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ABSTRAKT 
 
Syftet med arbetet var att som blivande historielärare lyfta fram kunskaper om 

Lejonströmsbron för att väcka intresse kring den som en lämplig utgångspunkt i skolarbete 

och i undervisande form. En viktig händelse inom kommunikationsområdet var att det år 1686 

kom en kyrkolag i Sverige som sade att alla måste vara medlemmar av statskyrkan, besöka 

gudstjänsterna regelbundet och närvara med de husförhör som prästerna höll för att 

kontrollera kristendomskunskaperna hos sina församlingsbor. Kristendomens spridning 

bidrog på det sättet till bättre vägar eftersom människor var tvungna att ta sig till kyrkan och 

att röja väg och bygga broar ansågs vara en religiös handling. En annan sida på satsningen att 

utveckla kommunikationerna under 1600-talet var att främja integrationen av landets olika 

delar men också för att underlätta transporter. Manskap, material och inte minst information 

till och från slagfälten kan utgöra exempel på sådana transporter. De stora vägarna rätades ut, 

breddades och fick nya broar, på så sätt bidrog staten till utvecklingen. Broar av trä byggdes 

till slutet av 1700-talet. Över Skellefteåälv var det särskilt höst och vår riskabelt att färdas 

över älven i de strida strömmarna och de ökade transporterna gjorde att behovet av en bro 

med tiden blev allt starkare. Lejonströmsbron mäter idag 207 meter totalt, med en spännvidd 

på 173 meter, är fem meter bred och står kvar på samma plats där den ursprungligen byggdes. 

Lejonströmsbron var det enda sättet för människor utan båt, att färdas över älven mellan år 

1737-1913. Möten mellan människor, handelsutbyte och möjligheten till kyrkobesök 

underlättades i hög grad efter brons tillkomst. Lejonströmsbron är Sveriges äldsta och näst 

längsta träbro i bruk och sedan 1994 är, tack vare sitt tekniska och estetiska utförande, 

Lejonströmsbron klassad som byggnadsminne. 
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1. INLEDNING 
Möten människor emellan på äldre tid var inte lika frekventa som idag och transporter med 

varor var långsamma och strapatsrika. Sommartid användes stigar till fots och båtar på sjöar 

och älvar. Vintertid brukades häst och släde över vattendrag vilket gjorde transporterna 

enklare. Tunga transporter kunde endast genomföras under vinterhalvåret. Stigarna blev på 

1600-talet framkomliga för häst och vagn i Västerbottens län förutom i Lappmarken där det 

dröjde hundratalet år ytterligare.1  

 

I Sverige tog brobyggandet fart under medeltiden. Uppmuntrandet av brobyggande och 

vägförbättringar kom från kyrkan som då hade sina glansdagar. Kyrkan tillät exempelvis 

söndagsarbete om det gällde brobygge.2  

 

På 1600-talet gick den gamla riksvägen, även kallad Norrstigen längs Bottenvikens kust, 

vilket var dåtidens E4. Sträckningen gick något längre västerut än idag. Via Kåge skulle 

vägen gå förbi landskyrkan i Skellefteå över älven till Sunnanå. Till att börja med fanns här 

ett vadställe vilket följdes av ett färjeställe vilken i sig av allt att döma hade anor från 

förkristen tid.3  

 

Skellefteå landsting bestämde i vad som kom att kallas 1681 års kyrkotur att den som bodde 

inom en mil från kyrkan skulle komma varje söndag till predikan, inom två mil varannan och 

så vidare.4 Kyrkbesöken var tidskrävande och behovet av övernattningsplatser gjorde att en 

kyrkstad byggdes upp. Kyrkstaden användes också som marknadsplats.5 Dåtidens färja som 

fraktade folk, varor och boskap bör rimligtvis ha varit en ganska osäker och farlig överfart, 

antagligen gick många liv till spillo. Befolkningen ökade och handeln växte vilket medförde 

att behovet av en tryggare överfart blev mera efterfrågad.6  

 
Ett par hundra meter väster om Skellefteås nuvarande stadskärna är den välbevarade träbron 

belägen vilken fortfarande används för cykel och biltrafik. I dess närhet ligger Landskyrkan, 

Bonnstan och Nordanåområdet. Under sommarmånaderna blomstrar detta centrum med 

caféverksamhet, midsommarfirande, marknader, teater, bröllop, löptävlingar och inte att 
                                                 
1 Dalgård K, Broar i Västerbottens län En kulturhistorisk inventering (1995), s 9 
2 Fahlgren K, Skellefte sockens historia (1956), s 27 
3 Hallinder A, Från Nordanå till Lejonström – en vandring på historisk mark i en naturskön miljö, s 24 
4 Bergling R, Kyrkstaden i övre Norrland, s 111f 
5 Hallinder A, Från Nordanå till Lejonström – en vandring på historisk mark i en naturskön miljö, s 16 
6 Lundmark I, Skellefteå – en 150-årig historia (1995), s 34 
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förglömma älvsfiske. Den vackert röda träbron används ofta i beskrivning av hemstaden av 

invånarna i Skellefteå, men vad vet gemene man egentligen om denna bro?  

 

1.1 SYFTE 
Som blivande historielärare vill jag lyfta fram kunskaper om Lejonströmsbron för att väcka 

intresse kring den som en lämplig utgångspunkt i skolarbete och undervisande syfte. För att 

nå detta övergripande syfte väljer jag att ställa fyra frågeställningar att söka svar på. 

 

- Hur och varför kom Lejonströmsbron till, vad låg bakom och ge några exempel på 

vilka problem och möjligheter som följde. 

- Har det hänt några intressanta händelser på och kring bron som kan vara angelägna att 

föra vidare till kommande generationer? 

- Vad har Lejonströmsbron och dess omnejd betytt ur ett historiskt perspektiv och under 

modern tid, betyder den något för den regionala och lokala identiteten, i så fall hur 

yttrar det sig? 

- Hur skulle ett besök vid Lejonströmsbron kunna användas i undervisande syfte? 

 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 
Tidsmässigt kommer rapporten att gå tillbaka ända till tiden kring 1300- talet och sträcka sig 

till slutet av 1900- talet. Tyngdpunkten kommer dock att läggas på tiden kring brons tillkomst, 

med andra ord i slutet av 1700-talet. Att jag går tillbaka så långt i tiden som 1300-tal är av den 

anledningen att jag vill ge en så tydlig bild som möjligt om bakomliggande orsaker till bron.  

 

1.3 VARFÖR ÄR DETTA AV INTRESSE? 
Bron har klassificerats som kulturhistoriskt värdefull och har utsetts som ett byggnadsminne 

sedan 1994. Den är unik i Sverige genom att det är den äldsta bevarade träbron. Bron ligger 

centralt till på västra sidan av staden med flertalet skolor inom olika stadier i närheten. 

Anledningen för mig att göra detta arbete är i första hand att jag anser att det skulle kunna 

göras fler besök kring bron i utbildande syfte. Dessutom använder sig många Skellefteåbor av 

Lejonströmsbron när de skall berätta om sin hemstad. Det gör att frågor om vad bron betyder 

för staden och vilken identitet den bidrar med också känns relevanta. Hur såg samhället ut, 
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kommunikationerna, lagarna och så vidare? Min åsikt är att det som händer i nutid påverkas 

mycket av bakomliggande förhållanden och händelser. 

 

1.4 METOD OCH MATERIALDISKUSSION 
Metoden som används i rapporten är i huvudsak kvalitativ men eftersom delar av rapporten 

jämför hur andra broar uppkommit och sett ut kan det sägas att det finns en komparativ 

synvinkel på delar av arbetet. Litteraturstudier ligger till grund för mitt arbete och det 

redovisas i beskrivande och analyserande form i denna uppsats. Det lokala museets arkiv har 

bidragit med böcker, protokoll och bilder. Assistent Stig-Henrik Wiklund har med stor 

entusiasm och kunskap bistått mig i mitt arbete.   

 

I min strävan att finna svar på huruvida Lejonströmsbron ger lokal identitet och betydelse har 

jag använt mig av turistinformationens material och personal.  

 

Det material som jag funnit inom ämnet bygger på ingenjör (vid vägförvaltningen i 

västerbottens län) Bertil Lindqvists omfattande arkivforskning. Dessa protokoll från olika 

instanser har utgjort grunden till den enda bok som jag funnit som enbart avser detta ämne. 

Rudolf Kolms, Lejonströmsbron i Skellefteå. Kolm arbetade på 1960-talet som överingenjör i 

väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och gjorde senare en historisk beskrivning över bron vilken 

utgavs efter hans död. Enligt insatta i ämnet är Kolm hittills obestridlig och har även för mig 

utgjort huvudkälla. De uppgifter jag främst använt mig av i denna bok är de som handlar om 

brons tillkomst och beslut kring detta. Även fakta om avgifter och böter är hämtade ur Kolm. 

Nämnas bör att vid Umeå stads brand 1888 förstördes stora delar av handlingar angående 

Lejonströmsbron när länsstyrelsens arkiv brann ned. På Skellefteåmuseets arkiv; 

kunskapskällan; finns även B-uppsatsen, Lejonströmsbron ett stycke kulturhistoria, av 

Ingegärd Björk och Britt Lundmark från 1995. Jag själv tillsammans med Madelene 

Mikaelsson har också en B-uppsatts med titel Lejonströmsbron- en del av Skellefteå liggande 

på museets arkiv.  

 

1.5 DISPOSITION  
De frågeställningar som jag skall försöka söka svar på kommer också att ligga till grund för 

hur dispositionens upplägg ser ut. För att sätta in Lejonströmsbron i ett sammanhang kommer 

det första kapitlet att redogöra för allmänna situationen i landet vid den gällande tiden. En 
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betydande del kommer även att behandla vägnät, broar, konstruktioner och så vidare. Tredje 

delen i rapporten handlar kan sägas vara själva kärnan i uppsatsen och handlar om själva bron. 

Sedan följer ett kapitel som behandlar det som ska försöka lyfta fram händelser och 

intressanta/udda uppgifter för att väcka ett intresse. Frågan om lokal identitet kommer att ges 

utrymme i kapitel sex. Kapitel sju handlar om utbildningsmöjligheter och ges ett relativt stort 

utrymme eftersom det är en fråga som starkt kan kopplas till själva syftet med rapporten. I 

detta kapitel angående skolans möjligheter till nyttjande av bron kommer det avsnittet att helt 

bygga på idéer och uppslag som uppkommit under arbetets gång. Dessa är mina egna och 

skall ses som förslag och utgångspunkter för lärare eller andras intresserade.   

   

2. HISTORISK ÖVERSIKT 
Stormaktstidens slut markeras ofta med Karl den XII: s död 1718 och freden i Nystad 1721. 

Den så kallade Frihetstiden och Gustavianska tiden tog vid, enväldets tid var slut. Makten 

tyngdpunkt lades hos riksdagen och den sociala ordningen var den samma, adel, präster, 

borgare och bönder hade sin givna plats. Adeln var vinnarna i det politiska spelet eftersom de 

var de personer som satt på viktiga poster samt hade ensamrätt till alla höga ämbeten och 

officersposter. Prästerna hamnade i en situation med ännu mera självrekrytering från de egna 

hemmen. För borgarna blev läget så att det utkristalliserades fler storköpmän, framför allt i 

storstäderna, som höjde sig över övriga ståndsbröder i fråga om livsstil och välstånd.7  

 

Böndernas stod som tidigare långt bakom de övriga, socialt, ekonomiskt och politiskt men 

sakta förbättrades deras situation något och 1723 kunde kronobönderna friköpa sina gårdar 

vilket hade sin största betydelse på det sociala planet, inte det ekonomiska. De egendomslösa 

hade det riktigt dåligt, av dessa var de flesta tjänstefolk eller ofta kallade tjänstehjon. De lydde 

helt under husbondens envälde och var tvingade att lyda under dennes husaga. Örfilar och 

prygling var vanliga straff mot slarv eller uppstudsighet.8 Det fanns ändå de som hade det 

ännu sämre, fattighjonen och dess närstående grupper. Dessa kunde leva på fattighus eller 

som inhyseshjon och erhöll därigenom kost och logi. Det var en relativt stor del av 

befolkningen som tillhörde detta bottenskikt: ogifta mödrar, lösdrivare, olika handikappade, 

allehanda sinnessjuka osv. Säkert är att nödår och epidemier drabbade dessa särskilt hårt.9     

 
                                                 
7 Larsson H-A, Boken om Sveriges Historia, s 182f 
8 Ibid, s 184 
9 Carlsson S, Den Svenska historien, s 219 
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Under frihetstiden var Sverige fortfarande ett jordbrukarland med omkring 80 % av 

befolkningen som försörjde sig på jordbruket och dess olika binäringar. Problemen på 

landsbygden var att barnkullarna var stora och trots att många hemman delades var det 

omöjligt att förse alla söner och mågar med jord. Ta värvning som soldat var ett alternativ 

men många fick nöja sig med ett litet torp på en avsides plats.10            

 

2.1 SVERIGE I STORT 
Riksdagen som skulle sammanträda minst vart tredje år bestod som förut av representanter 

från de fyra stånden. Dessa hade ensamrätt på att stifta lagar och pålägga skatter. Det mesta 

arbetet skedde dock i utskott där det ”sekreta” (hemliga) var det viktigaste. De hanterade 

frågor om utrikespolitik, finanser och försvar. Fortfarande var kungens uppgift att styra riket, 

men det måste ske genom rådet. Detta utsågs av kungen efter förslag från riksdagsutskott och 

i praktiken så blev det rådsherrarna som styrde Sverige.  Det mest inflytelserika ståndet blev 

adeln med dubbel representation i sekreta utskottet och i utskottet som gjorde upp förslag till 

riksråd. Bönderna ansågs för lättledda och okunniga för att överhuvudtaget sitta med i dessa 

utskott. 3,5 % av befolkningen utgjordes på den här tiden av adel, präster och borgare men de 

besatt ändå tre av fyra röster vid riksdagen.11  

 

De enhetliga lagarna för riket som existerade hade skapats under 1300- talet. Det var ett 

svårbegripligt, gammalt och oöverskådligt system som rådde. Flera års arbete ledde fram till 

en ny lag 1734. Stor förtjusning rådde över den nya lagen som rättsligt innehöll få nyheter 

men istället anpassades till seklets rättspraxis samt blev betydligt enklare och mera 

lätthanterlig. Mycket är omskrivet och ändrat men den svenska lagboken bär fortfarande 

namnet, Sveriges rikes lag, gillad och antagen på riksdagen 1734. Fullmakt, pant och ränta, 

arv och testamente, familjerätt, borgen, konkurs är alla bestämmelser från den tiden som 

gäller än idag i vårt gällande rättsordning system. Detta visar att lagverket från den tiden har 

delar som i grunden fungerat bra sedan dess.12  

 

Länders ekonomiska styrka bestod i ett lands tillgång på internationellt gångbara likvida 

medel, alltså mynt och myntmetaller. Precis som i många andra länder i Europa var det 

merkantilistiska tankar och handlingar som rådde i Sverige. Regeringen uppmuntrade och 

                                                 
10 Carlsson S, Den Svenska historien, s 206 
11 Larsson H-A, Boken om Sveriges Historia, s 184f  
12 Carlsson S, Den Svenska historien, s 72f 
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stödde näringar som industri, hantverk, handel och sjöfart. Tjära, trävaror och stångjärn var 

viktiga exportvaror. De större verkstäderna, manufakturerna, fick statsstöd och höga tullar 

sattes på utländska varor.13

      

2.2 VÄSTERBOTTENS HISTORIA  
Västerbotten lär inte ha varit isolerad från övriga Sverige under tidigare århundraden. 

Färdvägar från norr och söder, öst och väst påstås ha korsat varandra.14    

 

Svenska kronans (statens) sätt att förbinda de södra landsdelarna med de norra delarna av 

landet hade sedan 1300-talet på ett sett skett med birkarlar. Dessa birkarlar var handelsmän 

med ensamrätt som köpte upp olika typer av skinn och sålde vidare. Dessa var då bosatta vid 

kusten.15 Första halvan av 1500-talet var en gynnsam period i övre Norrland och Sverige som 

helhet. Fred rådde och klimatet var bättre än vad det skulle bli mot slutet av århundradet. 

Befolkningen ökade på det stora hela under denna tid. Vid kusten utnyttjade 

bondebefolkningen fiskesjöar i inlandet under vårarna då gäddan och abborren lekte. Så långt 

västerut som till dagens Malå fiskade bönderna. 1560 vände utvecklingen. Nordiska 

sjuårskriget som varade 1563-70 blev inledningen på en nära 200-årig krigsperiod, dessutom 

blev klimatet sämre de sista åren av 1500- talet. Köldperioden som kallas Lilla istiden sträcker 

genom hela 1600-talet och följden blev att många hemman på grund av detta lämnades och 

fick förfalla. För bönderna vid kusten blev det omöjligt att besöka fisketräsken i inlandet.16  

 

Västerbotten som vid den här tiden innefattade även Norrbottens län och finska Österbotten 

bildade 1611 sin egen lagsaga. Den var dock av mindre betydelse eftersom hela Norrland 

hamnade under Svea hovrätt som inrättades i Stockholm 1614.17 Städerna i Västerbotten, 

Umeå, Piteå, Luleå och Torneå, grundas åren 1621-22 och all handel skulle i princip äga rum 

där. Skellefteå socken fick dock ingen egen stad utan hamnade under Piteås handelsdistrikt 

tillsammans med Burträsk socken och Piteå lappmark. Umeå handelsdistrikt placerade 

Lövångers socken under sig. Färderna till Stockholm och Mälardalen upphörde nu för 

bönderna, endast städernas borgare förfogade över rätt till denna handel. Däremot kunde 

bönder segla med produkter från den egna gården till övriga städer i Norrland och ett viktigt 
                                                 
13 Larsson H-A, Boken om Sveriges Historia, s 186f 
14 Liljeroth E, Västerbotten ett bildverk, s 15 
15 Larsson H-A, Boken om Sveriges Historia, s 164 
16 http://lokalhistoria.skelleftea.org/historia.htm#Under%20mitten%20av%201500-talet  
17 http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/vasterbotten.htm  
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resmål för områdets bönder blev då Härnösand. Det mesta utbytet mellan borgarna och 

bönderna ägde rum på marknader som grundades i Storkåge, Skellefteå, Lövånger och 

Burträsk. Inlandets motsvarighet är de marknader som grundas i Arvidsjaur och Arjeplog där 

handel, skatteuppbörd, ting och gudstjänst hölls vid samma tillfälle.18  

 

1765 gjordes lättnader i handelsrestriktionerna som tidigare rått. Utrikeshandel släpptes fri 

och bönderna kunde börja handla med Stockholm. Norrlandskusten blev under en 100-

årsperiod den viktigaste platsen i hela Europa inom varvsindustrin. Skogarna fanns ännu kvar 

och flera finbladiga sågverk sattes upp.19 1810 delades länet och Norrbotten har sedan dess 

varit ett eget län.20   

  

2.3 SKELLEFTEÅ FÖRR  
För ca 8000 år sedan satte de första människorna sina steg i trakterna kring dagens Skellefteå, 

sagt utifrån dagens vetskap. Då gällde naturligtvis jakt och fiske i stora orörda vatten och 

skogar som livnäring. Utvecklingen i området har skett i en ojämn takt. Under medeltiden 

förekom en positiv utveckling. Jordbruket och boskapsskötsel var huvudnäring men jakt och 

fiske var fortfarande viktigt för folket. Tidiga, någorlunda säkra befolkningsuppgifter säger att 

Skellefteås omgivning hade år 1413 en folkmängd på 450 personer. 1543 har siffran stigit till 

2 632 personer fördelat på 54 byar, 1749 är det 1 597 män och 2 068 kvinnor.21  

 

Burskap kallades det när man hade kunglig majestäts tillåtelse att bedriva handel. På 1500- 

talet var det endast köpmännen i städerna som färdades på marknaderna som hade detta. 

Naturligtvis förekom det handel i smyg av bönderna på landet, kontrollen var inte så lätt att 

genomföra. Fram till mitten av 1500-talet hade det skett en positiv utveckling i 

Skellefteåområdet men sedan skedde en tillbakagång under ett par århundraden. De många 

krigen kan sägas vara huvudorsaken till detta. Vid Poltava 1709 hade hela Skellefteå kompani 

blivit utplånat, många hemman fick förfalla och bygden led stor brist på unga arbetsföra män. 

Först en bra bit in på 1700-talet sköt utvecklingen fart igen i det område som idag är Bonnstan 

(gamla kyrkstaden) väst om dagens stadskärna.22

 
                                                 
18 http://lokalhistoria.skelleftea.org/historia.htm#Under%20mitten%20av%201500-talet  
19 http://www.skelleftea.se/default.asp?id=2000&ptid=&refid=2901  
20 http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/vasterbotten.htm
21 Lundmark I, Skellefteå – en 150-årig historia (1995), s 13 
22 Ibid, s 14 
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Runt 1750 hade byggnader och gårdar renoverats och en folkökning tog sin början igen. 

Försörjningsfrågan blev då aktuell och många löste det genom att bli hantverkare. En annan 

sysselsättning som många försöjde sig på var flottning som tack vare de finbladiga sågverkens 

tillkomst inleddes i vattendragen. Det viktigaste sättet för en bonde att få kontanta medel blev 

tjärbränning som ökade i omfattning och spreds till inlandet. Upplysningstiden är en tid när 

det gjordes flera försök att utveckla näringar och sprida nya rön. Bland annat skickade 

kyrkoherden Pehr Högström i Skellefteå begåvade personer på utbildning till Stockholm. Han 

planterade även Västerbottens första äpple och gjorde andra försök med nya växter. Initiativet 

till socknens första barnmorska 1757 låg han också bakom. Hans hustru lät vaccinera barnen 

mot smittkoppor. På Prästbordet (ett område alldeles invid landskyrkan och Lejonströmsbron) 

uppstod ett centrum för bildning där det bodde hantverkare, militärer, kyrkliga tjänare och 

olika tjänstemän. Denna befolkning var rörlig och hade kontakter med andra delar av Sverige 

och Finland.23

 

Kyrkoherden Nils Nordlander var mannen bakom stadsplanerna i Skellefteå. Piteå och Umeå 

protesterade naturligtvis mot denna tanke. Piteåborna ansåg att staden skulle förläggas till 

Kåge där det fans gott om plats och en hamn. Umeåborna ville ha staden så nära dem som 

möjligt men inte i närheten av landskyrkan av den orsaken att det inte fanns tillräckligt med 

plats där. Nordlander ansåg även han att staden inte skulle byggas i närheten av kyrkan 

eftersom han fått nog av superi och bråk under marknadsdagarna alldeles i närheten av 

kyrkan. Efter allehanda stämmor och utredningar ändrade Nordlander sig och ansåg då att den 

nya staden skulle anläggas i Norrböle by. Staden som ligger placerad där idag fick kunglig 

sanktion 1845.24

 

2.4 KYRKANS ROLL 
År 1686 kom en kyrkolag i Sverige som sade att alla måste vara medlemmar av statskyrkan, 

besöka gudstjänsterna regelbundet och närvara med de husförhör som prästerna höll för att 

kontrollera kristendomskunskaperna hos sina församlingsbor.25 Stormaktsväldets hade byggts 

upp av enligt Carlsson ”hårda män” och de styrandes ideal med sträng samhällsdisciplin och 

ordning genomsyrade då även religionen. Många påbud och förordningar om kyrkolivet 

                                                 
23 http://www.skelleftea.se/default.asp?id=2000&ptid=&refid=2901   
24 Lundmark I, Skellefteå – en 150-årig historia (1995), s 16f 
25 Larsson H-A, Boken om Sveriges Historia, s 188 
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kompletterade kyrkolagen. Prästerna roll som statsreligionens övervakare och ledare i 

församlingen var synnerligen stark.26

 

Människorna var med andra ord ålagda att regelbundet besöka kyrkan. Prästernas plikt var att 

se till att församlingsborna följde påbudet. På söndagarna var det strängt förbjudet att utföra 

mer än de nödvändigaste sysslorna som då skulle ske under ”gudeliga tankar med böner, lov 

och tacksägelse”. Gäster under söndagsmiddagen, jaga eller fiska under gudstjänsttid var 

förbjudet. Fylleri, svordomar, kyrkobuller, tobaksrökning vid kyrkan eller annat som störde 

vilodagen och gudstjänsten bestraffades vanligen med böter och stockstraff. I norra delarna av 

landet uppkom det tidigt ett problem med de oerhörda avstånden till kyrkorna. Det var 

omöjligt att hinna till och från kyrkan under en och samma dag. Behovet av ett 

övernattningshus dök upp och de norrländska kyrkstäderna uppstod då, de allra tidigaste 

spåren av när de har sitt ursprung leder ända till 1400-talet. Vid 1700-talet fanns det i norra 

delarna av landet ett trettiotal kyrkstäder. Skellefteå kyrkstad (anor från 1600-talet) hörde till 

de största och rikaste med både två och trevåningshus.27   

 

En kyrkstad var alltså en tillfällig bostad för dem som reste till kyrkan från långa avstånd och 

behövde en övernattningsplats. Bostäderna var därför inredda på ett enkelt sätt och sparsamt 

möblerade. Fönsterluckorna som användes när ingen var där är typiska för hur husen såg ut. 

Kyrkstäderna användes också som permanent boende för änkor, soldatfruar, hantverkare 

fattiga, sjuka och de som inte ägde någon jord för att nämna några.28 Naturligtvis kom 

kyrkstäderna inte bara att tjäna det kyrkliga livet. Naturliga samlingsplatser för att träffa folk 

för allehanda syften hade nu uppkommit. Handel, avtal om förlovningar och giftermål, skaffa 

tjänstefolk eller kanske bara supa, prata och umgås med andra.29     

     

Under 1600-talet kom prästerskapet och sockenmännen överens om en så kallad kyrkotur. De 

stränga kraven om besök i kyrkan varje helg- och söndag blev en allt för tung uppgift. 

Bestämmelser om kyrkotur beslutades för hela Västerbotten vid Skellefteå landstig 1681. Där 

fastställdes att de som bor inom en mil från kyrkan var skyldiga att komma varje söndag, två 

mil var annan och inom tre mil var tredje och så vidare.30

                                                 
26 Carlsson S, Den Svenska historien, s 56 
27 Ibid, s 63 
28 Bergling R, Kyrkstaden i övre Norrland, s 40f 
29 Carlsson S, Den Svenska historien, s 63 
30 Bergling R, Kyrkstaden i övre Norrland, s 111 
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3. KOMMUNIKATIONER 
Kommunikationssystem har alltid spelat en viktig roll i samhällsutvecklingen. Inte minst 

inom den ekonomiska aspekten kan det påvisas. Utan kontakt med andra områden var det 

svårt eller rättare sagt omöjligt för framgångsrika platser och samhällen att skapa tillväxt. 

Obestridligt har kommunikationer varit en viktig faktor som också lett till en social utveckling 

som format landet och världen som den ser ut idag.31  

 

3.1 TRANSPORTER I ETT HISTORISKT PERSPEKTIV 
Under romarrikets storhetstid band ett nät av för sin tid och för lång tid framöver utmärkta 

vägar samman stora delar av Europa. I Norden var det annorlunda. Stora skogar, ödemark och 

myrar präglade naturen och att färdas på land var att följa dåligt röjda stigar. Stegvis 

förbättring skedde och sankmarkerna fylldes med sten och jord, detta kallades att ”broa”. Bro 

var alltså inte bara något som överbyggde öppna vattendrag.32 De naturligaste materialen för 

brobygge har i årtusenden varit sten och trä.33 Äldsta kända stenbron i Sverige som det finns 

rester av är Jarlabankes bro i Täby, från år 1100.34 Kristendomens spridning bidrog till bättre 

vägar eftersom människor var tvungna att ta sig till kyrkan och att röja väg och bygga broar 

var ”ett till gud behagligt verk” som gav salighet.  Landskapslagarna inrymmer de första 

lagarna om vägar. När landskapen enades sammanfattades dessa till en gemensam lag. I 

landslagen gick att läsa att de som nyttjade vägen skulle sköta väghållningen och att väg- och 

brosyn skulle ske vid bestämda tider på året. Gustav II Adolf ansåg att vägarna var av 

undermålig karaktär och drog upp riktlinjer om ett bättre och större vägnät över landet. Axel 

Oxenstierna fullföljde hans planer och i mitten av 1600-talet hade Sverige ett slags 

huvudvägnät som fortfarande var dåligt men det kom ända till 1900-talet att utgöra stommen i 

Sveriges vägnät.35  

 

Syftet med satsningen att utveckla kommunikationerna under 1600-talet var att främja 

integrationen av landets olika delar men också för att underlätta transporter av olika slag. 

Manskap, material och inte minst information till och från slagfälten kan utgöra exempel på 

sådana transporter. De stora vägarna rätades ut, breddades och fick nya broar. En av dessa 

vägar var Norrstigen från Stockholm och norrut till Bottenviken. Till glesbefolkade områden 
                                                 
31 Andersson Å, Strömquist U, K- samhällets framtid, s 12f 
32 Andersson Å, Strömquist U, K- samhällets framtid, s 83 
33 Hedin G, Broar i Sverige och världen, s 234 
34 Ibid, s 266 
35 Andersson Å, Strömquist U, K- samhällets framtid, s 83f 
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byggdes nya vägar. Här kan också nämnas att nyhetsförmedling var en viktig del av 

regeringens ansvar. Oftast skedde det i propagandasyfte. Riksdagskallelserna var ett forum 

men kyrkan involverades också i detta. Böndagsplakaten användes men prästerna blev också 

ålagda att läsa såväl inrikes som utrikes nyheter från predikstolen.36 Vägarna förföll under 

stormaktstiden på grund av krig och den aktiva utrikes politiken som då hade varit. Under 

frihetstiden gjordes nya ansträngningar att förbättra transportlederna.37    

 

Sammanfattningsvis kan sägas att sedan Medeltiden har den svenska staten tagit på sig ett 

övergripande ansvar angående transportnätet. Fram till 1800-talet var detta ett mera informellt 

ansvar genom utfärdande av förordningar och lagar till undersåtarna. I praktiken innebar det 

att allmogen fick stå för kostnader och utförande. Större byggen som till exempel färjeläger 

eller broar gick ett eller flera härader ihop om uppgiften. I vissa fall kunde staten ge bidrag till 

bygget men då togs en särskild avgift ut, fastställd av staten.38  

 

3.2 BROHISTORIA 
Järnet och betongen som är ett relativt nytt material har under de senaste århundradena 

kommit att komplettera och i många fall tagit över sten och trä som material till broar. Även 

om trä som material till broar fått något av en förnyelse under de senaste årtiondena igen. 

Framförallt till mindre broar för gång, skidor, cykel och lättare trafik. Att broarna kan 

tillverkas klara i fabrik, monteras snabbt, samt en för flertalet tilltalande design är även det 

argument till förespråkarna för fler träbroar.39  

 

Vattendrag av mindre karaktär där vägarna drog fram saknade länge riktiga broar. För 

vandrare var det istället vanligt med vadställen eller några utlagda hoppstenar. De enklaste 

broarna utgjordes av kluvna stockar som vilade på upplagda stenar eller i grunden nerslagna 

stockar. När åarna och älvarna var av bredare karaktär användes olika typer av färjor. Som 

tidigare nämnts skedde en omorganisation under 1600-talet inom vägväsendet. Broarna 

byggdes då vanligen av plank som vilade på grova kluvna stockar och underbyggnaden kunde 

bestå i nerslagna pålar. Dessa broars livslängd blev oftast inte mer än maximalt 20 år om inte 

isen tagit dem tidigare än så. Broarna behandlades ofta med trätjära eller falurödfärg för att 

                                                 
36 Larsson H-A, Boken om Sveriges Historia, s 162f 
37 Andersson Å, Strömquist U, K- samhällets framtid, s 84 
38 Kaijser A, I fädrens spår, s 127ff 
39 Hedin G, Broar i Sverige och världen, s 175f 
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öka livslängden. Vid mer påkostade brobyggen vid 1700-talets slut var det oftare stenkar eller 

murade underbyggnader som utgjorde grunden och därmed stoppade broarna en längre tid. 

Brotypen som beskrivs ovan är en såkallad balkbro och var den absolut vanligaste men även 

bågbroar och spännverksbroar förekom. År 1752 trädde en förordning i kraft angående 

Smålands, Östergötlands och Skånes län. I den stod att läsa att alla broar på större vägar 

skulle byggas av sten. Ett av skälen var att spara skog. Från många håll bedrevs propaganda 

för stenbroar, bland annat från landshövdingarna på grund av ökade kostnader. I många andra 

län än tidigare nämnda restes det också stenbroar och andra halvan av 1700-talet blev en 

intensiv period för byggandet av stenbroar. Kostnaderna för broarna låg på de självägande 

bönderna, borgarna och även adeln som inte undgick detta ansvar. Vid stora och mer 

kostsamma byggnader kunde flera härader gå samman och dela på kostnaderna och 

underhållet. Ofta ledde det till förseningar och stridigheter. Träbroar slutade i princip att 

byggas på allmänna vägar vid 1800-talets slut.40   

 

Trots påbudet i vissa län och propaganda om stenbroar var det av naturliga skäl träbroar i 

Västerbotten som var de vanligast förekommande. Med mycket skog att tillgå var det en 

självklarhet att de stora markägarna, ofta staten, skulle skänka de stockar som behövdes för 

bygget. Inte förrän i mitten av 1800- talet slog stenbroarna igenom i kustlandet. Ofta byggdes 

då pelare och landfästen av sten och överbyggnaden bestod fortfarande av trä. Länets äldsta 

bevarade stenvalvsbro med känt byggnadsår är från 1860 och ingick då i den stora landsvägen 

genom Lycksele.41             

  

 

4. SKELLEFTEÅ STORA ELFSBRO  
Innan Lejonströmsbron byggdes fanns färja över älven i anslutning till den gamla riksvägen, 

Norrstigen. Färjan, vilken gick något nedströms mot där bron står idag, utgjorde kyrkväg för 

kyrkobesökare boende söder om älven. Särskilt höst och vår kunde det vara riskabelt att 

färdas över älven i de strida strömmarna och de ökade transporterna gjorde att behovet av en 

bro med tiden blev allt starkare.42  

 

                                                 
40 Heddelin B, Vägar, dåtid nutid framtid, s 122ff 
41 Dalgård K, Broar i Västerbottens län En kulturhistorisk inventering (1995), s 9-13 
42 André P, Lejonströmssåg (1995), s 128 
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Allmogen kallades år 1735 den 4: e mars till Skellefteå tingslags häradsrätt för att förhöras om 

behovet att bygga en bro över Skellefteå älv. Landshövding då var Gabriel Gyllengrijp. 

Endast gästgivaren Anders Svensson, Sunnanå, som inbringat lön från färjan motsatte sig 

beslutet att bygga bron. Trots Svenssons protester togs beslut att brobygge skulle ske. Från 

Åbyn i norr till Burträsk socken i söder var bönderna skyldiga att betala för byggandet. Mest 

betalade dock byarna just söder om älven då dessa hade mest att tjäna på farleden. Även 

Lövångers och Burträsk häradsrätt behandlade frågan i sin häradsrätt den andra juni samma 

år. Även de ställde sig bakom bron eftersom de fann den ofrånkomlig.43 En avskedad ung 

soldat vid namn Carl Spennare anmälde sitt intresse att bygga bron. Han var utan erfarenhet 

av brobygge och erbjöd sig därför att avstå all ersättning om inte bron stod kvar efter tre år. 

Under byggnadstiden gavs han dock mat och husrum. Eftersom allmogen var skeptisk till 

Spennares kunskap anställdes en uppsyningsman, Alexander Magnus Dahlberg ”captain, ädel 

och manhaftig”.44  

 

Material till ett sådant här stort bygge var av betydande mängd. Antagligen påbörjades under 

vintern 1735-1736 huggning och forsling från de stora kronoskogarna längs älven men även 

allmogens skog lär ha använts. Redan första våren raserades arbetet av vårfloden. Spennare 

insåg sitt misstag och flyttade bron uppströms till forshuvudet. Arbetet bedrevs i rask takt och 

Skellefteå tingslags dombok från den 14 mars 1737 går att läsa att bron inom kort skulle bli 

färdig. I tidiga reseskildringar vittnas det om färder över älven på en alldeles ny och välbyggd 

bro på en plats där älven var mycket bred den 22 juni 1737.45  

  

4.1 BROKONSTRUKTION  
Den första brokonstruktionen som stod färdig 1737 var en så kallad plattbro vilken vilade på 

tio stenfyllda timmerkistor i älven. Brons utsatta läge i den oreglerade älven medförde många 

skador på grund av svåra islossningar och timmerflottning.46 Nämnas kan att vårfloden i 

början av 1770-talet förstörde bron helt. Arbetet med att återuppbygga Skellefteå stora 

Elfsbro, vilket bron hette på den tiden, startade direkt och pågick under två år. Under den 

tiden sköttes transporten över älven med färja igen. Den nya bron vilade på tolv stenkistor (se 

                                                 
43 Kolm R, Lejonströmsbron i Skellefteå (1972), s 3f 
44 Lundmark I, Skellefteå – en 150-årig historia (1995), s 34 
45 Kolm R, Lejonströmsbron i Skellefteå (1972), s 5f 
46 Dalgård K, Broar i Västerbottens län En kulturhistorisk inventering (1995), s 10 
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bild) och fjorton isbrytare av timmer, vars uppgift var att skydda bron.47 1868 skedde en stor 

förändring av brons konstruktion då träkistorna som bron vilade på byttes ut. Denna gång 

användes pelare av huggen sten i älvsfåran och som landsfästen. Den tidigare 

plattbrokonstruktionen byttes ut mot en så kallad spännverkskonstruktion för att bättre klara 

tunga påfrestningar. Utseendet är sedan dess oförändrat.48  

 

Bild 1. Äldre vy över Lejonströmsbron. 

 
Källa: http://hem.passagen.se/karin.e.berglund/lund/texter/bron.html   

 

Vid byggandet av Kvistforsens kraftstation 1960 passade man på att gräva ur älvsbotten och 

gjuta betongpelare till Lejonströmsbron. Pelarna kläddes med ursprungsstenar i traditionell 

stil. Bron mäter idag 207 meter totalt, med en spännvidd på 173 meter, är fem meter bred och 

står kvar på samma plats där den ursprungligen byggdes.49  

 

4.2 SÅGEN OCH NAMNBYTE 
När en ny finbladig såg skulle byggas 1782 efter flertalet diskussioner hade olika 

representanter kommit fram till att det bästa stället för uppförande var på älvens norra strand. 

Platsen låg ca 100 meter nedanför den ”stora bron” vid Skellefteå älv och flera åtgärder för att 

inte skada bron vid flottningen av timmer hade vidtagits. Sågens namn Lejonström nämns för 

första gången i en skrivelse 1781. En teori varför sågen kom att heta Lejonström var att 

landshövdingen då hette Lejonstedt och till hans ära skulle sågen benämnas. En annan mera 

                                                 
47 Kolm R, Lejonströmsbron i Skellefteå (1972), s 10 
48 Kolm R, Lejonströmsbron i Skellefteå (1972), s 31  
49 Ibid, s 52 (Spännvidd är längden mellan de yttersta bropelarna).  
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trolig förklaring kan vara att sågens läge låg i en stor älv vid sista forsen före älvmynningen 

(forsen gav då namnet). Säker på hur sågen fick sitt namn kan dock inte någon vara.50  

 

”Stora bron” över Skellefteå älv fick sitt namn Lejonströmsbron efter det då nedlagda 

sågverket 1913 då en ny järnbro färdigställdes vid den nya stadskärnan. Fram till dess 

kallades bron, som tidigare nämnts Skellefteå stora Elfsbro.51  

 

5. INTRESSEVÄCKANDE HÄNDELSER    
I dagens skolundervisning anser jag att en av en lärares svåraste uppgifter är att skapa intresse 

för sin undervisning. Av egna erfarenheter anser jag att lite udda och originella fakta då kan 

vara en hjälp i introduceringsfasen av ett ämne. Med det i tanken handlade en av 

frågeställningarna under syftet om just den uppgiften. Detta kapitel skall återge sådana fakta.       

 

5.1 AVGIFTER OCH HASTIGHETSBEGRÄNSNINGAR 
Brons kostnader för underhåll skulle enligt Skellefteå tingslags dombok på förslag av 

”Captain” Dahlberg vara: 

En vagn med 2 par hästar före    18 öre koppar mynt 

En vagn med 1 par hästar före   12 öre koppar mynt 

Kärra med en häst före     6 öre koppar mynt 

Släde med en häst före     4 öre koppar mynt 

En ridhäst      3 öre koppar mynt 

Gående person     1 öre koppar mynt     

 

Nämnden och de närvarande ur allmogen bestämde också att de som bidragit med arbete, 

material och pengar till bygget skulle befrias från dessa avgifter. Tingsrätten i staden hade 

avgjorde tveksamma fall. En mindre stuga och bod restes till förre färjkarlen Gabriel Jonsson 

som fick jobbet att vårda bron och insamla de avgifter som fastställdes för passerande förbi 

brobommen.52  

 

                                                 
50 André P, Lejonströmssåg (1995), s 17 
51 Ibid, s 128 
52 Kolm R, Lejonströmsbron i Skellefteå (1972), s 7f (Tabell även från Kolm) 
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Den 30 juli 1868 infördes hastighetsbegränsning för trafikanter på Lejonströmsbron. Det 

innebar att ridande eller åkande på vagn inte fick färdas fortare än gående. Att detta var en 

viktig sak kan konstateras genom att beslutet upplästes i Skellefteå kyrka 9 augusti samma år 

samt att informationen var införd i Skellefteå nya tidning den 12:e samma månad. Det finns 

dessutom protokoll på fall som gick till domstol. Gästgivaren P. A. Nyström var av handlaren 

V. Lagerlöf anklagad för fortkörning. Trots att Nyström tog hjälp av vittnet bokhållaren E. 

Billow frikändes Nyström. Istället blev Nyström ersättningsskyldig till vittnet för att denne 

hade uppoffrat sin tid med vittnesmål.53    

 

5.2 KRIGET 1808-1809 
Detta var det krig som slutligen skiljde Finland från vårt land. Ur en militär synvinkel var det 

ett ganska begränsat krig sett till antalet deltagande soldater. Socialt, politiskt och nationellt 

leddes Sverige dock in i en ny tid. Endast 6000 man deltog på den svenska sidan att jämföra 

med de 40 000 man Karl XII hade under sitt befäl cirka hundra år tidigare då riket räknades 

som en av världens främsta krigsmakter. Att det var så lite soldater med kan förklaras med 

psykiska orsaker. Försvaret var inte materiellt undermåligt men det drog enligt Hornborg en 

negativ känsla genom armen. Segervilja och tro på sin kapacitet hade gått förlorad under 

tidigare nederlag. Att Ryssland på den tiden hade en befolkning på ca 40 miljoner att jämföra 

med Sveriges ca 3,5 kan även det vara en orsak till stridmoralen. Rikets utsikter såg alltså inte 

så bra ut vid ett krig med Ryssland.54    

 

5.2.1 BAKOMLIGGANDE ORSAKER 
Kejsare Napoleon och tsar Alexander I slöt efter år av strider ett fredsavtal den 7 juli 1807. Ett 

beslut som gav Ryssland och Alexander fria händer i delarna runt Skandinavien. Gustav IV 

Adolf som var svensk kung var i hög grad ovän med Napoleon. Gustav IV Adolf kom efter ett 

par förhandlingar överens med Storbritannien om en handelsöverenskommelse där Sveriges 

roll som exportland stärktes. Sverige försökte upprätthålla ett neutralt handelssystem på 

Östersjön och ansåg att Napoleon var den som ställde till oreda. Ryssarna och Alexander 

krävde svar på vad svenskarna planerade för åtgärder.55 I januari 1808 förkastade Alexander 

                                                 
53 Kolm R, Lejonströmsbron i Skellefteå (1972), s 34-37 
54 Hornborg E, När riket sprängdes, s 13 
55 Carlsson S, Den Svenska historien, s 302ff 
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ett svenskt förslag om neutralisering i Östersjön. Krig var oundvikligt och söndagen den 21 

februari tågade Ryssland över de finska gränserna.56        

 

5.2.2 SVERIGE I STORT 
Fältmarskalk Mauritz Klingspor var befälhavare för den svenska armen i Finland. Som 

tidigare förklarats var de i numerärt underläge mot de instormande ryssarna. Deras uppgift 

blev då att försvåra och fördröja så att svenska trupper sedan skulle kunna anfalla ryssarna i 

ryggen. Sveaborg, en stark svensk fästning, som skulle försvaras in i det längsta föll i 

ryssarnas händer i början av mars och vid Oravis strax norr om Vasa led svenskarna stora 

förluster. I slutet av 1808 orkade inte svenskarna längre och tågade ut ur Finland och in i det 

egentliga Sverige.57

 

Det rådde i det närmaste kaos i Sverige och oppositionen var stark mot Gustav IV Adolf. Den 

13 mars 1809 togs kungen till fånga av några höga officerare. Det hela slutade med en ny 

författning där kungens makt minskade och riksdagens ökade. Farbror till Gustav IV Adolf 

var hertig Karl och han erbjöds då kronan. Den 6 juni 1809 erkände han författningen och 

mottog kungavärdigheten som Karl den XIII.58      

 

5.2.3 SKELLEFTEÅ, SLAGET VID LEJONSTRÖMSBRON  
Västerbottens anfölls på två fronter av ryssarna. Över isen ryckte en mindre styrka fram direkt 

mot Umeå. Norrifrån attackerade General Schuvalof fram i en nästan 40 gradig kyla. Första 

stridskontakten på svensk sida skedde i Sangis den 23 mars 1809.59 Den ryske befälhavaren 

Schuvalof hade lovat att inte gå längre än Kalix älv i utbyte mot den svenska kronans 

förrådsmagasin mellan Kalix och Umeå. Svenska befäl motsatte sig detta beslut. 

Överstelöjtnant Furumark hade befälet över alla trupper i kyrkstaden Skellefteå där ett stort 

kronomagasin fanns.60 Generalen Schuvalof hade via Piteå tagit sig till Kåge med 6000 man. 

Furumark förfogade endast över 650 svenska soldater. Den 15 maj 1809 överraskade 

Schuvalof svenskarna vid frukostbordet i prästgården, nuvarande Stiftsgården, strax intill 

                                                 
56 Hornborg E, När riket sprängdes, s 44f  
57 Larsson H-A, Boken om Sveriges Historia, s 216 
58 Ibid, s 217 
59 Dahl P, Svensk militärhistorisk atlas en guide till slagfält och krigsplatser (2000), s 214 
60 Fahlgren K, Skellefteå sockens historia (1956), s 188 
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Lejonströmsbron.61 Furumark retirerade över bron. Brovirket revs upp för att försvåra 

efterföljandet av de ryska soldaterna. Vid striderna kring bron dödades och sårades 133 

svenska soldater och ett okänt antal ryssar. Furumark nådde Yttervik, ett par mil söder om 

Skellefteå, innan de gensköts av ryska soldater vilka färdats över havsbandets vårisar. Vissa 

sägner förklarar Skellefteåförsvarets snabba sammanbrott med förräderi men efterforskningar 

visar att detta bara är just en sägen. Utgången av slaget var fullt naturligt med tanke på det 

ojämna antalet soldater. Den 2 september samma år skrevs vapenstillestånd angående 

Västerbotten på i Frostkåge. Hösten 1809 avslutades kriget vilket drabbade Sverige hårt 

genom bland annat förlusten av Finland.62

    

6. LEJONSTRÖMSBRONS BETYDELSE 
Hur bevisar man en gammal bros betydelse för sin bygd? Detta är den fråga jag ska försökta 

svara på. Flera sätt var aktuella för att hitta de svar som söktes. Enkäter i olika 

folksammansättningar, intervjuer av människor med olika åldrar och befattningar är sätt som 

jag hade i tanke men ändå inte av olika skäl valde. Mitt val föll på att försöka hitta svaren med 

hjälp av litteratur och olika offentliga instansers sätt att framhäva Lejonströmsbron. Främst 

använde jag mig av kommunens hemsida och turistbyråns material. Endast en liten del är 

redovisat här nedan men jag vill ändå nämna att det finns flertalet andra ställen där det är 

tydligt att bron engagerar. Flertalet tidningar med artiklar och insändare, kommunfullmäktige 

och på lokalradio är exempel som bör nämnas. Att mäta och redovisa med hjälp av siffror är i 

mina ögon omöjligt när det är en subjektiv fråga.   

 

6.1 BETYDELSE UR HISTORISK SYNVINKEL 
Lejonströmsbron var det enda sättet för människor utan båt, att färdas över älven mellan år 

1737-1913. Möten mellan människor, handelsutbyte och möjligheten till kyrkobesök 

underlättades i hög grad efter brons tillkomst. Byggandet av en mera central och robust 

järnbro 1913 (nuvarande Parkbron) avlastade och tonade ned den anrika träbrons praktiska 

betydelse. Från och med 1914 förbjöds allmän trafik, men närboende fick även i 

fortsättningen nyttja bron för lättare trafik.63

 

                                                 
61 Dahl P, Svensk militärhistorisk atlas en guide till slagfält och krigsplatser (2000), s 227 
62 Fahlgren K, Skellefteå sockens historia (1956), s 191-194 
63 Kolm R, Lejonströmsbron i Skellefteå (1972), s 45 
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6.2 LEJONSTRÖMSBRON IDAG 
Efter ytterligare renoveringar 1931 och bestämmelser om allmänt underhåll blev det tillåtet 

för all slags lättare trafik att färdas över Lejonströmsbron.64  

 

Bild 2. Modern bild på Lejonströmsbron från södra sidan av älven. 

 

 
Källa: Andreas Jonsson 

 

Den anrika träbron ligger inom Nordanå Kulturcentrum. Området rymmer även Skellefteå 

Museum, Landsförsamlingskyrkan, Västerbottensteatern och Skellefteå kyrkstad vilken även 

kallas Bonnstan. Sommartid finns café och hantverksbodar inom detta kulturhistoriska 

centrum.65 Idag profilerar Skellefteå sig ofta med att Lejonströmsbron är Sveriges äldsta och 

längsta träbro som fortfarande är i bruk. Engagemanget är fortfarande starkt rörande bron. En 

motion lämnades in på kommunfullmäktige i Skellefteå 1998 från folkpartiet med anledning 

att uppmärksamma 190-års minne av slaget vid Lejonströmsbron.66 Hälsans stig är en 

promenadslinga som sträcker sig över bron och förbi övriga sevärdheter.67 Sedan 1994 är, 

tack vare sitt tekniska och estetiska utförande, Lejonströmsbron ett byggnadsminne.68

 
                                                 
64Kolm R, Lejonströmsbron i Skellefteå (1972), s 45 
65 Bo äta se göra, informationsblad från Skellefteå turistbyrå (2005), s 7 
66 http://folkpartiet.skelleftea.org/lejon.htm  
67 http://turistinfo.skelleftea.se/  
68 Dalgård K, Broar i Västerbottens län En kulturhistorisk inventering (1995), s 10, 22 
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7. UTBILDNINGSMÖJLIGHETER 
Under mitt researcharbete angående Lejonströmsbron har jag hela tiden haft 

skolverksamheten i mina tankar. Som blivande lärare har jag i takt med mina ökade kunskaper 

om Lejonströmsbron funderat kring vilka utbildningsmöjligheter som finns. Jag insåg snart att 

det fanns mängder av möjligheter att arbeta mot flera olika teman utifrån varje enskild 

individ. Enda begränsningar som jag ser det är lärarens egna kunskaper och fantasi. Som med 

många andra ämnen ser jag det som fördelaktigt om hela arbetslaget samarbetar kring ämnet. 

Följaktligen sorterade jag mina tankar under ämnesrubriker. 

 

Bild

Läraren kan ta med eleverna till Lejonströmsbron för att studera och måla alternativt teckna 

av bron på plats. Att besöka bron är av den anledningen att bron givetvis framhävs mera 

levande i naturlig miljö än att visa en bild på den i klassrummet. Eleverna får då även ett ofta 

efterlängtat miljöombyte. Detta är ett relativt enkelt sätt på grund av att det inte kräver några 

mängder av förberedelse och material, dessutom lämpar det sig att göra både för liten som 

stor elev.  

 

Slöjd/teknik  

Eleverna kan i det här ämnet studera brons konstruktion, hur den har förändrats och hur den 

ser ut idag. De finns möjlighet att studera ritningar för att se hur de själva eller i grupp kan 

tillverka en modell eller liknande. Ämnet kan även utvecklas att innehålla hur älvens hårda 

slitage förändrat bropelare och överbyggnad genom åren. Det här sättet att arbeta på är kanske 

mera lämpat för högstadiet och speciellt för gymnasieelever vilka läser teknik eller 

byggnadsinriktningar. I Skellefteå på universitetsområdet finns dessutom en träinriktning som 

har stora möjligheter till att granska Lejonströmsbrons karaktärsdrag och byggdetaljer. Hur 

bron bäst ska användas i kombination med att bevara den på bästa möjliga sätt kan ju vara en 

lagom svår fråga för en universitetsklass att lösa.  

 

Matematik  

Angående detta ämne fann jag på Internet Skellefteåsajten skolbanken som är en sida som ger 

prov på olika räkneexempel. Bland annat används de olika broavgifter och böter som 

betalades till brons drift för olika uppgifter. Det handlar om att räkna om till dagens 

pengavärde, en slags historisk matematik. Sajten lämpar sig främst mot elever i mellanstadiet 

men lärare har naturligtvis möjlighet att anpassa detta till sitt eget stadium. Läraren kan även 
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finna kuriosa angående fartbegränsningar i Kolms bok vilket kan väcka elevernas intresse. 

Andra fakta om hur brons tekniska förändringar och konstruktion har förändrats kan också 

finnas i Kolms bok för en mera avancerad matematik eller teknik om så önskas.  

 

Historia  

Eleverna kan lära sig om brons uppkomst och betydelse ur historisk synvinkel. Information 

kan sökas i böcker, besök på närliggande museum, bibliotek och på Internet. Besök på 

museum kan ibland kräva något mera förberedelse av läraren i eftersom det inte alltid är 

möjligt att göra besök under sin egen lektion. Vid studier av svensk-ryska kriget 1808-1809 

då Sverige förlorade Finland finns filmen, Fäderneslandet åt sina söner.69 att visa. Där finns 

viss information om slaget som skedde vid Lejonströmsbron våren 1809.  Det bör alltså finnas 

utifrån elevernas ålder och tidigare kunskap möjlighet att variera mängden av information i 

undervisningen. 

 

Svenska 

Om eleverna eller studenterna arbetar ämnesintegrerat mot tidigare nämnda ämnen kan 

eleverna exempelvis göra portfolios där information samlas och presenteras på ett trevligt sätt. 

En annan möjlighet är att eleverna i grupper kan samarbeta och göra en informationsfilm om 

Lejonströmsbron. Ämnet svenska bör gå att anpassa utifrån elevernas individuella nivå och 

alla olika skolstadier bör kunna hitta sin egen nivå. Ett tredje förslag kan vara att skriva en 

berättelse som skall handla om bron på något sätt.   

 

Friskvård  

I ledet att få elever att röra sig mera kan läraren eller elever göra en tipspromenad om bron. 

Önskvärt är sedan att frågorna placeras i anslutning till bron. Frågorna bör som alla andra 

ämnen anpassas utifrån elevernas kunskapsnivå. Idrottslärarna i Skellefteå har alla möjligheter 

att lyfta in ett historiskt perspektiv på sina lektioner. En cirka fem kilometer lång promenad 

eller löprunda går mellan Lejonströmsbron och Parkbron som stod klar 1913. Med andra ord 

går hela rundan på historisk mark. Stoppställen på broarna med lite information eller 

jämförelse kan vara ett förslag till undervisning. Dessutom genomförs det varje vecka en 

löptävling ”broarna runt” (Lejonströmsbron och parkbron) på ca 5 kilometer varje vecka som 

kan vara ett förslag.  

                                                 
69 Fäderneslandet åt sina söner finska kriget 1808-1809, MCN produktion AB (2004) 
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8. SAMMANFATTANDE DISKUSSION  
Syftet med rapporten var att jag som blivande historielärare ville lyfta fram kunskaper om 

Lejonströmsbron för att väcka intresse kring den som en lämplig utgångspunkt i skolarbete. 

Trots att stora delar av arkivet angående Lejonströmsbron brunnit upp fann jag flera 

samstämda uppgifter om brons uppkomst. Ökad befolkningsmängd och handel tillsammans 

med fler kyrkobesök ökade behovet av en bro över Skellefteåälv. Kostnaderna för bygget 

delades mellan flera byar i socknen vilket antagligen varit en svår fördelningsfråga. Är det 

rimligt att en by fem mil från älven ska betala lika mycket som älvens mest närliggande byar? 

Givetvis inte och dessa frågor kan antas ha lett till en del svåra diskussioner för beslutsfattarna 

och skapat en del osämja mellan byarna och befolkningen. 

  

Ryska generalen Schuvalofs strider mot svenske befälhavaren Furumark vid och på 

Lejonströmsbron är det mest omtalade i skrifter om bron. Svenskarna led stora förluster och 

flydde hals över huvudet söderut mot Umeå för att sedan kapitulera helt. I förlängningen av 

kriget förlorade vi Finland vilket kan ses som ett av svenska historiens största nederlag. Enligt 

sägen hade jag innan arbetets början hört talas om ett kulhål i en husvägg någonstans i 

närheten av bron. Mina efterforskningar angående detta visar att det kan vara svårt att bevisa 

om man inte tar bort den nya brädfodringen. Inga skrifter har funnits men flertalet, bland 

annat en pensionerad museichef, har berättat om flertalet kulhål vilka ska finnas i de gamla 

förrådsbodar som fortfarande står vid brons norra fäste. Att detta i högsta grad är en viktig 

fråga för Skellefteåbor kan understrykas med att det i senaste kommuntidningen går att läsa 

att det skall göras en undersökning om detta stämmer. Elever på mediaprogrammet skall 

tillsammans med en vapenexpert och företaget SP Trätek genomföra undersökningar, 

mätningar och möjligen också analyser för att få fram fakta i frågan. Skellefteåforskarna ger 

ut tidningen SKEFO som skall publicera resultatet i början av 2007 så tyvärr kan det inte 

redovisas här.70  

 

Museichefen berättade även om att kanonkulor lär ha upphittats på älvens botten under 

Lejonströmsbron. Detta kunde inte heller verifieras på grund av tidigare års inte lika utförliga 

arkivering av inlämnade föremål. Bevisligen finns ett antal föremål, bland annat kanonkulor, 

från rysshärjningarna i museets magasin. För mig som blivande lärare känns detta av vikt för 

att skapa intresse hos eleverna då konkreta föremål ofta fungerar bättre än litteratur. 

                                                 
70 Sandström S, Skellefteå Kommun 04/06, s 17  
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Lejonströmsbron betydelse ur regional och lokal synvinkel var inte så lätt att frambringa 

konkreta svar på när det är både en bedömningsfråga och högst personligt vad som anses som 

betydande. Vid en större undersökning specifikt om denna fråga är det önskvärt att genomföra 

enkäter och/eller intervjuer med lokalbefolkningen för att se hur dessa betraktar bron. I 

närmare tvåhundra år fanns ingen annan bro över älven, detta gjorde träbron till en knytpunkt 

i området. Hur Skellefteå stad skulle ha sett ut om Lejonströmsbron inte blivit bygd där den 

står idag och när den blev bygd är omöjligt att bevisa eftersom det är en hypotetisk fråga men 

antagligen inte som idag. Framkommet är stadens stolthet över bron vilket lyfts fram i 

turistbroschyrer, tidningar och Internetplatser. Att den berör är också klart eftersom det 

ständigt debatteras i artiklar och beslutsorgan om hur den skall användas. Idag är den 

enkelriktad för biltrafik och gång och cykelväg. Att Lejonströmsbron är Sveriges äldsta och 

längsta träbro i bruk framhålls för att locka turister till bygden. Bron är byggnadsminne sedan 

1994.  

 

Lejonströmsbron har dock nyligen förlorat sin plats som Sveriges längsta träbro när en gång 

och cykelbro på 230 meter restes av Svenska träbroar i Umeå under hösten av 200671.  

 

Under arbetets gång med insamling av fakta rörande ämnet har jag hela tiden haft i 

bakhuvudet hur skolan kan ta del av informationen. I takt med den egna ökade kunskapen 

upptäckte jag att det fanns åtskilliga möjligheter att tillgodose varje enskild elevs behov, med 

Lejonströmsbron i fokus. I nästan alla ämnen och på alla olika kunskapsnivåer går det att hitta 

olika arbeten kring denna unika träbro. När jag nu har sammanställt rapporten är min 

förhoppning att både lärare och elever kan få nya infallsvinklar och ökad kunskap om 

Lejonströmsbron. 

                                                 
71 Johansson N, Svenska träbroar ab.  
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