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orskarföreningF
Lulebygdens

Medlemstidningen - Nr 87 - Februari 2015

Kvarteret Loet som på bilden avgränsas av Storgatan och Prästgatan. Vid denna 
tid, någon gång på 30-talet, var Loet en tämligen öde plats. På den här minnesrika 
bilden var Loet en blommande vildäng, översållad med många sorters blommor 
i skiftande kulörer. Påpassligt plockar mannen i blomsterängen en handfull blom-
mor för att pryda sin kammare. Husen i bakgrunden finns fortfarande kvar i hörnet 
av Köpmangatan och Prästgatan. 
Gunnar Lindgren har skrivit berättelsen om Kvarteret Loet från slutet av 1800-ta-
let fram till dagens busshållplats. Rubriken till artikeln har han underfundigt kallat 
”Kvarteret Loet - sicken cirkus!” Man förstår bättre vad han menar med rubriken 
efter att ha läst berättelsen. Vi har delat artikeln i tre delar med underruriker Cirkus-
platsen - Idrottsplatsen - Bussplatsen.

Okänd fotograf/Norrbottens Museums bildarkiv
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Ordförandes spalt

Ansvarig utgivare: Sture Karlsson, str.karlsson@gmail.com        Redaktör: Jerry Grahn, jerry.grahn@jerryg.se

...till föreningen med förslag eller 
erbjudande om tjänst som kan 
utföras av Dig nu eller senare, vid 
enstaka eller flera tillfällen. Ring, 
maila, posta eller lämna med-
delande i den gröna brevlådan 
inne i lokalen. Detta noterar vi 
och hör vi av oss till Dig när din 
insats behövs. Kontaktuppgifter 
finns i tidningen, hemsidan och 
anslagstavlan.

Vi hjälps åt ...
Vi är tacksamma för all hjälp och 
stöd vi kan få av Er medlemmar.
Exempelvis med städning i lo-
kalen, när och där det behövs. 
Serveringshjälp vid träffar, etiket-
tering av tidningen inför utskick. 
Förslag till aktiviteter etc. - och 
förstås, öppethållande av loka-
len när Ni är där under varda-
gar! Vi tar också tacksamt emot 
bidrag till vår bokhylla, gärna 
böcker med anknytning till Norr-
botten.

... i forskarsalen utökas ständigt! 
Utöver mikrokort och film finns 
renskrifter, böcker, ett 15-tal läs-
apparater, datorer fyllda med 
sökbara databaser (CD äv. för 
hela och andra delar av landet) 
etc. Det är förstås möjligt att hos 
oss forska i andra landsdelar ge-
nom de datorer med ArkivDigi-
tal, som finns i lokalen.

Hör av Er ... Materialet ...

Lulebygdens  
Forskarförening 
är en ideell förening som 
drivs enbart av ideella 
krafter. Vi verkar för att 
höja intresset för -  och 
att underlätta släkt – och 
bygdeforskning i fram-
förallt Lulebygden men 
också hela Norrbottens 
län. I samarbete med bib-
lioteket i Luleå ser vi till att 
ständigt komplettera med 
nytt ”utsläppt” material 
- och i vår lokal tillgänglig-
göra allt som kan önskas 
för Din forskning. I lokalen 
finns även mikrokort från 
finska Tornedalen samt de-
lar från Västerbotten.

Sedan sist har föreningen genomfört det årliga ”Julle-
mötet” med utdelning av årets Jullepris, Ni kan läsa mer 
om det på annan plats i tidningen. Årets mottagare var en 
synnerligen värdig person, nämligen Sture Karlsson, som är 
en verklig eldsjäl i föreningens verksamhet.

I detta nummer av tidningen så hittar Ni också inbjudan 
till föreningens årsmöte, som blir den 15 mars kl 15. Jag vill 
slå ett slag för detta. I en ideell förening så är ju årsmötet 
då det gångna årets verksamhet redovisas samtidigt som 
årsmötet skapar förutsättningar för Er medlemmar att 
påverka den verksamhet som föreningen skall ha.

I samband med årsmötet redovisar styrelsen förening-
ens medlemsutveckling, som är något negativ. Jag vill där-
för vädja till Er som har bekanta som släktforskar eller 
är intresserade att starta släktforskning, att Ni till dem 
berättar om föreningens verksamhet och att de genom 
medlemskapet utan kostnad kan få del av de olika arkiv 
som finns. Om vill ha tillgång till dessa arkiv på annat sätt 
så får de betala för dem mångdubbelt i förhållande till 
medlemsavgiften.

Ytterligare två datorer har köpts in till föreningsloka-
len. Detta skapar förutsättningar för att kunna genomföra 
de kurser som föreningen driver på ett bra sätt. Genom 
inköpet så kan alla kursdeltagarna ha tillgång till datorer. 

Vi fortsätter också med att ha lokalen bemannad under 
torsdagar. Från den 1 mars förändrar vi öppettiden på så 
sätt att vi har lokalen bemannad mellan kl 17.00-20.00. 
På så sätt hoppas vi att det skall skapa möjlighet för fler 
medlemmar att använda sig av föreningens lokal, när den är 
bemannad och den som behöver kan få hjälp.
Eilert
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Från Medlemsmötet den 7 dec 2014
■ Ordf.Eilert Apelqvist öppnade mötet och hälsade ett 30-tal medlemmar välkomna ! 
■ Sture Karlsson informerade om kursverksamheten 2015, där en ny kvällskurs startar omgående.  
■ Dessutom planeras en kurs på dagtid under torsdagar. Han uppmanade medlemmarna att sprida 
    budskapet om kursverksamheten till vänner och bekanta. 
■ Han ”flaggade” också för en idé om att ersätta torsdagsöppet med ”Träffpunkt forskarlokalen”.
■ Eilert Apelqvist presenterade årets Julius Sundströms Stipendiat, Sture Karlsson, och överlät därefter 
    ordet till E.Bertil Persson.

Påsken 1941 kom Bertil för 
första gången till Luleå med för-
äldrarna och de bodde i Notvi-
ken. Bertil är engagerad i Malm-
banans vänner och har sedan 
barnsben ett brinnande intresse 
för räls och lok. 

Han berättade engagerat och 
intressant om tillkomsten av 
stadsdelen Notviken och Luleå´s 
tåghistoria. Vi fick bland annat 
veta att: Landhöjningen under 
tusentalsår har skapat det land 
som är vår jord. År 1350 var Lu-
leå en halvö och 1650 började 
Luleå befolkas av handelsmän 
som tog båten till staden. 1860 
är stadens konturer klara och 
Sandviken och Svartöstaden 
framträder och nu fyller man ut 
hamnen för att bedriva handel. 
1882 finns Notvikens läger-
plats. 

Tack vare gruva, transport 
och hamn expanderade Norr-
botten vid denna tid. Transpor-
ter före ”utan räls” skedde med 
pulka.  Det kunde ta 4 år innan 
den brutna malmen betalats till 
”gruvägaren” och affären gjor-
des givetvis upp i Stockholm. 
Hamnen var klar 1883 och eng-
elsmännen bygger järnvägen 
1884 och SJ´s tågverkstad fanns 
då i Svartöstaden. 

1899 flyttas tågverkstaden till 
Boden. 1906 flyttas SJ verksta-

  Föredrag av E. Bertil Persson
    Notviken, Regementet - SJ verkstaden - Bebyggelsen -

den åter till Luleå eftersom den 
inte kunde expandera i Boden 
och i Luleå fanns dessutom 
lärosäten som var viktiga för 
bygdens utveckling. 1922 kom 
elektriciteten till Luleå och Vat-
tenfall byggde inom SJ´s verk-
stadsområde en omformaran-
läggning för trefas som matade 
kraft till träsliperiet i Karlsvik.

År 1933 var verkstaden helt 
färdigställd. SJ byggde tjänste-
mannabostäder för personalen 
och dessa värmdes med ka-
kelugnar. Chefsbostaden och 
tjänstemannabostäderna var be-
lägena vid stranden och utanför 
verkstadsområdet. ”Kostan” och 
”Getstan” var andra bostadsom-
råden och utanför Getstan pla-
cerades plattformen Notvikens 
station för resande till och från 
staden.

1883 flyttar Norrbottens fält-
jägarkår från Pitholmsheden 
till Notviken. 1892 upphöjdes 
jägarkåren till Regemente I 19. 
Regementet omfattade ett stort 
inhägnat område och mycket 
personal. Bertil berättade att när 
Notviken fick en poststation var 
detta till glädje för beväringarna 
. Dock var det ett problem när 
de skulle besöka posten. De 
måste söka permission för att 
lämna området och besöka pos-
ten.

Granngårds med Notviken 
ligger Mjölkudden och namnet 
kommer sig av att här fanns kor 
på bete som levererade mjölk 
och kött till ”stadsborna”. I Mjöl-
kudden byggdes en skola 1906. 
Notviken får en skola år 1911  
(Silverdal). Mjölkuddskolan är 
nedbrunnen och idag går barnen 
i Tunaskolan i bostadsområdet 
Kristallen på Mjölkudden. 

1927 fick Notviken en Kon-
sumaffär och den blev senare 
Bosses bageri. Konsum i Notvi-
ken flyttar 1970 till bostadsom-
rådet Kristallen på Mjölkudden 
och idag finns Konsumaffären i 
Mjölkudden vid ”höghuset”.

Sammandrag

Swingers Orkester Luleå
Jag söker uppgifter om denna legendariska orkester som 
spelade i Norrbotten redan 1937 men som vi väl mest 
minns från 40 -och 50 talet. Orkesterledaren var Adolf 
”Dolle” Olofsson, längst till vänster. på bilden.
Det har visat sig svårt att samla material om Swingers, 
men min förhoppning är att vi tillsammans skall kunna 
bevara dessa musikanter till eftervärlden.      JG
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Julius Sundströms 
Stipendiat 2014 

GRATTIS!  
Sture Karlsson

”Han är en av föreningens flitigaste besökare 
i forskarlokalen där han på ett föredömligt sätt 
förmedlar sina kunskaper i släktforskning.
Han är en engagerad kursledare och har ut-
arbetat kursmaterialet för föreningens studie-
cirklar i släktforskning, där deltagarna får in-
blick i nytt sätt att forska på, via bland annat 
olika dataprogram.”

MOTIVERING:

Ordf. Eilert Apelqvist (tv) gratulerar Sture 
Karlsson.

i tidningsutgivningen och 
byte av redaktör. Tyvärr inne-
bar detta att presentationen 
av 2013 års ”Jullestipendiat” 
inte presenterats i tidningen. 
Leif är en välkänd forskare 
och skribent i vår tidning och 
Jullekommitten motiverar va-
let sålunda:

Stipendiat 2013 Leif Larsson
”Leif har med artiklar och 
tillhörande teckningar un-
der många år bidragit till 
medlemsbladets fortbestånd. 
Manusbrist kan ofta vara ett 
hot mot en tidning som helt 
bygger på ideella bidrag. Vi 
vet att han många gånger har 
ställt upp för att rädda en 
kommande utgåva. Hans ar-
tiklar spänner ofta över vida 
områden.

Iris Strand
          Ingrid Kempe
Ulla Johansson
          Magdalena Andersson
Vanja Åström
          Tore Gählman
Jan Bottne
          Jan Skott
Gunnel Mörtlund
          Ove Forsberg
Håkan Blomqvist

Från författarporträtt till 
skildringar av enskilda män-
niskoöden. Alltid lika läsvärt. 
Då vi anser att medlemsbla-
det är en av de viktigaste till-
gångarna som föreningen har 
vad gäller att nå ut till med-
lemmarna, särskilt de som 
bor på annan ort än Luleå, 
så tycker vi att Leifs insatser 
härmed bör uppmärksam-
mas.” 

På grund av den 
förre redaktören 
Åke Östlings 
bortgång blev 
det ett uppehåll 
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Luleå finns på den litterära 
kartan i flera sammanhang. 

Mer eller mindre lätt igenkänn-
liga miljöer passerar revy i 
romaner eller lyriska berättel-
ser. Ibland blir en gata eller ett 
kvarter ett väsentligt avstamp 
för den fortsatta berättelsen. Så 
är det med Kerstin Bergströms 
självbiografiska debutroman 
”Parkeringsplatsen”, där parke-
ringsplatsen är ett kvarter vid 
namn Loet, nere vid järnvägen, 
som hon upplevde det under sina 
ungdomsår i 40-talets Luleå. 

”Jag steg av bussen vid Loet. 
Det var busstation nu. Asfalt 
och refuger, bussar, folk. En 
evigt provisorisk träbarack med 
kiosk, väntsal, godsexpedition. 
De obligatoriska ölgubbarna på 
bänkar utanför kiosken. Allting 
verkade mindre än förr. Förr var 
Loet gränslöst, oändligt. Stora, 
gröna, vildvuxna sjok av gräs 
och ett stort X av grusgångar i 
mitten. Springplats, cykelbana, 
brännbollsparadis, cirkusplats, 
Svenska Flaggans Dag, Första 
Maj. I ett hörn en skridskobana, 
som inte inkräktade stort på 
oändligheten” 
Så inleds romanens första kapi-
tel och i dessa rader inryms näs-
tan allt av kvarterets historia. Ett 
kvarter, som omvärvts av stor-
vulna visioner som aldrig blev 
verklighet, innan det till slut fick 
den praktiska, prosaiska uppgift, 
som ödet bestämt. 

När järnvägen från Malm-
berget byggdes på 1880-

talet avskiljdes staden Luleå från 
Skurholmsfjärden. Den gamla 
utfartsleden mot norrbyarna och 
skärgården bröts, den som som-
martid sköttes med båtar genom 
de smala sunden mot infjärdarna 
och vintertid gick med slädforor 
över isarna, även mot skärgår-
den. Och bönderna och skär-
gårdsfolket skar tänder över den 
nya järnbanan som fördärvade 
den urgamla leden in mot torget 
och affärerna i staden. 

De gamla betesmarkerna– 
Hästhägnaden – som ge-

nomskars av den del av Storga-
tans förlängning, som kallades 
Nygatan, gick också förlorade. 
De kom att bli en allmänning, 
präglad av decennier av kom-
munal beslutsvånda. På tidiga 
stadskartor ser man beteck-
ningen Järnvägstorget över de 
båda kvarteren Fisken (numer är 
beteckningen Floras kulle mer 
använd) och Loet, till exempel 
Victor Åbergs karta över Luleå 
från 1896. 

Järnvägstorget var också ett 
vanligare begrepp än Loet 

ett par decennier framåt. Det var 
emellertid mark i privat ägo. Un-
der den stora boomen på 1890-
talet köpte några av den tidens 
storhandlare i fastigheter – C 
G Norberg och L A Wallmark 
– upp tomtmarken, men det kom 
aldrig till någon exploatering. 
Det här var mark som egentligen 
låg utanför stadens hank och stör 
– bebyggelsen hade stannat till 
vid Kungsgatan och eller växte i 
andra riktningar – mot Svarthol-
men och Båthusbacken. Så Loet 
fick vara i fred. 

Kvarteret intill – Fisken 
alltså – med sitt skogsparti 

som av lätt förståeliga orsaker 
kallades Rallarskogen, använ-
des till att börja med mer som 
nöjesfält i den flackare del som 
vetter mot Prästgatan. De kring-
resande tivolisällskapen, till ex-
empel Clarys och Thompsons, 
Cirkus Orlando, Brazil Jack och 
Cirkus Franconi höll till på den 
förhållandevis lilla ytan. 

Det blodigaste cirkusdramat 
i kvarteret Fiskens historia 

inträffade i augusti 1914 under 
Cirkus Möllers besök. Så här 
beskrevs det i Kuriren: 
”Blodigt drama i Luleå. I går 
fm. blef den lilla värld, som in-
rymmes i direktör Josef Möllers 
cirkustält vid Järnvägstorget i 
Luleå uppskakad af en hemsk 
tilldragelse, hvars motstycke 
aldrig tillförene blifvit sport i

vårt fredliga samhälle. Hen-
riksens bekanta nio tigrar ha 
tilldragit sig stor uppmärksam-
het. Efter sista föreställningen 
på lördagen blefvo två af be-
starna sammanförda i samma 
bur, ehuru de hade en omisskän-
lig aversion mot hvarandra. På 
söndagens morgon störtade en 
af de två tigrarna plötsligt öfver 
den andra, slog sina fruktans-
värda käftar om hans strupe och 
lade honom med ett kraftigt dö-
dande bett liflös för sina tassar. 
Hela uppträdet varade endast 
några få sekunder. Den dödade 
tigern var en praktfull hane, sju 
år gammal och representerade 
ett värde af 5.000 tyska mark  - I 
afton fortsättes föreställningen 
af de kvarvarande åtta vilddju-
ren”. 

I början på 30-talet visade ett 
cirkussällskap med större an-

språk på utrymme upp sig, Mija-
res-Schreibers Jättecirkus och då 
kom kvarteret Loet i blickpunk-
ten som cirkusplats under ett par 
decennier. Baptista Schreiber, 
hennes man Chuy Mijares och 
dennes bror, den fenomenale 
linsdansaren Manuel Mijares, 
tillhörde gamla cirkusfamiljer 
och representerade den begyn-
nande storhetstiden för cirkus-
nöjet med allt vad som krävdes: 
clowner, dödsföraktande akroba-
tik under tältduken, hästdressyr 
och vilda djur, av vilka rytande 
rovdjur som pantrar, lejon och 
tigrar naturligtvis drog största 
uppmärksamheten till sig. 

Kvarteret Loet - Cirkusplatsen

Under krigsåren på 40-ta-
let samsades och faktiskt 

slogs cirkusföretagen om Loet. 
1939 dök en ny cirkus upp – 
Cirkus Scott, familjen Bronetts 
företag med fru Käthe Bronett 
som energisk och ibland strids-
lysten företrädare. Kommunen 
beslöt att cirkusarna måste flytta 
på sig och hänvisade till gamla 
folkparksområdet i Lulsundet. 
Vid ett tillfälle stormade det or-
dentligt. Vid midsommartid 
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forts.  
Cirkus-
platsen

1953 hade Cirkus Scott slagit 
upp sina bopålar på kvarteret 
Loet, som ju inte fick användas 
som cirkusplats. För att få till-
fällig ro gav kommunen, som 
hänvisade till Lulsundet till sist 
med sig men funderade på åtal.

Epoken Loet som cirkusplats var till ända.... 

Luletös satt med krans i håren  
som ängel mild och som ros om våren  
i Loets ljuvliga rönnberså  
där Herman henne bjöd begarå.
Amanda gångar till Konsumbaren.  
Där fick hon se vad hon inte trodde. 
Där fick hon först sina ögon opp  
hur kul här var under årens lopp. 
Amanda drömmer hur denna parken,  
där sköna blommor nu pryda marken  
sig tedde innan den dan upprann  
när Caterpillarn där böka fram. 
O, Stadens Fäder! Vänd om tillbaka, 
fyll fåran åter, vi kan försaka.  
Baptistas pållar kom om igen,  
ja, fader Wigforss, vår gamle vän! 
Amanda fågelsång, blommor älskar  
och vattenplask hennes hjärta fängslar.  
Simbassäng! Vilket ljuvligt bud,  
för Hermans blivande, väna brud.
Amanda ser på den goda jorden:  
O, himlar är Öknen äntligen vorden  
en park med svandamm och en gondol,  
där livet njutes i moln och sol. 

Sång/dikt till kvarteret Loet. Mel. Amanda satt med krans i håren..
O, Herman, väl minns jag fordomdagen  
när korna beta i denna hagen  
- jag minns ett rådhus som Ekholm tog  
och ställde där med ett ur som slog.
Amanda gångar med vän i handen  
bland sköna blomster i forna sanden, 
bland höga träd med sin skugga sval, 
ack, huru ljuvligt med gång så smal.
O, Herman, Herman, nu bo vi reder, 
nu ha vi härstäds en plats vi äger.  
När Lillan kommer vi ta´na ut  
och gångar me´na hit som förut. 
Ja, du Amanda, jag tror vi icke  
ska önska Loet som nyss vi tyckte.  
Vi trycka Lindvall intill vårt bröst,  
vi honom väljer, vi ge´n vår röst.
Tänk när som rimfrosten träden pryder, 
domherrar röda - talgoxar - sprider 
i Loets härliga örtagård  
trolsk stämning där förr var vind så hård.
Amanda seglar om sommarn sköna  
runt sta´n där parkerna lysa gröna.  
Ack, Lule! vi våra rosor strö  
för dig, här vilja vi leva - dö! 

Den vildvux-
ne tillfällig-
hetsdiktaren, 
nödrimmens 
mästare, 
Snarf Nide 
(Frans Edin) 
hyllade 
initiativet att 
1948 upp-
rusta Loet 
med vidstå-
ende dikt. 

Huset i bakgrunden på stora bilden 
har inte förändrats nämnvärt på 
80 år

Fru Käthe Bronett sade efter 
detta att cirkusen förmodligen 
aldrig mer skulle komma till-
baka till Luleå. . Det sade hon i 
stridens hetta – hon och cirkus-
en kom tillbaka på den plats som 
anvisades. 

1940-talet. Cirkus i stan. Tältet reses på Loet inför nyfikna åskådare. Foto: Börje Berglund

Den Lindvall 
som nämns 
var  dåvarande 
stadsdirektören 
Gunnar Lindvall. 

Agera uppläsare , dikten gör sig bra att läsa för någon i Din omgivning !

KommunalhemmetKonsumbaren
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Under decenniernas gång 
hade andra planer för kvarteret 
diskuterats. Den 22 juli 1950 
kunde man i Kuriren läsa en 
elegant och humoristisk sam-
manfattning om Loet i form av 
ett kåseri av den högst tillfällige 
sommarkåsören ”Hig”, bakom 
vilken dolde sig dåvarande re-
daktionssekreteraren Arvid Mo-
berg. I den sammanfattningen 
fattades emellertid - han var inte 
så värst intresserad av idrott - de 
aktiviteter som 1913 drevs av 
Idrottsföreningen Kamraterna 
i Luleå för att få till stånd en 
idrottsplats i Luleå.

Någon sådan fanns inte om 
man undantar de fria ytor, som 
skolgårdarna erbjöd, och grus-
planen på Oscarsvarv framför 
den s k Bodellska kyrkan. En 
kommitté hade i många år ar-
betat för en idrottsplats i staden 
och majoriteten hade förordat att 
en idrottsplan förlades till Gült-
zauudden, medan minoriteten 
stannat för det så kallade Järn-
vägstorget. Gültzauudden skulle 
bli dyrare att iordningställa an-
sågs det. 

På våren 1913 hade I.F.K.-av-
delningen lämnat in en skrivelse 
till stadsfullmäktige med anhål-
lan att ”såsom bidrag till iord-
ningställande af en idrottsplan 
af statsanslaget å 100.000 kr. 
för ändamålet erhålla 1.500 kr.” 
Inför fullmäktiges sammanträde 
i september ingick I.F.K. med 
en framställning om markupp-
låtelse och begärde att kvarteret 
Loet skulle upplåtas. I skrivelsen 
tillfogades att ”anläggning av 
banor för hopp och löpningar, 
fotbollplan med gräsmatta, av-
klädningsrum för idrottsmännen 
kombinerat med åskådarläktare, 
matjord, slagg och kolstybb m.m. 
samt arbetskostnader” skulle till-
komma. Allt detta skulle inne-
bära en kostnad som, av den be-
kante experten A.W Kriegsman 
beräknats till 5 - 6.000 kr. Denna 
summa förband sig IFK att an-
skaffa under förutsättning att

Kvarteret Loet - Idrottsplatsen
klubben fick disponera idrotts-
planen och förvalta denna i eko-
nomiskt afseende. Upplåtelsen 
begärdes för alltid eller på viss 
tid, dock minst tjugo år. Skynd-
sam behandling av ärendet öns-
kades, ”på det att ansökan om 
statsbidrag må kunna inges i god 
tid före den 1 december”. 

I november beslöt stadsfull-
mäktige att upplåta kvarteret till 
IFK Luleå och i beslutet inklu-
derades också den angränsande 
delen av Prästgatan och allt 
tycktes bäddat för en idrottsplats 
på Loet. Men förste lantmätaren 
Hugo Brännström satte krok-
ben för projektet. Han anförde 
besvär över stadsfullmäktiges 
beslut till Konungens Befall-
ningshavande, det vill säga läns-
styrelsen med landshövdingen 
som företrädare. I juli 1914 när 
krigsmolnen skockades över 
Europa, kom landshövdingeäm-
betets utslag som löd så här:  
”Enär, äfven om beslutet att 
upplåta kv. Loet icke får anses 
strida mot för staden gällande 
stadsplan, stadsfullmäktiges 
beslut i hvad det afser att så-
som idrottsplan upplåta en del 
af angränsande gata måste an-
ses icke förenligt med gällande 
föreskrifter, pröfvar landshöf-
dingeämbetet skäligt ompröfva 
stadsfullmäktiges öfverklagade 
beslut.”

Någon idrottsplats blev det 
inte på Loet. Men det blev ändå 
en idrottsarena där, fast långt se-
nare då krigets stormar ven över 
Europa igen. Den unga ishock-
eysporten, som under 30-talet 
kämpat på hamnens is nedanför  
Kolbolaget ville ha en bana på 

land och i början av 40-talet blev 
det en isbana på den del av Loet 
som vetter mot Prästgatan. Det 
var ingen arena liknande dagens 
rinkar, det visade sig att man inte 
tillräckligt beaktat marklutning-
en, vilket innebar besvär med 
svallis. Den dåtida låga sargen 
var inte reglementsenlig i hör-
norna, och det var ständiga pro-
blem med att hålla banan fri från 
snö. Ibland försenades säsong-
starten på grund av den oberäk-
neliga höstväderleken. 

Ett och annat av de framstå-
ende huvudstadslagen kom på 
besök – i Hammarby som var 
den tidens främsta svenska is-
hockeylag spelade den legen-
dariske ”Svenne Berka”, Sven 
Bergqvist, ännu mer känd som 
målvakt i fotbollslandslaget1)  
En och annan konståknings-
flicka gjorde också sina piruetter 
där och de närliggande kvarte-
rens ungdomar hittade också dit, 
Kerstin Bergström till exempel. I 
hennes roman hittar man många 
fina bilder från 40-talets Luleå, 
bland annat hennes barndoms 
lekplatser i kvarteret Lejonet på 
andra sidan Skeppsbrogatan. 

”Kommunalbygget”, Luleås 
första kommunala bostadshus, 
byggdes i slutet av första världs-
kriget, då de rådde en skriande 
brist på lagom stora lägenheter, 
till rimliga hyreskostnader. Det 
inrymde 20 lägenheter, 10 med 
ett rum och kök och 10 med två 
rum och kök och uppvärmdes 
enligt geysirprincipen 2). 1942 
drabbades det av en våldsam 
vindsbrand, som innebar att de 
20 familjerna på grund av vat-
tenskadorna bereddes tillfäl-
liga bostäder på olika sätt. Det 
revs först vid årsskiftet 1973-
74. I kvarteret fanns i hörnet av 
Skeppsbrogatan och Prästgatan 
också Höglunds Metallaffär, 
”Skrot-Höglunds” som det all-
mänt kallades. 

Luleås första kommunala 
bostadshus Not 1) och 2) se sid 9
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stora problemet med vad man 
skulle göra med den ökande 
buss- och godstrafiken kring-
gick man länge. Förhållandena 
vid gamla rådhuset/biblioteket 
var olidliga. Till sist tog man 
till en halvmesyr – busstationen 
flyttades till den öppna planen 
nedanför Skomakargatan, där nu 
Räddningsverket (brandstatio-
nen) återfinns. Det var en kort-
siktig lösning. 

Det var bara en tidsfråga, 
innan brandkårens krav på bättre 
och tidsenligare utrymmen måste 
tillgodoses. I samband med byg-
get av den nya brandstationen 
åren 1963-65 kom äntligen buss-
tationen med godsmagasin på den 
plats som verkade förutbestämd. 
Terminal är det ödesmättade ut-
trycket för något slutgiltigt. Men 
det gjordes inga ansatser för att 
förbättra arbetsmiljön inom den 
nya stationen. Den hade karaktär 
av provisorium – samma gamla 
miljö som när man satt i knä på 
varandra nere vid norra hamnen. 
Det verkade som om man inte 
riktigt trodde på en fortvarig lös-
ning. 

Medan man tänkte och 
tänkte var Loet tillgängligt som 
mötesplats och utgångspunkt för 
alla upptänkliga arrangemang. 
 Här hölls politiska möten, häri-
från utgick 1 maj-tåg, Barnens 
Dags-korteger, medborgartåg på 
Svenska flaggans dag. År 1960 
stod kvarteret till förfogande för 
den stora jubileumsutställningen 
”Norrbotten kommer” med per-
manentade gångstråk, längs vilka 
mängder av tält var uppslagna

Där redovisades Norrbot-
tens naturresurser och industri-
ella kraft – de kända begreppen 
malmen, skogen, vattenkraften 
och jorden lyftes fram plus alla 
andra fördelar. Utställningen in-
vigdes inte med att det blågula 
bandet klipptes av med sax, nej 
den uppgiften ombesörjde lands-
hövdingens bil med dåvarande 
inrikesministern Rune Johans- 

son som hedersgäst det var ju 
något av en drive-in utställning! 
Det stackars kvarteret Loet fick 
utstå ytterligare några års oviss-
het om sitt framtida öde. Åhlén-
koncernen närde vilda planer på 
att som slutpunkt på Storgatan 
uppföra ett stort varuhus men 
fick inte alls Luleå kommun med 
sig. 

Inte förrän 1979 bestämde 
man sig för den slutgiltiga lös-
ningen – att bygga buss- och 
godsterminal av modernt snitt. 
Torghandeln, som tynade bort 
och försvann från det gamla 
salutorget, när saluhallen revs i 
samband med att Bergnäsbron 
togs i bruk på 50-talet, fick en 
liten renässans på Loet några 
år från mitten av 60-talet. I yt-
terligare ett försök att återskapa 
gamla tiders torgliv byggdes en 
saluhall upp och togs i bruk hös-
ten 1994. 

Men det var en fåfäng för-
hoppning – traditionen var bru-
ten för länge sedan och hela sats-
ningen blev en flopp. Dagens 
konsumenter söker sig till andra 
marknader. Så nu är Loet ett buss-
torg rätt och slätt – fast man kan 
ju aldrig veta… Och skulle rätt-
teligen heta Lon – det vilda djur 
som fått ge namn åt kvarteret är 
ju en lo, eller hur? Men det var 
inga zoologer som på 1880-talet 
brydde sig och ”spraket@sr.se” 
kunde ingen vid den tiden göra 
sig ens en föreställning om. 

Genom åren smiddes pla-
ner för Loet. På 30-talet var 
det aktuellt med att bygga ett 
nytt inomhusbad med simhall i 
Luleå och stadsfullmäktige be-
slöt att det skulle förläggas till 
Loet och att resten av kvarteret 
skulle utläggas till park. Kriget 
kom emellan och det blev inget 
av det projektet. 1943 yrkade 
magistraten i samband med pla-
nerna på ett nytt polishus att ett 
rådhus skulle byggas på Loet 
– lokalerna i stadshuset, d.v.s. i 
stadshotellet, var alldeles otill-
räckliga. Drätselkammaren fick 
hand om frågan, polishus bygg-
des i Rådstugatans backe mot 
Norra hamnen, men i stället för 
rådhus började i stället ett nytt 
tidsenligt förvaltningshus att 
diskuteras. 

År 1948 beslöt stadens fäder 
att snygga till Loet. Stadsträd-
gårdsmästaren P O Blomqvist 
satte i gång ett planteringsar-
bete längs Storgatan. Medan 
politikerna manglade frågan om 
nytt förvaltningshus och ett nytt 
badhus, hamnade en nygam-
mal fråga på fullmäktiges bord, 
nämligen ett Folkets husbygge 
på Loet, ett medborgarhus. Det 
sopades försiktigt under mattan, 
staden hade nog med åtaganden 
och fackföreningsrörelsen kunde 
inte samla ihop tillräckligt med 
pengar. Andra projekt vädrades. 

För det blivande tekniska 
gymnasiet, som man behövde 
mark för, var även Loet tänkbart. 
Det blev Midskogen i Bergviken 
i stället på mark som var betyd-
ligt lämpligare för en framtida 
expansion. Och si, så dök frågan 
om badhus på Loet upp igen. 
Men då slog stadsarkitekten John 
Berglund näven i bordet och för-
klarade att det var alldeles för 
trångt på Loet och pläderade för 
kvarteret Sorken vid Pontuska-
jen i stället. Så blev det. På köpet  
fick Luleå en helt ny infart från 
norr i samband med de trafiklös-
ningar som krävdes. Men det 

Kvarteret Loet - Bussplatsen

och skulle rätteligen heta Lon, 
det vilda djur som fått ge 
namn åt kvarteret är ju en Lo.

nu är Loet ett buss-
torg rätt och slätt.... 
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1) När jag i tidningsartiklar 
kollade vilka år ishockey spelades 
på Loet, hittade jag en intressant 
notis. Den legendariske ”Svenne 
Berka” var uttagen i Pressens lag 
mot Förbundets lag (Länslaget). 
Detta var ju ganska märkligt och 
krävde en förklaring! Det visade sig 
att ”Svenne” åkte runt i landet som 
Svenska Ishockeyförbundets in-
struktör och var denna vecka 1947 
i Luleå. Att ha med Svenne Berg-
qvist på isen var naturligtvis extra 
publikdragande. Dessutom tillkom 
detta år en nymodighet som skulle 
testas under matchen, nämnligen 
offsidedomare.

Förbundslaget bestod av: T. 
Fogelkvist (mv BBK), ”Kålle Wik-
ström, Rulle Sundström (BBK), 
Bertil Pettersson (LSK) A-kedja: 
Staffan Guné (IFK), Olle Nordling 
(BBK), Erik Lundmark (HIF). B-
kedja: B.Baudin, Gunnar Guné, G 
Engvall (alla BBK). Pressens lag: 
John Bremer (mv LSK), Sven Berg-
qvist (Hammarby), Rune Brännvall 
(SAIK), Bertil Hammarstedt (HIF). 
A-kedja: Henrik Petsler (HIF), B 
Wrahme (PIF), Anders Carlsson 
(PIF). B-kedja: Birger Nilsson 
(IFK Kiruna), Dick Löfgren (LSK), 
”Kiten” Eliasson (IFK). Beträf-
fande resultatet i matchen så ledde 
förbundslaget med 6-0 innan pres-
sen till slut kunde reducera till slut-
resultatet 7-4.

Hammarbys B-lag besökte Lu-
leå 1945 och spelade mot Luleå 
stadslag på Loet inför en publik 
på 1000 personer ! För övrigt spe-
lade man ishockey på Loet fram till 
1947. Därefter flyttades ishockey-
banan till Cedern.

Sven Bergqvist, var landslags-
spelare i bandy, fotboll och ishock-
ey. Efter en bilolycka 1955 blev han 
rullstolsbunden. Till handikap OS 
1960 blev han uttagen i bågskytte, 
men han fick avstå av ekonomiska 
skäl, då han var tvungen att själv 
betala reskostnader.

2) Geysir-princip. Island be-
stämde att kommunerna kunde ta 
betalt för besökare av naturpärlor 
(gejsrar) belägna på statlig och 
kommunal mark. D.v.s allemansrät-
ten åsidosattes.

Fotnoter till sidan 7 Sågverks- och bruks-
handlingar från 1829
Vid sökning på Internet på Hälleströms sågverk i Piteå som jag har 
forskat mycket kring, så fick jag nyligen en träff i ett register för 
Lövstabruks arkiv i Uppland. Jag kontaktade arkivet som även för-
valtar arkivet efter Österby bruk och det visade sig att där fanns det 
en handling rörande skulder för Hälleströms såg från år 1829 med 
samtliga fordringsägare samt en beräkning på tillverkningskostna-
den för en tolft bräder. Jag gjorde en beställning och har fått fina 
scannade kopior från foliosidor.
Anledningen till att handlingen finns i nämnda arkiv är att Österby 
bruks ägare P. A. Tamm fick ett förtroendeuppdrag 1829 av Kon-
ungen Carl XIV Johan ”att inhemta kännedom och meddela upplys-
ning om Högst Densammes verk och egendomar i Norrbotten samt 
bringa reda och ordning i förvaltningen af bruken och de öfriga 
verken”. 

De i registret aktuella anläggningarna är:
Altersbruk och sågverk, Piteå 388.2
Borgfors sågverk, Piteå 388.3
Edefors masugn, Överluleå 388.4
Hedensfors sågverk, Överluleå 388.5
Helleströms sågverk i Piteå 388.6
Ljuså sågverk, Överluleå 388.4
Meldersteins bruk, Råneå 388.7
Selets bruk, Luleå 388.8
Strömsunds masugn, Råneå 388.9

Christer Öberg, rutinerad (släkt-)forskare berättar

Hela registret:  
http://leufstabruksarkiv.se/osterbybruk/register.pdf

Bokhållare Marcus Falks i Hälleström uträkning på tillverknings-
kostnaden av en tolfte bräder 1829

J.G
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Taximordet julaftonen 1957

1957 var nuvarande lulebon 
Tonny Aspling 13 år. Då bodde 
han i sin hemstad Boden. Han 
och hans mamma Hilly hade fi-
rat julaftonen tillsammans med 
Tonnys mormor på Rörviksga-
tan i nedre delen av staden i när-
heten av Järnvägsstationen. Då 
de skulle hem på kvällen gick 
de den korta vägen till järnvägs-
stationen för att därifrån åka taxi 
upp till Sveafältet, eftersom de 
hade många paket med sig och 
mycket snö hade fallit på gator-
na under kvällen. Mamma Hilly 
kände taxichauffören till nam-
net och önskade honom en god 
jul. Mannen var ovanligt däm-
pad och fåordig. Mamman frå-
gade hur det stod till. Svaret var 
mycket dystert.”Det hade kunnat 
var det om inte en kollega blivit 
mördad, skjuten i sin bil tidigare 
under kvällen … i Vittjärv … 
Det skulle vara hans sista kör-
ning för kvällen.”Tonnys och 
hans mammas taxiresa upp till 
Sveafältet var förmodligen den 
allra sista taxiresan som gjordes 
i Boden den kvällen. 

Alla taxiresor ställdes in då 
det stod klart vad som hänt. 
Samtidigt pågick julfirandet 
i Luleå. Solveig Larsson (då 
Åberg), som då var 15 år, läste 
i en av sina julklappsböcker, då 
tjänstetelefonen ringde hos kri-
minalpolisen Viktor Åberg vid 
Statspolisen. Trots att han inte 
hade  jour kallades han in till 
stationen och tillsammans med 
landsfogden Hans Fjellner blev 
det omedelbar utryckning till 
Boden för att där förstärka och 
bistå den lokala polisen vid un-
dersökningen av omständighe-
terna vid dödsskjutningen i Åg-
ärdan i Vittjärv. Oron och räds-
lan för vad som kunde hända 
spred sig till familjen. Solveigs 

som då var 4 år, hade fått en 
leksakspistol i julklapp. I fort-
sättningen sov han alltid med 
pistolen under kudden. ”Om det 
skulle komma en inbrottstjuv”. 

”Dödsskjutningen i Vittjärv 
kom i tidningarna att kallas 
Taxi-Mordet. En familj i Bo-
den och en i Luleå kom tidigt 
att drabbas av oro och ängslan. 
Hårdast drabbades naturligtvis 
den dödade taxichaufförens fa-
milj. Han var inte mer än 27 år, 
nyförlovad och skulle mindre än 
en timme efter dödsskjutningen 
ha druckit julaftonskaffe med 
sin mamma och fästmö. Han 
hette Karl-Gustaf Strandin. 

Gärningsmannen var en ung 
dansk som hette Stig Grant Ka-
ron, vilket i en del artiklar och 
även i Nordisk kriminalkrönika, 
uppgavs vara ett fingerat namn. 
På grund av skulder som han 
ådragit sig främst genom bank-
bedrägerier, flydde hans sitt 
hemland, där han var efterlyst av 
polisen och jagad av fordringsä-
gare. Till Boden hade den unge 
dansken kommit med tåg den 20 
december. Han tog in på billiga 
hotell och stannade aldrig någon 
längre tid innan han bytte till ett 
annat.  I Boden bodde han först 
på Grand Hotell och därefter 
Centralhotellet, som båda låg 

1957 inföll julaftonen på en tisdag. I Boden snöade det hela dagen, stundtals ganska 
ymnigt men det var inte särskilt kallt. På eftermiddagen och kvällen var det ganska folk-
tomt på gatorna och taxibilarna hade få körningar. En av dessa blev emellertid ödes-
diger och blodig. Taxiföraren mördades. Ovissheten och oron om huruvida mördaren 
fanns kvar i Boden spred sig snabbt. Många blev rädda.  Leif Larsson har sammanställt 
den tragiska händelsen med text och bild.

nära Järnvägsstationen. På båda 
ställena skrev han in sig som 
norsk medborgare, optiker. På 
Grand Hotell uppgav han nam-
net Gunnar Solberg, på Central-
hotellet Erik Johanesen. Dagen 
före julaftonen flyttade dansken 
från Grand Hotell för att han 
skulle till Kiruna. Han ”reste” 
dock inte längre än till Cen-
tralhotellet en kort bit upp efter 
Kungsgatan. På julaftonskvällen 
gav han sig iväg igen efter att 
ha betalt hotellräkningen vilket  
han inte till fullo kunnat göra 
på Grand Hotell. Pengarna kom 
från det rån och mord han begått 
någon timme tidigare i Vittjärv 
(Ågärdan). 

Taxichauffören hette Karl-
Gustaf Strandin. Han var född 
i Nora i Ångermanland 1930 
och således 27 år då han rån-
mördades. Han var nyförlovad 
och hade på eftermiddagen ätit 
julmiddag hos sin mamma. Vid 
21-tiden skulle han göra en paus 
i taxikörandet och dricka kaffe 
med fästmön och mamman. Det 
blev aldrig av. Strandin  hade 
18.20 på julaftonskvällen lämnat 
av en familj vid Bodens Central-
station och sedan kört Kungsga-
tan upp mot Kungsbron. En ung 
man hade enligt ett vittne klivit 
in i Strandins taxi några minut-

Teckning Leif Larsson
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Källor: Nordisk Kriminalkrönika 1957:  
Bodenpolisens pussel (skrivet av kri-
minalkommissarien Bengt Zethraeus). 
Tidningsartiklar i NSD.

er senare. Det var vid mejeriet. 
18.40 hade ett vittne sett en 
svart taxibil, troligen en Ford 
Customline (likadan som Stran-
dins taxibil) parkerad på lands-
vägen cirka 300 meter från av-
tagsvägen till Ågärdan. Några 
minuter senare hade ett annat 
vittne passerat förbi taxibilen 
som då stod på avtagsvägen. Ett 
vittne hade även sett en ung man 
gående mot Boden från Vittjärv. 
Han bar på ett avlångt föremål. 
Då hade mordet redan skett.   
Strandin hade blivit skjuten från 
taxins baksäte med ett avsågat 
salongsgevär. Mördaren be-
hövde både bilen och de pengar 
som Strandin hade i taxikassan. 
Han hade, visade det sig, trängt 
sig in utmed den döde Strandin 
och kört bilen in på avtagsvägen 
vid Ågärdan. Men efter några 
hundra meter orkade bilen inte 
längre. Handbromsen hade varit 
åtdragen och kraftöverföringen 
hade blivit så svag att bilen inte 
gick att köra. Detta hade gär-
ningsmannen inte upptäckt. 

Polisen förstod snabbt att 
Gunnar Solberg från Grand Ho-
tell var identisk med Erik Joha-
nesen på Centralhotellet. Däri-
från hade mannen försvunnit 
efter att ha betalt hotellräkning-
en, men man visste inte om han 
fortfarande var kvar i Boden. 
Runt taxibilen fanns mängder 
av fotspår men alla ”odugliga” 
eftersom det snöat rikligt. 

Polishundarna fick inte heller 
upp något spår på grund av snön. 
Vägspärrar upprättades och öv-
riga hotell kontrollerades utan 
framgång. Från Boden C avgick 
under kvällen tåg endast till 
Kiruna, Luleå och Haparanda. 
Annandag jul fick man till slut 
upp ett spår att en person som 
liknade den efterlyste ledde till 
Haparanda dit han kommit med 
rälsbuss. I hotellrummet på Cen-
tralhotellet hittades dels ett brev 
till en kvinna i Köpenhamn, dels 
i papperskorgen en stor mängd 
mycket små papperslappar. Bre-
vet var undertecknat ”Stig”. Ef-
ter stor möda lyckades polisen 
lägga pusslet och fick fram en 
typ av dagboksanteckningar.

Genom polisen i Köpenhamn 
fick man också fram foto på den 
man som kallat sig Solberg och 
Johanesen. På den tiden fanns 
inga datorer där bilder snabbt 
kunde förmedlas. Det snabbaste 
sättet att skicka bilder var tele-
foto, som bara tidningarna hade 
tillgång till. Genom Norrbot-
tens-Kurirens lokalredaktion i 
Boden fick polisen en bra bild 
av Stig Grant Karon, vilket un-
derlättade polisarbetet avsevärt. 
Lite anmärkningsvärt är det att 
det inte var genom NSD man 
fick hjälp, eftersom NSD hade 
sin huvudredaktion i Boden. I 
Haparanda skrev Stig Grant Ka-
ron in sig som Egil Busch född 
1934 i Torshavn på 

Färöarna och hemmahörande i 
Klagsvig. Där konstaterade man 
snabbt att det namnet var helt 
obekant. Under Juldagen avres-
te Stig Grant Karon från Järn-
vägshotellet med rälsbuss in i 
Finland. Ännu hade han ett litet 
försprång. På Järnvägshotellet 
bekräftade personalen att man-
nen på efterlysningsaffischerna 
var identisk med deras gäst. Två 
kriminalpoliser från statspolisen 
i Luleå reste in i Finland för att 
gripa gärningsmannen. På efter-
middagen den 28 december var 
de svenska poliserna framme 
i Tammerfors, men till Hotell 
Emmaus kom de för sent. Karon 
hade lämnat hotellet två timmar 
tidigare och begett sig till järn-
vägsstationen. Där greps han 
av två finska poliser just då han 
skulle stiga ombord på ett söder-
gående tåg. 

Det verkade som om Karon 
skulle ge upp, men strax utan-
för polishuset slet han sig loss 
och sprang cirka 40 meter ut på 
gatan där han fick fram sitt av-
sågade salongsgevär. Han sköt 
sig själv i munnen och avled på 
sjukhuset. Strandins körkort och 
förlovningsring återfanns hos 
Karon. Jakten på en mördare 
var slut men pojken med vatten-
pistolen sov under lång tid med 
sitt vapen under kudden.

Ett av få utekonstverk i Luleå.  
Men var är den placerad ?

Statyn Gustav II Adolf, Luleås  
grundare finns väl gömd i Stadsparken.

Varsch är dom ! ! ! !
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pålarna ihop med plankor som 
spikadesfast ytterst noga. Att 
pålen var grov var av stor be-
tydelse, man ville i möjligaste 
mån motverka svaj. Det var 
unga karlar från Sundom och 
Mjöfjärden som byggde kajen. 
Vintern därpå frös pålarna fast 
vid isen, när det blev högvatten 
höjdes pålarna och vid lågvatten 
tröcks de ner. Man gjorde försök 
med att spetta upp isen vid på-
larna och hälla dit salt, men för-
söket misslyckades, saltet löstes 
upp och försvann. 

Jonsgrundet är naturskönt 
beläget mitt i Mjöfjärdsviken. 
I början av 1900-talet angjorde 
ångbåtar ön för att lasta fältspat. 
Fältspaten gick på export ut i 
Europa. Numera är Jonsgrun-
det byns eget fritidsområde. På 
sommaren kom ångbåten. Kajen 
var kanske 40 m lång, bredden 
omkring 70 cm. Båten låg med 
bredsidan mot kajen. Över båten 
låg plankor som arbetarna gick 
efter för att tippa ur kärrorna ner 
i lastrummet. Kajen var byggd 
högt över vattenytan, plankorna 
till båten lutade starkt uppför när 
båten var olastad för att slutta 
nerför när båten slutligen var 
färdiglastad. 

Det var två arbetslag med 5-
6 personer i varje. När ena laget 
var i land för att handlasta var 
det andra laget på väg ut att tippa 
lasten ner i lastrummet. Kärror-
na hade järnhjul, det var mycket 
noga att ingen ur arbetslaget tap-
pade minsta sten på kajen eller 
på plankorna, kärran kunde då 
tippa och dra med sig karl och 
kärra ner i djupet. Den proviso-
riska kajen svajade, när svajet 
blev alltför intensivt måste ar-
betarna sätta ner kärrorna. En 
gång tappade Frek Oskar kärran 
ner i det tomma lastrummet. Det 
var en Herrans tur att han inte 
följde med själv, fallet var högt, 
det blev bara spillror av kärran. 
Ingen svårare olycka inträffade, 
vad känt är, trots att hela företa-

Jonsgrundet och fältspatbrytningen 
Från Raan.nu. Källa Gunvor Johansson

Under åren 1906-10 bröts 
fältspat i Sörihällan, Mjöfjärden, 
och under tre perioder fram till 
1927-28 var det brytning också i 
Högheden, Råneå. Det rörde sig 
om 10 000 ton, inalles. Fältspa-
ten, som användes till porslins-
tillverkning, exporterades till 
Tyskland, England, Finland och 
även till Ryssland.

På höstarna upphörde bryt-
ningen i Högheden. Gruvhålet, 
42 m djupt och med en diameter 
på ung. 10 m, fylldes med vat-
ten. Stål Artur var maskinist, på 
försommaren tillverkade han en 
flotte för sig själv och Hexamo-
torn - en kultändare. Han pum-
pade upp vattnet och följde själv 
med flotten ända ner till bot-
ten. Selfrid Rutström, Sundom 
var den som hissades ner i gru-
van för att sätta sprängämnen i 
sprickor och borrhål. Två man 
drog upp honom, då fick ing-
enting fallera. Det här var före 
arbetarskyddets tid. 

Ett hårt arbete mitt i vintern med spett och spade, hästar och slädar. Vi 
ser t o m en kvinna längst till vänster (Källa: Valdy Perssons bildarkiv).

Nere i gruvan var det mörkt och 
fuktigt. Det osade och dånade, 
motorljudet hördes in till byn. 
Stegar var fastpluggade i berg-
väggen i avsatser som arbetarna 
använde sig av. Det var mesta-
dels äldre karlar, som jobbade i 

gruvan, de gick morgon och 
kväll till och från Mjöfjärden 
resp Råneå. Brynolf Larsson 
var den som smidde borrarna. 
En hissanordning - en vinsch 
med ett stort hjul och lina, drog 
upp tunnan med Fältspat. Sorte-
ringspojkar knackade bort grå-
berg, kvarts och glimmerskiffer 
från fältspaten. 

Sommartid körde bönderna 
fältspaten med häst och vickfla-
ke efter nedrevägen till Örudden, 
Urn kallad, för att på vinterfö-
ret köra fältspaten ut till Jons-
grundet, som för övrigt tillhör 
Mjöfjärdens byalag. Körslorna 
påbörjades så tidigt på hösten 
att isen gick i vågor av tyngden, 
trots att man vattnat isvägen. 
Kusken satt redo med yxan att 
snabbt slå bort skakelträet om 
olyckan skulle vara framme. På 
så sätt kunde han rädda livhan-
ken på sig själv och hästen. På 
vintern byggdes kajen på Jons-
grundet. Man spettade hål i 

isen och pålade med slägga ner 
grova stockar med grovändan 
upp. Det djupaste stället var 
kanske 15 m. Pålen - stocken 
kapades strax ovanför Vatteny-
tan och skarvades med en påle 
med grovändan ner. På tre sidor 
förankrades 
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get var ytterst vanskligt. I arbets-
lagen fanns följande män från 
byn: Utanäs-Konrad, Frek-Os-
kar, Frek-Alfred, Lillgärd-Jonas, 
Östigård-Emil, Framigård-Joel, 
Framigård-Georg, Svärd-Johan, 
Svärd-Selfrid, Oppigård-Lud-
vig, Inigård-Alfred och Löv-
holms-Nils. Vad kan dagpen-
ningen ha varit - 5 kr? Arthur 
Eriksson, Råneå sålde props till 
England, propsen användes att 
stötta med i kolgruvorna. Props-
båtarna låg ute vid Jonsgrundet, 
bl.a Tana av Råå, ett segelfartyg 
som gick under vid en kollision 
med ett annat fartyg. Propsen 
transporterades ut till Jonsgrun-
det med bogserbåten Hopp.

De nästan övervuxna högarna med fältspat, minner om gamla tider.  
Bild : Leif Hansson.

Fotnot : Props = rundvirke, 
gruvstöttor
Fotnot: Ungefär 60 % av jordskorpan består av fältspat. Fältspat är en mineralgrupp som består av silikat av 
aluminium med natrium, kalium eller kalcium. Du har säkert använt fältspat idag? Fältspat används när man 
tillverkar porslin och glas och finns bland annat i toalettstolar och porslinstallrikar. Det kan också finnas i färg, 
plast och skurpulver.

Kallar till Årsmöte 2015
Tid: Söndagen den 15 mars klockan 15:00
Plats: Örnäsgården, vid Örnäskyrkan

Leo Hassler
Årets Luleåbo 2009

♯ Sedvanliga årsmötes-
förhandlingar

Doktor Leo Hassler berättar om tuberkulos
♯ Farsot FÖRR och NU

Program:

Välkommen !      Föreningen bjuder på fika !
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Feministiskt initiativ skapa-
de en framgångsvåg inför riks-
dagsvalet 2014. Partiet tog plats 
i Europaparlamentet och satte 
jämställdhetsfrågan på agendan. 
Men förslaget om att särskilt be-
skatta mäns löner för att utjämna 
löneskillnader, eller ”omskola 
män så att de ändrar sitt konsum-
tions- och transportmönster” har 
också provocerat och mött kritik 
och starkt motstånd. Ändå är 
reaktionerna mot Fi inget alls 
jämfört med det som mötte de 
brittiska kvinnor som för hundra 
år sedan tog strid för rätten att 
rösta; suffragetterna.

De började organisera sig 
1903 under parollen ”Handling, 
inte ord!” och arbetade i åratal 
utan att något egentligen föränd-
rades. Motståndet var för stort. 
Runt 1910 bytte man taktik. Väl 
medvetna om vikten av publici-
tet kedjade de fast sig i tågräls, 
hungerstrejkade, slog sönder 
fönster i offentliga byggnader 
och tände eld på tomma hus. Po-
lisen jagade och fängslade dem, 
de fick hatbrev och utsattes för 
polisbrutalitet och sexuella tra-
kasserier.

En sommardag i London 
åkte Emily Davison till galopp-
banan Epsom Downs. Hon hade 
suffragettflagga i handen och en 
lindad runt kroppen, under kap-
pan. När kungens tävlingshäst 
kom förbi, bröt hon igenom av-
spärrningen och försökte ta tyg-
larna. Hästen föll, hon hamnade 
under och fyra dager senare dog 
hon av skadorna. Vid hennes 
begravning marscherade tusen-
tals vitklädda suffragetter, fyra i 
bredd, längs med Londons gator, 
med lagerbladskransar i håret. I 
deras händer banderoller om att 
fortsätta kampen. 

Året var 1913. Emily Davi-
son och de andra suffragetterna, 
både män och kvinnor, hade 
fängslats upprepade gånger för 
sitt rösträttsarbete. I fängelse 
hungerstrejkade de i protest och 

Kvinnokampen - för rösträtt
Elisabeth Åsbrink skriver i DN om Kvinnokampen

att bli medborgare på samma 
villkor som mannen. 

Nya Zeeland var först med 
kvinnlig rösträtt 1893, i Sau-
diarabien har det inte hänt än. 
Storbritaniens kvinnor fick 
rösträtt 1918 - men med högre 
rösträttsålder än männen. På lika 
villkor först 1928. Sverige var 
sist (1919) av de Skandinaviska 
länderna att införa kvinnlig röst-
rätt. 

Fotnot:
Suffragett - rösträttskvinna, 
kvinnlig förämpe.

staten svarade med brutal 
tvångsmatning, ett slags kombo 
av straff och tortyr. Eftersom 
fångarna höll på att dö av be-
handlingen infördes en särskild 
lag där de fick rätt att komma ut 
ur fängelset för att vila och häm-
ta kraft, så att de sedan kunde 
fortsätta avtjäna sitt straff. 

Det skulle dröja ytterligare 
tio år och mycket mer våld inn-
an kvinnorna i Storbritannien 
fick rätt att rösta. Så här kunde 
reaktionerna mot suffragetterna 
beskrivas. Drottning Viktoria 
skämdes för sitt kön, skrev hon; 
”kvinnor galna nog att vilja ha 
samma rättigheter som män”. 
Dåvarande inrikesminister Win-
ston Churchill kallade de mili-
tanta kvinnorna för ” en fontän 
av lögnaktighet”, och författaren 
till Sherlock Holmes-böckerna 
Arthur Conan Doyle, beskrev 
dem som huliganer. 

Och det är klart, metoderna 
var hypermodernt spektakulära. 
Som den gången 1910, då hund-
ratals snyggt klädda kvinnor 
plötsligt vällde fram genom Ox-
ford Street och Piccadilly med 
hammare, och slog sönder alla 
skyltfönster – en flash mob före 
twitter-eran. Kvinnorörelsen har 
kommit och gått i vågor. De har 
definerat sitt mål, tagit strid, 
mött motstånd och besegrat det. 
Sedan har den dragit sig tillbaka, 
tills omständigheterna tvingat 
kampen vidare. Den första vå-
gen handlade om kvinnans rätt 

Emily Davisons död och 
begravning.

J.G

Torterar kvinnor i fängelse
R

östa m
ot regeringen
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I Gammelstad finns det så kal-
lade ”Kaptenslöjtnantsbostäl-
let” med en lång historia bakom 
sig som så många gamla hus och 
gårdar i Sverige har. I skriftliga 
källor blir gården mycket omta-
lad när den år 1692 såldes från 
befallningsman Hans Reenhorn 
(född i Luleå nya stad som Hans 
Nilsson) till miltiären för att bli 
ett så kallat ”militieboställe” åt 
kaptenslöjtnanten i dåvarande 
Liv kompani. ”Militieboställe” 
betydde helt enkelt militärbo-
stad. Gården köptes av Luleå 
sockenmän och köpeskillingen 
var 600 daler kopparmynt. 

År 1696 krävde sockenmän-
nen i Luleå 160 daler eller en 
fjärdedel av Råneå sockenmän 
för den nybyggnation av huset 
som var tvungen att göras. Detta 
har att göra med att Liv kompa-
ni bestod av de två socknarna. I 
södra Sverige blev de så kallade 
kronogårdarna militärbostäl-
len, men i och med att sådana 
inte fanns i norra Sverige var 
privata gårdar tvungna att kö-
pas upp, och det ansvaret lades 
på socknarna. Socknar betalade 
till exempel även för soldaterna 
genom indelningar i olika roten, 
där ansvaret att tillhandahålla 
soldaterna med livsuppehälle 
ålåg mer välbeställda bönder. 

Köpet av gården i Gam-
melstad har omhandlats av 
både Albert Nordberg och Einar 
Svartengren. Redan här vill jag 
dock nämna att de dokument 
om gården som Nordberg påstår 
i sin artikel ”’Bostället’ vid Lu-
leå Gamla Stad. Ur en gammal 
gårds tidigare historia” att han 
hade tillgång till från när den var 
i militärens ägo, har ännu inte 
återfunnits vare sig vid Krigs-
arkivet i Stockholm eller hos 
Landsarkivet i Härnösand. 

Militärbostället har även beskri-
vits av Svartengren i skriften 
Militära boställen i Norrbottens 
län skriven 15 år efter Nordbergs 
artikel. Svartengren kallade går-
den ”Hedenlund”, men det är 
ett felaktigt gårdsnamn vid en 
jämförelse med militärens egna 
givna gårdsnamn eftersom det 
närmaste namnet till ”Heden-
lund” är ”Hedenslund” vilket 
emellertid var ett militärboställe 
i Umeå. Namnet Hedenlund 
verkar vara det namn som Hans 
Reenhorn själv använde om 
sin gård, enligt Nordberg. Det 
gårdsnamnet har sedan reprodu-
cerats av Svartengren, även om 
det är ett felaktigt namn på går-
den som militärboställe.
Hendrich Antons karriär 
vid Västerbottens regemente 
och militärbostället i Gam-
melstad
När gården köptes in år 1692 var 
Hendrich Anton kaptenslöjtnant 
vid Liv kompani. Han var mest 
troligast närvarande vid huse-
synen av gården i egenskap av 
representant för militären. Hela 
den militära boställesordningen 
i Sverige hade att göra med Karl 
IX:s indelningsverk från år 1680 
som bland annat omfattade kra-
vet att officerna skulle bo nära – 
samleva med – sina mannar och 
hålla uppsikt över dem. Därmed 
behövde officerarna för respek-
tive kompani en bostad nära 
sina soldater. Indelningsverket 
var för att skapa en stående armé 
och flotta i Sverige. 

Med tanke på den betydan-
de köpeskillingen på 600 daler 
kopparmynt för huset i Gam-
melstad bör militären ha haft en 
representant från sin egen orga-
nisation vid husesynen och kan-
ske också som vittne vid köpet, 
så det går med stor säkerhet att 

Från Hans Reenhorns gård 
till kaptenslöjtnantsboställe under 
Hendrich Anton Moritz Av Fil.dr Karin Granqvist

anta att Hendrich Anton var när-
varande i varje fall vid husesy-
nen av gården även om de origi-
naldokument Nordberg refererat 
till i dagsläget inte har återfun-
nits och kan gås igenom igen-
för eventuella andra intressanta 
uppgifter. Hendrich Anton var 
den egentlige officielle inneha-
varen av gården, men även om 
han var det så kom han faktiskt 
aldrig någonsin att bo på gården, 
och detta av två skäl: huset så-
som det skicket det var i efter 
inköpet gjorde den obebolig för 
en officer och därtill avancera-
de han i slutet av år 1693 från 
kaptenslöjtnant till kapten och 
förflyttades under första halv-
året under nästföljande år till ett 
kompani Skellefteå socken. 

Dessa två uppgifter går att 
utläsa av militärens General-
mönsterrullor. Rullorna är över-
sikter över alla regementen och 
kompanier i Sverige och inne-
håller uppgifter som namn och 
bytillhörighet över alla manfolk 
från indelta soldater i botten av 
organisationen upp till regemen-
tescheferna, alltså översterna, i 
toppen. 

Vid en genomgång av Gene-
ralmönsterrullorna av år 1694 
över bland annat Liv kompani 
framkommer det att Hendrich 
Anton mycket riktigt var kapten-
slöjtnant vid just det kompaniet. 
Det står också att han den 23 de-
cember år 1693 avancerade från 
kaptenslöjtnant till kapten och 
att hans kaptenslöjtnantsplats 
besattes av löjtnant Jacob Grubb 
jämte en så kallad mönster-
dräng. Vidare står det i den extra 
kommentarskolumnen som föl-
jer efter anteckningen om Hen-
drich Antons avancering uppåt i 
officersgraderna att: ”Har intet 
boställe med några ägor under, 
utan Sochn upkiöpt een gammal 
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gård och tomt men ännu ey eft-
ter afytringen bebygdt ähr”. Hu-
set eller tomten eller bägge delar 
i Gammelstad var alltså inte vad 
som uppfattades som ”bebyggd” 
under den tid han var kaptenslöj-
tant vid Liv kompani. Hendrich 
Anton återfinns på ett ställe till 
i samma Generalmönsterrullan 
av år 1694 och då under Väs-
terbottens infanteriregemente i 
förbindelse med ”Capitein Hin-
rich Anton Moritz Compagnie” 
vid Västerbottens södra fogderi, 
Skellefteå socken, vid en mönst-
ring som ska ha skett mellan 
18-20 juni. Där står det att han 
blivit kapten den 21 december 
1693 istället för Casimir Sigis-
mund Wrangel. 

Intressant att notera är att 
Hendrich Anton blev kapten 
vid ett kompani som bar hans 
namn. Här syns även att datu-
met för hans avancemang blivit 
fel på ett par dagar, men upp-
gifterna om hans befordran och 
förflyttning stämmer i det stora 
hela. Han var emellertid den 21 
februari år 1694 fortfarande in-
skriven i mantalslängden, alltså 
skattelistan, för Luleå socken, så 
någon gång under perioden som 
sträckte sig från slutet av febru-
ari 1694 till 18-20 juni samma 
år flyttade han från Gammelstad 
och Liv kompani för att vara 
verksam som kapten vid kom-
paniet som bar hans namn och 
var placerad i Skellefteå socken. 
Han var inskriven i mantals-
längden för Skellefteå socken år 
1695. För övrigt var han inskri-
ven som skattefri enligt adliga 
priviligier i mantalslängderna i 
både Luleå socken, som tillsam-
mans med ”Kiörkobordet” ut-
gjorde dagens Gammelstad, och 
Skellefteå socken. 
Hendrich Anton och hans 
fru Elisabeth Dorotea i Gam-
melstad

År 1694 är dock det enda år 
som han var inskriven i mantals-
längden för Gammelstad, eller 
Gamla Staden som den egentli-
gen kallades. Detta trots att han 
redan åren 1689-1690 hade bli-
vit förflyttad från Majorens

ståtts ha haft något samröre med 
gästgiverskan Karin i Gamla 
Staden – det var i varje fall vad 
gästgiverskan själv påstod. Fal-
let gällde en soppa som förer-
skan Gertrud Struck ska ha gett 
till både Elisabeth Dorotea och 
gästgiverskan Karin för att deras 
män skulle bli snälla igen. 

Det var Hendrich Anton 
själv som dragit upp saken för 
tinget eftersom han inte ville 
vara belastad med ryktet om att 
han var så elak mot sin hustru 
att hon var tvungen att i hemlig-
het försöka få honom att dricka 
någon ’trollsoppa’. Han var så 
mån om sitt rykte att han till och 
med krävde att hans fru skulle 
straffas tillsammans med Ger-
trud om det visade sig att ryktet 
var sant. För övrigt går det att 
nämna att Gertrud hade i fallet 
från året före med de två slagna 
knektarna fungerat som vittne.

Benämningen ”förerska” 
kommer av att hon var gift med 
föraren Erich Springfält. Föra-
ren var den som var ansvarig för 
kompaniets fana och bar den i 
fält tills den blev frågan om strid 
då han gav den till fänriken, 
går det att läsa i Alf Åbergs och 
Göte Göranssons bok Karoliner. 
Föraren skulle även ha hand om 
kompaniets sjuka; se till att de 
inte vanvårdades och att de tog 
sina mediciner. Föraren ska inte 
förväxlas med fältskären.

För adliga, vilket både Hen-
drich och Elisabeth Dorotea var, 
så var det ingen i Gammelstad 
som socialt befann sig i samma 
sociala skikt de själva tillhörde 
i det svenska ståndsamhället 
såsom det såg på den här ti-
den. Prästerskapet och de högre 
tjänstemännen var de närmaste i 
socialt stånd som adelsfolk som 
Hendrich Anton och Elisabeth 
Dorotea kunde umgås med i 
byn, även om det manliga um-
gänget i prästgården var förbe-
hållen honom. En gästgiverska 
var redan alltför långt ned i den 
sociala ståndsordningen för att 
Elisabeth Dorotea egenligen 
skulle, och skulle kunna, umgås 
med henne. Elisabeth Dorotea 

kompani som låg i Torneå till 
Liv kompani och samtidigt av-
ancerat från löjtnant till kapten-
slöjtnant, enligt Birger Steckzéns 
bok om Västerbottens regemen-
tes officerare. Fastän mantals-
längden för Gamla Staden inte 
placerar honom i byn förrän år 
1694 så återfinns han emellertid 
redan år 1691 i advokatfiskalens 
protokoll rörande ett fall när han 
vid kortspel i prästgården i just 
Gamla Staden skulle ha dragit 
sin värja mot befallningsman 
Olof Hellman för att denne kal-
lat honom ”en skiälm” som på 
den tiden var ett mycket nedsät-
tande skällsord. 

Närvarande vid kortspelet 
var även komminister Erik Höi-
jer och prosten magister Öman. 
Så Hendrich Anton tid i Gam-
melstad från och med att han 
blev kaptenslöjtnant vid Liv 
kompani fram till att avancera-
de till kapten för sitt kompani i 
Skellefteå socken är ännu höljt 
i lite av ett dunkel, eftersom han 
inte var införd i någon mantals-
längd ens i Torneåområdet innan 
han fördes in i längden för Gam-
la Staden år 1694. Fast tidsmäs-
sigt så stämmer hans karriärsteg 
från löjtnant vid kompaniet i 
Torneå till kaptenslöjtnant vid 
Liv kompani med när han i varje 
fall dyker upp i domböckerna 
för Luleå socken, även om han 
vid den tidpunkten samtidigt 
inte fanns inskriven i mantals-
längden för Gamla Staden. 

Här i Gamla Staden rörde 
han sig i varje fall i den hög-
sta sociala kretsen i byn såsom 
tillsammans befallningsman-
nen och prästerskapet visar fal-
let med kortspelet. I ett annat 
rättsfall från samma år fast i 
december månad angående två 
knektar som ska ha blivit slagna 
av en bonde var han med igen i 
egenskap av deras kapten – här 
går det att notera att han ännu 
inte hade blivit kapten, men 
ändå getts den titeln. I ett annat 
rättsprotokoll från häradstinget i 
Luleå socken i juni år 1692 så 
framkommer det att hans hustru 
Elisabeth Dorotea Tallberg på-
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kom dessutom från en adlig of-
ficersfamilj med rötter i Finland. 
Fast i en liten by som Gammel-
stad, trots att det var en sock-
enkyrkoby, var urvalet av de 
man kunde umgås med kraftigt 
begränsat för adelsperson som 
Elisabeth Dorotea och Hendrich 
Anton. 

År 1694 skrevs 127 personer 
in i mantalslängden (44 är dock 
osäkra efter så många bönder 
stod inskrivna med namn, men 
där den enda i varje enskilt hus-
håll var ett inhysehjon). Antalet 
personer i längden inkluderar 
allt från gifta män, deras fruar, 
deras tjänstefolk och enskilda 
personer som skattade såsom 
änkor, endast undantaget de 
under 15 år. Befolkningsantalet 
i byn ger bra bild över hur litet 
och tätt det sociala kunde te sig 
för adliga personer vad gäller 
folk de kunde ha i sitt umgänge 
med. 

I Luleå stad fanns det vid 
den här tiden mest bara borgare 
som flyttat från Gammelstad till 
Luleå stad vid kusten i förbin-
delse med stadsförflyttningen 
som genomförts på grund av 
landhöjningen vilken omöjlig-
gjort angörande av lastfartyg vid 
Gammelstad. Borgarna tillhörde 
dock även de ett helt annat so-
cialt skikt, och dessutom lägre 
skikt, än de två adliga i Gamla 
Staden, så att vända sig till folk 
i kuststaden Luleå för att söka 
sig social umgänge kan således 
egentligen aldrig ha varit en plan 
för dem. Elisabeth Dorotea var 
dotter till kapten Johan Tallberg 
och Chatarina Meck. Elisabeth 
Doroteas släkt kom från Finland 
och var en officersfamilj. 

Enligt släktforskaruppgifter 
på nätet ska Elisabeths far ha 
varit verksam vid Nylands- och 
Tavastehus läns kavallerirege-
mente, alltså ett ryttarregemen-
te. År 1663 ansökte han om en 
ny tjänst. År 1676 var han kap-
tenslöjtnant vid Claes Johan Ba-
ranoffs finska kavalleriregemen-
te. Han ägde Erkkylä i Hausjärvi  
samt Nokkola i Hollola socken i 
Finland. 

Han blev senare kapten vid Väs-
terbottens regemente. Två av 
hennes bröder, Carl och Gus-
taf Tallberg, kom också de att 
tjänstgöra vid Västerbottens 
regemente samtidigt som hon 
bodde med Hendrich Anton när 
han tjänstgjorde vid samma re-
gemente. Att de två bröderna 
bodde nära Elisabeth Dorotea 
avslöjar historien med soppan 
som Gertrud Struck ska ha bu-
rit till henne och gästgiverskan 
Karin, eftersom de två männen 
snabbt anlände till Gamla Sta-
den efter det att Hendrich Anton 
kallat på dem. Gustaf Tallberg 
bodde i Gamla Staden år 1694. 
Sergant Carl hade tagit över ef-
ter Gustaf i Råneå efter att den 
senare avancerat till fältväbel, 
så Carl var nog mest troligast 
boende i Råneå det året. Råneå 
socken tillhörde också Liv kom-
pani som nämnts ovan. 

Hendrich Anton träffade 
Elisabeth Dorotea antingen när 
han genom en karriär inom det 
militära från Holland, via rege-
menten i Tyskland och Danmark 
och därifrån kom till Karelens 
regemente i Finland eller vid 
sin tjänst vid Västerbottens re-
gemente med stationering i vid 
Majorens kompani i Torneå 
från och med år 1685. Att Eli-
sabeth Dorotea var med honom 
till Gamla Staden visar både 
mantalslängd och uppgifter 
som framkommer i rättsfallet 
med soppan, som nyss nämnts. 
Mantalslängderna för Skellefteå 
socken visar att hon naturligtvis 
även följde med Henrich Anton 
när han förflyttades dit. 

Karl XI bor på gården – en 
historierekonstruktion.

Att gården i Gamla Staden 
var obebolig för kaptenslöjtnant 
Hendrich Anton fortfarande ett 
och ett halvt år efter den köptes 
in i maj 1692 visar inte enbart 
uppgifterna i Generalmönster-
rullan, utan också historien 
om när kung Karl XI bodde på 
gården en natt i juni år 1694. 
Övernattningen ska ha skett i 
förbindelse med mönstringen av 
Västerbottens regemente det 

året som han närvarade vid i 
egen hög person eftersom han 
själv ville inspektera regementet 
och dess kompanier. Mönstring-
arna av de nordliga kompanierna 
skedde i Piteå enligt militärens 
egna Generalmönsterrullor. 

Svartengren beskriver i sin 
artikel om militära boställen i 
Norrbotten att bostället skulle bli 
färdigt inför kungens övernatt-
ningsbesök. Detta skedde dock 
inte utan endast ett rum gjordes 
i ordning i vilken kungen sov 
över en natt. Hendrich Anton 
bodde själv inte på gården vid 
kungens besök enligt Svarten-
gren. Det är inte att betvivla 
eftersom endast ett rum ska ha 
gjorts iordning för kungens be-
sök och det är helt osannolikt 
att en regent över Sverige skulle 
nedlåta sig att sova i samma rum 
som en kapten. Dessutom så var 
ju Hendrich Anton på väg mel-
lan bostadsorter, så det var inte 
ens säkert att han var i Gammel-
stad vid kungens övernattning 
på aktuell gård. 

För sopphistorien visar att 
han inte bevistade rätten andra 
gången fallet togs upp under 
av 1693 för att han befann sig i 
Umeå i tjänsten. Så kanske var 
han även vid mönstringen i Pi-
teå inkvarterad på ort och ställe 
för att som chef för sitt kompani 
överse dess manskap – jobbet 
gick först. Om han vid tidpunk-
ten för kungens besök i Gamla 
Staden faktiskt var i byn så bod-
de han med stor säkerhet på en 
annan gård, kanske den gård han 
bott på sedan han ska ha kom-
mit till Gammelstad någon gång 
mellan åren 1689 och 1690 på 
grund av sin tjänst som kapten-
slöjtnant vid Liv kompani. 

Efter Karl XI:s besök och 
övernattning på gården så gjor-
des över 150 år senare en min-
nestavla över händelsen. Texten 
nedan är återgiven såsom det står 
på originaltavlan från år 1847 
som idag hänger i Stadsarkivet 
i Luleå. Dylika minnestavlor är 
inte ovanliga och är en form av 
både historiekonstruktion och 
historierekonstruktion; i efter-
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hand så produceras en minnes-
plakett, reses en staty eller dy-
likt görs över viktiga historiska 
händelser för en by, en bygd, 
en stad eller ett land. Problemet 
med just denna över kungabesö-
ket på kaptenslöjtnantsbostället i 
Gammelstad år 1694 är, om man 
vill vara vän av korrekta histo-
riska fakta, att det huset i Gam-
melstad såsom den står idag inte 
är det hus som kungen sov i. 
produceras en minnesplakett, 
reses en staty eller dylikt görs 
över viktiga historiska händelser 
för en by, en bygd, en stad el-
ler ett land. Problemet med just 
denna över kungabesöket på 
kaptenslöjtnantsbostället i Gam-
melstad år 1694 är, om man vill 
vara vän av korrekta 

Kon: Carl XI:te under DESS resa till Torneå gjorde besök å denna Gård, divi 
Capit:Lieut Boställe Wid Westerbottens Regemente den 13 25 junii 1694. uti 
ändamål att bese nyssnämnde två år derförut af Luleå sockenmän anskaf-
fande Officers Boställe. till minne av Konunga besöket tecknades detta 153 
år derefter.

försäljning av gården år 1692 
var karaktärsbygganden uppde-
lad i sal, stugu, två små kamrar, 
farstugu och nattstugu och ett 
contoir som var till för kläder 
etc., alltså en typ av garderob, 
medan köket var en liten sepa-
rat byggnad som låg utanför 
själva huvudbyggnaden. Det var 
i den karaktärsbyggnaden – det 
hus som Hans Reenhorn sålt till 
Luleå och Råneå socknar – som 
kung Karl XI sov. Det man-
gårdshus som byggdes 1696-
1698 byggdes om år 1728-1729 
med samma antal rum och, det 
sägs, även på samma plats, fast 
större. Det är det hus som ur-
sprungligen är det hus som går 
att se i Gammelstad idag. 

Otryckta och tryckta källor samt litteratur: 
 
- Bergenstråhle, C. G. A., Kungl. Västerbottens regementes krigshistoria. 
- Dahlström, Svante, Anteckningar om militära boställen 1681-1809. 
- Generalmönsterrulla för Västerbottens regemente år 1693; Generalmönsterrullor,  
  Arkiv med löpande volymnumrering, (1689-1710) , Krigsarkivet (KRA)/Riksarkivet (RA). 
- Häradsrättsprotokoll 1691, Svea Hovrätt, Advokatfiskalen Västerbottens län, RA. 
- Häradsrättsprotokoll 1691, 1692 och 1693, Luleå tingslags häradsrätts arkiv (1680-1830),  
  Domböcker vid ordinarie ting (1689-1697), RA. 
- Mantalslängder Luleå socken 1694, Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, RA 
- Mantalslängde Skellefteå socken 1695-1709, Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, RA. 
- Nordberg, Albert, ”’Bostället’ vid Luleå Gamla Stad. Ur en gammal gårds tidigare öden,  
  Norrbotten, Norrbottens läns Hembygdsförenings tidskrift, 1928. 
- Stadin, Kekke, Stånd och genus i stormaktstidens Sverige. 
- Steckzén, Bertil, Västerbottens regementes officerare till år 1841. 
- Svartengren, Einar, Militära boställen i Norrbottens län. 
- Åberg, Alf och Göte Göransson, Karoliner.

Text Minnestavla 1847

historiska fakta, att det huset 
i Gammelstad såsom den står 
idag inte är det hus som kungen 
sov i. En helt ny så kallad ”ka-
raktärsbyggnad” som det hette 
på den tiden byggdes mellan år 
1696 och 1698, enligt Nordberg. 
Eftersom varken jag eller arki-
varier vid vare sig Krigsarkivet 
eller Härnösands Landsarkiv 
hittat originaldokumenten ännu, 
vilket jag nämnde inledningsvis, 
och jag därmed inte kan gå ige-
nom dem själv, får jag anta att 
just dessa uppgifter i Nordbergs 
artikel är korrekta. Byggnaden 
skulle efter nybyggnationen 
ha bestått av en sal, en mellan-
stuga, två kammare och ett kök 
med källare och vind. Vid Hans 
Reenholms

Kaptenslöjtnantsbostället i Gammelstad
Foto: Kjell Lundholm
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Annonspriser
1:- kr / spaltmillimeter
Medlemmar får kostnadsfritt marknadsföra sina alster i tidningen. Detta är begränsat till 50 mm/1 spalt respektive 25 mm/2 
spalter. Detta under förutsättning att ett exemplar av alstret lämnas till föreningen.

Ytterdörren till föreningslokalen är/skall alltid vara låst. För tillgång till förenings-
lokalen fordras det numera, för utom nyckeln till innerdörren, en ”Tagg” till ytterdörren. 
Detta innebär som tidigare  - att lokalen är tillgänglig om någon som har nyckel och 
”Tagg” finns i lokalen. Besökande hänvisas då att använda ringknappen som finns vid 
fönstret till höger. Detta gäller BESÖKARE till föreningslokalen. 
Besökande till fastigheten hänvisas att använda egen nyckel eller respektive trappin-
gång. Önskar Du tillgång till nyckel och/eller tagg. 

Förändrade Öppettider
Forskarlokalen är bemannad torsdagar mellan kl.17 - 20 från den 5 mars t.o.m 28 
maj. (ej den 2 april och 30 april) 
På plats finns representant från styrelsen för att svara på frågor om nycklar, USB 
minnen m.m samt att i möjligaste mån hjälpa till i forskningen.

Besökare föreningslokalen 

Bidrag till   
Julius Sundströms Minnesfond 

Förvaltas av: 
Lulebygdens Forskarförening
Plusgirokonto: 36 64 01-8
Stipendiegruppen/Lulebygdens Forskarförening

FONUS kan förmedla telegram

Gerd Olovsson, 
Tel 0920-25 44 64
e-post:gerd.olovsson.@telia.com

Anders Sandström,  
Tel 0929-304 26

På föreningens hemsida 
kan du läsa tidningen med 
färgbilder.
Där hittar du dessutom 
kontinuerligt nya uppgifter! 
Adressen är: 
   www.lulebygden.se

 HEMSIDAN
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Vid obeställbarhet återsänd till vidstående adress!

Vice ordförande
Gunnar Johansson
Tel 0920-22 75 93

Kassör
Gunnel Jägare Sandin
Tel 0920-26 78 19
gunnel.jagare@gmail.com
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str.karlsson@gmail.com

Ordförande
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eilert.apelqvist@gmail.com

Kent-Åke Lundebring 
Tel 0920-26 86 31 
lundebring @ bredband.net
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Staffan Sandberg 
Tel 0920-194 40, 070-543 77 73  
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Medlemsavgifter 
Vuxen                           150 kr/år
Ungdom  tom  25 år         40 kr/år
Familj (samma hushåll)  190 kr/år

Medlemsavgiften betalas till  
PG 36 64 01-8
Anmäl alltid 

adressändring!

Telefon:         070-299 54 24
Telefontid:     Måndag: kl 9-11
                     Torsdag:  kl 9-11
E-post adress/hemsida 
info@lulebygden.se 
www.lulebygden.se
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Avsändare: 
Lulebygdens  
Forskarförening 
Residensgatan 6 E
972 36 LULEÅ
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Vi emotser tacksamt och ständigt material-bidrag till tidningen. Varför inte nu / idag! 
Redaktionen tar emot alla bidrag. Även bilder och handskrivna texter. Manuskript till 
tidningen sänder Du till : tidningen@lulebygden.se

Vår förening är i högsta grad ideell och därmed också ekonomiskt beroende av medlemsavgifter. 
Vår förhoppning är därför att Du ger oss Ditt stöd i form av medlemsavgiften - även om Du inte 
alltid nyttjar föreningslokalens eminenta utrustning. Betala avgiften senast den 31 mars 2015
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