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Bolagsstämma 1846
avskrift ur, Protocoll hållet vid allmän Bolagsstämma med Intressenterna i Bureå och Bäckfors Sågverk den 12
Februari 1846.
§1
Bolagsmännen, som warit betänkte på, att för sågning framskaffande communication emellan den å Bure Sågverks
privilegierade Skog belägna Risåtjälen samt den så kallade Lillån medelst en canal gräfwande derstädes, anmodade
Disponenten Herr Patron Marklund, att nästa Sommar medelst borrning på djupet tillförlitligen låta undersöka
beskaffenheten af jordmånen efter den sträckning canalen, enligt en af nu mera framlidne Lantmätaren P Klingberg år
1813 upprättad Charta, skulle böra erhålla, på det utröna må, huru wida något hinder af sten och marken möter,för
utförande af ofwannämde gräfning med hward företagande emellertid skole bero.
§ 2 
Disponenten anmodades, att nästa Sommar låta besigtiga Sågwerkets timmertillgång, sådan den wid Augusti månads
slut befinner, samt deröfwer upprätta förteckning, med anteckning, hwarest och till huru stor mångd berörde timmer
finnes.
§ 3 
Med afseende derå, att bräder, sågade efter Swenskt mått, har sämre afsättning, än sådan, som äro såg-
ade efter Engelskt, beslöts, att brädsågningen härefter bör werkställas, i öfwerensstämmelse med Engelska måttet, så
widt icke någon köpare uttryckligen förbehåller sig, att få bräderna sågade efter det Svenska.
§ 4
Som de vid werket anställde sex Sågdrängar äro berättigade, att bland andra förmåner, hvar för sig årligen erhålla
höfoder för en ko, men förlidet års hö-afkastning utaf de till bemälde Drängars upplåtne höslager blifwit så ringa, att
de näppeligen erhållit 4 skrindor hwardera så beslötos nu, att de skulle för berörde år undfå en tillökning af 1 skrinda
hö per man, eller ock wärdet deraf i penningar enligt Mamsell Lodin bestämmande.
§ 5 
Åt Disponeneten uppdrogs, att så snart tillfälle gifwes antingen uppköpa, eller låta bygga en lastpråm för bräders
forsling, och borde berörde pråm innehålla 15 fot i bredd och hafwa motsvarande längd samt draga 50 tolfter bräder i
3 tums räkning.
§ 6 
På innewarande års brädtillwerkning många köpeanbud göras sist den 14 näst instundande Mars; och hwad
Inwentarie bräder nu för förledet år angår, anmodades Disponenten, att afyttra de samma på det för
-månligaste sätt han lämpligast finner.
§ 7
Sistlidet års Räkenskaper för Bureå och Bäckfors Sågverk framlades till granskning och godkändes, enär någon
anmärkning därvid icke framställdes; hvartefter utdelning af[oläsligt] för hvarande år emellan Intressenterna, emot
särskilda qvittenser,werkställdes. År och dag,som ofwan

                      / Joh Marklund/
   Förmyndare för Petterssons Barn               /Fredr Ekenstam /                /J Marklund/
  
                    / Olof Forssell /                            / M Lodin /                         / M E Sjöstedt /
  Förmyndare för A Walls Barn                      / Lindberg/
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Bolagsstämma 1847
avskrift ur Protocoll hållet vid allmän Bolagsstämma med Intressenterna i Bureå och Bäckfors Sågverk den 3 Februari
1847         
  § 1
 Disponenten Herr Patron Marklund; som i öfverensstämmelse med Bolagsnämd fattade Beslut den 12 Feb,förledet år,
undersökt jordmånen i den jordsträcka genom hwilken verksägarna redan år 1813 före- slagit att gräfwa en canal
emellan Risåtjäln till Lillån i ändamål af Sågtimmer flottande ifrån Risån till sistnände wattendrag, gaf nu till känna,
det han vid berörde undersökning erhållit anledning till den förmodan, att före nemda ändamål med mindre kostnad
skulle kunna winnas, om canalen upptoges något stycke högre upp i Risån än det ställe der Risåtjäln finnes beläge; och
beslöto Intressenterna i följe häraf att disponenten skulle anmoda Hr Lieutenanten Wennerström; att nästa sommar
tillförlitligt undersöka, hwarefter ifrågakommande canal emellan Risån och Lillån lämpligast och med minsta kostnad
i ämnet må kunna werkställas, hwarefter widare beslut i ämnet skall af werksägarne fattas, om arbetets utförande.
§ 2
Af en utaf Disponenten upprättad förteckning, grundad på skedd uppräkning i elfsdragen och i andra ställen
inhämtade, att Bureå Sågwerk nu warande effectiva timmertillgång utgör inalles 52 900 stockar.
§ 3 
Beslöto, att Ordinarie Bolagsstämma med Intressenterna i Bureå och Bäckfors Såg skall hållas å Bureå den 6 Februari
1848, eller om Helgdag då infaller, dagen derpå eller den 7:e, då en hwar delägare sjelf eller genom Ombud bör sig
infinna, wid äfwentyr, att eljest få åtnöjas med de tillstädes kommandes Beslut.
Skulle Disponenten eller delägarna fordra, att extra, Bolagsstämma för någon werkets wiktigare angelägenhet bör före
nämnde tid hållas, böra Intressenterne dertill i behörig ordning kallas, minst fjorton dagar förr än slik Bolagsstämma
infaller. Har sådant skett, gäller för uteblifwande Intressenter hwad här ofwan är wordet bestämdt.
§ 4
Som farhåga uppstått för möjligheten deraf, att oroliga människor, hwilka för närwarande så ifrigt arbeta för
utgräfning af Fahlmarks och Hjoggböle tresken samt flere andra i sammanhand dermed warande träsk, Sel
och Sjöar, kunna bringa saken derhän, att Intressenterne i Bureå Sågwerk warda ålagda, att det samma, emot lösen
enligt 1824 års Kongl. förordning, afträda, så wäcktes nu fråga, om det icke wore skäl för Bolaget , att söka förekomma
denna olyck genom att, här wid Bureå wid södra elfsgrenen gent emot Såghuset, anlägga ett Jernwerk, bestående af en
Hammare och twänne Härdar med 1 200 [oläsligt]
årligt Smide, grundadt på köpetackjern från Bergslagerne, till utsmidande af 1 200 Skeppund Stångjern och ämnen,
som uti en under samma tak inrättad Mannufaktur Smedja skulle förädlas wid en knipp och 2:ne Spik
Hamrar.
I anledning deraf stannade Bolagsmännen i det beslut, att i gällande författning först borde tillses, huruwida en ny
Jermwerksanläggning kan skydda för befarad lösen af Sågwerket i hwilka en händelse tillstånd till slik anläggning
borde sökas och rättegången om utgräfningarne emellertid på det kraftigaste fortsättas.
I motsatt fall borde  Hufwudmännen för utgrävningarne, det vill säga de personer, hwilka borgat för återbetalning af
det Statsanslag Fahnjunkaren Moritz erhållit för Ökwattnet utgräfning,soinderar ,                 huruwida icke möjligt
wara kunde, att ifrågawarande utgräfningar kunde öfwerlåtas på Bureå  Intressenter, emot det af ofwannänmde
borgen för Moritz.
Skulle detta lyckas, wille Bolagsmännen widare öfwerlägga om willkoren för utgrävningarnes nedläggande. § 5
Sistledet års Räkenskaper för Bureå och Bäckfors framlades till granskning och godkändes ; hwarefter  
revenÛen till wederbörande emot qvitto, utbetalades.
 § 6
På innewarande års brädtillwerkning många köpanbud göres hos Disponenten  sist å den 18:e instundande Mars; och
förenade sig Intressenterna i den åsigten,att det wore förmånligast, att bortslutringen skedde
för hela tillwerkningen och icke blott för någon del deraf. 
Sålunda woro förelupet, erkänned.Bureå den 4 Februari 1847   / Fredr Ekenstam/        / Olof Forssell /    E M Sjöstedt,
M Lodin genom/Lindberg/ / J Marklund /    J G Sundbaum i Haaparanda, för så vitt fullmakt berättiger/ J Marklund
/
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Bolagsstämma 1848
avskrift ur;  Protocoll hållet vid allmän Bolagsstämma med Intressenter i Bureå och Båckfors sågverk,vid förenämnda
verk, den 7 Februari 1848. Närvarande:Patron J Marklund, egare  af 1/3 del i Bureå och 1/16 del i Bäckfors sågwerk;
[oläsligt] Patronen Olof Forsell i dess egenskap af Förmyndare för Skogsmästaren A Walls Barn, hwilka ega 7/ 60 del i
Bureå Såg och 1/6 del i Bäckfors, samt Kammarrättsrådet J Lundmark, dels såsom förmyndare för Bryggaren
Petterssons [oläsligt] döttrar hwilka ega 7/60 del i Bureå och 1/6 del i Bäckfors och dels såsom inlagt bilagde
fullmakten ombud för ej [oläsligt] Enkefru Rådmanskan Sjöstedt som ega 7/60 del i Bureå och 1/6 del å Bäckfors och
Demoisell Lodin,egarinna till 1/12 i Bureå Sågwerk. Inspektoren J Marklund delegare, var och tillstädes.
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Bolagstämma  6 och 7 februari 1849
Närvarande vid allmän Bolagsstämma med Intressenterna i Bureå och Bäckfors Sågverk å dess Contor i Bureå den 6:e
och 7:e Februari 1849.
Närvarandeägare:
Herr Bergmästaren Ekenstam, personligen
Herr Kammar Rätts Rådet Lundmark,såsom förmyndare för afl. Bryggaren Petterssons  i Stockholm omyndiga döttrar,
genom befullmäktigadt Ombud Läns Bokhållaren Lindberg;
Enkefru Rådmanskan Sjöstedt och Demoisselle Lodin äfwen som framl Post Inspektor Sundbaums arfwingar genom
befullmäktigadt Ombud ofwanbemälde Lindberg;
framl Patron J Marklunds arftagare genom Inspektoren Johan Marklund.
avskrift ur protocoll 
§ 1
Wäl har wid sistledet års Bolagsstämma Intressenterne anmodat Herr Patron Marklund, att med Innansjö Byamän
uppgöra Contract, angående deltagande i kostnaden för uppförandet af en utaf Lieutenant 
Wennerström efter begärd af föregången undersökning, förslagen damm öfwer Risån, hwilken damm ansetts behöflig
för beredandet af flottningsled  efter en af bemälde Lieutenant jemwäl förordad kanal emellan berörde å och den så
kallade Lillån; men som Patron Marklund nu mera aflidit, utan att berörde uppdrag dessförinnan kommit att af
honom fullgöras; så blef nu beslutadt, att Sågwerkets Förwaltare borde med möjligaste första tillfråga Innsjö Byamän,
huruwida de äro willig, att till hälften med Bureå Sågwerks-
ägare deltaga i kostnaden för uppförandet af och framtida underhåll af ifrågawarande dammbyggnad, med
willkor, att werksägarne måga äga för dispositionsrätt öfwer dammluckorne och wattentilldrägten under de
tider af året, då timmerflottningen efter Canalen äger rum, hwaremot Byamännen tillförsäkra att å de tider
då werksägaren icke hade behof af wattentillgången så widt sådant utan annans skada ske kan anwända den samma
för uppdämmning å sine ängar.Skolande werkets förwaltare derefter i händelse Byamännen ingå på ofwan
omförmälte öfwerenskommelse, derom med dem afsluta behöringen bewittnat Contract,som
för framtida säkerhet bör wid Härads Rätten lagföljas.
För den händelse att berörde öfwerenskommelse kan med Innsjö Byamänn träffas, skall det widare åligga Werkets
förwaltare, att hos Konungens Befattningshafwande i Länet, som redan tillförene berättigat
Bureå Sågwerksägare att, för Sågtimmer framskaffande upptaga en flottningscanal emellan Risåtjäln till Lillån, begära
tillåtelse för werkägarne, att i stället för nämde Canal få upptaga en dylik ifrån Risån till Lillån efter den utaf Hr
Lieutnanten Wennerström föreslagna sträckning och år 1847 uppgjorde plan.
§ 2
För så wid det uti förledet års Bolagsstämmo protocoll och § 2 omförmälde Contract med Willwattnets och Risåträsk
byamän ännu icke blifwit afslutadt och wid Häradsrätt lagföljd, bör sådant genom Sågförwaltarens försorg
ofördröjligen till werkställighet befordras.
§ 3
Herr Bergmästaren Ekenstam förklarade sig nöjd med att, i likhet med öfriga framlidne Bruks Patronen G Sundbaums
arfwingar, med 6 [riksdaler] Riksmynt årligen för år 1848 och 1849 bidraga till gamla Pigan Beata Liljas underhåll
jämte det hon får åtnjuta sitt fordna apanage 6 skjel Korn 2 skjel Råg, en kappe Salt
och 10[riksdaler]Riksmynt i penningar.
§ 4
Beslötos, det skulle werksförwaltare äga, att för Intressenternes räkning inköpa en till rök utklufwen mindre
hemansdel i hwardera byn Fahlmark och Hjoggböle, så widt dessa fastigheter kunna erhållas till ett pris af högst 200
[riksdaler] Riksmynt skjelslandet och egendomarne ej äro med förgånga, resterande allmän Onera   eller obetalde
Skifteskostnader besvärad.
§ 5
Anmodades  Werkets förwaltare, att till Konungens Befattningshafware  i Länet ingå med ansökning om tillstånd för
Bureå Sågverks Intressenter att vid norra grenen af Bureå elf och samma damm, hwilken är uppförd ofwanför Sågen,
anlägga en Tullmjölsqwarn med twänne par stenar, det ena för sigt och det andra för sammanmalning.
Måldelaget beräknas blifwa byarna Bureå, Burvik, Bäck, Sjöbotten, Yttervik i Skellefteå samt Risböle, Kåsböle,
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Uttersjön, Bjurön, Önsmark, Hökmark och Daglösten i Löfångers Socken.
§ 6
Af förekommen anledning ansågo Intressenterna nödigt föreskrifwa, att uti de Contract, hwarigenom werkets
brädtillwerkningar hädanefter komma att borrtslutas, alltid bör utsättas, att köparen sist inan Juni månads utgång
nästföljande år skall från werkets Bråbänk i Bureå fjerden hafwa afhämtat hela det upphandlade brädpartiet, wid
äfwentyr, att det samma, på köparens bekostnad, för hwad pris som helst till annan plats borrtskaffer, utan att
säljarena stod i någon answarighet för om bräderna derunder taga skada; hwaremot Sågwerksintressenterna skola
äga, att utan ålitande af executiva makten, utaf berörde bräden behålla så mycket som swarar emot transport och
stapplings kostnader äfwensom skälig platslega.
§ 7
Som nödigt är, att den deraf 1848 års brädtillverkning, hwilken ännu är oförsåld, warder på winterföret nu forslad
från Sågen till werkets Bråbänk i Burefjärden samt, der uppstapplad, men något utrymme derstädes
för nästwarande förefinnes, i anseende dertill, att Herr Bruks Patron Forsell å nämnd Bråbänk har qvar-
liggande  ett betydligt parti bräder sedan föregående år; så beslöts, att bemälde Herr Bruks Patron skulle
erinras att låta afhämta sistomförmälte bräder från bråbänken senast till den 15 instundande Mars, wid det äfwertyr,
som i nästföregående 6 paragraph stadgadt finnas.
§ 8
I anledning af derom gjord anhållan aktade Bolags-Intressenterne godt tillåta Sågställaren wid Bäckfors
Jöns Mellberg, att i sin och sin nu warande Hustrus lifstid bruka och gagna den gärda, som han med werksägarnes
bifall upparbetat och hitintills innehaft på norra sidan om den wäg, hwilken leder från sågen 
[oläsligt] till Bure by, med wilkor likwäl att Mellberg dito till werksägarnes disposition nu genom återlämnar den
linda, hwilken af honom och hans fader i lifstiden fått begagna owanföre Sågwerket nu warande Ladu
- gårdsbyggning på södra stranden af södra elfsgrenen,dito äfwen så länge han förmår med flit och trohet
fortfar i werkets tjenst och öfrigt uppförer sig till Bolags Intressenternes belåtenhet.
§ 9
Sedan f. Sågarbetaren Jonas Nyman [oläsligt] afhandling den 11 April 1845 till Bureå Sågwerksägare och 
försålt [oläsligt] ägande gård, hwilken är uppförd å werkets Mark österom F. Sågställaren Pehr Dufwas
hemwist, mot en öfwerenskommen köpesumma 100 [riksdaler] Riksmynt, att afbetalas med 25 [riksdaler]
årligen den 14:de Mars till dess Summan blifwer gulden, dels under sin återstående lifstid få arrende upp-
låtet dess innehafwande jord emot en årlig afgäld af 18 [riksdaler] allt Riksmynt,att erläggas den 14:de Mars
hwarje år, hwilken jord efter Nymans död hemfaller till werket utan all ersättning; så efter det laga skifte i 
Bureå by nu mera försiggått och en del af berörde jord derwid kommit att tillfalla Gästgifweri hemanet, emot
det att werkets eget hemman erhållit deremot swarande underlag, funno Bolags Intressenterne nu godt be-
sluta 1/  att till gamla Pigan Maria Ulrika Nils dotter, hwilken för närwarande har tjenst hos Inspectoren J Marklund,
försälja ofwanomförmälda åbyggnad emot 100 [riksdaler] Riksmynt, å hwilken summa köparinan
redan inbetalt 75 [riksdaler] berörde mynt, under wilkor likwäl och att Ulla uti nämnde åbyggnad icke får inhysa
någon person utan Werksägarnes tillåtelse, dels äfwen, att, om merberörde åbyggnad af Ulla skulle komma att
försäljas, den samma då bör från werkets häman afflyttas;
2/  att till bemälda Maria Ulrika Nils dotter för hennes lifstid, utarrendera den delen af den utaf Nyman öfwer-
lätna jorden, som wid skiftet kommit att förblifwa lydande under Werkets eget hemman, emot en årlig afgäld
af 7 [riksdaler] Riksmynt.
Och skulle Maria Ulrika Nils dotter sig till säkerhet erhålla utdrag af Bolags Stämmo protocollet i hwad det 
samma ifrågawarande öfwerlåtielse angår.

  1849 den 8:de Februari fortsattes Sammanträdet, sedan Bruks Patron O Forsell, i egenskap af förmyndare för A Walls
barn- sig infunnit.
§ 10
Till nästa Ordinarie eller Extra Bolagsstämma bör Intressenterne dels hafwa upp upprättat inventarium öfwer alla
werket tillhöriga Böcker, Chartor och handlingar, dels för Intressenterne förete det samma tillika
med alla redan upprättade timmercontracten och de utslag Konungens Befattningshafware deröfwer må
hafwa meddelat äfwensom Chartan öfwer Werkets Skogar och de till det samma ledande Wattendrag och
ändteligen 1848 års Räkenskapen för Werket.
§ 11
Som Patron Marklund, hwilken icke allenast warit Werkets Disponent utan ock ombesörgt uppgörandet af Werkets
angelägenheter i afseende å timmerhygge och flottningar m. m., nu mera aflidit och det icke kan antagas wara ens
möjligt, att dess Son Herr Inspektoren J Marklund kan medhinna, att ensam sköta Werkets
förwaltning i sin helhet, eller, om sådant än wore möjligt, kan i sådant fall wara belåten med, dess inne-
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hafwande löneförmånen; så beslötos nu, att genom annoncer i Umeå Tidningen och Tidningen Fjällörnen
uppmana hugade och skickliga sökande till Disponent och Inspektors befattningarne wid Bureå och Bäck-
fors Sågwerk, att personligen eller skrifteligen sig anmäla wid Bolagsstämma med Intressenterne i berörde
Sågwerk å Robertsfors Bruk kl. 9 f.m. den 21 instundande Mars, så Intressenterne wilja tillkännagifwa
blifwande lönewilkor och öfwer inkommande ansökningar fatta definitift beslut.
Herr Inspektoren Marklund reserverade sig mot detta beslut, under förklarande, att, då han wid detta sammanträde
icke kan erhålla Intressenternas bestämda medgifwande att Inspektors befattningen till årets slut behålla, han ej eller
wore hugad, att längre fortfara med utöfningen af nämnd befattning, utan afsade
sig den samma för det närwarande - dock åtog sig Marklund på gjord framställning, att fortfara med Inspektors
göromålen bestridande till den dag, som wid sammanträde på Robertsfors kommer att bestämmas. Emellertid äger
Marklund att åtnjuta hitills hafde lönewilkor.
§ 12
Wid det sammanträde med Bolags Intressenterne, hwilket, enligt nästföregående paragraph, kommer att hållas å
Robertsfors Bruks Kontor den 21 instundande Mars och hwilket sammanträde endast är att betrakta såsom en
fortsättning af denna Bolags Stämma, böra Intressenterne sist kl. 9 f.m. sig infinna, wid
påföljd, att de tillstädeskommes beslut.
§ 13
Till nuvarande Bolags Sammanträde å Robertsfors böra Intressenterne wara betänkte på att inlemna förslag till
Bolagsreglor, äfwensom till Instruktioner för blifwande Disponent och Inspector.
§ 14
Sistledit års räkenskaper för Bureå och Bäckfors Sågwerk framlades till granskning och godkändes.
§ 15
Befullmäktigades Herr Inspektoren J Marklund, att icke allenast söka erhålla underskrifter af Fahlmarks, Hjoggböle,
Långvikens och Sjöbottens Byamän å en nu upprättad fullmakt för innehafwaren, att wid
Domstolar och Enhetswerk äfwensom hos Kongl. Majt:s fullfölja protest emot den af Exped. Fogden Moritz med flere
gjorde ansökning, om tillstånd att med bemälde Byamän uppgöra Contracter om Strandrättigheten
wid Fahlmarks och Hjoggböleträsken, enligt lemnadt formalier, utan äfwen att söka erhålla enahanda Contracter af
Byamännen i Bursiljum, jemligt äfwen i sådant ändamål upprättadt formulär; och skulle det på
Hr Marklund bero, att bestämma afgälden i Salt- till högst 3 à 4 kapper åt hwarje hemans åbo.
§ 16
Anmodades Inspektoren Marklund, att söka ifrån Göksjön till Lillån för transporeradt det parti timmer, som Bureå
Sågwerk tillhörigt, sistleden wår kommit att stryka öfwer bommen i Risån och flyta fram till nämde Sjö, såwidt
nemligen transportkostnaden icke öfwerstiger 4 [riksdaler] per stock. I annat fall komma wid Bolagsstämman på
Robertsfors widare beslut angående ofwannämndt timmer, att fällas.
§ 17
Med Afseende å, de nu warande missgynnande Conjuncturerna för afsättning af trädwaror, ansågo Bolagsmännen,
med jemwäl lemnad uppmärksamhet åt det ganska betydliga stockantal, som redan finnes hugget och liggande i
wattendragen, sig böra bestämma, att Sågtimmer hygget för Bureå innewarande
winter icke bör werkställas till högre antal timmer,än 5 000, så widt icke sådant redan skett.
De personer, hwilka lefwerera Sågtimmer här wid Bureå, böra genom Inspektoren tillsägas att sist till den 
24 innewarande Månad hafwa nerforslat det Sågtimmer, som hitintills kan wara hugget, då betalningen derföre
erhålles efter förset wanliga priser; men efter berörde dag emottages icke något hwidare Sågtimmer denna
winter,dock undantages härifrån Åboerna å werkets Nybyggare.
År och dag som ofwan
    / F Ekenstam/                  / O Forssell/ förmyndare för A Walls barn     / J Marklund/ enl fullmakt
P Lundmark   F Sundbaums arfwingar  M Lodin    E M Sjöstedt genom / Lindberg/ enl fullmakter
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Bolagsstämma 1850
 avskrift ur Protocoll; Fört vid allmän Bolagsstämma 1:a februari 1850.
1:a
Företeddes ett af Förvaltaren den 23 September sistledigt år upprättat Contract med Willvatts och Bissåträsk Byamän
om upprättande af dammbyggnad i Bissån hvarom förut är i Bolagsprotokollet för 
År 1848 §2 beslutat, hvilket af närvarande Intressenter godtjendes.
2:a
Den enl. Afräknings Boken Herr Bruks Patron Forsell till last uppstående Balance Fem hundra Sextiofyra
[riksdaler]9.[oläsligt] Riksmynt godtjendes till betalning innom en Månad ifrån datum, af Herr Bruks Patron
 O. Forsells ombud, Herr P. Forsell.
3:e
Närvarande Bolagsmännen beslöto,att som nästledet års BrädContract ej ännu, genom köparens frånvaro
kunnat till slut uppgöras, och det derigenom är osäkert om hela tillverkningen kan till en bortslutas, eller om en del
deraf måtte till fullgörande af förr ingången förbindelse derifrån afdragas, så skulle förvaltaren J Marklund derom
uppgöra efter bästa öfvertygelse.
4:e
Framlades 1849 Års räkenskaper till granskning utvisande en utdelning för Bureå af 8 400 [riksdaler] Riksmynt och
750 [riksdaler] Riksmynt för Bäckfors, och som ingenting dervid var att anmärka, godtjändes
räkenskaperna.
5:e
Som personligen närvarande Intressenter enl. räkenskaperna funno att Disponenten Joh. Marklund ej upptagit sin för
föregående året anslagna Lön 950 [riksdaler] Riksmynt, längre än från den 1:a April, så hafva de beslutit i anseende till
hans visande accorratesse och noggrannhet vid förvaltningen, låta honom
åtnjuta den lön  af 950[riksdaler] som enl. Bolagsstämmo protokoll af den 21 Mars för helt år blifvit honom anslagen
jemte förr innehafde förmåner, dock må detta beslut underställas de frånvarandes omdömen.
 6:e
Wid sistleden Bolagsstämma blef väl beslutat att såväl Bolagsreglor, som Instruction för Förvaltaren skulle vid denna
Bolagsstämma upprättas, men som inga Projekt dertill blifvit inlemmade, uppsjöts dermed till nästkommande års
Ordinarie Bolagsstämma.
Sålunda förelupet och beslutat erkännes och intygas.

/ Magdl Marklund/                 / J Marklund/         / O Forsell/         för Postinspektor A Walls barn enl fullmakt
                                                                                                                        / P Forssell/
Enkefru E Sjöstedt i Umeå
Demoisell Lodin      i Umeå
J Sundbaums Barn i Haaparanda , enl fullmakt / J Marklund/
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Bolagsstämma 1851
avskrift ur protocoll allmän Bolagsstämma den 6 Februari 1851.
 §1
S. D.- Herr Inspektor Marklund framlemnade Räkenskaps Böckerna för år 1850 hvilka granskades för så vidt tiden
medgaf, och lemnades utan anmärkning.
 §2
Aldenstund Bolagsstämmans protocollerne med dessa Sågverks egare för Bolagsstämmarne som höllos år 1849,
ävensom det vid Robertsfors uppgjorda förslaget till Bolags reglor saknades vid Werket och böra derstädes finnas,
anmodades Inspektoren Marklund af samtl tillstädesvarande anskaffa dessa handlingar
ju förr dess heldre, för att bland Werkets handlingar härstädes förvaras.
§ 3
Beslutades att Ljusvattnets Krono Nybygge skulle genom disponentens försorg afyttras till möjligaste högsta pris.
 §4
 Företags öfwerläggning angående den för beredande af flottning af timmer, som för Bureå Sågverk nedkommer i
Risån, ofwanför Risåtjern tilltänkta och utsynta kanal till Lillån, emot hvilken kanal anläggning Herr Bermästaren
Ekenstam i egenskap af disponent för Robertsforswerken anmält protest på grund deraf, att bestämmelse  saknades i
afseende å wattnets afledande från Risån, -till Robertsfors-werkens skada.
Efter disscusion härom träffades å ämnet sidan följande öfwerenskommelse:
Intressenterna i Bureå Sågverk få obehindrat uptaga ifrågavarande kanal, till hwilken wattnet ledes genom Twärdam
öfwer Risån, å utsynt ställe, hwilken damm förses med säkra grundslussar och skurdamm, Att säker damm äfwen
anbringas öfwer kanalen, så att ytskärning ej eger rum. Att timmer må flyttas efter denna kanal fritt under wårflod
mellan sista April och första Juni högst under sex dagar tillsammans efter werkligt behof, med iagttagande i öfrigt att
dammen öfwer kanalen ovillkorligen bör vara tillsluten den öfriga delen af året: men skulle oundgängligt behof af
timmerflottning ytterligare uppstå på andra tider må densamma äfwen sedemera under högst två dagar vara tillåten
så vidt Robertsfors werken ej lider intrång af att sakna det för flottningen i kanalen erforderliga vattnet; Om sedan
fallet icke inträffar erhålles af disponenten eller Inspektor vid Robertsfors werken bestämmelse af tiderna dertill minst
åtta dagar förut genom svar till den som gjort förfrågan derom förut.
Underlåtes något af Contractets vilkor af illvilja eller öppnas kanalens damm å annan tid än nu bestämdt är genom
föranstaltande af Bureå Sågwerks ombud vare Bure Sågwerk såsom den felande för hvarje dygn kanal dammen hålles
otillåtligt öppen, förefallen till Bot tio Riksdaler Banco hvilka tillfalla det andra werkets fattiga, och dessutom bör
ersättnig för all skada lemnas felande som hälst.
§ 5
I sammanhang med nästförestående paragrafs innehåll beslötos, att den deri omnämnde Kanal borde genast efter det
vederbörligt tillstånd wunnit laga kraft förtagas till utförande och fullbordan så fort sig
möjligen göra låter: hvarwid Intressenterna ville fästa disponentens upmärksamhet derpå att man måtte
kunna få utföra arbetet på accodsbeting för medelst skriftligt Contract, så widt sig göra låter.
§ 6
Intressenterna erkände det inköp som disponenten gjort för Bolaget af en  femtondel i Harrsjö=utgrundningen mot
tvåhundrade [riksdaler] Banko, med att tillbehör enl. egodelnings Rättens
protokoll under År 1849 : den 26 Juni.
§ 7
Beslöts att en ugn af tegel skulle uppföras på lämplig platts Söder om Bureå Sågen för att upbränna sågspån uti
densamma. Och föreskrevs dervid, att disponenten förut utverka Brandförsäkringsverkets
tillstånd att upföra den, utan minskning af redan vunna rätt till Brandskatteersattning, samt att mycket stadig
grund skulle läggas, äfvensom att godt och väl Brändt tegel borde användas till densamma.
§8
 Beslöts att disponenten skulle ega att för werkets räkning uppföra en Ladugårdsbyggnad för 14 st.
klafbundna nöt med nödiga rum för andra vanl. små kreatur; äfwensom erforderliga stall för dragare i sammanhang
med föregående byggnad.
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/ F Ekenstam/                 / A C Wall/ enl. fullmakt                  M Marklund,  /J Marklund/ enl. Fullmakt

  P Lundmark genom/ E Häggströms son / enl. fullmakt                / Noring/ 
 
M Lodin, E M Sjöstedt , J G Sundbaum, C F Sundbaum, D W Sundbaum  genom  / J Marklund/ med företedde
fullmakter
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Bolagsstämma 1852
avskrift ur; Protokoll från Allmän Bolagsstämma med Bureå Intressenterne i Bureå och Bäckfors Sågverk i Bureå den 6
Februari 1852.
Närvarande:Herr Kammar Rätts Rådet Lundmark såsom förmyndare för Bryggaren Petterssons barn;
Herr Bergmästaren Ekenstam-för egen del; Inspektoren J Marklund såsom befullmäktigadt ombud sin moder Enkefru
Marklund
Häradshövdingen Lindberg såsom fullmäktig för Demoisell Lodin och Enkefru Sjöstedt;
Handlanden J Sundbaum i Haaparanda å egen och[oläsligt] bröders wägnar;
Krono Länsman Noring i egenskap af föemyndare för framl Postmästaren Walls barn-Förande talan äfwen för
medförmyndaren Handlanden Gebhardt.
 § 1
 Utfärdade fullmakt för Herr Häradshövdingen Johan Dawid Helledag, eller då han i sitt ställe förordar att wid alla
högre och lägre domstalan eller excuativa Myndigheten hwarest sådant erfordar, bewaka Bureå Sågvwerks
Intressenters sak i afsende å enaf Sågwerksegaren A Wall i Stenfors ansökt Såganläggning i Risån med Innansjö by. 
§ 2
Sedan Herr Bergmästaren E F Ekenstam, Demoisell M Lodin och Enkefru E M Sjöstedt, medelst skriftlig afhandling
den 24 December sistledet år, mot 4 000 [riksdaler] Riksmynt och andra wilkor af en wid namn
A Burman inköpt Krono Skatte hemanet 15/128 mantal el 2x7 i Innansjö by af Burträsk Soken; så öfwerlåtn
nu sama heman medelst skriftlig transport å samtliga Intressenterne i Bureå Sågwerks Bolag mot enahanda
förbindelsen och wilkor, som i ofwanstående afhandling; och godkände Bolagsmännen i sammanhang härmed det
Landbo Contract hwilket angående owannämde heman under fortstundande dag blifwit med 
A Burman upprättadt.
§ 3 
 I enlighet med Bolagsmännens beslut, antecknadt under § 7 i Bolagsstämmo Protokoll för den 6 Februari
förledet år, har Werkets förwaltare Marklund - redan låtit lägga grund till en Sågspånsugn- wid Bureå Såg
samt uppgjort kontrakt om nerforsling af redan upbruten erforderlig sten för berörd ugns uppförande; hwarjemte
Marklund på förhand hört sig om en skicklig byggmästare [oläsligt] Bolaget önskade arbetets fullbordande nästa
sommar; men som Bolags Intressenterne dels under sistförflutna år fått widkänna rätt dryga utgifter för ej mindre en
ny ladugårdsbyggnads uppförande åt Werkets förwaltare, än äfwen å upptagandet af den bewiljade timmerkanalen
mellan Risån och Lillån, dels och hade att motse än ytterligare
kostnader för sistnämnde ändamål jemte en mängd Syner nästa Sommar-å Kronohemans Skogen, hwarifrån Bolaget
ansökt att få afhämta sågtimmer; så förklarade nu Intressenterne, på derom framställd
fråga, att de ansågo det ifrågawarande Spånugns arbetet böra böra tills widare lemnas beroende, helst
 Inspektoren Marklund wille förmoda, det kostnaden för Spåns bortförande från Sågwerket på hittills öfligt sätt icke
skulle komma att uppgå till mer än 100[riksdaler] Banko hwaremot årliga räntanå det Capital, som skulle erfordras för
Spånugnens completterande, helt säkert komma att betydligt öfwerstiga berört belopp.
§ 4 
Äfwenledes beslöto Bolagsmännen, att med uppförandet af den redan priviligierade Fullmjölsqwarnen had med
Bureå Sågwerk borde tills widare hafwa anstånd,dels emedan Intressenterne, nu hade andre dryga utgifter att wid
kännas, och äfwen emedan behofwet af en sådan qwarn för närwarande icke ansågos tydelig trängande, och
ändeligen på den grund, att, om spånugn och qwarn på en gång kunna byggas
byggmästare erfwadet säkerligen då skulle blifwa tillgång enär en och samma Byggmästare i sådant fall
[oläsligt] skulle kunna hafwa tillsyn öfwer bägge byggnadsföretagen.
§ 5
Med afseende dels derå, att andra Sågwerksägare i orten börjat höja sina Sågtimmerpriser, dels äfwen av
[oläsligt] lägenheten för detta Bolag, att, så widt möjligt är böra afwärja Allmogen ifrån det under närwarande
förhållanden för dem wida förmånligare bjelk och sparrhygget,* 
*men för Sågwerksägare högst menligt.
funno Bolags Intressenterne sig böra bemyndiga Werkets  förwaltare, att,der skäl förefunnes lämpligen för-
höja priserna å hygget för det för Werkets drift erforderliga sågtimmer.

Protokoll
Typ

Sida 1



Bure Arkiv 2017-01-27
Arkiv, signum och volym
A01

A01

001

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Protokoll 1846-1873

Med bolagsordning för Bure Aktiebolag 1873

I sammanhang härmed anmodades och bemälde förwaltare att söka forccera sågtimmer hygget, emedan
räkenskapene utwisade, att behållningen deraf från förledet år är betydligt mindre än wanligt.                   
 § 6
 Till Protokollet skulle anmärkas; att Inspektorn Marklund lyckats uppgöra ett efter akt utsende fördelaktigt accord
med Inansjö byamän, om upptagande af Riså kanalen, hwilken skall wara färdig till begagnande   näst instundande
wår.
§ 7
Granskades Werkets räkenskaper för sistledet år, enligt hwilka nu erhölls i utdelning för Bureå Sågwerk 6 500
[riksdaler] samy för Bäckfors 150 [riksdaler]- och lemnade berörde räkenskaper utan anmärkning.
§ 8
 På Inspektoren Marklunds hemställan, beslöts det en lämplig åbyggnad skulle uppföras för Sågställaren
deri wid Sågen.
§ 9
Sedan det blifwet upplyst , att Bissjö grofbladiga Såg i Löfånger, i hwilken Bureå Sågwerks Bolag äger
1 / 8 del nu mera wore af ålder totalt förfallen och att Skogstillgången för berörde Såg jemnwäl nu woro så ålited, att
det icke skulle löna sig att nu uppföra en ny Såg derstädes, hwaremot all anledning förefunnes
dertill, att enTullmjölsqwarn i Bissjön kunna att löna sig ganska bra; så beslöto nu Bureå Sågwerkdägare
för deras andel i Bissjö Såg, att skulle nedläggas och de bärgade inventarierna genom Krono Länsman 
Norings försorg å offentlig auktion försäljas* ; * af wad deraf möjligt finnas anvwänbart för 1 qvarnanläggning- för det
blifwande Bolagets räkning inropas. - hwarjemte Noring anmodades för Bureå Sågwerks Bolags räkning inköpa så wäl
Herr Leiutenanten Gyllengahms som Postmästaren Walls [oläsligt] andelar- i Bissjö Såg; och skulle derwid Noring,
hwilken dertill äfwesom äger [oläsligt], gemensamt med Bureå Sågs Bolag i wederbörlig ordning söka tillstånd att, i
stället för den ödelagda Sågen i Bissjön der-
städes uppföra och begagna enTullmjölsqwarn.
År och dag, som ofwan    / F Ekenstam/       / J Lundmark /     M Marklund genom   / J Marklund /
  / C E Noring / å egna och Medförmyndaren  D Gebhardts vägnar
E M Sjöstedt och M Lodin genom  / Lindberg  /     / J G Sundbaum /  å egen  och medsam arfwa
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Bolagsstämma 1853
 avskrif ur protocoll från Bolagstämman 7 Februari 1853
Närvarande:
 Herr Kammar Rätts Rådet P Lundmark såsom Förmyndare för afl. Bryggaren L F Petterssons Barn.
Herr Bergmästaren G F Ekenstam för egen del.
Inspektoren Herr Carl F Marklund såsom skrifteligen befullmäktigadt Ombud för sin Moder Enkefru Magdalena
Marklund.
Herr Handelsman D Gebhardt och Krono Länsman C R Noring, såsom Förmyndare för afl. Postmästaren
A Walls Omyndige Barn, samt Herr Inspektoren J Marklund, såsom skrifteligen befullmäktigadt Ombud för 
J G Sundbaum, D W Sundbaum och C F Sundbaum i Haparanda, Demoiselle M Lodin, Enkefru E M Sjöstedt
och Herr Häradsskrifvaren J G Lundbergh.
 § 1
 Utfärdades fullmakt för Innehafwaren, att uti alla rättegångsmål rörande Bureå Sågwerk, särdeles med afseende å
Sågwerksskogarne och timmerfånget dels från besparade trakter, dels från de Allmänningar som underlagts
Nyhemman m. m. bevaka Intressenternas bästa och hvilkens fullmakt öfwelämnades till herr Häradshövdingen J
Helledag.    
§ 2 
Krono Länsmannen Noring anmälde, att han i följd af Beslut under 9 § i siste Års Bolags stämmo protokoll
inköpt öfrige anparter uti Bissjö Sågwerk samt besörjt om ansökning hos Konungens Befallningshafwande
om förändring af Sågen till Tullmjölsqwarn, hwilken haft till följd Härads Syn å stället, derwid ansökningen
bilfwit tillstyrkt; men att ägarena af Mångbyn Tegelbruk och Tullmjölsqvarns anläggning under samma tid sökt att få
förflytta sina privilegier till närheten af Sågstället hwilket äfwen af Härads Synerätten tillstyrktes, ehuru det Hemman,
som ägde landfäste för denna senare anläggning blifwit för Sågbolaget inköpt, hvadan
Noring warit nödsakad fullfölja wad till kongl. Hof Rätten emot sistnämnde Beslut, der frågan ännu hwilar.
Emellertid har frågan om förening upstått på den hufwudgrund, att ägarne af MångbynsTullqvarn, skulle
erhålla någon anpart till exempel 1/ 8 del uti Bolagets tilltänkta qvarnbyggnad i Bissjön emot nedläggande af
Qvarnprivilegierna i Mångbyn och anspråket på deraf förflyttning, i följd hvaraf Bureå SågBolag skulle komma att äga
halfa anläggningen, hvilken skulle nedflyttas några hundrade alnar från Sågstället för att bilda en damsjö och intaga
ytterligare wattendrag, dock hade Noring welat inhämta Medintressenternas tanka inan föreningen upgjordes, hälst
Mångby Bolag göra anspråk på större anpart än 1/ 8 del i nya an-
läggningen.
I anledning häraf öfwerlemnades åt honom Noring att denne fråga med wederbörande upgöra, såsom han 
finner med iakttagande, att Bolagets lott i anläggningen icke understiger hälften- och skulle det inhandlade
Hemmanet 29/ 256 Mantal  No.1 Bissjön tills widare bibehållas.
§ 3
Sedan wid sistledet Års Bolagsstämma enl. 3 § i Bolagsstämmo protokollet, frågan om anbringande af en
Spånugn till förbränning af Sågspån wid Sågen, lemnades beroende tills widare, samt af räkenskapern
nu inhämtats, att Grund derförut blifwit lyd och materialer anskaffade för en sammanlagd kostnad af 404
[riksdaler]; så företogs öfwerläggning härom och då med säkerhet antogs, att byggnaden skulle komma fullbordas för
en ringare kostnad, än det Capital, som motsvarar urgifterne för spånforslingens betraktande såsom ränta, hälst med
säkerhet motses en betydlig stegring i dessa utgifter, beslöts att ungsbyggnaden skulle fortsättas, derom förwaltaren,
Herr Inspektoren Marklund således äger att besörja, efter hvad han finner för Bolaget gagneligast.
§ 4
Öfrige Sjelfägande delägare funno sig böra deltaga i det käromål, som Enkefru Sjöstedt och Demoiselle
Lodin till Burträsk Härads Rätt instämdt emot åtskillige personer i Burträsk soken, som förmodades hafwa
föranstaltat om timmerhygge å vissa Sågwerket underlagde Skogar utöfwer privilegier, och somhaft till följd
åtal emot delägarne för åwerkan.
 § 5
 Enligt 4 § i 1852 års Bolagsstämmo protokoll beslöts byggnad af Fullmjölsqvarn wid werket under samma tid som
spånugn upföres, så att bägge byggnaderna kunna tillses af en och samma byggmästare.

Protokoll
Typ

Sida 1



Bure Arkiv 2017-01-27
Arkiv, signum och volym
A01

A01

001

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Protokoll 1846-1873

Med bolagsordning för Bure Aktiebolag 1873

§6 
Sågwerkens räkenskaper för nästledit år föredrogos och granskades, utwisande att Bureå Sågverk lemnat i utdelning
11 100 riksdaler samt Bäckfors Såg 900 Riksdaler Riksgäld, och lemnade räkenskaperna utan anmärkning liksom
förwaltningen i öfrigt.
§ 7
Som göromålen wid werken betydligt tilltager och tillsynen öfwer underlydande lägenheter samt skogarne, äfwersom
bevistandet af Synen m.m. uptager en god del af Förwaltarens tid Så funno delägarne billigt bifalla hans begäran om
lön för en Bokhållare wid werket, hwilkens lön derföre härefter må i räkenskapen
med 200 [riksdaler] Riksmynt upföras, Så länge och intilldess förändrade förhållanden påkalla annan be-
stämmelse.
§ 8
I anledning af Förwaltaren af Sågwerken Hr J Marklunds derom gjorda föreställning, tillförsäkrade Bolags-
männen Marklund att hålla honom skadelös för allt det ansvar och den ersättning hvartill han möjligen kan af
Domstol blifwa Skyldigkänd, i och för åtgärder som han wid werkens förvaltning{ till Bolagsmännens bästa}
widtagit eller hädanefter widtager.
§ 9
Det af Herr Grosshandlander Allmqvist nu gjorda anbud å blifwande tillwerkning wid Bureå Sågwerk med 
3/4 [riksdaler] [oläsligt] per tolft 1 tums 6 tums bräda, antogs af Bolagsmännen, med disponenten lemnad rätt att
afsluta Contract.
                                                                     vid Protocollet
                                                                         / Noring/
                    Justerat och godkändt
   /F Ekenstam/             / M Marklund /     M Sjöstedt, M Lodin, J G Sundbaum, D W Sundbaum, C F Sundbaum,
J G Lundberg  genom  / J Marklund/ enl. bifogade Fullmakter
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Bolagsstämma+ Extra stämma ang brand 17Juli 1854
avskrift ur protocoll från Allmän Bolagsstämma med Intressenterna i Bureå och Bäckfors Sågverk i Bureå 
den 6:e Februari 1854
Närvarande: Herr Bergmästaren G F Ekenstam, Her v. Häradshöfding C E Lindberg, såsom ombud för 
1. Herr Kammar Rätts Rådet och Riddaren P Lundmark; dels i egenskap af Förmyndare för Bryggaren L F Petterssons
Omyndiga Dotter.
2. Enkefru E M Sjöstedt
3. Demoiselle M Lodin och 
4. Herr Häradsskrifwaren J G Lindberg.
Enkefru M Marklund genom sin son Hr Inspektoren C F Marklund
Hrr Handlanden D Gebhardt och Krono Länsmannen C E Noring, såsom Förmyndare för aflidne Postmästaren A
Walls Omyndige Barn, samt
Herr J G Sundbaum från Haparanda, äfwen såsom Ombud för sine Bröder D W Sundbaum och C F Sundbaum.
§ 1
Ehuru Interessenterne, likmäktigt 1 § i sistl. Års Bolagsstämmo protocoll, utfärdadt fullmakt, ställd på inne-
hafwaren och då öfwerlemnad till Herr Häradshöfding Hellerdaÿ, att bevaka och utföra alla Rättegångar,
som röra Bureå Sågwerk, sä'rdeles med afseende å Sågwerks Skogarne ocg timmerfångst dels från besparade trakter,
dels från de Allmänningar som användts till Nyhemman m. m. Likväl och då för herr Häradshöfding Helledaÿ, som
nu rest från orten och måhända blifwer längre tid frånwarande, sålunda kan möta hinder, att ombesörja Bolagets
rättegångsmål; ty utfärdades ny fullmakt för innehafwaren att Bolagets rätt och bästa i omberörde hänseende bevaka,
hvilken fullmakt öfwerlemnades till Herr Häradshöfding C E 
Lindberg.
§ 2
Föredrogos följande af Krono Länsmannen Noring framlemnade handlingar, neml.
1. Intecknad öfwerenskommelse med Bissjö Byamän om rätt till plats för Tullmjölsqvarn i Bissjö.
2. Förening med ägarne af Mångby qvarnprivilegier, hvarigenom dessa ingått med 1/ 8 del å till tänkta Tull-
qvarnsbyggnaden uti Bissjön, emot det deras tilltänkta flyttnig af Mångby Qvarnprivilegier till Bissjön afslås. Warande
denna förening till Kongl. Svea Hofrättengifven för fastställande i det angående berörde flyttning
fullföjda wedermål emot Härads Rätts Beslut- och
3. Köpebref, hvarigenom det för Qvarnanläggning i Bissjön inköpta 29 / 256 Mantal No 5 Bissjön blifwit till enskild
man försåldt, med förbehåll af rätt till nödigt utrymme i afseende å qvarnbyggnaden; Och war härwid intet att
anmärka.
§ 3
Enligt bestämmelserna i 3:e och 5:e §§ af sistl.Års Bolagsstämmo protokoll, hade förvaltaren Herr Inspektoren J
Marklund under förleit År låtit upföra Spånugn och Tullmjölsqvarn, hwilken senare likväl icke hunnit fillbordas, i
anseende dertill att gjutgods och qvarnstenar icke i behörig tid erhållits; och sedan dessa Byggnader samt räkenskapen
deröfwer granskats fanns intet dervid att påminna, utan anmodades förvaltaren att om qvarnbyggnades fullbordande
å lämplig tid besörja.
§ 4
Sågwerkets räkenskaper för nästledit År, föredrogs och granskades, utvisade, att Bureå Sågwerk lemnat
i Utdelning enligt Förlags-liqvidations conto 13 000[riksdaler]-, samt Bäckfors Såg 1 200 [riksdaler] Riksmynt; och
lemnades räkenskapen utan anmärkning, likasom förwaltningen i öfrigt.
§ 5 
Det af Herr grosshandlanden Carl Meijer I Härnösand igenom skriftligen befullmäktigande Ombud Herr Inspek
-toren C J Wendt nu gjorda anbud å detta års tillwerkning wid Bureå och Bäckfors Sågar, till 2 [riksdaler]
24shilling Banco per tolft enkel räkning, antogs af Intressenterne som lemnade Förvaltaren J Marklund up-
drag att härom närmare genom Contract med[oläsligt] Meijer eller hans Ombud bestämma enligt nu aftalade och
ömsesides godkände wilkor.
§ 6
 Så widt de Skiftet i Innansjö By föregående frågor, såsom angående undantag för Allmänna behof m.m.
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ännu icke äro genom laga-kraftwunnet Beslut afgjorde, updrogs åt Förwaltaren att söka winna detta ändamål igenom
godkännande af Skiftesmannens och godemäns utlåtande i ämnet.
Om nu Byamännen eller Skifteslaget gemensamt godkänna samma utlåtande, äger Förwaltaren att söka winna
arrende-rättigheter till wiss anpart af den jord på ömse sidor om Risån som för gemensamt behof
undantagits, utan att förut wara till plats för wattenwerk bestämd igenom laglig utsyning; Och bör arrendet så widt
möjligt är slutas för att tid samt för Sågbolagets räkning eller så, att arrendet kan på Bolaget öfwerlåtas.
I sammanhang härmed updrogs åt förwaltaren Herr J Marklund, att i alla dylika eller andre tillfällige frågor,
som röra Bolagsmännen Kollektivt, deraf rätt och bättre bevaka, köp och Contracter om fast egendom och 
Lägenheter samt leveranser och försäljningar afsluta, äfwensom om lagfart af handlingar besörja; Dock att han i
vigtiga frågor söker rådföra sig med närmast boende Bolagsmän och särdeles dem, som för bolaget
innehafwa Ombudsmanskap i Juridiskt hänseende.
§ 7 
Det af förre Bonden Adam Burman i Innansjön till Bolaget gjorde anbud på Bolagets Hemman derstädes wille
bolaget betänka sig på. Likväl skulle Burman wara försäkrad derom, att han framdeles skall erhålla köp å Hemmanet,
emot den af Bolaget erlagde köpeskillingen, hälst om Burman likasom hittills, wil använda all flit till hemmanets
uparbetande och i öfrigt går Bolagets billige anspråk eller önskningar till mötes.
 § 8
 I afseende å de Skogseffecten som under denna höst och winter funnits åwerkade på Bureå Sågwerks Skog,
Bureheden samt genom Förvaltarens försorg tagits i förvar, anmodades han att använda i afräkning å medgifwna
Stockfångsten från berörde Skogsträd.
Widare förekom icke ,hvadan stämman uplöstes.

   / Ekenstam /            / Lindberg/             / Noring /          / M Marklund /       / Marklund /
  
           / Sundbaum / enl. Fullmakt    

Protocoll hållet vid Extra Bolagssstämma med Bure Sågverks Intressenter den 17 Juli 1854.
 S D  Genom Skrifwelseaf den 16:e dennes hade herr Inspektoren Johan Marklund tillkännagifwit att Wådeld samma
dag upkommit i den  nybyggda Spånugnen, hvarigenom den yttre betäckningen eller Spånugnshuset upbrunnit och
till följd hvaraf Hr Inspektoren kallat de närmast boende Bolagsmännen till Bolagsstämma ad. interim; I anledning
häraf infunno sig undertecknade och erfors, att elden förr middagen berörde dag upkommit i Spånugnshuset utan
känd anledning och att detta inom kort tid nedbrunnit, hvarjemte elden spridt sig till Såghuset, Manngården, gamla
och nya ladugården, men genom tillkommet Manskap och
 Hr Inspektorens behjelplighet blifwit släckt, så att dessa byggnader ändteligen blifwit räddade.
Wid besigtning fanns att bryggan till Spånugn blifwit rifwen till stor del till förekommande af eldens spridning samt
att ugnens yttre betäckning eller Gråstensmuren blifwit betydligen skadad.
Men likväl synes densamma ännu någon tid brukbar om muren omsorgsfullt kilas med sten flisor, särdeles under
ankarjernen och i fogningarne; Hvarföre beslöts att Herr Inspektoren skulle med görligaste första derom besörja
äfwensom att låta upföra ett enkelt korswerkshus om ugnen, så att densamma må under närmaste tiden kunna, under
den noggrannaste tillsyn användas. 
Under eldsläckningen lära åtskilliga personer hafwa utmärkt sig för nit och drift hvarigenom de öfriga, flera gånger
antända byggnaderna kunnat räddas; hvarföre Herr Inspektoren bemyndigades att lämpligen belöna dem som gjort
sig deraf mäst förtjente, till upmuntran för andre i likartadt falle.
                                                        År och dag som ofwan
                                                / Noring /      / Magdl. Marklund /
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Bolagsstämma 1855
avskrift ur; Protocoll hållet wid Allmän Bolagsstämma med Intressenterne i Bureå och Bäckfors Sågverk i Bureå den
6:e Februari 1855.
 § 1
  Som herr Häradshövdingen J D Helledag, i anseende till sjukdomshinder, frånsagt sig vidare befattning med honom
updragne rättegångsmål för werkens räkning; Så wille herr Häradhövding C E Lindberg på Intressenternas enträgna
begäran icke undandraga sig, att efter tid och tillfälle bevaka Werkets rättegångar, hvarföre nu utfärdad ånyo fullmakt
för Innehafwaren, komme att af honom öfwertagas. Och skulle de mål och ärenden, som förekomma wid under
Domstolarne i orten, fortfarande bevakad af Krono Länsmannen Noring, hvilken äfwen äger fullfölja desamma och
andre tillfällige frågor i Högre rätt samt för sådant ändmål begagna sig af särskilde updrag eller den förutnämnade
fullmakten.
§ 2
Dels i anseende till timmermagazinets otillräcklighet och för att bereda bättre utrymme deri samt för att lätta
timmerhanteringen, dels ock för den winst i höafkomst, som synes kunna påräknas af företaget, beslöts, att
till någon del aftappa den på Såghemmanets Skifte höra i Bureå och uti Elfsdraget liggande Bursjön samt att derefter i
utloppet upföra en spardam; hvarföre Inspektoren äger att besörja om behörig nu dersökning å stället samt låta
uprätta plan för arbete och att detsamma derefter till werkställighet befordra på ändamåls-
enligaste sätt.
§ 3
Då efter 1842 Års brand härstädes, till boningshus för Inspektoren och betjening, endast förefinnes den i flere fall
obevämliga, gamla Byggnaden för Bruksarbetarne, hvarmed förvaltaren funnit sig mindre belåten, så beslöts, att af
redan anskaffadt inventarie byggnadstimmer, skall å tjenlig plats på Holmen upföras enligt nu gjord och antagen
planritning, att Corps de logis med contor och täckas med så kallad sticktak, hwilken 
byggnad derefter inredes i mon af behof, hvarvid Werkets arbetare, så ofta tillfälle gifwes, anwändas, på det
kostnaderne må lindras i möjligaste mon.
  Emedan Bolaget på sista tiden nödgats bekosta betydligare byggnader, ansåg Bolaget sig böra efter hvad
ske kan inskränka utgifterna och beslöt derföre, att för ifrågavarande byggnad icke må användas mera än Ett Tusende
[riksdaler] Riksmynt Årligen, dock häri ej beräknade de materialier för byggnaden som finns vid Hemmanet och
sågen och derföre ej behöfwa köpas; Börande likväl byggnaden med största sorgfällighet och wårdnad upföras och
inredas, så att densamma kommer att motsvara sitt ändamål.
§ 4
Af räkenskapen och andra uplysningar erfors att Bolagets eller Sundbaumska arfwingarnas Hemman i Risböle,
bestående af 15/ 128 Mantal under no. 3, igenom årligt användande af Högröden här wid Bureå, utan att spillning
återföres och att all åker blifwit förlagd, endast ligger Bolagsmännen till betydlig last, hvar
före det beslut fattades, att Hemmanet inan nästa Åe 1856 lämpligen ut-arrenderas till en brukare för hvilken
hufwudwilkoret blifwer hemmanets upbrukande utan bolagets kostnad, om det samma deremot kan ske till någon
bolagets vinst hvarom hr Inspektoren i samråd med KR. Länsman Noring äger upgöra.
  § 5
 Af den ringa wattentillgången under Sågningstiden förledet år hade Bolagsmännen upmärksamhet blifwit fästad på
den lätt insedda fördelen af att inrätta den under ombyggnad varande kantskäringsramen till finbladig Sågram, Och
beslöts derföre att söka rättighet härtill, på det vattentillgången desto bättre begagnas må under wårtiden, dock att
ramen inrättas så att densamma när så påfordras kan till kantskärning af bräder begagnas. Ägande Herr Inspektoren,
att härom i Samråd med sågen af Bolagsmännen besörja.
§ 6 
Hvad angår qvarnbyggnaden i Bissjön, så wille Interssenterna icke för närvarande hasta dermed; Dock ägde Krono
Länsmannen Noring, att för den händelse öfrige delägare skulle önska företaga byggnaden,att
för Bolagets anpart deri, Besörja om deltagande.
§ 7
Sågwerkets räkenskaper för nästl. År föredrogs och granskades utwisande, att Bureå Sågwerk lemnat i utdelning,
enligt Förlags liqvidations Conto 12 000[riksdaler] samt Bäckfors Såg 1 200 [riksdaler] Riksmynt.

Protokoll
Typ

Sida 1



Bure Arkiv 2017-01-27
Arkiv, signum och volym
A01

A01

001

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Protokoll 1846-1873

Med bolagsordning för Bure Aktiebolag 1873

Och lemnades räkenskapen samt Förvaltningen i öfrigt utan anmärkning.
  § 8
 Efter öfwerwägande af Herr Inspektoren Johan Marklunds anmärkning emot de honom beviljade löneförmåner,
hvilka han anser, så ringa, att han heldre will lemna befattningen, än nöja sig med dem, helst Bokhållarens lön dertill
är så inskränkt att Inspektoren måst fylla den af egna medel; Så och med 
hänseende till den ökande lefnadskostnaden i orten m. m.  Beslötos, det skall lön för Inspektoren härefter upföras till
Ett Tusenfemhundra riksdaler och Bokhållarens, till Trehundrade Riksdaler allt [oläsligt], hvar jemte Inspektoren
Marklund om han enligt Bolagsmännens önskan nöjer sig häråt och fortsätter befattningen, äger åtnjuta sine öfrige
härtills wanlige natura förmåner, utan att Bolagsmännens beslut i föregående § 4 för kreaturs utfordringen
inskränktes.
§ 9
Det af Handlande Herr O H Swartling igenom Ombud R F Öhman nu gjorda anbud å detta års tillwerkning
wid Bureå och Bäckfors Sågen till 2[riksdaler] 24 Shilling Banco per tolft enkel räkning, ned till tio fot, 6 tm
inom vankant, antogs af Bolagsmännen, som lemnade Herr Insp. Marklund updrogs att med Herr Swartling eller hans
Ombud härom närmare afhandla, enligt nu afhandlade och ömsesides godkände wilkor.
Widare förekom icke, hvadan Bolagsstämman uplöstes.

/ F Ekenstam /            / M Marklund /                  / Noring /  / Gebhart / var förmyndare för A Walls barn

 Bröderna Sundbaum  / J Marklund / fullmakt.   

  G P af Sillén,  J P Lundberg , M Lodin, E M Sjöstedt genom Lindberg
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Dokument
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Bolagsstämma 1856
avskrift ur; Protcoll hållit wid Allmän Bolagssämma med Intressenterna i Bureå och Bäckfors Sågwerk, i Bureå den 6
februari 1856.
  § 1
 Den wid sista Års Bolagsstämma utfärdade fullmakt till bevakande af Bolagets rättegångs ärenden, skulle tills widare
gälla för Innehafwaren.   
  § 2
 I afseende på den wid berörde Bolagsstämma beslutade Dambyggnad och fällning af Bursjön, uplyste Herr
förvaltaren J Marklund, att han besörjt om undersökning på stället af Lantmästare, utan att handlingarne derom
erhållits, så att frågan ännu beror; Och emedan Bolaget de sista Åren widkännts betydliga byggnader, ty ansågo ej
nödigt att hasta med ifrågawarande företag.                                                                  § 3
På grund af beslut i 3:e § af sistl. Års Bolagsstämmo Protocoll, hade Förvaltaren låtit upföra ett Corp de Logis för
Såghemmanet med kontor, under tak efter godkänd ritning, hvilken byggnad är i betydlig mon inredd. Härwid fanns
Förvaltaren wäl hafwa öfwerskridit den summa som i beslutet blifwit bestämd att 
årligen användas; Men då öfwerskottet syntes vara ändamålsenligt disponerat, ansågs afwikelsen ej böra
påkalla någon påföljd.
§ 4
De försök som till följd af beslut i § 4 sistl. års Bolagsstämmo Protocoll, vidtagits till utarrenderande af Sundbaumska
arfwingarnes Hemman 15/ 128 Mantal No. 3 Risböle, hade ej ledt till något resultat; hvadan underhandlingen härom
widare står öppen.
§ 5 
 Under löpande året har förvaltaren låtit ombygga Sågrännan samt iståndställa kantskäringsramen wid Bureå Såg,
hvilket medtagit en betydligt kostnad, Dock har den i 5 §  af förra årets Bolagsstämmo-
protocoll omberörde ansökning icke kunnat fullföljas.
§ 6
Som wattenhjulet till hufwudramarna vid Bureå äfwensom till Bäckfors Såg fordrar ombyggnad, företogs
öfwerläggning om sättet för denna reparation, hvarvid i betraktande så väl af dylika hjuls obestånd af träd, som af
deras långsammare gång och trädramens tyngd, hvarigenom mycket af drifkraften går förlorad, det ansågs mycket
fördelaktigare, att anskaffa hjul och ramar wid hufwudwerket af jern, dermot wattenhjul af träd anses motsvara sitt
ändamål för den ringa tillverkningen wid Bäckfors.Men emellertid skulle en frånwarande delägare höras öfwer detta
förslag inan byggnaderna företagas, då pluralitetens åsigt må gälla såsom beslut.
§ 7 
Som materialerna till Bissjö qvarnbyggnad börjat taga skada, hade byggnaden under förledit År måst före-
tagas och uplystes hafwa avancerat så wida, att erforderlig kanal med dam, grundmurar och qvarnhuset till yttre
wäggar med bjelklagen completterats, hwartill Bureå Bolag bidragit med nära 1 000 [riksdaler][oläsligt]
§ 8 
Sågwerkets räkenskaper för nästl. År föredrogos häruppå samt granskades, utwisande att inkomsterne af Bureå
Sågwerk i det mästa medtagits af Byggnaderne och ett betydligen förökadt timmerförlag, äfwensom af det dryga
förlaget på Spannmål-, hälst inkomsterma warit nog ringa, genom den svåra wattenbristen under förledit års
sommare, så att någon utdelning nu ej kunnat ske; hvaremot Bäckfors Såg lemnat i utdel-
ning enligt förlags liqvidations Konto 1 500 [riksdaler] [oläsligt]: och lemnades räkenskaperna samt förvalt-
ningen i öfrigt utan anmärkning.
§ 9
Förvaltaren anmälde, att han under förra året låtit nere på strand eller vid Lastage-platsen uppföra mindre
stugbyggnad på sex Knutar, för att begagnas vid arbeten der nere, hvilket företag, såsom för Sågverket gagneligt och
nödigt, godkändes.
§ 10
Ett af Herr Grosshandlanden Jacob de Ron gjort anbud på tillwerkningen wid Sågwerken innevarande År, till 4
[riksdaler] Riksmynt per tolft enkel räkning- ned till 10 fot  6 tum inom vankant,antogs af Bolagsmännen, som derföre
ingingo Contract  härom med Herr de Ron eller hans ombud Herr J Marklund.

Protokoll
Typ

Sida 1



Bure Arkiv 2017-01-27
Arkiv, signum och volym
A01

A01

001

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Protokoll 1846-1873

Med bolagsordning för Bure Aktiebolag 1873

Widare förekom icke, hvadan stämman uplöstes.
År och dag som ofwan / C E Noring/   M Marklund genom / C F Marklund/  J G Sundbaum, D W Sundbaum,
C F Sundbaum, E M Sjöstedt, M Lodin,  G P af Sillén genom  / J Marklund / enl. föreledde Fullmakter
Sedan förestående protocoll blifwit upsatt inkom fullmakt från Herr Bergmästaren Ekenstam, hvilken fullmakt bilades
protocollet. / C E Noring /
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Bolagsstämma 1857
avskrift ur Protocoll hållet wid Allmän Bolagsstämma med Intressenterna i Bureå och Bäckfors Sågverk uti Bureå den
6:e Februari 1857
Närvarande: Undertecknad Protocollsförande såsom förmyndare för afl Postmästaren A Walls Barn jemte
medförmyndaren Herr Handelsman D Gebhardt, Enkefru M Marklund genom Ombud Herr Inspektoren Marklund,
Demoiselle M Lodin och Enkefru E M Sjöstedt, Herr LandsSekreteraren G P af Sillén,såsom förmyndare för Bryggaren
Petterssons omyndiga Dotter. Enkefru Mathilda Lundberg genom undertecknad Carl E Noring enl fullmakter samt
herr C F Sundbaum genom ombud Inspektoren J Marklund enl fullmakt.
Hvaremot Herr Bergmästare G F Ekenstam samt Herrar J G och D W Sundbaum uteblefwo
§ 1
Den förut utfärdade fullmakten till bevakande af Bolagets rättegångsärenden, hwilka innehafwes af undertecknad
Carl Eric Noring skulle tills widarefortfara att gälla.
§2
Fråga om Dam wid och fällning af Buresjön, lemnades i föjld af nu varande sämre konjuniturer, tills widare beroende.
§ 3 
Sågverkets räkenskaper för nästa År föredrogos och granskades, utwisande att inkomsterna af Bureå Sågwerk
medtagits, dels till inköp å Antal af 9 325- timmer, som af Andersfors Sågverks ägare åwerkats på
Sågskogarne wid Risån, och upgått till en summa af 13 891 [riksdaler] 47[oläsligt] 10 [oläsligt] ,dels till inredning af
Corps de Logis vid Sågwerket af något öfwer 3 000 [riksdaler] [oläsligt] dels och en högst kostsam timmerflottning
upgående tillöfwer 8 300 [riksdaler], hvarigenom timmerförlaget betydligt ökats och werkets tillgångar eller inkomster
åtgått så att en brist af 1 116[riksdaler] 44 [oläsligt] 8 [oläsligt] upkommitoch nödigt förlag följaktligen saknas.
I följd af dessa bekymmersamma omständigheter beslötos, att Förvaltaren äger uptaga erforderlig förlagslån, på
förmånligaste wilkor, att de till Sågwerket uplåtna krono Skogarne, föga ålitas under året, men att på de skäl som
omnämnas i nedanstående 4 §, så mycket timmer som kan erhållas, upköpes i närmast belägna Skatteby. Häremot har
Bäckfors Sågwerk lemnat och förlags liqvidalisons Conto i utdelning 900
[riksdaler] [oläsligt] lemnades räkenskapen utan anmärkning.
§ 4 
 Genom utskärning af Dammen öfwer Risån nedanför kanalen till Risån, vid flodtiden förra året har någon
timmerflottning från Risån under samma år icke kunnat ske. Härigenom motses brist på timmer nästa år wid sågen,
hwadan så mycket , som kam erhållas i närheten bör af Skattemän upköpas för att emellertid kunna få flottleden
återställd, har Förvaltaren, oafsett de svåra konjunkturerna nödsakats företaga ombyggnaden
af Dammen, hvilket ökar behofwet af förlag. 
Och blef denna Förvaltares åtgärd äfwen gillad. Emellertid skulle här anmärkas att olaga dämning af Andersfors
Sågwerksägare i Lidsträsket med tämlig säkerhet wållat denna skada.
§ 5 
Bissjö Qvarnbyggnad anmäldtes hafwa förtgått utan att likväl hafwa hunnit fullbordas under förra året.
§ 6 
Något anbud å blifwande tillwerkning wid Sågwerken under året, hade härtills icke ingått, hwarföre Förvaltaren
bemyndigades, att derom till Bolagsmännens bästa framdeles upgöra, dervid närmaste Bo-
lagsmän i händelse af behof må tillkallas för att deläga i pröfningen af anbud.
§ 7
 Som Förvaltaren J Marklund en längre tid warit och ännu är sängliggande sjuk, så att han icke åtminstone snart, kan
utan fara för lifwet ombesörja werkens yttre göromål och angelägenheter; Så beslöts, att om
sjukdomen fortfar, Bolagsmännen skulle till Extra Bolagsstämma inkallas, för att om werkets skötsel fatta beslut.
Widare förkom ej  och stämman uplöstes.
 År och dag, som ofwan
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Bolagsstämma 1858
avskrift ur Protocoll hållet wid Allmän Bolagsstämma med Intressenterna i Bureå och Bäckfors Sågwerk å Bureå
Sätesgård den 8:e Februari 1858.
Närvarande: Undertecknad Protocollsförande, såsom Förmyndare för afl Postmästaren A Walls Omyndiga Barn jemte
medförmyndaren Herr Handelsman D Gebhardt och Herr Krono Länsman N O Nilsson, såsom nu mera gift med
Anna Sophia Wall. Enkefru E M Sjöstedt, Demoisell M Lodin, Enkefru M Lundbergh samt Land-Sekreteraren G P af
Sillén såsom förmyndare för omyndiga Mamsell W Pettersson, samtliga genom Ombud Herr Inspektoren Johan
Marklund.
Handlaren J G Sundbaum i Haaparanda å egen och sin Broder D W Sundbaum i Haaparanda vägnar enl fullmakt.
Hvaremot Herr Bergmästaren G F Ekenstam och C F Sundbaum uteblefwo.
§ 1
Den fullmakt ,som härförut utfärdats för undertecknad Carl Eric Noring till bevakande af Bolagets
rättegångs-ärenden, skulle tills widare fortfara, att wara gällande.
§ 2
Frågan om fällning af Bursjöns för Ängsberedning lemnades tills widare beroende, hvaremot en hålldamm wid denne
sjös utlopp ansågs af mycken wigt för beredande af lättnad i timmerflottning och ett magasin för timret, hvarför
förwalltaren updrages,att vidtaga förberedande åtgärder för en sådan damms upförande af sten hvilket ansågs
medföra lika mycket lindring i anläggningskostnader, som långwarit bestånd; Dock att större kostnad icke användas,
än hvad som kan åstadkommas med werkets arbetare, under en kunnig persons ledning och tillsyn, intilldess att
större tillgångar finnas, att härtill disponeras.
§ 3
Sågwerkets räkenskaper för nästa år öfwersågos och granskades, utwisande, att inkomsterna wid Bureå Sågwerk,
utgörande med inventarie bräderna och afkastning af Fullqvarn m. m. 26 094 [riksdaler]71 öre, utgått till betäckning af
förra årets förlagsskuld; ------    1 116.93  öre
Timmer upköp och flottningskostnad;------------------    14 516.97  öre
Sågomkostnads konto;------------------------------------    6 217.35  öre
Damm öfwer Risån och rensning af kanalen-----------   6 301.2    öre
Diverse byggnader, strömrensningar, inventarier m. m. 4 281.19  öre
Summa--------------------------------------------------------32 433.45  öre
Balance således-------------------------------------------    6 338.74  öre
Återstår-----------------------------------------------------  26 094.71  öre
Att från denna balance skulle afgå motsvarande fordringar enligt balance Conto, men hvaraf flere finnas
dels osäkra dels beroende på liqvider, så att werket i werkligheten står i skuld och följdaktligen icke kunnat lemna
någon utdelning. Orsaken härtill synes ligga dels i det stora timmer förlag, utgörande öfwer 8 600 såg
-timmer, som för en summa af nära 60 000 [riksdaler] belastar werket, dels i kostnaden för det oumbärliga Innansjö
Dammet och hvartill kommer den ringa wattentillången under förledit Års Sommar, som wållat en owanligt ringa
tillwerkning.
Widare erfors af räkenskapen, att Bäckfors Sågwerk undergått en högst behöflig reparation för en kostnad af 618
[riksdaler] 96 ören, att inkomsten utgjordt 2 048[riksdaler] 32 öre, så att med afdrag af förlagerna 
1 998[riksdaler] 55 öre, behållningen utgör 694[riksdaler] 25 öre, då deri inberäknats inventarium från 1856, 644
[riksdaler]48 öre, att af berörde behållning blifit i förlagsliqvidations Conto fördelt 300[riksdaler] och skillnaden
349[riksdaler]25 öre reserverad till förlager, deraf 650.7 af timmer finnas wid werket; Att Bissjö eller Carlfors
Fullmjölsqvarn för detta År medtagit en kostnad af 2 608 [riksdaler]4 öre, deruti likväl ingått 750 [riksdaler], som
rätteligen tillhöra och böra afföras till Conto för Andersfors och Brattfors Såganläggningar, såsom använde å
rättegångar rörande dessa werk och andre ärenden, hvaribland de större åwerkans målen wid Burträsk och Skellefteå
Härads Rätter.
För öfrigt lemnades räkenskapen hvad Bolaget angår utan anmärkning. Men som deraf utreddes, att ett allt
för stort timmerförlag belasta werket, beslöts, att timmerupköpen skola i möljligaste måtto inskränkas och bevakning
istället ska öfwer werkets skogar, så att de icke olofligen ålias, att wattenhjulet till Bureå Såg om-
byggas, såsom utslitet, och dervid gifwes den möjligast bästa Construction för en större hastighet samt att 
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anstallt fogas, att bespara watten nästa wår under floden, så mycket möjligt kan wara. Emellertid är Förvaltaren
härigenomobetaget, att af Skattemän i närheten köpa timmer, om billiga priser fortfara, för att hafa tillgång på färskt
timmer, som drager mindre flottningskostnad till Sågen.
§ 4 
 Som af räkenskapen erfors, att P Wikström Jr i Stocholm beräknat ränta och arfwoden för Summor, dem han åtagit sig
betala för Herr L P Söderberg i Sundswall å af honom upkpöt tillwerkning; Så och då dessa 
påföreningar otviwelaktigt tillkommit af misstag, anmodades föwaltaren, att söka bereda rättelse deri, hvilken Herr
Wikström icke lärer vägra eller misskänna, då Bolaget å sin sida med särdeles nöje erkänna hans beredvillighet, att gå
Bolaget  till möte och gerna vidgår påföring af arfwode för de åtgärder han widtager till bolagets bästa och
bortslutning af dess tillwerkningar. I sammanhang hvarmed och då  af sär-
skilda skrifwelser och särdeles en af den 25 nästl December från Herr A G Bayard befanns att han , som förlegit år wid
werket upköpt diverse utskottsbräder, äskat afdrag af 221[riksdaler] [oläsligt] för åtskillige
sämre bräder, hänskjutit denna fråga till Bolagsmännens afgörande, detta togs under öfwerläggning hvarvid beslöts,
att ehuru Herr Bayards klander, efter Förwaltarens uplysning, egentligen härleder sig  der-
ifrån, attwäderleken warit regnig under inlastningen och att bräderna i afseende till det låga wattenståndet m. m. måst
läggas i watten hvarigenom bräderna fått ett sämre utseende, förvaltaren likväl må ega att i liqvid om berörde bräder
afföra 200[riksdaler] [oläsligt], hälst Bolaget will i möjligaste måtto gå Herr Bayard till möte, för att motswara den
billighet och redbarhet, som han städse wisat mot bolaget under den tid han med bolaget haft ombyten.
§ 5
För Bolaget tillkännagafs att Bissjö Tullmjöls Qvarn under Namn af Karlfors Qvarn nu är så färdig att densamma
kunnat sättas i gång med 3:ne par stenar, hvarefter ett par för sigtmäld; Men som en stuga för Mjölnaren och Stall äro
under byggnad, så har räkenskapen häröfwer ännu icke kunnat Completteras, eller fördelning af lotter ske.
§ 6 
 Med köpeContract af den 21 Juli 1857 och köpebrev af den 23 sistl Januari wisade Förwaltaren Johan Marklund, att
han beredt Bolaget rätt till Lars Gust. Åströms egande 31/ 64 Mantal Kronokammaren No. 1
Svensträsk och deri genom säkerhet för hans skuld till Bolaget samt att för Bolaget förvärwat Krono-
hemmanet 1/4 mantal No.1 Häggnäs, och sålunda utsigt, att winna betalning för nu warande Åboernes
skuld till bolaget, hvilka åtgärder af Bolagsmännen till alla delar gillades och bekräftades.
§ 7
Något anbud på detta Års tillwerkning har ej skedt, hvadan förvaltaren Marklund bemyndigades, att han eger rådföra
sig med närmaste Bolagsman, för så widt någon willrådighet wid wal emellan anbuden upstår.
§ 8
Angående nu behöflig reperation af Bron wid Gästgifware gården, som Sågwerket och Byamännen förut gemensamt
hållit, men de senare nu söka hvärfwa ensamt på sågwerket, bemyndigades föraltaren att söka bereda wänlig
öfwerenskommelse med Byamännen eller i brist deraf, efter samråd med bolagert rättegångs Ombud och med hans
biträde söka twinga Byamännen till deltagande i Brons  byggnad och underhåll, så widt de icke heldre wilja från
begagnandet afstå.
§ 9
Förwaltaren updrogs, att öfwerenskomma med Andersfors Sågwerks Intressenter, om delaktighet i kostnaden för
Dammen wid Risåtjern öfwer Risån, såsom för båda werken oumbärlig, dock med Bureå Sågwerksegare förbehållen
rätt, att skola dammen utan andras ingrepp, samt att, i händelse Andersfors
Bolag wägrar taga kostnaden för Dammen, wedtaga åtgärd, som försäkrar densamma mot skada af deras
timmerflottor.
§ 10
Som uplyst är att illvilliga personer förtagit sig att för annat werks räkning märka Bureå Sågwerks timmer
i wattendragen; så eger Förwaltaren, att låta afhöra wittnen härom wid Domstol,för dödsfall skull.
§ 11
Då de af Förwaltaren och Herr Inspectoren Marklund lemnade förlagslån icke af dem tills widare utfordras, ansåg sig
förvaltaren kunna, åtminstone i första hand bestrida löpande utgifter hvilket antecknades.
Widare förekom ej och stämman uplöstes.
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Bolagsstämma 1859
avskrift ur Protocoll hållet wid Allmän Bolagsstämma med Intressenterna i Bureå och Bäckfors Sågverk
å Bureå Sätesgård den 8:e Februari 1859
Närwarande: Undertecknad protocollsförande, såsom förmyndare för afl Postmästaren A Walls Omyndiga Barn.
 Enkefru Magdalena Marklund genom Ombud Sonen Landtbrukaren Fahle Marklund i Ragwaldsträsk.
Enkefru E M Sjöstedt, Demoisell M Lodin, Herr Bergmästaren G F  Ekenstam; genom Herr Insp Johan Marklund enligt
skriftlige Fullmakter.
Landtbrukaren CF Sundbaum i Haparanda, och för hans bröder J G och D W Sundbaum anmälde sig på grund af
särskildt updrag bemälde Johan Marklund; Men Enkefru Mathilde Lundborgh och förmyndaren för omyndige
Mamsell Wilhelmina Pettersson, Herr Lands Sekreteraren G P af Sillén uteblefwo.
§ 1
Den fullmmakt, som härförut utfärdats för innehafwaren att i alla rättegångsmål bevaka Bolagets rättgångs-
ärenden, hvilken fullmakt innehafwes af undertecknad C E Noring, skulle fortfarande gälla intill nästa Bolags
- stämma för redan anhängige eller förekommande rättegångar som af Ombudet och Förwaltaren anses
nödige.
§ 2
Dammanläggningen wid Bursjön, hade ännu icke föertagits emedan förwaltaren ansett werkets tillgångar under nu
warande förhållanden icke medgifwa upoffring af kostnad derå, hwilket gillades och beslötos, att denna
Dammbyggnad tills widare få bero.
§ 3
Förwaltaren uplyste, att genom wåldshandling af disponenten wid Andersfors Sågwerk under timmer-
flottning sistleden Sommar, en mängd timmer gått utföre Risån till nämnde werk igenom Dammen wid Riså-
tjern jemte det timmerflottning efter kanalen derstädes afbrutits, hvaraf betydlig olägenhet och kostnad upkommit:
Och bemyndigades Förwaltaren, att med biträde af Bolagets Ombud söka ersättning härföre af den som skadan wållat,
der godwillig godtgörelse ej winnes.
§ 4 
 I anseende till nödwändigheten att fullgöra ett Kontrakt om lefwerance af ett parti plankor, som i annat fall icke
kunnat åstadkommas, hade förwaltaren icke fått tillfälle att enligt beslut å förra årets Bolagsstämma § 3
ombygga wattenhjulet wid Bureå Sågwerk. Emedlertid är hjulet så utslitet, att någon Sågning icke kan ske inan det
ombygges, hvartill förwaltaren äfwen anskaffat nödige materialier. Börande wid ombyggnaden
iaktagas hvad derom wid berörde stämma beslutats.
§ 5 
Werkens räkenskaper för sistl. År öfwersågos, granskades och funnos wara med wanlig noggranhet förda. Deraf
inhämtades, att i anseende till den rådande owanliga wattenbristen, icke mer än 15 035 block kunnat upskäras wid
Bureå som gifwit 5 521 ½ i Tolfter bräder efter 1 tums beräkning med en tillwerknings-
kostnad af 1 [riksdaler] 98 274/ 11,043 öre per tolft, att Avancen häraf utgjordt  5 580, 47.
Som ingått i winst och förlust Conto Att vid Bäckfors Sågverk icke kunnat förädlas mer än 1 280 Block, som gifwit 477
9/12 tolfter bräder efter 1 tums beräkning med en tillwerkningskostnad af 1 [riksdaler] 79 ören
per tolft och hvarå avancen gör 613:89.
Att Tullmjölqvarn wid Bureå gifwit en behållen inkomst af Kontant 384:47. utom 11 1/8 Tolft Spannemål
beräknade till 182[riksdaler] 81 öre, hvaraf kontanta tulltägten intagits i Cassa Conto och Spannemålen i 
Spannemåls Conto  ---------Summa 6 578: 83.
Att utgiften och omkostnader för bägge Sågwerken samt Bureå Tullmjölqvarn enligt Cassa Conto urgjordt
23 518 [riksdaler] 80 öre,hvaraf särskildt för Bäckfors 1 445- 95-. Saldo för Bäckfors 22 071, 85.
Att total- inkomsten enligt samma Conto utgör af Bureå  27 080: 07.
                                                                    af Bäckfors    2 228. 77.
                                                                      Summa       29 308: 84.
Som efter afdrag af ofwanstående                                23 517: 80.
   Wisar en behållning af                                                   5 791: 04.
hwaraf är uti förlagsLiqvidations Conto med delegarena utdelats för Bureå, 5 000.-
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för Bäckfors  450. summa 5 450 :-
Så att båda werkens inventarium häraf utgör blott  341, 04 :- Hvartill kommer säkra och osäkra fordringar 
enligt balanc Conto 10 248,60:-.
Men deremot utgör werkens skuld 12 779:27 så att en werklig förlags skuld nu förefinnes af 2 119: 57:-
Widare erfors af räkenskapen, att werkens inventarium upgår till eb sammanräknad summa af 144 509 ][riksdaler] 16
öre deruti likwäl ingår åtskilliga Conton, som icke lända till annat än att försvåra räkenskapen
och wisa ett egendomswärde, som icke förefinnes i werkligheten och derföre böra uteslutas, såsom:
Contot öfwer winnande af mera Sågskog, Contot öfwer tilltänkt Jernwerksbyggnad, Conto öfwer Krono Allm.
Bureheden, Conto öfwer skadan af 1828 års wårflod, Conto öfwer laga skiftet i Bureå.
hvarförutan Odlings- och Landfors Nybruks Conto smmanslås samt Contot öfwer Andersfors och Brattfors
Såganläggning förändras till rättegångs Conto.
Äfwensom Inventarium wisade, att wid Bureå Sågwerk och wattendrag finnes 91 603 tolfter Sågblock,som
kosta 60 257:- och wid Bäckfors 1 050 dito- kosta 588 :- samt inventarie bräder vid Bureå 146 11/12 Tolft
-290:89 :- Summa [riksdaler] Riksmynt 61 136: 87:- hvaraf finnes att timmerförlaget betydligt förökats emot 
Bolagsmännens beslut, en hufwudsaklig följd af wattenbrist och den ringa tillwerkningen under året;
Börande derföre timmer upköpen i möjligaste måtto inskränkas.
Angående Carlfors qvarn uplystes, att dersamma under Sommaren och slutet af December stått i brist af vatten och
hela wintern sedemera icke kunnat af samma orsak drifwas, att wattentillgången äfwen under hösten warit så ringa,
att föga mer än ett par stenar kunnat gagnas för mäld, att inkomsten åtgått till Byggnader, hvaraf än att märka:
Mjölnare stuga, stall och fähus samt 2:ne dammar-:äfwen som Lotterna
blifwit efter förlagstillskott sålunda fördelade neml:
Krono Länsman Noring  ½ ten ( hälften)
Bureå Sågwerks intressenter 1/4 ( en fjerdedel )
Aflidne Patron J Marklunds Sterbhus 1/8 (en åttondel )
och Hr Landtmätaren P A Kjellerstedt 1/8 ( dito ) 
Summan  1 Hel hvilket wäl afwiker ifrån förlag förslaget, men som dock egentligen ankommit på anläggaren.
Den i 8 § af förledit Års Bolagsstämmo Protocoll omnämnde Bron öfwer elfwen wid Gästgifware gården, har under
förra året blifwit ombyggd, sedan förwaltaren förmått Bureå Byamän att deltaga deruti och befinnes nu i förhållande
till den använde kostnaden, uti ganska godt skick.
§ 7
De flere anbud å blifwande tillwerkning detta år, hvilka redan ingått, tagas under pröfning, hvarwid det af Herr
Consul S Franzén genom Herr Tullförwaltaren Grahnberg framställda ansågs fördelaktigast då detsamma upgår till 4
1/3 [riksdaler] Riksmynt per tolft 7 al enkla bräder med 8 tm inom vankant; Och bemyndigades derföre förwaltaren,
att med honom upgöra kontrakt om tillwerkningen, till största möjliga fördel för Bolagsmännen, så widt fördel
aktligare anbud icke undertiden erhållas.
§ 8
 Angående nödvändigheten att widtaga någon åtgärd för updrifwande af tillwerkningen under den tid erforderligt
driftwatten förefinnes, woro Intressenterna wäl ense, men ansåg likwäl nödigt, att delegarne lemnas tillfälle, att derom
höras och besluta wid extra Bolagsstämma om wattenbristen blifwer kontiunerlig; men i annat fall wid nästa
Ordinarie Bolagsstämma, dertill Bolagsmännen i sådant fall, särkildt med afseende på denna vigtiga fråga.
§ 9
Som anläggningen af en dam öfwer Bureå elf wid Ljuswattnet ifrågasatts och denna anses af stor fördel för flottningen
efter nämde wattendrag;Så eger förvaltaren derom ingå med Byamännen på sådana wilkor,som han finner lända
bolaget till fördel.
Widare förekom ej och stämman uplöstes. År och dag som ofwan.
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Bolagsstämma 1860
avskrift ur Protocoll hållet wid Allmän Bolagsstämma med Intressenterne i Bureå och Bäckfors Sågverk å Bureå
Sätesgård den 8 Februari 1860.
Igenom Demoiselle Malin Lodins död och undertiden inträffade köp, äro lotterna i Bureå och Bäckfors sålunda
fördelade:
Enkan Magdalena Marklund egare af 1/ 3 del i Bureå med tillhörande 1/4 del i Karlfors Qvarn,samt af 1/ 6 del i
Bäckfors, närvarande genom Ombud Sonen Landtbrukaren Fahle Marklund i Ragwaldsträsk.
Enkan E M Sjöstedt i Umeå, egare af 11/ 80 delar i Bureå med tillhörigheter samt 1/ 6 del i Bäckfors.
Herr Bergmästaren G F Ekenstam egare af 7/ 60 delar i Bureå och 1/ 6 del i Bäckfors.
{Aflidne Postmästaren A Walls Barn}, egare af lika lott 7/ 60 i Bureå och 1/ 6 i Bäckfors och närvarande genom
undertecknad Protocolls förande.
Densammes Enka Anna C Wall egare af 1/48 del i Bureå med tillydande werk, närvarande genom samma
Ombud.Landthandlanden J G Sundbaum egare af 11/ 240 delar i Bureå med tillhörigheter och 1/ 18 del  i Bäckfors.
Aflidne Landtbrukaren D W Sundbaums arfwingar egare af lika lotter i werken 11/ 240 delar i Bureå och 1/ 18 delar i
Bäckfors.
Inspektoren J Marklund, egare af 7/ 180 delar i Bureå med tillhörigheter och 1/ 18 delar i Bäckfors, närvarande.
Landtbrukaren C F Sundbaum egare af 1/ 144 delar i Bureå med tillhörigheter.
Enkefru Mathilda Lundbergh, egare af 11/ 160 delar i Bureå med tillhörigheter och 1/ 12 del i Bäckfors.
samt Demoisell Wilhelmina Pettersson under förmyndarskap af herr Assessor Almqvist, egande lika lotter med den
nästföregående. 11/ 160 i Bureå och 1/12 i Bäckfors.
§ 1
Den fullmakt, som härföre utfärdats för innehafaren att bevaka Bolagets rättegångsärenden, hvilken fullmakt
innehafwes af undertecknad C E Noring, skulle fortsätta att gälla till nästa Bolagsstämma för redan anhängige eller
förekommande rättegångar, som Förwaltaren icke kan wara i tillfälle att utföra, men anser nödigt wäcka.
§ 2
 Damanläggningen wid Bursjön hade Förwaltaren låtit påbörja af sten mot högst billigt accord och hade härmed
fortgått, så att blott Slussbyggnaden af träd återstår. Härförutan hade förwaltaren af utskärning ofwan Sågen och med
samma arbetare öfwerenskommit om nybyggnad af den förfallna trädbron öfwer Södra Elfsgren,äfwen af sten samt
för högst billiga priser för arbetskostnaden, hvilket och godkändes.
§3
Enligt bestämmelse i 4:de § af föregående årets Bolagsstämmo Protocoll, har Förwaltaren siste wår låtit bygga nytt
wattenhjul i Bureå Sågwerk, som derföre nu kan anses wara i godt skick.
§ 4 
Enligt bestämmelsen i 4 § af föregående Årets bolagsstämmo protocoll, har Förwaltaren siste wår låtit bygga nytt
wattenhjul i Bureå Sågwerk, som derföre nu kan anses wara i godt skick.
§ 5
 Werkens räkenskaper för sista år öfwersågos,granskades och funnos med wanlig noggranhet förda. 
Der af inhämtades, att den rådande wattenbristen  inskränkt tillwerkningen.      - Därefter fortsätter en uppräkning av
kostnader- inkomster och utgifter.
§ 6
I Förlagsliqvidations Konto fanns uplagt för aflidna Demoiselle Malin Lodin i lifstiden egde 1 /12 i Bureå 
375 [riksdaler] i utdelning, som tillkommer hennes arfwingar, neml.
Enkefru Sjöstedt 1/ 4 del-----------------------------93.75
Dito      A C Wall  1/ 4 del---------------------------- 93.75
Afl. Postmästaren J F Sundbaums barn-----------93.75
Enkefru Lundbergh och Demoisell W Pettersson-93.75         Summa 375, som till rättelse antecknades.
§ 7
 Carlfors qvarn, hvaraf 1/4 tillyder Bureå werken, hade under förledit Års vinter stått i brist på watten och fanns
enligt räkenskapen hafwa afkastat 5 T 15 rp Spannmål och Contant 837 [riksdaler] 29 ören hvaraf med afdrag af det
som till Byggnadens fullbordan och omkostnader använda till utdelning återstår 350[riksdaler], som särskildt
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fördelade mellan lottegarne.
§ 8
Från Herr Fabriqucuren L Buchholtz i Götheborg hade ankommit en inbjudning om inlösen af hans patenterade
Apparat till förbränning af Sågspån och tillgodogörande af densammas innehåll af Kol, Tjära,
Lysgas och Syre: Erbjudande sig Patenthafwaren, att ingå, som delegare i anläggningen och att öfwerlåta
patentet för 2 500 [riksdaler] riksmynt, utan widare winst- andel, om han underläte, att upsätta Apparaten.
Men som upfinningen icke kan anses wara tillräckligt pröfwad och till det upgifna gagnet wits ordat; Så skulle frågan
om protocollets inlösen lemnades tills widare beroende på den erfarenhet, som af andra winns och frånwarande
delegares yttrande i ämnet.
§ 9
Den tvist som är anhängig emellan Bolaget och herr Grosshandl. P Wikströms Jr i Stockholm, hade på
förwaltarens förslag blifwit hänskjuten till Compromissrätt, hvilket gillades och egde förwaltaren, att med
möjligaste förslå wälja Promissarie och bringa denna sak till slut.
§ 10
 Som Innansjö Byamän wunnit rättighet till utdikning af Risåtjern, hvaraf en större del tillyder Risåtjerns under Bureå
Sågwerk lydande kronotorp; Så bemyndigades Förwaltaren att för Bolagets räkning taga del i detta företag, hvaraf en
betydlig Ängsförmering är att förwänta.
§ 11
Särskilda anbud på detta års blifande tillwerkning hade ingått och bemyndigats föewaltaren, att antaga det han anser
fördelaktigast för Bolaget samt derom uprätta Kontrakt, och hvarwid Bolagets säkerhet till betalning bör i möjligaste
måtto betryggas.
Sedan räkenskapen blifwet efter hvad ske kunde granskad och riktig befunnen,godkändes denna och förwaltningen i
öfrigt; hvarom detta bevis meddelades förwaltaren, derefter stämman uplöstes.

År och dag ,som ofwan, vid protocollet/ C E Noring,/ förmyndare för A Walls barn och Ombud för Enkefru Anna C
Wall.    
M Marklund genom/ F Marklund /enligt fullmakt.
G F Ekenstam och E M Sjöstedt genom /J Marklund/ enligt fullmakter
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Dokument
016

Datum
1861-02-06

Bolagsstämma 1861
avskrift ur Protocoll hållet wid Allmän Bolagsstämma med Intressenterna i Bureå och Bäckfors Sågverk, å Bureå
Sätesgård, den 6:e Februari 1861.

Delegare:
Genom Enkan Magdalena Marklunds under förlidna Året inträffade död och enligt laga arfskifte efter henne har
hennes lott 1/ 3 del i Bureå och 1/ 6 del i Bäckfors tillfallit hennes nedannämde arfwingar, nemligen:
  Son Herr Inspektor J Marklund med 1/ 9 del i Bureå och 1/ 18 del i Bäckfors.
  Son Herr Fahle Marklund med 1/ 9 del i Bureå och 1/ 18 del i Bäckfors.
och Dotter Marg. Cath. gift med Herr Löjtnanten Adam G Gyllengahm med 1/ 9 del i Bureå och 1/ 18 del i Bäckfors.
 Men tillföljd af Makarne Marklunds Testamente utföres:{för J Marklunds arfwingar} 1/ 3 del i Bureå och 1/6 del i
Bäckfors. och woro dessa personligen tillstädes.
Af öfriga delegare woro: Enkan { E M Sjöstedt i Umeå } egande 11/ 80 delar iBureå och 1/ 6 del i Bäckfors närvarande
genom ombud bemälde J Marklund.
{ Herr Bergmästaren G F Ekenstam} egande 7/ 60 del i Bureå och 1/ 6 del i Bäckfors, närvarande genom samma
ombud.
{ Aflidne Postmästaren A Walls barn} egande 7/ 60 delar i Bureå och 1/ 6 del i Bäckfors samt {Densammes Enka Anna
C Wall 1/ 48 del i Bureå, närvarande genom undertecknad Protocollsförande.
{ Landthandlanden J G Sundbaum} nu mera egare af 19/ 360 del i Bureå och 1/ 18 del i Bäckfors.
Aflidne{Landtbrukaren D W Sundbaums arfwingar} egare af 11/ 240 del i Bureå och 1/18 del i Bäckfors,bägge
frånvarande.
{Inspektoren J Marklund } egare af 7/ 180 del i Bureå och 1/ 18 del i Bäckfors.
{ Enkefru Mathilda Lundbergh} egare af 11/ 160 del i Bureå och 1/ 12 del i Bäckfors, samt{ Notarien Jacob F Ek }
såsom gift med Wilhelmina Pettersson egare af 11/ 160 del i Bureå och §1/ 12 del i Bäckfors, de Tvenne sistnämde
närvarade genom ombud bemälde J Marklund.
§ 1
Så wida 2:ne större eller wigtiga rättegångar rörande Bureå Sågwerk ännu äro anhängiga hos Kongl. Majt,
skulle den fullmakt, som härfört af Intressenterne utfärdats för innehafwaren, att bewaka Werkets rätte-
gångs-ärenden, hwilken fullmakt innehafwes af undertecknad protokollsförande, wara gällande till nästa
Bolagsstämma; likväl utan hinder för Förwaltaren, att wäcka och utföra de angelägenheter, som undertiden
kunna förekomma wid Domstolar af Myndigheter samt af honom kunna omskötas. Men angående en mera widt
utseende rättegång med Andersfors Sågwerksegare, rörande ansvar för tillgrepp af timmer, wåld och ersättning för
olofligen tillgripet timmers återhämtning, då godwillig upgörelse icke kunnat winnas, skulle flere Bolagsmäns tanka
inhämtas inan saken anhängig göres.
§ 2
Werkens räkenskaper för sistledit år öfwersågos och granskades samt funnos med omsorgfull noggrannhet förda.
Därefter följer utdrag ur räkenskapen.
§ 3
Till följd af Bolagsmännens beslut af sistl. Års Bolagsstämmo protocoll, hade förwaltaren, efter hwad
Protocollsföranden war i tillfälle witsorda, walt trenne Kompromissarier för bedömande af Bolagsmännens 
fordran af Herr P Wikström Jr, men walda hade hwar efter annan  afsagt sig updraget. Wid sådant förhållande
updrogs åt förwaltaren Marklund, att widtaga annan lämplig åtgärd till winnande af slut i saken, och emellertid
antecknades, att Herr Wikström Jr nödgats widgå oriktigheten af en del hans påföringer.
§ 4 
  Förwaltaren tillkännagaf, att han, sedan skogseld öfwergått en del Sågwerkets skogar i Burträsk med sådant läge att
dugelige träd skulle af närboende afwerkats, warit nödsakad att låta utstämpla en betydlig mängd brända, men till
försågning anwändbara träd, hwarigenom ett större förlag erfordrats och att detta är orsaken till det mot wanligheten
större Cassa inventarium, som räkenskapen wisar, hwaremot någon anmärkning icke kunde wid slikt förhållande
framställas.
§ 5
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Som de fleste delegarne detta samt nästföregående Åren afhållit sig från Bolagstämman och förwaltaren ansåg det
mindre lämpligt, att emottaga deras updrag, att föra deras talan wid stämman, då granskning af hans egen
redogörelse sker; så wille han hafwa här antecknat,att han för denna gång med mycken motwilja emottagit en del
Intressenters, såsom det will synas, nödtvungna updrag för denna stämma samt att han för efterföljande
Bolagsstämmor hällst wille undkomma, att tala för andres än sin egen lott och dem som möjligen icke annorlunda
kunna bevaka sin talan samt i tid meddela nödige instruktioner, Och förmodade förwaltaren, att oskäligt klander å
förwaltningen skulle förekommas genom ett mera enhälligt Bolagsmännendeltagande i granskningen af räkenskapen
och besluten om förwaltningen.
   I sammanhang härmed wille Förwaltaren äfwen hafwa erinrat Bolagsmännen om deras beslut wid Allmäna
Bolagsstämma den 3 Februari 1847 §3 att Ordinarie Bolagsstämma skall Årligen hållas den 6 Februari eller om helgdag
då infaller, på nästföljande Söckendag, så att någon särskild kallelse till sådan stämma egentligen icke erfordras.
§6
Särskilda anbud å tillwerkningen hade ingått efter hwilkas pröfning det af Handlanden H Prestin gjorde anbud af
Bolagsmännen antogs och hwarom särskildt kontrakt uprättades samt underskefs af förwaltaren på Bolagsmännens
wägnar.
§ 7
Sedan räkenskaperna blifwit efter hwad ske kunnat noga granskade och riktig befunnen, godkändes denna så wäl
som förwaltninge i öfrigt; hwarom detta bewis meddelats förwaltaren, derefter stämman uplöstes.
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017

Datum
1862-02-06

Bolagsstämma 1862
avskrift ur Protocoll hållet wid Allmän Bolagsstämman med Intressenterne i Bureå och Bäckfors Sågvwer å Bureå
Sätesgård den 6:e Februari 1862.
§ 1
Den härförut af Intressenterne utfärdade fullmakt för innehafwaren, att bevaka werkets eller Bolagets
rättegångs-ärenden och som innehafwes af undertecknad, skulle fortfara att gälla ännu ett år på sätt i 1 § af 1861 års
protokoll är föreskrifwet och skulle bestämmelsen i sista puncten af samma paragraf, som icke gått i werkställighet,
wara fortfarande gällande.
§ 2
Werkets Räkenskaper.
§ 3
 Bureå Sågwerk räkenskaper för Carlfors Tullqvarn uptager gamla Bissjö Såg, som blifwit försåld och
försäljningssumman redovisad, som ingått i Qvarnbyggnaden, hvilket är oegentligt och willseledande hvarföre gamla
Bissjö Såg bör från räkningen afföras och årliga utdelningen för Qvarn i räkningen deröfwer anmärker.
§ 4
Herr Inspektor Marklund wille hafwa till protokollet anmärkt, att tillwerkningens litenhet under förra året härleder
sig deraf, att Sågen stått inalles fem weckor dels, att han i anseende till den owanliga floden under wåren, ej wågat
nedsläppa timmer, som skolat spränga bommarne, dels och deraf, att wattnet sedemera så hastigt minskats, att nödigt
timmer icke hunnit i tid nedflottas, så att sågen stått af brist på timmer, hvilket antecknades.
§ 5 
 Angående frågan om tilldelning under nu pågående afvittring af mark för privilegitimmerfångst under fram-
tiden, företogs öfwerläggninig, hwarwid föredrogs en skrifwelse härur från Herr Bergmästar Ekenstam,innefattande
ett, såsom det wille synas, widlyftigt- men tämligen obestämdt förslag, hvaraf dock kunde dragas den slutsats, att
frågan skulle hänskjutas till någon [oläsligt] Landtmätare som wore wälwillig och skicklig att bereda Bolagets bästa.
Då Bolaget icke eger wälja dylika tjenstemän, förutsatt att någon ad dem wore wälwillig i den mening förslaget
åsyftar, ansågs likväl denna utväg omöjlig hvaremot och då härwid uplystes, att frågan om tilldelning åt Baggböhle
Såfwerk af för priwilegie timmerfångst nu bero på Länsstyrelsens pröfwning efter återförvisning från Kongl. Majt., det
ansågs lämpligast, att begära del af handlingarne härom, emedan deraf kunde winnas någon ledning för ärendets
behandling från Bolagets sida; och beslöts derföre, att förwaltaren skulle anskaffa dessa handlingar och sedan dermed
försedd, i samråd med undertecknad och de öfrige delegare, som wilja werka för Bolagets framgång härutinan,
widtaga de åtgärder, som säkrast leda till ett i möjligaste måtto fördelaktigt resultat.
§ 6
Förwaltaren erinrade ytterligare om innehållet af §5 i sista eller 1861 års Bolagsstämmo protocoll-och ansågo de
närvarande ganska olämpligt, att delegarne till större delen undandraga sig inställelse wid Bolagsstämman, så att
öfwerläggningar och beslut hindras, eller hvälfvas på ett fåtal af delegarne, som derigenom blottställas för mer eller
mindre skäligt klander, ehuru denna minoritet får widkännas hela förwaltningsbestyret och omsorgen, granskning af
räkningar och arbete i mångfaldiga riktningar utan vedergällning, hvaribland äfven protocollsföring vid
Bolagsstämma, hvilket göromål ansågs böra lämpligen ersättas.
§ 7
 I fråga om förändring af tid för Bolagsstämma ansågs något beslut icke kunna fattas, då ingen delegare
derom framställt yrkande eller proposition;Och de närvarande trodde för öfrigt ingen lämpligare tid, än den
förut bestämda, gifwas. I sammanhang härmed wille förwaltaren Marklund hafwa erinrat om innehållet af sista
punkten i § 5 -1861 års Bolagstämmo protocolle.
§ 8
Särskilda anbud å tillwerkningen gjordes, efter hvilkas pröfning det af Handlanden H Prestin framställda, som
närmast öfwerenstämde med nästföregående årets, af Bolagsmännen antogs och hvarom särskildt kontrakt uprättades
samt underskrefs af Förwaltaren på Bolagsmännens vägnar.
§ 9
 Sedan räkenskapen, efter hvad ske kunnat blifvit noga granskad utan någon väsentlig anmärkning, uplöstes stämman
Bureå den 7 Februari 1862. Wid Protocollet / C E Noring /  , / Gyllengahm/ ,  / F Marklund /
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Justerat: / J Marklund/
för egen del och för  E M Sjöstedt, G F Ekenstam, M Lundbergh, J F Ek, /J G Sundbaum/ för egen del och såsom
förmyndare för D W Sundbaums omyndiga barn, enligt Protocollet bilagde Fullmakter.
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Bolagsstämma 1863
avskrift av Protocoll hållet wid Allmän Bolagsstämma med Intressenterna i Bureå och Bäckfors Sågwerk å Bureå
Sätesgård den 6:e Februari 1863.
§ 1
Den härförut af Intressenterne utfärdade fullmakt för Innehafwaren att bewaka werkets eller Bolagets
rättegångs-ärenden, har wäl icke blifwit återkallad och fortfar sålunda, att wara gällande: Men då Bolagsmännen
afhålla sig från Bolagsstämmorne, så att öfwerläggning och beslut på sätt i 1 § af 1861 års protocoll vid ordinarie
stämma innehåller, ej kan åstadkommas beträffande en beroende twist med Andersfors Sågwerksegare, ansågs nödigt
att härom erinra Bolagsmännen, så att åtgärd må kunna wid tagas att bringa samma ärende till slut.
§ 2
Werkens räkenskaper för sistledit år genomsågos och, så vidt tiden medgaf, granskades.
 så följer räkenskapen 
§ 3 
 Af förestående utredning finnes att Bureå och Bäckfors Sågwerk icke lemnat någon utdelning. Orsaken härtill
utreddes wara, att H Prestin, som köpt förra årets tillwerkning och nyligen aflidit i Tyskland, på samma tillwerkning
häftar i skuld för 11 934 [riksdaler] 89 öre enligt godkänd Conto Qrant. Till säkerhet för denna skuld, finnes ett
inventarium af 6 831[riksdaler] 88öre i bräders wärde, som gälla enligt kontrakt den 6:e Februari 1862, hvarjemte
Inspektor Marklund tillwunnit sig hypotek för 1458[riksdaler]68 riksmynt ehur tillhopa 8 290,56 öre; Och som Prestins
bo är känt att vara insolvent, så att hvarken denna skuld eller åberopade kontrakt kan fullgöras; så affordrades
Förwaltaren förklaring öfwer orsaken dertill att Prestin fått bekomma bräder för sistnämde belopp utöfwer hwad han
betalt.Och uplyste Inspektor Marklund häruppå, att Prestin fullgjort sin bestämda betalningsskyldighet till Augusti
Månads slut enl kontrakt, som bestämde slutliqvid wid Årets slut, men att Prestin emellertid i Oktober Månad
afhämtat en last bräder,hvilka förwaltaren ansett sig böra till följd af kontraktet utlemna, då han icke haft rätt att
fordra betalning förrän wid Årets slut och dessutom icke fått skäl att misstänka Prestins ställning, då han förut alltid
fullgjort sine åtaganden till Bolaget. 
Genom dessa uplysningar wille wäl synas som skulle förwaltaren icke hafwa direkt wållat den förlust, som genom
Prestins Kontraktsbrott, otwifwelaktigt kommer att tillskyndas Bolaget, enär förwaltaren icke på grund af kontraktet
haft tillräckligt fog, att förhindra aflastning i Oktober af mera bräder, att som motsvarat den redan gjorda betalningen;
nu då möjligheten af denna sentida aflastning bordt kunna beräknad eller antagad wid kontraktets uprättande, ansågs
förwaltaren icke wara fri att klander härutinnan, dock borde frågan härom bedömas af Bolagsmännen samfäldt, sedan
förlusten blifwit determinerad och icke af förwaltaren, som nu har röst pluraritet.
§ 4
Äfwen nu erinras om innehållet af 5 § i Bolagsstämmo Protocollet för år 1861 och 6 § i 1862 års enahanda protokoll,
angående olämpligheten deraf, att delegarna till största delen undandraga sig inställelse wid Bolagsstämmorna, så att
öfwerläggningar och beslut hindras eller hvälfvas på ett fåtal af delegarne samt att redogörare- skyldigheten och
beslutande rätten förenas i en hand.
§ 5 
På förwaltarens framställning fanns behofwet af Sätesbyggnadens brädbeklädnad nästa Sommare, hvarföre en sådan
förwaring af det dyrbara huset beslöts.
§ 6
Då något anbud på tillwerkningen icke härtills erhållits, updrogs åt förwaltaren att om tillwerkningens
försäljning underhandla och afsluta, så att Bolagets trygghet är förwarad.
   Sedan räkenskapen, efter hwad ske kunnat blifwit noga granskad utan någon annan anmärkning, än hvad angår
påföring af Drängedagswerken wid Gårdsbruket, som förwaltaren wille försvara med 
gamla bruket wid detta werks skötsel, uplöstes stämman.
Bureå den 7 Februari 1862. Vid Protocollet /  C E Noring / 
 / P Gyllengahm /   / F Marklund / .
 Med reservation emot 2:a momentet i 3 § {/J Marklund/ }för egen del,
och som Fullmäktig för J G Sundbaum, för egen del och som Förmyndare för D W Sundbaums barn
Mathilda Lundbergh, Wilhelmina Ek, G F Ekenstam enl. protokollet bifogade fullmakter.
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Bolagsstämma 1864
Avskrift ur Protokoll hållet wid Allmän Bolagsstämma med Intressenterna i Bureå och Bäckfors Sågwerk, å Bureå
Sätesgård den 8:e Februari 1864.
§ 1 
Aflidne Olof Nilssons och äfwen aflidna hustru Martha Helena Andersdotters arfwingar, som på grund af
Köpeafhandling den 16:e Mars 1804 hafwabesittnings- eller brukningsrätt till Sågwerksegarnas egande Post- och
Gästgifweri hemman 5/16 dels Mantal No 8 i Bureå by, gjorde genom werksegaren Herr G Häggström i Håknäs
framställning om att få inlösa samma hemman utaf Sågwerks bolaget.
Detta togs i öfwerwägande och efter öfwerläggning med arfwingarnes Ombud samt enär af handlingarne utreddes, att
besagde hemman blifwit af Sågwerksegarne inköpt endast för att betrygga dem från att, för Sågwerkets egentliga
hemman af lika skatt och natur, det taga i Postförings- och Gästgifweri-skyldigheten, framställdes af närwarande
delegare det förslag: Att Olof Nilssons eller Burströms arfwingar få inköpa förstnämnde hemman emot fortfarande
förbindelse, att ensamme för sig och efterkommande bestrida Postförings- och Gästgifwerihållnings skyldigheten i
Bureå jemte hemmanets öfriga förbindelser samt emot Köpeskilling Femtusenfemhundra( 5 500 ) [Riksdaler] riks-
mynt, hwaraf Ett tusenfemhundra (1 500 )[ Riksdaler] wid tillträdet betalas till Sågwerksegarne, men det öfriga af
Köpeskillingen ellet Fyra tusen( 4 000 ) [Riksdaler] skall innestå mot inteckning i hemmanet utan ränta, så länge
köparna och deras rättsinnehafware fullgöra första Köpewillkoret och Säljarna
eller deras rättsegare äro från Gästgifweri- och Postföring för sitt eller Sågwerkshemmanet frie; 
Och om Köparna eller deras rättsinnehafware kunna få uphäfde detta hemmans åliggande derutinnan
eller om hemmanet genom ny indelning eller reglering af Postförings och Gästgifweri skyldigheten befrias derifrån
skall återstående köpeskilling anses gulden och inteckningen förswinna; men om köparna eller deras rättsinnehafware
hvärfwa Gästgiweri och Postföringsskylldigheten på Såg-
werksegarena eller deras hemman, skall återstående köpeskillingen genast wara till betalning förfallen
 Detta förslag skulle emellertid underställas frånwarande delegare i Sågwerket, hwillka icke lemnat nog widsträckta
fullmakter till afslutning af ifrågaställde köp- och undertiden skulle för Omyndiga  delegare utwerkas wederbörande
Domstolars bifall till försäljning, så att den senast vid nästa års bolagsstämma kan fullbordas.
§ 2 
Werkets räkenskaper för sistledit år genomsågos och för så widt tiden medgaf, granskades.
§ 3
Widare erfors af räkenskapen, att Prestins skuld genom öfwetagandet af innventarie bräder och 
hvilka ingått i likvid med Herr Brukspatron Klockhoff samt afräkning af hvad som influtit på erhållene
hypotek, nedgått till 3690 [riksdaler] 91 öre, som bör bewakas i Prestins [oläsligt] af förwaltaren, mot hvilken
delegarne icke wille fortsätta anspråkom ansvarighet derföre, blott större försigtighet härefter
iakttages, så att dylika förluster för Bolaget icke upkommer.
§ 4
Herr Brukspatron O D Klockhoffs om till Bolaget framställda anbud på Årets tillwerkning mot lika pris och wilkor
som förledit år, dock med någon modifikation i förskotterna och utsträckning af tid för slut-
liqvid till slut af året, antogs af Intressenterna, som updrogo åt förwaltaren att härom uprätta kontrakt.
§ 5
Frågan om försäljning af Innansjö hemman till Adam Burman derstädes lemnades beroende till nästa Bolagsstämma,
så wida Burman nu ej war tillstädes och en del fullmakter funnos ofullständiga.
§ 6
Den af Bolaget förut utfärdade Rättegångsfullmakt för innehafwaren skulle fortfara att wara gällande till nästa
bolagsstämma: Och updrogs åt förwaltaren ,att söka upgörelse med Andersfors Sågwerksegare och egentligen
Disponenten Oscar Palm, hälst i godo om möjligt är,om ersättning för flottning i Risån och för Bureå Sågwerk tillfogad
skada genom wåld på en timmerbom, men i annat fall 
genom rättegång.
§ 7
För att i möjligaste måtto söka motwerka och förekomma Sparrhygget, updrogos åt förwaltaren att i möjligaste måtto
höja timmerpriserna i närhet af Sågwerket. Och skulle ansågo intressenterne bäst att handel med sparrar wid sågen
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inställes all handel med sparrar wid Sågen inställes.
  Sedan räkenskapen efter hwad ske kunnat blifwit noga granskad och utan anmärkning lemnad, uplöstes stämman.
Bureå den 9:e Februari 1864. Wid Protokollet /C E Noring /
 Justerat; / Lindberg / i egne wägnar och såsom ombud för Enkefruarne M Lundbergh, W Petersson.
/Gyllengahm/  / F Marklund/  /Kraak/ såsom ombud för Enkefru Nilsson.  / J Marklund/
/J G Sundbaum / å egen och afl D W Sundbaums barns vägnar.
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Bolagsstämma extra +Litt B + litt A  1865
Avskrift ur Protokoll hållet vid { extra} Bolagsstämma med Intressenterna i Bureå och Bäckfors Sågverk å Bureå
Sätesgård den {21} September { 1865}
Närvarande: Herr Inspektoren Johan Marklund, Herr Inspektoren Fahle Marklund, Handelsbokhållaren 
Carl W Wall samt undertecknad protokollsförande såsom Ombud för Herr Häradshöfvdingen C E Lind-
berg och Herr Commissarien C E Noring i egenskap af förmyndare för afl. Postmästaren A Walls barn
Äfvensom Herr Löjtnant A G Gyllengahm, hvarjemte Herr Bergmästaren G F Ekenstam hade låtit inlemna ett skriftligt
anförande Litt A  och Herr J G Sundbaum ett dito Litt B.
    Enligt beslut i 4:e § af Protokollet vid Ordinarie Bolagsstämma i Bureå den 6 sistlidne Februari, hade Herr
Inspektoren Johan Marklund utfärdat kallelse till ett extra Bolagsstämma med Delegarne i Bureå och Bäckfors Sågverk
för öfverläggande dels om medels anvisande till det bötesbelopp, hvartill Herr Förvaltaren blifvit genom Burträsk
Härads Rätts Utslag den 29 November sistl år fälld dels om någre för nödige ansedde förändringar och reparationer
vid Bureå Sågverk m.m. 
§ 1
Som vid öfverläggande af förstberörde angelägenhet flere af Intressenterne dels genom skriftlige memorialer, dels
genom Ombud bestidde utanordnandet af någre medel till betäckandet af bötesbeloppet, ansågs någon åtgärd härmed
ej kunna vidtagas, utan berodde det på Herr Förvaltaren sjelf att svara för beloppet, alldenstund han förmentes hafva
öfverskridit sin rätt.
Häremot reserverade sig Herr Förvaltaren, åberopande sig på 5 § af 1852 års och 8 § af 1853 års Bolagsstämmo
protokoller, deruti de dåvarande sjelfmyndige delegarne dels bemyndigat Herr Förvaltaren
att forcera timmerhygget, dels ock tillförsäkrat honom att hålla honom" skadeslös för allt det ansvar och den 
ersättning han möjligen kan af Domstol eller annan Myndighet blifva skyldig känd, i och för åtgärder som han vid
werkens förvaltning till Bolagsmännens bästa vidtagit eller hädanefter vidtager".
Uti denna reservation instämde äfven Herr Inspektor Fahle Marklundm heremot Herr Löjtnanten Gyllengahm ej
ansåg sig tvungen att nu yttra sig i ämnet, utan ville hafva sin talan öppen, ehuru han uplystes derom att ett afgörande
beslut nu borde fattas, på det att Herr Förvaltaren måtte hafva klar för sig grunden för sine framtida åtgärder.
§ 2 
Hvad beträffar den frågasatta ombyggnaden af sågdammen, så ansågs denna, vid betraktande af dammens högst
förfallna skick, vara skyndsamt af nöden, så vida man ej ville riskera, att sågbyggnaden,
i händelse dammen bruste, komme i fara att förr eller senare störta.
Herr Förvaltaren J Marklund, som vid den utgång första frågan erhållit, ansåg Bolaget nära sin upplösning, ville ej
deltaga i några kostnader hvarken för reparationeller ombyggnad, hvilken sednare Herr J G Sundbaum trodde böra
uppskjutas till dess bättre Qonjuncturer inträdde och bolagets närvarande skuld vore betald.
§ 3
Wid denna stämma skulle äfven förekomma slutlig upgörelse om försäljning af Post och Gästgifverihemmanet 5 /16
mant No 8 Bureå, men då herr J G Sundbaums aflåtna fullmakt ej berättigar innehavaren att å köpebrefvet
underskrifva hans namn, måste den ut fråga än ytterligare lemnas beroende, likasom ock den af Herr Bergmästaren G
F Ekenstam framställda motion om Bolagsreglors uprättande jemte några andre väckte väckte frågor ej ansågs kunna
vid denna extra stämma behandlas eller afgöras, då de uti kallelsebrefven ej blifvit eller kunnat antydas.
År och dag som ofvan                                                                     Justeras / G Gyllengahm/
vid Protokollet / C Noring/    / J Marklund /                                          / Fahle Marklund /  / C W Wall/

Litt B    Skrifvelse från J G Sundbaum till extra Bolagsstämma 16 September 1865
Till Protocollet!
Kallad till extra Bolagsstämma med Bureå & Bäckfors Sågverks delegare den 21:a i denna månad, får undertecknad till
der vid förande protocolll äran anföra följande.
        Hvad först beträffar frågan om anvisande af nödiga medel för gäldande af Herr Förvaltaren ådömde
böter och ersättningen för åtalad skogs åverkan, måste dervid erinras att delegarne, åtmindstone de i denna aflägse
från werket belägna ort boende, icke afvetat, ännu mindre tillstyrkt eller rådt Herr Förvaltaren att på olagligt sätt öka
werkets timmer tillgång. Då dertill lägges det mindre formliga eller lagenliga sätt, hvarpå 8 § uti 1853 års
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Bolagsstämmo Protocoll tillkommit hvad min och mine myndlingars andelar beträffar,
nemligen att herr Förvaltaren, som innehaft fullmakt att vid stämman föra wår talan, med förklarande det wi med
Ombudets {lagliga} åtgärder ville nöja oss, jemväl för wår del utan något Sådant medgifande underskrif
-vit nemde § uti Protocollet,anser jag mig såsom Förmyndare för aflidne broderen D W Sundbaums obe-
medlade, minderåriga barn ej vara försvarad med att till frågan lemna bifall, hälst sådana medel utan allt tvivel skulle
ur min enskilda Kassa utgå, då klander mot förmyndare redovisningen anmäles. Hvad min enskilda del angår, kan jag
ej heller, åtminstone för det närvarande bifalla förslaget, hälst i åberopande 1853
års Protokoll icke omtalas ansvarighet för herr Förvaltaren till last lagd skogs åverkan.
     Hvad nybyggnaden och större reparationer wid werket rörer, anser jag dermed böra anstå till dess bättre penning
tider inträdt och sedan Werket möjligen blifwit qvitt förlags skulden, att icke säga, förwärfvat medel till sådane
arbetens betalande.
Frågan om Posthemmanets försäljning bifalles, under åberopande af hosgående Härads Rättens protokoller.
Likaledes har jag intet att invända mot den skedda öfverlåtelsen af Innansjö hemmanet till A Burman mot wilkor att
han qvitterar hela sin fordran 4 000[riksdaler] af Werket, men Härads Rättens tillstånd till denna öfverlåtelse, hwad
mina myndlingars lott angår, är icke utwerkat ännu.
Neder Tårneå & Wuono den 16:e September 1865
 /J G Sundbaum/, dels för egen del och såsom förmyndare för afl. D W Sundbaums Omyndiga barn.

Litt A
 P M Till Bolagsstämman med delegarne uti Bure och Bäckfors Sågverk   21 innev. månad 

   Med anledning deraf , att jag varit på resor såväl inom som utom Sverige under sednaste tiden, har jag
först nyligen emottagit kallelsen till ofvannämnde Bolagsstämma och måste åter i morgon tidigt företaga en resa i och
för flera embetsförrättningar på gränsen mot Halland och Bohus län,hvilka upptaga 2:ne veckors tid. Jag vill dock
ehuru ytterst ofullständigt nedteckna några få rader i afseende å de ämnen som jag antager förekomma vid
Bolagsstämman. Min näranog fullständiga obekantskap bör betinga mig benäget öfwerseende för bristerna häri, heldst
de få återstående ögonblicken icke medgifva någon motivering:
1) Beträffande frågan om deponering af medel för vidare ändringssökande och fataliers bevarande i timm-
errättegångarna, så är den principiella frågan klar för en hvar som logiskt och oväldigt förmår bedömma 
densamma den neml. att en och hvar som velat påräkna fördelarna af en för tidig timmerhuggning, såsom 
följd deraf icke bör undandraga sig att  pro rata parte deltaga uti följderna, som af en dylik åtgärd uppstått, för så vidt
icke någon uraktlåtenhet föranledt till ofördelaktigare utgång än som blifwit i motsatt fall . Jag 
förmår icke på afstånd bedömma huruvida bristande uppmärksamhet och omtanke vid upptingandet af timret och
rättegångarnes handhafvande föranled till  frångående af nämnde principiella grundsats. Under bestämd reservation
att granskning i detta hänseende eger rum, förbehåller jag mig att icke behöfva till större belopp deltaga i nämnde
förlust ån som mig rätteligen bör åligga att betala med tillämpning af nämnde princip.
2) Beträffande dammens ombyggnad eller reparation är det naturligtvis gifvet att man fäster uppmärksamhet dervid,
att det kan blifva misshushållning att hushålla för mycket, i fall så kan sägas om man dröjer för länge med byggnaden,
så att man riskerar en mycket stor förlust.Jag har dock sett dammar, som varit fullt tjenst-
bara oaktadt de i 30 a 40 år varit utdömda och äfven längre tider, endast man förstått, att rätt applicera mindre reserv
eller hjelpkistor till desamma.
Wid denna fråga fäster sig tanken företrädesvis dervid, att för visso har väl aldrig någon period varit oländigare  för
nybyggnad än den närvarande, hvarföre om reparation kan göra till fyllest eller uppskjutas,
sådant förordas; likväl med afseende behörigen fästadt vid de resultater som vinnas vid skeende noggrann
undersökning på stället samt de antydningar, som jag i början af detta moml haft äran  [oläsligt].
3)  Beträffande det s. k. Bure gästgifvarehemmans försäljning, har jag förut förklarat mig nöjd och vidtagit de åtgärder,
som för ändamålet blifvit begärda.
4)  Det är uppenbarligen af stor vigt att bolagsreglor blifva för det s. k.Bure och Bäckfors Bolag antagne,hvarför jag
vördsamt anhåller, att delegarne med erforderlig omtanke och beslutsamhet befordra
denna fråga till enändamålsenlig lösning vid den Bolagsstämma, som kommer att hållas i Feb. månad nästk. år. Denna
fråga bör icke få falla, likavisst som med densamma i ke får dröja längre än jag nu vördsamt hem-
ställt. Wexiö & kampen 10. Sept. 1865     / Fredrik Ekenstam/
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Bolagsstämma 1865
avskrift ur Protokoll hållet wid Allmän Bolagsstämma med Intressenterna i Bureå och Bäckfors Sågwerk å Bureå
Sätesgård den 6 februari 1865.
§ 1
Företogs öfwerläggning angående det af Adam Burman wid 1854 års Bolagsstämma gjorda anbud på
Bolagets hemman 15/ 128 mantal No 2 & 7 Innansjön; Och som det ändamål för hwilket samma hemman bliwit inköpt
nu mera wunnit samt Bolaget icke har någon fördel wid, att widare behålla hemmanet, Så beslöts att till Adam
Burman försälja samma hemmen för 2 000 [riksdaler] riksmynt emot det han afräknar och qvitterar Bolagets skuld å
den till honom utfäste köpeskillingen 4 000 [riksdaler] samma mynt . I följd hwaraf köpebrev å hemmanet genast
utfärdades.
§ 2
Werkens räkenskaper för sistledit År.
§ 3
Widare erfors af räkenskapen, att herr Brukspatron Klockhoff på ifrågawarande års tillwerkning häftar i skuld för 10
321[riksdaler] 50 öre, och att Prestins konkursmassas skuld ännu utgör 3 653 [riksdaler]34 öre
hwartill densamme under året nedgått och som är beroende på massans utredning och utdelning, samt att Herr
Steinwalls i Stockholm, som köpt utskotts och wrakbräder, derå häftar i skuld 3 211[riksdaler] 91 öre
wid Bureå och för 136 [riksdaler] 31 öre wid Bäckfors, med tillhopa 3 348 [riksdaler]22 öre.
Upplysande Herr Förwaltaren, att Herr Klockhoffs skuld wäl wore ostridig, men att han icke kunnat anskaffa
penningar till följd af den allmänna penninge förlägenheten, och att Steinwall fordrat rabatt för 
oduglig wara med 208[riksdaler] 22 öre, som Herr förwaltaren ansåg skäligt medgifwa och hvartill Bolagsmännen,
sedan uplyst blifwit att en stor del af bräderna warit af så dålig beskaffenhet, att de äro 
tillföga annat äntill wed användbara, lemnade sitt bifall.
§ 4 
  Herr förwaltaren tillkännagaf, att han igenom Burträsk Härads Rätts Utslag den 29 sistlidne Nowember
blifwit sakfälld i det från och med 1852anhängiga åwerkan målet till böter och ersättning af tillhopa 28 817
[riksdaler] 50 öre, men att han häröfwer anfört besvär i Kongl. Svea Hofs Rätt på hwars pröfning målet är
beroende:För den händelse, att Kongl. Hofsen ogillar beswären och det för målets fullföljd hos Kongl. Maj:ts
blifwer nödigt att deponera bötesbeloppet, begärde Herr förwaltaren på grund af 8 § i 1853 års bolags-
stämmo protokoll, att medel måtte härtill anvisas honom.
Denna fråga, som egentligen då warande sjelfmyndige delegarne, företogs till pröfning, hvarwid ärendet
ansågs wara af sådan vigt, att särskild underrättelse derom hade bort införas i kallelse till stämman och att, då sådant
icke skeyy, något egentligt beslut icke kan fattas af det fåtal delegare, som sjelfwe infunnit sig och ännu mindre af de
frånwarandes Ombud, hvarföreärendet hänsköts till extra Bolagsstämma, som förwaltaren bemyndigades, att
sammankalla.
§ 5
 Då werket eller Bolaget står i skuld, begärde Herr Förwaltaren anvisning på nödiga förlage medel äfwen-
som bestämmelse huruwida han bör fortfara med timmer-upköp.
I förra fallet ansågs bäst, att begära ett lån i Banko Diskant werket, hwartill Herr Förwaltaren erhöll Bolagets
bemyndigande, enär andra utwägar saknades och beträffande timmer- upköpet, så finnes wäl af utredningen i 1 § af
detta protokoll, att ett ganska stort inventarium af timmer belastar werket och hwarför timmer upköpet bör
inskränkas. Men icke dessmindre ansågs det wara stridande mot bolagets intresse, att tillbakawisa
timmerleverantörerna under denna hårda tid och sålunda afwända dem från bolaget, hvadan
Herr Förwaltaren bemyndigades, att med möjligaste inskränkning fortfarande upköpa timmer af gamla kunder.
§ 6
   Af räkenskapen finnes, att tillwerkningen wid Bureå såg är alltför inskränkt emot den tillgång på timmer, som
årligen kan anskaffas och hwaraf ett missförhållande måste upkomma emellan förlag och tillwerkningswärde, som
menligt inverkar påbolagets fördel och hufwudsakligen wållar den ofördelaktiga
ställningen för bolaget.
I anledning häraf föreslog undertecknad protokollsförande, att Bureå Sågwerk måtte sålunda förändras, att den nu
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warande kantskärningsramen borttages och att i stället anbringas ett par enkla ramar samt en kantskärningstrissa,
hvarigenom, enligt en sakkunnig persons uplysning, tillverkningen skulle kunna nära fördubblas för en kostnad af
högst 1 000[riksdaler] och föga tillökning i Sågningsomkostnaden.
Denna fråga ventilerades länge och beslöts, att anmoda Herr Inspektor Siden om uprättande af Kostnads förslag för
förändringen samt att sedan deröfwer höra Herr Bergsnotarien Tundal, hvarefternärmast boende delegare och Ombud
sammanträda för att fatta beslut i ämnet, så tidigt, att arbete i och för förändringen kan börjas senast första dagen i
nästa Mars Månad.
§ 7
   På grund af delegares framställning wäcktes förslag om wal af rewisor för granskning af räkenskapen.
Efter öferläggning hörom beslötos att, utse en Rewisor, för granskning af sistledit års räkenskap wid werken och
hwartill waldes Herr Inspektoren L J Fahlander i Bäcksgård, Bygdeå Socken, till hvilken Herr förwaltaren eger att
meddela utdrag af detta protokoll, såsom fullmakt; Och lärer herr Fahlander benäget
meddela sina anmärkningar eller yttranden öfwer räkenskapen till Herr förwaltaren , att föredragas wid näst derefter
skeende bolagsstämma.
§ 8
  Herr Förvaltaren anmodades äfwen nu om att söka få upgörelse med Andersfors Sågwerksegare samt att ombesörja
utförandet af bolagets rättegångar på grund af dess utfärdade fullmakt, genom det Ombud
herr Förwaltaren wäljer.
Om försäljning af löpande årets tillwerkning eger Herr Förwaltaren besörja samt att wid det i § 5 bestämda
sammanträde underställer Bolagsmännen underhandlingarne i ämnet till antagande eller förkastande.
Widare förekom nu icke till öfwerläggning-hvarföre stämman uplöstes.
vid protokollet / C E Noring/           / A Wall /
Justerat  / Gyllengahm/  /Fahle Marklund /   / J Marklund / ombud enl.fullmakter för J G Sundbaum, D W 
Sundbaum, Mathilda Lundbergh, Wilhelmina Ek samt C E Lindberg.
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Bolagsstämma extra 1865
avskrift ur Protokoll hållet wid {extra} Bolagsstämma med Intressenterne i Bureå¨och Bäckfors Sågwerk,
Sehlet den 9:e Mars 1865.
Närwarande: Herr Inspektoren J Marklund, Herr Löjtnanten A G Gyllengahm, Herr Inspektoren F Marklund,
samt undertecknad protokollförande såsom ombud för herr Bergmäster G F Ekenstam och för afl.Postmästaren A
Walls barn, samt den förutnämde såsom Ombud för de fleste öfrige delegare.
 
Enligt Beslut i 6 och 8 § af protokollet wid Ordinarie Bolagsstämma i Bureå den 6:e och 7:e sistlidne februari,
hade Herr Inspektor J Marklund sammankallat närmast boende delegarne och deras Ombud, för att taga i
öfwerwägandedels plan och kostnadsförslag till förändring af Bureå Sågwerk, dels de anbud som undertiden kunde
hafwa inkommit på tillwerkningen för året.
§ 1
 Herr Inspektoren Sidén hade underhand uprättat ritning med kostnads förslag på en kantskärningstrissa med
kantbänk samt 2:ne enkla ramar, uptagande en kostnad af                    [riksdaler].
Men som Herr Bergsnotarien Tundal uppehållit sig på södra orterna och icke återkommit, så hade tillfälle 
saknats, att få hans yttrande i ämnet, ehuru skrifwelse i god tid afgått.
Sedan Herr Sidén närmare undersökt förhållandet och funnit den stora skilnaden 6 fot emellan falhöjden för
kantskärningsramen och för de egentliga blockskärningsramarne, så ansåg han mäst ändamålsenligt wara, att i stället
för kantskärningsramen inrätta en kantbänk med kanttrissa och att för samma hjul drifwa denna och updragningen
samt att förändra blockskärningsramarne till 2:ne par enkla ramar, hvarigenom 200 á
 230 / arbets timmer skulle kunna upskäras på wakten i stället för att med nu warande ramarne icke medhinnas mer
än 80 timmer på samma tid.Och skulle denna förändring kunna utföras med föga ändring af nu warande hjulbäcken.
Egentliga orsaken till Sågens nu warande långsamma gång, 90 slag i minuten, fanns ligga i den öfwerdrifna
storleken 6 ½ fot i diameter af wattenhjulet, hvaraf wattnet träffar blott ett fåtal skoflar och dessa få en 
hastighet , som närmar sig wattnets; men ehuru en ombyggnad af wattenhjulet således är nödwändig äfwen för
anbringande af Swänghjul i stället för de dyra  wefwarne, som ofta brista, ansågs likwäl förändringen med de
egentliga Sågramarne icke kunna utföras denna wår och Sommar, emedan Sågningen derigenom skulle förhindras en
längre tid; derföre beslöts:
Att denne wår bygga en kantbänk med trissa för öfre vattenhjulet, som i fall af behof må ombyggas för winnande af
större hastighet;Att så widt det låter sig göras förändra kantskärningsremen till blockskärings antingen enkel eller
dubbel och för swänghjul, och hvilka byggnader Herr Sidén nu skulle anmodas att leda och utföra; Att nästa höst
förberedes i tjenlig tid förändring af främre eller egentliga Sågremmarne till två par enkla ramar, så att denna byggnad
kan utföras och fullbordas innan Sågningstiden 1866.
§ 2
   Endast ifrån Herrar James Paton [oläsligt] i Stockholm hade anbud å tillwerkningen med förslag till köpekontrakt
ingått och, som detta i wissa fall funnes mindre klart eller fullständigt, samt i några delar icke öfwerensstämma med
förhållanderna wid bure i hvad furu och gran beträffar, updrogs åt Herr förwaltaren, att underhandla med köparena
om jemkning af wilkoren och att derefter med dem uprätta kontrakt, der förmonligare anbud undertiden icke ingår,
hvilket herr förvaltaren, må wara oförhindrad att antaga; dock att derwid tillses, att köparen bindes till sådane
förskotter, att Intressenterne icke må wara beroende af den förres till äfwertyrs inträffade obestånd.
Vidare förekom nu icke till öfwerläggning hvardan stämman afslöts.
 År och dag , som ofwan
Vid protokollet / C E Noring/  / J Marklund/    Justeradt  / R Gyllengahm/   / Fahle Marklund /

Protokoll
Typ

Sida 1



Dokument

Bure Arkiv 2017-01-27
Arkiv, signum och volym
A01

A01

001

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Protokoll 1846-1873

Med bolagsordning för Bure Aktiebolag 1873

Dokument
023

Datum
1866-02-07

Bolagsstämma 1866 + Upsats i 5 punkter.
avskrift ur Protokoll hållet wid Allmän Bolagsstämma med Intressenterne i Bureå och Bäckfors Sågwerk å Bureå
Sätesgård den 6 och 7 feb. 1866.
§ 1
Köpebref å 5 / 16 mantal af Post och Gästgifweri hemmanet No 8 Bureå kompletterades och skulle detsamma
tillhandahållas köparen af Förwaltaren, som updrogs, att infordra och utdela köpeskillingen, efter
hwad på en hwar delegare belöper.
§ 2 
Ekonomisk redogörelse angående Bureå och Bäckfors Sågwerk.
§ 3
Wid granskning af räkenskapen så widt den korta tiden medgaf, fästades upmärksamheten derpå, dels att några
missföreningar skett i räkenskapen till följd af sammanblandning af Bureå och Bäckfors räkenskaper och att denna
sammanblandning motwerka tydlighet och reda samt försvårar kontrakten af räkenskapen, hwarföre den bör föras
särskildt för hwardera werket och förlaget från Bureå, i räkenskapen der behandlas och uptagad, såsom en
låne-försträckning;
dels att Förwaltaren godtgjordt sig hela hans i 1864 års räkning uptagne förlagsfordran 5 750[riksdaler]
61 öre med derpå beräknad ränta 345[riksdaler] 04 öre, hwarom framställning till Bolagsmännen förut bordt ske, så
wida det synes hafwa warit för dem af nöden, att uptaga lån för återbetalningen af beloppet der det owilkorligen
skolat gäldas i dessa missgynnade tider;
dels att Förwaltaren efterräkningswis för åren 1863 och 1864 påfördt 391[riksdaler] 75 öre förlagsränta,
ehuru ränta är föryt beräknad på hans tillgodohafwande och deremot aldrig blifwit beräknad Bolaget till godo på
kassa öfwerskott undertiden;
dels att Såghemmanets upodlingskonto, som i 1864 årsräkning upgick till 5 457 [riksdaler] 94 öre, under året ökats
med 467[rikdaler] 17 öre, hwilket synes wara mindre wälbetänkt, särdeles under en tid, då egendomen icke lemnar
sine egare någom afkomst, utom den förwaltaren åtnjuter af hemmanets jord-och
hwilken fördel borde medföra skyldighet att häfda jorden;
dels att timmertillgången, emot förut gifwen bestämmelse, blifwit ökad till den grad, att den medtagit hela avancen,
och att föga utsigt finnes att tillgodogöra den, utan att antingen helt och hållet afstå från timmerupköp, som åter
werkar menligt både på tillwerkningen och förAllmogen samt manar till skadliga spekulationer för tillgodogörandet
af skogseffekterne-, eller utwidga sågwerket, så att mera timmer må kunna årligen tillgodogöras, hwilket synes wara
af nöden, om härtill warande missförhållande skola kunna undwikas eller öfwerwinnas; samt
dels att till förändring, som senast beslutats och utförts till updrifwande af tillwerkningen, medelst kant-
skärningsramens omändring till blockskärningsram och anbringande af kanttrissa, werket ganska fördelaktigt till
ökande af tillwerkningen.
Men någon widlyftigare granskning af räkenskapen kunde nu icke werkställas, utan må bero på bolags-
männen, att, der så nödigt anses,wälja en rewisor härtill.
§ 4 
På sätt i §7 nästledit års ordinarie Bolagsstämmo protokoll blifwit bestämdt, hade Herr Inspektor L J Fahlander i
sistledne April månad förehaft rewision af werkens 1864 års räkenskaper och hvaröfwer nu inlemnades ett af honom
uprättat särdeles åskådligt instrument, hwaruti Rewisor förklarat sig icke hafwa finnit skäl till anmärkning, hwarken
emot förwaltningen eller räkenskapens förandde och af sådan orsak tillstyrkte full decharge för förwaltaren i och för
berörde År, hwilken äfwen bör honom tillgodokomma.
§ 5 
I anledning af bestämmelsen i § 6 af sistledit Års Ordinarie bolagsstämmo protokoll, hade förwaltaren anmodat
BergsNotarien Tundal, att besigtiga Sågbyggnaden wid Bureå samt upgöra förslag till sådan förändring, som med
minsta kostnad kunde medföra största möjliga tillwerkning- samt af honom fått anwisning på Byggmästaren Boström,
hwilken äfwen förehaft en slik undersökning samt aflemnat 
twänne alternativa förslag med ritningar, det ena beräknat till en kostnad af 8 000[riksdaler] och det andra
dito till 11 000 [riksdaler] som afser anbringade af 3 enkla ramar och 1 dubbel dito i stället för de 3ne nu
warande blockskärnings ramarna samt 2ne cirkelsågar, hvarigenom tillwerkningen skulle kunna updrifwas till 500
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Sågtimmer pr dygn.
Wid företagen öfwerläggning härom gjorde sig den åsigt gällande, att, ehuru påkallad än åtgärderna må wara till
bringande af jemvigt emellan timmertillgången och tillwerkningen, kunde likwäl, i anseende till nu rådande
penningbrist, denna fråga lemnas beroende samt timmer inköpen i stället inskänkas till hwad som motswarar
tillwerkningen samt i början äfwen derunder.
§ 6
Hwad angår Sågdammet, som af ålder tagit sådan skada att densamma icke utan fara kan någon längre tid begagnas,
ehuru Förwaltaren uplyste, att han låtit bättra bröstveden och fylla kistorna med grus, beslöts
att ombyggnaden skulle delvis förtagas af sten, så wida tillgången på detta byggnads material i närheten
gör att priset blifwer föga högre än af träd, men hållbarheten ojemförligt större.
§ 7
Med Herr Inspektoren Sidén, som ombyggt updragningshjulet, kantskärningstupen och inrättat cirkel Sågen,
anmodades Förwaltaren att upgöra, så att Sidén erhåller sin skäliga wedergällning.
§ 8
Uti ingifwen och wid protokollet bilagd skriftlig upsats (utan underskrift) hade Herr Bergmästaren Ekenstam
yrkat ( 5 punkter) uprättande af Bolagsreglor för detta Bolag samt föreslagit wäljande af en Bestyrelse utaf 4 personer,
berättigade till deltagande i Bolagsstämma, [oläsligt] att uprätta förslag till slike reglor, så god tid 
före nästa års ordinarie bolagsstämma,att en hvar delegare hinner deraf undfå del 3 mån. förut och wid stämman
afgifwa sin påminnelse i ämnet.
Wid öfwerläggning härom, medgafs behofwet af bolagsreglor härstädes, men ändamålet ansågsbättre och med
mindre kostnad minnas, om en person inom eller utom bolaget får updrag att uprätta förslag härtill,
hvilket derefter må af delegarne hwar för sig granskas och borde reglorna icke omfatta Bäckfors Sågwerk så wida icke
alla lottegare i Bureå åro delegare i det förra, och en försäljning af Bäckfors snart nog kan och bör ifrågakomma.
§ 9
 Den af Förwaltaren i kallelse-brewet till Stämman wäckta fråga, om anvisande af medel till nedsättning eller gäldande
af de böter och ersättningar, som blifwit eller blifwa honom ådömde på grund af den långwariga rättegång nu mera
afl. Krono Länsmannen J F Nyblad utfördt, så wäl emot Bolaget, som förwaltaren, om ansvar för åwerkan, han af en
del bolagsmän blifwit berörd dels uti deras skrifteliga anföranden och dels i deras fullmakter, som bilägges detta
protokoll, derwid en del medgifwit samt en del aldeles förnekat sin förbindelse, att swara till berörde böter och
ersättningar.
Nu då flere delegare hållit sig undan stämman och berörde Rättegång, genom undanröjande af underrättens Utslag
och Målets återförwisning kommit i ett nytt skede, ansågs denna fråga kunna lemnad beroende till ny
extra eller ordinarie bolagsstämma, derwid, sedan målets utgång kan bedömas, ingen bolagsman må undandraga sig
yttrande i frågan, emedan han eljest skall anses hafwa sin omberörde förbindelse medgifwit.
§ 10
Herr Doctor Lindströms anspråk på löneförhöjning i läkararfvodet eller så kalladt{ husaccord}, som han åtnjuter af
Sågwerket med 60 [riksdaler] årligen, kunde icke af stämman bifallas.
§ 11
Frågan om deltagande i de Bönderna Carl Emanuelsson i Lappsjön och Henrik Nyström i Degerfors ådämde böter och
ersättning för timmerhygge å Sågwerkets Skog wid Lappsjön eller Hvitsidan, hvilken dom tillkommit för deras
oförstånd, att icke gå ed som warit klar och rättvis, lemnades beroende till annan bolagsstämma och bättre tider,, då
deras begäran skulle i möjligastemmåtto behjertas.
§ 12
De bolagets krono hemman, som utan altför stor kostnad kunna omföras till skatte, updrogs Förwaltaren, att 
dertill befordra, så snart ske kan.
§ 13
Något anbud å tillwerkningen eller inventarie bräderna hade icke ingått och underrättelserna från Utlandet om
trädwaru-priserne äro allt annat än lofwande, då de , förhopade lager i London, fortfarande nedgå. Någon åtgärd med
försäljningen kunde derföre nu icke widtagas och derföre updrogs åt förwaltaren att söka underhandla och förbereda
om den fördelaktigaste försäljning, som kan wid dessa förhållande winnas och derefter i samråd med närmaste
boende delegare upgöra försäljnings-kontakterne. Nödige resor och på
-kostningar i detta fall skola Förwaltaren ersättas.
§ 14
Förwaltaren bemyndigades, att söka upgöra öfwerenskommelse med Herr Palins konkursmassor, om bolagets fordran
af Andersforss bolag och endast i nödfall draga saken underDomstolspröfning.
Widare förekom om icke tillöfwerläggning,hwadav stämman uplöstes.
Bureå den 9.e februari 1866.
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wid protokollet / C E Noring/ å egen och Kammarrättens vägnar. Häraf erhållit del  den 26 Mars 1866 be-
tygas / Gyllengahm/  / F Marklund/ / J Marklund/ för egen del och såsom ombud för Herr J G Sundbaum och hans
Myndliga D W Sundbaums barn enl. fullmakt.

Brev från Herr Ekenstam att läggas till Protocollet vid Ordinarie Bolagsstämman med Bureå och Bäckfors
den 6:e nästk. Februari.

  Till följe deraf att Förvaltaren vid Bolagets verk uti den skrifvelse, hvarigenom han kallat mig till Bolagsstämman,
jemnväl meddelat mig en del af de ämnen som skola blifva föremål för öfverläggningar och beslut vid stämman,
begagnar jag detta tillfälle att med ledning af nämnde meddelande yttra något, hvaraf mina åsigter till någon del
kunna skönjas:
1) { Om försäljning af gästgifvarhemmanet}; Som jag fullgjort allt vid föregående Bolagsstämmor, som i detta
afseende blifvit mig affordradt, och icke någon speciel brist i detta afseende blifvit mig medelad, lär väl ingen åtgärd
från mig vidare behöfvas i denna fråga. ( se 3 mom. af mitt anförande d. 10 september 1865 )
2) { Beträffande de felande handlingarne}, som Adam Burman kunde behöfva för erhållande af fakta, så har aldrig
några sådana varit hos mig befintlige som för detta ändamål kunna gagns och, om ej alla i detta afseende äro
tillgängliga, finnes ju utvägar inom orten än att vidtaga sådana årgärder, som kunna leda till målet och hvarom dit
skulle blifva altför vidlyftigt och dertill öfverflödigt att yttra sig nu.
3) {Beträffande frågan om medels anvisande till betänkande för ådömde böter för sågtimmer},hämvisar jag till mitt
anförande af d. 10 september 1865 1 mom. i denna fråga, hvilket gjordes till Bolagsstämman d. 21 sisl. September och
för den oförmodade händelsen att verkligen några böter kunnas i frågan högst ofullkom
-ligt outredda skick, excutivt utfordras det jag för ingen del kan tro, anser jag lämpligast att för Bolagets gemensamma
tillgångar någon Hypotheksförenings obligationer inköpas och deponeras taka händer i Landt
Ränteriet, jämte åtföljande rentecuponger. Derigenom riskerar man icke att få rättegångar om återbäranden 
af kapital icke eller å rentan, som å detsamma alltid måste beräknas och om hvilken sed man alltid tvist skulle
uppstå, för att icke säga osäkerhet. Om penningarne deponeras i Ränteriet ligga de naturligtvis räntelösa till gifven
förlust;lemnas de ut mot borgen till motparten uppstår nämnde tvistefrön. Om obligationerna med
cuponger lemnas, kan icke förvägras Depositor att för hvarje år uttaga räntebeloppet, som hvarje år förfaller, emedan
dessa icke varit estimerade vid beräkning af depositionens lyftande emot borgen, som troligen annars skulle ske och
gifva anledning till tvister. Den i mitt förut åberopande anförande intagne 
vilkorliga reservation har icke i sin kraft blivit härigenom förminskad.
4) Beträffande ny åbyggnad på den utbrutna hemmans tomten från Risböhle by, är svårt att på afstånd yttra sig ; men i
frågan af sådan beskaffenheter att man gerna öfverlemnar åt Förvaltaren att handle efter bästa öfverrygelse och jag
begagnar mig således af denna utväg, endast erindrande att gamla åbyggnader understundom kunna blifva rätt
användbara på annan plats, om man med nytt substitunar den del , som är
af röta angripen.
5) I denna punkt har Förvaltaren till min förundran yttrat att jag skulle bedt honom, såsom orden lyda, 
" uppmana en och hvar delegarne att till denna Bolagsstämma inkomma med förslag till Bolagsreglor,
jag saknar anledning att avra nöjd med denna uppenbara förvridning af min framställning i frågan och anhålla att
Förvaltaren vid Bolagsstämman den 6:e nästk. Februari uppläsa 4 mom. af mitt anförande af d. 10 September 1865 till
Bolagsstämman den 21: S:m från hvilket jag korrekt citerar endast följande del så-
lydande" att " jag vördsamt anhåller att delegarne " # # " befordra denna fråga ( om Bolagsreglor) till än-
"damålsenlig lösning, vid den Bolagsstämma, som "kommer att hållas i Februari Månad nästa år".
Jag har således visat huru lite jag förtjenar det omdöme som troligen fattats af en och hvar ibland dem, som antagit att
Förvaltarens uppgift och tolkning öfverensstämde med förhållandet.
I öfverensstämmelse med min framställning uppehåller jag mig något vid frågans stora vigt.
Bland de många synnerligen vigtiga anledningar att önska sig dylika reglor, må nu endast några få anförts
såsom exempelvis a) att den i första punkten härförut omnämnde fråga om gästgifvarehemmanets i Bureå försäljning
icke påkallat så många omständiga och tidsödande omsorger, om en i Bolagsreglorna funnos, hvari stadgades att
äfven försäljning af Bolagets underlydande fastigheter fick anses vara för hela Bolagets räkning verkstäld, om under 2
på hvarandra följande Bolagsstämmor trefjerdedelar af de närvarande beslutat att ifrågasätta försäljning skall ske för
Bolagets räkning och att ett sådant formenligt
beslut egde enahanda kraft, för både när- och frånvarande, som  hade hela Bolaget kollektivt undertecknat
Köpebrefvet, dock borde hävid iakttagas att sedan ordinarie Bolagsstämman borde i kallelser till densamma
införas. 
b) Om uti Bolagsreglorna Stadgades att Bolaget bestod af Delegare utan solidarisk ansvarighet enl Bolags
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-aktielagen af år 1848, och fullständiga formenliga Aktiebref, ställd till namngifne personer utfärdades, så
 skulle en stor fördel derigenom beredas en och hvar att de utfärdade aktiebrefven voro sjelfständiga
Värdepapper, hvilka lagenligt kunde vid yppade behof med lätthet Hypothiseras och sålunda mycket underlätta
lånetransaktioner för längre eller kortare tider genom lätthet att försälja dessa aktier och dermed desingerade andelar
uti verken skulle å dessa värdepapper uppstå en bestämd kurs samt föranleda till stor lättnad, såväl för Sterbhuset,
som ock för hvarje enskild delegare att sälja eller förvärfva flera eller färre delar i Bolagets gemensamma egendom. På
så sätt vore en och hvar bland delegarne mindre beroende af varandra utan att ändå kunna behöfva frukta för några
[oläsligt] inom Bolaget. För att icke trötta med vidlyftigheten afslutar jag denna fråga med hemställan huruvida icke
Bolagsstämman, som sammanträder 
den 6 nästk. Februari borde lemna uppdrag åt en bestyrelse af 4 personer, som hade rätt att bestå Bolags-
stämmorna, att gemensamt uppgöra förslag till Bolagsreglor samt att Förvaltaren vore skyldig att öfversända ett
exemp. deraf till en och hvar känd delegare uti Bolaget minst 3 månader före nästa ordinarie Bolags-
 stämma samt att han derföre vore berättigad att erhålla nämnde förslag före den 1 nästk. Oktober. Jag föreslår att
Aktierna ställas på 1 / 200 del samt att egande rätten jemkades derefter eller att Aktier utfärdas
på ännu mindre delar, om regleringen det fordrar. Widare förslår jag att bemälde 4 personer väljas inom Norr o.
Westerbottens Län, på det att dessa 4 personer må med lätthet kunna sammanträda till öfverläggningarne det blir
alltid sedemera tillfälle för de öfrige delegarne att afgifva sina yttrande öfver de ändringar eller tillägg, som de önska
må vinna afseende. Jag föreslår att följande 4 personer må godhetsfullt biträda vid
nämnde förlags verkställande, neml. Herr Häradshöfdingen C E Lindberg, Hr Löjtnant Gyllengahm, Hr Härads
- skrifvare Noring samt Hr Inspektor J Marklund samt att de förstnämnde behagar vara Ordförande och 
sammankalla Bestyrelsens Ledamöter till bestämd dag innan den 1:a nästk. Augusti för så vidt icke 1:a sam-
manträdet kan ske omedelbart efter  Bolagsstämman, ifall, såsom antagligen är, bemälde Hrr äro då tillstäd-
es vid Bureå.
Jag begagnar mig af min rätt att på det krafttigaste reservera mig emot hvarje beslut som kan föranleda till
denna frågas undanskjutande till obestämd framtid, yrkande det beslut vid nästa sammanträde måtte fattas
att, med efterättelse från härförut föreslagne förberedelser,  frågan bör vid ordinarie Bolagsstämma 1867
i Februari förekomma till fullständig öfverläggning och slutlig handläggning. Ett sådant behandlingssätt var
det som jag nu antyder, hvilket, såsom synes, är mycket skiljaktigt från den tydning Förvaltaren så omotiver-
adt tillåtit sig göra.
6) För den händelse nödigt befinnes, det jag icke tror, att taga den 6:e af Förvaltarens frågor till öfverläggning och
beslut, så skulle om beslutet infördes i protocollet såsom mig synes Bolaget handla mindre välbetänkt, hvilket bäst
synes, då jag nu ber att få antyda något om frågans beskaffenhet, hvilket jag icke fullständigt vill göra för att det icke i
detta anförande eller i protocollet må förekomma något om en syste
-matisk planmessighet i rörande en så underlig fråga, huru bäst må förhållas, då Bolaget ämna handla lag-
stridigt; Frågan rör, huru förhållas bör, då beslag å timmer kan ifrågakomma, utan att jag yrkar det härom i 
protocollerne vidare må förekomma. Härifrån anser jag mig så mycket mer befogad att afstå som det skulle vara nära
nog en omöjligthet att rätt tydligt stilisera och begränsa frågans egentliga beskaffenhet, samt huruledes beslutet eller
rättare besluten böra uppfattas, helst det är ostredligt att det knappast låter sig göra att {á priori}- ingå i Analys af de
olika motiver och skilja åtgärder, som kunna föranleda beslag ; med fastadt
afseende å ordalydelsen af frågans formulering till slut, skulle jag icke så afgjordt vara ibland dem hvilka
direkt behöfde utbuda mig öfver mina åsigter i detta fallet, hänvisande till ordelydelsen i kallelse=brefvet.
7) Med anledning af 6:e § i Bolagsprotocollet af den 6 Februari 1865 är det med tillfredställese som jag åberopar hvad
som ännu bör vara i friskt minne, men att jag yttrat att relativt till förvaltningakostnaden är Bureå Sågverks
tillverkning bedrifven i för inskränkt skala. Under Bolagsstämmorna mellan 1846 & 1853
uttalade jag en enahanda åsigt; jag tillstyrkte derföre på det högstaverkställigheten af det i nämnde § gjorde
förslag, den omförmälde ändringar icke ännu skulle vara fullbordade. Enär en hufvudsaklig anledning till Bolagets
ofördelaktiga ställning blifvit antydd, tillåter jag mig hemställa, huruvida ickr några andra förhållan-
den bidraga dertill, nu vidrörande blott en af dem.
Det fanns flere decennier, då det var lika stor fördel och stundom större att pr. kontrakt försälja hela till-
verkning så att säga i massa neml. alltid till personer som voro boende mer eller mindre aflägset från
Werket och lastageplatsen; ett sådant sätt att tillvägagå är numera tillföjle af de förhållanden som ingått
under de sista 15 åren alldeles olämpligt, som af hvarje omsorgsfull granskan måste erkännas.
Köpare som icke bo på stället hafva synnerligen svårt att utöfva den kontroll, som oungängligen är behäftlig för att
klassificera och till skiljaktiga ändamål och olika platser utbjuda sina stora qvantiteter trä-
varor, hvilket ovedersägligen numera är alldeles oungängligt om någon emot mödan svarande behållning skall kunna
vinnas; följden häraf blir att sådan Köpare måste göra relativt låga anbud och äfven om låga Köpeskillingsvilkor
erhållas har han af sitt kontrakt en alltför ringa inkomst. På så sätt komma både säljare och köpare på fördelaktiga
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ståndpunkt, på samma sätt som en landtbrukare, som köpte en gård för underpris, men ändå går under på densamma
tillfölje af saknad insigt. Meningarne böra icke kunna längre vara delade om det oungängliga behofet deraf att rätt
sortera och  klampa våra tillverkningar, ty vi stå allt för långt efter alla andra i detta afseende och fastän ingen bättre
än jag inser att åtskilliga omsorger erfordras för en genomgripande förändring i detta afseende , så måste jag likväl
påyrka våra trädvarueffekters ratio-
nella behandling och jag tviflar icke att en hugande lön deraf hädlyfta.
8) För den möjliga händelse att Andersfors skulle komma att utbjudas på auktion, anser jag skäl vara att Bolaget
bemyndigar Förvaltaren med hemliga instuctioner, hvari Bolaget må härvid bevaka sina på spel stående intressen,
helst det är af vigt att conservera sina skogar efter Wattendragen i synnerhet som ett dyligt tillfälle, som det antydda,
troligen icke snart återkommer.
{Allmän Reflexion vid frågan om Bolagsreglorna}:
       Det är gifvet att sedan dylika reglor  blifvit inom Bolaget antagna i laga form, man bör söka vinna Höga
Wederbörandes Sanction å dem. Efter sådan åtgärd, så mycket mer nödvändigt, som Delegarnes antal alltjemt öka sig
genomarffaller delas ytterligare sönderdelning blir det lättare att sköta Bolagets angelägenheter såsom en laglig
tillkommen corparation och afyttra små eller stors delar efter behag.
   Wexiö & Kampen den 20 Jan. 1866.
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Bolagsstämma extra 1866
avskrift ur Protokoll hållit wid {extra} bolagsstämma med Intressenterne i Bureå och Bäckfors Sågwerk, å 
Bureå Sätesgård den 26 och 27 Juli 1866.
§ 1
Då flere delegare och särdeles Förwaltaren, fått förhinder, att enligt Herr Bergmästaren och Riddaren G F Ekenstams
förslag sammanträda till extra Bolagsstämma i Stockholm den 28 sista Juni, hade Förwaltaren
på upmaning af närboende utfärdat kallelse till delegarena,att nu sammanträda härstädes till extra bolags-
stämma, för behandling af ärendet, som blifwit efterlemnade wid bolagsstämma i sistlidne Februari i an-
ledning hwaraf följande frågor nu förekommo.
§ 2
Beträffande Herr Bergmästaren och Riddaren G F Ekenstams förslag om bildande af ett aktie bolag för Bure
werkens drifwande, uprättade förslag till bolagsreglor för bolaget, hwars särskilda egendomar i Löfånger neml
Bäckfors Sågen och Karlfors qvarnwerk, ansågos icke böra ingå i bolaget, emedan intressenterne
icke äro liklottige i dessa.
Omberörde förslag diskuterades och antogs af de fleste närwarande samt skulle, i anseende till begärd
betänketid af Förwaltaren Marklund, emellertid delgifwas de frånwarande neml herr Bergsmäster Ekenstam
fruarna Lundbergh Ek, A C Wall samt nilsson jemte L P Wall och Carl W Wall till deras granskning. Skulle förslaget
äfwen nu nämda delegare godkännas, så borde gemensam underdånig ansökan om fastställelse
göras hos Kongl. Majt. så tidigt, att beslut derom kan winnas före nästa ordinarie bolagsstämma då  wal af
Styrelse må ske;  Men i händelse af olika åsigter så kommer frågan i sin helhet att till samma stämma bero.
Såsom egande -rätt i det gamla, hwadan Aktie tilldelningen skulle blifwa följande:
Herr Johan Marklund   216 aktier
Herr Fahle Marklund    160  dito
Herr Löjtnanten A G Gyllengahm  160 aktier
Herr Häradshövding C E Lindberg 198 aktier
Herr Bergmästaren och Ridd G F Ekenstam  168 aktier
Enkefru Anna K Wall   30 aktier                                                 Transport 932 aktier
Enkefru Sofia Nilsson  28 aktier
Lars Peter Wall     28  aktier
Anders G Wall      28  dito
Julia   Wall             28  dito
Carin  Wall             28  dito
Herr Carl W Wall    28  +168 aktier
Herr Joh. Gabr. Sundbaum   76 aktier
Herr D W  Sundbaums barn  66 aktier
Enkefru Mathilda Lundbergh 99 aktier
Dito  Wilhelmina Ek                 99 aktier    Summa   1 440 aktier á 100 [riksdaler] riksmynt för hwardera,
sålunda representerande bolagets kapital Etthundrafyratiofyra/ 144,000/ Tusen [riksdaler] sagde mynt, hwarunder
skulle hänföras Bureå Sågwerk qvarn och hemman samt gamla bolagets öfriga fastigheter,
inventarier och förlager, hwilka härtills äro efter samma grund fördelade.
§ 3
I fråga om huruwida de waror, som hemtagas för Bolagets räkning borde, så wäl som Brädlagren wid Sågen och wid
Lastage-platsen, försäkras i något bolag, för sjöskada och brand, beslötos; att hwad förstnämnde waror angår det må
bero på förwaltaren, att, med hänsyn till tiden för warornas hemtagande sjöledes taga assurance derå eller icke; Att
brädlagret wid brobänken eller Lastageplatsen må för halfår försäkras i något billigt bolag till högst 10 000[riksdalers]
Wärde; men att brädlagret wis Sågen tills Widare må lemnas utan försäkring och deremot brandredskapen på stället
bör sättas i möjligt bästa skick samt brandwakt wid stor torka och eldfara anställas till förekommande af skada.
§ 4
Uti ofwanberörde förslag om bolagsstämma i Stockholm hade Herr bergmästaren Ekenstam äfwen wäckt
fråga om inköp af Andrsfors Sågwerk. Då till följd deraf samma fråga nu uptogs tillbehandling, blewo alla
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närwarande intressenter ense derom, att berörde Sågwerk med tillhörande hemman uti Innansjö by och inventarier
borde för Bure bolag inköpas för så widt priset icke upgår till mer än 10 000:de [riksdaler] för
det hela; men föraffären fanns möta hinder i svårigheten att anskaffa nödigt kapital härtill för A Wall samt D W
Sundbaums barn likasom Enkefru A C Wall samt Lundbergh och Ek torde hafwa svårt att betala sin
andel af köpeskillingen. Frågan kommer således tills widare att beropå om någon af bolagsmännen kunde finnas
beredwillig tillskjuta köpskillingen för dessa medintressenter och lemna dem någon kredit för åter-
betalning.
§ 5 
I fråga om Räkenskapen för sistledit år stannade intressenterne i det beslut, att det skulle bero wid redan werkställd
granskning af samma räkenskap och, med de derwid gjorde påminnelser, lemnas förwaltaren
decharge för samma års förwaltning.
§ 6
Som det i 9 § af Ordinarie bolagsstämmo protokoll för den 6 och 7 sistl. Februari omberörde ärende står på 
samma punkt, i det att målet emot Förwaltaren om åwerkan af timmer 1851 och 1852 icke är pröfwad och flere
delegare nu åro frånwarande utan att känt är,att kallelse till denna stämma dem ågått; så bled samma 
ärende nu efterlemnadt till nästa ordinarie bolagsstämma,
Bureå den 28 Juli 1866, vid protokollet / C E Noring/     / Gyllengahm/   / F Marklund/  / J G Sundbaum /
/ Lindberg / i egen och Bergmästaren Ekenstams mågar efter fullmakt
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Bolagsstämma  6 och 7 februari. 1867
avskrift ur Protokoll hållet vid ordinarie Bolagsstämma med Intressenterna i Bureå och Bäckfors Sågverk å Bureå
Sätesgård den 6&7 Februari 1867.
I enlighet med i vanlig ordning utfärdad kallelse till Bolagsstämman tillstädes kommo följande delegare,
Herr Löjtnant A G Gyllengahm 1/9 del i Bureå och 1/18 del i Bäckfors.
Inspektor Fahle Marklund 1/9 del i Bureå och 1/18 del i Bäckfors.
Inspektor J Marklund 73/360 del i Bureå och 1/6 del i Bäckfors.
Af öfrige delegarne och målsmän anmälde sig ingen och endast ifrån Herr Häradshöfdingen C E Lindberg i Umeå och
Handlanden Herr J G Sundbaum i Haparanda, såsom förmyndare för sin broder D W Sundbaums
barn hade bevis ingått om kallelsens emottagande, men Löjtnant Gyllengahm upplyste att Herr Härads-
skrifvar C E Noring i Löfånger vore illamående och således förhindrad att komma tillstädes samt att han upgifvit sig
innehafva Fullmakter af alla delegarena i ofvannämda Verk att vid Bolagsstämman föra deras talan, med undantag af
undertecknade.
§1
Räkenskaps rapporter från Bureå och Bäckfors Sågverk.
§ 2 
Efter tagen kännedom af Räkenskapen, som lemnades utan anmärkning, godkändes densamma den före-
slagna utdelningen uppbars och qvitterades af de närvarande.
§ 3
Den förlags fordran af [riksdaler] 7 845,49 Riksmynt som Marklunda Sterbhusegare ega af Bureå Sågverks-
egare ville Herr Löjtnant Gyllengahm och Fahle Marklund Härmed hafva uppsagt till betalning så fort som penningar,
utan upplåning af Bolaget, dertill kunde inflyta hvari äfwen undertecknad protocolls förare för sin del instämmer.
§ 4
Förvaltaren redogjorde för hvad han vidtagit i och för försäljningen af innevarande års blifvande tillverkningar, som
ansågos för Bolaget förmonliga och anmodades han att efter bästa vilja och förmåga derom afsluta.
§ 5
Den beslutade ombyggnaden af Dammet vid Sågen hade icke sistledne höst kunnat verkställas i anledning af den
stora vattentillgången i Elfven, men hade Förvaltaren låtit spränga den dertill erforderliga sten så att byggnaden till
förstkommande höst kan företagas såvida icke naturhinder äfen då möter.
§ 6
Under fortsättningen af Bolagsstämman ingick telegram ifrån Herr G W Petersson i Stockholm,  med underrättelse
derom att Herr Robert Lindström i Stockholm som köpt sistl års tillverkning af Utskott bräder från Bureå & Bäckfors
och derföre har en godkänd skuld till Bolaget å [riksdaler] 2 502,98 Riksmynt hvar  -före liqvid icke kunnat i anseende
till hans obestånd, utbekommas, nu erbjuder 25% accord att betalas första Maj med antaglig borgen och om hvars
antagande han begär telegrafsvar emedan han i motsatt fall troligen till förstkommande Måndag inger sin stat ; Denna
fråga diskuterades och beslöts att den skulle underställas äfwen Herr Häradsskrifvar Noring, hvars utlåtande i ämnet
inväntas.
§ 7
De sedan förra Bolagsstämman hvilande frågor,som till denna Bolagsstämma uppskjutits för slutligt af-
görande, ansågo sig icke undertecknade böra eller kunna till afgörande fölrtaga, hälst som dessa frågor icke anses så
ovillkorligt brådskande och icke häller kunna slutligen afgöras annorlunda än genom enhälligt
beslut, hvarföre dessa frågor äfven lemnats beroende till nästa allmänna sammanträde innom Bolaget;
Och som delegarne genom Häradsskrifvaren Norings sjukdoms förfall äro så fåtaliga representerade, så ville
undertecknade hafva häri infördt, att vi i anledning deraf icke velat fatta beslut i sådana frågor, som utan känd
olägenhet kunna uppskjutas, och skulle med första,afskrifter häraf tillsändas alla frånvarande delegare.
Bureå den 7 Februari 1867, vid Protokollet / J Marklund/   / F Marklund /  / Gyllengahm/
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Bolagsstämma med förslag till bolagsordning 1868
Vid Allmän Bolagstämma den 7:e Februari 1868 inlämnades en skrivelse till Kongl. Maj:ts , För-
ordningen angående Aktie bolag af den 6 Oktober 1848 stadgar.

Bolagsordning för Bure Sågverks Aktie-Bolag
Art 1 Om Bolagets ändamål.
§ 1
Bolagets ändamål är: 
a) Att undre benämning af Bureå Sågverks- Aktiebolag bedrifva Såg- och Mjölqvarns rörelse till förädling af mogen
Skog vid Bureå och Riså Vattendrag, dels på grund af privilegier och dels af hvad som utaf dertill berättigade
jordinnehafvare kan förvärfvas-, samt att betjena ortens innevånare med förmalning af deras säd emot lämplig tull,
äfevsom att ändamålsenligt bruka de under bolagets förvaltning stående fasta egendomar;
b) Att i möjligaste måtto inom orten sprida kunskap och täflan omen klok hushållning med skogarne;
c) Att i följd deraf söka motverka sparrhuggning och handsågning samt andra förelag, ledande till förstöring ad den
växande ungskogen;
d) Att inom gränsen för denna verksamhet och i denmån Bolaget å Allmän bolagsstämma framdels beslutar förena
rörelse med lifs- och andre ortens oundgängliga förnödenheter.
 Art II            Om delegare.
§ 2
Delegare i Bolaget äro de för närvarande ega lotter i Bureå Vattensåg och Mjölqvarn eller framdeles för-
värfva sig lotter deri. Bolagets aktie-kapital är mellan nu varande delegare bestämdt till 144,000[riksdaler]
riksmynt, fördelat på 1, 440 Aktier á Etthundra Riksdaler sagde mynt hvardera, ställde till viss man.
§ 3 
 Hvarje aktie anses i förhållande till bolaget odelbar, hvadan i händelse flere blifva deraf egare desse måste
genom en person sin Aktierätt utöfva.
§ 4
  Så snart Konl. Majt:s fastställelse å bolagsordning erhållits,träder bolaget i verksamhet, hvarjemte behörige
Aktiebref med ordningsnummer utfärdas af Styrelsen.
§ 5
  Hvarje aktie berättigar till proportionerlig andel af bolagets vinst.
§ 6
Förkommer Aktiebref må anmälan derom göras hos bolagets Styrelse, hvilken eger att, sedan förhållandet
blifvit utredt ej mindre härom låta i Post -och Inrikes Tidningar införa kungörelse på aktieegarens bekostnad, utan
äfven ett år derefter till förut warande egaren utfärda ett nytt Aktiebref med det förkomnas ordnings-
nummer.
§ 7
Den som genom öfverlåtelse, arf eller på annat sätt blifvit delegares rättsinnehafvare, göre derom skynd-
samt anmälan hos Styrelsen och hafve ej rätt att dessförinnan inträda i bolaget.

Art III Om bolagets Styrelse
§ 8 
    Bolagets Styrelse består af tre helst i närheten af bolagets hufvudkontor boende delegare, som utses å allmän
bolagsstämma.
Styrelsen eger utse en Förvaltare, som lyder under Styrelsen. Är Förvaltaren delegere i Bolaget, kan han inväljas till
ledamot i Styrelsen.
Styrelsen sammanträder å bolagets kontor, om hinder derom ej möter.
§ 9 
Wid besluts fattande böra alla ledamötena vara tillstädes, hvilka rösta efter hufvudtalet. Äro en eller flere frånvarande,
tillkallas lika antal Styrelse Suppleanter, som blifvit å bolagsstämman valde.
En hvar af Styrelsens Ordinarie ledamöter må kunna påkalla dess Sammanträde i vigtigare fall.

Bolagsordning
Typ

Sida 1



Bure Arkiv 2017-01-27
Arkiv, signum och volym
A01

A01

001

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Protokoll 1846-1873

Med bolagsordning för Bure Aktiebolag 1873

§ 10
Styrelsen åtnjuter ingen lön, men undfår ersättning för alla påkostningar och utgifter.
Förvaltarens löne-vilkor bestämmas å bolagsstämma.
§ 11
Till bevakande af bolagets rättstvister eger Styrelsen antaga ett juridiskt Ombud och med ombudets öfver-
enstämma om årlig lön eller arfvode.
Bolagets fordringar må förvaltaren å bolagets vägnar bevaka och, omså fordras, edfästa.
§ 12
Bolagets verksamhet eller rörelse urföres af Förvaltaren i enlighet med denna bolagsordning och de beslut,
som af bolagets Styrelse meddelas.
Alla skriftliga afhandlingar skola undertecknas af två Styrelse ledamöter och Förvaltaren eller ensamt af
honom om han är försedd med Styrelsens fullmakt för upgörelsen.
Skolande berörde afhandlingar alltid undertecknas å bolagets vägnar och med utsättande af dess antagna
benämning, vid äfventyr att eljest den eller de, som afhandlingen underskrifva, skola för fullgörandet af
bolagets derpå grundade förbindelse ansvara såsom för egen skuld, en för alla och alla för en.
§ 13
Styrelsen tillkommer att hafva tillsyn å Förvaltaren och inställa hans tillgöranden om bolagets bästa så på-
kallar.
§ 14
 För hvad Styrelsen tillgör lemnas redogörelse vid bolagsstämma och svare styrelsen till all den skada, som genom
dess uppenbara vanvård  tillskyndas bolaget.
§ 15
Bolagets räkenskaper afslutas efter Kalender- år och afgifves redo på ordinarie bolagsstämma.
Förvaltaren är skyldig att redovisa när helst Styrelsen påkallar.
Å bolagets byggnader och inventarier afskrifvas årligen fem procent af inventarie värdet vid årets slut.
§ 16
Förvaltaren åligger äfven att i en särskild bok inregistrera alla aktier med egarens namn och Aktie brefvets
belopp samt ordningsnummer, äfvensom de med egande rätten timade förändringar, hvarom anmälan skett hos
Styrelsen.

Art IV   Om bolagsstämma
§ 17
Ordinarie bolagsstämma skall hållas vid bolagets hufvudkontor hvarje år första helgfria Måndag i Mars månad,
dervid bolagets angelägenheter afgöras, räkenskaperna och förvaltningen för nästföregående
året granskas, var af Styrelsens ledmöter och suppleanter sker samt frågan om utdelning af sista årets vinst afgöres
och den beslutade vinstutdelningen verkställes.
§ 18
Extra bolagsstämma kan i angelägna fall sammankallas af Styrelsen, genom Cirkulär, som bör vara delgifvit  kände
delegare minst fjorton dagar förut.
§ 19 
Wid bolagsstämma inställer sig aktie-egare personligen eller genom Ombud, som sjelf är delegare i bolaget,
och afgöras alla frågor, der ej annorlunda är bestämt genom enkel pluraritet, hvarvid rösterna beräknas
efter aktiernas antal. Ingen får dock för egen del och på grund af fullmakt rösta för mer än hälften af  de
närvarandes rösträtt. Förmyndare eller målsman för Aktieegare må, ehuru icke sjelf delegare, sådan Aktie-
egares rösträtt utöfva och dess rätt i bolaget bevaka.
§ 20
Bolagsstämman representerar samtelige aktieegare i följd hvaraf dervid fattade beslut är för bolaget bind-
ande, så vidt det icke strider emot denna bolagsordning, Allmän- eller speciel- lag. Ordförande i Bolags-
stämma väljes af närvarande  efter hufvudtalet och öfver hvad vid stämman förhandlas och beslutes föres
protokoll, hvilket underskrifves af den , som protokollet fört och till riktigheten bestyrkes af minst trenne närvarande
egare.

Art  V    Allmänna Bestämmelser.
§ 21
Bolagets hufvudkontor och Styrelsens säte förlägges till den vid Bure-verken varande sätesgård.
Skellefteå Härads Rätt är alltså bolagets laga forum i alla de mål, för hvilka i lag ej är annorlunda stadgadt.
§ 22
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Der rörelsekapital, som bolaget pröfvar för sin verksamhet erforderligt, skall först afsättas af sista årets behållning
innan utdelning på aktie af vinsten får ega rum.
§ 23
Förvaltarenåligger att om möjligt förränta de medel, som inflyta och ej erfordras för de löpande utgifterna, mot säkra
och lätt realisabla värdepapper, betalbara på kortare tid eller insätta dem i ortens Bankinsättning på ränta.
Hvarken förvaltaren eller Styrelsens ledamöter må vara låntagare
§ 24
Hvarje Aktieegare är förbunden iakttaga bolagets bästa samt i tid gifva Styrelsen och förvaltningen del af hvad som
kan vara att rätta eller försvara.
§ 25
Om sättet för granskning af räkenskaper och förvaltning bestämmes å bolagsstämma.
§ 26
Skulle större förluster träffa bolaget och dess verksamhet befaras blifva störd, sammankallas extra bolagsstämma,
dervid beslutes, huruvida bolagets affärer skola ställas under utredning eller nödige tillskott för dess fortsatta
verksamhet utgöras.
Bolagets uplösning kan å bolagsstämma beslutas med röster för trefjerdedelar af de tecknade aktiernas antal.
§ 27
Inträffa så missgynnsamma förhållanden, att bolagets egendom icke ens lemnar erforderligt drift-kapital,
och aktieegare icke heldre vill tillskjuta hvad för hans lott erfordras, då må Styrelsen och förvaltaren uptaga lån mot
billigaste ränta och vilkor till rörelsens bedrifvande och derföre afgifva redo till första bolagsstämma.
§ 28
Ställs bolgaet under utredning eller är dess uplösning beslutad, må ej någon del af tillgångarne enligt bokslut för
nästföregående år utdelas förr än bolagets skulder blifvit godtgjorda. Medlemmarna af Styrelsen eller
bolaget, som något häremot stridande beslut deltaga, vare i händelse af brist hos bolaget, skyldig ansvara
an för alla och alla för en hvad för myckat utdeldt blifvit.
§ 29
Någon bolagets gemensamma egendom får ej i mät tagas för annan än bolagets samfälda skuld, eller
utbrytning ske af andelar i bolagets tillhörigheter.
§ 30
Aktieegere ansvarar icke för bolagets förbindelse med mera än han i bolaget insatt eller förbundit sig att insätta, derest
han icke vidare ansvarighet sih särskildt åtagit, eller ock till sådan ansvarighet finnes skyldig genom öfverträdelsen
upkommer, skall ersättas af den eller dem en för alla och alla för en, som öfver-
trädelsen begått.
§ 31
Will någon delegare wäcka fråga om ändring eller tillägg i denna bolagsordning, ingifve förslag derom vid ordinarie
bolagsstämma och hvile frågan till nästföljande sådan stämma, då densamma afgöres genom beslut, som skall fattas
med två tredjedelar utaf de afgifna rösterna, om förslagne ändringen skall ega rum; 
dock vare beslutet icke till efterlefnad gällande förrän Kongl. Majt:s Nådiga Fastställelse derå erhållits. 
 § 32
I öfrigt skall bolaget noggrannt efterkomma hvad Kongl. Förordningen angående Aktiebolag af den 6 Oktober 1848
stadgar.
Bureå i Allmän Bolagsstämma den 7:de Februari 1868.
G F Ekenstam, genom / C E Noring / enligt fullmakt, samt som förmyndare till A G Wall.
/ J Marklund /  / F Marklund / / Gyllengahm / / C Wall /  / L Wall /  /Sophie Nilsson /  / Carin Wall / 
/A C Wall / / Y M Wall / 
D W Sundbaums barns förmyndare J G Sundbaum, genom / C E Noring / enl. fullmakt.

 18 Juni 1869
Kongl. Majts
 nådiga resolution uppå en af Joh. Marklund gjord underdånig ansökning om fastställande å inneliggande förslag till
bolagsordning för Bure sågverksaktiebolag: Gifven Stockholms Slott den 18 Juni 1869
     Kongl. Maj: t har i nåder låtit detta ärende Sig fördragas; Och,enär det ingifna förslaget till bolagsordning icke
innehåller några förskrifter om sammanskott af penningar eller penningevärde för de aktiebref, som skulle utfärdas,
så snart Kongl. Majt:s fastställelse å erhölles, samt bolagets framtida bestånd och förmåga att fullgöra de förbindelser,
det kunde komma att sig ikläda, vid sådana förhållande ej må anses betryggadt; Alltså och då stadgandet i 9 § af
förordningen den 6 Oktober 1848 angående aktiebolag ej heller blifvit vid författandet af samma förslag
iakttaget,finner Kongl. Majts den sökta fastställelsen icke kunna meddelas. Hvilket vederbörande till underdånig
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efterrättelse länder.
Stockholms Slott den 18 Juni 1869.
 
  Underskrift av Konung / Carl VX /
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Dokument
027

Datum
1869-02-08

Bolagsstämma 8 och 9 februari 1869
avskrift ur Protokoll hållet wid Allmän bolagsstämma med Intressenterne i Bureå och Bäckfors Sågwerk,
å Bureå Sätesgård den 8 och 9 Februari 1869.

§ 1
 Förwaltaren Marklund tillkännagaf, att han i anseende till förste Bokhållaren O U Åbergs inträffade långwariga
febersjukdom och den tillföljd deraf wållande tillökning i Förwaltarens många åligganden, icke
medhunnit att afsluta och komplettera räkenskapen för Bureå Sågwerk under sistledit År, utan kunde nu blott genom
Utdrag af Kassa räkning wisa kassans stämning wid Årets slut, och hwaraf inhemtades, att behållningen då utgjorde 5
633[riksdaler] 19 öre riksmynt-; öfwerlemnade Förwaltaren åt Bolagsmännen
att bestämma det belopp, som häraf bör i förlags-liqvidations konot upföras till utdelning emellan lottegarne
hälst han trodde sig wid behof kunna erhålla kerditiv lån till nödiga utgifter för timmer etc.
   Sedan följer ekonomisk redogörelse för Bäckfors Sågwerk och Karlfors qvarn. 
Denna räkenskap granskades och lemnades utan anmärkning-.
§ 2
Hwad angår räkenskapen för Bureå Sågwerk och Qvarn, så skulle densamma, så fort ske kan kompletteras och
föreläggas till granskning antingar wid extra bolagsstämma, der sådan af någon delegare 
påyrkas, eller wid nästföljande ordinarie bolagstämma.
§ 3
Hålldammen för södra elfgrenen, hade under sistleden sommar blifwit ombygd, emedan den gamla war af ålder ,så
förfallen, att den icke kunde upfylla sitt ändamål.
§ 4
Herr Förwaltaren Marklund tillkännagaf,att han såsom märke å Bureå Sågwerkstimmer uppe i flottlederne
antagit 2:ne huggna ringar ikring stockarnas rotända.
§ 5 
Updrogs åt Förwaltaren, att söka förbud för andre mot flottning i de till Bureå ledande vattendrag samt i Risån, hvilka
egarne af Bureå genom rensning och dambyggnader gjort flottningsbara.
§ 6
I anseende till nu rådande behof för ortens innewånare och den utmärkt tjenliga wintern för forsling af trädwirke, har
inträffat, att mera timmer erbjudits till inköp än, som står i förhållande till werkets förmåga
att förädla, hvarigenom det förut nog stora timmer inventariet ökas men då Bolaget har att täfla med ett annat
Sågwerk och ett undandragande att köpa Allmogens timmer, kunde leda till ett annat användande deraf, ansågs
oundwikligt, att inköpa hwad som erbjudes och widtaga åtgärd till ökande af tillwerkningen, i hwilket affseende
ansågs nödigt dels att i stämt för den i Bureå Såg anbringade enkla kantskärnings trissa, inrätta en dubbel sådan , dels
och att förändra den ena södra ramens till blocksåg hvarigenom tillwerkningen antagligen kan i betydlig grad ökas,
utom det att inräkningen blifwer lättare att sköta och tillwerkningen af bättre beskaffenhet.
§ 7
De slut om årets tillwerkning, som Förwaltaren ingått med Mr Crouy Freres de Boulogne och E [oläsligt] du
Rouen,syntes för Bolaget tämligen fördelaktiga och godkändes.
§ 8
Uppå Förwaltarens hemställan, huruwida Herr G W Pettersson i Stockholm, som hittills, utom wanligt wexel
courtage påfört 2% provision för de wexel belopp, som indragits från utlandet för sålde tillwerkningar,och icke will
utan ersättning härmed fortfara, kunde medgifvas någon sådan godtgörelse för fortfarandet med
wexelförsäljningar att han funno sig belåten-; Och ansågs en skälig ersättning böra honom Pettersson er-
bjudas, antingen en rund summa för året eller en wiss procent af försäljningsbeloppet, högst till 1 % och 
hwarom Förwaltaren egde att med honom öfverenskomma.
Wid protokollet / C E Noring/  genom fullmakt för G F Ekenstam.
 Justeras  / F Marklund /  / J Marklund/ genom fullmakt för J G Sundbaum.
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Dokument
028

Datum
1870-02-07

Bolagsstämma 1870
avskrift ur Protokoll hållet wid Allmän Bolagsstämma med Intressenterna i Bureå och Bäckfors Sågwerk å Bureå
Sätesgård den 7 och 8 Februari 1870.

Paragraferna 1 och 2 innehåller granskning av 1868 vid Bureå Sågwerk då den inte var avslutad och 1869 års
räkenskaper
Desa räkenskaper genomgingos och granskades så widt tiden tillät, samt funnos wara ordentligt förda hvarföre
densamma godkändes hvad Bäckfors och Karlfors angår.
Men den vidlyftiga räkenskapen wid Bureå Sågwerk, omfattande tiden för 2:ne år, kunde långt ifrån hinna granskas,
hvarföre det beslötos, att härtill välja en revisor, hvartill utsågs förre ledamoten af Riksdagens
andra kammare Herr Inspektoren L J Fahlander i Bygdeå, hvilken Förvaltaren eger att å tjenlig tid hertill kalla
och kommer att på hans utlåtande bero med decharge för förvaltningen vid Bureå werken. 
§ 3
Som Kongl. Majt:s Genom nådig Resolution den 18:de sistlidna Juni icke funnit sig kunna meddela den i
underdånighet sökta  fastställelssen på förslag till Bolagsordning för Bure Sågverks aktiebolag , derföre
att förslaget icke innehåller några föreskrifter om sammanskott af penningar eller penninge wärde, för de 
aktiebref som skulle utfärdas så snart Kongl.Majt:s fastställelse å förslaget erhölles samt bolagets framtida
bestånd och förmåga att fullgöra de förbindelser, det kunde komma arr sigikläda, wid sådant förhållande ej må anses
betryggadt; Så beslöts, att göra ett till-lägg till förslaget, innefattande att ett aktiernes wärde 
144 000 [riksdaler] motsvarande belopp af bolagets inventarier vid fordringar nu upgår till öfver 241 000[riks
-daler] skulle afsättas i nämde hänseende och derefter å nyo i underdånighet söka nådig fastställelse å förslaget till
Bolagsreglor.
§ 4 
I anseende till Bolagets ofördelaktiga ställning hvad penninge tillgång till förlag beträffar, ansågs lämpligast, att söka
kreditiv i Westerbottens Enskilda Bank för ett belopp af 12 000 [riksdaler] riksmynt som Förwaltaren
i mon af behof eger lyfta till löpande utgifter; Men i händelse kreditiv ej fås eller att det blifver otillräckligt
bemyndigades Förvaltaren, att för bolaget uptaga ett lån för behofwet wid förvaltningen, mot de billigaste 
vilkor, som kunna betingas.
§ 5
 Enligt kallelse till Stämman föredrogs nu frågan om tillökning i förvaltarens lön utgörande 1 800 [riksdaler]
jemte Boställs hus och afkastningen af Werkets hemman i Bureå och Risböle, hvarvid Förvaltaren visade att den
kontanta lönen närmast åtgår till föda och lön åt 2:ne Bokhållare, enär en någorlunda skicklig sådan nu
fordrar minst 800 [riksdaler] i årlig lön.
Häraf förefanns framställningen werkeligen befogad och ehuru bolagets ställning för närvarande icke synes medgifva
en löneförhöjning, kan likväl sådant icke utgöra skäl för det rådande missförhållandet, men 
i anseende dertill, att flere delegare nu uteblifwit, utan att lemna bemyndigande för någon att härutinnan föra deras
talan, måste frågan tills vidare upskjutas, att vid första extra eller ordinarie Bolagstämma åter förekomma till
ovillkorligt afgörande, med rätt för Förvaltaren att från och med detta År åtnjuta den löne-
tillökning , som beviljas.
§ 6 
I anseende till det stora timmer inventarium som förefinnes till Bureå, beslötos att timmer upköpen böra i 
möjligaste måtto inskränkas.
§ 7
Något definetivt anbud på tillverkningen har ej ingått och bemyndigades förwaltaren, att här om underhandla
och afsluta tillhögsta möjliga fördel för bolaget; Dock skall tillwerkningen vid Bäckfors vara att anse , såsom
redan försålda.
§ 8
Hvad angår de rättegångar hvari bolaget blifwit inweckladt särdeles med Wikfors bolag, så anmodades
förwaltaren att derutinnan på bästa möjliga sätt wårda bolagets angelägenheter.

Protokoll
Typ

Sida 1



Bure Arkiv 2017-01-27
Arkiv, signum och volym
A01

A01

001

Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Protokoll 1846-1873

Med bolagsordning för Bure Aktiebolag 1873

År och dagar ,som ofwan - in fidem / C E Noring /  A G Wall och G F Ekenstam genom/ C E Noring/
/ J Marklund /  / F Marklund /  / A C Wall /  / J M Wall /
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029

Datum
1871-02-06

Bolagsstämma 6 och 7 februari 1871
avskrift ur Protokoll hållet wid Allmän Bolagsstämma med Intressenter i Bureå och Bäckfors Sågwerk, på Bureå
Sätesgård den 6 och 7 Februari 1871.

Delegare, närvarande; Herr Inspektoren J Marklund för 688 lotter i Bureå och 15 i Bäckfors.
Herr Inspektoren Fahle Marklund, Renbergsvattnet för 160 lotter i Bureå och 5 i Bäckfors.
Herr Bergmästaren och Riddaren G F Ekenstam genom Protokollsförande enl fullmakt 168 lotter i Bureå och 
15 lotter i Bäckfors.
Enkefru Anna K Wall genom dottern Julia Wall 30 lotter i Bureå.
Af aflidne Postmästaren A Walls barn;
1. A G Wall genom undertecknad C E Noring förmyndare.
2. Mamselle Juliana M Wall, personl.
3. d:o   Carin Wall , personl.
Frånvarande;
4. Afl. Krono Länsman N O Nilssons Enka Sofia Nilsson
5. Hemmanbrukaren L P Wall, 
6. Handlanden C W Wall,
Dessa personer 1-6 äger tillsammans 168 lotter i Bureå och 15 lotter i Bäckfors.
Herr Löjtnanten A G Gyllengahm 160 lotter i Bureå 5 lotter i Bäckfors.
Aflidne D W Sundbaums i Haparanda omyndiga barn 66 lotter i Bureå 5 lotter i Bäckfors.
Summa lotter 1440 i Bureå och 90 i Bäckfors.
§ 1 
Enligt erhållen Skriftliga Kallelser sammanträdde de nu tillstädeskomna för granskning af sistl Års räkenskaper och
öfwerläggning om bolagets angelägenheter; hvarvid i första rummet förkom fråga om de-
charge för förvaltningen af Bureå under Åren 1868 och 1869, i afseende hvarå Förvaltaren Herr Johan Marklund
företedde en af den vid förledit Års bolagsstämma enligt § 2 i protokollet, utsedde revisorn f. Leda
-moten af Riksdagens Andra Kammare Herr Inspektoren L F Fahlander den 17 Mars 1870 afgifwen revisionsberättelse
öfwer granskningen af förstnände Årens räkenskaper, hvaruti han väl anmärkte ett i Bräders Konto för 1869
förefunnet fel i reduktionen af tillverkade bräder till i tums 4 & 9 tms beräkning och
uptaget  utgöra 19 987 tolfter bräder, som i tillverkning skulle hafwa öfwer hufwud kostat á 3[riksdaler] 11,60 pr tolft i
stället för rätteligen 23 666 9/12 tolfter med en tillverkningskostnad af 2 [riksdaler] 63 öre
pr tolft, men hvilket icke föranledt någon ändring af bokslutet summor, och hade i öfrigt ingen anledning till
anmärkningar förekommit hvarken emot räkenskaperna eller förvaltningen, hvadan revisorn för sin del ej 
twekat att tillstyrka förvaltaren full decharge för 1868 och 1869 Årens räkenskaper och förvaltning wid 
Bureå Sågwerk. Och meddelade om bolagsstämman på sådan grund förvaltaren Marklund decharge för berörde År.
§ 2
Räkenskaper förda wid Bureå  och Bäckfors Sågwerk.
Dessa räkningar granskades, så widt tiden medgaf och lemnades utan anmärkning: men i anseende till vidlyftigheten
af räkenskapen vid Bureå, lemnades frånvarande delegare rätt, att äska revision och dertill välja en revisor om de så
nödigt akta.
§ 3
De ifrågavarande bolagsreglorna hade ännu icke blifwit anmälde till nådig fastställelse hos Kong:l Majt. i anseende
dertill, att afskrift af inventarie Contot icke ansetts lämpligt insändas, såsom verifikation på det 
säkerhets belopp, som skall ställas för fullgörande af bolagets förbindelser, utan skulle ett officiellt bevis om inventarie
beloppet i stället uttagas och insändas.
§ 4
I kallelsebrefwet till denna stämma hade förvaltaren framställt behofwet af tillskott i penningar för werkets drift: Men
som Bolaget har betydliga fordringar för försålde bräder, särdeles i Frankrike och dessa, eller någon del deraf torde
inflyta under stilleståndstiden och, med större säkerhet, om fred slutas af de krig-
förande makterna samt förvaltaren mot pant af egen och anförvandters lotter i verken, berett sig ett betyd-
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ligare Kreditiv i Westerbottens Ensk. bank; så ansågs något tillskott af delegarna i omberörde hänseende nu icke
oundgängligen nödigt.
§ 5
Förvaltaren föreledde 6 särskilda kontrakter om försäljning af sistledigt Års tillwerkning af både bättre och sämre
bräder, af hvilka kontrakter 3:ne under den 29 Februari, 5 och 9 Mars 1870 blifwit slutade med fransmän i Calais,
Cherbourg och Granville, alla till större och mindre del i afseende på liqviden beroende af blifwande fredsslut.
Hwarjemte upvisades ett den 29 sistl. December med Hrr William Shaw & Son i London
ingånget kontrakt om innewarande Års tillverkning, hvilket kontrakten till alla delar godkändes, så som för
närvarande ganska fördelaktiga; likasom i förra årets kontrakter bolagets bästa fanns wara väl iakttaget, ehuru det
undertiden upkomna kriget wållat att fördelarne icke kunnat i allo upnås.
§ 6
Sedan rättegången med Wikfors akti-bolag i frågan om updämning i Wikfors, blifwit genom Kongl. Majt:s Dom
afgjord, så att någon sådan dämning icke får ega rum, har underhandling från nu varande egarna till Wikfors blifwit
inledd med Bureå bolag, om att till detta afträda Wikfors Sågwerk efter någon viss tid; Och bemyndigades förvaltaren
att söka så fort som möjligt bringa denna underhandling till ett för Bureå bolag
fördelaktigt slut.
En annan rättegång med Wikfors gamla Aktie bolag om ansvar för tillgrepp af timmer, skadeersättning m. m. 
har från Skellefteå och Burträsk Härads rätter blifwit hänskjuten till Kompromiss, på hvars pröfning målet nu beror.
§ 7 
Den från sistledit Års bolagsstämma efterlemnade frågan om förhöjning af förvaltarens lön företogs till afgörande,
hvarwid med anseende på de wid andre werk och jemförliga handteringar stipulerade lönen
för förwaltning och disponentskap, Bolagsstämman lika med förledit Års stämma ansåg en tillökning skälig.
Förwaltaren framställde anspråk på lön till 2 500 [riksdaler] och dessutom till en Bokhållare 800 [riksdaler],
jemte Boställen, afkastningen af Werkets hemman och de särskilda förmonen, som förut utgått; Men vid de
ofördelaktiga konjungturer och förhållanden hvari werken nu stå samt i anseende till så många intressen-
ters frånvaro, stannade stämman i det beslut, att tills vidare öka lönen från 1 800 [riksdaler] till 2 500 [rik-
daler] riksmynt, att utgå från och med sistledit år jemte hittills vanliga förmoner af boställe, wedbrand, afkastning af
hemman och discretion för stämmor etc. lön och underhåll för Bokhållare häri inberäknad.
§ 8
Under en tid af 20 år har undertecknad Noring såsom juridiskt Ombud skött Bolagets vidlyftiga rättegångar, med
ganska betydliga upoffringar, utan att hafwa warit tillförsäkrad eller åtnjutit någon lön eller gratifikation, utöfver de
egentliga kostnaderna: Och lemnades till en blifwande bolagsstämma, sedan bolagets ställning förbättrats, att taga
detta förhållande i öfwervägande och besluta om den godtgörelse, som bör skäligen ega rum i detta fall och med
tillbörligt afseende år de betydliga fördelar, som häraf kommit bolaget tillgodo.
Widare förekom nu icke till öfverläggning,hvadan stämman uplöstes.
År och dagar, som ofwan
in fidem / C E Noring / även som ombud för A G Wall och G F Ekenstam  / Julia Wall /  / C Wall /
Justeradt / J Marklund /  / F Marklund /
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avskrift ur protokoll hållet wid Allmän Bolagsstämma med Intressenterne i Bureå och Bäckfors Sågwerk,
på Bureå Sätesgård den 6 och 7 Februari 1872.
§ 1
Innehåller delegarnes granskning af sistledigt Års räkenskaper, som förelades af Herr Förwaltaren Marklund.
Dessa räkenskaper granskades, så vidt medgaf utan anmärkning eller klander, hvadan förvaltaren ansågs böra
tillerkännas full decharge för sin förvaltning.
§ 2
  För mellankomne särskilda hinder och undertecknad protokollsförares sjuklighet, hade det vid Bolags-
stämman den 7 Februari 1868 uprättade och Kongl. Majt:s Nådiga pröfning underställde men genom Nådig
Resolution den 18 Juni 1869 ogillade förslag till Bolagsreglor icke blifvit med nödiga ansedde förändringar
vidare anmälde till Nådig pröfning; Och somkändt är att ny förordning om bolag är att snart förvänta; så an-
sågs lämpligt att nu afbida promulgation deraf, för att bringa förslaget till öfwernsstämmelse dermed , akt med
bibehållande af hufwudgrunderna i omberörde förslag, hvarefter detsamma skulle enligt stämmans nu fattade beslut,
å nyo enligt förvaltaren anmälas hos Kongl. Majt. till nådig pröfning; dock ansågs nödigt att höja aktiernas värde och
minska deras antal. 
§ 3
  Uti kallelsen till stämman hade förvaltaren bland andra ärenden anmält till öfwerläggning frågan om en till-
tänkt Jernvägsanläggning från Bureå Sågwerk och ned till hamn och lastage-platsen.
Då detta ärende nu föredrogs, framlemnades ej mindre ett anförande till stämman af herr Bergmästaren Ekenstam, än
ett af Adjutanten vid väg -och vattenbyggnads Korpsen Herr Löjtnant A O Cederberg up-
rättadt kostnadsförslag med plan och profilkartor öfwer samma väganläggning, uptagande samma förslag i
rund summa 25 000[riksdalers] kostnad, hvilket oaktadt Herr Cederberg tillstyrkt anläggningen under förut-
sättning att den med all säkerhet skulle hafwa betalt sig inom 15 år.
   Wid granskning af detta förslag i närvaro af sakkunnig person Herr Brukspatron N J W Knös,befanns att 
jernbanan blifwit för kostbar tilltagen i det att långsyllar under rails blifwit föreslagna likasom plank-bekläd-
ning af banan, hvilket är uppenbart onödigt och det senare till och med skadligt för en hästbana, då hästen
heldre går på jordbana, så att ett betydligt afdrag å kostnadsförslaget owilkorligen kan påräknas,äfvensom
i beräkning af det årliga underhållet.
  Men i denna fråga är af vigt att göra sig förwissad om fördelarne af banan och om utwägarne för bolaget
att bekosta densamma utan akt för känbar upoffring af påräknad inkomst från werket.
Då det låg för öppen dag, att en hästbana i många fall skulle wara af stor vigt och fördel, då transporten på 
vanliga sättet blifwer altmera kostsam och ofta beroende af landtbefolkningens mer eller mindre bered-
villighet att derwid biträda och svårighet derwid möter att som sig bör, kunna omsköta virket, så återstår
att tillse möjligheten för bolaget, att bekosta anläggningen.
I afseende hvarpå af räkenskapen utröntes, att brädtransporten upgår till 5 000 [riksdaler] Årligen och staplingen wid
Sågen till 3:ne Man 1 854[riksdaler]-eller tillhopa 6 854 [riksdaler].
Om nu 2 854 [riksdaler] skulle beräknas för lastning af banvagnarne, underhåll af banan och ett par hästar
till omskifte under hvart dygn, skulle 4 000 [riksdaler] återstå till ränta och amortering af anläggnings-
kostnaden. Om nu banan skulle kosta 20 000 [riksdaler] och ett amorterings lån kunde erhållas för 5 proc.
hvilket ej anses som omöjligt,skulle 6 år ej erfordras inan kostnaden blefwe betald, utan tillskott af bolagsmännen,
utöfwer hvad som nu åtgår för transporten.
Till följd häraf ansåg stämman särdeles förmonligt att ombesörja byggningen af banan, men af den summa som för
anläggningen kan billigast betingas, än möjligheten att betinga ett amorterings lån enligt ofwan an-
gifne grunder, hvarföre förwaltaren updrogs att söka upgöra, så väl i ena som andra fallet och der det vinner
framgång, låta företaga anläggningen af hästbanan för virkestransport ned till hamnen.
§ 4 
Förvaltarens framställning om stämmans bifall att åtskija gamla wärdelösa fordringar ur räkenskapen af-
föras.
§ 5 
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I fråga om försäljning af en eller annan bolagsfastigheter fann stämman Bergfors hemman icke wara till någon fördel
för bolaget, hvardan förvaltaren bemyndigades, att till bolagets största möjliga fördel och säker
-het försälja samma hemman.
§ 6
Förvaltaren tillkännagaf, att han dels under den 27 februari 1871 å Bolagets vägnar efter samråd med närm-
ast boende delegare och juridiska ombud ingått Kontrakt med nuvarande egaren af Wikforss Sågverk Herr
Handlanden O H Svartling, om nedläggning under vissa vilkor af samma werk och öfwerlåtande till Bureå
Sågwerksbolag af ett hemman, en dambyggnad, all flottningsmaterial m.m.-, dels den 16 Maj samma år genom
kontrakt öfverlåtit allt affall vid Sågen till Herrar Nath. Fröding och N J W Knös för kolning, utan ersättning emot det
att de sistnämnde bekosta afhemtningen vid sågen.
Efter granskning af dessa kontrakter, fann stämman skäligt desamma godkänna och bekräfta.
§ 7
Som ett af bolagets vigtigaste rättegångsmål börjadt redan år 1852 ännu är beroende på Kongl. Majt:s pröf-
ning och i afseende till bolagets mindre fördelaktiga ställning, lemnade undertecknad bolagets Juridiska Ombud tills
vidare om ersättning för de upoffringar jag användt på bolagets rättegångar, beroende på nästblifvande extra eller
ordinarie bolagsstämma-.
§ 8
Då någon af delegarne icke klandrat räkenskapen för År 1870 och ej ombesörjt revision deraf, ansågs detta
böra gälla såsom godkännande af samma räkenskap och följdakteligen innefatta decharge för förvaltaren.
§ 9
 Som det bästa paret (Lugnås-) Stenar i Karlforssqvarn äro i det närmaste utnötta; så hemställdes till bolagsmännen att
yttra sig om hvad slags qvarnstenar, som dom synes böra inköpas i stället-: Och bestämdes att goda Lugnås Stenar,
men likväl mindre än de förre, må inköpas, men skulle fullkomligt goda ej finnas, rekommenderades goda Roslags
qvarnstenar.
§ 10
Af behofwet påkallad förändring af blocksågsramen och ombyggnad af Sågrännan, somdels angripits af röta och dels
funnits mindre ändamålsenlig särdeles hvad stuparne angår, war om under utförande och ansågs, utom annat,
komma att betydligt öka driftkraften-; hvarjemte updragnings bryggan ansågs behöfwa
förstärkas med undermurning af ett par stenpelare till stöttar, hvarom förvaltaren egde att draga försorg.
§ 11
Om den bästa delen af tillwerkningen är ännu ej slutat för året och eger förvaltaren derom till största möjliga
fördel för bolaget underhandla och upgöra. Widare förekom nu icke till öfwerläggning, hvadan stämman uplöstes-
in fidem  / C E Noring /
Justerat  / J Marklund/    / F Marklund /      / P Gyllengahm/      G F Ekenstam, A G Wall, S Nilsson, J Wall,
C Wall och Carl W Wall till samtliga var/ C E Noring/ ombud
D W Sundbaums barn genom / J Marklund /

Till 1872 års Bolagsstämma för Bureå och Bäckfors från Hr. F Ekenstam.

1) Innan jag yttar mig öfver de frågor som uti kallelsen angifvits, såsom föremål för stämmans beslut, tillåter jag mig
vädja till stämmans befogenhet; att utse annan person än bolagets förvaltare, att genomdrifva verkställigheten af det
förut af Bolaget fattade beslutet om stadfästelse å {redan} antagne Bolagsreglor för Bureå Bolag neml. för denalldeles
oförmodade händelse att förvaltaren ej skulle kraftigt medverka till full-
bordande af ett beslut, som är dels så ovilkorligt antaget- dels är af serdeles väsendtlig vigt för hvarje delegare och
som är så utomordentligt lätt att ernå.-
Jag fogar härtill min ödmjuka anhållan om förvaltarens välvilliga åtgärd härutinnan, på det att han genom försummad
uppfyllelse af sin erkända plickt, icke, med vett och vilja, må skada medintressenterna hvars intressen han
förmodligen anser sig befrämja.- Skulle fråga om decharge för 1871 vid stämman förekomma, hemställes om Herr
Förvaltaren sjelf fortfarande påyrkar densamma förr än han yttrat till protokollet sitt beslut i förestående fråga,-
hvarpå svaret om decharge uppenbarligen hvilar.- I omröstningen derom kan således ett opartiskt votum komma att
illustrera stämmans protokoller.-
2)   För sådana händelser att det förenämnde beslutet icke ännu blifvit bragt till verkställighet oagtadt det obetydliga
hindret varit mycket lätt att förekomma, föreslår jag, att icke någon som helst början måtte göras med väckt förslag om
anläggande af en jernväg till hamnen.- Af sådan orsak begagnar jag min ostridiga rätt nedlägga mina kraftigaste
protester emot användande af minsta kostnad för nämnde ändamål, väl vetande att ajg, emot mitt nu till protokollet
afgifna bestridande kan skyldig kännas prestera medel dertill.- Uppenbart
är, att Bolaget saknar {all} rättsgrund i saknad af {alla} sorters reglor emellan de sig allt mer ökande delegarne, och
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motstånd till vinnande deraf dödar naturligtvis hvarje håg till ytterligare utveckling genom nya kostnader.-
3) De osäkra fordringarna som tillkommit till följe af förlag i varor {hvilka Bolaget icke hållit gäldenären}
tillhanda afstyrker jag icke må afskrifvas utan föreslår, att dylika exempelvis mot 25% må öfvertagas af
förlagsgifvaren.- Andra skulder som afgjort äro osäkra må afskrifvas, mot vilkor att i protokollet må inflyta uttrycken
af bolagets anhållan, att förvaltaren egnar förväntad omsorg.
4) Jag kan ej biträda förslaget om afyttring af fastigheterna som höra under verken förr, än möjligen efter sedan
Bolaget ernått den erforderliga rättsgrund, hvarom jag härofvan yttrat mig i första mom:- dock vill jag 
derefter afgifva mitt närmare utlåtande sedan jag , förutsändt nödvängigheten deraf, att genom contracter, ifall
försäljningar kommer att medgifvas försäkra sig om, att de tillgångar på sälgbar skog för hvilka Bolaget
.till dag som är- med uppoffring af inkomster förvarat den uteslutande eganderätten till skogen, icke skulle kunna
undgå bolaget, och således komma andra speculanter till godo.-
Med föranledande af förestående och det i högst betydlig progession sig ökande värdena på skog kan jag omöjligen
försaka tillfället upplysa, att exempelvis kol som i Nora trakten för 15 år sen betalts med endast 10
 á 12 [riksdaler] för stigen (eller 24 tr) i vinter betalats med ända till 30 [riksdaler], och att det som väsentlidt-
ligast föranledt stegringen är en, sedan få år börlad industri; att af {trä} bilda en massa ytterst begärlig till 
pappersfabrikation och legio af pressade effecter,- den nyaste endast ettåriga methoden, att genom kokning af trä med
soda är vigtig, och den knappt halfåriga uppfinningen, som onekligen är den vigtigaste, 
neml. att {genom utdragning af Hartz och kåda} (genom kokning under högtryck) förvandla trädet antingen till en
gelée=lik massa eller en som har sina längdfibrer liknande tångens i behåll att användas till stark pappersmassa och
enmängd andra behofver som dock knappt kunna förfängsla upmärksamheten.
En stark feber att vinna skogar som nu pågår, talar mäktigt att ej skilja sig vid dem.
Wexiö den 26 Januari 1872
/ Fredr. Ekenstam/
Tillägg!
Det är fullkomligt constaterat, att tillverkningen af trämassa kommer att spela en utomordentligt stor roll
och att behofven omöjligen under många årtionden kunna på långt når fyllas.- Den ymninga tillgång på rebbor bakar
och sågspån som vid sågverken anses ege ytterst ringa värde, förtjenar en allvarlig upp-
märksamhet och skyndsam handlingskraft.-
 / Ekenstam/
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avskrift ur Protokoll hållet med Allmän Bolagsstämma med Intressenterna i Bureå och Bäckfors Sågverk
på Bureå Sätesgård den 6 och 7 Februari 1873.
§ 1
Enligt utfärdade skriftliga kallelser sammanträdde nu delegarna eller Bolagsmännen för granskning af sistlidet års
räkenskaper och förvaltningen för att öfverlägga och besluta om bolagets angelägenheter, hvar
-vid Herr Förvaltar Marklund förelade stämman berörde räkenskaper, som utvisade:
 räkenskaperna vid Bureå och Bäckfors Sågverk samt Carlfors Qvarn,
Dessa räkenskaper funnos vara serdeles omsorgsfullt och noggrannt förda, utan att någon  anledning till
anmärkning förefanns, hvarföre stämman ansåg sig böra meddela decharge öfver förvaltningen.
§ 2
Sedan förslag till bolagsordning för Bure Actiebolag nu mera blifvit upprättad, föredrogs detsamma till granskning,
hvarefter stämman för sin del godkände och antog företaget samt bemyndigade förvaltaren J Marklund att sjelf eller
genom den han i sitt ställe förordnar hos Kongl. Majt. i underdånighet söka fast-
ställelse derå och att i den händelse någon förändring af mindre vigt i redaktioner dervid skulle anses nödig, äfven
derom låta besörja, dock med bibehållande af förslagets hufvudbestämmelser, äfvensom att efter
det nådig fastställelse ervunnits,låta trycka erforderligt antal blanketter till aktiebref med tillhörande kupongers.
§ 3 
På sätt wid sistlidt års bolagsstämma enligt § 3 i protokoll beslutats hade förvaltaren låtit genom sakkunnig person
ånyo undersöka den för railväg afsedda banan från sågen till Lastageplatsen, hvarvid undersök-
ningen blifvit utsträckt till ballastkajen på Snöskäret 4 400 fots förlängning och kostnaden för banans byggande
beräknats för öfverbyggnader till 22 378 [riksdaler] 20 öre och för utförandet 22 500 [riksdaler]
eller tillhopa 44 878 [riksdaler] 20 öre, utan materialier till sjelfva banvallen och redskapen.
Ehuru nu denna kostnad uppenbarligen är för högt beräknad i flere fall, kan likväl i följd af prisstegringen på alla jern
och trädeffecter samt dagsverken, densamma ej anslås till mindre än 40 000[riksdaler] och vid sådant förhållande hade
Förvaltaren icke ansett sig böra foga annan åtgärd åt saken, än att hemställa den till ny pröfning af bolagsstämman.
Uti detta ärende hade tvänne bolagsmän afgivit särskilda skriftliga yttranden, nemligen 1:e Herr Bergmästare
Ekenstam, som deruti förklarade sig obenägen för tillskott till jernvägsbyggnaden förrän bolagsreglor blifvit antagna
och fastställda, hälst han antog verket vara i betydlig skuld,hvilken i och för detta företag "kanske"
komme att ökas med 60 á 70 tusen [riksdaler] samt detta skulle inverka menligt för flere delegare, som icke eller voro i
den ställning, att kunna medgifva inhibierandet af all utdelning för att kunna utföra ett sådant företag, och 2:e Herr F J
Sundbaums, såsom förmyndare för D W Sundbaums omyndige barn, hvilka uppgifver sig fullkomligt dela delegarnas
vid nästföregående ordinarie sammanträde i frågan uttalade å-
sigter och sålunda anse en hästbana på minst "kostbara", men likaväl "hållbara " sätt böra med första upföras, samt
kostnaden betäckas med dels bolagets behållning och dels genom fördelaktiggt amorteringslån.
Stämman tog saken i öfvervägande och fann att Herr Bergmäster Ekenstam beräknat kostnaden för jern-
banans anläggning orimligt hög samt att han förbisett delegarnas afsigt, att bygga banan för lånta medel till hvilka
amortering skulle användas endast ett mot vanliga brädforlön svarande belopp,hvarigenom någon väsäntlig
minskning i delegarnes rätt till utdelning af årliga inkomsten, icke  komme att ega rum, hvarjemte
stämman, vidhållande sine vid sistlidit års bolagsstämma uttalade åsigter och Herr J G Sundbaum yttrande, 
ansåg anläggningen af i frågavarande railväg, nu, med afseende på de ökade transportkostnaderna och
ofta mötande svårigheter att erhålla nödig hästhjelp vid trängande behof uti verkligt behof påkallat samt uppdrog
derpå åt förvaltaren att gå i författning om förberedande åtgärder för denna wäganläggning på de
för bolaget mest fördelaktiga wilkor, som kunna betingas.
§ 4 
Såsom varande en angelägenhet af vigt för bolaget hade i utfärdad kallelse till denna stämma uptagits frågan om
inköp af Skogbärande hemman och skogstracter i närheten af werkets flottleder i fjelltrakter.
Då denna fråga nu förekom till behandling föredrogs såväl Herr Bergmästaren Ekenstam son Herr J G Sundbaum
särskildt afgifna skriftliga yttranden i saken bägge antydande fördelar af dylika inköp men tillsrådande varsamhet vid
deras uppgörande, så att bolagets förmån alltid iakttagas, och Herr Bergmäst-
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arens dessutom innehållande begränsning af viss summa ( 8 000 Riksdaler ) som skulle få för ändamålet
användas.
Stämman insåg häraf, att Herr Bergmästaren, icke hade någon förställning om nu varande värdet på skogs-
lotter i såkallade fjelltrakten, hvilka numera betalas med betydliga summor, ända till 5 á 6 000 [riksdaler]
för 10, 20 och 50 årsafverkningsrätt ehuru ingalunda stora trakter, hvadan ett belopp på 8 000 [riksdaler]
är härvid af ring betydenhet, men stämman ansåg det vara af mycken vigt för bolagets bestånd, att söka förvärfva
hemman och trakter i bästa skogsbygden dels genom att söka intressera åboerna såsom delegare i bolaget genom
aktieteckning dels genom inköp af hemman , som sedan utarrenderas till säljarens
eller andra hugade brukare och dels genom inköp af förmånliga skogstrakter, samt uppdrog åt förvaltaren 
att småningom inleda dylika affärer med möjligaste minsta uppoffringar för bolaget och med iakttagande af dess
största möjliga fördel.
§ 5
Förvaltarens förslag, att bolaget antingen måtte inlösa hans vid Bureå hamn egande ballast kaij och brobänkar såsom
för Bolaget oumbärliga eller ock bygga nya , tags under öfvervägande och äfven härutinnan hade Herr Bergmästar
Ekenstam samt Herr J G Sundbaum afgifvit särskilda yttranden, den -
senare tillstyrkande inlösen af dessa förvaltarens byggnader med iakttagande att kaijbyggnaden icke ställer
sig högt i pris hälst om densamma blifvit fylld, men Herr Bergmästaren har deremot föreslaget uppskof med 
frågan om icke allt för stora olägenheter skulle uppstå, helst underhandlingen äro inledda om försäljning af Bureå
Sågverk med underlydande.
Wid förhandling om denna fråga, upplystes att de i kallelsen framställda alternativen: [oläsligt] eller byggnad
äro i så måtto oriktiga att ehvad inlösen sker eller icke, så är ny byggnad af barlastkaj oundvikligen nödig, 
emedan den förut varande är i det närmaste fylld, och utrymmet är för mycket inskränkt för virkesupplag samt att
Sågverket endast har en mycket otillräcklig brobänk, hvarföre under förutsättning att Förvaltaren 
Marklunds enskilda brobänkar komma att inlösas för bolagets räkning i prospektens till försäljning upp-
gifvits" brobänkar och upplagsplatsen", vid hvilket förhållande bolaget i händelse af försäljning, kan komma i klander
om blott en enda liten brobänk skulle uppgifvas i köpeafhandlingen, samt sådant möjligen, föranleda dertill, att
speculanter draga sig tillbaka. Af dessa och andra skäl ansågs nödigt, att bolaget öfvertager de enskilda brobänkarne,
såväl, som ballastkajen samt bygger en ny sådan motsvarande behofvet, hvilka kajer såsom icke i prospecten
uppgifna, deremot må lösas af till äfwentyrs blifvande köpare.
 För att komma härtill underhandlades med Herr Förvaltaren om priset för hans byggnader, hvarvid han med
afräkning visade , att brobänkarne med barlastkaijen, hvilken under sista året lemnat honom i inkomst 563[riksdaler]
55 öre, nu stod till 2 869 [riksdaler] 57 öre, men han förklarade att han, som alldrig debiterat bolaget för begagnandet
under tiden af brobänkarna, ville hafva i lösa för dem 3 250 [riksdaler] inberäknad barlast kaijen, hvilket icke kunde
anses obilligt, då ensamt kajen inbringar mer än 17 procent på denna summa-
Det blef således öfverenskommet, att bolaget inlöser byggnaderna för 3 250[riksdaler] riksmynt på tvenne år och
beslutadt att bygga en ny barlastkaij, då bolaget kan disponera en del byggnadsvirke från eget hemman, i närheten af
hamn.
I sammanhang härmed ansågs nödigt att bolaget söker förvärfva alla Skär och Holmar i Bureå hamn, hvilka höra
under Bureå by, såsom Samfällighet, om de kunna mot lämpligt pris aflåtas, hvarom Förvaltaren egde inleda
underhandlingar.
§ 6
Efter det Herr Bergmästar Ekenstam, inledt underhandlingar om försäljning af Bureå Sågverk och Qvarn samt
hemman m.m. hade undertecknade Marklund och Noring fullföljt dessa underhandlingar, upgifvit pro-
spect öfver egendomarne och framställt hufvudgrunderna och vilkoren för försäljning med en person i utlandet, som
åtagit sig att wärfwa spekulanter för berörde affär; och förelades nu delegarna de förhand-
lingar, som härom egt rum, med uplysning att tiden för underhandlingarne, ursprungligen begränsad till den 1:e
instundande Maj, på derom gjord framställning blifwit utstäckt till den 1:a nästkommande Augusti; hvar-
efter stämman med godkännande af redan widtagne åtgärder härutinan, bemyndigade dem Noring och 
Marklund, att leda affären till slut.
§ 7 
Föredrogs 3:ne af Förwaltaren med dels Herrar Wade Sons& Co i Hull samt Herrar James Paton & Co i 
Stockholm slutande kontrakter om årets tillwerkning,hvilka,såsom för delegarena särdeles fördelaktiga, i allo
godkändes.
§ 8
Den balance på 163[riksdaler] 67 öre hwari Karlfors Qvarn kommit genom inköp af ett par nya Lungås Qvarnstenar,
skulle tills widare få bero, emot det att undertecknad Noring, som förskotterat utgifter får för-
sälja den spannmål,som ligger inne af qvartullen in natura och så långt den räcker, betäcka samma balance,
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hvarefter skillnaden intages i detta års afräkning.
§ 9
I frågasatt ersättning till Juridiska Ombudet, för flere års möda, blef på af Herr Bergmästaren Ekenstams
förslag i bref till Ombudet, lemnad hvilande tills sig visar om försäljning kan genomdrifwas, för att då kunna på en
gång bestämmas och utgå.
§ 10
Marklunds Sterbhus delegares fordran ansågs böra genom Årlig inbetalning minskas, för att icke genom tillägg af
årlig ränta wäxa till allt för stort belopp.
§ 11
Penningar till de nu beslutade föreslag anmodades förwaltaren att söka uptaga genom lån mot wilkor af amortering
och billigaste ränta. Och utsågos Herrar Joh och Fahle Marklund samt Noring att ombesörja de
säkerhets handlingar för lånet, som tillkommer bolaget att anskaffa.
§ 12
Beslutet i 5 § af sista års bolagsstämmo protokoll om särskild försäljning af Bergforss hemman, blef af förekommen
anledning inhiberadt.
Widare förekom nu icke till öfwerläggning hvadan stämman uplöstes.
Justeradt.                                                           in fidem
/ Joh: Marklund /                                                 / C E Noring/
/ Fahle Marklund /
/ P Gyllengahm /               G F Ekenstam, A G Wall, Sofia Nilsson, C U Wall, Carin Wall,genom C E Noring
/ Julia Wall /
D W Sundbaums barn; genom / Joh: Marklund/

Till protokollet vid den 6:e Februari 1873 blifwande sammanträde med delegarne uti Bureå & Bäckfors Såg-
verk !
Kallad till sammanträdet, får jag i egenskap af förmyndare för min aflidne broder D W Sundbaums efterlemnade
omyndiga barn, äran att anföra följande.
1. Om antagande af nya bolagsreglor, som Kongl. Majt:s Nådiga pröfning underställas:
Att ag öfverlemnar frågan till öfrige delegares bepröfvande och beslutande, så att ändringar i de punkter, som äro af
verkligt behof, må kunna erhållas.
2. Om för bolagets räkning flera hemman, än de redan varande ellersärskilda Skogslägenheter må inköpas:
Att frågan torde med stor varsamhet böra behandlas, så att sådane köp afslutas endast i de fall, der förmonen för
Bolaget är viss och påtaglig.
3. Om öfvertagande af Disponentens barlast kaj och brobänkar vid Bureå hamn: Att dessa oumbärliga byggnader
torde böra för verkets räkning inlösas, så vidt Kajen icke redan blifvit fylld af barlaster och priset derå icke ställer sig
alltför högt.
4. Huruvida deri undersökta jernvägsbuggnader från verket ned till hamnen skall utföras eller icke: Att jag 
fullkomligt delar delegarnes vid nästföregående Ordinarie Sammanträde i frågan uttalade åsigten, så att hästbana på
minst kostbara men likvälhållbara sätt med första måtte uppföras, hvartill kostnaden torde betänkas med dels bolagets
behållning och dels genom förmonligt amorterings lån, hvartill väl i dessa bättre penningtider tillfälle torde gifwas.
5. Om försäljning af Werken i sin helhet jemte hemman och inventarier: Att jag för min del anser frågan under nu
varande onekligen goda, konjunkturer och då bolaget eger så stora förlager och inventarier, såsom fallet är enligt
sednaste Stämmo Protokollet, vara af den beskaffenhet, att den icke kan till allas belåtenhet afgöras, åtminstone ej förr,
än man är försäkrad om ett vida högre pris än, det föreslagna minsta
då jag och vore beredd att föreslå försäljningen, hvartill  Härads Rättens härståendes bifall bör sökas och hvilket icke
kan ske, förrän vid Vårtinget den 4:de instundande Mars.
6. Om anskaffande af nödiga Medel för nya företag, är redan härofvan yttrad.
Innehafvaren häraf, Herr Patron J: Marklund, befullmäktigas att detta anförande till sammanträdet ingifva och dervid
min rätt och talan i öfrigt utföra och bevaka samt de utfallande dividenderna uppbära och qvittera; Ombudets lagliga
åtgärder härutinnan gillas.
NederTorneå den 30:de Januari 1873
    / J G Sundbaum /
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Kongl.Majts stadfästelse av Bure Aktiebolag  1873
Kongl Majts
Nådiga resolution uppå en af Joh. Marklund gjord underdånig ansökning, att sedan ett bolag under benämning Bure
Aktiebolag bildats i ändamål att bedifva landtbruk, såg-och mjölqvarns samt bruks- och fabriksrörelse för tillverkning
af Pappersmassa m.m. Kongl Majt täcktes i Nåder meddela Stadfästelse å ett den underdåniga ansökningen bilagde
förslag till ordning för bolaget; 
Gifven Stockholms Slott den 7 Mars 1873. 
Kongl Majt, som låtit detta ärende Sig föredragas, vill härmed i Nåder fastställa följande Bolagsordning för Bure
Aktiebolag. 
 Föreskrivet i 27 § och underskrivet av konung  / Oscar II /
 Ett stämpelpapper på 13 riksdaler och ett på 6 riksdaler riksmynt.

   { Bolagsordning för Bure Aktiebolag}
§ 1
  Bolaget har till ändamål, att under benämning { Bure Aktiebolag}, vid Bureå by, Skellefteå Socken, och de vattenfall,
egendommar, verk och inrättningar, hvilka redan förefinnas och blifvit af Bureå Sågverksegare
till bolaget öfverlåtna samt vidare komma att anläggas, bedrifva landtbruk, såg- och mjölqvarns samt bruks-
och fabriksrörelse för tillverkning af pappersmassa m.m. samt dermed, i den mån Bolagets rörelse utvidgas, förena
Skeppsfart och handel med lefnadsförnödenheter;
att inom Bolagets verkningskrets, omfattande Bure elfs och Risån floddalar söka sprida kunskap och täflan 
om en klok hushållning med skogarna till förekommande af det förderfliga Sparrhygget m.m. hvarigenom
ungskogen förstöres; och att för sådant ändmål söka bereda Skogegare delaktighet i Bolaget, för att kunna på ett
ändamålsenligt sätt tillgodogöra ej blott den mogna skogen än äfven dess affall, som eljest lemnas att förruttna och
hindra återväxten.
§ 2
  Bolagets hufvudort och säte för dels styrelsen är Bureå by och blifver allt så Skellefteå Tingslags Härads Rätt bolagets
laga forum i alla de mål, för hvilka ej annorlunda i lag stadgas.
§ 3 
Bolagets aktiekapital skall utgöra minst Etthundrafyratiofyra tusen /144 000 / [ Riksdaler] och högst
Tvåhundrafemtiotusen / 250 000 / [riksdaler], fördeladt i aktier, hvarje lydande å Tvåhundra /200/ [riksdaler].
   Bolaget eger träde i verksamhet, då Sjuhundratjugo / 720 / aktier blifvit tecknade, med rätt att låta teckningen fortgå
tills ett belopp af Tvåhundratusen / 200 000 / [riksdaler] tecknats; Och må sedemera, efter bolagsstämmas beslut, nya
aktier inom ofvanstadgade begränsning utsläppas, dock endast i den mån full inbetalning af äldre aktier visat sig icke
motsvara rörelsens vexande behof.
§ 4
  Till inträde i bolaget äro i första rummet berättigade de, som till bolaget afträdt dess nuvarande egendomar,
motsvarande dessas godkända värde.  De aktier, som tecknas intill detta värde och derigenom anses till fullo inbetalta,
betecknas med {Serien A}.
Sedan vore inom den i § 3. stadgade begränsning delaktighet i bolaget öppen för en hvar som fullgör de i denna
bolagsordning stadgade föreskrifter.
Denna aktieteckning upptages under { Serien B}.
§ 5
   Wid teckning af aktie skall aktietecknare derå kontant inbetala tio / 10 / procent eller Tjugo / 20 / [riksdaler]
och dessutom sin skriftliga förbindelse på återstående beloppet, att betalas på tid, som styrelsen utsätter
och hvarje gång minst en månad förut kungör i allmänna och provinstidningarne. Inbetalningen skall vara i 
allo verkställd, hvad angår de aktier, som vid bolagets trädande i verksamhet finnas tecknade, senast inom två år
derefter,och, beträffande öfriga aktier, inom ett år efter teckningsdagen.
 Då sista inbetalningen skett, återställes förutnämnda förbindelse och utfärda aktiebref ställde till viss man,
samtförsedt men vederbörligt antal utdelnings kuponger.
 Wid utlemnandet af aktiebref, å de aktier, som tecknats efter det bolagets verksamhet någon tid fortgått, borttappas

Bolagsordning
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kupongerna för föregående och löpande året, men aktietecknaren godtgöres enahanda ränta från inbetalningsdagen å
inbetaldt belopp, som till äldre lottegare för året utdelas.
§ 6
Uraktlåter aktieegare att vid första inbetalningen afgifva förutlagde förbindelse, stånde bolagets styrelse fritt att
återstående beloppet utöka med sex / 6 / procents ränta derå, eller att utesluta sådan delegare från bolaget, utan rätt
för honom att återfå hvad han redan kan hafva inbetalt.
 Aktietecknare, som underlåter att inbetala förfallet belopp å sin afgifna förbindelse, vara pligtig att derå erlägga sex /
6 / procent ränta tills liqvid sker. Försummas inbetalningen utöfver en månad, varde förfallna beloppet utsökt jemte
upplupna räntan, der ej styrelsen finner lämpligt utesluta sådan aktietecknare från bolaget, för hvilket fall han till
bolaget förverkat redan inbetalt belopp. Utesluten delegare vare fri från vidare ansvarighet, utom hvad borgenärers
rätt angår, om bolaget inom ett år från det delegaren utesluten blef, råkar i konkurs, hvadan den utfärdade
förbindelsen icke må till utesluten delegare återställas förrän sagda tid förflutit. Den till bolaget hemfallna aktien må
till annan person försäljas.
§ 7
Aktiebref utfärdas och undertecknas af styrelsen.
Hvarje aktie är med hänsyn till bolaget odelbar, hvadan i händelse flere deraf blifva egare, dem åligger att genom en
person sin derpå grundade rätt uti bolaget bevaka.
§ 8
    Alla aktier skola hos bolaget styrelse inregistreras uti en serskild för en hvar tillgänglig bok, hvilken skall för hvarje
aktie upptaga:
den personens namn och hemvist som aktie tecknat, med derå verkställda inbetalningar och de med eganderätten
skeende förändringar.
 Aktiebrefen utfärdas med samma ordningsnummer, som aktierna ega i registerboken.
§ 9
 Öfverlåtelse af aktie skall, för att berättiga till inträde i bolaget, anmälas hos styrelsen; och skall dervid den
handling, som styrker öfverlåtelsen, företes jemte aktiebrefet der det redan är urfärdat, hvarefter anteck-
-ning härom införes i registerboken.
§ 10
 Förloras aktiebref med tillhörande kuponger, vare det egarens skyldighet att efterlysa detsamma genom kungörelse,
som 3:ne gånger införes i allmänna tidningarne; Och eger styrelsen, att på hans anmälan samt
sedan han sådant kungörande styrkt, ett år derefter nytt aktiebref under samma nummer utfärda, med påteckning att
det gäller i stället för det förkomna.
§ 11
  Bolagets angelägenheter handhafvas af en styrelse, bestående af fem ledamöter, hvilka jemte tre suppleanter väljas å
allmän bolagsstämma.
Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Wid beslutsfattande skola minst 3 ledmöter vara tillstädes.
Förekommer olika meningar och äro rösterna lika delade, gäller den mening, ordförande biträder.
Styrelsen förvaltar all bolagets egendom samt leder bolagets verksamhet i öfverensstämmelse med denna
bolagsordning och de beslut, som af bolagsmännen vid bolagsstämma fattas samt den instruktion, som af
bolagsmännen antages; och eger i öfrigt att i alla förekommande fall å bolagets vägnar tala och svara, sluta 
aftal, antaga och afskeda förvaltare samt andre behöfliga biträden och bestämma deras aflöning eller arfvoden.
§ 12
 Styrelsen är gemensamt inför bolaget ansvarig; dock vare en ledamot ej skyldig ersätta den skada, som tillskyndas
bolaget genom annan ledamots förseelse, hvilken icke kunnat förekommas hvarom revisorerna
hafva att i decharge- betänkandet utskilja. Bolagets medel, som icke erfordras för rörelsens bedrifvande, insättas i
närmaste af Kongl. Maj:t oktrojerad bankinsättning mot högsta lagliga ränta, som kan betingas.
§ 13
 Alla skriftliga afhandlingar, som styrelsen för bolaget ingår, skola undertecknas å bolagets vägnar och med
utsättandet af dels antagna benämning, vid äfentyr att eljest styrelsens ledamöter, som afhandlingen underskrifvit,
skola för fullgörande af bolagets derpå grundade förbindelse ansvara såsom för egen skuld,
en för alla och alla för en.
Invisningar till lyftning och anordningar till utbetalning af medel undertecknas af ordföranden eller en af 
styrelsen der till utsedd ledamot och af förvaltaren.
§ 14
Om ledamot af styrelsen upphör att vara bolagsman eller förvaltare, frånträde han genast sin befattning till
närmaste styrelse suppleant.
Styrelseledamot kan ock från sin befattning skiljas genom i behörig ordning fattadt bolagsstämmobeslut.
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§ 15
Afgående ledamot af styrelsen förblifver ansvarig för de åtgärder i hvilka han deltagit till dess, efter i vanlig ordning
skeende revision, delegerne vid ordinarie bolagsstämma beviljat decharge.
§ 16
 Bolagets räkenskaper ställas på kalenderår och böra vara afslutade för ett föregående år inom Februari månad det
derpå följande samt sist första helgfria dag i Mars månad vara tillgängliga för granskning af bolagets utsedde
revisorer, som på styrelsens kallelse sammanträda på bolagets kontor så tidigt att de före medlet af sistsagde månad
kunna hafva fullgjort granskningen och berättelse derom afgifvit. Öfver hvarje anledning till anmärkning böra
revisorerna inhemta styrelsens yttrande. Godkännes förklaringen, förfalle an-
märkningen; i motsatt fall skall förklaringen bifogas revisionsberättelsen.
Revisorernas berättelse, hvari decharge för styrelsen bör beständt till eller afstyrkas, skall vara för bolags-
männen tillgänglig på bolagets kontor under åtta dagar före bolagsstämman.
§ 17
Ordinarie bolagsstämma hålles i Bureå på bolagets kontor mellan den 23 och 31 Mars hvarje år, och skall
kallelse dertill af styrelsen utfärdas genom kungörelse i allmänna och ortens tidningar minst fjorton dagar förut.
§ 18
Wid omröstning å bolagsstämma beräknas en röst för hvarje aktie.
Närvarande lottegare får äfven rösta för frånvarande enligt fullmakt och för den som under hans målman-
skap; dock må ej någon rösta för fler än Etthundra / 100 / aktier ej eller för mer än en tiondedel af det vid stämman
representerade aktietalet.
Alla val skola ske med slutna sedlar och röstas dervid efter hufvudtalet.
Andra frågor må afgöras genom öppen omröstning, der ej sluten omröstning af en eller flere begäras.
 Bolagets beslut bestämmes genom enkel pluraritet af de afgifna rösterna, de fall undantagne, hvarom § 26
handlar. I händelse vid val lika antal röster tillfalla två eller flere personer, skall utslaget genom lottning be-
stämmas; men om vid omröstning i andra fall rösterna antal är lika å begge sidor, gälle den mening, som af de fleste
närvarande lottegare efter hufvudtalet tages.
Frånvarande lottegare få åtnöjas med de närvarandes beslut.
Styrelseledamot hafve ej rösträtt i frågor, som honom i sådan egenskap angår.
§ 19
Wid ordinarie bolagsstämma föredrages Styrelsens redogörelse för förvaltningen af bolagets angelägenheter under det
förflutna året, revisions berättelsen med därtill hörande handlingar samt styrel-
sens eller någon lottegares skriftliga framställningar i öfrigt till stämman, hvilka af lottegare böra vara minst åtta dagar
förut till styrelsen aflemnade, om de skola upptagas till pröfning. Därefter beslutar stämman:
  a) om decharge för styrelsen;
  b) om det arfvode, som bör tillerkännas styrelsens ledamöter, gemensamt eller hvar för sig, för förvalt-
ningen, samt revisorerna för deras besvär;
  c) om anslag till reservfonden och om den ränta samt vinstutdelning, som för året må ega rum; och
  d) rörande de frågor, hvilka styrelsen eller någon lott egare skriftligen väckt eller som föranledas af revi-
sorernas serskilda framställning; hvarefter
  e) anställes val af styrelseledamöter med deras suppleanter samt af två revisorer och en suppleant för
dem.
§ 20
 Extra bolagsstämma må dessutom hållas på bolagets kontor, när styrelsen finner den af någon vigtigare
fråga påkallad eller då minst tjugo bolagsmän sådan stämma hos styrelsen äska. Kallelse härtill utfärdas af styrelsen
på samma sätt som till ordinarie bolagsstämma; och skall alltid i kungörelsen on extra bolagsstämma införas de
ärenden, som skola dervid behandlas. Andra än sålunda uppgifna ärenden få icke till afgörande upptagas.
§ 21
Wid så väl ordinarie som extra bolagsstämma utses en ordförande att leda förhandlingarne och en person som förer
protokollet. Protolkollet justeras sist inom åtta dagar efter stämman af ordföranden och två vid stämman närvarande
och dervid utsedda bolagsmän.
§ 22
 Sedan alla omkostnader, räntor, aflöningar och arfvoden blifvit bestridda, nödigt driftkapital afsatt och tio /10/
procent afskrifvits å inventarier för slitning under året, skall vid ordinarie bolagsstämma, för än utdelning af
årsvinsten sker, till reservfonden afsättas minst två /2/ procent af behållna inkomster, att vara tillgänglig vid mötande
olyckor eller missgynsamma förhållanden. Men då denna fond, som utgör bolagets gemensamma egendom, uppgått
till en tredjedel af teckningssumman upphör vidare tillskott till denna fond, intilldess att densamma nedgått under
nämnda belopp.
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Hvad derefter återstår må med iakttagande af föreskrifter i § 27 utdelas i jemna procent å aktierna; Öfverblifver härvid
något, lägges det till reservfonden.
§ 23
 Uppkommer tvist delegare emellan eller mellan dem och styrelsen i frågor som angår bolaget och icke kunna vid
allmän bolaggsstämma afgöras, skall den hänskjutas till afgörande af gode män, af hvilka de tvistande
utse en å hvardera sidan och de sålunda valde den tredje, hvilken, i händelse gode männen icke förena sig, utses
genom lottning mellan de föreslagne. Underlåter någon af de tvistande att nämna god man inom
åtta dagar, sedan han om motpartens val blifvit underrättad, eger denne att utse begge gode männen.
Gode männen utsätta viss dag till sammankomst och kalle dertill de tvistande. Ehvad någon af dem förfallolöst
uteblifver eller icke, varde saken af gode männen pröfvad på förhanden varande skäl ovh beslut
-et gälle för de tvistande som laga kraftvunnen dom.
§ 24
 Om sådana förluster skulle drabba bolaget att reservfonden och 10 procent af teckningssumman gått förlorade och
bolagets bestånd hotas eller dess förmåga att fullgöra sina förbindelser skulle genom en
fortsatt rörelse äfventyras, skall bolaget ställas under utredning, så vida icke delegarena vilja genom ser-
skildt tillskott betrygga bolagets fortsatta verksamhet.
 Förena sig delegare, som representera två tredjedelar af teckningssumman, i beslut vid två på hvaranda
följande bolagsstämmor om upplösning af bolaget, varde detsamma stäldt under utredning, såvida icke bolaget
genom ytterligare tillskott vill inlösa de aktier, hvilkas innehafvare upplösningen påyrkat.
 Då upplösning af bolaget blifvit beslutad varde årsstämmning å bolagets borgenärer gensat sökt och
bolagets räkenskaper för sista tiden afslutade. Sättet för uppgörande af bolagets angelägenheter varde, efter af
styrelsen afgifvet förslag, bestämde genom beslut vid allmän bolagsstämma.
§ 25
  Aktieegare, ansvare icke för bolagets förbindelser med mer än han i bolaget insatt eller förbundet sig att insätta,
derest han icke till vidare ansvarighet sig serskildt utfäst eller till sådan ansvarighet gjort sig skyldig genom
öfverträdelse af bolagsordningen.
§ 26
  Will delegare väcka fråga i denna bolagsordning, ingifver förslag derom till ordinarie bolagsstämma och 
hvile frågan till nästa ordinarie bolagsstämma eller extra bolagsstämma då densamma afgöres.
För beslut om ändring erfordras en pluralitet af två tredjedelar utaf de afgifna rösterna.
Beslutad ändring i bolagsordningen vare dock icke gällande med mindre Kongl. Majt:s fastställelse derå
erhålles.
§ 27 
  Så länge bolagets verksamhet fortfar och innan alla dess gällande skulder blifvit godtgjorda, nu icke bo-
laget af tillgångarne göra vidare utdelning emellan bolagsmännen, än att enligt sista bokslutet och det ej äldre än för
nästföregående år öfverskott finns motsvarande minst fem / 5 / procent af teckningssumman.

     Denna bolagsordning skall, jemlikt 1 § i Nådiga förordningen den 6:e Oktober 1848, företes inför
Skellefteå Tingslags Härads Rätt.
Hvilket vederbörande till underdånig efterättelse länder.
                                 / Oscar  II  /
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