Bredviksberget
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På Bredviksbergets topp 62 m.ö.h. har du en underbar utsikt mot Piteå, Öjebyn samt delar av
skärgården. Bredviksberget har en bilväg ända upp till toppen och är därför ett omtyckt utflyktsmål
för korvgrillande familjer och ungdomar.
Alldeles uppe på toppen står ett trätorn för fågelskådare, som du kan gå upp i. Närheten till Piteå
kommuns soptipp, samt de många åkrar, ängar och havsvikar som finns relativt nära i omgivningarna
gör området i stort mycket fågelrikt, i synnerhet rovfåglar. På våren fylls markerna av flyttande fåglar
såsom tofsvipa, spelande brushanar, storspovar, tranor, sångsvan och gäss. Under vårvintern kan vår
största uggla, berguven höras hoa från Bredviksberget. Under hösten används den vidunderliga
utsikten för att spana efter flyttande rovfåglar.
Bredviksberget är historiskt ur flera aspekter. Dels besteg Carl von Linné under sitt Piteåbesök år
1732 Bredviksberget den 16 juni. För hittade han vid första bergsskrevan korp och
kråkvingar, harfötter. m.m. och högt uppe bland klipporna stötte han på ett uvbo som skrämde
honom. "Vid nästa bergsskreva, hitta i grotta två berguvsungar ”vars ögon lyste som eld, och dess
irides (regnbågshinna) hade lumen in se, sine alio, veluti ac lignum putridum, pices et lampyris.” (”ljus
i sig, utan något annat, liksom murket trå, fiskar och lysmask” – avser att vissa djur som katter och
ugglan, hade självlysandee ögon). ”De var stora som gäss, jag vågade mig ej gå på dessa uvungar med
händerna, ty tager jag mig en stör, förmärkades då först, att de voro nästan fullfluxne ungar, medan
de ej flyga kunde.”
Dels under ryssarnas härjningståg 1721 utkämpades här ett blodigt slag mellan ryssar och soldater
från Pitekompaniet, som hade sitt högkvarter i nuvarande Grans naturbruksskola. Två pitesoldater
dödades, 30 ryssar skadades och "fem nedlades helt och hållet".
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