och företagsamma tid. Ämbeten och
förvaltning fick sina förnäma avnämare: of
ficerare, prästerskap och andra ämbetsmän
residerade ofta på herrgårdar. ”Från landshövdinge- och biskopssäten ända ned till fän
riks- och kaplansboställen råder h är en kon
sekvent högreståndsmässig plan och stil”,
säger Nordiska museet i undersökningen.
På 1700-talet gjorde bruksindustrin sitt in
tåg i de norrländska älvdalarna. Till järn- och
glasbruken ute i bygderna fogades tidigt an
läggningar av herrgårdskaraktär, där indu
striföretagets ledare eller ägare bodde med
familj. Sävargården, som uppfördes i Sävar
vid 1800-talets början och nu står på Gammlia, är ett exempel på en sådan pampig bruksherrgård. De handelspatroner som bosatte
sig på landsbygden hade även de ofta hem 
man med en ståtlig herrgårdsbyggnad, exem
pelvis Häggström i Dalkarlså. Träindustrins
uppsving tog sig också imponerande uttryck.
Baggböle herrgård uppfördes av Dickson &
Co, länets mest betydande industriföretag vid
den h är tiden, men med säte i Göteborg.
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Herrgården hade två lusthus. E tt av dem revs 1939 och det andra
är sedan 1985 förklarat som byggnadsm inne.

sin hemslöjd och m an bodde på hemman som ägdes
av Häggströms.
Det var företagsledaren som bestämde villkoren:
"Inge svalt ihjäl, men det var heller inge som samla
på hög." Och: "han h a r ju vyre prise i alla tonarter,
men det har aldrig komme i skrift nåt om h u r folk
slava där".

L iv et p å h e r rg å rd en
Trots läget på landsbygden, följde Häggströmmarna
med noga i konstens, smakens och etikettens för56

ändringar. Vackra möbler och prydnader inköptes i
Stockholm eller medfördes påfartygen från utlandet.
Hemmet hade ett stort bibliotek med bland annat
skönlitteratur. Tonsättare som Haydn, Mozart och
Rossini var vanliga i notstället. Många i trakten
levde i tron a tt finare än "uppå herrgåm " kunde det
väl ändå inte vara. "Då pappa min var barn trodd han
a tt veden som dem skull bränn på herrgåm m åtte
vara hyvle", berättas det från Dalkarlså.
Herrgården blev traktens centrum för nya im pul
ser och idéer. Dessa inhäm tades vid resor, genom
studier, av forbiresande, vänner och bekanta. E tt
rymligt hem med tjänstefolk möjliggjorde en stor
gästfrihet på herrgården. N är Robert Bergman-Olsson (han tillhörde handelshuset Bergman-Olsson i
Kalix) 1854 reste från Kalix till Waldemarsudde,
skrev han till sin bror angående uppehållet i Dal
karlså, där han av "gubben Häggström" blivit påpäl
sad: "En moder hade icke ömmare k unnat söija för
sin bortfarande son. (...) Från topp till tå blef min be
klädnad mönstrad. Ja g gjorde invändningar, men
intet halp."
Om ett av sina besök hos den "gamle ungdomsvän
nen" Erik Häggström d.ä., som då slagit sig till ro på
Strömsörs herrgård, skriver komm inister J. A. Lin
der 1859 i sin dagbok: "Mötet var å båda sidor högst
angenämt. Vi sutto på hvar sin stol m idt emot hva
randra och språkade om n ytt hvis gammalt, under
det a tt värden flitigt serverade op med rykande pipor
och dricksvaror tills det aftonmälden intogs."

F e st
M ilitärer, sjökaptener, förvaltare, tjänstem än och
andra ansedda som "fint folk" sågs ofta hos Hägg
ströms. De blev till exempel bjudna på bal efter
skolterminernas slut. Om höstarna, när sjöfarten
upphört, hölls fest med alla hem mavarande sjökap
tener.
Vid 1800-talets mitt, n är många av Erik Hägg
ström den äldres barn var giftasvuxna, stod flera
bröllop på herrgården. Så som det förväntades av ett

förmöget hem firades bröllopen med stor pompa och
ståt.
H ushållet sköttes av en husmamsell som hade
köksa, husa och pigor till sin hjälp. Vid fester och
storhelger anställdes extra folk. Husfrun övervakade
förberedelserna: "Patronessan satt på en stol och såg
på då dom skurade och då skull det skures nio varv
(...) det skull vara vitt, vitt, vitt", berättas om besty
ren.
Herrgårdenshushållskonto upptar för tiden ovan
liga varor och ingredienser som till exempel sviskon,
plommon, arrac och vetemjöl. Finare spritsorter samt
röda och "hvita" viner fanns också a tt tillgå. "Vinfata
vare ju en hel källare, så nog v are grejen." Om de
generösa gästabuden vittnar också bouppteckning
ens uppgifter om stora mängder silver, glas och
porslin.

B a r n e n s u p p fo stra n
Med åren växte en stor barnaskara upp i det Häggströmska hemmet. Erik Häggström d. ä. fick i sina två
äktenskap florton barn och sonen Erik Häggström
d.y. i sitt äktenskap tolv barn.
Sönerna sändes till respektabla skolor söderut.
Med fartygen seglade de till Härnösand, Gävle och
Uppsala för a tt efter sina studier till exempel titule
ras sjökapten, doktor, kam rer, ingenjör. Det var "bra
mycke bestyr innan de komme sej iväg", och de
anställda var "ganska belåtna" n är pojkarna avrest.
För flickornas del var det inte tal om någon yrkes
utbildning. De hem mavarande döttram a undervisa
des i språk, musik och huslighet av en anställd
guvernant. "Dom sydde flaggor och fick lära sig allt si
så där i hemskötsel", h ar det berättats.
Då flickorna blivit lite äldre, kunde de resa med
skeppen söderut. N är Erik Häggström d.y. skötte
sina uppdrag i Stockholm, bodde till exempel Ulrika
vintertid hos sin far. Ulrika och hennes syster Hulda
vistades stundtals utomlands "för språkutbildning
och förströelse".

Den s.k. guuem antskaraffen, tillverkad vid Ström bäcks g la s
bruk, som ägdes av Häggströms. Figurgruppen föreställer troli
gen guvernanten Rosa Franzén och hennes elever H ulda och U lri
ka Häggström sa m t H ilda Kjellerstedt. Ovanför bildscenen syns
initialerna B E H: B rukspatron E rik Häggström.

K onkurs
"...min ömt älskade make Eric Häggström stilla och
fridfullt afled på D alkarlså lördagen den 11 juli 1874
kl 6 t. 50 min. f.m. i en ålder af 52 år, 11 m ånader
och 2 dagar, djupt sörjd och begråten af mig, 5 barn,
slägt och vänner". Med dessa rader tillkännagav
M aria Häggström sin makes plötsliga bortgång i
difteri.
Om varvsarbetarnas reaktion vid Erik Häggström
den yngres död berättas a tt "stora starka män skälv
de och bleknade som om budet kommit från en annan
värld. E tt gripande, oförgätligt ögonblick. En upprik
tig sorg grep m ånga och det var oro och ångest i
mångens fråga, h u r ska det nu gå för oss?" V arvsar
betarna och andra anställda såg sin existens hotad,
"...det var ju själva levebrödet a tt få gå där och arbet".
Pressen skrev: "En stor arbetsgivare och länets mest
betydande affärsman h ar g ått u r tiden."

Förbryllande nog var den Häggströmska stor
hetstiden slut efter b ara några år. Den stora för
mögenheten gick familjen u r händerna. Änkan M aria
kunde inte driva det stora och komplicerade före
taget, och ingen av sönerna var vuxen nog a tt efter sin
far axla rollen som industriledare. Handelshuset
forsattes i konkurs 1871 och samma år avled Maria,
bara 52 år gammal.
Det h ar spekulerats en hel del kring konkursen,
om den var oundviklig eller ej. Kanske hade konkur
sen k u nnat undvikas om sterbhuset följt Erik Hägg
ström den yngres uppmaning på dödsbädden att
snarast avveckla rederirörelsen. Han anade förmod
ligen a tt ångfartygen var på väg a tt erövra haven.
Med facit i hand vet vi också att en kristid for både
trävaru- och bruksrörelsen stod for dörren.
Boutredningen, som enligt många blev en under
lig historia, förhalade försäljningen så a tt stora vär
den gick förlorade.".. .det var inte schysst (...) det blev

In s p e k to r s d o tte r n S e lm a
Westerberg från H olm sund
p å besök i D alkarlså 1909.
T ill vä n ster sitte r U lrika
H äggström ("Fröken Ulla").
Damen till höger ä r okänd.
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liksom ingenting kvar". Anläggningarna såldes u t på
konkursauktioner. Johannisfors bruk kom a tt efter
1881 ingå som en förvaltningsenhet i Sandviks
Ångsågs AB. I Strömbäck lades driften ned 1879.
Glasbruket såldes till grosshandlare A. F. Hillman,
som drev ett jordbruk på egendomen. Frans Kempe
förvärvade sågverketi Håknäs med tillhörande skogsdomäner. Det halvfärdiga barkskeppet Anna såldes
till skeppsrederifirman O. A., Wallenberg, Stock
holm. Mariebergs varv lades ner efter det att barken
Anna sjösatts 1883.

U lrik a H ä g g strö m
Efter konkursen förvaltades D alkarlså av inspektor
Carl Wall, en svåger till avlidne Erik Häggström d.y.
Wall fortsatte a tt driva byasågen och det jordbruk
som hörde till gården. Handelsboden upphörde där

emot vid konkursen. Familjen Häggström kunde bo
kvar på herrgården, trots a tt förmögenheten spolie
rats. N är Wall dog 1905, gick hem m anet tillbaka till
de fyra barn, alla ogifta, som var i livet. Syskonen
Hulda, Nils och U lrika tillbringade återstoden av
sina dagar på Dalkarlså.
"Fröken Ulla", som Ulrika kallades, levde längst
och stod, sedan Nils avlidit 1924, som ensam ägare
till herrgården. I en m innesruna kan vi läsa a tt hon
"följde med livligt intresse vad tidens litterära och
kulturella alster kunde giva till odling av hennes
själ". Hon tycks dock ha levt ett stillsam t och tillba
kadraget liv i den stora herrgården. Hennes hälsa
var "svag och bräcklig". Ulrika umgicks bland annat
med två andra fröknar från bygden. De var "tre
gammjänten i ordets bemärkelse", enligt en bybo.
N är Ulrika Häggström dog 1928, 74 år gam m al,
hade egendomen förvånande nog ingen arvinge i rakt
nedstigande led - trots det vitt förgrenade släkt-

H uvudbyggnaden fore restau
reringen 1939.
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Gustav Rosén talar vid invigningen av lanthushållskolan på
D alkarlså 1940.

trädet. D ärfannsbara kusiner och deras barn. Ulrika
donerade delar av egendomen till Västerbottens läns
landsting. Fastigheten "1732 m antal Dalkarlså n r 2"
skulle enligt hennes gåvobrev bilda "Erik och M aria
Häggströms stiftelse". Hon önskade att egendomen
skulle användas till sjuk-, konvalescent- eller vilo
hem "eller ock på an n at sätt i sjukvårdens eller den
allm änna barm härtighetens tjänst, dock ej såsom
fattiggård eller hem for sinnesslöa". U lrika hade
förmodligen tagit intryck av sin farbror Carls testam entering 1909 av Strömsör till Västerbottens hushållningssäll skap.
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1940-1982 drev landstinget en lanthushållsskola
på herrgården for "utbildandet av unga allmogedöt
tra r till goda husm ödrar i Västerbottens jordbruka
rehem".
Delar av inredningen skänktes av Ulrika till länets
hembygdsförening. E tt möblemang från det Häggströmska hem m et kan ses i den så kallade borgerliga
salongen på V ästerbottens museum.
Sedan 1985 förvaltas "Erik och M aria Häggströms
stiftelse" av Robertsfors kommun. Samma år blev
Norrskolan, en folkhögskola som drivs i pingströrel
sens regi, ny hyresgäst på D alkarlså herrgård.
Från Häggströms tid återstår idag tre byggnader:
huvudbyggnaden, gammelgården och ett av lusthu
sen. Bygdeå hembygdsförening, Västerbottens mu
seum och länsstyrelsens engagemang ledde 1985 till
en byggnadsminnesförklaring av byggnaderna.
Huvudbyggnadens exteriör, exteriören och delar av
interiören i gammelgården sam t lusthuset omfattas
och skyddas av förklaringen.
De äldre ekonomibyggnaderna revs 1939 när
lanthushållsskolan skulle inrättas. Nya byggnader
med förläggnings- och undervisningslokaler uppför
des samtidigt som herrgården renoverades. Sedan
1985, då Norrskolan förläde sin verksam het till
Dalkarlså, h ar nya bostäder uppförts kring gårdspla
nen.
Våren 1988 renoverades handelsboden, kammare
och kontor i gammelgården. I juni samma år var det
k lart för invigning. Handelsboden, de möblerade
rummen sam t en utställning visar och beskriver
familjen Häggströms tid på Dalkarlså.

Renoveringen av Dalkarlså handelsbod
Daniel Pettersson

Om patron Erik Häggström d.y. skulle besöka Dal
karlså idag, skulle han i förstone ha lite svårt a tt
känna igen sig. Herrgården är num era gulmålad;
förr var den röd. Flera byggnader h ar rivits och andra
h ar tillkommit i stället. Kommersen kring handels
boden h ar försvunnit, nu finns där en utställning som
b erättar om livet på herrgården så som det tedde sig
för över hundra å r sedan.
Men Erik Häggström d.y. skulle nog kunna kon
statera a tt något av den forna livligheten finns kvar
på herrgården; nu i form av folkhögskolans femtio
talet elever som springer mellan husen.
Av de äldre byggnaderna finns idag tre kvar:
huvudbyggnaden, gammelgården och ett lusthus i
trädgården. De ä r alla byggnadsminnesförklarade
utvändigt, gammelgården även invändigt i den del
som förr var handelsbod. Det är nog här, i den före
detta handelsboden, nyligen renoverad och med en
utställning invigd sommaren 1988, som Erik Hägg
ström d.y. bäst skulle känna igen sig. Väggarna h ar
fått tillbaka schablonmålningama från 1800-talet
och h är finns bland annat möbler som familjen
Häggström h ar använt. Det var nämligen i gammel
gården som familjen först bodde, fram till dess att
den nya huvudbyggnaden stod fardig 1850.
Efter det a tt Häggström s flyttat från gammelgår
den, förvandlades västra delen av huset till handels
bod och kontor och sedan återigen, efter konkursen
1881, delvis till bostad. Interiören h ar bibehållits
förvånansvärt bra till idag, till stor del tack vare att
lokalerna under långa tider använts som avställ-

Torsten B urström m ålade först upp schablonmönstren på en
provyta. Foto: M atts Lundm ark.
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Kontor

Inre kontor —salong

Kontorskami

förmak

/

Förstuga

R itn ing av bottenvåningen i gam m elgården - den del som nu har
renoverats.

Gamm elgården p å Dalkarlså herrgård 1988. Till vänster ingång
en till handelsboden. Foto: U lf Andersson, Västerbottens m useum.

ningsplats for möbler och dylikt. Omkring 1950 reno
verades lokalerna lä tt och under de senaste åren h ar
hembygdsföreningen haft utställningar i dem.
Den andra delen av gammelgården h a r alltid
använts som bostad och där h a r folkhögskolan nu
bland an n at en lektionssal med modema dataterm i
naler.
I samband med byggnadsminnesforklaringen 1985
ville man göra något rejält av handelsboden. Riks
antikvarieäm betet sköt till 112.000 kronor och kom
genom Per-Anders Johansson med ett forslag till
åtgärder. Våren 1988 utförde yrkesläraren Torsten
Burström och m ålaren M atts Lundmark en stor
invändig renovering. Med i arbetet var även Bygdeå
hembygdsförening, Västerbottens museum och länsantikvarien, bland andra. En hel del möbler från
1800-talet, bevarade på herrgården och Västerbot
tens museum, flyttades till lokalerna och en utställ
ning, som beskriver familjen Häggström och han
delshuset, sattes upp.

V ilk en tid sep o k ?
Men innan renoveringen kom igång var frågorna
många. Till exempel: vilken tidsepok skulle återska62

pas? Och h u r hade det egentligen sett u t under de
olika tidsepokerna? Vilka m aterial skulle användas
- ursprungliga eller moderna? H ur mycket borde
över huvud taget röras?
Valet av tidsepok var inte så lä tt som man i
förstone kunde tro. Gammelgården genomgick många
förändringar under 1800-talet. Det enda vi helt sä
k ert vet om husets ålder är a tt det stod på platsen
1816, då Häggström flyttade in. H uset var ursprung
ligen i det närm aste en traditionell parstuga och
utvidgades någon gång före 1850 västerut med tre
rum, förstuga och vind. N är familjen Häggström
flyttade, inreddes parstugans sal till handelsbod och
tillbyggnaden till kontor och bostad åt bokhållaren.
Eftersom handelsboden var särskilt väl bevarad
med bland an n at hyllor, disk och boddrake, var tiden
1850-1881, då handelsboden var i gång, en naturlig
utgångspunkt inför renoveringen. Handelsboden
skulle bara behöva renoveras lä tt och kanske man så
småningom skulle kunna ställa upp varor och dylikt
i hyllorna? Och varför inte ordna med något slags
försäljning?
Men de andra rummen? H ur hade de sett ut?
Vilket av färgskikten och tapeterna härstam m ade
från han delstiden? Några uppgifter om h u r rummen
h ar sett u t vid olika tidpunkter fanns inte. Andra
motiv än a tt pricka exakt r ä tt i tiden fick därför till

slut avgöra valet. Till exempel valde man a tt rekon
struera e tt par schablonmålningar, som man fann
under sex lager tapet. Schablonmålningarna är tro
ligen från den tid Häggström bodde i huset, fore 1850,
men de kanske satt kvar även under handelstiden.
De ytor som behövde ommålas h ar i de flesta fall
fått samma kulör som det understa färglagret hade.
Utgångspunkten vid renoveringen var a tt man
skulle använda samma m aterial och metoder som på
1800-talet. Av praktiska skäl gjordes dock några
avstegfrån den linjen. E tt exempel är a tt taken i alla
rum och väggarna i handelsboden, som tidigare var
målade med limfärg, nu - efter nedtvättning av
limfärgen - blev målade med en modern och mindre
känslig emulsionsfärg. D etta gjordes därför att taken
var fuktskadade och det fanns risk för a tt en limfärg
skulle missfärgas av underlaget.
Möblemanget i de tre mindre rummen är från
skilda tidsepoker och miljöer. Att följa en enhetlig
linje utifrån tiden for handelsboden och möblera som
kontor och bostad å t bokhållaren gick av praktiska
skäl inte a tt genomfora - det fanns helt enkelt inga
lämpliga möbler a tt tillgå. Däremot fanns det på
herrgården och Västerbottens museum en hel del
möbler som familjen Häggström själv hade använt.
Varför inte med hjälp av dem visah u r Häggströms en
gång bodde? Rummen hade ju dessutom fått scha
blonmålningar som passar till ett sådant möble
mang.
Det som var kontorskammare, det vill säga bok
hållarens bostad under handelstiden, är nu möblerat
som ett formak med möbler som troligen fanns i
gammelgården när Häggströms bodde här; enkla
men stilfulla möbler, kanske även tillverkade i trak 
ten.
Det som var inre kontor är exklusivt möblerat till
salong och visar hur familjen Häggström hade det
under glansdagarna.
Rummet närm ast handelsboden kallades yttre
kontor under han delstiden. Det h ar inretts till kontor
med bland an n at en stor skrivpulpet m itt i rummet.
Handelsboden är, utöver den fasta inredningen,
ännu så länge ganska tom. Kanske den så småning
om kan inredas med varor och kanske kan det bli

Handelsboden 1929, m ed tapeten kvar. Foto: N ordiska museet.

någon form av försäljning. Vinden skulle också kun
na inredas. Den h a r troligen varit bostad och upp
värmd, eftersom där finns en kakelugn.

H a n d elsb o d en
Genom handelsboden passerade en gång i tiden en
mängd varor, bland annat exotiska sådana som kryd
dor, sidentyger och indigo. E tt stort varulager fanns
framme, i taket, på väggarna och på golvet. Bevarat
från den tiden är varudisken, alla väggfasta hyllor,
fönsterluckorna och den så kallade boddraken ovan
for disken. Det var vanligt a tt boddraken föreställde
djur med uppspärrade, tandrika käftar som skulle
skydda handelsm annens rörelse. Före den nu ge
nomförda renoveringen var boddraken gråmålad,
men det fanns en röd färg under. Nu målades draken
röd igen med oljefärg.
N är Häggströms använde detta rum som bostad
hade väggarna en tapet som fick sitta kvar under
handelstiden. Tapeten togs ner omkring 1950, och
väggarna målades med en vit limfärg. En b it av
denna tryckta tap et finns bevarad på en masoniteskiva i butiken. Även i tak et h a r det en gång varit
papp, troligen före handelstiden. N ågra små papp
rester fanns kvar vid renoveringen.
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H andelsboden våren 1989, efter
renoveringen.
Foto: S tellan Wengelin, Väster
bottens m useum.

Man beslöt a tt inte sätta upp en ny tapet, därför
att besökare då skulle kunna få en felaktig bild av hur
en handelsbod brukade se u t förr. I stället valde man
att behålla kulörerna i rummet; vitt på väggar och i
tak, och den grågröna, och ursprungliga, färgen på
inredning och bröstning (väggytan närm ast golvet).
Limfärgen i handelsbodens tak, liksom i övriga
tak, tvättades ner. Det fanns en del fläckar i taken,
fuktskador, och därför ommålades de inte med limfärg
som är en känslig färg. I stället ströks fläckarna med
schellack som isolerar och taken grundades med en
mager vit oljefärg. Slutstrykning gjordes med
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Webetonex, en m att, vit PVA-latex som utseende
mässigt knappast går a tt skilja från en limfärg.
Även limfärgen på väggarna i handelsboden tvät
tades ner och grundades med mager oljefärg för att
slutligen strykas med ett lager Webetonex.
Den grågröna bröstningen var målad med limfärg
och ströks nu med Webetonex bruten till grågrönt.
Den fasta, grågröna inredningen med bland an
n at disken, var i gott skick och behövde bara bättringsm ålas och gnidas in med en blandning av kokt
linolja och lacknafta; en så kallad halvoljning som
”friskar upp” färgen. Även marmoreringen på dis-

kens framsida h a r halvoljats efter a tt den b ättrats
försiktigt.
Det obehandlade brädgolvet i handelsboden, lik
som i övriga rum, var relativt väl bevarat och sam t
liga golv h a r tv ättats ordentligt rena med lut (så
kallat Faxelud) och ska i sommar även såpbehandlas.
Dörrar, foder och listverk var i handelsboden
liksom i övriga rum målade med en grågul oljefärg
som bara på några ställen behövde bättras, annars
räckte det med en halvoljning. Färgen på dessa
snickerier var i handelsboden äldre än i de övriga
rummen där det m ålats om sedan handelstiden,
troligen flera gånger.
Trots a tt den grågula kulören var mycket gam
mal, så hade några dörrar ännu tidigare varit ådringsmålade, nämligen i förmaket, salongen och kontoret.
På de två dörrsidorna in till kontoret rekonstrue
rades ådringsmålningen, en ekimitation som pas
sade väl till den fernissade pulpeten. Övriga dörrar
fick behålla den grågula kulören för enhetens skull.
De yttre fönsterbågarna och karm arna i handels
boden, liksom i övriga rum, ä r alla original och var i
ett relativt gott skick. De h a r alltid varit vitmålade
med oljefärg och nu tvättades de, skrapades, ispacklades och målades två gånger med en vit oljefärg.
Glasen till de yttre fönsterbågarna är i de flesta
fall original. N ågra inre fönster fanns inte bevarade,
utan nya h a r tillverkats.

inuti hörnskåpet, som därför läm nats orörd.
Bröstningen var m ålad i guldockra och det fanns
ännu ett likadant lager under. Nu h ar bröstningen
fått ett tredje lager guldockra.
Det fanns inga spår av tap et i det h ä r rummet,
varken ovanpå eller under panelen. Bakom panelen
fanns endast de bara stockarna som var omålade.
Under handelstiden fanns en pulpet i rummet.
Den som står h ä r nu är inte den ursprungliga. En
intressant detalj är att det i det andra skåpet i
rum m et bland an n at fanns lådor med titlar som såg,
kvarn, brandförsäkringsbrev, räkningar, Strömbäck
med flera.

K o n to ret
Rummet närm ast handelsboden kallades det yttre
kontoret under handelstiden. H är sköttes företagets
bokhållning, korrespondens med mera. Väggarna är
klädda med en panel som före renoveringen var
målad med guldockra oljefärg. Efter konkursen 1881
användes rum m et som kök, därför står en järnspis i
ettavhörnen. Troligen stod där tidigare en kakelugn.
Under den guldockra färgen fanns en grön färg
och väggarna h a r nu återfått den kulören. Rester av
den ursprungliga gröna färgen kan man se på väggen

Kontoret. Spisröret och kåpan m ålades som ett första förslag med
silverbrons. I som m ar ska kåpan m ålas m ed ljus oljefärg och
spisröret svärtas. Foto: Stellan Wengelin, Västerbottens museum.
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Inre k o n to r - sa lo n g
Även detta rum var kontor under handelstiden, det
så kallade inre kontoret. Men både fore och efter
handelstiden h ar det varit bostad. Nu h ar rumm et
inretts som en liten salong, ett rum for representa
tion, fest och firande. Ungefär så h ä r kan det ha sett
u t i huvudbyggnaden under handelshusets glans
dagar. Möblerna, förutom taffeln, h a r alla funnits på
herrgården. 1928 vid Ulrika Häggströms död skänk
tes de till Västerbottens museum, men nu h ar de
alltså ”kommit hem” igen, dock inte till huvudbygg
naden.
Väggarna hade en relativt modern tapet, och
under den fanns ytterligare fem tapetlager. U nder all

tapet fanns en schablonmålning på papp, troligen
från tiden fore 1850 då Häggströms bodde här. Kanske
fick schablonmålningen sitta kvar även under h an
delstiden. Ännu äldre än schablonmålningen var
emellertid en stänkmålning, målad direkt på väggen
och i samma ton som den ursprungliga färgen i
förstugan.
Man beslöt a tt rekonstruera schablonmålningen,
därför a tt man h är hade ett sällsynt tillfälle att
återskapa en hel interiör med denna typ av vägg
dekoration.
All papp revs ner, då den satt dåligt på väggen,
utom en bit som sparades for fram tida byggnadshistoriker. Ny papp som grund for schablonmål
ningen limmades upp med modernt våtrumslim

Inre kontor - salong. Möblerna
har tillhört fam iljen Häggström.
Foto: S tellan Wengelin, Väster
bottens m useum.
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(KP4). Förr använde man bland annat vetemjölsklister och anim aliskt lim, men eftersom det finns
risk for kondens i väggarna, då denna del av huset
num era inte ä r uppvärmd, valde man våtrumslim
som klarar fukt bättre. Även ovanpå den sparade
biten limmades papp och sedan rekonstruerades
schablonmålningen.
Pappen grundades med mager oljefärg och ströks
med en ljusgrå limfärg. Ovanpå detta målades mön
strets fyra färger i omgångar (färgem a behöver torka
emellan) med hjälp av fyra schabloner.
Nedanför schablonmålningen fanns en målad
bröstning som rekonstruerats, med gråvit botten och
stänk i blått, svart och vitt.
I rum m et finns en kakelugn. Den h ar en tunn,

”rinnande” glasyr i skiftande gulgröna farger och ett
poröst gods. Liknande kakelugnar finns i några få
exemplar i Västerbottens kustland.

K on torsk am m are - förm ak
Detta rum h ar alltid använts som bostad. Under
handelstiden var det bokhållarens tjänstebostad. Nu
h ar denna så kallade kontorskam mare inretts som
formak, ett sällskaps- och mottagningsrum. Möb
lerna ä r äldre än de i salongen, troligen h ar de ingått
i gammelgårdens möblemang under den tid Häggströms bodde här.
Även här, precis som i salongen, fanns under sex

>F

K o n to rska m m a re - fö rm a k .
Möblerna här är äldre än de i
salongen.
Foto: Stellan Wengelin, Väster
bottens m useum.
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Förstugan. I m itten av bilden dörren in till
handelsboden. Till vänster trappan upp
till vinden och till höger ytterdörren.
Foto: S tella n W engelin, Västerbottens
m useum .

lager tapet en schablonmålning, som nu rekonstrue
rats. Först revs dock nästan all gammal papp ner då
den satt dåligt, utom på två väggar där den sparades.
Under schablonmålningen fanns också en målad
bröstning som nu h a r rekonstruerats.
Schablonmönstret är uppbyggt av stora ”cirklar”
som det finns liknande exempel på från Väster
bottens kustland. För a tt måla m önstret med dess
sex olika farger användes fem schabloner.
Under schablonmålningen fanns här, liksom i
salongen, en stänkm ålning i samma ton som den i
förstugan. Kakelugnen är troligen industritillverkad
i mellansverige.
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Efter sommarens visning 1988 b ar de båda rum 
mens schablonmålningar vid dörrarna fått skador i
form av mindre fläckar, som troligen beror på a tt
besökarna h ar fingrat på m ålningarna. Limfärg är
känslig, men kanske var det också for svagt bindeme
del i fargen? Väggarna ska nu eventuellt sprutas med
ett skyddande lager cellulosalim.

F ö rstu g a n
Från forstugan leder tre dörrar vidare in i huset. Det
finns också en skrubb med trappa upp till vinden.

Utifrån m ärken i taket kan man se att trappskrubben har varit större tidigare och då fanns det ingen
dörr från förstugan till kontoret.
Liggtim m erväggarna var fore renoveringen
målade med limfärg i en grågrön kulör med rosa
stänk. Det understa färglagret, av tre, skrapades
fram och visade sig också vara en stänkmålning, men
med en rosa grundton.
En provyta med samtliga färglager h ar sparats på
väggen. I övrigt tvättades limfärgen ner och väg
garna målades, efter grundning med mager oljefärg,
med Webetonex i rosa med stänk i svart, vitt och
grått; precis som den ursprungliga färgen. Skrapningam a visade också a tt bröstningen varit målad i
en annan kulör, som nu rekonstruerats i oljefärg, en
grågulgrön kulör avskärmad med en svart linje.
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M etod er o c h m a ter ia l
Något bör sägas om de material och metoder som
använts vid renoveringen.
Lim färg var mycket vanligt långt in på 1900talet och användes bland annat till tak och väggar,
schablonmålningar och tryckta tapeter. Bindemed
let i limfärg är, som fram går av namnet, lim. Men det
finns många olika sorters lim. I äldre måleri använ
des anim aliskt lim som till exempel benlim, hornlim
och fisklim. Till dessa h ar i nyare tid tillkommit
vegetabiliskt cellulosalim. Vid renoveringen använ
des cellulosalim uppblandat med lite benlim för att
färgen skulle få bättre bindningsformåga. Limmet
blandas med vatten och pigment tillsätts .
Den vattenlösliga limfärgen ä r känslig för fukt,
men h ar då samtidigt den fördelen a tt den är lä tt att
tv ätta bort om man vill m åla om. Det ä r svårt att
måla en ny limfärg ovanpå en äldre, utom på små ytor
som vid exempelvis schablonmåleri, då den äldre
limfärgen kan lösas upp och lossna från underlaget.
Limfärg tvättas ner genom fuktning med stora
borstar. N är vattnet har trän g t in, kan färgen sedan
skrapas bort. Man kan behöva blaska på med vatten
flera gånger.

Schablonm önstret m ålas m ed hjälp av en schablon som hålls upp
m ot väggen. Foto: M atts L undm ark.

S c h a b lo n m å la d e gjorde man redan under me
deltiden i kyrkor, men tekniken blev allm änt utbredd
forst på 1800-talet. Så småningom, n är de färdig
tryckta tapeterna blev populära i m itten på 1800talet, dog schablonmåleriet ut.
Schablonmålning är egentligen ett slags trycktek
nik. Så kallade schabloner skärs u t i papp eller idag
vanligen i plast och hålls upp mot väggen. Man fyller
i det utskurna m önstret med färg, vanligen limfärg,
men det går förstås också att använda andra farger.
Det går åt en schablon per färg, utom i undantagsfall
då m önstret medger att man fyller i flera färger åt
gången. Men först m åste pappen få en grundfärg och
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den är vanligen ljus. Vid renoveringen grundades
med mager oljefärg och ljusgrå limfärg ovanpå.
Den ursprungliga pappen som schablonerna var
målade på bestod i D alkarlså av en mängd mindre
lum ppappersbitar, cirka 65x50 centimer, som lim
m ats fast på väggen. Så gjorde man innan papper
böijade tillverkas på rulle. Eftersom pappen var
skadad - den var ju överklistrad - var det ett tålamodskrävande pillerarbete a tt sätta ihop de små
bitam a för att använda dem som förlaga till schablo
nerna.
Det finns många olika slags oljefärger. I den
vanligaste typen används kokt linolja som bindeme
del. Den späds med balsam terpentin eller numera
vanligen med lacknafta. Till detta tillkommer pig
ment. Vid renoveringen användes kokt linolja och
lacknafta.
De träytor som var i ett relativt gott skick halvoljades med 30% kokt linolja och 70% lacknafta.
Halvoljan ”friskar upp” en gammal färg där binde
medlet m er eller mindre h ar förtärts och bara pig
mentet finns kvar. Man tv ättar först ytan med en
mycket svag såplösning, halvoljar den med en pensel
och torkar därefter av ytan efter något dygn med
linnetrasor.
Stänkm ålning kan göras på varierande sätt och
med olika slags fårgtyper. Ytan ska först vara grund-
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målad och sedan stänker man färg på den med
pensel, kalkkvast, björkris eller något annat lämp
ligt redskap, beroende på h u r man vill a tt resultatet
ska bli. Oftast väljer man a tt stänka med en färg som
är ljusare än grundfärgen, sam t en färg som är
mörkare.
Pigm entet, till exempel krita, zinkvitt, umbra,
engelsktrött och ockra, är själva färgäm neti färgerna.
Vid renoveringen h a r endast torra pigment i
pulverform använts, både till oljefärg och limfärg. De
så kallade brytfärger som finns a tt köpa i tub går inte
a tt använda till den vattenbaserade limfärgen,
eftersom brytfärgem a är uppblandade med olja.
Vid limfärgsberedningblöter man först pigmentet
med vatten och rör sedan u t det i bindemedlet. Vid
beredning av oljefärg rörs pigm entet först u t med en
mindre del olja för att sedan blandas med resten av
oljan och terpentin, alternativt lacknafta. Till detta
kan man tillsätta lite torkmedel (sickativ).
I äldre tider - fram till 1800-talets slut - såldes
pigmenten i form av b itar eller stänger som måste
finfördelas, rivas, av målaren. J u mer välrivna
pigmenten var, desto tunnare och mer laserande
kunde färgen göras, och den sögs då in i underlaget
och blev slitstark. Idag är de pigment som kan köpas
så finfördelade a tt man norm alt inte behöver riva
dem.

Forskning

om

Väster

Kenneth Sundbom

Under 1988 firade vårt län sitt 350-årsjubileum.
Bakgrunden till detta är den fullm akt till länets
förste landshövding, Stellan Mömer, som daterar sig
till den 5 januari 1638. Mörner hade redan år 1634
blivit utnäm nd till landshövding i ”Norrlanden”; ett
område som även omfattade Västernorrland. Den
nyupptäckta silvergruvan i Nasafjäll tog dock alltför
mycket av resurserna i anspråk, och med fullmakten
år 1638 delades Norrland upp i två län.
En av de många jubileum saktiviteter som hölls
under fjolåret var den tem adag ”A tt forska om Väst
erbottens historia”, vilken gick av stapeln den 12
november. M useerna och länsstyrelsen stod som
arrangörer for arrangem anget, som lockade ett fyr
tiotal deltagare. Inbjudna var representanter for
universitetet, studieförbunden, hembygdsrörelsen,
forskningsforeningar och enskilda.
Landshövding Sven Johansson inledde tem ada
gen med a tt tala om firandet av länets jubileum som
ett led i a tt göra länet k än t i vidare kretsar. Josef
Rydén, m ötets huvudtalare och ordförande i
Riksförbundet för hembygdsvård, behandlade äm net
hembygdsforskning. Han påpekade äm nets tvär
vetenskapliga karaktär, behovet av källkritik och av
samarbete.
Under dagen fick sedan åhörarna ta del av ett
stort antal föredrag och presentationer, vilka visade
oss bredden av den historieforskning som skett och
sker i länet.

Temadagen avrundades med en avslutande de
batt. Josef Rydén framhöll hembygdsrörelsens roll
som samordnare och visade på paralleller med Jön
köpings län. Där finns ett hum anistiskt forsknings
råd bestående av hembygdsrörelse och enskilda.
Länsantikvarie Karin Eriksson pekade på forsknings
nämnden i Gävleborgs län, bildat redan 1975, vilken
u tarb etat ett regionalt forskningsprogram. Flera
talare framhöll vikten av samarbete mellan olika
lokala organisationer och behovet av ett samarbetsorgan.
Karin Eriksson sade a tt forskningsrådets uppgif
ter skulle kunna vara a tt ordna kurser och att dra
upp gemensamma riktlinjer. Karl-Ivar Åsander,
Folkrörelsearkivet, påpekade a tt andra viktiga upp
gifter är uppbyggnaden av bibliotek och förteck
ningar över forskningen i länet.
Mötet var enigt om bildandet av ett forskningsråd
for Västerbotten, och diskussionen utm ynnade i att
en arbetsgrupp skapas för detta ändamål. Kenneth
Sundbom fick i uppdrag a tt samm ankalla till ett
konstituerande sammanträde.
Till temadagen hade deltagarna läm nat uppgifter
om aktuella uppsatser, avhandlingar, studiecirkel
arbeten, forskningsprojekt med m era med anknyt
ning till Västerbottens historia. En förteckning över
detta m aterial lämnades till deltagarna och kan även
beställas från Folkrörelsearkivet, Västerbotten.
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Gå

på

kurs

• VÄSTERBO TTENSKU RSEN 26-28 maj

• SPINNING PÅ LÅNGROCK

Dialekter i Västerbotten, fristående fortsättningskurs.
H uvudlärare: Lars-E rik E dlund.
N ärm are upplysningar: V indelns folkhögskola, tel 0933 t 10024.

Tid: 2 8 /8 -1 1 9 .
Plats: G amm lia.
K ursavgift: 450 kr.
Lärare: Kerstin Gustafsson, Skrekarhyttan.
Inform ation: hem slöjdskonsulenten, tel 13 79 25.
Sam arr: Västerbottens läns hemslöjdsförening, ideell.
A n m ä la n senast 31 / 7.

• KU RS I FO RNM INNESINVENTERING
Kursen riktar sig till alla som har ett intresse av arkeologi och
särskilt till dem som gärna är ute i naturen. Du få r lära Dig den
bästa tekniken a tt leta, h u r m an beskriver fornläm ningar och
exakt m arkerar deras lägen p å kartan. E n kort introduktion om
förberedelser i arkiv och bibliotek kom m er a tt ges första dagen.
Tid: 5 -9 /6 .
Plats: Holmön (logi kan ordnas i H olm ö stugby).
Kursavgift: 600 kr (ej resor och logi).
Lärare: Arkeolog Sten Gardeström.
Inform ation: museet, tel 118635, Å sa Lundberg-Spång.
Sam arr: Folkuniversitetet.
A nm äla n senast 1 9 /5 , kursavg. betalas senast 1/6.

• ULLKÄNNEDOM (preliminärt)
Tid: 2 1 /8 -2 5 /8 .
Plats: G amm lia.
Lärare: A la n Waller.
Inform ation: hem slöjdskonsulenten, tel 13 79 25.
Sam arr: Västerbottens läns hemslöjdsförening, ideell.

• ARKEOLOGISK UTGRÄVNING
FÖR AM ATÖRER
Som m aren 1988påbörjades en utgrävning av en 5.000 år gam m al
hyddbotten. D enna som m ar fortsätter arbetet. Du få r då en
orientering om hur en utgrävning g å r till. Du lär Dig också känna
igen stenåldersfynd, rita av detaljer i jordlagren eller påträffade
konstruktioner och göra en nivå- och fosfatkartering.
Tid: 1 2 -16/6.
Plats: Sandsjöns stugby, söder om Sorsele (logi kan ordnas i
stugbyn).
K ursavgift: 550 kr (ej resor och logi).
Lärare: Å sa Lundberg-Spång.
Inform ation: museet, tel 118635, Å sa Lundberg-Spång.
Sam arr: Folkuniversitetet.
A n m älan senast 1 9 /5 , kursavg. betalas senast 1 /6 .

• TUNNBRÖDSB.ÅKNING
Lär Dig baka tunnbröd i museets bagarstuga.
Tid: 4 -8 /9 .
Plats: G am m lia.
Kursavgift: 400 kr.
Lärare: Inger Persson.
Inform ation: museet, tel 11 8 6 3 5 B ritta Lundgren.
Sam arr: Medborgarskolan.
A nm älan senast 1/8.
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Barnkurser:
• FORNTID STEKNIK (stenålder)
Du få r prova på a tt t.ex. slå stenverktyg, drilla eldborr, bereda
skinn, laga m at i kokgrop m.m.
Tid: Tid: 13-1616 kl 9.30 eller 13-15.30. (9-12 år).
Plats: Arkeologiska försöksom rådet vid Prästsjön, Umeå (lokal
buss till Umedalen, därefter prom enad ca 400 m).
K ursavgift: 100 kr.
Ledare: G unilla Frykholm , Sten Gardeström.
Inform ation: museet, tel 11 86 35, B ritta Lundgren.
A n m älan senast veckan innan kursen börjar.

• BÄ, BÄ, VITA LAMM, VAD GÖR VI MED DIN
ULL?
Du få r lära känna ullen genom a tt karda, spinna, tova och färga
den.
Tid: 1 4 -1 8 /8 kl 9-14. (9-16 år).
Plats: Gammlia.
Kursavgift: 100 kr.
Lärare: G un Pettersson.
Inform ation: museet, tel 11 8635, B ritta Lundgren.
A n m ä la n senast 1 /8 .

• FO RNTID STEKNIK (järnålder)
Du få r prova på att tillverka lerkärl, sm ida en egen kniv, slunga
band, laga m at i kokgrop m.m.
Tid: 1 9 -2 2 /6 k l 9.30-12 eller 13-15.30. (9-12år).
Plats och ledare: se kursen ovan.
Kursavgift: 100 kr.
Barnen ska ha m atsäck med, sam t oömma kläder.
A nm älan senast veckan innan kursen börjar.

För yngre barn och de barn som inte vill gå en hel kurs fin n s
M IN IM U S i skolmuseet
2 6 /6 -1 8 /8 , m åndag-fredag kl 12-16.
Du kan prova p å g am la slöjdtekniker, göra leksaker, leka
gam la lekar m .m. - Gratis!

I nästa num m er

Omslagsbilderna

Ricklundgården är en märklig byggnad - en vit,
rappad villa som ligger högt på en kulle vid Kultsjön
i Vilhelminafjällen. Villan byggdes på 1940-talet av
konstnärsparet Em m a och Folke Ricklund; Emma,
bonddotter från Saxnäs, Folke, konstnär, vasaloppsåkare och björnjägare. Idag är Ricklundgården ett
museum och har gästateljé för konstnärer.

Omslagets framsida visar en tvärsektion - ett snitt genom östra delen av majorsbostället Nyborg. Akvarell
av Ove Nilsson, FFNS 1989.
Baksidesbilden visar den då omöblerade men
färdigrenoverade salongen innanför brukshandeln i
gammelgården, Dalkarlså. Foto U lf Andersson,
Västerbottens museum 1988.
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