
Hitta ditt hus i arkiven!



Margaretas matsalar i Skellefteå
Vad kan man hitta om husets historia i arkiven? 
Och hur går man till väga för att hitta detta? 
Här kan du följa spåren efter Margaretas mat-
salar utifrån Skellefteå museums efterforskningar.

När Skellefteå blev stad 1845 var det många hus som flyttades dit från 
landsbygden. Staden skulle byggas upp så snabbt som möjligt! 
Ett av dessa hus flyttades från byn Frostkåge i Byske socken till 
kvarteret Oxen mitt i stadens centrum. I huset kom sedan 
restaurangen Margaretas matsalar att husera i många år innan huset 
revs för att göra plats för Domusparkeringen. 

Skellefteå museums insamling av uppteckningar, foton och ritningar har pågått sedan slutet av 
1800-talet. Arkiven utgör en ovärderlig källa till mångsidig kunskap om både husen och människorna.



Vad kan man hitta i arkiven?

• När byggdes huset och av vem?
• Vem ägde/bodde i huset?
• Var låg huset? 
• När och hur byggdes huset om?
• Hur såg huset ut, exteriört och interiört?
• Vad fanns i huset, möbler och föremål?
• Vilka andra hus fanns på gården?



Var ska man börja?

• Ta reda på husets ålder

Undersök vilka böcker/topografiska produktioner som finns: 
• Inventeringar, Kulturmiljöprogram
• Gods & Gårdar, Svensk hembygd
• Byaböcker



Vid Storskiftet 1824 i Frostkåge ägdes stamhemman no 12 
av verksägare Gustaf Ericsson född 1793 död 4 juli 1859 i Frostkåge.



Utdrag ur Tore Sjögren/Centrum om fastigheten no 54 i kv Oxen.



Utdrag ur artikel av Per André/Lilla Skelleftebladet.  

Huset var en våning lägre när det stod i Frostkåge, men det var ytmässigt lika stort som i stan. 
Om övervåningen kom till före eller efter flytten är inte helt klart.



Forts. artikel av Per André/Lilla Skelleftebladet.



Margaretas matsalar

Skellefteå stad i början av 1900-talet. I kvarteret Oxen, 
nuvarande CK-parkeringen, låg Margarets matsalar. 



Vid museerna kan det finnas topografiskt material, förutom fotodokumentationerna 
från de regionala byggnadsinventeringarna vilka inleddes under 1970-talet. 

www.samlingar.skellefteamuseum.se www.samlingar.vbm.se

http://www.samlingar.skellefteamuseum.se/
http://www.samlingar.vbm.se/


Margaretas matsalar på 1960-talet. Foto längs Storgatan, från öster.



Margaretas matsalar på 1950-talet. Foto längs Storgatan, från väster.



Innergården, Margaretas matsalar.



Hjalmar och Edit Ahrmfeldt. Hjalmar var Finnfors kraftstations förste chef. 
Familjen bodde i övervåningen på Margarets matsalar på 1910-20-talen. 



Familjen Ahrmfeldt vid Finnforsfallet. 



Från sovrummet genom salongen och kontoret, till matsalen. 



Salongen. 



Kontoret.



Matsalen.



I klipparkivet

Artikel från rivningen av Margaretas matsalar inför byggandet av Domus-parkeringen. 



Bouppteckningar

www.arkivdigital.se

Sedan 1734 har det varit lag på att bouppteckningar ska göras efter dödsfall. Där står allt i detalj 
som fanns i hemmet såsom husgeråd, kläder och föremål. 

Äldre bouppteckningar var oftast mycket mer utförliga än dagens och är ur kulturhistorisk synpunkt 
en ypperlig källa både för kunskap om människorna och byggnaden. I den förteckning över boets 
tillgångar som upprättades efter ett dödsfall ges ofta mycket utförliga beskrivningar rum för rum 
över möbler och andra inventarier.

http://www.arkivdigital.se/


I ArkivDigital kan du forska via internet.   



”År 1875 den 2 juni förrättades bouppteckning efter theologie doctor och kommendören Nils 
Nordlander. Fastighet: kronoskattehemmanet 33/128 mantal no 9 och 11 i Frostkåge med dyrbar 
åbyggnad.” 



”1 köksbord, 1 hvitmålat köksbord, 1 dito skåp, 1 dito kökssoffa med madrasser, 1 st
dragsäng vitmålad, 6 st stolar, 1 st slagklocka, 1 st pinnsoffa, 1 st bakbord.”



Historiska kartor
www.lantmateriet.se

För den äldre landsbygdsbebyggelsen är det svårt att finna ett exakt byggår i 
arkivmaterialet, men bl a genom kartmaterial finns det möjlighet att ringa in 
byggnadstiden. Det finns ett förnämligt kartmaterial alltsedan lantmäteriet upprättades 
1628. Från 1700- och 1800-talen ger skifteskartorna god information om bebyggelsens 
lokalisering, ägostruktur etc. Till skifteskartorna hör också beskrivningar.

http://www.lantmateriet.se/


Laga skifte Frostkåge 1872, stamhemman no 12 är Ld. på kartan. Margarets matsalar inritat 
strax nedanför Ld.beteckningen.



Storskifte i Frostkåge 1824. hemman no 12 är Ö på kartan. 
Här finns Margarets matsalar ej med men innebär det att byggnaden inte var uppförd då? 



Vy från infarten till stamhemman no 12 i Frostkåge och nerför backen. 



Trippelbod från 1700-talet på stamhemman no 12 i Frostkåge. 



Brandförsäkringar
www.riksarkivet.se
www.cfnonline.se

http://www.riksarkivet.se/
http://www.cfnonline.se/




”År 1847 den 21 december 
Åbyggnad belägen i Westerbottens län Skellefteå 
härad och socken samt tillhörig werksegaren herr 
Gustaf Eriksson No 11 i Frostkåge by”.



”Åbyggnad hwarå brandförsäkringen sökes är en byggning af furutimmer i godt stånd med egna 
wäggar å alla sidor uppförd år 1813, en wåning, fyratio fem alnar lång, dito en half alnar bred, 
sex alnar hög, täckt med rote, näfwer och takved, står på tre fjerdedels alns hög stenfot med 
hwälfd källar af sten under, med stentrappor och dörrar af bräder. ”



”Hela byggnaden är brädfodrad, öfwerstryken med rödfärg.
Etthundrade alnar takrännor af träd med jernhållare. 
Trenne skorstenar.”



”Golfwen i alla rummen af tre tums plankor oljemålade.
Taken i dito af en tums bräder. 
Tretton stycken fönsterlufter med åtta glas i hwarje i kitt med foder, målade två åttondedels 
alnar höga --- aln breda. ”



Byggnaden såg nog ut ungefär så här (men lite större) när den låg i Frostkåge. 



”Byggningen består af sex rum sal, förmak, sängkammare, hwardagsrum, kök och förstuga”. 



Ritningar, Skellefteå kommun

Ritningar kan finnas hos byggnadsnämnden, framförallt över hus från 1900-talet och 
framåt då stadsplaneringen tog fart.
Det här är den planlösning som byggnaden bör ha haft utifrån beskrivningen i 
brandförsäkringen.



”Bröst och fotpaneler i rummen, målade. 
Trenne rum hafwa franska tapeter. 
Ett rum med tapeter af karduanspapper oljemålade”.



Bilder från den samtida Thurdinska gården 
i Bobacken, Robertsfors kommun. 
Margarets matsalar kan ha haft samma typ 
av inredning att av brandförsäkringen att 
döma.



Ge inte upp!

Det kan ta lång tid att hitta information om ett hus, men ge inte upp!


