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I år är det 350 år sedan Piteå stad flyttades från sin ursprungliga plats vid 

sockenkyrkan i Öjebyn, till sitt nuvarande läge ungefär sex kilometer längre 

söderut. Den gamla staden hade ödelagts av en vådeld året innan, natten mellan 

den 13 och 14 juli 1666, men valet av ny stadsplats var inte självklart, inte ens att 

staden i fortsättningen skulle heta Piteå. Städerna Piteå – och Skellefteå – hade 

förmodligen inte funnits idag om det inte varit för en stridbar kyrkoherde, och att 

landshövdingen hade tappat regeringens förtroende.  

* 

När de första städerna i Västerbotten grundades i början av 1620-talet blev de inte 

jämnt fördelade i det vidsträckta landskapet. Från Umeå längst i söder är det idag 

ungefär 21 mil norrut till Piteå, därifrån fem mil till Luleå och ytterligare tretton mil 

till Torneå. Borgarna i Piteå ansåg att Luleå låg för nära och var till skada för deras 

handel. Vid ett tillfälle begärde de till och med att Luleå stad skulle ödeläggas. 

Bönderna i Skellefteå, som tillhörde Piteå stads handelsområde, ansåg att de hade 

för långt till sin stad och ville få en stad på närmare håll. Det gick så långt att 

drottning Kristina 1649 beslutade att de som ville bygga en stad i Storkåge i 

Skellefteå socken skulle få stadsprivilegier. Nu blev det inget stadsbygge den 

gången, men när Piteå stad brann ned sjutton år senare såg bönderna i Skellefteå 

sin chans. De skrev till Kungl. Maj:t och anhöll, med hänvisning till det tidigare 

beslutet, att staden skulle flyttas till Storkåge. Skellefteåborna hade en 

bundsförvant i landshövdingen, Johan Graan, som var en stark förespråkare för 

detta alternativ. Kungl. Maj:ts beslut den 12 november 1666 blev också att staden 

skulle byggas upp igen i Storkåge. Dessutom skulle namnet ändras till Hedvigs 

stad, efter änkedrottningen Hedvig Eleonora. I Piteå skulle inte någon stad få 

byggas upp igen!  

* 

Många av Piteå stads borgare accepterade till en början beslutet och gjorde 

förberedelser för att bygga i Storkåge. Under vintern 1667 ökade dock motståndet 

mot att flytta staden. De upproriska lade beslag på staden sigillstamp, som 

användes för att ge juridisk legitimitet åt dokument utfärdade i stadens namn. De 

sände även sin kyrkoherde, Olof Graan, till Stockholm att argumentera för att 

staden skulle bli kvar i Piteå socken. Landshövdingen och kyrkoherden var, 

efternamnet till trots, inte släkt. Dessutom var de bittra fiender. Landshövdingen 

hade tagit allmogens parti mot prästerna, som de ansåg tog ut för höga avgifter 

och prästerna företräddes ofta av just Olof Graan. Landshövdingen hade under sin 

långa tjänstgöring även dragit på sig många andra klagomål och just vid denna tid 

verkar förmyndarregeringen ha tappat förtroendet för honom. I april och maj 1667 

skrev Johan Graan två brev till riksdrotsen Per Brahe d.y. som satt i 

förmyndarregeringen. Av breven framgår att Graan fått besked från Stockholm att 

han skulle tvingas lämna sin tjänst, men bad nu Brahe om hjälp att få behålla den 

med hänvisning till att han kände länet och dess resurser så väl. Graan blev 

visserligen kvar som landshövding, men hans försvagade position och 



motståndarens argumentation för att inte flytta staden från Piteå samverkade 

troligen till att ärendet togs upp på nytt. Kungl. Maj:t remitterade frågan till 

kommerskollegium som efter utredning ansåg att skälen för att behålla staden i 

Piteå socken var de starkaste. Detta blev också Kungl. Maj:ts beslut den 26 juni 

1667. Under sommaren diskuterades och undersöktes tre alternativa platser för 

den nya staden. Att återuppbygga den runt kyrkan i Öjebyn var inte aktuellt. Där 

fanns för litet utrymme och ingen bra hamn. Valet föll slutligen på den s.k. 

Häggholmen vid Strömsundet, där Piteå stads centrum ännu är beläget. Skellefteå 

fick ingen stad förrän 1845. Det fanns då ett förslag att bygga den i Storkåge, på 

samma plats som var tänkt för Hedvigs stad. Om denna stad redan legat där hade 

det inte varit aktuellt att bygga ytterligare en stad i närheten. Städerna Piteå och 

Skellefteå hade då inte funnits till. 

 

 
Sigillstampen som piteåborna lade beslag på vårvintern  

1667 finns ännu bevarad i Piteå kommuns centralarkiv. Foto: Åke Berggren. 

 

 

 
Kopparstick av Piteå nya stad 1701. Drygt trettio år hade gått sedan staden flyttades 

till sin nuvarande plats. Staden och dess byggnader var dock betydligt enklare än vad 

denna bild ur Sueciaverket utvisar. 


