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Charlotte Sidén (1847-1928). Drev en modebutik på Storgatan. Aktiv i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt från
1907. År 1909 års rösträttsreform möjliggjorde för kvinnor
att väljas till kommunala församlingar. Charlotte Sidén valdes
till stadsfullmäktige i Skellefteå 1910 för perioden 1911-14.
Endast 34 kvinnor runt om i landet valdes samtidigt till stadsfullmäktig. Öppnade stadsfullmäktiges session år 1912 i egenskap av ålderspresident.
Foto: Sundborg & Lindberg / Skellefteå museum
Kolorering i Photoshop av PG 2021.
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Det demokratiska genombrottet...
Den 17 december 1918 togs de avgörande besluten om allmän och lika rösträtt i Sveriges Riksdag. Alltså
att kvinnor skulle ha rösträtt på samma villkor som män samt att den inkomst- och förmögenhetsgrundade
fyrtiogradiga röstskalan skulle avskaffas i val till kommuner och landsting. En mer än trettioårig kamp som
förenat frisinnade och socialdemokrater var över. Och den massiva mobilisering som skett genom bildandet
av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 1903 hade till sist fått avsett resultat. Efter grundlagsändringar och andra förberedelser så skedde då de första demokratiska valen till riksdagen i september 1921.
Också Skelleftebygden var förstås en liten del i denna historiska process. I artiklar av Jörgen Andersson och
Tomas Marklund beskrivs hur kampen fördes här, vilka som var de första valda kvinnorna och vilka politiska
konsekvenser rösträttsreformerna fick under 1920-talet.
Tjugotalet är ett av få årtionden som fått ett eget epitet, nämligen ”det glada tjugotalet”. Det var en tid av
förväntningar efter världskrig och pandemi med fred, demokratiska reformer, många nya självständiga stater,
Nationernas Förbund och alla nya uppfinningar som nu spreds i stor skala (telefonen, radion, tvättmaskinen,
automobilen, dammsugaren, flygmaskinen, grammofonen och filmen). ”Bättre och bättre dag för dag” eller
kanske ”Happy days are here again”!
Men det var också ett decennium av skarpa sociala motsättningar, av arbetsmarknadskonflikter och arbetslöshet, av hyperinflation och börskrasch, av utbredd fattigdom och iögonenfallande lyx. Allt detta kan inte ett
nummer av ”Skelleftebygden” famna, men vi bjuder på några nedslag i ord och bild.
Ett viktigt bidrag till demokratin gjordes av ”elektrifieringen”, alltså den ”folkrörelse” av föreningar som
bildades kring byggandet av små kraftverk runt om på den västerbottniska landsbygden åren kring 1920. Ja,
inte bara i Västerbotten förstås, men den hade nog särskild kraft just här med drygt sextiofem elföreningar
bara i Skellefteregionen. ”Ljus över bygden”, vilket förlängde vinterhalvårets dygn med åtskilliga timmar för
läxläsning, handarbete, tidningsläsning och mötesverksamhet. Nils-Erik Westermark och Lars Westerlund
belyser med sina bidrag denna dynamiska process.
Tjugotalet är också det sista stora emigrationsdecenniet och det gäller även här i Skelleftebygden. Karin Viklund ger i sin artikel exempel från Yttervik.
Sommaren 1921 besöktes Skelleftebygden av kungaparet på s.k. eriksgata. Möjligen var det första gången ett
sådant besök skedde. Stig Sandström berättar med hjälp av samtida tidningspress om hur det hela gick till.
Och i den avslutande artikeln ger Anneli Rogestam en del av bakgrunden till den för bygden sannolikt viktigaste händelsen under tjugotalet, nämligen fyndet av Bolidenmalmen och tillkomsten av två nya, betydande
samhällen, Skelleftehamn och Boliden. Och Oscar Falkmans roll i detta…
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
En hel del intressant läsning, med andra ord. Och snart kan vi förhoppningsvis åter samlas till Lokalhistoriska
Dagar och andra liknande begivenheter.
Varma hälsningar - på egna och styrelsens vägnar Rolf Granstrand, ordf./SKEFO
Källor - och vidare läsning:
Jörgen Andersson, ”Något om demokratins intåg i Skellefteområdet”, Ske-å 2021
John Olofsson, ”Skelleftebygdens historia, Del 7: Målet var välfärd”, Uppsala 1990
Anneli Rogestam, ”Mönstersamhället, Boliden”, Sthlm 2021
Lars Westerlund, ”Varde ljus ”, Skellefteå Kraft 1995
Kjell Östberg, ”Folk i rörelse”, Ordfront 2021
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De första kvinnorna...
JÖRGEN ANDERSSON, SKELLEFTEÅ MUSEUM

Ibland sägs det att kvinnor fick rösträtt först 1921.
Detta är inte helt sant. Redan 1919 hade kvinnor
rösträtt och rätt att bli valda till fullmäktige i kommunerna på samma sätt som män. Men även tidigare
hade kvinnor kunnat rösta i kommunerna, då det
mellan 1863 och 1918 var en graderad rösträtt som
var beroende av hur mycket skatt man betalade.
Och även före kommunreformen 1862 var det möjligt för kvinnor att rösta vid sockenstämman. Exempelvis finns från Skellefteå socken ett protokoll med
voteringslängd från 1848 som rör val av två sockenmän. Av de 111 som röstade var 6 kvinnor - 5 änkor
och en ytterligare kvinna.
Men denna begränsade rösträtt gällde alltså bara
vid sockenstämmor, kommunalstämmor och vid val
av stadsfullmäktige, inte när det gällde s.k. politiska
val, alltså till Sveriges riksdag. Och rösträtten var
helt beroende av egen inkomst och förmögenhet.
LKPR
I början av 1900-talet började kvinnorna organisera sig för allmän och lika rösträtt. År 1903 bildas
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, L K
P R. Och några år senare, 1907, håller den välkända
rösträttskvinnan Anna Lindhagen föredrag i Skellefteå och Ursviken, och på båda platserna bildas lokalavdelningar. Särskilt föreningen i Skellefteå blir
livskraftig med dryga fyrtiotalet medlemmar.
I och med rösträttsreformen 1909 blev kvinnor
valbara till kommunala församlingar. Inför valet till
stadsfullmäktige 1910, så sätter föreningen in följande annons:
Valberättigade kvinnor i Skellefteå stad uppmanas
att så talrikt som möjligt infinna sig vid stadsfullmäktigevalet inst. fredag och utgifva sina röster
till kvinnogruppens enda kandidat, fru Charlotte
Sidén.
L.K.P.R.
Charlotte Sidén var en välkänd kvinna i staden.
Född redan 1847 i Skellefteå socken och gift 1872
med sågverksdirektören J.T.B. Sidén. Hon drev en
framgångsrik modebutik på Storgatan och hade tidigt varit med i rösträttsarbetet som en av föreningens grundare.
Och hon blir vald med god marginal! Kvinnolistan
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får 54 valsedlar med sammanlagt 366 röster. Vid detta val fanns i röstlängden 81 kvinnor med totalt 569
röster, så det var ingen total uppslutning, men det
räckte ändå; valdeltagandet allmänt i staden var vid
detta tillfälle endast 61 %. Valet innebar att Charlotte
Sidén var en av endast c:a 35 kvinnor i landet som
tog plats i stadsfullmäktige i någon av landets drygt
hundra städer. Var det ett tecken på att Skellefteå var
särskilt progressivt vad gällde kvinnans politiska
rösträtt, dvs. vid val till Sveriges riksdag?
Nej, inte om man får tro Ella Billing i LKPF-skriften ”Rösträtt för kvinnor”, 1913, nr 9 :
”Skellefteå tycks vara en av de mera svårbrutna
trakterna av Norrland. Fastän det visst icke saknas
dugande krafter, som här arbeta för saken, har det
dock ej lyckats dessa att få något varmare intresse
till stånd. Vi hoppas dock gott för framtiden även för
Skellefteå, och det händer ju ofta, att det samhälle,
som sovit länge, vaknar med så mycket friskare krafter.”
Det demokratiska genombrottet
Genom de beslut som fattades av Sveriges riksdag
mellan 1918-1921 fick vi allmän och lika rösträtt för
män och kvinnor. De första valen till kommun och
landsting genomfördes i mars och april 1919.
SKELLEFTEBYGDEN 2/2021

kvinna vald under tjugotalet. I Burträsk kommun var
Helena Mellkvist första kvinna 1934 och i Jörn är
det Amalia Lindmark likaledes 1934.
Den som verkar vara mest aktiv är Aina Bäärnhielm, som representerade de moderata. Redan 1919
skriver hon en motion om att tillsätta en kommitté
för byggandet av ett ålderdomshem. Frågan går till
beredningsutskottet och de föreslår tre personer till
kommittén, vilket godkänns av fullmäktige.
I början av 1922 vill Aina Bäärnhielm att man anslår 1500 kronor till natthärbärge för kringvandrande
arbetslösa. Det är vinter och kallt ute och det är en
samhällelig plikt att ordna detta menar Bäärnhielm.
Stadsfullmäktige går med på hennes förslag och anslår medlen.
Aina Bäärnhielm var född i Skellefteå landsförsamling 1876. Flyttade till staden 1912, efter att bl.a.
bott i Umeå. Blev änka redan 1922, men lever sedan
vidare i det gula huset vid Nordanå fram till 1972.

Aina Bäärnhielm (1876 - 1972)

Valdeltagandet i Skellefteå stad var avsevärt högre
än i genomsnittet för svenska städer, kring 80 % redan i valet 1919.
I hela skelleftebygden - inkl. Norsjö och Malå - var
det totalt 246 personer som blev invalda i de olika
fullmäktige 1919, varav sju kvinnor. Det betyder att
2,8 % av de valda var kvinnor. I valet 1919 kunde
man väljas till två eller fyra år. Av de sju invalda
kvinnorna blev 5 valda för 2 år och 2 för 4 år. När
man på hösten 1920 skulle välja igen för att besätta
dessa mandat blev bara tre kvinnor återvalda. Mellan
1920-1922 var det således endast fem kvinnliga ledamöter i dessa sammanlagt sju fullmäktigeförsamlingar. En synnerligen försiktig start för kvinnornas
insteg i politiken!

Ida Stenberg föddes i Skellefteå landsförsamling
1865. Hon drev ett uppskattat kafé i hörnet NygatanStationsgatan, ”Stenbergs hörna”. Hon levde ett stillsamt liv och skänkte pengar till välgörenhet, men var
också aktiv i Skellefteavdelningen av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Är den i föreningen som har flest röster 1912, när den fyrtiogradiga
skalan ännu gäller. Ida har då 25 röster men - med
ökad inkomst och förmögenhet - får hon maximala
40 röster 1918. Valdes till stadsfullmäktige 1919 på
en lista med beteckningen ”De moderata”. Var bl.a.
suppleant i pensionsnämnden. Lämnar fullmäktige
efter en period. Avlider 1940.

Men vilka var dessa kvinnor?
De som valdes in i Skellefteå stad var Aina Bäärnhielm, Hulda Lindberg, Ida Stenberg och Mina Vikström. Under valet 1922 valdes två andra kvinnor in i
fullmäktige Alfrida Öhberg och Märta Forsell. Dessa
var de kvinnor som var invalda i stadsfullmäktige
under 1920-talet. I Bureå kommun var Hulda Liljekvist första kvinna som fullmäktigeledamot 1919.
I Byske och i Skellefteå landskommun blir ingen
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Ida Stenberg (1865 - 1940)

dock kvar i fattigvårdsstyrelsen, där hon blir kvar
till 1935. Hon var född 1881 i Landsförsamlingen.
Gift 1911 med boktryckaren Karl August Öberg. Engagerad i kampen för kvinnlig rösträtt samt senare
i Husmodersföreningen och nykterhetsföreningen
Vita Bandet. Avlider 1969.

Mina Wikström med familj

Mina Wikström kommer med som frisinnad i stadsfullmäktige redan 1919 och är sen kvar hela 20-talet,
den sista perioden tillsammans med maken Anton
Wikström, som var redaktör för Norra Västerbotten
och mångårig riksdagsman.
Mina (Margareta Vilhelmina Stenlund) föddes i
Jörn 1876. Gifte sig 1908 med den jämnårige logemedlemmen Anton Wikström i Jörn. År 1914 flyttar
de till Strandgatan i Skellefteå. Blir änka 1935. Viktig för familjeföretaget Norra Västerbotten. Avlider
1964.

Märta Forsell väljs in för högern 1922 och kommer efter en periods uppehåll vara kvar i fullmäktige ända till 1938. Hon föddes 1887 i Nedertorneå
församling. Utbildade sig till lärare. Gifter sig 1911
med Emil August Forssell f 1867 och flyttar därmed
till Norrböle, Skellefteå. Hon är bl.a. engagerad i
Lottakåren. (Det är antagligen dess uniform som hon
bär på bilden från 1932). Hon är också engagerad i
husmodersföreningen och en period dess ordförande.
Kommunalt engagerar hon sig bl.a. för tillkomsten
av krematorium i bygden. Hon avlider först 1982.

Alfrida Öberg väljs in i stadsfullmäktige för högern
1922. Avsäger sig uppdraget redan 1924. Hon sitter

Märta Forsell (1887 - 1982)

Alfrida Öberg (1881 - 1969)
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Hulda Lindberg föddes 1877 i Järfälla utanför
Stockholm. Hon flyttade till Skellefteå 1911, som
sjuksköterska åt patron Johan Markstedt. Medlem i
Skellefteavdelningen av Landsföreningen för kvinSKELLEFTEBYGDEN 2/2021

Hulda Liljeqvist längst till höger på bilden - i något föreningssammanhang kring 1925 och med kaffepannan i högsta hugg. Kanske Blåbandsföreningen i Örviken, där hon var sekreterare.

nans politiska rösträtt. Invald i stadsfullmäktige
1919 för socialdemokraterna och 1920 på en lista
med beteckningen ”vänstern”. Hon motionerar bl.a.
om utrustandet av epidemisjukhuset samt 1921 om
att influtna medel från nöjesskatt ska fonderas för
bygge av ålderdomshem. Ingen ytterligare fullmäktigeperiod, men ledamot av hälsovårdsnämnden och
skolstyrelsen under lång tid.
När Markstedt dör 1933, så flyttar Hulda med änkan och barnen till Stockholm. Avlider 1969.
Hulda Liljekvist väljs som enda kvinna in i Bureå
kommunfullmäktige 1919 för två år som representant för ”Det arbetande folket” (socialdemokraterna). Ett av de första spåren av Hulda Liljekvist
i fullmäktige är att hon reserverat sig mot ett beslut
om traktamenten för fullmäktigeledamöter. Hon blir
också invald i den viktiga dyrtidskommittén samt
suppleant i beredningsutskottet. Avgår efter en period, varefter fullmäktige i Bureå kommer att sakna
kvinnlig representation under resten av tjugotalet.
Hulda Liljekvist kommer dock fortsätta det politiska
arbetet som ledamot av fattigvårdsstyrelsen.
Hon var född i 1870 i Skellefteå landsförsamling.
Flyttar till Örviken med sin man, fältjägaren Johan
David Wik, på 1910-talet. Bor i den s.k. kolkaser-
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nen. Startar med sin man Blåbandsföreningen, där
hon är sekreterare. Blir änka 1925. När postkontor
öppnas i Örviken 1926, blir Hulda dess första föreståndare. Avlider 1945.
¤¤¤¤¤
Dessa den första generationen kommunalt verksamma kvinnor tvingades agera i en totalt mansdominerad miljö. De hade ingen möjlighet till avgörande politiska insatser, men de bröt isen för de som
skulle följa långt senare. Från valet 1954 till 1970
fördubblas andelen kvinnliga ledamöter i Skellefteåregionens fullmäktigeförsamlingar, alltså inkl. Malå
och Norsjö, från 4,9 % till 10,7 %. Och under 70-talets val tredubblas andelen till drygt 30 % - för att
sen vid valet 2006 ligga just under femtio procent.
Ett sekels kamp för rättvis representation har uppnått
sitt mål! Eller…
JÖRGEN ANDERSSON
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Genombrottets politiska följder
TOMAS MARKLUND, MORÖN
Det har gått drygt 100 år sedan den politiska demokratin kom till Sverige. Varje vuxen svensk över 21 år
fick en röst och kunde därför vara med och bestämma vilka som skulle bli folkets representanter i riksdag,
landsting (regioner idag) och kommuner. Fast inte riktigt. För att välja till kommunen skulle man vara 24
år och för landstingsvalet 27. För kommunvalet gällde att den som hade mer än två års obetald kommunalskatt inte heller fick rösta. Det kommunala självstyret hade också begränsningar i lagstiftningen. För
att genomföra nya eller omfattande kommunala investeringar krävdes 2/3 majoritet. Det var en politisk
demokrati med vissa förhinder.
I Skellefteå hade i december 1917 ett kommunalfullmäktigeval ägt rum i landskommunen. Det skedde
i kommunalstämmans regi. Stämman hade funnits
i mer än 50 år; dit fick alla komma men rösträtten
var begränsad och stor inkomst och förmögenhet gav
många röster. Stämman kände tidens vindar och ordnade valet kort innan riksdagen beslutade om allmän
och lika rösträtt. Eftersom landskommunen var geografiskt stor och sockenstugan var vid landskyrkan
fanns också en stark kritik mot att kommunalstämman var det samma som "Brännanpolitik." Herrar
på Prästbordet och Brännan hade lättast att avsätta
tid för stämmorna. Nu skulle det bli annat med en
person - en röst, partier och listor där man fördelade
platserna över hela kommunen.
Kommunens vidgade roll
För hundra år sedan bestod det som idag är Skellefteå kommun av sju självständiga kommuner; Jörn,
Byske, Bureå, Lövånger, Burträsk samt Skellefteå
stad och landskommun. I alla dessa fanns från 1919
egna kommunfullmäktige. 1922 sker det första kommunalvalet där hela fullmäktigeförsamlingen väljs
vid ett och samma tillfälle. Tjugotalet framstår som
en sökande tid, när det gäller vilken roll den nya
kommunala demokratin ska spela. Kommunerna har
helt enkelt ännu inte växt in i den roll av initiativtagare och tillrättaläggare som de ska få längre fram.
Men det saknades inte uppgifter. Fattigvården var
sedan länge ett kommunal ansvar. Via en lag från
1913 blev nykterhetspolitiken också en kommunal
uppgift och kampen mot arbetslöshet var på väg att
bli det. Statens arbetslöshetskommission behövde
kommunerna som samarbetsparter och det första
man tog initiativ till var vägar och broar runt om i de
sju kommunerna. Skolan var fortfarande organiserad
av kyrkan och detta bestod i landsbygdskommuner
tjugotalet ut. Riksdagen beslöt 1930 att kommunalisera folkskolan.
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”Sågverksdöden”
Tjugotalet präglades i hög grad av konkurser, lönekonflikter och massarbetslöshet. För de flesta fanns
inget "glatt 20-tal." Värst drabbades sågverkens anställda. Björnsholmen, vid Skellefteälvens mynning,
lades ner 1921. Fyra år senare stängdes den stora
sågen i Furuögrund och 1930 skedde samma sak i
Renholmen. Inräknat arbetare och familjemedlemmar innebar det för Byske kommuns del att en fjärdedel av befolkningen var direkt berörd.
Bureå och Byske kommuner tog till originella
grepp. Kommunerna köpte skog och anvisade arbetslösa att hugga ved. Den behövdes till skolor och
andra offentliga lokaler. En än större åtgärd var att
bygga vägar. Många sådana gjordes i bygden. En
var vägen mellan Yttervik och Örviken. Där finns en
malmplatta med texten "Statens vägarbeten 1924".
Bygget skedde tillsammans med Arbetslöshetskommissionen, ett sk AK-arbete. Inte populärt hos arbetarna, eftersom betalningen var klart lägre än på den
öppna arbetsmarknaden.
El, ålderdomshem och nykterhet
Vid första världskrigets slut inleddes en stor förändring i Skelleftebygden. Strömmen kom ! På fem-sex
år byggdes ett 70-tal små kraftverk inom Skellefteåregionen. Ofta nyttjades små bäckar som under vintern frös och gjorde att strömmen tröt. Så kom den
stora vattenkraftsutbyggnaden i Skellefteälven, så
bara ett tiotal år efter att de små kraftverken startats
var nästan alla stängda. I den stora utbyggnaden var
inte kommunerna inblandade. Ja, en förstås. Skellefteå stad, som ägde och drev egna kraftverk.
Det är tre viktiga riksdagsbeslut som 1918 drastiskt
utökar kommunernas självstyre. Dels den allmänna
rösträtten, dels att alla kommuner med mer än 1500
invånare ska ha infört kommunfullmäktige men
också beslutat om en ny fattigvårdslag. Rotegång
(fattiga och gamla fick gå mellan hushållen för att
SKELLEFTEBYGDEN 2/2021

under några dagar/veckor få husrum och mat) och
fattigauktioner (fattiga och barn auktionerades ut till
den som krävde minst ersättning från kommunen)
förbjöds. Fattigstugor ersattes av ålderdomshem och
kommunerna hade ansvar för detta. Man fick 15 år
på sig. Sunnanågården inom Skellefteå lands blev
bygdens första ålderdomshem med 38 platser. 1927
fanns ålderdomshem i Österjörn och i stan. I Bureå
byggde man 18 platser vid sjukstugan och de stod
klara 1930. Byske hade 24 platser klara 1929 och
Lövångers första ålderdomshem var klart 1933. Burträsk skulle dröja ytterligare några år innan man före
andra världskrigets utbrott invigde sitt ålderdomshem.
I varje kommun skulle det finnas en nykterhetsnämnd. Den skulle naturligtvis verka för nykterhet
men också ta aktiv del i vården av alkoholmissbrukare. Under 1920-talet och fram till 1955 fanns det
s.k. motbokssystemet.. Det innebar att den som fyllt
21 år kunde hos Systembolaget begära att få köpa
ett begränsat antal liter alkohol. Nykterhetsnämnden skulle yttra sig över dessa ansökningar. Det blev
också den helt överskuggande uppgiften för nämnderna. I de fall nämnden avstyrkte motiverades det
oftast med att sökande varit straffad, inte fullgjort
sin försörjningsplikt eller risk för missbruk. Det var
också möjligt att få ökad tilldelning vid exempelvis
bröllop och femtioårskalas.
Valen på 1920-talet
Det hölls kommunalval med de nya, demokratiska
rösträttsreglerna dels 1919-20 och dels 1922 och
1926. Den samverkan mellan liberaler/frisinnade
och socialdemokrater, som banat väg för det demokratiska genombrottet kring 1920, kom också till uttryck i kommunalpolitiken - genom gemensamma
listor och genom samarbete i fullmäktigeförsamlingarna.
I Bureå - med sågverk i samhället samt massaindustri i Örviken - får denna samverkan klar majoritet
redan i det första valet 1919 och den kom sen att bestå, med Arbetarpartiet (SAP) som största parti från
1926 och ända fram till kommunsammanläggningen
1967.

- fick vänstern en knapp majoritet redan i det första
demokratiska valet 1919. Den gick snart förlorad och
återkom inte förrän 1930, då det nyuppförda gruvsamhället Boliden kom att ingå i Landskommunen.
I Jörn - med stationssamhälle samt många skogsarbetare - fick listan ”Jordbrukare och löntagare”
fjorton av trettio mandat vid det första valet. Det
minskade till elva följande val för att sen åter öka till
fjorton vid valet 1926, då frisinnade och socialister
gick fram med skilda listor. Och från 1930 var det
”vänstermajoritet”, men då hade å andra sidan samarbetet mellan frisinnade och socialdemokrater sen
länge förtvinat.
I Skellefteå stad - med åtskilliga småindustrier - blev
det knapp vänstermajoritet vid det första valet 1919,
men den förlorades snabbt och återvanns först 1930.
Även i Burträsk blev det knapp vänstermajoritet
1919, men trots att de frisinnade var starka i kommunen så återkom den inte under tjugotalet. I Lövånger
var under hela perioden lantmannapartiet/de borgerliga i klar majoritet. Men där finns å andra sidan inga
större arbetsplatser med fackligt anslutna.
I valet 1922 fördelas sammanlagt 195 mandat i de
sju fullmäktigeförsamlingarna. Av de valda var endast sju kvinnor. Detta var ett år efter att kvinnorna
fått full rösträtt vid riksdagsvalet i september 1921.
Föret var trögt i portgången men det var dock en början på den långa vägen mot ”varannan damernas”.
TOMAS MARKLUND

I Byske - med sågverk i Furuögrund och Renholmen samt massaindustri i Ytterstfors - vägde det helt
jämnt mellan blocken fram till 1930, då det blev vänstermajoritet. I Skellefteå landskommun - med sågverk i Sävenäs och på Björnsholmen samt massaindustri i Klemensnäs och timmersortering i Bergsbyn
SKELLEFTEBYGDEN 2/2021
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Skellefteå samskola invigdes 1916 på Nordanå. Utvecklades under tjugo- och början av trettiotalet till
Sveriges största samrealskola med 396 elever. Tillbyggnad var nödvändig och stod klar 1940, men då som
Högre Allmänt Läroverk. Observera stockarna i älven; flottningen var intensiv under lång tid.

Grundstenen till Skellefteå stads kyrka lades den 1 juli 1925.
Invigningen skedde den 9 oktober 1927 och förrättades av
ärkebiskop Nathan Söderblom och biskopen i Luleå stift, Olof
Bergqvist. Församlingens kyrkoherde sen många år, Olof
Theodor Wermelin, kunde konstatera att kyrkan var fullsatt och
mer därtill. Foto: Sankt Olovs Församling
10

Det första Vasaloppet arrangerades
1922 och vanns av den unge Ernst
Alm från Norsjö med lagkamraten
Oskar Lindberg som tvåa. Denne
vann i stället året därpå ! Inte undra på att det finns skidlöparmuseum
i Norsjö - med stor prissamling.
SKELLEFTEBYGDEN 2/2021

Glimtar
från
tjugotalet
Tjugotalet var ”sågverksdödens årtionde” i Skelleftebygden. Först sågen
på Björnsholmen 1921 och sen de stora sågarna i Furuögrund, Renholmen
och - i början av trettiotalet - Sävenäs. Den enda exportsågen som återstod
var den i Bureå. Och de yrkesskickliga stabbläggarnas tid var därmed i
stort sett över - med den läderklädda ”putan” på vänster axel och ”spaken” i höger hand.

Tjugotalet var också filmens årtionde,
åtminstone stumfilmens. I Skellefteå
var Palladium på Storgatan den mest
moderna biografen, invigd den 3 november 1927. Ägare var biografdrottningen Fina Pahlberg (1882-1965)
och den drevs vidare i familjens regi
ända fram till 1983, då huset revs för
att ge plats åt servicehuset Höken.
(Foto från Aveny's invigning 1961,
Norra Västerbotten.)
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Ljus över bygden – om folkrörelsen för el
NILS-ERIK WESTERMARK, PETIKNÄS
Belysningen inomhus hade ursprungligen under den mörka delen av dygnet utgjorts av skenet från den
öppna elden i spisar och stearinljus. Mot slutet av 1800-talet möjliggjorde fotogen lampor för belysning.
Bristen på fotogen under första världskriget gjorde att karbidlampor under en kort tid kom till användning.
Men elektricitetens utveckling gav nya möjligheter att ordna belysning både inom och utomhus. Glödlampor som vi känner dom utvecklades strax före sekelskiftet 1900.
Vattenkraften hade utvecklats i århundraden, bl.a. i
små kvarnar, s.k. skvaltkvarnar, för att mala säd och
som kraft till att driva vattensågar, oftast ramsågar.
Dessa anlades i bäckar och åar i hela landet. Bara i
Västerbotten anlades hundratals anläggningar. Byggare var ofta bönderna i byarna, som hjälptes åt,
praktiskt och ekonomiskt. På dessa platser byggdes
på samma sätt små vattenkraftstationer.

Kraftstationen var ”avståndsreglerad” genom att
man på små hjul fästa i lågspänningsnätets stolpar
framdragit järnlinor till Helmer Nygrens fastighet
och i köket installerat en manöverratt. På kvällen när
lamporna släcktes, så kunde Nygren reglera turbinens varvtal och förhindra att spänningen steg och
förstörde lamporna. Flertalet av de små kraftstationerna uppförda efter 1918 reglerades på samma sätt.

I Petikån, i min hemby Petiknäs, hade det sedan 1860
funnits en vattenkvarn, som revs 1917 och en ramsåg
byggd 1896. I Petikforsen blev det Jörns Elektriska
Aktiebolag som 1918 byggde kraftstationen. Där insattes en dubbelturbin för 180 hk vid 11 meters fallhöjd. Driften sköttes av en anställd maskinist, K.G
Lundqvist.

Holmsvattnets kraftstation utökades 1935 med en
turbin på 15 hk och motsvarande generatoreffekt. År
1947 slöts avtal med Skellefteå Stads Kraftverk om
elleveranser och samtidigt byggdes anläggningen
om för växelström samt övertogs av Kraftverket.

Byarna runt om anslöts och en kraftledning drogs
till Jörns samhälle. Stationen var i drift till 1936.
Skellefteå Kraftverk hade redan 1923 övertagit stationen. Effektbehovet ökade successivt och en förstärkningsledning byggdes från Finnfors Kraftstation, uppförd 1908 av Skellefteå Stad, och flera byar
kunde anslutas.
Exempelvis Holmsvattnet
Ett annat exempel på dådkraften hos bönderna i bygden var den 1918 i anslutning
till såg- och kvarnanläggningen i Holmsvattsbäcken installerade likströmsgeneratorn på 5kW och 220 V spänning. Holmsvattnets Elektriska Förening med 15
medlemmar stod som byggare. På julaftonen 1918 kl.15 fick byn sitt ljus. Byggnationen hade då genomförts på mindre än
ett halvt år. Den beställda generatorn hade
inte hunnit att levereras, så man fick låna
generatorn från Svarttjärn, som på grund
av låg vattenföring inte kunde nyttjas där.
Vattenföringen i de små åarna och bäckarna var säkert på många ställen ett problem
för driften vintertid.
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De av de lokala elföreningarna uppförda stationerna
blev med tiden för små. Behovet av el till belysning
utökades med elbehov till ett antal nya områden;
kokplattor, tvättmaskiner, elmotorer för drift av vedkapar och tröskverk samt värmeelement kom att öka
under åren som följde. En utbyggnad av elkraften i
de större älvarna ersatte vartefter de små stationerna
och de - tillsammans med elnätet - har i norra Västerbotten inköpts av Skellefteå Kraft.

Petiknäs kraftstation. Foto: Ivar Hellder
SKELLEFTEBYGDEN 2/2021

Ullbergsträsk kraftstation
år 1920. Maskinisten Joel
Westermark visar instrumentpanelen.

Varde ljus – om landsbygdens elektrifiering
LARS WESTERLUND, KUSFORS
År 1917 tillsattes Kungliga Elektrifieringskommittén, som fick i uppdrag att karlägga hur långt man kommit
med landsbygdselektrifieringen i varje län. I Västerbotten verkställde landsfiskalerna den grundläggande inventeringen.
”Landsfiskal Otto Burman, som ansvarar för rapporten om bygdeelektrifieringen i Skellefteå sockens södra
del skriver så pennan glöder. Han är sent ute med papperen, som ska inlämnas till Kungl. Maj:t. före årsskiftet.
Men Burman är nöjd med sin studie som han utfört med stor noggrannhet. Nu gäller det bara att formulera
slutsatserna på ett snyggt sätt också. ….Jag undrar om det finns många andra socknar i Sverige, som har det
så bra ställt med elförsörjningen”, tänker Otto Burman när han signerar rapporten med sin snirkliga handstil.”
(Ur Varde ljus”, Lars Westerlund, 1995)
Boken ”Varde ljus” innehåller också en förteckning över de elföreningar, som bildades kring 1920. Här
nedan exempel från några av Skelleftebygdens kommuner. (Årtal inom parentes anger när föreningen övertogs av Skellefteå Kraftverk.)
Byske : Ostviks och Östanbäcks Elektriska förening 1917 (1948), Drängsmarks Elektriska Förening 1917
(1950), Båtviks Elektriska Förening 1919 (1957), Åbyns Elektriska Förening 1918 (1958), Åby Älvdals
Elektriska Förening 1919 (1965), Frostkåge Elektriska Förening 1917 (1966).
Jörn: UIllbergsträsk Elektriska Aktiebolag 1919 (1938), Myrhedens Elektriska förening 1918 (1947), Åselets Elektriska Förening 1939 (1955), Degerträsk Elektriska Förening 1947 (1955), Fågelbergs Elektriska
Förening (1953), Träskholms Elektriska Förening (1972), Åkerhedens Elektriska Förening (1973).
Lövånger : Önnesmark kraftstation 1918 (1930), Västra Hökmarks Elektriska Förening 1922 (1935), Broänge Elektriska Förening 1918 (1936), Mångbyns lågspänningsnät 1918 (1936), Hökmarks Elektriska Förening 1919 (1936), Bissjöns Elektriska Belysningsförening 1918 (1941), Vebomarks Elektriska Kvarn- och
Belysningsförening 1919 (1944), Södra Daglöstens Elektriska Förening 1920 (1959), Kåsböle Elektriska
Förening 1933 (1960).

SKELLEFTEBYGDEN 2/2021

13

Den betydelsefulla tjugotalsemigrationen
KARIN VIKLUND, YTTERVIK
Mellan 1840 och 1930 utvandrade ca 1,3 miljoner svenskar till Amerika. Amerika stod för hoppet om ett
bättre liv - och för en frihet som många saknade i det gamla landet. Det sistnämnda gällde inte minst kvinnorna, som samma tid trappade upp kampen för att få medborgerliga rättigheter jämförbara med männens, till exempel rösträtt, frihet från förmyndarskap, mm.
I Yttervik drogs närmare 40 personer med i emigrationsvågen. Alla var unga människor och de flesta var
män. Några av utvandrarna från Yttervik gjorde någon gång ett återbesök, eller kom tillbaka för att stanna. Andra hade ättlingar som besökte byn. På deras
berättelser och på olika skriftliga dokument baseras
denna text. Cecilia Nilsson, emigrant 1925, återvändare till Yttervik 1981, är en av dem. Hon hade med
sig många foton och kunde berätta livfullt, mestadels
på en blandning av amerikanska och bondska, efter
56 år i USA.
Cecilia hade en syster, Adele Nilsson, som for till
Amerika 1910, första gången. Många åkte denna tid,
även paret Mia Annette Wiklund, Yttervik f 1884
och Viktor Andersson, Bureå f 1888. 1909 var året
för storstrejken i Sverige. Trots långvarig strejk fick
arbetarna inte igenom sina krav, istället följde sänkta
löner, svartlistning och krossade fackföreningar. Och
emigrationen tog fart. Viktor var en av de strejkande
på sågen i Bureå och i oktober 1909 lämnade han Sverige. I USA kom han också att arbeta på sågverk- och
deltog senare i en strejk där. Detta berättade hans dotterdotter Leslie Mason när hon besökte Sverige och
Yttervik 2013.
Adele från nuv Norra Yttervik 137 och Anna Wiklund från Yttervik 23 reste tillsammans. Adele, ännu
inte fyllda 19 år, måste ha skriftligt tillstånd av fadern.
Anna var 21. Först åkte de till Göteborg, sedan med
båt till Hull, därefter tvärsöver England med tåg. I
Liverpool steg de på ångaren ”Empress of Ireland”.
Efter ungefär en vecka på Atlanten gick båten in i St
Lawrencefloden och till Quebec. Den 16 oktober kom
de över gränsen till USA, i Sault Ste. Marie. På andra
sidan Lake Superior låg målet: Duluth, Minnesota,
nu bara 80 mil bort. Där hade Adele en moster. Hon
skulle bli hennes barnflicka.
När de kom fram hade mostern dött i barnsäng. Adele hann vara med på begravningen. Adele och Anna
blev sedan kvar i Duluth, i 11 år. De fick jobb och
Adele lärde upp sig till ”dressmaker”.
14

1921 förberedde Adele en ansökan om amerikanskt
medborgarskap. Hon planerade en resa till Sverige
och ville vara säker på att kunna återkomma, för USA
hade nu börjat bromsa invandringen. Anna och hon
reste tillbaka till Sverige och kom att stanna i Yttervik
i drygt ett år.
I Adeles hem i Yttervik var inte mycket sig likt från
när hon lämnade. Åren 1912 till 1914 hade hennes
mor, far och ena syster dött, och lagården hade brunnit ner med nästan alla djur. Nu gjordes arvskiftet och
systern Betty kunde gifta sig med sin Artur Wiklund
1923. De flyttade till granngården, N Yttervik 135.

Familjefoto med syskonen Nilsson taget inför Adeles
utresa 1910. Fr vänster Adele 18 år, Betty 21, Evelina 16
(död i tbc 1912). Sittande Cecilia 9 och Verner 14 år.
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Brodern Verner Nilsson fick hemgården ”Verners”.
Huset tömdes, allt man kunde avvara gick på auktion
och pengarna bidrog till amerikabiljetter.
I början av 1923 åkte Adele och Anna tillbaka till
USA, den här gången till New York. Många ville följa med och Adele tog med sig Verner och Aina som
vuxit upp som fosterbarn i ett grannhus samt kusin
Ernst Berglund från Bergsbyn. Aina var bara 17 år
och med osäker framtid i Yttervik, fostermodern var
gammal och fattig - "hon hade ju inga means” var Cecilias ord som förklaring till varför Adele prioriterade
Aina framför henne. Cecilia ville ju också gärna följa
med, men hon fick vänta. Det var tillräckligt för Adele
att ha tre ”greenhorns” med, som inte kunde engelska
och som hon måste hjälpa med jobb och bostad, berättade Cecilia. Dessutom hade utvandringen nu kommit
igång ordentligt och Sverige försökte hålla kvar ungdomen i landet. Doktorn i Bureå smickrade Cecilia
och försökte få henne att stanna, men till sist fick hon
friskhetsintyg och kunde fara.
Verner, som arbetat i jordbruket och stuveriet, fick
tillsammans med Ernst börja med att vika kartonger
på en kartongfabrik. Det var ett monotont arbete - ”I
would go crazy” sa Cecilia. Sedan tog de körkort och
började köra lastbil. Verner blev fackligt engagerad
och var i flera år ombud för Teamsters (som leddes av
den legendariske Jimmy Hoffa). Aina arbetade på en
cafeteria, kanske var arbetsuppgifterna bekanta, fostermamman Maria Bergström hade haft ett litet café
i Yttervik. Adele köpte ett hus i Brooklyn där släkten
och Anna rymdes, även Cecilia som kom över 1925.
Cecilia och Adele jobbade med sömnad på modehuset Sorel of Paris. Anna arbetade som hembiträde.
Detta var jobb typiska för svenskor som den tiden
invandrade till USA. Anna och Adele levde inpå
1970-talet. Cecilia skötte ut sin syster och åkte sedan
tillbaka till Yttervik 1981. Hon kunde berätta om hur
det var att vara invandrare. Först måste man lära sig
språket! Hon gick ”night school” med italienska immigranter i New York och kunde livfullt återge hur
svårt de hade med språket.
Hemmet i Brooklyn, New York blev mötesplats för
vänner och bekanta från hemtrakten. Helmer och Gustav Granlund, uppväxta i Granlundstorpet i Yttervik,
kom över 1927 respektive 1928. Ragnar Bergmark
från Båtvik 34 emigrerade 1928 och flyttade tillbaka
till Sverige 1949 efter en tid på Island.
Adele, Anna, Cecilia och Aina uppskattade sin frihet och självständighet, bara att få ett jobb var mycket

SKELLEFTEBYGDEN 2/2021

svårt för kvinnor i Västerbotten i början av 1900-talet. ”Det enda man kunde göra var att gifta sig” sa
Cecilia. ”Men då var man inte fri längre. I USA, där
kunde man vara fri. Och ha roligt! ”. (I Sverige blev
gift kvinna myndig först 1921, tidigare var mannen
hennes förmyndare).
Verner - Warner Nelson som han kallade sig i Amerika, gifte sig med Hilda från Norrbotten. De besökte
Yttervik i början på 1960-talet. Aina gifte sig och fick
barn och barnbarn. I pensionsåldern bodde hon i Florida och fick där bl.a. besök av några yttervikare uppväxta nära hennes gamla hem.
KARIN VIKLUND

På trappen till hemmet i Brooklyn kring 1920: Ernest
Berglund från Bergsbyn, Warner Nelson och Gus Granlund från Yttervik.
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Kungaparets besök sommaren 1921
STIG SANDSTRÖM, ERSMARK

På sin väg till firandet av Luleå Stad 300 år 12/7 så
passerade Gustaf V och drottning Victoria Skellefteå.
De började resan genom länet genom att lördag 9/7
kl. 8 fm. anlända till Nyåkers järnvägsstation där ca
1500 personer väntade och tal hölls.
Kl. 10 åkte de med bil vidare mot Nordmaling där
nya tal hölls och på en sten skrev kungaparet sina
namn. Avresan till Umeå skedde vid 11-tiden.

hemslöjdsutställningen där och drottningen köpte
några alster och beställde vävnader.
Efter besök på regementena och sjukhuset så blev
det fest i Döbelns park. Dagen avslutades med middag för konungen i residenset medan drottningen
drog sig tillbaka till sin sovvagn i det kungliga tåget.

Kungaparet anländer till Lövånger. Framför sig har de
"kungsstenen" där de skriver sina namn. T. h. landsfiskal
Wikblad, Lövånger (foto Bror Lindahl)

På söndagsförmiddagen 10/7 lämnade kungaparet
Umeå i sina bilar. De gjorde uppehåll i Sävar, Djäkneboda och Bygdeå. I Robertsfors stannade de 2 timmar och hann med lunch, vinka från balkongen, tala
med uppvaktande barn, lyssna på sång och göra en
rundtur i samhället.

På Kungsstenen i Nordmaling fick 1976 även kung Carl
Gustaf skriva sitt namn

Gatorna i Umeå var kantade av människomassor
och en äreport hade rests när de anlände vid 4-tiden.
Efter thé i rådhusets stora sal tog kungaparet del av
16

Kungabesöket i Bureå den 10/7
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Vid 4-tiden nådde de Lövångers kyrkostad.
Mera hurrarop, sång och besök i kyrkan. I närheten av kyrkan hade det rests ett fyra alnar
högt gråstensblock. Stenen var huggen i Fjälbyn och hade forslats en mil av 80 man. Sedan
kungaparet tackat för detta bevis på tillgivenhet så skrev de sina namn på stenen för senare
inhuggning.
Därefter åkte de till kyrkstugorna där ett kaffebord var framdukat.
Vidare norrut
Vid 6-tiden fortsatte de mot Skellefteå. På vägen passerade de Bureå, fick åka genom en äreport och motta jublet från 3000 personer innan
de besökte kyrkan.
Vid ankomsten till Skellefteå möttes de av
10,000 personer, äreportar och hundratals resta
flaggstänger. I borgmästarens tal påmindes konungen om ar han 1912 var där och invigde järnvägen.
Konungen och honoratiores intog sedan förfriskningar på stadshotellets veranda.
Kyrkobesök
Därefter åkte de till kyrka efter en väg kantad av
människor med blomsterhyllningar. När kungen
kom fram så stod ett par tusen människor utanför de
och inne i kyrkan fanns det 3000 personer. Mera tal
och mera sång.
Därefter begav sig kungaparet till sina vagnar på
Skellefteå station.
På måndag 11/7 kl. 9 lämnade de kungliga Skellefteå och anlände till Kåge vid 10-tiden där de gjorde
en kvarts uppehåll. Mera tal, mera blomsterbuketter,
mera skolbarn som sjöng kungssången och mer hurrarop.

Nästa anhalt var Byske dit de anlände vid halv
11-tiden med samma program som i Kåge utom att
man lagt till en kort promenad i omgivningarna.
Efter Byske blev det Åbyns tur. Så fortsatte resan
med äreportar, hyllningstal, hyllningssång och tacktal.
Man anlände till Luleå 11/7 vid sjutiden om aftonen. Resan måste ha varit oerhört arbetsam för drottningen då hon var mycket sjuklig och därför för det
mesta vistades i Tyskland och Italien. P.g.a. öroninflammation fick hon efter 300-års middagen i Luleå
avbryta resan och återvända med tåg till Stockholm.
Det gjordes också en film av resan. ”Kungaparets
Norrlandsresa” visades på Röda Kvarn redan 26/7.
STIG SANDSTRÖM

Kungabesöket i Kåge den 11/7.
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Bolidens tillkomst och Oscar Falkman
ANNELI ROGEMAN, BOLIDEN/STHLM
Utdrag ur boken MÖNSTERSAMHÄLLET av Anneli
Rogeman, Natur & Kultur 2021
Del 1, III Falkmangatan
Samhället är på plats och bolaget växer
I början av 1930-talet packade John Åkerlund ihop
sina saker i det rum på Brukshotellet där han bott
och arbetat sedan det blev färdigbyggt 1927 och flyttade tillbaka till sitt kontor på Lidingö. Under fem år
1925–1930 hade 1 200 personer flyttat till Boliden,
678 män och 522 kvinnor. De flesta kom från platser
utanför Västerbotten. John Åkerlund hade ritat hus åt
nästan alla. Han var nöjd med sitt värv och skulle få
mycket beröm för mönstersamhället. Det skulle också
ge honom fler stora uppgifter i framtiden, bland annat
Abisko Turiststation.
Många skulle senare ifrågasätta hans traditionalistiska arkitektur; nyklassicismen, det pampiga och ståtliga som ses i bland annat huvudkontorsbyggnaden
och i disponentbostaden. Åkerlund var medveten om
kritiken och höll i hemlighet med om delar av den men
det var ju så Oscar Falkman hade velat ha det. Senare
i livet skulle John Åkerlund därför ofta framhålla det
moderna och enkla i sina hus: ”Vid uppförandet av
samhällen för Bolidens gruva och smältverk har det
helt naturligt visat sig mest ekonomisk att giva de nya
byggnaderna, som alla, från den största till den minsta,
äro modernt planerade, en särdeles enkel ytterform.”
Oscar Falkman var nöjd med Åkerlunds och William-Olssons insatser. Samhället var på plats och bolaget växte och omformades. Skandinaviska Banken
likviderade Centralgruppens Emissionsaktiebolag och
bildade i stället två nya bolag: Västerbottens Gruvaktiebolag dit utvinningen av lapplandsmalmerna fördes
och det större, Skellefteå Gruvaktiebolag med Bolidengruvan och Skellefteåregionens övriga malmfyndigheter. Falkman blev direktör för Skellefteå Gruvaktiebolag.
1929 köper Ivar Kreuger (1880–1932) samtliga aktier i Skellefteå Gruvaktiebolag och Västerbottens
Gruvaktiebolag för femtiosju miljoner kronor och slår
samman bolagen till Bolidens Gruvaktiebolag. Hans
uppköp skulle inte leda till några positiva utrop från
direktör Falkman, tvärtom. Bolidenbolagets chef blev
en mycket stark kritiker av Ivar Kreugers inblandning.
Misstroendet var ömsesidigt. Det är i efterhand svårt
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att förstå att Oscar Falkman höll ut under de första
åren under 1930-talet. Till att börja med informerades
han – bolagets VD – aldrig om styrelsens förhandlingar med Kreuger utan fick beskedet om Ivar Kreugers uppköp samtidigt som det offentliggjordes till
allmänheten. Oscar Falkmans barnbarn Staffan Paues
tror att det var Oscar Falkmans envishet och lojalitet
gentemot Bolidenbolaget som gjorde att han stannade
kvar. Han hade varit med om att bygga upp bolaget
från allra första början och kände det utan och innan.

Oscar Falkman (1877-1961)

Oscar Falkman gav 1953 ut sina minnen i en bok
med titeln Så började Boliden. Det är sällsam läsning,
inte bara för att Falkman skriver om sig själv i tredje
person utan också för att det är en mycket detaljerad
redovisning av hur bolaget växte fram och hur ägarna och styrelserna genom åren resonerade kring, och
emellanåt aggressivt diskuterade, olika vändningar i
verksamheten. Stycket om hur Ivar Kreuger förgäves
försöker förmå Oscar Falkman att dansa efter hans
pipa är skrivet med återhållen vrede. Här möter den
extroverta risktagaren Kreuger, med växande problem
i sitt världsomfattande konglomerat, den inåtvände,
formelle och envise Falkman.
Ivar Kreuger drev tidigt frågan om produktionsutvidgning av gruvan. I augusti 1930 fattade styrelsen
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på Kreugers begäran beslut om att öka gruvbrytningen
från 200 000 ton per år till 600 000 ton per år. Falkman
protesterade. Detta skulle förändra brytningstiden från
beräknade trettiosju år till tolv och ett halvt år och ”bli
ödesdiger ej blott för företaget utan också för alla de
däri arbetande och för hela den bygd som redan vuxit
upp kring gruvan”. Det skulle alltså bli en katastrof
för det samhälle som Falkman varit med om att bygga
upp om brytningstiden förkortades så drastiskt. En
så stor produktionsökning med nyanställd personal
och oprövade konstruktioner skulle dessutom, enligt
Falkman, medföra stora risker för både människorna
och verksamheten. Falkman visar här, liksom under
hela sin tid i bolaget, ett ansvar som sträcker sig utanför själva gruvverksamheten. Bolidenbolaget bör på
grund av sin dominerande ställning också ta ansvar för
samhället och människorna där.
Oscar Falkman lyckades förhala beslutet.
Hade Oscar Falkman avgått med seger också utan
skottet på hotellrummet i Paris den 12 mars 1932 som
avslutade Ivar Kreugers liv? Hade han fått fortsätta
driva Bolidenbolaget även om Ivar Kreuger överlevt
och stannat kvar som ägare? Sannolikt inte, skriver
Oscar Falkman själv och citerar ett amerikanskt vittne
i processerna efter Kreugers död som berättade att
Kreuger hade planer på att byta ut Bolidenbolagsledningen eftersom den inte var ”nog aktiv”.
Falkman kommenterar i sin bok Kreugers öde med
att det var lyckat för Bolidenbolaget som därmed
”undgick att bli ett objekt i internationella finanstransaktioner och kanske på ett eller annat sätt utplundrat”.
Nu blev det inte lugnt efter Kreugers död heller.
Åren 1932–34 vidtog det som Oscar Falkman kallar
”Konkursförvaltarepoken”. En lång rad experter åkte
upp till Boliden för att försöka bedöma bolagets värde
samtidigt som utländska bolag låg på för att få köpa.
Dramatiken är stor när Oscars Falkman beskriver hur
turerna går mellan konkursförvaltare, Skandinaviska
Banken, Bolidenbolagets styrelse och Falkman själv.
Det är en kämpande, hårt prövad VD som slutligen
lättad ser att Bolidenbolaget inte kommer att säljas
till gruvintressen i England eller Sydafrika utan förbli
svenskt.
Det är i den här vevan som Lex Boliden skapas, en
ny lag som reglerar utländskt ägande i Sverige. Den
föreskriver att fyra femtedelar av aktiernas röstvärde
ska ligga i svenska händer och att tre femtedelar av aktiekapitalet ska ha svenska ägare. Därigenom blir det
inte längre möjligt för utländska företag att köpa och
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kontrollera svenska bolag. Samtidigt skapas ett visst
utrymme för utländskt kapital. Lex Boliden avskaffades 1983.
***
Efter konkursförvaltarepoken och Skandinaviska
Bankens återköp av Boliden AB 1934 tvingas Falkman återigen tampas med styrelsens avkastningskrav.
Kreuger hade som sagt krävt en årlig malmbrytning
på 600 000 ton. Den siffran sänktes nu till 400 000 ton.
Falkman hade önskat en begränsning till 200 000–250
000 ton, ”ett rimligt tempo, vilket varit ur alla synpunkter fördelaktigt”. Han dras alltså in i nya, eller
nygamla, strider.
Något lugn eller konsoliderande tillvaro verkar över
huvud taget inte uppstå under Oscar Falkmans närmare tjugofyra år som VD för Bolidenbolaget. Likväl får han ofta på något vis, förr eller senare, igenom
sina synpunkter hos styrelsen. Han är envis, och han
har tur. Så stiger till exempel guldpriset stadigt från
1932 och många år framåt. När det avstannar tillfälligt stiger istället priset på koppar och svavelkis. Det
är en nöjd VD som i slutet av sin anställning i bolaget
jämför utvecklingen under Bolidenbolagets första decennier med de gamla metallgruvorna Falun och Sala:
”Falun har under sin existenstid, som började under
1200-talet, producerat ca 440 000 ton koppar, vilket
ännu en bit in på 1800-talet gav Falun rangplatsen
nummer 1 bland världens kopparproducenter, medan
vid Rönnskär (Bolidens smältverk), under dess hittillsvarande fjortonåriga livstid tillverkats inalles ca 110
000 ton, det vill säga jämt fjärdedelen därav.
Silvertillverkningen vid Sala har uppgått till 210 ton,
räknat från 1506. Härmed är att jämföra en tillverkning vid Rönnskär av hittills cirka 265 ton silver. Ur
malm från Västerbottensgruvorna har alltså under de
fjorton åren framställts ungefär lika mycket silver som
vid Sala under hela dess livstid.”
När Oscar Falkman lämnar VD-posten 1943 har Bolidenbolaget utvidgat sin verksamhet och bland annat
hittat lovande malmfyndigheter i Laisvall. Smältverket i Rönnskär var färdigbyggt redan 1930 och i Kristineberg, där man hittat koppar, zink, bly, guld och
silver, har ett litet samhälle som påminner något om
Boliden vuxit upp. Samma år som Falkman slutar blev
också världens längsta linbana färdig. Den var 96 kilometer lång och sträckte sig mellan Kristineberg och
Boliden.
Brytningen i Bolidengruvan pågår för fullt och kommer att göra det i ytterligare tjugofyra år.
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En av fotografen Maja Åströms fantastiska ateljébilder från Bureå.
Tre unga kvinnor klädda till fest: fr.v. Edit Bergström, okänd samt
Anna-Maria Bergström.
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