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En malmkropp blir verkligt brytvärd
först när den kopplas till ett effektivt
transportsystem.
Första malmtågen Boliden - Rönnskär
september 1930.
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Berg - och människor - bröt bygd!
Medger att det är en lite konstig rubrik; det är ju alltid människor som bryter och skapar en bygd. Men
den syftar förstås på att det i ”Boliden-bygden” inte var den bördiga jorden eller storvuxna skogen
som var utgångsmaterialet utan urgamla mineraliseringar i berget, tillkomna för hundratals miljoner
år sedan. Mineraliseringar som i samspel med kunniga människor kan bli till brytvärd malm. Och
oftast handlar det inte om så stora ”klumpar”! Av Olle Lundqvists utmärkta bok ”Gruvorna” (2016)
framgår att det malmfynd på vintern 1924 som egentligen blev avgörande för den kommande utvecklingen, vid den lilla skogssjön Holmtjärn drygt 3 mil nordväst om Kusfors, bara utgjordes av åtta (!)
kvadratmeter vid marknivån för att sen smalna av mot ett största djup på 26 meter. Och från denna
lilla mineralisering kunde Centralgruppens Emissionsbolag - sedermera Boliden AB - de två följande
åren bryta fram 366 ton guldrik malm, som med hästfora och personbil fraktades till järnvägsstationen i Kusfors för vidare transport till Tyskland. Detta gav de intäkter som möjliggjorde fortsatt
prospektering och det helt avgörande fyndet på Fågelmyran den 10 december samma år.
I den likaledes utmärkta boken ”Guldfeber” av Åke Lundgren (2006) framgår att det var stora delar
av Norra Västerbotten och Lappland som berördes av jakten på guld under årtiondena före Bolidenfyndet 1924, inte minst Kristineberg, Malå, Rakkejaur, Mensträsk samt Krångfors (AB Krångfors Malmfält !) Tyngdpunkten låg väster om stambanan, där Västerbottens Gruvaktiebolag tillkom
1925. Så Norra Västerbotten konstaterade närmast med viss förvåning den 18 december 1924: ”Finnes brytvärdig malm även inom Skellefteå socken - Svavel- och kopparkis påträffad vid diamantborrning i närheten av Bjurliden”. Men några veckor senare var analyserna klara vid laboratoriet i
Ulvsunda och Boliden föddes!
Men det räcker inte med malm för att bygd ska skapas; det krävs människor, många människor. Och
de kom från olika håll, både ganska nära och fjärran. Den förste som kom att förlora livet i gruvan,
Ernst Gottfrid Thornberg den 9 mars 1927, lär ha kommit cyklande halvannat år tidigare de åttio milen från hemmet i Bergslagen!
Lönevillkor, arbetstider och risker i arbetet måste hanteras och redan den 25 november 1925 bildades
Gruvindustriarbetarförbundets avdelning nr 85 vid ett möte på en gård i Strömfors i samband med
ett besök av förbundets ombudsman Johan August Ruthström. Om detta berättas i avdelningens fascinerande jubileumsskrift ”Med Guld i sikte” (2000) av Emil Tjärnström och Lars Westerlund. Arton
man tecknade sig som medlemmar vid detta första möte och snabbt utvecklades ”åttiofemman” till
en väl fungerande fackförening, som i samspel - och ibland konflikt - med Bolidenbolaget bidragit
till goda arbetsplatser och ett väl fungerande samhälle; ja, Boliden kom under 30- och 40-talen rent
av lyftas fram som ”ett mönstersamhälle”.
¤¤¤¤¤¤
När vi nu samlas till Lokalhistoriska Dagar 2019 i Bolidens anrika Folkets Hus, så kommer denna
snart hundraåriga historia belysas ur en rad synvinklar. Liksom i detta temanummer av ”Skelleftebygden” med intressant läsning och många spännande bilder för nyblivna och gamla bolidenbor samt
nyfikna läsare i Skelleftebygden och annorstädes. Väl mött !
Rolf Granstrand,
ordf./SKEFO
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Bolidenområdet – före Boliden!
ULF LUNDSTRÖM, DEGERBYN
I området finns spår efter samerna i form av ortnamn som kan misstänkas vara samiska. Vid gruvområdet i
Boliden finns Höbikbäcken, Stor-Häbbiktjärnen, Lill-Höbbiktjärnen, Hybbikmyren och Bellikberget, vilka
inte kan kopplas till några svenska namnelement. Något som ytterligare talar för ett samiskt ursprung är
att namnen uttalas med akut accent. Namnen kan i något fall beläggas redan i slutet av 1700-talet.
Vidare finns belagt ett äldre namn
för Kalkberget norr om Sandberg,
nämligen Gobbesberget. Ytterligare namn där ett samiskt ursprung kan misstänkas är Elistjärnarna (äldre form Ilistjern) vid
Svanström samt Ålistjärnarna
(äldre form Alix Tjern) söder om
Hötjärnsmagasinet.

Renar på vägen mellan Långsele och Medle.
ND den 11 april 1953. Till vänster Per Skum i
Grans sameby, bosatt i Ammarnäs. Sannolikt
född 1921. 
Foto: ND

Ett samiskt namn på byn Bjurvattnet är Bäolle som går tillbaka
på umesamiska beävlla ’barmark,
barmarksfläck’. Olavi Korhonen
meddelar att det rör sig om större
områden eller rent av marken strax
efter det att snön har smält bort helt
och hållet. Bakgrunden till namnet
kan vara att samerna vistades vid
kusten för betets skull, särskilt när
snön var djup i inlandet men mindre till besvär vid kusten.
Finnforsgrottan
Området vid Boliden berörs i do-
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kumenten om Finnforsrövarna.
År 1524 kom 8 skogsrövare över
från Norge och tog sin boning i
en bergskula vid Finnfors laxfiske. De ställde till med mord och
stölder varför Albrekt i Myckle
och Mårten Jonsson Strål i Medle
anordnade ett uppbåd som tog sig
på skidor till grottan. Men när de
kom fram fick större delen av uppbådet stora skälvan och återvände
hem. Men Albrekt och Mårten,
deras söner (Albrekts son Nils Albrektsson nämns vid namn) och
drängar gick till anfall mot grottan
och dräpte sju av rövarna. Men en
av rövarna kom undan på en skida
och hann åka 1 ½ mil innan han
infångades. Enligt en sen tradition
skulle detta ha skett på Bjurlidträsket, men uppgiften är osäker.
Rövaren togs till Skellefteå och
avrättades, sannolikt på holmen
Tjuvholmen som fanns i Skellefteälven vid nuvarande landskyrkan.
Till belöning av böndernas insats
fick de Finnfors laxfiske.
Medeltida byar
I Bolidens närhet finns två byar
med medeltida rötter, nämligen
Bjurvattnet och Finnfors. I Bjurvattnet bodde 2 bönder 1539. Invånarna i byn utnyttjade träskfiske
i sjöarna på allmänningen. Sjöar
som byn brukade var Vänträsket
(kallades Hedträsket), Klockträsket och Ljusträsket vid nuvarande byn Karsträsk (sjön kallades
Njusträsket). Dessutom räkna-

des Gillervattnet, Stavträsket och
Bjurlidträsket (kallades Mjövattnet och senare Lilla Bjurvattnet)
till byns område. Byborna brukade
under 1700-talet slåttermyrar på
allmänningen långt från byn, men
från slutet av 1700-talet började
byn förlora dessa slåttermarker till
de nybyggen som grundades, t.ex.
till Petiknäs, Bastunäs och Kankberg.
I Finnfors by fanns ett hemman och
gården redovisas i vissa längder
under 1500-talet under Klutmark.
Möjligen kan den förste nybyggaren kommit från den byn. Bonden
i Finnfors fiskade på 1550-talet
i sjön Karsträsket knappt 2 mil
nordväst om byn. På 1700-talet
fiskade byn i Bastuträsket, Långträsket samt i mindre sjöar kring
dessa. Dessutom i Steningsträsket
(kallades Brenneträsk). Byn fiskade även i Finnforsen i Skellefteälven med en tina ovanför kronofisket vid Finnforsfallet.
Kronofisket
Fisket har under lång tid varit en
mycket viktig plats vilket visas av
de hällmålningar som upptäcktes
2006. De tros härröra från tiden
omkring 2000 f. Kr. Kronofisket
finns omnämnt första gången som
kronofiske 1553 och fungerade
som sådant fram mot slutet av
1600-talet. Bonden i Finnfors hade
upphört med sitt fiske i Finnforsen
1703 och fisket avlystes kort därefter. Orsaken till att fisket lades
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ner var att kronofisket Bomansforsen vid nuvarande Krångfors inte
längre släppte förbi något större
antal laxar. Finnforsen omtalas
även i dokumentet om Finnforsrövarna som ett laxfiske 1525. Sannolik ägdes det då av kronan eftersom fisket skänktes till de bönder
som bekämpade rövarna.
Nybyggen
Under slutet av 1700-talet började
nybyggen anläggas i Bolidenområdet. Först ut var Bruträsk 1758
vid en sjö i närheten av Finnforsen
i Skellefteälven. Sedan anlades en
rad nybyggen i Klintforsåns dalgång och efterhand uppstod här
ett öppet odlingslandskap. De första nybyggena var Svanfors 1766,
Svanström 1767, Nyholm 1769,
Bastunäs 1786 och Strömfors
1788. Sedan följde ett antal nybyggen vid Skellefteälven såsom
Högnäsfors 1795 och Långselet
1801. Nybyggen togs upp fram
till ca 1870 men de nybyggen som
togs upp under slutfasen utvecklades sällan till byar utan många
försvann tidigt.
Flottning och sågar
Under slutet av 1700-talet började
tjärbränningen bli viktig i området och betydelsen ökade under
1800-talet. I början av 1780-talet
började Lejonströms såg med timmerflottning i Skellefteälven och
något senare påbörjades flottning
i Klintforsån. Det första sågverket
i området var Nyholmsfors grovbladiga sågverk i Nyholm som
fick tillstånd 1792. Sågen flyttades 1825 till Svanfors. En annan
viktig såg som hade verksamhet i
området var Klintfors grovbladiga
såg som 1791-1814 låg i Klintforsliden, men den flyttades 1814
till Stämningsgården och byggdes
om till ett finbladigt sågverk. Till
sågen som var i gång till ca 1920
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flottades timmer på Klintforsån. I
mitten av 1800-talet öppnades ett
kalkbrott i Kalkberget (kallades då
Gobbesberget) intill Sandberg, en
fyndighet ligger nära de tillgångar
på kalk som finns i Kågedalen.
Tidiga malmfynd
I området letade man även efter
malm. I Finnforsberget upptäcktes silvermalm på 1830-talet av
nybyggaren Nils Hansson i Loberget och inhysesmannen C W
Lindskog i Granfors. De lät därför
inmuta marken. Det rådde nödår i
bygden och det kan ha sporrat till
att söka efter rikedomar i marken.
I juli 1836 kom bergmästaren till
berget och kunde konstatera att
malmen inte var värd att bryta.
Norra delen av Finnforsberget
heter fortfarande Silvgruvberget.
Man fick vänta ytterligare 90 år
innan Bolidenmalmen upptäcktes.

Finnforsen efter utbyggnad
Foto: Nils Hasselberg
sen var annars ett vanligt namn
på kyrkplatser och kyrkbyar i de
inre delarna av Västerbotten. 1918
började Centralgruppens Emissionsbolag i Stockholm sina elektriska malmletningar i norra Västerbotten och de upptäckte snart
malmfyndigheten i Kristineberg.
Chef för bolaget var Oscar Falkman som senare skulle bli chef för
Boliden. Bolagets ansträngningar
skulle 1924 leda till fyndet av
guldmalm på Fågelmyran i Bjurliden.

Åren 1906-08 byggdes Finnfors
kraftverk och runt kraftverket växte ett samhälle fram. Aktiviteten i
området ökades genom bygget av
Skelleftebanan 1909-1912. Finnforsfallet fick en station och där
anlades en affär och platsen omtalades i folkmun som Plassen. Plas-
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Boliden - en stödjepunkt för arbetarrörelsen
Tomas Marklund, morön
Kommentaren ”jag åker ner till Bolaget” har i Boliden inget med alkohol att göra. Bolaget var Bolidens
Gruvaktiebolag och är idag Boliden Mineral.
Förhållandet till Bolaget har också präglat arbetarrörelsen i Boliden. Det var i grund och botten självklart.
Bolidenbolaget byggde upp inte bara gruvan och anrikningsverket utan även samhället med dess gator,
vägar och hus. Bolaget blev motpart inte bara på arbetsplatsen utan i hög grad även i samhället i stort. Det
dröjde till exempel till slutet av 1960-talet innan Bolidenbolaget sålde sina hyreshus till Skellefteå kommun. Organisatoriskt innebar det för arbetarrörelsen att facket, Gruvindustriarbetarförbundets avdelning
85, blev minst lika viktig som motpart och medspelare i arbetet att förbättra Bolidens samhälle och villkoren för invånarna som den politiska grenen av arbetarrörelsen.
Den Socialdemokratisk arbetarekommun bildas 1926. I början har
man ingen möteslokal utan håller
till i kaféer i Strömfors. Föreningens första ordförande var Nils
Wikström och hans medlemsnummer är 1. Det var inte så enkelt
att få medlemmar. För att bli fler
ordnas i november 1929 en agitations- och festtillställning. Den är
framgångsrik.
Inför valet 1928 sänder det socialdemokratiska partidistriktet ut ett
erbjudande om en högtalarbil från
vilken riksdagskandidaten, redaktör Elof Lindberg, Umeå, ska tala.
Den enda möjliga tidpunkten är
söndag klockan 11. Vilket kolliderar med gudstjänsten. Partidistriktet säger dock att det kanske spelar
mindre roll i ett samhälle som har
så pass långt till kyrkan som Boliden. Hur det gick förtäljer inte
historien.
Tidigt bildas i Boliden en kommunistisk arbetarorganisation. Något
material från den har inte återfunnits. I de socialdemokratiska
protokollen omnämns den sällan.
Några stora stridigheter går inte
att läsa ut i texterna.
Styrelseval med förhinder
1931 höll socialdemokraterna på
att bli utan styrelse. Sekreteraren
skriver att ”alla föreslagna avsade
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sig, förebärande alla möjliga och
omöjliga skäl, såsom syn-, hörsel-, ålders-, okunnighets- och
förmycketarbetsmotiveringar.”
Svårigheten att få förtroendevalda
är tydligen inte ny. Men årsmötet
avslår helt sonika avsägelserna
och väljer de föreslagna.
Den motvilliga styrelsen hade
framgång i ett nytt mötesupplägg.
Man utsåg inledare och opponent
till någon aktuell fråga. Det gav
fart åt mötena. Metoden kom tillbaks på 1940-och 50-talet.
Kamp för skolan
I det tidiga 1930-talet handlar det
om att via Skellefteå landskommun få en skola till Boliden. Bolaget stödjer ortsborna i kravet och i
samband med att beslutet ska tas
ordnas extratåg till Skellefteå för
att så många Bolidenbor som möjligt ska delta vid den beslutande
sockenstämman. Många hundra
infinner sig. Mötet blir en framgång; utan omröstning fattas be-

slut i skolfrågan och nåt år senare
står den på plats. Och gör det än
idag - om än tillbyggd och moderniserad.
1933 bildas en kvinnoklubb. I ett
entusiastiskt protokoll från första
mötet sägs bland annat att ”samtliga beviljades inträde varefter
ordföranden, hänryckt över resultatet, hälsade dem med några väl
valda ord hjärtligt välkommna till
arbetet i kommunen och dess idé,
socialismens seger.”
Samma år väcker frågan om lön
till AK-arbetare en lång diskussion. Under två möten diskuteras
frågan som gäller ifall AK-arbetena (Kan jämföras med senare
tiders AMS-arbeten) ska omfattas
av avtalsenliga löner. Sekreteraren
har uppfattningen att arbetena ska
betalas avtalsenligt och skriver att
”detta var det innehållsrikaste mötet. Det gav en klar och tydlig prägel av att dess medlemmar äga en
fast tilltro för sina ledare, och att
de äro verkliga socialdemokrater.”
I samband med frågan uttalar mötet också att ”vilja borgerliga minoriteter icke inse lägets krav och
allvar, må vi än en gång möta dem
i öppen strid.”
Under hela 1930-40-talet, ja hela
tiden fram till idag, var det vanligt
med kaffe och bulle efter mötet.

SKELLEFTEBYGDEN 2/2019

Detta omnämns ofta i protokollet och vid ett tillfälle sägs ”efter
mötet blev vi trakasserade med
thé och smörgåsar”. Kanske var
sekreteraren kaffefantast.
Konflikt mellan Strömfors och
Boliden
1934 uppstår en konflikt mellan
den socialdemokratiska arbetarekommunen i Strömfors och den i
Boliden. Inför valet det året läggs
fram en s.k. spränglista. Det var
inte populärt hos majoriteten. Vid
ett möte senare under hösten skriver sekreteraren Nestor Lindman
att det uppstår ”en debatt som
trotsar all beskrivning, med idel
personangrepp och argument som
i vår demokratiska tid borde vara
bannlysta på våra möten.” Tillresta från Skellefteå som suttit ordförande under mötet ansåg sig inte
längre kunna delta och åkte hem.
Den nye mötesordföranden hade
också svårt att tygla de upprörda
känslorna och ”trots att många
talare antecknats för inlägg plus
protester, avslutade ordförande
mötet som på grund av upphetsning slutade i fullt kaos”.
Vid ett gemensamt möte med
Boliden och Strömfors arbetarekommuner i maj 1938 kom stri-

digheterna upp igen. Syftet var att
åstadkomma en gemensam kommunlista, men ärendet avfördes
och protokollet säger ”då avlägsnade sig Strömforskommunens
medlemmar, varefter stormen bedarrade.”
Inte förrän 1944 i oktober var
det moget för sammanslagning;
dock efter många och långa debatter och förhandlingar. Initiativet
till sammanslagningen verkar ha
kommit från Göte Mannberg och
att det blev resultat kan tillskrivas
båda arbetarekommunerna. Både
ville ha sammanslagning och det
underlättades av att företrädarna
från Boliden uttryckligen tog avstånd från vissa medlemmars agerande före valet 1934.
Episod: i mars 1941 skriver en
medlem till partidistriktet och klagar över sen kallelse till årsmötet
och att styrelsevalen skedde med
acklamation och inte sluten omröstning. Partidistriktet mer styrelsen förklara sig och när man
fått den förklaringen säger partidistriktet…”kommunen ska göra
allt vad i deras förmåga står, för
att denna obehagliga tvist skall
kunna lösas på ett för alla parter
tillfredsställande sätt. Tidsläget

är icke sådant att det tillåter våra
organisationer tvista inbördes om
småsaker.”
Framstående företrädare
Föreningen har givetvis varit representerad i kommunfullmäktige
samt i landstinget. Man har också
haft medlemmar och Bolidenbor
i riksdagen. Hilda Halvarsson
från Kusfors och Magnus Nilsson från Varuträsk var ledamöter innan Hagar Normark gjorde
entré 1968 och Carin Lundberg,
född Nyström, kom in 1991. Båda
riksdagskvinnorna från Boliden
har varit flitiga motionärer. Hagar
ville t.ex. införa sällskapsdans på
skolschemat för grundskolan och
hon krävde större restriktivitet vid
tillståndsgivning för kolkraftverk.
Hon vill ha större hänsyn till Naturvårdsverkets åsikter i en motion
från 1981. Från Carin Lundbergs
motioner kan nämnas att hon ville
ha ändrade regler vid försäljning
av privatfastigheter och år 2000
föreslår hon bibehållet studiestöd
vid sjukskrivning.
I det kommunala arbetet efter
kommunsammanslagningen 1967
har det bland annat handlat om arbetet att rusta upp Sidtjärn, bygga
lägenheter och äldreboenden samt
att göra Boliden attraktivare.
Arbetarrörelsen i Boliden har varit och är en stark politisk kraft.
Valresultaten har oftast överstigit
50 % av de röstande. Som alltid i
en politisk demokrati säger det att
väljarna haft förtroende för partiet
men också att det är något som
ständigt måste erövras i varje ny
generation.
Tomas Marklund
Bolidenbo 1966-1971 samt sommarstugeägare vid Bastuträsket
sedan 1989
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Prolog

från boken ”Med guld i sikte” av Emil Tjärnström och Lars Westerlund, 2000

Den 25 november 1925 anlände gruvfackets ombudsman Johan August Rutström till det nya gruvsamhället Boliden.
Luften var kall och klar. Spåren av den stora malmupptäckt som gjorts var knappa. Ett litet schakt. Några små
byggnationer. Ett par personer upptagna med borrning. Till största delen var området omgivet av skogsbevuxen myr- och moränmark. Några upptrampade stigar ledde fram till gruvan. Det fanns varken vägar eller
järnvägsförbindelser.
Visserligen var den norrländska kargheten inte något främmande för Rutström. Han var född i Edefors socken
i Norrbotten och hade arbetet som gruvarbetare i Kiruna i många år. Tio år tidigare hade han valts till ordförande för Gruvtolvan. Sedan nyåret var han anställd i Stockholm som förbundets ombudsman.
Nu befann sig Rutström i Boliden för att få till stånd en fackförening för gruvarbetarna. Dagen efter ankomsten höll han ett möte i grannbyn Strömfors, ett par kilometer norr om malmfyndet. I Strömfors fanns några
gårdar, där inflyttade arbetare hyrde rum av den bofasta befolkningen. Mötet hölls i ett av husen. Ryktet spred
sig som en löpeld. Alla anställda gruvarbetare dök upp för att höra vad mannen hade att säga.
Rutström inledde med att berätta om Gruvindustriarbetarförbundets arbetsuppgifter. Han betonade vikten av
att gruvarbetarna i Boliden organiserade sig fackligt. Löner. Rättigheter. Arbetstider. Han lade hela sin styrka
och entusiasm bakom orden för att väcka uppmärksamhet.
Arton man tecknade på stående fot medlemskap i vad som kom att bli Gruvindustriarbetarförbundets avdelning 85 i Boliden.
På samma gång valdes en interimsstyrelse. Mauritz Isaksson blev avdelningens förste ordförande, Johan
Wikström sekreterare Arvid Nyström vice ordförande, Nils Holmberg vice sekreterare och Gothard Bergkvist kassör.

Första medlemmarna
i Gruvs avdelning 85
J.V. Andersson
N.G. Bergkvist
H.J. Borgstedt
R.O. Forssell
M. Holmberg
N. Holmberg
J.E. Holmström
E.M. Isaksson
J.A. Lindberg
J. Lindkvist
K.J. Lindkvist
K. Lundmark
A. Nyström
S.A. Nyström
J.A. Oskarsson
G. Södermark
B. Vikdahl
J.V. Vikström
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Sannerligen ett ”Folkets Hus”!
CATRINE KARLSSON, BOLIDEN
Avdelning 85 av Svenska gruvindustriarbetarförbundet växte kraftigt med bolagets expansion och det medförde att lokalfrågan blev svår att lösa. Det saknades en lämplig samlingslokal. Redan i juni 1926 bildades
en Folkets Hus-förening och på hösten samma år kunde byggnationen påbörjas efter ritningar av stockholmsarkitekten Tage William-Olsson. Bolaget bekostade ritningar samt fri tomtmark. Invigningen skedde den 6
januari 1928. Det blev en vacker byggnad, prydd med gavelfält och kannelerade kolonner. Stora salen hade
330 platser, varav 100 på läktaren. Huset byggdes ut 1931. Gruvs avd 85 var med från första början och stod
också för en tredjedel av byggkostnaden.

Det fanns ännu ingen kyrka i samhället, så andliga sammankomster hölls i Folkets Hus och bolaget stod för
hyran vid dessa.
Denna vackra byggnad brann till stor sorg ned till grunden den 6 maj 1953. Beslut fattades om återuppbyggnad och den 1 maj 1955 invigdes på samma plats en ännu större och helt modern byggnad med bättre
möjligheter till stora teaterföreställningar och plats för fler intressenter i lokalerna, bl.a. ABF:s bibliotek och
studierum, kvinnoförbund, hushållningssällskap, bridgeklubbar, teaterförening och bio. Boliden har ända sen
tillkomsten varit ett ovanligt föreningsaktivt samhälle.
Här har under åren aktiviteterna blomstrat. Ett tag
fanns möjlighet till tre skilda dansgolv, skyttebana
och bio under lördagskvällarna. Sommartid anordnade
föreningarna ”Bolimarknan” med nöjen utomhus som
dansbana och dansloge. På senare år har Skellefteå
kommun hyrt lokaler för verksamhet med flyktingar/
asylsökande.
Gruv avd 85 omvandlades till IF Metall i slutet av
90-talet. De flyttade ut hösten 2018 för att ha sina lokaler på industriområdet. Det blev ett hårt slag för
Folkets Hus-föreningen när själva initiativtagaren
lämnade byggnaden, men nu finns nya tankar som kan
möjliggöra en ljus framtid för Folkets Hus i Boliden.
SKELLEFTEBYGDEN 2/2019

Intarsiadörr av Erik Mattsson
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Bolidenplanen – den sista i sitt slag
RUNE WÄSTERBY, SKELLEFTEÅ MUSEUM
Efter malmfyndet började gruvbolaget köpa upp mark i Strömfors och stycka av tomter. Det första gruvkontoret etablerades i en vanlig stuga i byn. Men snart började det växa upp hus som man inte varit van
att se i Strömfors. Större hus med uthyrningsrum, men även små hus med undermålig standard som var
vanligt på många andra gruvorter. Det här ville inte gruvbolaget se i Boliden. Malmberget sågs som ett
varnande exempel för vad en oreglerad bebyggelse kunde leda till. I Boliden skulle det istället byggas ett
välordnat och prydligt samhälle. Det fanns exempel på detta också. Kanske framför allt familjen Kempes
samhällsbyggen kring sågverks- och massaindustrierna.
ningen skulle få, i det moderna industrisamhälle man
ville bygga. Kyrkan, eller kapellet förlades vid Kapellgatan och Finnforsvägen, som var den långa raka
gatan som korsade centrallinjen.

Café i Strömfors 1925

Gruvbolaget anlitade en relativt ung (28 år) men
framför allt oerfaren och nyutbildad arkitekt; Tage
William Olsson. Orsaken till valet var förmodligen
hans bakgrund som bergsingenjör, där han även fick
möjlighet att formge byggnader inom gruvindustrin.
Genom detta upptäckte han sin fallenhet för arkitektonisk gestaltning och utbildade sig vidare till arkitekt vid KTH. Bolidens stadsplan blev hans första
stora projekt. Planeringen av Slussen i Stockholm det
projekt han förmodligen blivit mest omtalad för.
Han utgick från den hierarkiska ordningen på de
gamla bruksorterna. Disponentvillan och bostäderna
för de högsta tjänstemännen placerade han i förnäm
avskildhet, uppe på kullen i öster, tillsammans med
brukshotellet, som var färdigt redan 1926. Från disponentbostaden gick en lång rak väg i parkmiljö fram
till en öppen yta som var planerad som ett torg och
avslutades i väster med skolan som fondbyggnad.
William Olsson hade egentligen tänkt sätta kyrkan
som fondbyggnad i väster i enlighet med den gamla
ordningen, som gärna ville markera betydelsen av
den andliga och värdsliga makten. Här i Boliden ville
dock bolaget att skolan skulle ställas på kyrkans plats.
Kanske var det för att visa på vilken betydelse utbild-
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Boliden. Arbetarebostäder. (Vykort)

Vid torget som de första decennierna mest var en öppen grusyta för fotbollsspel (se sid. 20) eller andra
aktiviteter, placerades på norra sidan den kooperativa affären som var en av de tidigaste i Västerbotten,
och Färglådan som med sina smala trädgårdslotter på
baksidan efter engelsk förebild, var det första radhuset i Västerbotten.

Flygfoto från öster med disponentvillan längst ner och gruvan uppe
till höger. 1930-tal.
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Från skolan och torget strålade sedan gator ut mot
väster och förbands med bågformade gator som hade
början och slut vid Finnforsvägen. Det gav ett gatunät
som inte är det mest lättnavigerade, men som skapar
variationsrika vyer när man färdas längs gatan. För
att ytterligare skapa förutsättningar för variation och
fondmotiv utfördes vissa korsningar med förskjutna anslutningar, s k turbinkorsningar. Just variation
och upplevelserika gaturum var viktigt i det tidiga
1900-talets stadsplanering. Man skulle utgå från platsens förutsättningar i fråga om topografi och vegetation för att skapa platsbildingar och unika vyer.
Gatuvyer. 40- och 50-tal.

Färglådan kolorerad. Västerbottens första radhus.

William-Olsson anpassade sig till topografin genom
att placera samhället på toppen av en höjd, som sluttade nedåt både mot norr och söder. På så vis bildades
ett gatunät som på ett mycket sofistikerat sätt hade
en krökning inte bara i horisontalplanet, utan även i
vertikalplanet.
Trädgårdsstad och husbehovsodling var 1920-talets
koncept. Det byggdes trädgårdsstäder och trädgårdsstadsdelar på många orter, men när man ser gamla
bilder från Boliden måste man ändå konstatera; Boliden under 1930- och 1940-talen var en unikt välhål-

len och konsekvent trädgårdsstad. Unik i vart fall för
våra breddgrader. Att denna för sin tid moderna planering här på ett nästan övertydligt sätt, utgick från en
gammal hierarkisk bruksordning, där tjänstens rang
kunde avläsas i stadsbilden är speciellt. Den gamla
brukshierarkin finns inristad i det Boliden, som ändå
kom att under perioden 1930-50 stå som symbol för
det moderna industrisamhället.

Med förskjutna korsningar skapas variation.

SKELLEFTEBYGDEN 2/2019
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Kyrkan mitt i byn
JAN LUNDMAN, BOLIDEN
Egentligen skulle väl kyrkan ha legat där skolan ligger. I direkt linje från Disponentvillan på Kullen. D.v.s. om
man skulle ha följt gängse normer för ett brukssamhälle. Men så skulle det inte bli och det skulle gå många år
innan Bolidens kyrka kom på plats. Dessförinnan hade många andra gudstjänstlokaler byggts i Boliden. Först
ut var Strömfors bönhus 1928, sedan Kapellet, som byggdes av EFS 1930, därefter Missionskyrkan 1933 och
Frälsningsarmén 1935. För Svenska kyrkans del hölls gudstjänster den första tiden i en lokal som Bolidenbolaget upplåtit till skollokal. Från 1928 hyrdes lokal i Folkets Hus för söndagliga gudstjänster.

Foto: Axel Boman

Kapellet
Från EFS fanns ett intresse att bygga ett större kapell. Drivande i detta var predikanten Jonas Stenlund
i Bruträsk. Ett samarbete mellan EFS och Skellefteå
landsförsamling inleddes. Byggnadskommittén var
en blandning av människor från EFS, Landsförsamlingen och Bolidenbolaget. Gruvbolaget skänkte tomt
och 10 000 kr och bolagets arkitekt Tage William Olsson gjorde ritningarna. Ortsbefolkningen bidrog också
med pengar och byggnadsmaterial. Kapellets placering
låg vid Kapellgatan. Den 1:a söndagen i Advent 1930

kunde så ”Kapellet” invigas. Landsförsamlingen kom
sedan under ett par årtionden att hyra lokalerna för sina
gudstjänster. Den övriga församlingsverksamheten bedrevs i huvudsak av EFS. Kapellet var väl ordnat för
gudstjänstbruk. Däremot fanns det sämre med lokaler för barn- och ungdomsarbete. Trots det växte ändå
gruppverksamheten. 1952 köpte landsförsamling Kapellet av EFS. EFS skaffade sig,1954, andra lokaler
vid Finnforsvägen där de finns kvar ännu idag och efter
ombyggnader och tillbyggnader ordnat mer ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet.
Ny kyrka och egen församling
Bolidens invånarantal hade ökat kraftigt under de första
decennierna och det blev aktuellt med att dela församlingen. Därmed började också tankarna på en ny kyrka
att växa fram. Från Skellefteå landsförsamling tog man
kontakt med arkitekten Peter Celsing, Stockholm. Han
var känd som en skicklig kyrkoarkitekt som även var
villig att lyssna till beställarens önskemål. Önskemålet
var en kyrka i mer traditionell form. Efter en del revideringar i arkitektens förslag byggdes så en kyrka som
kan sägas andas både tradition och förnyelse. Med sin
form anknyter den till medeltida kyrkor men i detaljer,
t.ex de stora, fönstren och i sitt avskalade yttre till mo12
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I Bolidens kyrka liksom i det intilliggande församlingshemmet (1964) firas idag gudstjänster och samlingar
av olika slag. Från traditionella Högmässor, sång- och
musikgudstjänster till familjevänliga ”Messy Church”
gudstjänster med mat, pyssel, sång och andakt som
inslag. ”Tisdagsträffen” är en samling för daglediga.
Öppna förskolan som håller till i församlingshemmet
sker i samarbete med Skellefteå kommun. Bolidens
kyrkokör övar varje vecka och medverkar i gudstjänster
vid olika tillfällen firar i år 80 år och är en stor tillgång i
gudstjänstlivet. Nya körmedlemmar är alltid välkomna.

derna kyrkor. De tre förgyllda fyrarmade korsen på taket anknyter liksom den fristående klockstapeln, som
påminner om en gammal gruvlave, till gruvsamhället
Boliden.
När man kommer in i kyrkan imponeras man av dess
rymd och ljus. Interiören präglas av enkelhet och stramhet. De slutna bänkpartierna och det djupa koret för
tankarna till äldre kyrkor. Färgsättningen av kyrkan
liksom den vackra kormålningen är gjord av den skellefteåfödde konstnären Pär Andersson. Kormålningens
motiv är hämtat från den 148 psalmen i Psaltaren och
uttrycker jordens och himmelens lovsång. Över altaret
har han placerat motivet av ”Lammet med segerfanan”.
En urkristen symbol för Jesus, Frälsaren. Dopfuntens
placering mitt i kyrkan är rätt ovanlig och påminner oss
om dopets centrala plats i det kristna livet. Dopplatsen
hamnar också i ljusflödet från det stora fönstret på söderväggen.
Egen församling
Nyårsdagen1962 blev så Boliden en egen församling
och var så fram till 2008 då Jörns och Bolidens församlingar slogs i hop. Några år senare, 2014, bildade JörnBolidens församling tillsammans med församlingarna
i Byske, Kågedalen, Skellefteå Lands- och Sankt Olov
det nya Skellefteå pastorat med gemensamt kansli och
begravningsverksamhet. Den ordinarie församlingsverksamheten svarar de enskilda församlingarna för.
Pastoratet leds av en gemensam kyrkoherde och delförsamlingarna av församlingsherdar.
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EFS och församlingen har alltid haft en nära relation
även om det hänt liksom i de flesta relationer att det
gnisslat ibland. EFS sång och musikverksamhet som
väl kan sägas tog fart i mitten på 1950- talet genom
Alfons Sundkvist har ju blivit vida känt och lyft fram
många sång- och musiktalanger. Så har även EFS rika
musikliv med kör och blåsorkester genom åren varit till
stor glädje och välsignelse även för Svenska kyrkan. En
mer än 50- årig tradition med ”Julens sånger” framförda
av EFS kör, blåsorkester och barnkör fyller fortfarande
Bolidens kyrka vid två tillfällen varje adventstid.
Sedan början av 1990- talet samverkar Svenska kyrkan
och EFS med gemensamt ansvarstagande för t.ex barnoch ungdomsarbetet. EFS och Jörn- Bolidens församling delar också sedan några år en prästtjänst.
Kyrkan och de asylsökande Ett viktigt inslag i församlingens verksamhet har sedan 2002 varit det stora antalet asylsökande och flyktingar. Det har på många sätt
påverkat och berikat församlingens verksamhet. Antalet
som kommer till gudstjänster och samlingar från den
gruppen varierar mycket beroende på från vilka länder
man kommer. Den diakonala verksamheten, Öppet hus
samlingar och studiegrupper liksom den Öppna förskolan är och har varit viktiga i mötet med människor från
hela världen.
Man skulle nog kunna säga att Bolidens kyrka, även om
det tog mer än trettio år innan den fanns på plats ändå
fick ett centralt läge och att vi tillsammans med EFS och
övriga samfund genom åren fått vara och fortfarande
vill vara en ”kyrka mitt i byn”.

Till vänster
• Borrare
• Dagbrot
• Bild från

Till höger:
• Spelstyr
• Bandy p
Västerbo
• Sista dag

Nedan:
• Bolidens

Foton: Bolidens re
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Karl Wikström 1937
ttet i Boliden 1934
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rare Dagmar Krokstrand 1964
på Sidtjärn 12/1 1953 Norrbotten otten (i BFFI-tröjor) 4 - 4
gen i Bolidengruvan den 7/11 1967

s legendariske geolog Fritz Kautsky

espektive Skellefteå museums fotoarkiv.
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”Det är icke blott i jorden man finner guld...”
JÖRGEN ANDERSSON, SKELLEFTEÅ MUSEUM
”Frälsningsarmén öppnar eld i Boliden !” Så lydde det budskap som nyligen medelst handaffischer utsändes till folket i Boliden och trakten däromkring. Lördag-måndag den 23-25 november 1935 öppnades
så den 374:e av Frälsningsarméns kårer i Sverige under storartad tillslutning och ett väldigt intresse från
allmänhetens sida. Redan kl. halv sju på lördagskvällen började folket komma för att få vara med, och det
visade sig klokt att man kommit i tid, ty långt före mötets början voro alla upptänkliga platser upptagna.
Många av dem som ville vara med fingo stanna utanför.” (Ur Stridsropet nr 51, 1935)
Bolidens Gruvaktiebolag hade av
Frälsningsarmén begärt att få officerare och verksamhet till Boliden. Bolaget erbjöd sig att bygga
en lokal, och när den stod klar sändes två kvinnliga officerare, kapten Märta Lindblad och löjtnant
Sara Ottosson, båda verksamma
i Skåne, till Boliden. Resan från
Malmö måndag morgon tog tre
dygn inklusive hämtning av bolagets chaufför vid Finnforsfallets
station. Den nybyggda lokalen,
som ännu finns kvar, var uppförd
just i utkanten av bebyggelsen. ”I
det närliggande gathörnet fanns
den skylt som stoppade trafiken
vid sprängningarna i gruvan.”
Bland välgångsönskningarna vid
invigningen fanns ett telegram

Kapten Märta Lindblad och löjtnant
Sara Ottosson
16

från Frälsningsarméns kommendör Karl Larsson som löd : ”Med
glädje lyckönskar jag Bolidens
samhälle till öppnandet av Frälsningsarméns arbete i den lokal,
som ikväll inviges för detta bruk.
Det är icke blott i jorden man
finner guld, också i människornas hjärtan är mycket guld fördolt. Det är efter guldet i hjärtana
Frälsningsarmén önskar söka. Jag
hoppas att stora och rika fynd må
göras och att även dessa dolda
skatter må komma mänskligheten
till godo. Gud välsigne detta arbete, och välsigne han officerarna
såväl som den kår, som skall växa
upp där.” (Stridsropet nr 51/1935)
Livlig verksamhet
Frälsningsarméns verksamhet i
Boliden kom snabbt igång. Redan

i januari 1936 startades syföreningen Hemförbundet, som samlade många kvinnor, medan barnen
aktiverades av löjtnant Ottosson i
Lilla salen. Vid den första soldatinvigningen den 23 februari 1936
invigdes elva soldater. ”Man var
noga med att inte ta dem från andra samfund. Detta bidrog nog till
att samarbetet de kristna grupperna emellan blev så gott.” (Intervju
med Märta Lindblad ”)
”Frälsningsarméns
popularitet
torde kunna förklaras dels av att
många inflyttade från t.ex. Bergslagen kände och tyckte om ”Armén” från unga år, dels att många
uppskattade dess livliga, rytmiska
sång och musik. … Bland vännerna utanför kårens egna minns
Märta särskilt disponent och fru
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Weslau. Inredningen till officerarnas lilla bostad betalade disponenten ut egen kassa. Och ofta kom de
upp hörde sig för hur det stod till.”

Befälhavande officerare (BO) vid Bolidens kår

Från

”Intresset utifrån byarna för armébesök var mycket stort, och snart
förelåg en lång lista med byar som
ville ha möten. Tiden ville bara
inte räcka till. En chaufför, Frans
Forslund, bjöd ofta på skjuts ut
till byarna.” Annars var det cykel
som gällde. Barn- och ungdomsarbetet bestod av söndagsskola,
barnlegion, en solvargsbrigad och
ett ungdomsförbund.
Under krigsåret 1944-45 var
många lokaler i Boliden upplåtna till finska flyktingar, så även
Frälsningsarméns lokal. År 1948
grundade kapten Ingrid Hellström
en ungdomssträngmusikkår, som
uppskattades livligt medan den
var i verksamhet.
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Materialet är sammanställt av Jörgen Andersson på Forskarrum, Nordanå,
från ett studiecirkelmaterial; ”Andlig hembygdshistoria i Boliden”
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OBS! Tidsbild från femtiotalet:
”Hertigdömet Boliden”
Vem får inte en känsla av äventyr, fart och spänning, när namnet Boliden nämnes ? Vi vet att nuvarande
Boliden, efter omkring fem års intensivt och målmedvetet malmletningsarbete, upptäcktes år 1924. Man
visste inte så mycket om gruvans storlek, men guldhalten visade sig vara hög med 10-20 gr. guld per ton
arsenikmalm, Inte underligt att namnet Boliden flög över världen, och att det något senare invecklades i
ett av historiens största finansdramer, Ivar Kreuger contra världsfinansen. Boliden kunde inte ljugas bort
trots de intensiva ansträngningar, som gjordes i samband med försöken att störta finanskungen Kreuger.
Det står där fortfarande efter trettio år.
Aldrig har något annat svenskt
samhälle på så kort tid som Boliden vuxit upp ur ödemarken. Den
plats, där de första barackbyggarna
fick värma sig vid stockvedsbrasan,
kunde ett tiotal år senare härbärgera
över 2.500 personer. Att det inte
är något ”kåksamhälle” kan vilken
besökare som helst intyga. Genom
en klok företagsledning, som i tid

insett betydelsen av att de sociala
och kulturella framstegen bör följa
det ekonomiska uppsvinget, har ett
mönstersamhälle byggts upp.
Men på trettio år har mycket annat
hunnit göras. Boliden har utvecklat sig till ett helt hertigdöme, ett
Västerbottens bergslag. Från Skelleftekusten ända upp till Arjeplogs
fjällvärld sträcker sig ”Bolidens

domäner”. Närmast efter upptäckten av fyndigheten i Boliden kom
Laver i Älvsbyn, som gav omkring
150.000 ton kopparmalm per år,
men här har nu brytningen lagts
ned. År 1937 kom Kristineberg.
Där byggdes snabbt upp ett folkhem för omkring 1.200 medborgare. 1943 var den i så många hänseenden märkliga linbanan mellan
Kristineberg och Boliden färdig att
tas i bruk. Den byggdes i hela sin
längd - 10 mil – på 12 månader.
Ett storslaget verk där djärvhet och
skicklighet fällde utslaget. Heder åt
svensk ingenjörskonst ! Var 86:e sekund glider korgarna fram i en ändlös ström och tömmer sin last i Boliden för att sedan ila tillbaka högt
över myrar, sjöar och skog, tillbaka
för att hämta en ny last värdefull råvara ur den norrländska jorden.
Det sista stjärnskottet - Laisvall
- på Bolidens glänsande himmel
började bearbetas först 1942-43.
Redan 1938 hade man hittat sandstensblock, som innehöll bly. Nu
har ”blystaden” Laisvall kommit
upp i en produktion av över 200.000
ton blymalm per år, vilken förvandlas till slig vid anrikningsverket på
platsen och fraktas med lastbilar
tio-milavägen ned till järnvägen
och sedan vidare till Rönnskär.
Nya samhällen växer upp där ödemarken förr vilat. Det sjuder av liv
och rörelse. Nya fyndigheter upptäcks och nya försöksbrytningar påbörjas, som kanske efter några års
kostsamma arbeten visar sig vara
värdelösa. Det är inte bara vinster,

Foto: Newen

- ur boken ”Norrland - nutid, framtid” av Bengt Andersson,
Luleå, utgiven 1951 av Jordbrukarungdomens Förbund, JUF, för
enskilda och studiecirklar i hela landet.
som gruvlotteriet lämnar; även nitar
förekommer.
Boliden har byggt sin produktion på
en egen förädling av sina malmer,
och ju längre denna förädling gått,
dess mindre har guldets andel i den
totala produktionen blivit. Ännu
1934 utgjorde guldet 85 % av hela
produktionsvärdet, medan det nu
bara utgör c:a 10 %. Kopparn har
med sina över 40 % marscherat upp
på första plats, följd av blyet med
c:a 20 och svavelkis med c:a 10 %.
Den väldiga arsenikproduktionen
har länge varit ett svårt problem
för Rönnskärsverket. Först försökte man gjuta in arseniken i betong
och sänka den i havet. Arseniken är
som bekant ett mycket farligt gift.
Det var därför naturligt, att bolaget
inriktade sig på att finna en nyttig
användning för de enorma arsenikmassorna. Och det har också lyckats över förväntan. Nu används arseniken - förutom till mycket annat
- i betydande mängder inom jordbruket för bekämpande av skadeinsekter och till träimpregnering. Det
sistnämnda är inte minst viktigt, för
på det området kan en storhetstid
för svenska trävaror anas. Den möjligheten finns att det svenska virket,
som avses för export till tropikerna,
impregneras. Att detta skulle betyda en oerhörd konkurrenskraft för
den svenska skogsindustrin är uppenbart. Men även för den svenska
marknaden har den genom impregnering åstadkomna större hållbarheten hos virket ett mycket stort
nationalekonomiskt värde.
Då man trodde sig förstå, att Bolidens guldmalmer var begränsade
och inom en kort tid helt skulle
vara slut, spred sig pessimism
SKELLEFTEBYGDEN 2/2019

Foto: Newen

bland många norrlänningar. Att de
farhågor som hystes inte var befogade, framgår väl av det faktum,
att Bolidens totala produktion ökar
och att malmtillgångarna i Västerbotten nu är större än vad man förr
trodde. Detta mycket tack vare nya
anrikningsmetoder, som möjliggör
utnyttjandet av förut ej brytvärda
fyndigheter.

Under 1950 har man börjat med en
undersökning av blymalmsfyndigheter i Dorotea socken, och om ett
par år börjar gruvdrift i Renström,
c:a 2 mil från Boliden. Vad dessa
båda fyndigheter lovar är ännu när
detta skrives en industrihemlighet.
Av vissa uttalanden kan man spåra
en optimistisk inställning. Arbetet
kan lugnt gå vidare mot en allt ljusare framtid.
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När Kooperativa kom till Boliden
ELVIRA NYSTRÖM, BOLIDEN

Det var medlemmarna i Gruvs avd 85 som - jämsides med att man bildade fackförening, arbetarkommun
och byggnadsförening för Folkets Hus - ansåg det nödvändigt med en egen butik att handla i. Förslaget
diskuterades första gången på ett fackföreningsmöte den 6 mars 1926 och redan den 16 april utsågs en
kommitté som skulle ta kontakt med den kooperativa ledningen i Skellefteå. Den 1 maj rapporterade Vollrat Berglund och John Wikström att styrelsen för Skellefteå kooperativa hade planer på att starta en filial
i Boliden.
När intresset nu fanns från bägge håll, var utsikterna goda. Det fanns dock en del hinder i vägen. Ett möte
mellan styrelsen i Skellefteå och de intresserade i Boliden ”fick uppskjutas tills vägarna blev farbara”.
Till mötet ”kunde ej någon föredragshållare erhållas, på grund av att alla från Luleå var upptagna och ta
någon från Stockholm blev för dyrbart”.
Men arbetet gick vidare och den 3
juli rapporterade Volrat Berglund,
att han hade 23 insatser tecknade
på en lista; om de två övriga listorna visste han ingenting. Intresset
måste ha varit gott, ty redan 1931
fanns det enligt årsberättelsen 116
medlemmar i Boliden.
Närmast tänkte man sig en butik i
Strömfors, där en person var villig att ordna en butik. Men lokalen
visade sig icke lämplig, varför styrelsen själv tog upp förhandlingar
med gruvbolaget. Senare köptes
den s.k. gordonska tomten för 2
180 kr och föreningen byggde där.
Fastigheten togs i bruk 1932 och
bokfördes till ett värde av 73 712

kr. I och med detta bygge var föreningens lokalfråga i Boliden tillfredsställande löst.
”Vi måste skaffa Kooperativa för
att få gruvstövlar och annat vi behöver till ett överkomligt pris”,
berättar en f.d. gruvarbetare som
var med. Det här sammanföll med
KF:s prissänkning på gummivaror
vid inköpet av fabriken i Gislaved;
den i kooperativ historia välkända
galoschstriden, då priset på galoscher sjönk till hälften.
Bolidenborna slöt upp kring sin
butik, och det är ingen tvekan om
att kooperationen av många upplevdes som en viktig del av arbetet
för demokrati och jämlikhet. Di-

striktsmötena blev under flera årtionden något av familjefester med
intressanta debatter och varor och
ideologier, Kaffe med dopp och
någon timmes dans hörde också
till.
Under 30-talet började frågan om
ett kooperativt kvinnogille diskuteras och i februari 1938 blev det
verklighet. … Agda Andersson,
gillets första ordförande, hade gott
kooperativt påbrå genom sin far,
Herman Karlsson, och Anna Lindberg, åttabarnsmamman och skolvaktmästarhustrun, fick förstås
fullt stöd av maken Harald. Det
var för övrigt hemma hos Harald
och Anna Lindberg, som de första
planerna på kvinnogillet smiddes.
Redan de första protokollen vittnar om god aktivitet. Köptrohetens problem diskuterades och
värnet om den egna butiken blev
ett förstahandsintresse. Studier bedrevs och trevliga sammankomster ordnades. Resultaten har heller
inte uteblivit. Gillet har sett många
duktiga kooperatörer växa fram i
Boliden och konsumentfrågorna
har idag en helt annan ställning än
förut.
Ur boken ”Hur arbetarrörelsen
kom till Skelleftebygden”, 1978

Fotboll på torget – Kooperativa i bakgrunden
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Sjuttiofyra föreningar!
CARIN LUNDBERG
När jag var liten var aldrig mina föräldrar hemma på kvällarna. Åtminstone tyckte jag inte det. Var höll då
mina föräldrar hus ? På dagarna jobbade pappa på verkstan. Mamma var hemmafru med allt det arbete
det innebar på den tiden. Men på kvällarna, då gjorde de nåt annat, föreningsliv!
Folkskolläraren Thorsten Marklund konstaterade redan 1955 i
en tidningsartikel att Boliden var
Västerbottens
föreningstätaste
samhälle. ”I Boliden finns 2 300
invånare och 74 föreningar, vilket
betyder att föreningarna i genomsnitt har 32 medlemmar. Den reella siffran torde emellertid vara helt
annorlunda, då många bolidenbor
tillhör ett antal föreningar …”
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.”
Den uppgift som jag mest minns
magister Bertmar i, var som scoutledare för IOGT:s scoutkår. Och
där fanns min mamma, Elvira Nyström, kårledare i IOGT:s s flickscoutkår. När jag var riktigt liten,
då fick jag följa med på scoutläger
för mamma hade ingen barnvakt.
När jag blev större, fick jag följa
med som medlem i scoutpatrullen
Ripan. Verksamheten var livlig
och vi var många som fick en fin
fostran där. Och jag kan fortfarande knyta ”dubbelt halvslag kring
egen part” eller vad det nu heter.
SKELLEFTEBYGDEN 2/2019

IOGT-logen 4860 hade också en
omfattande verksamhet. Pappa,
Sven Nyström, var under en tid
ordförande. Man hade inte bara
möten med sång och högtidliga invigningar. Det var också en livlig
anatörteaterverksamhet som bl.a.
spelade upp sina stycken på den
stora sommarfesten på ”Vältan”
i Finnforsfallet. Jag minns hur
spännande det var att se sin far på
scen med förkläde och skurborstar
i nåt som handlade om ungkarlar
som saknade hembiträde !
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 meddela att han hade expeditionstid
tisdagar och torsdagar mellan 18
och 20. Pappa var kassör och det
var många som hade ärenden till
honom.
Till arbetarrörelsen hör förstås
också ABF, som startade sin verksamhet redan tidigt på 30-talet.
Man hade föreläsningar och studiecirklar.
Före televisionens intåg i Bolidenhemmen på 60-talet, så var
det fantastiskt många som gick på
föreläsningar och författaraftnar.
Hagar Nordmark, som var ordförande i ABF:s lokalavdelning, berättar : ”Första gången 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. Jan Fridegård, Åke Wassing och många andra intressanta författare blev vi
bekanta med.”
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 kal�lades ”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.
Sjuttiosju cirklar och 40 000 kr 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.”
Carin LundberG
(sammandrag av text i rapport från
Boliden Möte 1988)
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Handlastning i karbidlampans sken. Trettiotal.

Gunnar Bolin. Avlider vid grusras 1940 liksom sin bror
Yngve 12 år senare.

Sundwalls järnhandel, sjuttiotal. Vid disken Karl-Oscar Åhman (1900-1976) och Gerda Åhman (1902-1987)
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Vid Bolidens kapell 1953.

Foto: Rolf Tjärngren

Femtiotal. Stig-Axel och Sven-Roland Häggström utanför Markgrens bok- och pappershandel
vid Dollarhörnan.
Foto: Rolf Tjärngren
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Kreuger – en olycka för Boliden och Skelleftebygden?
ROLF GRANSTRAND, SUNNANÅ
Det är väl känt att den internationellt verksamme finansmannen Ivar Kreuger fanns med i bilden under Bolidenbolagets första år. Men vad var orsaken till att han fick ögonen på denna avlägsna och vid
denna tid högst outvecklade gruvnäring och vad blev konsekvenserna av hans engagemang här i Skelleftebygden? Om bl.a. detta framlade historikern Jan Glete en uppmärksammad doktorsavhandling 1975 vid
Stockholms universitet, ”Kreugerkoncernen och Boliden”.
I slutet av 1920-talet hade Kreugerkoncernen tillgång till stora
mängder kapital att investera i
gruvor och industriföretag. Vårvintern 1929 gällde intresset fr.a.
en stor järnmalmfyndighet i Chile,
men projektet föll på grund av
bristande lönsamhet. Bolidenfyndigheten ägdes vid denna tid av
Skandinaviska banken, som också
var Kreugerkoncernens viktigaste
svenska bankkontakt. Och vid ett
möte i maj 1929 föreslog bankens
direktör Oskar Rydbeck att Kreuger skulle ta över Boliden - i ett
läge då banken behövde friskt kapital.
Kreuger lät anlita en engelsk gruvingenjör, Edwin Bloomfield, för
att värdera Bolidenmalmen och
tydligen utföll undersökningen till
belåtenhet för i månadsskiftet oktober-november, så inleds direkta
förhandlingar med banken om
priset. Paradoxalt nog sker dessa
förhandlingar just den vecka då
den amerikanska börskrisen inleds
med den s.k. ”svarta torsdagen”;
den kris som utvecklas till en långvarig internationell depression och
som efter några år kommer att leda
till Kreugerkoncernens fall.

skulle t.ex. den av Skandinaviska
banken dominerade styrelsen sitta
kvar oförändrad.
Falkman överkörd
Vid denna tid hade Oskar Falkman
redan varit verkställande direktör
för gruvverksamheten i Skelleftefältet under dussinet år; från den
långvariga prospekteringstiden,
över fyndet av Bolidenmalmen i
december 1924 och fram till besluten om att satsa på två nya samhällen, Boliden och Skelleftehamn
och ett smältverk i egen regi ute
på Rönnskär. Bytningstakten hade
bestämts till en nivå, 100 000 tom
malm per år, som skulle garantera
en långsiktig verksamhet i bygden. Och smältverket hade dimensionerats för att begränsa utsläpp
och risker med tanke på den ännu
oprövade tekniken att processa arsenikhaltig sulfidmalm.
Besöket i Skelleftebygden
Ivar Kreuger besökte bygden en
gång, den 20-21 juli 1930, i samband med ett möte i gruvbolagens
styrelse, där han visserligen inte

själv ingick men dock dikterade
besluten. Och nu skulle det gå
undan ! Kreuger begärde att brytningstakten i Boliden skulle ökas
till i ett första skede 600 000 ton/
år, för att sen ökas till 1 milj. ton/
år. Och att Rönnskärsverken skulle byggas ut för att kunna ta hand
om tre fjärdedelar av den brutna
malmen. Detta ska ses mot bakgrund av att den då kända malmbasen uppgick till c:a miljoner ton.
Företagsledningen med Oskar
Falkman i spetsen avrådde bestämt
från denna mångdubbling av verksamheten i ett skede då den allra
första blisterkopparn just hade
producerats några veckor tidigare
och anläggningen redan hade stora
problem hantera svaveldioxid och
arsenik.
Falkman hade sannolikt också
kännedom om ett brev som Sv.
Metallindustriarbetarförbundets
ordförande Oskar Westerlund i
mitten av juli sänt till Kungl. Socialstyrelsen/Byrån för Arbetarskyddsärenden med bl.a. följande

Men hösten 1929 är Kreuger ännu
på offensiven och har just den 24
oktober publicerat en ny, stor emission på den amerikanska marknaden för att få in ytterligare kapital.
Och den 2 november är han beredd
att betala 57,4 miljoner kronor för
övertagandet av samtliga A-aktier
i de västerbottniska gruvbolagen
med förbehållet att övertagandet
tills vidare ska vara hemligt. Så
Bolidens styrelse samlad på trappan till Brukshotellet. Ivar Kreuger sittandes till höger.

lydelse: ”I anslutning till gårdagens telefonsamtal till Eder sekreterare Stenholm får jag härmed
hemställa att en undersökning företages vid det av Bolidens Gruv
AB ägda smältverket i Rönnskär
vid Skellefteå. Till oss har nämligen meddelats att ett tjugotal av
smältverkets arbetare angripits av
arsenikförgiftning.”
Men den av Kreuger begärda brytningstakten fastställdes av styrelsen vid ett möte den 21 augusti
1930. Glete skriver: ”Beslutet
hade enligt Falkmans uppgifter
föregåtts av fåfänga försök från
hans sida att övertala Kreuger att
tills vidare avvakta med utbyggnaden. Kreuger hade varit omöjlig
att rubba, men han förklarade sig
vara införstådd med de tekniska
svårigheterna, och att han var beredd att ta ansvaret om allt inte
fungerade problemfritt till en början.” (Glete, sid. 111)
Konsekvenserna
Ännu så sent som 1980 beviljades anslag ur Yrkesskadefonden till bl.a. följande änkor efter
cancerdöda rönnskärare : Ingrid
Lundgren, Lydia Wikström, Olga
Nyström, Karolina Persson, Svera
Forsberg, Ruth Hedmark, Gulli
Åberg, Astrid Holmberg, Judit
Lindblom och Elsa Lundqvist.
Eller för att ånyo citera Glete:
”Falkman har karaktäriserat denna
hastiga utbyggnad som ett vågspel, vilket kunnat få katastrofala
konsekvenser och ett äventyr som
sökte sin like i svensk industrihistoria.” (sid. 113)
I Boliden där utbrytningen nu
skulle mångdubblas var konsekvenserna måhända inte lika omedelbara, men den forcerade brytningen, t.ex. i ”Bråttomschaktet”
eller ”Amerikanska blindschaktet”, medförde större risk för siliSKELLEFTEBYGDEN 2/2019

kos liksom olycksfall med dödlig
utgång (ex. Harald Edin den 8
mars 1932 och Sven Pettersson i
augusti 1932).
”Farhågorna för att personalen
skulle bli lidande kom i hög grad
att besannas. Under 1931-32 var
frekvensen av olycksfall och yrkesskador vid Rönnskär extremt
hög - 30 arbetare av 100 råkade ut
för någon olycka. Enligt verkställande direktörens uppfattning var
Rönnskär vid denna tid ohälsosammare än någon annan svensk
industri.” (Glete, sid. 113)
Varför hade Kreuger så bråttom?
Ja, det är den frågeställning som
Jan Gletes avhandling fr.a. behandlar och i korthet kan man
konstatera att Kreugerkoncernen
ganska snart efter Bolidenförvärvet råkade in i svårigheter och
det gällde att öka värdet på denna
guldkantade tillgång :
”Under det följande året var bolaget - dvs. Boliden - förutskickat att spela en framträdande roll
inom koncernen, då det i ljuset av
de kraftiga värdeminskningarna
för de övriga arrangemangen, började avteckna sig som dess kanske
värdefullaste tillgång. Kreuger
kom till det yttersta söka utnyttja
den strategiska ställning, som Bolidenföretaget nu intog. Det blev
hans viktigaste kort i spelet för att
rädda koncernen undan sammanbrott. (Glete, sid. 117)
Men han väntade i det längsta
med att inför den internationella
bankvärlden offentliggöra innehavet av Bolidenfyndigheten. Han
ville spela ut detta guldkantade
kort i rätt ögonblick och höll det
hemligt ännu, när han strax före
jul 1931 anlände till USA för ett
sista försök att mobilisera lån och
ekonomiskt stöd. Först den 28 januari 1932 publicerades den s.k.

Boliden-kommunikén, som offentliggjorde att Kreuger ägde Boliden och att företaget utvecklades
väl och var mycket vinstrikt. Men
det var för sent. Glete igen: ”Kreugers ansträngningar att avyttra
Bolidenaktierna i USA blev helt
resultatlösa” ... ”När han i början
av mars för sista gången färdades
över Atlanten på väg mot Frankrike var han medveten om att hans
roll som koncernens ledare var
slutspelad.” (Glete, sid. 154)
Fallet
Fredagen den 12 mars 1932 fann
man Ivar Kreuger död på sitt hotellrum i Paris - efter att han uteblivit från ett möte med svenska
och franska bankmän. ”Dödsskottet skakar finansvärlden” stod det
på tidningarnas löpsedlar.
Sedan följde några år i kölvattnet
av Kreugerkraschen med rättegångar och tvister kring ägandet
av de olika bolagen, innan den
socialdemokratiska regeringen i
mars 1934 tillsatte en nämnd ”till
skyddande av de allmänna intressena vid utnyttjandet av Bolidens
gruvaktiebolag tillhöriga gruvfyndigheter”, vars arbete året därpå
ledde till riksdagsbeslut om den
s.k. Lex Boliden. Däri stadgas bl.a.
att brytningen inte får forceras så
att den äventyrar gruvsamhällets
existens och arbetarnas hälsa, att
vinstmedel ska avsättas för framtida behov samt att utländskt majoritetsägande inte är tillåtet.
Grundfrågan kvarstår: Hur svåra
blev dom långsiktiga konsekvenserna av ”Kreugerepoken” för
Bolidenbolagets arbetare och för
Skelleftebygden i dess helhet?
Inte så svåra som man kunde frukta vintern 1932, men dock …
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Vilket sjudande föreningsliv!
ELISABETH WIKLUND, BUREÅ
Nykterhetsrörelsen i vår del av landet har varit stor och betydelsefull på nästan alla orter där den verkat.
IOGT-logen 4860 i Boliden är inget undantag. Den bildades 1927 och har som alla andra loger noggrant
dokumenterat sin historia. Hos oss på Folkrörelsearkivet i Skellefteå finns protokoll, medlemshandlingar,
verksamhetsberättelser, m m från logens första möte fram till 1980-talet. En aktiv förening som arrangerade många trevligheter för Bolidens första innevånare.
Inför deras 25-årsjubileum ombads en Rudolf Persson att skriva
några ”rader” till jubileumsskriften. Jag ska nu citera några rader
från den berättelsen.
”Då Logen bildades fanns ingen
lämplig samlingslokal i samhället. Vi bodde ju alla i Strömfors då
och i själva Boliden hade de första
husen precis börjat byggas. Logemötena hölls då i de små cafélokalerna som fanns. Mest var det väl
Rönnbloms. Arbetsmaterialet förvarades i hemmen och de fick vi
bära med oss i kassar och väskor
till mötena.
Humöret och entusiasmen var det
inget fel på, fast det var primitivt
och besvärligt. Över hela Boliden
härskade på den tiden en sorts nybyggarstämning och ska vi säja –
vildmarksromantik. Till det hörde
gott kamratskap och stark tro på
framtiden.

höga trots den steniga backen och
brist på promenadstigar. Glädjen
stördes inte nämnvärt att ett och
annat tjoande, förorsakat av Brattens droppar, ekande mellan tallarna.
För mig personligen var det en
härlig tid. Jag hade växt opp i en
stillsam bondby och var tämligen
svältfödd på sådant, som hörde till
de ideella intressen, jag endast genom läsning kommit att få i mig.
Här kom jag mitt i ett sjudande
föreningsliv. Det var inte bara logen. Det var fackföreningen också, och så kom jag att vara med i
det illustra sällskap som kallade
sig Amatörklubben Flamman. Lita
på att jag njöt! ”

Tänk vilket engagemang. Så roligt
man hade och att han i sina ”rader” som i verkligheten är 2 fullskrivna A4 sidor verkligen fångat
det. Detta är ju ett riktigt vittnesmål om hur ungt Boliden är! Jag
har aldrig tänkt på det tidigare och
kanske nu någon annan får en liten Aha-upplevelse. Vill man läsa
dokumentet i sin helhet är det bara
att höra av sig till mig på Folkrörelsearkivet.
Boliden är något alldeles unikt.
Inte mindre än 270 föreningar har
lämnat material till Folkrörelsearkivet i Skellefteå.
Elisabeth Wiklund

Jag minns en gång då vi hade ”basar” på Bolidens första festplats,
en skogsbacke utmed strömforsvägen. Då var det en fröjd att vara
festarrangör. Folk vallfärdade
långväga ifrån för att ha besökt
Boliden, guldstaden i vardande.
Det myllrade av folk, tombolalotter och annat gick åt som smör i
solsken, pengarna strömmade in,
och nettot blev stort. Och roligt
hade vi. Vi gnolade ”Säg det i toner och inte i ord” och ”Ramona”,
och svärmeriernas vågor gingo
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Strömfors eller Boliden?
LILLY STEINVALL (f. 1906)
Sommaren 1926 fick vi systrar en dags semester för
att följa med till Strömfors. Det var då samlingsplatsen för alla som sökte sig till Boliden för att få arbete.
Vår far, som hade jordbruk i Kusmark, hade kommit
på idén att bygga på en gård och öppna en arbetarmatservering i Strömfors. Han hade träffat gruvförmannen som tyckte det var bra.

6:30 skulle gruvarbetarna ha frukost. Kl. 9.00 kom
träarbetarna för frukost. Gruvarbetarna, som var
42 man, skulle också ha med sig varm termos med
kaffe och smörgås, men ”byggarna” kom tillbaka för
middag kl. 14.00. Kl. 17.00 skulle alla ha kaffe med
limpsmörgås - de fick äta vad de orkade - och så var
det gemensam kvällsmåltid kl. 18.00. Allt för 2;25 kr.

Den 3 september 1926 öppnade vi serveringen, och
det kom så många som ville äta, att vi måste leja en
flicka till. Vi steg upp kl. 4.30 varje morgon, ty kl.

Arbetarna bodde flera i samma rum och hyran var,
tror jag, 20 kr i månaden. Men förtjänsten var ju låg,
så det blev ändå inte mycket kvar. Det var elva stycken som bodde hos oss, fina och försynta grabbar från
vår hemtrakt och så ett fint gift par, Sigfrid Lundmark
och hans fru.
Det byggdes mycket i Strömfors under dessa första
år. En del troode ju att Strömfors skulle bli traktens
huvudort även för framtiden. Men Boliden växte
snabbt och tog över.
Ur boken ”Hur arbetarrörelsen
kom till Skelleftebygden”, 1978

Det första flygfotot över Boliden 1927. I bakgrunden Strömfors och Klintforsåns dalgång. Foto: Oscar Bladh
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”Var gång någon i laget fått besked om avvisning eller flytt till annan ort så hyllar vi den
personen. Här Semere som flyttade till Göteborg.” Bolidens FFI, pojkar 03/04.
Foto: Catrine Karlsson 2016
Besök gärna den lokalhistoriska portalen: lokalhistoriaskelleftea.se

Pris 60 kr

Skelleftebygden

