Klubbhuset Luleå Golfklubb (1850 – 2014)

Jordbruksfastighetens sorgliga historia, som gav golfklubben ett klubbhus via
fattiggården - ålderdomshemmet - kommunalhemmet. Av Jerry Grahn
Hans Petter blir jordbrukare
I Rutvik på Nr 7 föds Hans Petter Hansson (185106-03), hans far var Hans Petter Olofsson (181211-15), och hans mor var Maja Cajsa Johansdotter (1819-04-27). Hans Petters far dör 1871 och
Hans Petter är således endast 20 år vid faderns
dödsfall. Hans Petter väljer i tidig ålder efternamnet Hedström. Han gifter gifter sig 1877 med Eli

sabet Charlotta Olofsdotter (1853-04-03) och
samma år föds deras första barn Beda Augusta.
Vid denna tid bor familjen på samma adress som
Elisabets föräldrar Rutvik Nr 10. Men så händer
något. Familjen Söderström ägare av Rutvik 14
flyttar till Nord-amerika och Hans Petter köper
hemmanet.

Jordbruket Rutvik Nr 14 -15/128
Här levde familjen förmodligen under lyckliga
omständigheter - familjen ökade som vanligt,
allt i den tidens anda. 1894 omfattade familjen 7
barn och 1895 tillkom ytterligare ett barn Oskar
Artur.
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Mangårdsbyggnaden.

Skissen visar jordbruksfastighetens olika byggnader
varav en del fortfarande finns kvar .

1/Mangårdsbyggnad, 2/Ladugård, 3/ Trösklada,
4/Vagnslider, 5/Härbre, 6/ Vagnslider,
7/Redskapsbod, 8/Lada, 9/Bagarstuga, 10/Stengärdsgård. Att bagarstugan ligger långt från övriga
byggnader tyder på att den delas med andra bönder.

Lyckan vänder ....

M

Ur Husförhörslängd 1885 - 1894 13b, sid 138

.... och Nederluleå kommun köper Rutvik 14

en lyckan vänder 1897 då familjefadern Hans Petter Hedström avlider.
Änkan lämnas ensam med 8 barn mellan 2
och 20 år. Normalt tog äldsta sonen över efter sin far. Men den äldsta sonen var bara
17 år och änkan tvingas att sälja jordbruket.
Köpare blev Nederluleå kommun som planerade
en Fattiggård (namnet från kyrkoarkivet) på området. I Gammelstad fanns en officersbostad som
uppfördes någon gång på 1800-talet och denna
byggnad flyttades 1901 till Rutvik (bilden t.h)
för att bli ålderdomshem för understödstagare
och invalider inom Nederluleå kommun.

Officersbostaden i Gammelstad flyttas till Rutvik

Fattiggården - ålderdomshemmet en imponerande anläggning.

En misslyckad idé dock kvar i 50 år

F
Bilden från omkring år 1920.

Föreståndare för fattiggården blir Johannes Ström, född i
Graninge och hans familj flyttar nu in på ”Rutvik 14”

ram till 1947, när den nya
socialhjälpslagen
tillkom
var ålderdomshem en del av
fattigvården.
Kommunerna
byggde ålderdomshem på befintliga jordbruk. Tanken var att
“jonen“, som de kallades, skulle
få vara kvar i sin invanda bondemiljö. Det visade sig snart vara
en misslyckad idé. Det berättas
att “jonen“ smädade överheten
genom att ge korna namn efter
kommunalpamparna.
nnexets (mangårdsbyggnaden) fönster är gallerförsedda. Lokalen användes
också som mentalvårdsanstalt.
Annexet fick senare en tillbyggnad i form av en vinkelbyggnad
mot norr. I annexet fanns under
två år, ~1958-1959, Nederluleås
första yrkesutbildning. Utbildningen bestod av skogsvårdsoch VVS utbildning.
1951 övergavs ålderdomshemmet i Rutvik och den stora byggnaden uthyrdes till militären som
mobiliseringsförråd.
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Luleå Golfklubb övertar Rutvik 14
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e 25 oktober 1955 instiftades Luleå Golfklubb. Man kallade intresserade
till en träff i Sjögrens kaffestuga. Gunnar Nordlund och Tage Forsberg
(Tage blev för övrigt klubbens förste ordförande) hade “nosat“ sig fram till det
nedlagda ålderdomshemmet i Rutvik där man planerade en golfbana. När Luleå
Golfklubb 1956 fick arrendera marken, som omfattade området med nuvarande
hålen 1,2,3,8 och 9, var alltså inte den stora byggnaden tillgänglig. Bland de
många byggnaderna som fanns på området inrättades därför en klubblokal en
av byggnaderna (nr 6 på områdesskissen).
Första klubblokalen
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ytt klubbhus ! 1967 inköptes den stora byggnaden
och den som gjorde detta möjligt var Birger Herseus, som betalade 5000 kronor för byggnad
och tomt. Klubben har troligtvis
inte ersatt familjen Herseus för
detta. I all tysthet får nog den

vackra byggnaden anses vara
en gåva. Tyvärr var byggnaden i ett miserabelt skick.
Militären hade tagit bort alla
dörrar och fönster samt spikat
igen alla fönster.
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örrarna och fönstren
fanns dock kvar på vinden. Det blev ett enormt jobb
att hitta rätt plats för dessa 40
tal jättestora fönster.
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et tog ytterligare 20 år innan ekonomin tillät att överhuvud taget börja renovera byggnaden. Under 90 talet och fram till 2014 har klubbhuset genomgått en förvandling till en
ståtlig herrgårdsbyggnad.
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