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Förord
Föreningen för Skellefteforskning (SKEFO) lämnar hänned sin tredje rapport, som består av anföranden som hölls vid de av SKEFO arrangerade forskardagarna i Boliden
den 23-25 september 1988.
En kortfattad information om SKEFO återfinns i slutet av denna rapport. Här ska endast
understrykas att SKEFO:s uppgift helt kort kan sägas vara att befrämja, samordna och
informera om forskning avseende Skelleftebygden samt därvid aktivt samverka med andra organisationer, institutioner och enskilda, som bedriver sådan forskning.
Den nu presenterade rapporten innehåller de förberedda anföranden som hölls vid forskardagarna. Tyvärr inte ett anförande av Ebbe Pährsson. Hälsningsanföranden och diskussionsinlägg har utelämnats. Redaktionen har även tagit med en förteckning över de
arkiv som berör Boliden med omnejd som finns i Folkrörelsearkivet i Skellefteå.
För sin fortsatta verksamhet planerar SKEFO bl a att hösten 1989 hålla en likartad konferens i Bureå (Bureå möte) för att därefter gå vidare med en konferens per år i exempelvis Burträsk, Jörn, Lövånger etc. Tanken är att följa upp vaije sådant möte med en
rapport. SKEFO hoppas därigenom att på sikt kunna lämna bidrag till beskrivning av
väsentliga företeelser i norra länsdelen.
SKEFO får även framfåra ett varmt tack till Berit Eriksson vid Demografiska databasen,
utan vars skrivhjälp denna rapport ej kunnat föreligga till Bureå möte.

Efter Boliden möte har SKEFO förlorat två funktionärer, dels kassören Pär Andersson
(ordförande i Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare) som avled i sitt hem den 22
november 1988, dels sekreteraren John Olofsson som avled efter en tids sjukdom den
15 april1989.

John Olofsson var en i många stycken märklig man. Från småbrukarhemmet i Djäkneboda i Bygdeå församling kom han på krokiga vägar via korrespondenskurser och folkskolekurser till Socialinstitutet i Stockholm och sedan vidare till Stockholms universitet Den första anställningen efter universitetsstudierna hade han hos Nämnden för Social
Upplysning, där han snabbt gjorde sig uppmärksammad. John kom bl a i kontakt med
dåvarande direktören i Kommunförbundet, Sixten Larsson. Tillsammans kläckte de iden
till en permanent skola för utbildning av kommunala förtroendemän och anställda, sedermera Kommunskolan i Sigtuna.
Den stora insatsen kom han att utföra som rektor för Medlefors Folkhögskola i Skellefteå. Folkhögskolan var hans hjärteangelägenhet. Då han anställdes fanns ingen skola utan han fick ta ansvar för finansiering, byggande, organisation och undervisning. Hans
personlighet och värderingar kom också i hög grad att prägla skolans verksamhet, ut-
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bildning och diskussioner. Efter pensionsavgängen fortsatte John i ungefår samma tempo, nu som folkrörelseman, kulturengagerad, folkbildare och lokalhistorisk forskare.
Lågmäld och försynt sökte han inte uppmärksamhet, men han uppskattade säkerligen utnämningen år 1984 till filosofie hedersdoktor vid Umeå Universitet och andra bevis på
uppskattning, som mötte honom där han framträdde.
John Olofsson var mycket intresserad i SKEFO:s verksamhet att främja lokalhistorisk
forskning. Han betydde mycket under SKEFO:s första år, då verksamheten utformades,
och bidrog intensivt med sin kunskap och sitt engagemang.
Vi minns John med vänne och tacksamhet.

Zolo Östlund
SKEFO:s ordförande

John Olofsson, SKEFO:s sekreterare (t.h.) här tillsammans med ordföranden Zolo Östlundför att ta emot besökare till det "Öppna huset", Byske möte 1987. F o to: Roine Sandlen, Norra Västerbotten.
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Zolo Ostlund:
Några milstolpar i Bolidens utveckling
Lokalhistorisk -forskning står stark i Skelleftebygden. Kommun, fdreningar och studieförbund samt allra senast Umeå Universitet genom Demografiska Databasen har successivt byggt upp en betydande kunskapsbank om lokal historia, som ifråga om utvecklad
kulturmiljö ändå inte har någon lång tradition att falla tillbaka på. Skellefteå stad fick
stadsrättigheter 1845 och firade 100-årsjubileum 1945. Kommunsammanläggningarna
1967 och 1974 återförde i princip gränserna till den gamla storsocknen.
År 1924 ledde en framgångsrik mineralprospektering i och kring Boliden till starten av
en mycket dynamisk verksamhet, som i många stycken påverkat utvecklingen.i Skelleftebygden och medfört uppbyggnaden av ett helt nytt samhälle.
Här visas befolkningsutvecklingen i Bolidens församling och tätort från 1930:
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Bolidens församling bildades 1960, men har minskat snabbt, huvudsakligen pga omlandet.
Skelleftebygdens historia del2 är en "guldgruva", om skämtet tillåts, då man vill få fatt
på statistik och data.
·
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Personal- Boliden

Om alla anställda i Boliden Mineral bodde i Boliden skulle folkmängden vara större. Förklaringen är naturligtvis en betydande
pendling.
Gunnar Lundkvist menar att man
kan urskilja sju faser i Bolidenbolagets utveckling:

l. Uppbyggnadsperioden 1925-:
1935 med stort behov av arbetskraft.
2. stabilisering och rationalisering av driften med friställningar
åren 1936-1939.
3. Forcering och utbyggnad av
driften 1940-1944. stortbehov av
arbetskraft.
4. Krigsårens utbyggnad avtagande. Friställningar 1944-1947.
5. Omfattande om- och nybyggnader 1948-1956. Stort behov av arbetskraft.
6. Stabilisering och rationaliseringsperiod 1957-1963. Stora friställningar.
7. Utvidgningsperiod underresten av 1960-talet. Nyanställningar. Idag skulle man kunna tala om en åttonde fas pga inskränkningar, men också motåtgärder: bl a en plåtfabrik
om.10.000 kvm och c:a 100 anställda, ett gammalt önskemål om muddring av Sidtjärn
också utfört i dagarna.

År 1935 upplevde Boliden en allvarlig kris. Ivar Kreuger var död och framtiden tedde
sig mycket osäker. Kommuner och anställda blev självfallet oroade. Kungl. Majt tillsatte i mars 1934 den s k Bolidennämnden med uppdrag att verkställa utredning och uppta förhandlingar rörande åtgärder för att skydda allmänna intressen för nyttjande av Boliden Grovaktiebolags fyndigheter. Dåvarande finansminister, Ernst Wigforss, anförde
till statsrådsprotokollet: "I samband med den 'Sålunda fdrestående realiseringen av denna värdefulla tillgång synes vissa betydelsefulla allmänna intressen påkalla uppmärksamhet. Det låter sig ej förneka, att ifrågavarande i vissa avseenden från det allmännas
synpunkt intager en särställning bland svenska industrifdretag. Såvitt nu är känt, är förekomsten av guldmalm i de av bolaget exploaterade fålten så begränsad att vid nuvarande brytning malmtillgångarna beräknas vara utnyttjade inom en ej alltför avlägsen
tidpunkt. Härtill kommer med nuvarande höga guldpris och osäkerheten rörande prisutvecklingen beträffande guld, det angeläget att snarast möjligt utföra exploateringen. Vid
denna utredning bör ej bortses från möjligheten att staten i någon form inträder som delägare i bolaget."
Till bilden hör att även bolagets VD Oscar Falkman arbetade med en ägarlösning som
gick ut på statligt delägande. Skandinaviabanken löste emellertid dilemmat, genom att
sedan den förvärvat aktierna, den 15 januari 1935, fdreslå åtgärder för att gottgöra dem
som led förlust vid en driftnedläggning beräknad till tidigast 1947, men också att undvika rovdrift. Förslaget accepterades av Bolidennämnden, varigenom den s k Sociala
fonden bildades. I spelet ingick naturligtvis framställningar från fack och kommun. Ett
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protokoll i Skellefteå landskommuns fullmäktige den 3 april 1934 föranlett av en skrivelse från Svenska Gruvindustriarbetarförbundets avdelning 85 i Boliden i syfte att grovegendomen skulle behållas i Svensk ägo. Kommunalfullmäktige biföll framställningen
och hemställde att Riksdagen skulle bifalla en proposition om "inskränkning i rätten att
förvärva fast egendom, eller gruva eller aktier i vissa bolag, varigenom trygghet kan vinnas att denna värdefulla naturtillgång bibehålles i Svensk ägo."
I protokoll den 16 februari 1935 behandlar kommunfullmäktige yttrande tilllänsstyrelsen över förslaget till fördelning av belopp i Sociala fonden. Sociala fonden togs emellertid aldrig i bruk enligt den strikt utformade fördelningsplan som upprättats. statskontoret, som var tillsynsmyndighet föreslog att fondbeloppet skulle höjas, radikalt genom
tredubbling. Bolidenbolaget hävdade att fonden inte längre behövdes för sitt ursprungliga ändamål. Malmbasen var tillfredsställande för en lång tid och Bolidens samhälle var
numera att anses som likvärdigt med andra samhällen i kommunen. Kommunen som hade att yttra sig gick i princip på samma ställningstagande, men föreslog att fondkapitalet skulle avsättas för sociala ändamål i Boliden. Resultatet blev emellertid att fondens
kapital avsattes till bolagets fritidsstiftelse för de anställda.
Slutsteget i normaliseringsprocessen ifråga om skyldigheter, rättigheter och kostnader
mellan företag och kommun togs i ett civilrättsligt avtal av kommunalteknisk natur 196407-03. I ett PM 1978-02-03 framhåller kommunen att tillämpningen av avtalet helt är en
angelägenhet mellan de avtalsslutande partema och att framställning från enskilda personer eller organisationer som aktualiseras med åberopande av avtalet får prövas i den
·ordning kommunallagen eller av kommunfullmäktige fastställda regler anger. PM-et är
f.ö. undertecknat av undertecknad.
.
Jag har i mitt anförande berött några milstolpar i Bolidens utveckling. Det finns dock
många fler rörhållanden som kunde vara av intresse att studera närmare. Jag tänker exempelvis på utbyggnaden av servicen i samhället och de diskussioner om fördelningen
av ansvaret som därvid skett mellan gruvbolaget och kommunen. En annan intressant
sak vore att studera hur miljöfrågorna behandlats och diskuterats av bolag, fack och samhälls företrädare. Båda dessa ämnen är var för sig så stora att de kunde utgöra lämpliga
forskningsobjekt för intresserade lokala forskare.

.
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Lars S Beckman
Planer på ett grovmuseum i Boliden
Bakgrund
I vår förening, Västerbottens geovetenskapliga förening, som bildades på hösten 1984,
initierade vår styrelseledamot Göran Pilström (mineralog vid Boliden Mineral) tanken
på ett grovmuseum våren 1985.
I egenskap av ordförande för föreningen skrev jag till styrelsen för Stiftelsen Skellefteå
museum för att väcka frågan om förutsättningen, intressenter och möjligheterna till finansiering förett genomförande av hela gruvmuseitanken. En arbetsgrupp bildades i början av år 1986 för det fortsatta arbetet.
Representanter för vår förening, Skellefteå museum, Boliden Mineral AB, Grovfacket
och Bolidens Hembygdsförening utgör arbetsgruppen för ett grov- och mineralmuseum
i Boliden. För det arkitektoniska arbetet har vi anlitat Christer Stenmark från SAC-arkitektkontor i Umeå.
Under våren 1986 skulle verkstadsskolan i Boliden läggas ned. Detta fann arbetsgruppen som en lösning av lokalfrågan för gruv- och mineralmuseet. Verkstadsskolan ansågs
av arbetsgruppen som mycket lämplig för museiändamål och en lokalisering till Bolidens samhälle var ett ur många synpunkter en fördelaktig plats.
Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting föreslog att Skellefteå museum tillsammans med arbetsgruppen skulle utreda frågan om ett gruv- och mineralmuseum.
U tredningskostnadema har täckts av bidrag från Boliden Mineral AB, Norrlandsfonden,
Länsstyrelsen och Skellefteå kommun. Arbetsgruppen har studerat gruv- och mineralmuseer i Stråssa, Borlänge, Falun, Ekomuseum i Bergslagen, t ex Ludvika gruvmuseum, Malmberget och Långban i Värmland. Men inte något av dessa museer klarar de
kriterier man kan ställa på ett gruv- och mineralmuseum i vidare mening.
Med Verkstadsskolan som mål för mus~et
påbörjade arbetsgruppen sitt utredningsarbete. Men våren 1988 ändrades förutsättningarna totalt. Verkstadsskolans lokaler kunde
inte utnyttjas för museiändamål. Boliden Mineral AB erbjöd då den fd Disponentbostaden m fl byggnader i Boliden (det s k Kullenområdet) som museilokal. Härigenom förändrades utredningsarbetet som istället fick inrikta sig på det nya området. Detta skulle
medföra ett ytterligare merarbete och framförallt den del som omfattade lokalemas användningsområden. Arbetsgruppen fann att den vackra miljön och byggnaderna skulle
innebära flera fördelar vidjämförelse med Verkstadsskolan.
Utredningsarbetet som f n är under redigering, nya illustrationer, situationsplaner, nya
ritningar m m, beräknas vara klart innan årsskiftet 1988/89.
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Varför ett gruv- och mineralmuseum i Boliden och Västerbotten?
Grunden till den moderna svenska bas- och ädelmetallproduktionen lades under 1920talet genom upptäckten och exploateringen av Skelleftefåltet i Västerbottens län med sitt
stora antal delvis betydande och ofta guld- och silverförande sulfidmalmsförekomster.
Grov- och mineralindustrin har under senare år genomgått en viss strukturomvandling.
Minskad efterfrågan påjämmalmsprodukter, sjunkande metallpriser m m kan nämnas
som orsaker. U nder tioårsperioden 1975-1984 har ungefår en tredjedel av branschens arbetstillfållen försvunnit.
Gruvnäringen har stor regionalpolitisk betydelse. I Västerbotten är gruvsamhällenas
branschensidighet stark. Framförallt i inlandet utgör gruvorna den största eller den enda sysselsättningen inom industrin. Dessa samhällen är helt beroende av gruvverksamheten. Därtill kommer gruvnäringens stora indirekta betydelse för verkstadsindustri och
anläggningsverksamhet
Som exempel kan nämnas att i Västerbottens län är i genomsnitt 25 procent av de industrisysselsatta anställda i gruvindustrin och berör minst en tredjedel av länets kommuner. I länet sysselsätts ca 2 000 personer i gruvorna. Totalt är ca 4 000 personer anställda inom gruvindustrin i Västerbottens län (1987).
Gruvnäringens framtid i Västerbottens län är svår att sia om. Men det är mycket angeläget och nödvändigt att snarast dokumentera länets gruvnäringshistoria. Denna kunskap
och den nuvarande gruvnäringens betydelse och metoder samt de geologiska förutsättningarna för verksamheten måste förmedlas till en bredare allmänhet. Att "bygga upp"
ett grov- och mineralmuseum i Boliden skulle därför, enligt vår uppfattning, vara det
bästa sättet att förverkliga denna förmedling.
Flera geovetenskapliga och grovhistoriska argument talar för ett grov- och mineralmuseum till Västerbottens län.
Vi har t ex den största landshöjningen i landet (9 mm/år), det största beståndet av grottor och världens tjockaste jordskorpa (47 km tjock). Skelleftefåltet är en av världens största sulfidmalmsfyndigheter. Vid Botsmark har vi Sveriges och troligtvis världens största flyttblock ( 15 meter högt och ca 35 meter långt). Vam träskpegmatiten med minst 39
olika mineral är också unik i landet.
Västerbottens grovhistoria kan sägas ha påbörjats i samband med upptäckten av järnmalmsfyndigheten i Bygdsiljum år 1636. Året därefter fick man tillstånd att anlägga en
stångjämssmedja i Bygdsiljum. Brytningen skedde med eld och vatten. Senast under
1800-talet prövade Robertsfors bruk att använda järnet men järnhalten var för låg. Idag
finns gruvhål och slagghögar kvar.
Men länets viktigaste start för gruvnäringen skedde omkring 1920-talet då sulfidmalmsfyndigheterna i Skelleftefåltet började beaktas.
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Ett grov- och mineralmuseum i Västerbottens läns grovrike
Ett sådant museum skulle naturligtvis inte utgöra en isolerad företeelse, utan skulle vara en central del i ett Västerbottniskt grovrike som inrymmer persontransport på linbanan mellan Örträsk och Mensträsk (13,6 km), besöksgruvan i Kristineberg, guldvaskarcentrum i Lycksele, mineralstigar m m. Museet skulle således inordnas i ett större
sammanhang - som en del i grovriket i Västerbottens län - detta kan då ses som ett uttryck för ekomuseibegreppet, omfattande länets gruvhistoria.

Vad skall ett grov- och mineralmuseum i Boliden innehålla?
Verksamheten vid ett sådant museum bör omfatta basutställningar, tillfälliga utställningar, föreläsningar, exkursioner, kurser och studiecirklar. Insamlings- och dokumentationsverksamhet t ex föremål, bilder, arkivmaterial med anknytning till grovhistoria och
geologi i Västerbottens län. Ett referensbibliotek, bild- och filmarkiv måste byggas upp
med tillgängligt material.

Innehåll:
l.

Jordens historia - fakta om jorden
Bergarts- och mineralutställning från länet
Grovfakta
Skelleftefåltets geologi
Malmletningsmetoder
Förädling - anriknings- och smältverk

2.

Grovhistoria (instrument - teknik)

3.

Boliden som samhällsbildare (kultur-, social- och arkitekturhistorisk synvinkel.)

4.

Turistsouvenirer
I gruv- och mineralmuseet måste det finnas möjlighet att köpa souvenirer. Det är
snarare regel än undantag att en besökare önskar få möjlighet att köpa något som
minne av besöket.
Tillverkning av souvenirer ger samtidigt sysselsättningseffekter.
Följande uppställning kan ses som exempel på lämpliga souvenirer:
- Mineralsten, Bolidenmalm på träplatta
-Urval av mineral från Västerbottens mineralrike, fastmonterade på papp- eller
träskiva.
- Del av borrkärna
- Slig på flaskor eller i glasrör
- Grovvatten från Sveriges djupaste gruva
- Foto på kristusbilden i Kristineberg (vykort)
- Mineral från Varuträskpegmatiten
- Äldre grovkarta som affisch
- Modeller i lämplig skala av gruvlavar och linbanekorg
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- Bolidenhjälm i koppar
- Små koppar- och blytackor
- Guldvaskningsutrustning, panna, hammare mm
- Västerbottensstenen-vilken återstår att utse!
5.

Byggnaderna (se ritning över Kullenområdet, Boliden):
Bruks hotellet
Fika/Mat/Övernattning

llllll

Tas ej i bruk av gruvmuseet. Verksamheten i huset överlåtes till brukshotellet
(övernattning/konferens) eller till föreningsverksamhet.
Hus 2 (Tjänstebostaden)
Bibliotek/studierum
Filmsal
Hembygdsföreningen

Hus 3 CDisponentbostaden)
Förråd, verkstad (KV. 105 kvm)
Kapprum/WC (B V 25 kvm)
Butik, reception, butiksfd (BV 45-50 kvm)
Administration/kontor (BV 40 kvm)
Fika/paus (BV 15 kvm)
Utställning (allmänt om området, ekomuseum etc 60 kvm)
Entre gruvgång via hiss ner i källarplanet (B V)
Personal/administration (V l tr 55 kvm)
Utställning (V l tr 120 kvm) Boliden som samhällsbildare
. stadsplan etc (beundra utsikten via balkongen)
Nyb~nad

Vid gruvgången med ljus och ljudupplevelser kommer man till den stora utställningshallen (omkr 350-400 kvm) där har man högt i tak och stora ytor för flexibla
utställningar.
Lokalen är avsedd för utställning så det finns inga andra funktioner (nästan).
Byggnaden är nedgrävd i marken för att få en naturlig entre från gruvgången.
Väggama är utan fönster som sitter högt placerade för att få mycket ljus och för
att möjliggöra exponering på väggytorna. Byggnaden är så placerad att den
skyms av skogen och smälter in i landskapet. Utgången i museet är placerad här.
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Organisation och ekonomi
Huvudmannaskap
Gruv- och mineralmuseet föreslås bli en stiftelse med Boliden Mineral AB och
Skellefteå kommun som huvudmän.
Styrelsen föreslås få följande sammansättning:
3 ledamöter från Skellefteå kommun
2 ledamöter från Boliden Mineral AB, varav l är facklig representant
l ledamot från Skellefteå museum, tillika sekreterare
l ledamot från Västerbottens Geovetenskapliga Förening
l ledamot från Bolidens Hembygdsförening
Personal
Personalen vid museet föreslås omfatta 4 årsverken fördelade på 5 anställda.
Följande tjänster föreslås:
l museichef
l antikvarie
l kanslist
l receptionist
l museitekniker
Ekonomi
Driftskostnaderna för museet kan beräknas till ca l mkr/år enligt följande
fördelning:
l. Fastigheternas drift och underhåll 250 tkr
2. Personal 700 tkr
3. Verksamhet 100 tki

Avslutning
I mer än 50 år har gruvnäringen i Västerbottens län utgjort en mycket viktig basnäring.
Det är hög tid att samla ihop och berätta om dess historia. Både för länets invånare och
"utsocknes" folk!
Ett gruv- och mineralmuseum i Boliden är inte bara viktigt får länet utan för hela riket.
Realiseras detta grovhistoriska projekt skapas sysselsättning, biinkomster får olika näringsidkare genom turism och inte minst blir Boliden och Västerbottens län mer känt både nationellt och internationellt.
Bolidenbor och andra närvarande, hjälp oss att i ord och handling, stödja detta projekt
mot ett förverkligande av ett gruv- och mineralmuseum i Boliden.
Red. anm.:
Läs gärna "Västerbottens gruv- och mineralmuseum-ett förslag" av Kjell Lööw (1988).
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Lil Hjertströn1
Historik och verksa111het vid Bolidens
Het11bygdsföret1ing

Lil Hjertström, som höllföredraget om Bolidens Hembygdsförening.
Foto: Norra Västerbotten.
Bolidens Hembygdsförening är två är, tio månader och l Odagar idag den 24 september
1988. Den är Västerbottens yngsta och finns i Västerbottens yngsta samhälle. Det är ju
så att för sextiotvå år sedan fanns inte Boliden på Sveriges karta, utan den plats där vi
nu befinner oss hette - Fågelmyren.
V arlör bildar man då en hembygdsförening i en så ung fysisk och social miljö? Och därtill i ett gruvsamhälle, vars existens är begränsad till basnäringen?
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Ja, det hela började i Stockholm för fem år sedan, då jag fick frågan: "Var bor du? Jag
svarade: "i Boliden". Med förvåning undrade man om jag skämtade... man hade ju den
bestämda uppfattningen att Boliden var ett företag som sysslade med handel av ädla
metaller... ja kort sagt... att namnet Boliden var ett begrepp... inte ett samhälle.
Den här episoden fick mig att börja fundera över tingens rätta ordning. Hur hade samhället blivit marknadsfört egentligen? V ad hade skrivits om alla människor som arbetat
och verkat här? Vad visste folk i allmänhet om vår unika stadsplan? Och på vilket sätt
skulle man kunna tillvarata all den kunskap och erfarenhet som fanns från pionjärtiden?
Boliden var ju år 1926 ett svenskt Klondyke! Och här levde fortfarande människor, som
var med och byggde upp samhället, guldets barn.
Till historien hör också att jag ofta av människorna i Boliden fått bekräftat att dom aldrig har känt sig riktigt hemma här. Och det är väl förståeligt eftersom samhället inte är
äldre än en mansålder och de flesta innevånarna är födda på en annan plats. Och därför
har dom ofta efter pensionen flyttat från samhället.
Ungdomarna har sagt att här har varit så tråkigt. Och en enda industri har förstås inneburit att arbetstillfållena varit begränsade och ungdomen har flyttat efter genomgången
grund- och gymnasieskola.
De här båda kombinationerna gjorde att tanken på bildandet av en hembygdsförening
osökt dök upp. En hembygdsförening som skulle - i första hand - dokumentera livet i
Boliden från starten 1925-26 och framåt.
Vid diskussioner med Skellefteå museums förste antikvarie Kjell Lööw ställde han sig
positiv till tankegån-garna. Därmed var det dags att annonsera om ett offentligt möte, som
resulterade i att en interimsstyrelse utsågs, som ficktill uppgift att formulera stadgaroch
handlingsprogram. Den 14 november 1985 antogs dessa. Stadgarna är generella för hembygdsföreningar, men med några paragrafer som är speciella för Boliden. Handlingsprogrammet antogs också och lyder som följer:
Föreningen vill verka för:
att ett geovetenskapligt museum byggs i Boliden,
att hembygdsgårdiar avsätts från befintlig byggnation,
att strukturera och genomföra studiecirkelarbete, i avsikt att öka kunskapen om
Bolidens hi&toria,
att Bolidens lokalhistoria skall ingå i undervisningen inom Skellefteå kommuns
grundskolor,
att information om vad Bolidens Hembygdsförening står för sprids till allmänheten
och till privata, kommunala och statliga organisationer, förvaltningar och myndigheter,
att ett turistråd bildas i Boliden,
att vara idegivare för olika projektarbeten som överensstämmer med föreningens
stadgar,
att värna om Bolidens fysiska miljö, stadsplan, byggnader mm.
För att fmansiera ovanstående, är det föreningens avsikt att söka medel från olika stiftelser, kulturfonder, statliga och kommunala närrmder, organ mm.
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Hur bar vi då lyckats i vårt handlingsprogram?
Maud Lager, som då bodde i Boliden och var lärare, utsågs till studieansvarig. I samarbete med Annika Hallinder vid Skellefteå museum växte frågelistor för dokumentationsarbetet fram. Arbetsmaterialet heter "Från pionjärtid till nutid. Att bo och leva i Boliden".
Maud Lager samlade därefter alla studieförbunden och presenterade arbetsmaterialet och
frågelistorna. En del cirkelledare hade redan anmält sitt intresse, och affischer sattes nu
upp runt om i samhället för att allmänheten skulle anmäla sig till någon studiecirkel. Men
spontaniteten uteblev, och cirkelledarna fick ringa till olika kända profiler och samla
dom till cirkelarbete.
studiefrämjandet, med Albin Wallin som projektledare tog på sig att arbeta med idrottshistoria. Det blev 18 krönikor. NBV med Nils Björk som cirkelledare tog på sig att ar- .
beta med Jakt och Fiske och med Linbanan mellan Kristineberg och Boliden. KFUK och
KFUM:s studieförbund med Thorsten Marklund vid EFS studieavdelning skrev Bolidens andliga hembygdshistoria, ABF med Birgit Svärd som ledare arbetade i cirkelform
med K vinnans historia, vilket arbete fortsätter med personliga intervjuer. I Boliden har
en del affärs- och småindustrier funnits. Albin Wallin har intervjuat Olle Hedvall, förre
ägaren till Hedvalls bleck och plåtslageri. Adrian Lundström, tidigare innehavare av Bolidens Läskedrycksfabrik, har även intervjuats. Charko, som startade sin verksamhet här
i Boliden har tillsänts frågeformulär och vi väntar ivrigt på svaren.
Nu i höst påbörjas ett samarbete med Gruvs avd85om gruvarbetets historia. Frågorna
kommer att inrikta sig på tio-årsperioder dvs 1926-1936, 1936-1946 etc. Därmed får vi
en total bild av arbetsförhållandena, förändringar i arbetsmiljö, maskiner, arbetskläder,
fritid mm från deras elva olika avdelningar. En dokumentation från gruvarbetets historia under sextio år som vi anser helt unik.
Vad gäller bevarandet av Bolidens fysiska miljö, har vi nogsamt följt upp och sökt påverka styrelser och nämnder (i flera ärenden) för att de skall bevara samhällsbilden så
intakt som möjligt.
·
Vi har även informerat Boliden AB att vi icke önskar en total igenfyllning av dagbrottet, utan att vi däremot önskar ha kvar en vattenspegel om 1-1 1/2 meters djup. Företaget har gett skriftligt löfte att så långt som möjligt tillmötesgå våra önskemål.
Vi har vidare tillskrivit sidtjärnsstiftelsen med en förfrågan om de vill se över sina stadgar och målsättning, för att därvid omändra sitt namn till Stiftelsen Bolidens Turistråd.
Vi har ansökt hus Kulturnämnden om bidrag för utlysande av en tävlan bland konstnärer att inkomma med ide och form till en souvenir som vi kallar "herr Gruvman".
Inom ramen "stimulera till projektarbeten" har vi samarbetat med grundskolan inom Bolidens rektorsområde om en symboltävlan för Bolidens samhälle. Inkommet material kan
beses här i skolan under de här dagarna.
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Vi har haft stadsvandring med stadsarkitekt Göran Åberg, exkursion till Varuträskgruvan, och i dagarna tre en utställning över vårt arbete i hembygdsföreningen.
Vi var med om att bilda museigruppen för ett gruv- och mineralmuseum till Boliden,
och vi ingår i den gruppen med en representant.
Likaså har vi med ett stort antal föreningar i Boliden samverkat till att sidtjärnsområdet
skall bli ett rekreations- och fritidsområde för Bolidenborna men även för turister.
Vårt huvudarbete att dokumentera Bolidens historia och dess samhällsliv från pionjärtid till nutid är förstås en amatörforskning, som vi dock hoppas skall resultera i uppsatser av olika slag hos de olika institutionerna vid Umeå universitet. På något sätt så rotar
även vi i rötter.

Följande områden har genomarbetats och slutförts:
- Andlig hembygdshistoria i Boliden
-Linbanan Kristineberg-Boliden
- Malmbacka idrottsplats
- Malmhallen
- Bolidens förening för idrott; 11 krönikor (Alpin, Atlet, Bandy, Bordtennis,
Fotboll, Friidrott, Orientering, Brottning, Simning, Skidor, Ishockey)
- Bolidens Gymnastikförening
- Bolidens Simklubb
- Bolidens Skidklubb
- Bolidens Skytteförening
- Bolidens Tennisklubb
- Friluftsfrämjandet

Krönikor under arbete:
- J akt och fiske
- Gruvarbetets historia (Grov avd 85)
- Kvinnor i gamla Boliden
- Collage av byggnader i Boliden (PRO)
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Carin Lundberg
Föreningsliv i Boliden
Jag vill börja med att presentera mig. Jag heter Carin Lundberg och är född och uppvuxen här i Boliden. Efter en utflykt till sydligare nejder bor jag nu i Skellefteå. Sedan februari i år är jag ordförande i Skellefteå Arbetarekommun. Och det är som sådanjag står
här framför er idag.
När jag ombads att ställa upp här idag, gjorde jag som jag ofta tycker att kvinnor gör,
jag sa att jag inte kan, att jag inte vet och allt det där man tar till. Dessutom är det ju faktiskt så, att många av er som sitter här, har mycket mer att berätta än jag. Men ni har avböjt och nu får jag göra så gott jag kan. Jag med mina 44 år har inte varit med här i Boliden under den tid samhället växte upp och föreningslivet verkligen blomstrade. Och
hur ska då jag kunna berätta nåt om hur det var? Kan det vara så här, att jag, om jag riktigt tänker efter, ändå vet en del om Boliden och dess föreningsliv? Är det så, att jag är
en produkt av det livliga föreningslivet i Boliden? Ja, nu står jag här och tänker berätta
om mina personliga upplevelser och min uppfattning om föreningsliv i Boliden.
När jag var liten, var aldrig mina föräldrar hemma på kvällarna. Åtminstone tyckte inte
jag det. Jag vet, att min storebror lurade mig med att han skulle gå och hämta mamma
och pappa bara jag slutade gråta. Sen gick han ut i hallen och satte sig i trappan och läste tidningar. Jag vet också hur jag fick min mamma att känna dåligt samvete, när jag en
kväll blev glatt överraskad över att hon var hemma.
V ar höll då mina föräldrar hus? Hade jag rätt, när jag tyckte att de aldrig var hemma? På
dagarna jobbade pappa på Verkstan. Mamma var hemmafru, med allt arbete det innebar
på den tiden. Men på kvällarna, då gjorde de nåt annat.
Jag har fått låna ett tidningsurklipp från "Nordsvenska Dagbladet" från 1955. Där skriver signaturen TOM, bakom vilken döljer sig förre folkskolläraren Thorsten Marklund,
att Boliden var Västerbottens föreningsrikaste samhälle. "I Boliden finns 2 300 invånare och 74 föreningar, vilket betyder att föreningarna i genomsnitt har 32 medlemmar i
vardera. Den reella siffran torde emellertid vara helt annorlunda, då många bolidenbor
tillhör ett antal föreningar..." Föreningar som tillhör "förorterna" Strömfors och Bjurliden har inte tagits med, t ex Bjurlidens tvättslugeförening och söndagsskolorna. Ni som
var med i söndagsskolan på 50-talet, minns ni de vackra klistermärkena? Det gällde att
vara med alla söndagar för att få ett märke på varje plats. Och alla dessa söndagsskoleträffar, de är inte inräknade i TOM: s statistik.
Kommitteer, studiecirklar, har inte heller räknats in liksom syföreningar utan inskrivna
medlemmar. "Skulle nu någon läsare upptäcka, att någon förening blivit bortglömd, vore signaturen tacksam för ett påpekande - gärna per telefon - för att förteckningen må
kunna bli komplett", skriver TOM.
Hur kunde det vara möjligt, att ett så pass litet samhälle som Boliden hade ett så omfattande föreningsliv? Det måste ju ha varit så, att många bolidenbor tillhörde ett flertal föreningar.
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Min magister i folkskolan var en av dem. Vid den här tiden var han medlem i ett 20-tal
föreningar och aktiv i hälften av dessa. "Man kan ju inte vara aktiv överallt, säger folkskollärare Bertmar, utan man ägnar sig åt de sammanslutningar man är mest intresserad
av och de övriga stöder man i alla fall med sitt medlemskap. Varför man är med? Ja det
är roligt att komma i kontakt med folk, och så att känna att man gör en insats, att man
blir till nytta, även utanför vardagsarbetet." Ibland känns det som familjen får stå tillbaka, men han vill inte hel)er svika en uppgift. Känner ni igen er, ni som står mitt upp i ett
föreningsengagemang? Det kunde lika gärna sägas idag 1988 som då 1955.
Den uppgift som jag mest minns magister Bertmar i, var som scoutledare för IOGT:s
sceutkår. Och där fanns min mamma, Elvira Nyström, kårledare i IOGT:s flickscoutkår.
När jag var riktigt liten, då fickjag följa med på scoutläger, för mamma hade ingen barnvakt. När jag blev större, fick jag följa med som medlem i scoutpatrullen Ripan.
Jag vet, att det var både slitsamt och givande att vara kårledare, och att mamma med
stolthet följde "sina" flickors vidare äventyr ute i vida världen. En av dem var Elvy Sandahl, som vid den här tiden var Vargunge-ledare för IOGT:s "barnverksamhet". IOGT: s
scoutverksamhet var livlig och vi är många som fick en fm fostran där. Jag knyter fortfarande "dubbelt halvslag kring egen part", eller vad det nu hette. Och jag kan sätta upp
ett tält och göra upp en brasa om det riktigt kniper.
IOGT-logen 4860 hade också en omfattande verksamhet. Jag vet inte om det är riktigt,
som det står i Nordsvenska Dagbladet, att pappa Sven Nyström var ordförande. Men var
han iilte det just då, så hade han varit och var fortfarande mycket aktiv i logen. Man hade inte bara möten både med sång och högtidliga invigningar. Det var också en,Iivlig
amatörteaterverksamhet som bl a spelade upp sina stycken på den stora sommarfesten
man anordnade på "Vältan" i Finnforsfallet Jag minns hur spännande det var att se sin
far på scen, med förkläde och skurborste, i nåt som handlade om ungkarlar som saknade hembiträde ... Här lärde vi oss det man senare lär ut i "Spola kröken"-kampanjer och
"Stuffa-danser", nämligen att ha roligt utan sprit.
Till arbetarrörelsen brukar vi räkna dels de politiska partierna socialdemokrater och kommunister, dels fackföreningsrörelsen med reformisterna (LO) som dominerande grupp
och syndikalisterna (SAC) som minoritet. Vidare konsumentkooperationen med KF och
bildningsrörelsen med ABF. Senare växte också bostads- och oljekooperationen fram,
liksom Fonus.
Bolidens socialdemokratiska arbetarekommun bildades i oktober 1926. Första tiden hade man ingen lokal, utan fick hålla sina möten på något kafe i Strömfors. När jag läser
Bo Lindbergs berättelse i boken "Hur arbetarrörelsen kom till Skelleftebygden" om arbetarekommunens första tid, kan jag kostatera, att inget är nytt under solen. Då liksom
nu, hade man svårt att mobilisera folk. Medlemsantalet var inte vad man önskade sig och
man diskuterade medlemsvärvning. Det kunde lika gärna ha varit från vårt styrelsemöte här om dagen i Skellefteå östra Socialdemokratiska förening. Frågan om hur vi ska få
fler aktiva medlemmar står ständigt på vår dagordning. Men när man höll på att bli utan
styrelse i Boliden vid årsmötet 1931, tog man till ett radikalt grepp vi inte vågat oss på
ännu. "Alla föreslagna avsade sig, bärande alla möjliga och omöjliga skäl, såsom syn-,
hörsel-, ålders-, okunnighets- och för-mycket-att-göra-motiveringar". Mötet avslog helt
sonika avsägelserna och valde de föreslagna!
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Ett par år senare hade man fått fart på verksamheten och vid ett möte valdes 18 nya medlemmar in. "Ordföranden, hänryckt över resultatet, hälsade dem med några väl valda ord
hjärtligt välkomna till arbetet i arbetarekommunen och dess ide, socialismens seger". sekreteraren blev också så hänryckt, att han glömde notera namnen på de 18.
Största våndan tycks ekonomin ha varit. Man har ordnat basarer och fester för att stärka
ekonomin. De senaste åren har Bolidens socialdemokratiska förening, som man heter
numera, skaffat pengar till sin lokal och övrig verksamhet genom att vara med på Boli'marknaden. Bland alla som fortfarande drar sitt strå till stacken är Elvira med sina erkänt goda limpor.
Aktiviteterna har gått lite upp och ner under åren. Men föreningen har gjort framställningar om vägar, postgång, hemsystrar, folk- och grundskola, läkare, sjukstuga, folktandvård, kyrka, förskola osv i långa rader. Vid valen har det alltid varit hög aktivitet.
Bolidens S-förening har haft tre riksdagsledamöter under åren: Hilda Halvarsson, Kusfors, Magnus Nilsson, V aruträsk och Hagar Normark, Boliden. Framtiden får utvisa om
det kommer ytterligare riksdagsledamöter med rötter från Boliden.
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Arbetslag i Boliden 1925 . Judith Johansson på bilden var kocka i arbetslaget och den
f örsta kvinnan i Boliden
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När Bureå Socialdemokratiska kvinnaklubb bildades 1931 deltog ofta manliga partikamrater på mötena. De uppmuntrade kvinnorna i arbetet och gav dem inblick i många kommunala och sociala spörsmål. Bland frågorna som diskuterades kan nämnas: Varför kan
en kvinna inte yttra sig offentligt när hon har yttranderätt? Kan en kvinna deltaga i politiken och kan hon göra det utan att försumma sina plikter i hemmet?
Hur var det då i Boliden? Judit Johansson har berättat hur tanken på att bilda en kvinnoklubb i Boliden vann gehör och att den bildades på ett möte med arbetarekommunen
1933. Kvinnaklubben var den första kvinnaföreningen i Boliden och de kände sig både
betydelsefulla och ganska osäkra.
Kvinnaklubben samlades var 14:e dag och hade både klubbmöte och symöte. Symötena för att stärka kassan. Förutom att kvinnaklubben var något av den tidens nöjesarrangörer, hade man även studiecirklar i kommunala och andra samhällsfrågor liksom läsecirklar.
Kunde kvinnorna i Boliden nyttja sin yttranderätt och blev de stöttade som burekvinnorna? Judit Johansson fortsätter sin berättelse med att tala om hur de blev motarbetade.
"Vid valet 1934, då klubben satte upp sin första kvinna till kommunalfullmäktige, gick
en del manliga partikamrater ut med en spränglista och argumenterade helt fräckt, att en
röst på kvinnalistan är en bortkastad röst. Det blev platt fall för oss, men det medförde
att arbetarekommunen sprängdes. Strömfors arbetarekommun bildades som en följd av
osämjan kring denna lista och det tog tio år innan en återförening kom till stånd."
Under de senaste tjugo åren har argumenten förts, att det inte behövs särskilda kvinnoföreningar. Jag tillhör dem som har trott så. Det tror jag inte längre, utan har på "äldre
dar'" gått med i en kvinnoklubb. Vi har fortfarande långt kvar till"varannan damernas"
. och inte minst i årets valrörelse har vi sett hoten mot kvinnorna. Därför säger jag "kämpa på" till K vinnoldubben i Boliden som fortsätter sin verksamhet med nuvarande ordföranden Gun-Marie SandahL
J ag började med att berätta att jag som barn upplevde, att mina föräldrar" aldrig var hemma". Det var naturligtvis en överdrift, men de var ofta borta, engagerade i något viktigt
för arbetarrörelsen och därmed för dem själva. Jag minns många telefonsamtal tidiga
morgnar och sena kvällar, när man frågade efter min pappa Sven. Jag lärde mig snabbt
att fråga om det gällde 85:an och att meddela att han hade expeditionstid tisdagar och
torsdagar mellan 18.00 och 20.00. Pappa var kassör och det var många som hade ärenden hos honom.
A vdelning 85 av Svenska Gruvindustriarbetarförbundet bildades den 26 november 1925
med 18 medlemmar. Redan 18 december hade man 28 nya medlemmar. Första kollektivavtalet träffades 1926. 85:an har varit en stor tillgång för de kollektivt anställda i Boliden. Problemen har varit många och svårlösta, men tack vare duktiga förhandlare har
arbetsfreden bevarats.
Förhållandena har förändrats. När jag var liten var Bolaget något som alltid hade funnits
och som alltid skulle finnas . Under senare år har vi sett att t o m Bolidenbolaget kan
vackla i sina grundvalar. Under ett hot om 2 500 förlorade arbetstillfällen, har 85:an tillsammans med Partiet, kommunen och även Bolaget utarbetat förslag och uppvaktat re-
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geringen. Och det har visat sig på nytt att facklig kamp ger resultat. Många jobb är räddade och i dagarna tas väl det första spadtaget till den nya tunnplåtsfabrik som ska ge
nya jobb här i Boliden.
Till arbetarrörelsen hör som sagt, ABF. ABF startade sin verksamhet under 30-talet. Man
hade föreläsningar och cirklar, samtidigt som man propageraäe med politiska föredrag.
I dag fmns tio studieförbund verksamma i kommunen. Förra året redovisade man nästan 120 000 studietimmar. Om man räknar med 30 timmar per cirkel, blir det ungefår
130 cirklar per vecka med c: a l 000 deltagare. Och detta trots televisionen.
Före televisionens intåg i Bolidenhemmen, var det många bolidenbor som gick på författaraftnar. Hagar Nordmark, som var ordförande i ABF:s lokalavdelning berättar:
"Första gången i Boliden var alla 333 platserna i Folkets Hus slutsålda i förväg. Många
som ville komma blev utan. 1954 gjorde vi två föreställningar med en halvtimme mellan. Och tänk, vi samlade 800 personer en och samma kväll och det fortsatte i flera år.
J an Fridegård, Åke Wassing och många andra intressanta författare blev vi bekanta med."
En av dem Hagar och andra bolidenbor blev bekanta med var forskningsresanden Rolf
Blomberg. Om jag inte minns fel, var det han som försvann djupt inne i någon djungel.
Det var spännande reportage i FIB, Folket i Bild. Jag läste om hans äventyr och hur han
kom till rätta och tyckte det var vansinnigt spännande att få träffa honom i verkligheten.
Hagar hade honom som gäst och väckte honom mitt i natten för an han skulle få se ett
vackert norrsken. Det hade han aldrig sett förut och han stod länge i fönstret, helt betagen inför dessa draperier av färgat ljus som for fram och tillbaka över himlen, berättar
Hagar Normark.
I "Skelleftebygdens historia" berättar Hagar hur det kom sig att hon blev ordförande i
ABF. När den gamla ordföranden ville sluta, och man hade svårt att få tag på någon ny
utan ville lägga ner lokalavdelningen, protesterade kvinnorna. "Då kan ni själva ta över,
fick de till svar. Och där stod de. Hagar fick bli ordförande.
De satte igång det som nu kallades "uppsökande verksamhet". De ordnade upptaktsmöten i byarna, besökte arbetsplatser och fick t o m komma till Gruvs avdelningsmöte och
tala om studier. Det var en stor upplevelse. Det var också ett arbete som gav resultat. 77
cirklar och 40 000:- i behållning 1967 när man gick upp i storavdelningen Skellefteå.
John Olofsson skriver: "Vad man bevittnade här, var- allmänt sett- kvinnornas inträde
i det offentliga livet. Och med vilken energi och smittande glädje kom de inte!"
En lustig episod beskrivs också: "ABF-styrelsen i Boliden sökte ett extra anslag av kommunen för att köpa en bandspelare. Gubbar brukar ju vara intresserade av teknik, men
nu gällde det kvinnor, så de var mycket försiktiga. Vi skulle få pengar, bara vi kunde
namnge en manlig maskinskötare! Vi krävde då att få förtroendet att hantera denna bandspelare själva- annars fick det vara. Pengarna kom. Utan villkor."
I mitten på 50-talet fanns två allmänna bibliotek och 13 studiecirkelbibliotek. Av dessa
hade ABF-biblioteket i Boliden 4 600 band och fler utlåningar än alla andra biblioteken
tillsammans. Det var i samband med att biblioteket skulle tas över av kommunen man
· tyckte att ABF skulle läggas ner. Men så blev det alltså inte.
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När samhället byggdes och föreningslivet i Boliden tog fart, fick man först träffas på kafeer. Inget ont om kafeer, jag minns t ex med förtjusning hur vi satt en hel kväll på Lillans med en dricka vi delade på två. Men behovet av offentliga lokaler blev snart stort i
Boliden.
Redan 1926 började man i Arbetarekommunen diskutera byggandet av en lokal. En sådan ansågs som en förutsättning för föreningslivets vidare utveckling. Man diskuterade
var den skulle ligga, i Strömfors eller Boliden. Det blev Boliden och ett skäl till detta var
kanske, att Bolidens Gruv AB erbjöd fri tomt och bidrag till ritningar.
Under senare delen av 1927 stod bygget klart och omfattade A-salen, läktare och scen.
Trots frivilliga arbetsinsatser, hade man problem med ekonomin och planer på utbyggnad fick vila. Man fick t o m hyra ut lokalen till biograftillställningar varje lördag och
söndag.
Men det var trångt. Styrelsen fick i uppdrag att utreda och försöka skaffa kapital. Bolidenbolaget har ju haft en ovanligt stor betydelse för detta samhälle, och det kunde man
se även här. Gruvbolaget erbjöd en gåva på 10 000:- och ett inteckningslån på 35 000:. Visserligen skulle då huset byggas enligt de ritningar som Bolaget kostnadsfritt tillhandahöll." Efter sex år var "Folkets Hus en verklighet och föreningens ekonomiska situation tillfredställande", skriver Sven Nyström i "Hur arbetarrörelsen kom till
Skelleftebygden".
1931 kom en ny lag om biografbyggnader, vilket innebar kostsamma ombyggnader.
Samtidigt sa man upp avtalet med biografågaren och startade en egen biografverksamhet. Här inledde man den del som har format en del av mitt liv. Jag fick under några år
i slutet av 50-talet arbete i kiosken på Folkets Hus. Min kompis Maud och jag såg ALLA filmer, alla u-båtsfilmer, alla filmer med skrattande gangstern Richard Widmark, ja
allt. Att vi sen stod i kiosken under alla danskvällar och på så sätt träffade massor av killar gjorde ju inte saken sämre. Jag går fortfarande på bio så snart jag kan och tycker att
dans är den trevligaste formen av Motion.
Men det var en liten utvikelse. Man brukar ibland tala om "sen Sundsvall brann" och det
är klart, att det var värre än när Folkets Hus brann 1953. Men det är då den största brand
jag någonsin har sett. Men inget ont som inte har något gott med sig brukar man säga.
Folkets Hus byggdes upp igen och nu med så stora scenutrymmen att Riksteatern och
operettsällskap kunde ge föreställningar där. Det var ju ett stort lyft för kulturen i Bolidentrakten, att även vi som bodde utanför storstäderna kunde få se "riktig" teater. Pappa arbetade som scenarbetare och jag fick följa med och se spännande saker. Jag har t
ex stor nytta av alla operetter jag såg, nu när jag löser Melodikrysset tidigt på söndagsmorgnarna.
Idag har ni ett nyrenoverat Folkets Hus i Boliden, men jag tror tyvärr att det är precis
motsatt mot 30-talet. Nu fmns det lokaler, men inte så mycket folk i dem.
Jag har huvudsakligast hållit mig till arbetarrörelsen när jag beskriver föreningslivet i
Boliden och jag fortsätter på samma linje. "Vi måste skaffa oss kooperativa för att få
grovstövlar och annat vi behöver till ett överkomligt pris" berättar en f d gruvarbetare
som var med och byggde upp Konsum.
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Det var 1926 som arbetarna i Boliden började intressera sig för kooperationen och 1927
öppnades den första butiken. Den lokalen var inte bra och 1932 köptes den s k Gordonska tomten och föreningen byggde där.
Bolidenborna slöt upp kring sin butik och det är ingen tvekan om att kooperationen av
många upplevdes som en viktig del i arbetet för demokrati och jämlikhet. Distriktsmötena blev under flera årtionden något av familjefester med intressanta debatter om varor
och ideologi. Kaffe med dopp och någon timmes dans hörde också till.

Bolidens kooperativa affär, 1932
Det var männen som stod för medlemskapet. I kallelsen till distriktsstämman kunde man
läsa "inträdes berättigad äger medtaga fru eller husföreståndarinna". Men kvinnorna som
med stor sannorlikhet skötte inköpen skaffade sig också medlemskap och blev så småningom även förtroendevalda.
Till Konsum hörde även ett kooperativt kvinnagille och ett sådant blev verklighet 1938.
Redan i de första protokollen vittnas om god aktivitet. Man diskuterade köptrohet - aktuellt även i våra dagar- och värnet om den egna butiken - samma sak idag. Som ett resultat av arbetet har Gillet kunnat se många duktiga kooperatörer växa fram i Boliden.
Nu får vi bara hoppas att konsumentfrågorna får fortsätta att växa och inte åter sjunka
undan till förmån för de s k marknadskrafterna.
Nu har jag berört 10 av de 74 "sammanslutningar av föreningskaraktär" som beskrevs i
Nordsvenska Dagbladet 1955. Om man idag ska få en uppfattning om föreningsliv i Boliden, kan man vända sig till Fritidskontoret, Skellefteå kommun. Där har man datorstöd
till sin föreningsverksamhet och kan snabbt ge besked om hur många föreningar man
ger bidrag till. I Fritidskontorets register finns idag 64 föreningar, inräknat bönhusföreningar, fiskeföreningar m fl. Man har 3 67 6 medlemmar, men då har 17 föreningar in-
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te uppgiVit något medlemsantal. Det är t ex PRO Boliden, Bolidens teaterförening och
Bolidens Hembygdsförening. PRO vet jag har medlemmar och hembygdsforeningen har
ju Lil beskrivit. Anledningen till att man inte har uppgivit medlemsantal torde vara så
enkel, att Fritidskontoret inte lämnar bidrag till dessa föreningar och att man därfor inte bryr sig. För 1987 betalade Fritidskontoret ut 432 167:- till föreningarna i Boliden.
Tiderna hår förändrats och penningvärdet med dem. Men ändå kan man nog säga, att
trots att flera föreningar kämpar med ekonomin, har vi det bättre idag än de tider jag berört.
Berätta för era barn och barnbarn om hur det var, ni som var med! Ni som inte var med,
fråga era föräldrar och era far- och morföräldrar. Det är viktigt att ha sina rötter för att
kunna gå vidare.

Folkrörelsearkivet i Västerbotten: Arkivmaterial från
Bolidens församlings upptagningsområde
BILDNINGSORGANISATIONER

ABF (Arbetarnas bildningsförbund)
ABF:s bibliotek, Boliden
ABF:s lokalavd., Boliden (bildningsår: 1930-10-25)
Övriga bildningsorganisationer
Hermods realskola, Boliden
EKONOMISKA ORGANISATIONER

Bad & tvättstugeföreningar
Bolidens andelstvätteri, Ek. för. (1957-02-22)
Fastighetsägareföreningar
Bolidens fastighetsägareförening
Kooperativa föreningar
Bolidens kooperativa restaurangför. upa
Kvarnföreningar
Strömfors kvarnförening (1900)
Köpmannaföreningar
Bolidens köpmannaförening (1926-08-23)
Sjuk- och begravningskassor
Bolidengruvornas centrala självhjälpsfond, Boliden
Bolidens erkända lokalsjukkassa
Tjurföreningar
Övre Klintforsådalens tjurförening
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Övriga ekonomiska föreningar
Bolidens hjälparbetskommitte för Norges barn
Bolidens vedkapsförening

FACKLIGA ORGANISATIONER
LO
Svenska byggnadsträarbetarförbundet, avd. 161, Boliden (1926-12-20)
Bolidenfältets fackliga samorganisation (1939-07-23)
Svenska Gruvindustriarbetarförbundet, avd. 85, Boliden (1925-11-26)

LS
Bolidens lokala samorganisation
IDROTTSORGANISATIONER
Allmänna idrottsföreningar/förbund
Bolidens förening för idrott (1926-08-04)
Bolidens gymnastikförening ( 1939)
Bolidens tennisklubb (1934-06-27)
Friluftsfrämjandet
Skid- och friluftsfrämjandet lokalavd., Boliden (1947)

Boliden, Idrottsplan
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NYKTERHETSORGANISATIONER
Blåbandsrörelsen
Finnfors hoppets här, avd. Finnforsfallet, Boliden (1915-09-19)
IOGT-NTO
IOGT-logen 4860 Boliden, Boliden (1927)
lOGT-ungdomslogen 1990 Bolidens stjärna, Boliden (1928)
SGU-avd. 664 i Boliden, Boliden
MHF
Bolidens MHF-avd., Boliden

POLmSKA ORGANISATIONER
F ollepartiet
Bolidens FP-avdelning
Socialdemokratiska arb. partiet
Bolidens socialdemokratiska förening, Boliden (1926-10-01)
Strömfors socialdemokratiska förening, Boliden
Bolidens socialdemokratiska kvinnaklubb (1933-04-30)
SSU lokalavd., Boliden (1931-07-22)
Unga Örnars lokalavd., Boliden

PRlVATA ARKIVBILDARE
Lundberg, Egon, folkskollärare, Boliden

Frälsningsarmen ritad av John Åkerlund
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RELIGIÖSA ORGANISATIONER
Evangeliskafosterlandsstiftelsen (EFS)
Bjuråns EFS, Boliden
Bolidens EFS, Boliden
Nyholms EFS, Boliden (1907-12-29)

Frälsningsarmen
Frälsningsarmen i Boliden
(1935)
ÖVRIGA
ORGANISATIONER
Pensionärsföreningar
Bolidens pensionärsförening
(PRO) (1958-07-13)

Hjälporganisationer
Bolidens rödakorskrets
Konsumentgillen
Bolidens konsumentsgille
(1938-02-15)
Kulturföreningar
Bolidenföretagets konstförening
Övriga arkivbildare
Bolidens förskola
Bolidens samhällsnämnd
Bolidens Missionskyrka. Exteriör mot Marina gränsen.
Red. anm.: Ovanstående för-1933
teckning över arkivmaterial
från Bolidens församlings upptagningsområde avser det som finns i Folkrörelsearkivet
i Skellefteå, dvs. inte fullständigt! Mer finns säkert annorstädes!
Folkrörelsearkivet i Västerbotten är ett serviceorgan för organisationer av folkrörelsekaraktär inom Västerbottens län. Folkrörelsearkivets huvudändamål är att förvara arkivmaterial från dessa organisationer. Ett anlitande av Folkrörelsearkivet för förvaring av
äldre föreningsmaterial innebär fördelar:
a) att arkivera material i Folkrörelsearkivet är helt kostnadsfritt,
b) säker förvaring,
c) samlad förvaring.
Om organisationen arkiverar sitt material på Folkrörelsearkivet så kan det antingen överlämnas som deposition eller som gåva.
Hör gärna av Dig till Gammlia i Umeå (090-11 86 35) eller till Nordanå i Skellefteå
(0910-880 05)!!
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GöranAberg
Boliden- Brukssamhälle och
Trädgårdsstad
Utbyggnad

Mycket snart efter bolidenmalmens upptäckt, 1924, kom såväl byggandet av industrioch kontorsbyggnader som bostadsbyggandet igång. Till att börja med var det Strömfors som bebyggdes efter en enklare avstyckningsplan och från 1927 och framåt så byggdes efter den nya stadsplanen i Boliden. Det blev en första kraftig byggnadsaktivitet fram
till mitten av 30-talet och därefter var det lugnt några år. Bostadsbyggandet tog fart igen
efter kriget. Byggnadstakten var hög ända fram till1980-talets början då en märkbar avmattning inträdde.

stadsplanen

Bolidens stadsplan (se rapportens baksida) har sina rötter, såväl i 1800-talets stadsplaneideal tolkade i den klassisistiska andan på 1920-talet, som i traditionell svensk bruksorganisation. För att förstå varför Bolidens stadsplan ser ut som den gör är det därför
nödvändigt att, något lite, titta tillbaka på bakgrunden till de ideer som präglade stadsplaneringen i 20-talets Sverige.
Det nytänkande som präglade det sena 1800-talet hade en stark social bakgrund. De europeiska industristäderna hade vuxit oerhört snabbt med en otrolig social slum som följd.
Överexploateringen var ett problem som man aldrig riktigt kunde lösa. Enformigheten
i "kanonskottsgatornas" och boulevardernas ändlösa fasadrader var en följd av fantasilösheten och den mekaniska och tekniska inställningen till stadsplaneringen.
Under denna tid växte tankarna fram om det" glädjeburna arbetets och den fruktbringande fritidens stimulerande miljö". Engelsmannen John Ruskin förespråkade en "vital
skönhet" som utgjorde det glädjeburna och riktiga uttrycket för fulländat liv hos en människa . Som ett uttryck för "fulländat liv" skulle arkitekturen bidra till "andlig hälsa, kraft
och glädje". Den verklighet han bekämpade var den industriella civilisationens stad "där
sommar och vinter blott äro växlingar mellan värme och köld, där snön aldrig varit vit
och solskenet aldrig klart, där marken blott är en stenläggning och himlen glastaket över
en altan, där stormen ej förmår andra kraftprov än att stoppa till takrännorna och där vårens största under består i att modden förvandlas till damm", denna stad saknade varje
drag av vital skönhet. Mot den industrialiserade storstaden med dess mekaniska addition
av hus, gator och individer satte Ruskin den medeltida staden eller byn med dess sociala gemenskap, dess organiska uppbyggnad och nära kontakt med naturen.
Ur detta växte så småningom ideerna om trädgårdsstaden och den kooperativa egnahemsrörelsen Den senare som en reaktion på bolagsägda samhällen där arbetsgivaren
ensam behärskade hyresmarknaden och ett av fabriksledningen patrialkaliskt behärskat
gemenskapsliv. Den i England verksamme Ebenezer Howard utvecklade 1898 ideologin och principerna för trädgårdsstaden i skriften "Tomorrow, a Peaceful Path to Real
Reform" och några år senare förverkligades den första trädgårdsstaden, Letchworth, av
arkitekterna Unwin och Parker. Den nya staden skulle utgöra en "organisk" miljö med
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en på förhand avvägd växelverkan och balans mellan olika arbetstyper och socialgrupper.
Parallellt med dessa ideer, vilka inte löste stensstadens problem, arbetade arkitekten Camille Sitte med att bryta fantasilösheten och mekaniken i sin tids stadsplanering. Så länge
gatunätet, en kommunikationsteknisk företeelse vilken endast kunde upplevas på stadsplanekartan, låg till grund för stadens utformning var stadsplanekonst en orimlighet. Sitte förklarade: "Konstnärlig gestaltning kan endast ges åt det som kan upplevas i verkligheten, det som kan överblickas i ett sammanhang, alltså (inte gatunätet) den enskilda
gatan och den enskilda platsen. Därför borde gatorna och torgen behandlas som kroppar, rumskroppar, omslutna och åtskilda av husmassornas väggar. Trafikutrymmena
skulle därför delas upp i överblickbara helheter. "Allehanda krökningar, gatuvinklar och
oregelbundenheter måste konstnärligt förutses i planen."
Men trafiken måste också ha sin plats. Sitte föreslog därför att särskilda konununikationsleder skulle anläggas utanför bostadsområdena och därmed kunde gatubredden avsevärt minskas inne i dem. Detta kunde enligt Sitte utnyttjas estetiskt till att återinföra
medeltidens smala, pittoreskt krökta gata.
Dessa ideer kom att tillämpas i Sverige från sekelskiftet fram till 1930-talet då de funktionalistiska ideerna gjorde sitt intåg. För Bolidens del är de helt avgörande och förklarar mycket i stadsplanens utformning.
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"Stadsdel efter 1800-talets mönster."
"Stadsdel efter mönster från början av 1900-talet." Ur tidskriften "Arkitektur och Dekorativ Konst", 1905
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Låt oss nu se lite närmare på hur arkitekten Tage Villiam-Olsson år 1926lade upp sitt
förslag till stadsplan för Boliden och hur det har blivit i verkligheten. Med utgångspunkt
i topografin har han lagt ut två axlar. Finnforsvägen i nord-syd och Gyllene Medelvägen i öst-väst. För att i tidens anda få ett samhälle som är uppdelat i samtidigt uppfattbara delar, har han sedan arbetat med svängda gator, som begränsar det uppfattbara gaturummet och samtidigt ger stadsbilden en slutenhet. Det går att urskilja några distinkta
delar i stadsplanen:

!.Kvarteren efter Finnforsvägen. Här skulle det vara ett slutet byggnadssätt. Kvarteren är rätvinkliga och bebyggelsen var tänkt att ge denna del av Boliden en stadsmässig
karaktär med den breda Finnforsvägen som trafikled och Torget som affårscentrum.
"Radhuset var en av de första byggnaderna i det nya samhället. Det var via Finnforsvägen som man skulle närma sig Boliden från gruvan, kontoret eller från Strömfors och
Skellefteå. Finnforsvägen, med sitt breda gaturum, kunde ha rymt paradgatans karaktär,
men är generös även som trafikled. Kommande från norr närmar man sig den öst-västliga centralaxeln underifrån, den ligger på krönet, ovanför horisonten, där gatan möter
himlen.
Via Torgets öppning åt väster släpps senhöstens och vinterns låga västersol in i gatan
och förstärker maktaxeln, med disponentbostaden badande i eftermiddagssolen, medan
Finnforsvägen ligger i skugga, så när som de flikar av sol som kommer fram i anslutande gatornas öppningar.

Finnforsvägen möter himlen

35

Då man färdas efter Finnforsvägen får man verkligen känslan av att Boliden är topografiskt sadelformat, vilket säkerligen inspirerat arkitekten. Det är en del av fårklaringen
till den halvcirkelform, som präglar delar av samhället. En annan fåridaring är att han, i
enlighet med Sittes teorier om "stadsplanering efter konstnärliga riktlinjer", med hjälp
av det krökta rummet, ville avgränsa samhället i sådana enskilda delar, som kunde upplevas var och en för sig. Från Finnforsvägen tar sig detta uttryck i att alla gator, som man
blickar in i, tar slut i en krök eller byggnad och utgör på så sätt väl avgränsade stadsrum,
detta som kontrast till det oändliga himmelsperspektivet i Finnforsvägen.
Alla andra gator i Boliden är slutna och uttrycker därfår att de är interna gator för de inre kommunikationerna i Boliden. När man väl kommer ut på Finnforsvägen så känner
man öppenheten och att det är möjligt att på den vägen ta sig ut ur samhället.
2.Axeln i Gyllene Medelvägen och bebyggelsen på berget. De ovan nämnda sociala och
estetiska ideerna bryts i Boliden mot den traditionella bruksorganisationen med bolagsledningens bostäder högre och avskilt placerade i fårhållande till underställda tjänstemän och arbetare. Den i svensk bruksmiljö ofta förekommande axialiteten finns i Boliden. Här ligger den världsliga makten upphöjd i ena änden av axeln och skolan som
representant för kunskapens makt i den andra lägre änden. Kyrkan representerande den
andliga makten ligger sidoordnad, men invid axeln. (Den var emellertid ursprungligen
tänkt att ligga på skolans plats.) På axeln finns också Torget (som har blivit park) och
Sidtjärnsområdet, som med sittrekreativa inslag ytterligare ökar avståndet mellan arbetare nere i samhället och de högre tjänstemännen uppe på berget.

Gatukorsning med gräsmattor i hörnen. (Ur "Grundlagen des Städtebaues", Raymond
Unwin, 1910).
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3.Kvarteren efter Storgatan och Ringen. Till skillnad från kvarteren efter Finnforsvägen är dessa kvarter oregelbundna. Dessa delar av Boliden präglas av den dubbla krökning som byggs upp av topografin och planens krökta gator. Här ligger rader av egna
hem, tillkomna efter strikta regler. Denna del av Boliden har sina förebilder i ideema om
trädgårdsstaden.
4.Gator och platser. För att åstadkomma begränsade rum i gatorna är dessa inte bara
krökta utan korsningarna har formats på särskilt sätt för att sluta gaturummet och bilda
små platser. Förebilden till detta finns i litteraturen om trädgårdsstaden.
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Exempel på gatukorsningar i Boliden. Utdrag ur stadsplanför Boliden upprättad av arkitekt Tage Viliam Olsson år 1926 ochfastställd år 1929. stadsarkitektkontorets i Skellefteå arkiv.
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Storgatan är utformad som genomgående huvudgata medan t ex Ringen får vika för
Gruvgatan. Korsningen är här utformad som en halv "turbinplats". Detta utbud av olika
korsningar och platser har inte riktigt fullföljts i gatubyggandet. Däremot är fastighetsbildningen gjord konsekvent. När man därför ser verkligheten kan man med denna förklaring förstå varför t ex staket eller häckar i en korsning plötsligt kan vika in mot ett
husliv.

Bebyggelsen
Arkitekt för bolagets byggnader och för en stor del av bostadsbyggnaderna i samhället
var John Åkerlund (1884-1965). Efter utbildning hos bl a Torben Grut 1907-09 anknöt
John Åkerlund i sin byggnadsverksamhet speciellt till svensk hembygdsvård och egnahemsrörelse. 1916-23 var han sekreterare för Samfundet för hembygdsvård och från
1917 var han skolöverstyrelsens byggnadssakkunnige. Hans arkitektur, ofta i trä och
präglad av sv. byggnadstradition, representeras av många skolbyggnader. Han har också
gjort ritningar för bebyggelse i de nya gruvsamhällena Boliden och Skelleftehamn.

Bolidens skola av John Åkerlund
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John Åkerlund har också haft stor betydelse för med sina förebilder för småbrukens bostadshus. Hans modeller visades bl a på en utställning mot emigrationen 1911 och senare på Baltiska utställningen i Malmö.
I Boliden har han ritat skolan, gruvkontoret, brukshotellet, Folkets Hus (nedbrunnet
1953), polisstationen, disponentbostaden, "radhuset" och de flesta av bolagets bostadshus, mm. Han har dessutom ritat många av husen i Skelleftehamn förutom en mängd bostadshus också bl a Folkets hus, skolan och kyrkan. I Skellefteå har han ritat bl a Kanalskolan. Medlefors folkhögskola påbörjades av John Åkerlund och fullföljdes efter hans
död av sonen Lars.
Den framväxande egnahemsrörelsen hade sin grund i en önskan att minska emigrationen och inflyttningen till städerna. Dessutom ville man utveckla jordbruket och få till
stånd en ökning av jordbruksarealen. Särskilda egnahemslån kom till och i ensinarlagen
( 1918) gavs rättigheter att lösa marken för de som sedan lång tid hade hus på ofri grund.
Intresset för egnahem hade sitt ursprung i England och det var den engelska "stugan"
(The english cottage) som var förebilden. Detta visade sig också i en rad av bokverk som
många hade England som utgivarland. Men det handlade också om den svenska stugan.
I nationalromantikens tecken letade man efter ursprunget, samtidigt som man förfårades
över att det gamla inte hade respekt med sig och därmed kraft att överleva. Svenska Teknologföreningen gav med början 1908 och fram till mitten av 20-talet ut bokverket "Gamla Svenska städer". som var en nostalgisk tillbakablick över det genuint svenska.
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Bolidenbolagets kontor av John Åkerlund
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Disponentbostaden av John Åkerlund
Arkitekturen i Boliden präglas bl a dessa strömningar. Det var viktigt att ge byggnaderna ett uttryck. Omsorg ägnades åt entreer, markanslutning, takfotsdetaljer, fönsteromfattningar, trappor och räcken, mm. Man ville i den klassisistiska traditionens anda också
gestalta det konstruktiva i byggnaden visa vad som var bärande och vad som var buret
genom särskilda uttryck i fasaden.
Gruvbolaget uppmuntrade sina anställda att uppföra egna hem. Dessa bekostades av statliga e gnahemslån, vilka ursprungligen tillkom för att motverka emigrationen. Byggnadsritningarna kontrollerades noggrant så att de detaljerade föreskrifter som gällde följdes.
Bland de byggnader som tillkommit på senare år intar Peter Cellsings kyrka en särställning. Det är en kraftfullt formad byggnad med en inbyggd processionsordning.
Entren ligger sidoordnad i den monumentala vitkalkade entregaveln, medan den dominerande i gaveln centralt placerade porten används för att träda ut ur kyrkorummet efter
förrättningen. Formspråket i kyrkan är hämtat från gruvindustrins byggnader.
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Arbetarbostäder vid Guldgatan av John Åkerlund

Till sist
Bolidepär ett bra exempel på en "new town" där det nu med ett nästan 60-årigt perspektiv går att se hur de ursprungliga intentionerna har fått komma ut. Gatusystemet är fast,
det har gått att addera nya planer till de gamla och bolidenborna är stolta över sin "stad".
Resultatet av alla ansträngningar genom åren att i en bra och mycket intressant stadsplan
ägna omsorg åt bebyggelsen ser vi idag i den mycket fina miljö som har skapats i Boliden.
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Egnah.em vid Ringen i Boliden

Peter Cellsings kyrka i Boliden
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Mera att läsa om Boliden
Nedanstående förteckning över artiklar, böcker och småtryck är ett urval som framtagits
av S-H Viklund. Utgångspunkten har varit den forteckning som fanns i en särskild "välkomstmapp". Därefter har sådant medtagits som finns tillgängligt antingen på Skellefteå folkbibliotek, Folkrörelsearkivet eller på Skellefteå museum. Bolidens Hembygdsförenings krönikor har ej medtagits - vi hänvisar till Lil Hjertströms historik mm.
Titta även gärna i två bibliografier, dels "Övre Norrland i litteraturen" av Erik Marklund
(1963), dels "Litteratur om svenska industriföretag" av Inga-Britta Sandqvist (1979)!
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och byggnadermed bevarad tidskaraktär/Annika Sander.- Skellefteå, 1980. (Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Skellefteå kommun; 10).
Ett besök i "Västerbottens Klondyke": Boliden, samhället som vuxit upp med amerikansk fart och nu aspirerar på att bli granläet~
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BFFI-guiden (klubbtidning för Bolidens Förening För Idrott). Nr 1/1977-. OBS! Första
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Bolidens FolketsHusförening: jubileumsskrift 1926-1946.- Umeå, 1946.
Bolidens Folkets Husforening 1926-1936 samt styrelsens och revisorernas berättelser
1936. - Umeå, 1937
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1980.
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- Brage 1934.

44

Ek, Stig: Boliden 50/text: Stig Ek; foto: K W Gullers m fl. - Stockholm, 1975.

(Falkman, Oscar:) Bolideruöretaget.- Stockholm, 1938.
F alkman, Oscar: Bolidens gruvaktiebolag. - Skandinaviska kreditaktiebolaget: Kvartalsskrift, juli 1931.
Falkman, Oscar: Bolidens malmförekomster.- Teknisk Tidskrift 1930:45.
Falkman, Oscar: Så böljade Boliden.- Stockholm, 1953.
Finnforsrövarna: historiska dokument från 1500-talet/inledning: Ernst Westerlund; efterord av Lil Hjertström. - Skellefteå, 1972.
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Ström, Bo: Boliden- Sveriges Klondyke.- Vårt Hem, dec. 1927.
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SKEFO, förening för Skellefteforskning
Inbjudan att bli medlem i föreningen
År 1985 togs initiativ till bildande av en arbetsgrupp för samordning av och information
om forskningsinsatser i Skelleftebygden. Stomme i arbetsgruppen utgjordes av företrädare for Demografiska databasen och vissa institutioner vid Umeå universitet, Folkrörelsearkivet i Västerbotten samt institutioner och föreningar i Skelleftebygden.
Vid årsmöte den26mars 1987 ombildades arbetsgruppen till en ideell förening, stadgar
antogs och styrelse valdes. Ordforande i styrelsen blev Zolo Östlund, sekreterare John
Olofsson och kassör Pär Andersson. I skrivande stund är Östlund kvar som ordforande
och Inez Berggren ny kassör. För närvarande har inte SKEFO någon sekreterare efter
John Olofsson.
M d/sättningen for föreningens verksamhet anges i stadgarna§ 1: "SKEFO har till målsättning att befrämja, samordna och informera om forskning avseende Skelleftebygden.
SKEFO skall därvidlag aktivt samverka med andra organisationer, institutioner och enskilda som bedriver sådan forskning". I § 2 anges att som medlem antages enskilda, organisationer och institutioner som är beredda att stödja foreningen och verka för dess
'
målsättning.
Verksamheten. Just nu står samordnings- och informationsuppgifterna i förgrunden. Meningen är att under en följd av år hålla ett antal forskarkonferenser i olika centralorter i
Skelleftebygden i samarbete med Norra Västerbotten. Dessa konferenser avses vara öppna för allmänheten. En sådan konferens hölls under två dagar hösten 1986 på församlingshemmet i Skellefteå, en andra ägde rum hösten 1987 i Byske, en tredje hölls hös:
ten 1988 i Boliden. Avsikten är att fortsätta i Jörn, Burträsk, etc och på varje ort belysa
viktiga händelser i just den bygdens näringsliv och kultur.
Styrelsen, som leder verksamheten, är medveten om att förväntningarna på föreningens
insatser är större än vad de ekonomiska tillåter. SKEFO har erhållit föreningsbidrag från
Skellefteå kulturnämnd för 1989 och har sökt liknande bidrag för 1990, men ytterligare
resursförstärkning är önskvärd. Styrelsen har diskuterat annan framtida verksamhet än
konferenserna. Ett aktivt stöd från föreningens medlemmar är betydelsefullt i detta sammanhang. Hjälp oss att sprida kunskap om SKEFO och dess verksamhet!
Medlemskap. Bli medlem i SKEFO! Du är välkommen. Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 25 kronor per år för enskilda och 100 kronor per år för organisationer och
institutioner. Medlemsavgiften kan lämpligen betalas på föreningens postgiro nr: 14 86
88-5, kassör Inez Berggren, Karlgårdsvägen 12, 931 42 Skellefteå. Glöm inte att ange
namn och adress. Ytterligare ex. av denna inbjudan och inbetalningskort kan rekvireras
hos Skellefteå Museums kansli, Nordanå, 931 33 Skellefteå, tel 0910-588 60.
FörSKEFO

Zolo Östlund, ordf

Inez Berggren, kassör
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