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Det här med Skelleftebygdens Guldåldrar!
SKEFO, Skelleftebygdens Lokalhistoriska förening, har under senare jobbat en hel del med begreppet Skelleftebygdens Guldåldrar. Vi har utgått från hypotesen att den historiska utvecklingen inte är
linjär utan att det finns berg och dalar. Så t.ex. har vi funnit att den s.k. stormaktstiden, alltså ungefär
1600-1720, för Skelleftebygdens del innebar stagnation och utarmning, främst genom att så många
unga män försvann i krigen. Medan att kringliggande perioder - som senmedeltiden och frihetstiden
- snarast kan betecknas som just ”Guldåldrar” med betydande utveckling av befolkning och försörjningsmöjligheter. Och båda dessa ”Guldåldrar” manifesteras dessutom genom stora kyrkobyggnadsprojekt, dels den senmedeltida sockenkyrkan i sten - invigd i februari 1507 - och dels den nya
sockenkyrkan i korsform, alltså den nuvarande Landskyrkan, invigd midsommardagen år 1800.
Men i detta nummer av ”Skelleftebygden” är det en annan ”Guldålder” som står i centrum, nämligen
stadens dramatiska utveckling mellan år 1900 och c:a 1915. Det nya seklet firas i Skellefteå med att
staden får ett modernt vattenledningssystem och inviger vattenkonstverket ”Johanna i Parken” och
även - något senare - en ny, imponerande brandstation vid Torget. Och sen följer under de kommande
åren de första bilarnas ankomst, bygget av kraftstationen i Finnfors, det ännu större bygget av Skelleftebanan, dvs. järnvägen mellan Bastuträsk och Kallholmen, där stadens nya hamn placeras och så
1913 den nya landsvägsbron över älven – ”Parkbron” - och att staden fr.o.m. den 1 maj lösgörs från
Skellefteå socken och blir en egen församling med en liten kyrka i hörnet Stationsgatan-Kanalgatan.
Samma år byggs stadens första stenhus, nämligen Sparbankshuset på Köpmangatan, senare ”Ramushuset”, liksom det nya läroverket på Nordanå och det nya lasarettet på Norrböle. Och som något av en
förutsättning för allt detta är tillkomsten av en rad nya industrier, främst massafabrikerna i Örviken,
Ytterstfors och Clemensnäs, medan sågverken fortsatt är dom största arbetsplatserna, främst ångsågarna i Renholmen, Furuögrund, Sävenäs och Bureå. Men även i byarna är befolkningsutvecklingen
stark, med nyodling och tillkomst av nya hemman.
Och en sådan ”Guldålder”måste naturligtvis ackompanjeras av folklig organisering och det är precis
vad som sker under dessa år; de stora folkrörelsernas genombrottsperiod i bygden! Nykterhetsrörelsen
finns redan på plats sen några decennier men skjuter nu verklig fart; får nu samsas med ett stort antal
bönhus- och EFS-föreningar runt om i byar och samhällen. Och nästan samtidigt bildas de första
fackföreningarna, först vid sågverken, men sen även bland flottare, stuveriarbetare, järnvägsarbetare
och fabriksarbetarna i staden. Den första Första Maj-demonstrationen organiseras 1909 i Sävenäs,
där också ett första Folkets Hus kommer till. Konsumtionsföreningar har funnits ett tag men får nu
sitt genombrott, liksom folkbildningens studiecirklar, bibliotek och föreläsningar.
Mycket av denna sjudande utveckling kommer av sig under Första Världskrigets hungerår, som på
många sätt medför ett abrupt slut på denna ”Guldålder”, men en grund är lagd för bygdens fortsatt
positiva utveckling under 1900-talet och inte minst vad gäller åren 1945-65 kan man nog tala om en
ny ”Guldålder”.
Och kanske är det nu dags igen … AIK har åtminstone dragit sitt strå till stacken!
Rolf Granstrand - ordförande SKEFO
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Fem skelleftebyar u
När de historiska dimmorna börjar skingras i mitten av 1500-talet fanns enligt Jordaboken
1543 fem byar i området mellan Norrböle och Bergsbyn, nämligen Böle som senare delades
upp på Norr- och Sörböle, Morön, Hedensbyn, Tuvan och Bergsbyn. Böle omfattade 1543
8 hemman, varav 5 på Norrböle och 3 på Sörböle, Morön 2 hemman, Hedensbyn 10 hemman varav hälften låg på södra sidan av älven, Tuvan 4 hemman samt Bergsbyn 8 hemman.
Hedensbyn var en stor by 1543
och hade tydligen tidigare omfattat Boviken, vilket nämns 1753 i
samband med en tvist om rågångar
mellan byarna. Boviken hade varit
en fäbod under Hedensbyn. Hedensbyn hade på 1500-talet ännu
fiske vid havet vid Fällbäcken,
intill Boviken. Hedensbyn kal�-

las på 1500-talet många gånger
för Byn, en benämning som varit
levande i dialekten ännu i början
av 1900-talet. Hedensbyn kan ha
setts som byn framför andra, alltså
en sorts centrum i älvdalen.
Kyrkbåtar på älven
Skellefteälven var länge en viktig
transportled och byarna nedströms

kyrkan rodde som regel till kyrkan
fortfarande i början av 1800-talet.
På älven färdades även kyrkfolk
från byarna Yttervik, Bureå, Burvik och Bäck. Landvägen användes
då endast en kort tid när isen varken
bar eller brast. Men landsvägen blev
senare viktigare. Yttre Ursviken fick
landsväg först kring 1820.
Sockenkarta från 1664 av lantmätare
Johan Persson Gedda
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under femhundra år
ULF LUNDSTRÖM

Morö by, storskifteskarta 1802.
Stamhemman A och B nere till vänster ligger vid dagens Aldergatan och Lönngatan. Övriga stamhemman
C-F ligger uppe kring Rosgatan. Landsvägens sträckning är i huvudsak densamma som Skelleftehamnsvägen kom att få. Mullberget finns uppe till vänster. Moröskolans läge just utanför kartan längst till höger.
Under 1500-talet bröts kalk i älvdalen på Morön, i Bergsbyn och
i Ursviken. Brytningen fortsatte
i Bergsbyn ända in på 1900-talet.
I Morön drevs en silvergruva under kort tid i kalkstensbrottet men
blev ingen framgång.
En storman i bygden satte stora
spår på byarna i nedre älvdalen.
Det var hövitsmannen Per Olofsson på Bergsholmen i Bergsbyn
som åren kring 1600 var krigsöverste för det norrländska krigsfolket.
Han började köpa upp hemman
och lägga ihop i en stor egendom.
Av två hemman från vardera Hedensbyn och Tuvan skapade han
Risön som tidvis betraktades som
en egen by.
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Handelsbönder och skeppsbyggare
I början av 1800-talet fick handeln
ett uppsving i Skelleftebygden beroende på att handlande bönder
utmanade handelslagstiftningen
och i mer eller mindre trots mot
lagstiftningen började handla med
egna och andras produkter. Nedre
Skelleftedalen fick en lastageplats
omkring 1790 vid Bockholmen,
vilket sannolikt berodde på att Lejonströms sågverk vid nuvarande
Skellefteå landsförsamlings kyrka
behövde en hamn för att exportera
sågat virke. Bräderna forslades
med pråmar på älven. Även tjära
forslades med pråmar från Körran vid nuvarande Nordanå och
ner till Bockholmen. Under bör-

jan av 1800-talet ökade handeln
och varor, som utifrån kom till
Bockholmen, skulle transporteras vidare till området uppe kring
kyrkan. Detta ledde till att många
personer kunde tjäna pengar på att
ro upp varor. En del av roddarna
var kvinnor, de s.k. roddarmadammerna.
Under mitten av 1700-talet uppfördes herrgården Strömsör på
Norrböle av lagmannen Carl Jöran
Furtenback. Under mitten av
1800-talet uppförs i byn herrgårdarna Signesdal, Älvsbacka och
Älvslunda. På Strömsör anläggs
ett skeppsvarv. Exporten av tjära
ökade under 1800-taleti i omfattning och speciellt personer från
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Norrböle skola i början av 1900-talet. Låg där Norrbölegatan korsar dagens E4.
Morön och Hedensbyn anställdes
som tjärvräkare vid tjärhovet på
Körran.
Stadens tillkomst gav nya förutsättningar.
När Skellefteå stad grundades
1845 blev transporterna med yttervärlden knepiga. Varor skulle
forslas på pråmar som roddes på
sträckan mellan staden och hamnen, som nu var flyttad till Ursviken. Roddarmadammerna fortsatte
sin trafik med pråmarna. År 1852
gjordes ett försök med ångslupen
Elida som bogserade pråmarna.
Men älven var svårnavigerad och
ångbåten såldes snart. Situationen
blev alltmera ohållbar. När fartyg
anlöpte Ursviken skulle fartygsbefäl och passagerare ha transport
upp till staden och skjutshållningen i Ursviken var kraftigt underdi6

mensionerad. I mitten av 1860-talet tog Lejonströms sågverk på sig
kostnaden för att muddra älven
och nödåret 1867 kunde ångbåtar
sättas in på älven.
Under 1800-talet berördes inte
dessa byar direkt av sågverk men
däremot blev sågverken viktiga
för sysselsättningen. Själva sågverken kom att uppföras vid älvens mynning, där Sävenäs var
först ut 1859-1860. Men närvaron
till staden gjorde att Norrböle expanderade kraftigt. Transporter
gav sysselsättning åt framförallt
befolkningen i Norrböle. Både på
vägarna och på Skellefteälven.

som tidigare låg där E4:an nu går
och kring Sankt Olovs kyrka, till
ett område norr om staden. Vid
nuvarande Hägglundsgatan fanns
en byplats, som ägdes av byn och
som var platsen för byns soldattorp. Där kom även byns skola att
uppföras. Idag betecknar namnet
Norrböle just området norr om
staden.
ULF LUNDSTRÖM

Norrböle kom att kraftigt omvandlas på grund av närheten till staden. Vid laga skiftet 1883-1886
flyttades den gamla bykärnan,
SKELLEFTEBYGDEN 1/2013

Hedensbyn på 1930-talet. Dagens korsning mellan Skelleftehamnsvägen och Östra Ringen
ligger precis mitt i bilden. Dagens industriområde på ängarna till höger. I skogsdungen
uppe till vänster finns idag stadsdelen Morö Backe. Byns stamhemman A-D i förgrunden vid
vägen mot Bergsbyn. (Obs. Bussen !) Närmast älven då som nu Skelleftebanan.
Tabell som visar den starka befolknings-ökningen i
byarna 1870-1900.

By
Bergsbyn
Hedenbyn
Morön
Norrböle
Risön
Sörböle
Tuvan
Summa
SKELLEFTEBYGDEN 1/2013

1870
388
333
148
221
28
138
85
1341

1880
487
404
164
311
27
150
85
1628

1890
572
432
188
415
30
173
92
1902

1900
681
513
195
572
52
210
90
2313
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EFS och kyrkan - en sp
AV KARL AXEL LUNDQVIST

Docent i kyrkohistoria och f.d. kyrkoherde i Skellefteå Landsförsamling. Artikeln är ett
utdrag ur den nyutkomna boken : ”Från bönhusrörelse till samarbetskyrka”, Artos förlag,
2013.
Skelleftebygden är känd för att
vara en genuin ”Stiftelsebygd”. ”I
våra bygder har denna inomkyrkliga organisation fått en mäktig
utbredning och stort inflytande”,
som prosten Fellström skrev i sin
prästmötesavhandling 1947.
Hur denna relation mellan Svenska kyrkan och EFS har växt fram
i Skelleftebygden är en fråga av
stort intresse. Influenser från den
rosenianska väckelsen i huvudstaden – förutsättningen för tillkomsten av EFS 1856 - kom att
göra sig påmind i bygden redan
på 1840-talet. Dessa förmedlades
då främst genom C. O. Rosenius´
(1816-1868) andliga rådgivare,
som då levde och verkade i Skelleftebygden, nämligen ”profetissan från Storkåge”, Maja Lisa
Söderlund (1794-1851). Hon lät
bygdens folk bli förtrogna med
innehållet i Pietisten, Rosenius´
månatliga tidskrift, i samband med
sin predikoverksamhet.
Åren efter EFS:s tillkomst kom
den då nybildade riksorganisationen att få fotfäste i Skellefteå församling genom komminister Olof
Norrmans (1826-1892) kontakter
med EFS. Det var dock först under
Simon Brandells (1822-1895) kyrkoherdetid (1875-1895) som EFS
på allvar etablerade sig i församlingen. Det är då att märka, att detta skedde utan att någon föreningsbildning ägde rum. EFS växte in i
församlingslivet som ett Kyrkans
lekmannainstrument vid sidan om
8

det reguljära församlingsarbetet
och under Brandells odiskutabla
styre och ansvar. Här fungerade
således EFS som ett ”kyrkligt” organ på ett sätt som man tidigare
och upprepade gånger senare hade
velat se förverkligat även i andra
församlingar. Brandell å sin sida
var EFS:s provinsombud och slöt
självklart EFS-verksamheten in
under kyrkoherdeämbetet. EFS
såg i denne en präst med det rätta
herdesinnet. Detta var så mycket
lättare att göra, som att denne även
i sin förkunnelse var synbarligen
påverkad av lekmannapredikanten
C. O. Rosenius.
Skellefteå Missionsförening
Rent praktiskt kom Brandell att
knyta samman EFS med församlingsarbetet i övrigt genom att 1878
låta bilda Skellefteå Missionsförening med det dubbla syftet, att
verka för såväl den yttre som den
inre missionen. Det primära syftet
med dess tillkomst var, att inordna den fria lekmannaförkunnelse
som fanns, i församlingslivet. Den
skiljde sig från missionsföreningar anslutna till EFS och kunde
sägas vara en ”kyrklig” missionsförening. Således omfattade den
alla intresserade församlingsbor,
förde inte medlemsmatrikel och
hade kyrkoherden som självskriven ordförande.

njuta denna ”kyrkliga” missionsförenings intresse under Brandells
tid. Denne tillsåg att EFS:s mission, som hade upprättats 1861,
erhöll lejonparten, upp till 90 %,
av insamlade medel, medan den
nyss upprättade Svenska Kyrkans
Mission, SKM, (1874) endast fick
en ringa del. Det låg en medveten
tanke och känsla bakom denna
fördelning. Brandell såg nämligen
den förra som ett utflöde ur den
rosenianska väckelsen och som en
trosfrukt, till skillnad mot SKM,
vars tillkomst hade sitt upphov i
ett kyrkomötesbeslut.
Missionsengagemanget var inte
enbart en ekonomisk fråga, utan
det gällde framförallt missionsbudskapet. Faktum är att Brandell
även i det avseendet sökte sina
samarbetspartner inom den rosenianska väckelsefåran. Vid de
stora missionsmötena i dagar tre,
som hölls omkring midsommartid
i samband med missionsföreningens årsmöte, var det talare från
EFS:s expedition i Stockholm som
kallades att medverka, inte från

Det märkliga, eller kanske rättare
sagt det signifikativa, var, att det
var EFS och inte Svenska Kyrkans
Mission (SKM) som kom att få åtSKELLEFTEBYGDEN 1/2013

pänningsfylld relation
SKM. På så sätt svetsades EFS
som rörelse samman med Skellefteå församling på ett mycket nära
sätt. Samtidigt skulle detta komma att medföra spänningar, när vi
kommer in på det nya seklet och
det hade blivit mer eller mindre en
ämbetsplikt för prästerna att stödja
SKM. Följande avsnitt kommer
att ge närmare besked om detta.
Också det andra uppdraget som
Skellefteå Missionsförening hade
åtagit sig, lekmannaförkunnelsen,
stod i direkt linje med det uppdrag
EFS hade satt upp som sin målsättning, nämligen att föra ut evangeliet bland det svenska folket.
Sambandet framstod desto klarare
som att de s. k. församlingspredikanterna, som Brandell lät kalla
genom nämnda missionsförening,
samtidigt hade en djup förankring i den rosenianska väckelsen
även de, något som efter sekelskiftet kom till uttryck i att några
av dessa kom att övergå i direkt
tjänst åt EFS under ett antal år.
Hur pass nära EFS-predikanterna
kom att knytas till Brandell och
hans ämbetsroll kan vi se därav,
att reseombudet Carl Berg (18581928), som 1890 kom att bosätta
sig i Skellefteå, i praktiken kom
att fungera som predikobiträde åt
denne.

”anslutning till” kyrkoförsamlingen. Annorlunda skulle det bli efter
sekelskiftet.
Brytningstider
Vid tiden för Brandells död hade
en förnyelserörelse inom Svenska
kyrkan börjat göra sig gällande
och som fått namnet församlingsrörelsen. Där låg betoningen på
den geografiskt lokalt belägna kyrkoförsamlingen och på prästernas
ämbetsansvar, liksom i strävan efter att engagera lekmän i församlingsarbetet under prästerskapets
ledning.
För EFS med dess lågkyrkliga
lekmannaprofil betraktades denna
utveckling med såväl skepsis som
oro. Eftersom man ville verka som
Svenska kyrkans lekmannainstrument, kände sig såväl ledningen
som fotfolket inom EFS svikna
och ställda åt sidan, när Kyrkan
själv började ta sitt lekmannaansvar.
Dessutom kom SKM under detta

årtionde att också genomgå en
förnyelseprocess. Missionstanken
skulle vara förankrad i Kyrkan
själv och missionsengagemanget
framställdes som en ämbetsplikt
för prästerna. I samband med att
sådana tankar alltmer vann respons i de kyrkliga lägren, uppstod inte sällan spänningar visavi
den redan befintliga verksamhet
som EFS bedrev, såsom i Skellefteå.
Bl. a. till följd av den ovan nämnda
utvecklingen inom Svenska kyrkan kom även EFS att genomgå
en förnyelseprocess åren omkring
sekelskiftet 1900. Det självständighetsdrag som fanns sedan förut
förstärktes under dessa år. En reorganisationsplan presenterades
för 1902 års konferens med bl. a.
en förstärkt föreningsstrategi på
programmet. Det mest påtagliga i
denna förnyelsesträvan kom dock
inifrån rörelsen själv, genom den
ungdomsväckelse som bröt ut i
stor omfattning landet runt och
som fick ett förenande band ge-

Skellefteå församling och EFS
hade således knutit så nära förbindelser med varandra som det gick
att komma under Brandells kyrkoherdetid. Under denna period
hade uttrycket ”fri” i EFS:s stadgar ingen egentlig relevans. Man
verkade förtroendefullt i direkt
SKELLEFTEBYGDEN 1/2013
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nom bildandet av De Ungas Förbund (DUF) 1902. Banden mellan
de lokala kyrkoförsamlingarna
och EFS-verksamheten tänjdes
samtidigt ut, genom de anvisningar som EFS:s högsta ledning lät
sända ut vid denna tid om att helst
hålla det lokala EFS-arbetet åtskilt
från kyrkoförsamlingens.
På den kyrkliga fronten uppstod
likaledes en förnyelsevåg och
ungdomsväckelse under det första decenniet av 1900-talet och
som kommit att få namnet Ungkyrkorörelsen. Till skillnad från
DUF, med dess pietistiska drag,
dvs. med betoning på omvändelsen i ungdomsåren och sammankomster i konventikelliknande
föreningsformer, kom det kyrkliga
ungdomsarbetet att kännetecknas
av att tonvikten var lagd på dopet
med åtföljande konfirmation, och
i synen på tron som en utvecklingsprocess hos den enskilde till
andlig mognad. Här intog församlingsprästen en ledande roll i den
unges andliga mognad.
Carl Berg och Johan Söderlind
Inom Skellefteå församling kom
motsättningarna mellan en EFSrespektive
församlingspräglad
verksamhet att göra sig påminda
efter sekelskiftet. Därvid kom
ungdoms- och missionsengagemanget särskilt i blickpunkten.
Utvecklingen fick det förlopp den
fick främst genom två pådrivande
och viljestarka krafter på vardera
sidan, nämligen det tidigare omtalade reseombudet Carl Berg
och komminister Johan Söderlind
(1866-1951). Den senare tillträdde
sin tjänst 1904.
Berg var den främsta drivkraften
bakom DUF:s snabba etablering i
bygden. Redan 1910 fanns det inte
mindre än 18 sådana föreningar
anslutna till riks - DUF i det dåva-
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rande Skellefteå församling. Denne, som hade stått Brandell lojalt
nära som hans predikobiträde, visade nu prov på en högst avancerad frigjordhet från prästerskapet.
”Vad västerbottningarna sakna i
allmänhet”, yttrade smålänningen
Berg vid ett tillfälle, ”det är en
självständig ståndpunkt gentemot
sina präster.” Berg var även den
som främst kämpade energiskt
för att det ensidiga gynnandet av
EFS:s mission, som Brandell hade
lagt grunden till, skulle få fortgå.
Därvid förekom det t. o. m. planer
på att få Skellefteå Missionsförening ansluten till EFS.
Med Söderlinds ankomst till församlingen hade den fått en präst,
som i sig förkroppsligade församlingsrörelsens idéer och sedermera även ungkyrkorörelsens. Hans
starka kyrko- och ämbetstänkande
kom därvid tydligt i dagen. Som
han vid ett tillfälle 1907 uttryckte saken: ”Det är inte så litet om
man blott för en gångs skull få slå
kyrkmurarna omkring församlingens ungdomsskara. Omöjligt är
då inte, att den känslan vaknar till
liv hos de unga: inom dessa murar har vi döpta och konfirmerade
församlingsmedlemmar vår rätta
plats.”
Söderlind var den drivande kraften bakom tillkomsten av Skellefteå Ungdomsförbund 1906, uppbyggd efter församlingsrörelsens
idéer. Från EFS:s sida kom denna
att framstå som en splittringsfaktor
i syfte att konkurrera ut de redan
existerande DUF - föreningarna.
Ungkyrkorörelsen i Uppsala, som
växte fram under senare delen av
det första decenniet på 1900-talet,
kom likaledes att i Söderlind få en
kraftfull företrädare. Han drog sig
inte heller för att uppta kampen för
att åstadkomma en jämnare fördel-

ning av insamlade missionsmedel,
efter Brandells ensidiga gynnande
av EFS:s mission. I sin kamp för
sina ideal kom dock Söderlind att
ådra sig EFS-folkets missnöje, något som skulle visa sig vid det följande kyrkoherdevalet 1922.
Inga frikyrkor i socknen
Trots de spänningar som hade
uppstått i Skelleftebygden mellan Kyrkan och EFS´, betraktades
de dock troligtvis som en enhet
bland befolkningen. Flera faktorer
bidrog till detta. Det symbiotiska
förhållande som hade rått under
Brandells dagar förbleknade inte
så lätt. Framförallt kom det nära
sambandet till uttryck i gudstjänstlivet i byarna. Redan den invanda
ordningen att bönhusen och skolorna endast stod öppna för de två
nämnda kategorierna gav uttryck
åt en exklusivitet i deras verksamhet i jämförelse med frikyrkorna.
Några sådana existerade överhuvud taget inte i landsförsamlingen, däremot i staden. Det kunde ju
tänkas att en sådan önskade hålla
gudstjänst i någon by, vilket då
inte var tillåtet. Denna restriktiva
hållning hade sitt upphov från Simon Brandells tid i församlingen
och hans bestämda motstånd mot
”främmande läror”, då främst i
form av den waldenströmska försoningsläran, men drabbade även
övriga frikyrkor. Ännu under
1950-talet tillämpades denna princip fast och bestämt, åtminstone i
vissa byar.
Den gudstjänstform, som följdes
även i byarna, kom i sin tur att förläna en ”kyrklig” prägel åt samlingarna i bönhusen. Med traditionens hjälp från byabönernas dagar
var det en självklarhet, att Svenska
kyrkans högmässoordning skulle
följas på söndag förmiddag, även
av EFS-predikanterna. Avvikelser
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från, än mindre uteslutning av ritualen, tolererades inte. Långt in
på 1900-talet fanns det speciella
personer utsedda i byarna för att
övervaka att allt gick ”ordentligt”
till. EFS-predikanterna i bygden
gick lojalt in under denna ordning.
Det hade även kommit till en annan gemensam ordning under
Brandells dagar, nämligen den
att man sjöng ur Psalmboken på
söndag förmiddag men ur Sionstoner på eftermiddag. Denna ordning hade börjat följas, sedan EFS
1889 hade utkommit med sin första upplaga av nämnda sångbok.
Som det är lätt att föreställa sig,
så var det ett smidigt sätt att låta
bådas sångskatter komma till pass,
och Sionstoners speciella karaktär
med väckelse- missions- och hemlandssånger blev inte bortglömda.
För en rörelse som EFS var det angeläget vilket prästerskap församlingarna fick. Det var ”väckelsepräster” som EFS-folket föredrog.
Med stort intresse och engagemang hade man följt valet av
efterträdare till Simon Brandell,
och med glädje och höga förväntningar mottagit utnämningen av
den EFS-sinnade prosten i Piteå,
den utpräglade ”väckelseprästen”
Gustaf Höijer (1849-1898) till ny
kyrkoherde. Men så inträffade det
oväntade och för EFS-folket speciellt smärtsamma redan året därpå, med Höijers hastiga bortgång.
Hans efterträdare blev nu Carl
Theodor Åberg (1848-1922), en
fridens man och en uppburen predikant, som kom att ställas inför
svåra ställningstaganden till följd
av de tidigare omnämnda motsättningarna. Själv var han samtidigt
EFS:s provinsombud och fick
spela vågmästarrollen i brytningstider.
Den andre av hans komministrar
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att här omnämna, vid sidan om
Johan Söderlind, var K. A. Fellström (1878-1975). Denne kom
att inta en neutral hållning i det
spänningsförhållande, som blev
ett utmärkande drag i församlingslivet under prosten Åbergs hela
tjänstgöringstid. Denne kom helt
följdriktigt att bli vald till hans efterträdare framför Söderlind. Han
ansågs vara mest positiv av de två,
sett ur ett EFS – perspektiv.
KARL AXEL LUNDQVIST

Kyrkoherde K A Fellström

Men detta rafflande kyrkoherdeval 1922-23 är en annan
historia, bl.a. skildrad i ”Skelleftebygden” 2003/1.
Och om den spännande fortsättningen på relationen mellan EFS och kyrkan i Skelleftebygden kan man läsa i
den nyutkomna boken ”Från
bönhusrörelse till samarbetskyrka”, Artos, 2013.
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Protokoll vid sammanträde med Arbetsdirektionen för brobyggnaden öfver
Skellefteå älf vid Skellefteå stad den 5 december 1911.
•••••

§ 5. Som nu landfästen och pelarne äro fullbordade, afsynade och godkända beslöts
att slutlikvid skulle utbetalas till entreprenörerna för ofvannämnda arbeten och
beslöt äfven Arbetsdirektionen att såsom sin åsigt uttala, att ifrågavarande arbeten
blifvit utförda med synnerlig omsorg och till dess fullkomliga belåtenhet.
•••••

(Utdrag ur original i Kommunarkivet.)
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OBS! På båda bilderna Karlgårds ladugårdslänga i bakgrunden. Numera riven.

Ur protokoll den 16 maj 1913:
•••••

§ 1. Anbud å målning af järnöfverbyggnaden å bron hade genom kungörelse i
ortstidningar infordrats, och hade endast målaren A.H. Roslund i Jörn anmält sig
att arbetet verkställa till ett pris af 2.390 kronor.
Detta anbud beslöt Arbetsdirektionen att antaga.
•••••

(Utdrag ur original i Kommunarkivet.)
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Stiftelsen Tryggheten ett unikt samarbetsprojekt!

AV KARIN PERSSON

Första gången jag i kyrkliga sammanhang hörde talas om önskemålet om ett hus för våra
äldre var 1989. Jag var ute på stan och mötte en medlem i Pingstkyrkan som frågade: - ”
Karin, vad ska vi göra för våra gamla så att de får den hjälp och den tillsyn de behöver. Det
är så många som lever otryggt och så många anhöriga som är oroliga.”
Vid ett sammanträde med Skellefteå kristna samarbetsråd samma
år talade två medlemmar från Filadelfiaförsamlingen
engagerat
om önskemålet om ett ekumeniskt
hus, där det skulle kunna skapas
trygghet för de äldre. I samarbetsrådet, där samtliga församlingar
i stan ingick, mottogs tankarna
väl och några fick i uppgift att undersöka om det fanns ett lämpligt
hus. Det kom förslag på ett hus Gläntan - , men det visade sig vara
olämpligt på grund av många invändiga trappor. Ärendet lades till
handlingarna.

viktigaste var ändå att församlingarna måste bestämma om de
skulle gå in i projektet. Om tre
av de sex församlingarna - Sankt
Olov, landsförsamlingen, EFS,
missionskyrkan,
pingstkyrkan.
Frälsningsarmén - sa ja, så skulle
arbetet gå vidare. Det var ett stort
beslut som församlingarna hade
att ta ställning till. Stor aktivitet
i Kristna Samarbetsrådet och stor
aktivitet i församlingarna. Han
som rådde om tomten var tålmodig. Sammanträdena avlöste varandra. Absolut sista datum för besked sattes nu till den 7 december.

Men hösten 1991, cirka två år senare, presenterade en arbetsgrupp
inom Filadelfia-församlingen ett
nytt förslag. Hotell Hof, som gått
i konkurs, var till salu. En grupp
tillsattes som skulle göra en utredning. Skisser på ombyggnadsarbeten gjordes och en grovkalkyl togs
fram. En köpesumma på 5 milj
erbjöds, men banken godtog det
inte. Ärendet lades åter till handlingarna efter ett halvår. Dock; ungefär samtidigt var det någon som
fått veta att det fanns en byggfärdig tomt nästan mitt i stan, i hörnet Storgatan – Tjärhovsgatan. Intressant!

Ett annat datum som var viktigt
var den 31 dec för innan dess måste en grundbottenbesiktning äga
rum för att de förmånliga lånevillkoren skulle gälla; med andra ord
måste man gräva en grop där huset
skulle stå.

Hösten 1992 blev det en hektisk
tid då det fanns ett sista datum
för besked om tomtköp i mitten
av november. Men det första och
14

Dags för beslut
Sankt Olovs församling, landsförsamlingen, EFS och missionsförsamlingen sa ja. Men vid votering
i Filadelfiaförsamlingen, därifrån
förslaget kommit, blev det nej; en
knapp majoritet avslog. Och det är
ju inte svårt att förstå hur initiativtagarna och eldsjälarna kände
sig. Frälsningsarmén sa redan från
början nej av ekonomiska skäl.

Beslut fattades alltså att huset
skulle byggas som ett komplement
till kommunens servicehus. Samarbetet med kommunen var bra
och kommunen informerades kontinuerligt.
Stiftelsen bildas
I december 1992 bildades Stiftelsen Tryggheten med en ordinarie
ledamot och en ersättare från var
och en av de fyra bildarna, alltså
församlingarna. Tryggheten var
ett ledord; det var ett arbetsnamn
och det blev också stiftelsens
namn. I stadgarna: Stiftelsen har
till ändamål att för i huvudsak
äldre människor i Skellefteå ombesörja tryggat boende med en
kristen social inriktning.
På tomten hade befintliga byggnader rivits och grundbottenbesiktning kunde ske sista veckorna
1992. Vi klarade det!
Byggnadslov beviljades av kommunen och lån beviljades av Sparbanken, alltså Swedbank.
I juni 1993 togs det första spadtaget.
Ordförande i byggnadskommittén blev Dan Sigurdson, ordinarie
ledamot för EFS, med erfarenhet
av en egen byggfirma, som dock
inte anlitades vid bygget. Han blev
också när huset var färdigbyggt
ansvarig för förvaltningen och har
varit det till helt nyligen..
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Dags för hyresgäster
En stor skylt var uppsatt på angränsande tomt. Där fanns uppgift
om vem som tog emot intresseanmälningar och så informerades det
i församlingarna. Till dem som
ringt och hört sig för och skickat
intresseanmälning sändes det i oktober 1993 ut informationsbrev.
Åren i början av 90-talet hörde
man ofta talas om sjuka hus och
det här huset fick inte bli sjukt. Ett
friskt hus för hyresgästerna och
ett friskt hus för hemtjänstpersonal och andra.
En del av huset är också allergianpassat och där får man inte ha husdjur eller röka. Arbetarna städade
efter sig varje dag, så att det inte
skulle ligga materiel och mögla i
någon vrå och kommunhälsans
doktor kontaktades för råd om
lämpliga material, naturmaterial.
I korridorerna klinker, alla golv
har parkett förutom i badrummen.
Huset är fyra våningar högt med
den översta våningen indragen 70
cm. Stadsplanen medgav endast
3-våningshus.
Vi var tre personer som bestämde
vilka som skulle erbjudas lägenhet. 48 lägenheter hade vi att erbjuda: 24 st 2-rummare: 60-70
kvm. och 24 st 1-rumslägenheter
cirka 50 kvm. Redan i jan 1994
hade önskemål kommit om 37
st 1-rumslägenheter och 93 st
2-rumslägenheter, dvs. 130 aktivt
sökande till de 48 lägenheterna!
Och två månader senare i mars
1994 påbörjades fördelning och
visning av lägenheterna. Lägenheterna var långt ifrån färdiga,
men ändå var 26 lägenheter av 48
uthyrda i mitten av mars och vid
midsommartid samtliga. Vi var
mycket angelägna om att samtliga
lägenheter skulle vara uthyrda när
huset var färdigt för hyresintäkSKELLEFTEBYGDEN 1/2013

terna var viktiga. Idag finns det
50 lägenheter i huset genom att
ett personalrum och ett bibliotek
gjorts om till lägenheter.
Pampig invigning
Inredningsarkitekten
Ragnar
Lundberg, som varit ordförande
i Kristna samarbetsrådet, var den
verkliga eldsjälen och jag är övertygad om, att om inte han hade
varit så säker på projektet och om
han inte hade trott på att alla hinder skulle kunna besegras, så hade
inte huset kommit till stånd. Ragnar Lundberg var sedan den som
färgsatte och föreslog möblering.
Ingivningen ägde inte rum förrän
den 10 sept; tre månader efter det
att den första hyresgästen flyttat
in och det för att alla lägenheter
då hade blivit bebodda. En lördag
blåstes det en trumpetfanfar, ungdomar sjöng, det var invigningstal,
flagghissning, tal av nyckelpersoner och hälsning från stiftelseförsamlingarna.
På innergården finns ett lusthus,
en pergola, en damm med fontän
med en välvd bro över. Och i källaren två övernattningsrum och ett
hobbyrum. Brandlarm och trygghetslarm är installerat.

Service från hemtjänsten erbjuds.
Föreståndaren ansvarar för verksamhet som ska ge gemenskap:
morgonbön två gånger per månad, lunchbön två gånger per månad, mässa en gång per månad,
program av allmänintresse med
servering två gånger per månad,
våffelfest, sommarfest, surströmmingsfest och julfest. Dessutom
spontana och planerade samlingar
i allrummen som initieras av hyresgästerna själva. Så har åren
gått. Vi i styrelsen är glada över
alla trevliga hyresgäster vi lärt
känna och över vårt fina hus. Och
naturligtvis över alla positiva uttalanden från besökare från när och
fjärran. Vi har en önskan om att vi
ska få fortsätta i samma anda.
KARIN PERSSON
Sekreterare i Skellefteå kristna
samarbetsråd, när tanken om ett
seniorboende väcktes och projektet bestämdes, sekreterare i Stiftelsen Tryggheten från 1992 till
och med 2000 och därefter ordförande.
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Att växa upp i Sankt Olovs

AV ANNA-STINA WIKSTRÖM

Församlingspedagog och numera studiekonsulent hos studieförbundet SENSUS i Skellefteå
Mina första minnen från själva
kyrkan är från Söndagsskolan i
brudkammaren.En glad tant tog
alltid emot - Anna Elversson? och man fick en stjärna att klistra
varje gång på en blå stjärnhimmel,
kanske över stallet i Betlehem. Den
bilden fick man sen med sig hem,
när alla stjärnor var på plats. Söndagsskolans avslutning på våren
gick med buss till Tuvagården. Det
var något alldeles extra! Den finns
en bild i mitt barndomsalbum, där
vi står hand i hand framför bussen innan avfärd. Närmast håller
jag i lekkamraten - och sedermera
skol- och körkamraten - Göran,
som ler sitt stillsamma leende. Jag
ser förväntansfull ut och har fin
kappa, hätta och lackskor på.
När vi flyttade till den nybyggda
”Bågen” fanns samma glada tant
där! Söndagsskolan hölls i den lokal där jag även började skolan, på
baksidan av huset. Nu hörde jag
till de större barnen och fick hjälpa
till att dela ut sångböckerna!
Att sjunga var mitt liv, redan då!
I Ulf Sundmans barnkör fick man
börja, när man kunde läsa. Ingen
match – jag var snabb med läsandet och i den då nybyggda Sankt
Olovsgården vid Stations-gatan
övade vi. Man fick gå uppför
många långa trappor till körrummet. Vi fick en ny bok att sjunga
ur; Kyrkovisor för barn. Jungfru
Maria, jungfru Maria sjöng vi!
Så kom jag in i konfimationsåldern. Det blev i en sommargrupp
som jag kom att ”läsa”. Bara flick16

or, så klart, cyklade ut till Tuvagården, där Lars Jonsson försökte inspirera oss att läsa på, vi fick läxor
mellan gångerna. Förklaringarna
till trosbekännelsen – ja, jag kan
väl nästan dem ännu. Och hur fick
han oss att sjunga ”Gud trefaldig statt oss bi” (Psalm 22 i den
gamla psalmboken), det kan man

undra? Jag tror att det vore lönlöst
att försöka ens, med konfirmanderna av idag! Under förberedelserna gick vi i kyrkan, såklart. En
gång minns jag särskilt; det var en
grupp ungdomar som medverkade
med ett kyrkospel! Åh, vad det
såg häftigt ut! Jag ville verkligen
också få vara med om det!
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Den där långa trappan i Sankt
Olovsgården, blev så småningom
mycket hemtam; där uppe under
taket övade även Sankt Olovs ungdomskör. I den gröna Körboken
fanns ”Tätt intill korset” m fl. Ofta
sjöng vi vid gudstjänsterna i den
nya Alhemskyrkan. Vi sjöng glada sånger som Gärdebylåten och
”Över bygden”, som vi tog med på
körresor till Skellefteås vänorter i
Finland och Danmark, och till Ragunda.
Körer och kyrkospel
I kören fanns gänget, och ett par
av dem som gjorde kyrkospel
också! Och nu var jag med! Vi var
fyra tjejer från min ”konfagrupp”
som började samtidigt, i både kören och ungdomskretsen. Det var
ingen skillnad egentligen, bara det
att efter sången gick vi ner i käl-

laren. Rundpingis, fika, samtal,
brasa och aftonbön i kryptan. Nu
var ”Olles” mitt andra hem i några
år. Pappa undrade stillsamt vilket
som var viktigast; han tyckte att
det verkade som om jag hade skolan som hobby! Många var de fredagskvällar som vi knappt hann gå
och lägga oss innan det var lördag.
Vaktmästarna, Renlings, bodde i
samma hus. Vi fick förvalta nyckeln, och smyga upp på natten för
att släppa ner den i deras postlåda.
Vi fick utrymme, frihet, ansvar
och mycket, mycket roligt med oss
i livsbagaget!
Stor betydelse
Att barn- och ungdomsarbete i
församlingen har betydelse för hur
församling byggs – det är väl min
start i livet i ”Olles” ett bra bevis
på. Mitt liv kom att handla väldigt

mycket om Svenska kyrkan, och
om just barn- och ungdomsarbete. Som församlingsassistent och
pedagog har jag fått vara vuxen
förebild för många. Släkten följa
släktens gång, visst så är det! I dag
är barn- och ungdomar fortfarande viktiga i församlingens arbete.
Konfirmander cyklar på Gotland
och spelar fotboll – och får mycket
med sig i sina ”livsbagage”. Barnkörer sjunger och leker och i den
öppna förskolan möts familjer
med små barn – där de vuxna
oftast kan berätta om sina barndomsminnen från barntimmar,
miniorer, juniorer och ”konfa”.
ANNA-STINA WIKSTRÖM

Ungdomskören (1970) inför en fyradagarsturné till Finland. Dirigent Kerstin Öberg. Artikelförfattaren längst till vänster.
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Och staden fick så en ny hamn...
AV BRITT-INGER STOLTZ

Journalist och författare till den aktuella boken om Skellefteå hamn 1913-2013
¤ År 1902 ingick staden till Konungen med anhållan om bibana
från Bastuträsk via Skellefteå till
Sävenäs. Den järnvägskommitté
som skulle lösa frågan lät lotskaptenen Bengt Östrand undersöka
om Kallholmsfjärden var lämpad,
innan Stadsfullmäktige förklarade staden villig att bygga en erforderlig
hamn.
¤ År 1907 beslutade Riksdagen
anlägga bibanan till kusten. I juni
1907 beslutade Statsfullmäktige
på Magistratens förslag att låta
Järnvägskommittén utreda hur
stort område som behövdes till
hamn-anläggningen i Kallholmsfjärden. År 1908 fick ingenjörsfirman Unander & Jonsson uppdraget att ta fram ritningar och
kostnadsförslag på dels en erforderlig dels en fullständig utbyggnad av hamnen.
Under hösten återkallade stadsfullmäktige ett förslag från Kungl.
Maj:t på en erforderlig hamn som
skulle ha kostat 575 000 kronor att
bygga. För att sänka kostnaderna
till 430 000 kronor lät man fastställa ett förslag med mindre djup
vid kaj. Järnvägskommittén föreslog sedan att Stadsfullmäktige
skulle ordna en erforderlig hamn i
Kallholmsfjärden
¤ År 1910 åtog sig staden att bygga en hamn enligt ingenjörsfirmans förslag samt att utvidga den
i framtiden om Kungl. Maj:t skulle anse det vara lämpligt. Förslaget
innebar kajer i trä, 100 meter med
6 meters djup och 180 meter med
18

5 meters djup under lågvattenytan
samt areal för upplag och varumagasin på 13 765 kvadratmeter.
¤ Kungl. Lotsstyrelsen samt
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen avstyrkte på grund
av det ringa vattendjupet. Kungl.
Järnvägsstyrelsen framhöll att ett
större vattendjup vid kaj skulle
vara mer acceptabelt men att man
måste ta största möjliga hänsyn till
stadens ekonomiska resurser.
Några malmtransporter från hamnen av mer nämnvärd betydelse
tycktes inte vara att räkna med.
Men om sådan export skulle komma ifråga längre fram skulle det
kräva en så särskild och dyrbar
kaj-anordning att man inte kunde
begära att Skellefteå stad skulle
betala det då. Stadsfullmäktiges
förslag var otidsenligt för större
förhållanden, men fullt tillfredsställande för dåtidens behov och
för avsevärd tid framåt, ansåg
Kungl. Järnvägsstyrelsen.
¤ På Järnvägsstyrelsens förslag
hade Stadsfullmäktige anhållit hos Kungl. Maj:t om rätt att
tvångs-inlösa nödvändigt område
för hamnanläggningen från Yttre
Ursviken i augusti 1908.
Kungl. Maj:t biföll med omedelbart tillträde till 373 hektar inklusive vattenområden i maj 1911.
Staden uteslöt Sävenäs vilket
minskade området till 265 hektar.
Marklösen på 95 650 kronor utdömdes av Häradsrätten.
¤ Även Arbetschefen R. Ekwalls
revidering av Unander & Jonssons
förslag godkändes och fast-ställ-

des. Han flyttade kajen på djupare
vatten och hamnplanet längre in i
fjärden för att minska be-hovet av
utfyllnad. Upplagsplatser och varumagasin utökades. Kajen skulle
kortas och ersättas av ännu en kaj.
En yttre stenkaj för större fartyg
skulle förses med träkajer på båda
sidor.
¤ I januari 1912 inleddes arbetet
med kajerna. Hamnplanet utfylldes med muddermassa. Ett grund
utanför östra kajen sprängdes bort
och stenarna avlägsnades. Hamnstyrelsen avtalade med Salt-holmen om leverans av 2 000 kubikmeter sand till magasinsgolven och
lera till att hårdgöra hamn-planet.
En provisorisk kontorsbyggnad
uppfördes på Kallholmen.
¤ I maj 1912 tvångsinlöstes mark
för landsväg, järnväg och elektrisk
ledning från Klemensnäs till Kallholmen. Disponent Herman Anrep
och hamnmästaren Axel E. Öhlin
skulle uppräkna och värdera skogen. Statsfullmäktige beslutade att
hamnstyrelsen fick bygga vägen
enligt R. Ekwalls förslag utan att
invänta Kungl. Maj:ts beslut om
statsbidrag. I oktober köptes jord
á 50 öre per kvadratmeter för bygge av landsväg från Kallholmens
järnvägsstation till Kallholmen.
¤ Utfyllnaden var klar i oktober
1912 och i november stod kajer,
hamnplan, hamnspår och lastnings-anordningar klara och man
var redo att ta emot trafik. En lyftkran som kunde lyfta 12 ton levererades till kajen från Västerås
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Från invigningen år 1913.

Från vänster till höger: Nils Wikander, Öhrviken; Petrus Burman, Ske-å; A.E. Andersson, Sörböle;
okänd deltagare; Emil Lagerqvist, Ske-å; Hj. Armfeldt, Ske-å; Gust. Wallman, Ursviken ; E. Fjellström, Ske-å; G. Borg, Ske-å; Hj. A. Lindgren, Ske-å; C.H.Nygren, Ske-å; G. Åséll, Ske-å; Helge
Ruth, Ske-å; O.V. Tennman, Ske-å; Mauritz Abrahamsson, Ske-å; J.C.Nilsson, Kåge; Carl Bergmark, Kåge; Nik. Lundström, Ske-å; Edv. Törnstén, Ske-å; Sign. Bergmark, Kåge; J.H.Karlsson,
Ske-hamn; F. Steneberg (sånganf.), Ske-å; kapten B. Jensén, s/s Hedvig; R. Insulander, Öhrviken;
Knut Liedgren, Bergsbyn; J. Gisholt, Bureå; Börje Lagergren, Ske-å; A.E.Öhlin, Ske-hamn; Arthur
Alm, Ske-å; Arv. Lidén, Ursviken; okänd deltagare; K.J. Lindberg, Ske-å; P. Zimdahl, Brännan; J.
Nordlinder, Ske-å; Joh. Lindgren (sångare), Ske-å; lotskapten Bohm, Luleå; A. Holden, Clemensnäs; A. Dahlqvist, Ske-å; Carl Öqvist, Ske-å; M.F. Öhman, Ske-å; Ludv. Cimmerlund, Ske-å.
Mekaniska Verkstad. O.A. Wikström fick entreprenaduppdraget
att uppföra två varuskjul på hamnplanet för högst 25 000 kronor.
Man begärde hos stadsfullmäktige
att få hyra ut magasinstomter på
10-40 år. Stadsfullmäktige beslöt
att hamnen skulle heta Skelleftehamn.
¤ I december 1912 fick distriktschefen major E. Westberg hamnstyrelsens uppmaning att besikta
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hamnen. Dykare skulle undersöka
förhållandena vid kaj och därför
inköptes dykarapparat och
annan nödvändig utrustning. Vid
besiktning den 8-10 maj 1913
tillstyrkte man att hamnanläggningen skulle godkännas. Anvisningarna ansågs väl uppfyllda
med upplag och varumagasin på
22 000 kvadratmeter, kajlängd
412,5 meter, vattendjupet 6 meter
under antagna lågvattenytan och

kajplanen 75 meter bred samt två
hamnspår och båtbrygga vid Sörfjärden; det mesta mer tilltaget än
i den ursprungliga planen. Kungl.
Maj:t bekräftade godkännandet
av hamnanläggningen i november
1913.
BRITT-INGER STOLTZ
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Kyrkoherden som inte hade
någon kyrka

AV CURT HOLMBOM

Artikeln är ett något förkortat utdrag ur boken ”90 år med Sankt Olovs församling”, som
utkom 2003 med Karin Persson som huvudredaktör. Holmbom är pensionerad adjunkt och
har under trettio år varit förtroendevald inom församlingen.

”Äntligen stod prästen i predikstolen !” Så börjar en av våra mest
älskade romaner, nämligen Gösta
Berlings saga av Selma Lagerlöf.
Förmodligen kände Skellefteborna
det på samma sätt Mikaelidagen
1913, när de deltog i den högtidliga installationen av församlingens
förste kyrkoherde, Olof Theodor
Wermelin.
Det hade varit en besvärlig tid.
När Skellefteå stad fick rätt att
bilda egen församling fr.o.m. den
1 maj 1913, hade Kungl. Maj:t.
ställt som villkor att kyrka skulle
byggas inom tre år och dessutom
att en begravningsplats utan dröjsmål skulle anläggas. Detta var en
nästan övermäktig uppgift för den
nya församlingen, som bestod av
endast 1 586 personer. Det gamla
bönhuset på Stationsgatan skänktes till församlingen, försågs med
torn och klocka och fick tills vidare fungera som provisorisk kyrka
och staden överlämnade den gamla herrgården på Strömsör till församlingen som prästgård.
Under våren 1913 utannonserades
kyrkoherdetjänsten. Man hade
tänkt att provpredikan före valet
skulle ske i den stora sockenkyrkan, vilket avvisades av domkapitlet; provpredikan fick ske i
bönhuset. Tre ställde upp; komminister Nils Johan Norberg från
Piteå, kyrkoherde Albin Marklund
från Bygdeå och så då Olof Theodor Wermelin, kyrkoherde i Töre.
Valet skedde den 1 juni 1913 och
289 män och kvinnor deltog; vid
kyrkoval gällde allmän rösträtt
från 1910, medan kvinnor fick
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rösträtt i politiska val först 1921.
Wermelin blev vald med 174 röster; Norberg fick 85 och Marklund
30 röster.
Vem var då denne Olof Theodor
Wermelin ?
Jo, han var född 1865 i Brunskogs
församling i Värmland, liksom
ungdomsvännen Olof Bergqvist,
som sedermera blev Luleå stifts
förste biskop 1904-1937. Under

1880-talet studerade båda teologi i
Uppsala, liksom en tredje kamrat,
Per Persson från Gävle. Denne och
Olof Theodor blev dessutom svågrar, efter att gift sig med systrarna
Elin och Signe, som var döttrar till
den kända skolmannen och läroboksförfattaren B.C. Rodhe. År
1892 avlade Wermelin prästexamen och fick sin första tjänst i Alsen i Värmland och fortsatte därefter till Hede i Härjedalen, innan
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ungdomsvännen Olof Bergqvist,
då kyrkoherde i Gällivare, kallade
honom norröver att bli järnvägspräst i Vassijaure vid den ännu
inte färdigbyggda Ofotenbanan.
Att tjänstgöra som själasörjare för
de tusentals rallare som byggde
denna bana genom fjällkedjan
över till Narvik var säkert en tuff
uppgift för den unge prästen.
Olof Theodor Wermelin var ingen
storväxt man. Däremot hade han
en kraftfull framtoning som ibland
kunde skrämma eller åtminstone
inge respekt. Han hade också en
underfundig humor; ”ofta med en
tillsats av attiskt salt”, som biskop
Bergqvist uttryckte det i sitt minnestal vid Wermelins bortgång.
Att se det nya växa fram
Efter ett mellanspel i Uppland fick
han 1909 tjänsten som kyrkoherde i den nybildade församlingen
Töre, som just brutits ut från moderförsamlingen Kalix. Men trots
den delvis problematiska erfarenheten av att bygga upp en församling från grunden, så sökte han
sig alltså till en liknande uppgift
i Skellefteå bara några år senare.
Kanske sökte sig den växande
familjen till en stad för att ge de
sex barnen bättre utbildningsmöjligheter ? Och måhända var han
entreprenören som älskade att att
se något nytt växa fram och som
tyckte om att organisera det nya
- och i Skellefteå fick Wermelin
verkligen ta itu med organisationsarbete. Men han fick också
skriva – för hand - de otaliga protokollen från bl.a. kyrkostämma,
kyrkoråd,
kyrkobyggnadskommitté och skolstyrelse. I alla dessa
organ var han dessutom ordförande ! Därutöver var han ledamot i
Stadsfullmäktige och ingick i Läroverkets styrelse.
Prästgården
Så hade nu i oktober 1913 Wermelin och hans stora familj flyttat in i den väldiga prästgården,
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Strömsörs herrgård. Kände de
stolthet att bo i den herrgård där
bl.a. redaren och bryggeridisponenten Seth Mikael Franzén hade
bott; han som var son till Härnösandsbiskopen och psalmdiktaren

Frans Mikael Franzén? Gården
hade elektrifierats strax före inflyttningen och likaså hade man
installerat rinnande vatten. Vidare
hade huset försetts med ett par nya
kakelugnar. Om man kände glädje,

Gamla bönhuset vid Stationsgatan,
Skellefteå stads kyrka 1913 - 1927
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så torde den redan första vintern
ha grumlats en hel del, eftersom
huset visade sig vara utomordentligt kallt. Trots att kakelugnarna i
princip eldades dygnet runt var det
mycket svårt att uppehålla rimlig
rumstemperatur. Om livet i prästgården vet vi litet, bortsett från att
där ibland förekom trevliga fester.
Hustrun Signe var konstnärligt
lagd och målade i olja och sjöng utomordentligt fint. Uppenbarligen
fick hon också sköta marktjänsten
både i hemmet och kyrkan.
Liten personal
Som kyrkoherde i Skellefteå
stadsförsamling var Olof Theodor
upptagen av sitt byggande och av
den andliga tjänsten. Hans personal var inte stor till numerären. En
tjänst som folkskollärare kombinerat med kantorstjänsten tillsattes.
För den senare delen av sin tjänst
fick han 800 kr per år. En kyrkoväktare fick en årslön på 400 kronor och en ringare 180 kronor per
år. Någon tjänst som gravgrävare
fanns inte, utan enskilda personer
fick mot arvode gräva gravar. Sunnanå kyrkogård blev inte heller
mycket använd till en början, eftersom många stadsbor hade sina
familjegravar i moderförsamlingen. Kyrkoherden hade ingen hjälp
med administrativa sysslor. 1914
var den totala omsättningen för

stadsförsamlingen 37 042 kronor.
Det var ett gigantiskt arbete som
Wermelin utförde, så krävande att
hans hälsa sviktade. Under senare
delen av 1920-talet var han sjuk
och tidvis bunden till sängen.
Stadsmissionär Alfred Furberg
Den som bäst kände till arbetssituationen var sannolikt stadsmissionär Alfred Furberg, anställd av
EFS-föreningen ”De Våra” 19151938 och som hade sin huvudsakliga verksamhet i stadens gamla
bönhus vid Stationsgatan. Wermelin och Furberg upplevde säkerligen varandra mest som kollegor
och samarbetet mellan dem var
mycket gott. I den nekrolog som
Furberg införde i ortstidningen
efter Wermelins död skriver han
bl.a. :
”Wermelin hade fått sin utgestaltning i den gamla konservativa
skolan och därifrån kunde en nyare tids strömningar icke föra honom.”
Med detta torde menas, att han
inte anslöt sig till den s.k. liberalteologin, som var på modet vid seklets början.
Äntligen en kyrka
Olof Theodor Wermelin fick slutligen sin kyrka! Men inte 1915

Alfred Furberg (1889-1955)
som det föreskrevs i det Kungliga
brevet från 1912. Kyrkan stod klar
för invigning först den 9 oktober
1927. Endast i tre år fick Wermelin glädjas över att förrätta gudstjänster i den nya, vackra kyrkan.
I november 1930 ändades hans liv
av en hjärtinfarkt. Den sista dagen
i livet förrättade han högmässa
i kyrkan på förmiddagen och lasarettsgudstjänst på aftonen. Han
blev 65 år gammal. Han och makan Signe ligger begravda på Sunnanå kyrkogård.
CURT HOLMBOM

Kyrkoherdar i Ske-å Stadsförsamling/Sankt Olov:
O T Wermelin
Anselm Lindström
Yngve Andersson
Viktor Näslund
Lennart Edqvist
Åke Sjöström
Hans Marklund
Carina Wikman

1913-1930
1931-1960
1960-1964
1965-1976
1976-1991
1991-2001
2002-2006
2007-2013

Från kyrkans högtidliga invigning den 9 oktober 1927. Procession
med bl a ärkebiskop Nathan Söderblom, biskop Olof Bergqvist, kontraktsprost K A Fellström och kyrkoherde Olof Theodor Wermelin
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Stadens första industri
AV GUNILLA WIKSTRÖM

Den första industrin som anlades i det nya Skellefteå var
bryggeriet
SKELLEFTEÅ
BRYGGERIBOLAG. Tomten
köptes in av konsul Seth Franzén år 1855 och han fick handelstillstånd att starta ett bayerskt bryggeri . Några år senare
övertogs rörelsen av vicekonsul
Olof Häggbom, som var son till
komministern E.O.Häggbom
Några viktiga årtal:
1893 Namnbyte till Skellefteå
Ångbryggeri AB.
1963 slog man samman Skellef-

Numera finns restaurang
Bryggargatan på den plats
där Skellefteå Ångbryggeri
AB tidigare låg.

1902

teå Ångbryggeri AB och Umeå
Ångbryggeri och startade Norrlands Bryggerier AB.
1973 upphörde öltillverkningen.
1976 slutade man att tillverka
läskedrycker.
1984 revs byggnaderna.
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Bilden tagen 17 juni 1951

För mer information, se den lokalhistoriska portalen:
lokalhistoria.skelleftea.org
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