
GÖRJEÅN FÖRR OCH NU 
Av Sven Granström, Storsand 
 
Mitt emellan Jokkmokk och Boden, i anslutning till Storsands by, mynnar 
vattendraget Görjeån ut i Lule älv. 
 
Görjeåns by 
Görjeån benämndes som en by i kyrkobokföringen under 1800-1900 talet. I dag 
är Görjeån ett gårdsnamn på en mindre Norrbottensgård från 1796. Enligt 
byaforskning är Görjeågården den äldsta byggnad, som finns bevarad i och runt 
Storsand.  
 
Görjeån benämndes tidigare som frälsehemman och ägdes ett tag av Görjeå bruk 
och senare av Svanö AB skogsbolag. Under mitten av 1800-talet kom släkten 
Granström till Görjeån, och jag är själv barnfödd och bodde i Görjeån tills jag 
var 15 år. 
 
Vattendraget 
Görjeån är kanske mer känt som en å. Vattendraget börjar i en kallkälla väster 
om Jokkmokk och mynnar ut i Lule älv strax söder om Storsand. Enligt de 
uppgifter jag har, så har det inte funnits någon fast boende nära Görjeån. Vattnet 
uppströms anses som mycket rent, men nedre delen av ån går genom 
sedimenterade lerjordar, så vid högvatten grumlas vattnet enormt, kanske därav 
namnet på ån. I Görjeån rinner det in många småbäckar. Flertalet anses som 
ynglingskamrar för laxöringen, och Uddbäcken, Spikbergsbäcken är exempel på 
några av bäckarna, där man inte bör fiska. Det moderna skogsbruket har också 
haft stor inverkan på vattenkvalitén. Skogsbilvägar har byggts och trummor har 
lagts på ett felaktigt sätt, så att möjlighet för reproduktion har uteblivit i många 
bäckar. 
 
Fågelvägen är Görjeån ca 6 mil lång, men den slingrar sig fram genom naturen 
och är därmed betydligt längre. Görjeån har ett flertal forsar: Backvalforsen, 
Långforsen, Holmforsen, Sågställsforsen, Svallforsen, Spikbergsforsen och 
Kvarnforsen. I samband med flottning var man tvungen att dra båtarna förbi 
några av dessa forsar.  
 
Flottning 
Görjeån fungerade som flottled ända fram till 1962. Jag hann till och med vara 
med som anställd under det sista året. Troligtvis började flottningen i slutet av 
1800-talet. Det var Lule älvs flottningsförening som flottade. De byggde 
dammar vid flera forsar, bl a i Kvarnforsen, Larvedammen och Luvos, för att 
kunna spara vatten tills det var lämpligt att börja flotta virke.  
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Flottningen varade i sju till tio dagar, beroende på hur mycket vatten som fanns i 
dammarna. I alla forsar var det bevakning för att virket inte skulle fastna. Under 
flottningen kunde det arbeta trettio till femtio man i ån. Som barn fick jag följa 
min far många gånger för att titta på arbetet. 
 
En person, som idag inte finns kvar bland oss, men som var med och flottade, 
var Henning Rundblad. Han berättade ofta om långa och hårda arbetsdagar vid 
flottningsarbetet. Varje kväll stängdes dammarna för att folk skulle få vila. När 
vattnet sjönk samlades fisken i aggor. Det var då man fiskade. Enligt Henning 
kunde man, på en liten stund, få flera kilo fisk som bestod av harr och laxöring. 
Henning berättade att de viktigaste redskapen man hade med sig var en metrev 
och några krokar till fisket. Ett metspö hittade man alltid och mask fanns under 
barken i skogen och på nedfallna träd. Idag har vi nog svårt att förstå, hur viktigt 
det var att få dessa fiskar, eftersom man inte kunde förvara färsk mat någon 
längre tid. Det var långt till någon affär, så fisken utgjorde en stor del av födan 
vid flottningen. 
 
Under flottningsepoken fanns det flottningsstigar längs ån. På dessa bar man 
trossen och övervakade att det inte bildades brötar i forsen. Storsand 
Byaförening har, med hjälp av sysselsättningsstöd, utmärkt och uppröjt dessa 
stigar inom Bodens kommun. 
 
Fisket 
Flottningsepoken har förstört den ursprungliga fiskemiljö som tidigare fanns i 
ån. När sprängämnestekniken blev tillgänglig, sprängde man överallt där det 
fanns stora stenar och hällar. Det gynnade knappast fiskbeståndet. Den sista 
åtgärd, som utfördes i ån var så sent som 1955, då man gick med en stor 
bandschaktare och förde bort alla större stenar för att man skulle kunna ta bort 
bevakningen i forsarna. Resultatet blev att forsarna blev som diken, och alla 
naturliga lekplatser för fiskar försvann. Sedan flottningen upphörde har fisket 
varit en spillra av vad det en gång var. 
 
Restaurering av Görjeån 
1995 tog Storsands Byaförening kontakt med Fiskeriverket med önskemål om 
att vi ville återställa ån i ursprungligt skick. Efter många träffar mellan 
markägare och Fiskeriverket påbörjades arbetet. Restaureringen av Görjeån har 
tagit längre tid än normalt på grund av att det har varit mycket vatten i 
vattendraget. Alla forsar har återställts med grävmaskin och stenar har lagts ut i 
forsarna för att skapa naturliga lekbottnar. Denna åtgärd har utförts i många 
andra bäckar och åar med ett mycket gott resultat. Fiskeriverket har årligen 
provfiskat i Görjeån och gör noggranna uppföljningar över hur den normala 
föryngringen utvecklas. Enligt den expertis som finns, så är det allra bästa om 
Görjeån kan reproducera sig själv. 
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Natura 2000 
År 2000 gjordes nyckelbiotopsinventeringar på marker längs efter Görjeån. 
Dåvarande skogskonsulent Åke Lundmark beskriver Görjeån som en kanjondal. 
Han är lyrisk, när han berättar om denna å. Inventeringen har bidragit till att 
Görjeån år 2004 utsågs som ett Natura 2000 område, dels för den unika miljö 
som finns längs vattendraget och dels, för att den utrotningshotade flodpärl-
musslan finns i ån och dess biflöden. 
 
Görjeåns framtid 
Vid av Görjeåns mynning kommer det att sättas upp en anslagstavla, vilken bl a 
skall beskriva forsar och utmärkta stigar.             
 
Sveaskog, som äger större delen av Görjeån, säljer idag fiskekort (Domän-
fiskekort), men på de privata markerna är det fiskeförbud, om du inte har 
markägarnas tillstånd. Storsands Byaförening har tagit kontakt med Sveaskog 
och har en förhoppning om att göra Görjeån till ett flugfiskevatten. Man ser 
positivt på detta. Markägarna jobbar även vidare på att bilda ett 
fiskekortområde. I skrivande stund går arbetet vidare med fiskefrämjande 
åtgärder. En förhoppning är att i framtiden kunna erbjuda ett rikligt fiske med en 
unik miljö. Vi tror att Görjeån kan komma att – via entreprenörer – erbjuda  
gummibåtssafari och att vi kan erbjuda boende i närområdet. 
 
 
Lite kuriosa om Görjeån 

 

Bilderna på nästa sida är tagna 1931 vid Görjeåns utlopp i samband med 
brobygget över vägen Boden-Jokkmokk. Lägg märke till den lilla traktorn vid 
brons högra sida och bilen som kör över bron. Den bro som då byggdes blev i 
betong och togs ur trafik 1967. Här hände flertalet olyckor. Det hände att bilar 
hamnade nere vid ån.  
Assar Schylander, som arbetade med att bygga denna bro, hoppade från den för 
5 kronor i vadslagning med dom andra arbetarna. 
Ofta har det pratats om hur kraftiga arbetarna var. Under detta bygge var det en 
som ville visa sin styrka, så han tog två säckar cement, en under varje arm, och 
då vägde säckarna 50 kg styck. Dagarna innan hade det nyanställts en dräng, 
som var erkänd att vara stark. Han sa: ”Ska vi vara tokig!” och så tog han två 
säckar under varje arm. Sedan dess bar dom bara en åt gången. Idag väger 
cementsäckar 20 kg, och jag tror att dom flesta tycker att dom är för tunga. 
Ett erkänt begrepp från dessa dagar: I samband med att pigor och drängar 
anställdes togs det undan att man bara behövde äta fisk en gång om dagen. 
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