
 



 

Västerbottens län 

Sävar 

Arkivtyp: Församling/Socken 

Landskap: Västerbotten Sävars och Holmöns församlingar utgöra 

ett pastorat, med Holmön som annexförsamling. Sävars församling 

är sedan 1929 indelad i Sävars övre och Sävars nedre 

kyrkobokföringsdistrikt (k. brev 1928 -06 - 08). Trakten har 

gammal bebyggelse. I 1543 års jordebok upptages "Seffara" med 

18 hemman och Holmön med 7 hemman som byar i Umeå socken. 

Området räknades till församlingens " nordesta treding". Efter en 

framställning av ägarna till ett nyuppfört bruk vid Sävarån, bönder 

och nybyggare förordnade K. Maj:t i brev 1810-11-09 att trakten 

vid och norr om Sävars by skulle få avsöndras till ett särskilt 

pastorat vid därefter blivande kyrkoherdeledighet. Sävar utbröts 

till egen kommun år 1817. Kyrka uppfördes därpå i Sävars bruk 

(fullbordad 1825), och en del byar och hemman fingo därefter 

hand kyrkorätt. Sedan Umeå pastorat blivit ledig biföll K. Maj:t 

genom nåd. brev 1834-08-14 ett av Sävars sockenmän framställt 

förslag att vissa hemman och nybyggen, däribland Holmöns by 

(som sedan 1802 utgjorde särskilt kapellag) skulle avsöndras från 

Umeå gamla och förläggas till Sävars nya pastorat. År 1869 

utvidgades församlingen jämlikt löneregleringsresolution 1867-

12-13 med byarna Bergvall nr 1, Degerliden 1, Floda 1, 

nyhemmanet Forsliden, Högliden 1 och 2, Högstmyrliden 1 och 2, 

Lillåtjärn (Lillåtjälen) 1, Renträsk 1, Åland 1, Ytteråträsk 1 samt 

Åträsk 1 och 2, vilka överflyttades från Degerfors församling. 

Enligt k. brev 1900-11-30 förlades kronofisket Ivarsboda nr 3 från 

1902 års ingång i allo från Bygdeå till Sävars socken. Holmöns 

kapell blev egen kommun och samtidigt annexförsamling jämlikt 

k. brev 1923-08-24. Enl. k. brev 1930-02-28 överflyttades vissa 

smärre obebyggda områden (ägolotter till hemmanen Norum 1 och 

2) 1931-01-01 i alla avseenden från Bygdeå till Sävars socken. Enl. 

k. beslut 1938-02-18 införlivades vissa områden av Umeå socken 

med en areal av 19.52 kvadratkilometer från 1939 års ingång med 

Sävars socken. 

 



 

 

 

Sävar by  
 

 
Timmerrännan i Sävar 

 

Sävar by är nämns redan i jordeböckerna 
från Gustav Vasas tid. Sävar var från 
början en renodlad jordbruksbygd liksom 
det övriga byar i Sverige vid denna tid. I 
slutet av 1700-talet påbörjades 
industrialiseringen med anläggandet av ett 
sågverk 1787 och 1805 stod smedjan 
färdig i järnbruket beläget i Krypedalen. 
Bruksherrar i Sävar var Forsells som även 
ägde ett handelshus i Umeå och 
skeppsvarv belägna på Teg. 

Det var under denna tid som Skeppsvik 
växte fram som en lastageplats till bruket i 
Sävar. Det var hit som järnmalmen anlände 
och lastades om på pråmar som sedan 
drogs uppför Sävarån till Gullögern, en ö 
belägen i höjd med dagens skola. Från 
Gullögern transporterade man malmen 
vidare till järnbruket i krypedalen och det 
var även på denna ö som den långa 
timmerrännan landade.  

 

På denna ränna kom det sågade virket från sågen belägen i byns norra del, på samma plats 
som dagens minikraftverk. På Gullögern bands virket ihop till flottar på vilka tjärtunnor och 
järnvaror placerades för att sedan dras ner till Skeppsvik och vidare transport ut i världen. 

1809 bodde det cirka 350 människor i Sävar och själva byn var belägen på höjden vid 
Sävaråns östra sida, medan de flesta bruksbyggnaderna var förlagda till åns västra sida.  

Kustlandsvägen ringlade igenom byn och passerade ån på en bro som låg vid järnbruket 
(nuvarande Krypedalen) för att sedan löpa vidare över höjden strax söder om byn (Krutbrånet) 
via Täfteå, Innertavle och in till Umeå. Kustlandsvägen var i stort sett den enda fungerande 
landsvägen vid denna tidpunkt för resor längs norrlandskusten. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

På Krutbrånet, en höjd längs kustlandsvägen söder om Sävar, stod 1809 det sista större 

slaget i finska kriget, som slutade med att Sverige fick avträda Finland till Ryssland. Se vidare 

Slaget vid Sävar samt Träffningen vid Ratan. 

Sävargården, en sågverksherrgård byggd 1806 i sengustaviansk stil och som fungerade som 

högkvarter under slaget vid Sävar, flyttades 1921 till Gammliaområdet i Umeå. 

Fram till 1974 var Sävar egen kommun. Kommundelen sammanfaller med gamla Sävar socken 

och utgör en nordöstlig tredjedel av Umeå kommun. Kommundelen sträcker sig från Täfteå i 

söder, Holmön i öster till Botsmark i norr. 

 

Slaget vid Sävar, 19 augusti 1809. Avgörande slag under det finska kriget. Det 

utkämpades mellan svenska och ryska styrkor under ledning av generalerna Gustaf 

Wachtmeister respektive Nikolai Kamenskij vid orten Sävar cirka 16 km norr om Umeå. 

Ryssarna besegrade här den sista större svenska styrkan. Wachtmeisters försiktiga 
handlande i slaget har kritiserats skarpt i historien. Svenskarna drar sig tillbaka till Ratan där 
svenska flottan ligger men redan nästa dag står ett nytt slag där 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kustlandsv%C3%A4gen&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/1809
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finska_kriget
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tsarryssland
http://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_S%C3%A4var
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4ffningen_vid_Ratan
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4varg%C3%A5rden
http://sv.wikipedia.org/wiki/Herrg%C3%A5rd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustaviansk
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gkvarter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gammlia
http://sv.wikipedia.org/wiki/1974
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ume%C3%A5_kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4fte%C3%A5
http://sv.wikipedia.org/wiki/Holm%C3%B6n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Botsmark
http://sv.wikipedia.org/wiki/19_augusti
http://sv.wikipedia.org/wiki/1809
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finska_kriget
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Wachtmeister
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Wachtmeister
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Kamenskij
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4var
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ume%C3%A5
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ratan,_Robertsfors_kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Ratan


 

 

 



 

 

 

 

 


