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Anders Brunnstedt, Falun, släkting till Axel Vilhelm Åkerlund berättar om 
familjen från Luleå, vars son Anders Åkerlund blir sjöman vid 16 års ålder. 
Anders hinner korsa Atlanten flera gånger innan han  tragiskt omkommer 
när hans båt torpederas i Engelska kanalen. Anders blir moderlös vid 4-års 
ålder och bilden ovan visar en högtidlig och gripande bild från hans mors 
begravning. Fr.h vid Kristinas kista: Axel, Anders, Albert, Hanna, Berta, Hulda 
och Kristinas far Anders Sjöqvist.

Foto: Anders Brunnstedt / Luleå stads bildarkiv
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...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.

Ordförandes spalt
Vi kan snart sammanfatta 

sommaren 2015, visserligen 
har vi inte haft samma ljuv-
liga sommar som 2014, årets 
har mer liknat en normal 
sommar i Norrbotten. Men 
de senaste veckorna har varit 
mera högsommar liknande.

Nu när hösten närmar sig 
så är det många av oss som 
funderar på hur vi skall lägga 
upp vår forskning och vilka 
trådar som man skall inrikta 
sig på. Förutom vad vi som 
enskilda personer skall in-
rikta oss på i vår forskning så 
har vi i föreningens styrelse 
att fundera över och planera 
för vilka aktiviteter vi skall 
genomföra i föreningen. 

För att det skall vara akti-
viteter som Ni som medlem-
mar känner angelägna, vill vi 
gärna ha hjälp av Er genom 
att Ni hör av Er till någon i 
styrelsen med Era tankar och 
idéer. Håll också kontroll på 
föreningens hemsida där 

kommer Ni att hitta de ak-
tiviteter som föreningen 
kommer att genomföra.Ett 
viktigt inslag i föreningens 
verksamhet är den kursverk-
samhet som vi bedriver kring 
släktforskning. Genom de 
kurserna kan vi ge de med-
lemmar som är osäkra på hur 
de skall komma fram med 
sin släktforskning ett verktyg 
till att utveckla sin forskning.

Jag vill också slå ett slag 
för möjligheten att använda 
vår lokal för Er forskning. 
Under de sista året så har vi 
fått ett antal nya datorer, som 
är snabbare än de som fun-
nits där och därmed har det 
blivit effektivare att använda. 
Lokalens öppettider hittar Ni 
på annan plats i medlemsbla-
det.

Väl mött till en ny och 
intensiv säsong kring släkt-
forskningen.
Eilert
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Norrbottningen som upptäckte den mörka materian

En nyupptäckt artikel från 
1930 visar att den svenske astro-
nomen Knut Lundmark var den 
förste som insåg att universum 
måste innehålla mycket mer 
massa än vi kan se. Han var med 
framstående än vi har förstått. 
Den schweiziske  astronomen 
Fritz Zwicky anses vara den som 
först kom den mörka materian 
på spåren. År 1933 studerade 
han galaxhopar, och räknade ut 
att det behövdes många gånger 
mer materia för att hålla ihop 
dem än vad astronomerna såg. 
Men den upptäckte hade Knut 
Lundmark redan gjort.

- Enligt vad jag hittat var 
Knut Lundmark tre år före 
Zwicky. Det är ju lite kul, säger 
Lars Bergström, professor vid 
Oskar Klein-centret för kosmo 
partikelfysik vid Stockholms 
universitet. Lars Bergström hit-
tade artikeln av Knut Lundmark 
för bara några veckor sedan med 
hjälp av några i Lund. I förra 
veckan presenterade han den 
på en konferens i Trieste. -Han 
gjorde precis som vi gör nu. Han 
mätte ljuset från galaxerna för 
att få fram hur mycket lysande 
materia de innehåller. För att 
uppskatta den totala massan an

Knut Lundmark var en bondson från byn Krokträsk i Pite älvdal i Norrbotten som 
blev professor och föreståndare för observatoriet vid Lunds universitet och en av 
Sveriges mest framstående astronomer.

vände han mätningar av ga-
laxens rotation – inte olikt de 
undersökningar mer än 40 år 
senare som den amerikanska 
astronomen Vera Rubin blivit 
berömd för, säger Lars Berg-
ström. För många av galaxerna 
fick Knut Lundmark ett allde-
les för högt värde på mängden 
mörk materia. Men för galaxen 
M33 kom han fram till att det 
finns fem gånger mer mörk än 
lysande materia, och det ligger 
mycket nära de bästa mätningar 
vi har i dag.

Knut Lundmark föddes 
1889-06-14 och började studera 
i Uppsala 1908. I sin doktors av-
handling från år 1920 visade han 
att Andromedanebulosan inte 
var ett gasmoln i Vintergatan, 
vilket de flesta av dåtidens ast-
ronomer trodde, utan att den var 
ett eget stort stjärnsystem som 
låg mycket längre bort och där-
för var en egen galax. För några 
år sedan publicerade den ameri-
kanske astronomen Ian Steer en 
artikel i tidskriften Nature där 
han visade att Knut Lundmark 
också var först med en annan 
banbrytande upptäckt: att uni-
versum expanderar. Det brukar 
amerikanen Edwin Hubble få 

Från DN maj 2015 av Maria 
Gunther

Knut Lundmark och hans nära vän Martin Johnson plnerar observationer 
av en solförmörkelse från flygplan 1948

äran för, men Knut Lundmark 
var fem år före honom. -Han 
hade dessutom en överlägsen 
precision. Så han var verkligen 
en pionjär, säger Lars Berg-
ström. Dessutom höll han gärna 
populärvetenskapliga föredrag, 
skrev böcker och artiklar och-
medverkade ofta i radio.

I denna nya världsbild som 
Knut Lundmark var med om att 
ta fram är universum oändligt 
mycket större än Vintergatan, 
som bara är en av otaliga ga-
laxer. Men alla var inte överty-
gade. Karl Bohlin, Kungliga Ve-
tanskapsakademiens astronom, 
hade tidigt i sin karriär mätt 
avståndet till Andromedanebu-
losan och kommit fram till att 
den fanns inne i Vintergatan. -
Han hade gjort ett mätfel. Men 
övertygelsen om att Androme-
danebulosan inte var en galax 
tog han med sig i graven -

Knut Lundmark som nybakad stu-
dent i Luleå 1908.

Kanske var det därför 
som Knut Lundmark 
– en av våra största ast-
ronomer – aldrig blev 
invald i Vetenskapsa-
kademien, säger Lars 
Bergström.
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Axel V. Åkerlund
ett 20-årigt levnadsöde

Axel Åkerlund föddes den 
11 januari 1897 i Luleå. Han var 
son till Anders Åkerlund (1863) 
och Kristina Johanna Löfqvist  
(1860) Axel var Åkerlunds 
femte barn. Anders och Kris-
tina flyttade 1888 till Luleå från 
Umeå tillsammans med sitt för-
sta barn, Albert (1887). Makarna 
Åkerlund byggde så småningom 
hus i Bergviken. Adressen var 
Blomgatan 9, huset är numera 
rivet. 

På gården i Bergviken drev 
makarna diversehandel. I Luleå 
föddes döttrarna Hanna (1889), 
Berta (1891) och Hulda (1893).  
Året innan Axel föddes dottern 
Sigrid men hon dog i späd ål-
der. Av vad som berättades av 
Axels bror Albert verkar livet 
på gården i Bergviken ha varit 
strävsamt men lyckligt fram till 
februari 1901. Några dagar efter 
att Katarina  födde ytterligare ett 
barn, Gustaf, som inte överlevde 
mer än en dag så dog hon bara 
40 år gammal.

Livet på gården i Bergvi-
ken blev sig nog inte likt igen. 
Diversehandeln som makarna 
drivit fick läggas ner för det 
var nog Kristina som stod för 
affärssinnet. Anders började 
arbeta i malmhamnen som las-
tare. I september 1902 gifte sig 
Anders med Karolina Wikström 
och 1903 föddes sonen Emil. 
1907 föddes ytterligare ett barn, 
dottern Klara Maria, som dog 
bara ett år gammal. 1907 flyt-
tade brodern Albert hemifrån till 
Överluleå, Boden, troligen för 
att göra sin värnplikt. Systern 
Hanna flyttade hemifrån 1907 
och systrarna Berta och Hulda 
flyttade hemifrån 1910. För 
många år sen fick jag en kopia 
på bilden med den öppna 

kistan från Kristinas begrav-
ning. Förutom Anders och bar-
nen finns Kristinas far förre fält-
jägaren Anders Sjöberg Löfqvist 
med på bilden. 

Då och då har jag funderat 
på hur den lille pojken Axel som 
sitter på sin pappas arm påver-
kades av förlusten av sin mam-
ma Kristina. Axel dog 1917 bara 
20 år gammal som sjöman på ett 
av tyskarna torpederat brittiskt 
handelsfartyg. Under min upp-
växt fanns det många berättel-
ser om Axel. Som barnbarn till 
Albert fick jag min beskärda del 
av dessa berättelser, men jag kan 
inte säga att jag någonsin fick en 
samlad bild av vad som egentli-
gen hände med Axel. 

Av en slump hittade jag en 
bild av Axel som ung vuxen på 
Internet för någon månad sen. 
På samma Internetplats fanns 
också en kopia av bilden med 
den öppna kistan från 1901. 
Det fick mig att börja leta fakta 
om vad som hände med Axel. 
Med de uppgifter som jag hade 
om min morfar började jag leta 
i Luleå domkyrkoförsamlings 
kyrkoarkiv som till stora delar 
finns tillgängligt på Internet. 
Husförhörslängder och för sam-
lingsböcker gav ganska snart 

Anders Brunnstedt, Falun, släkting till Axel Vilhelm Åkerlund berättar om famil-
jen med en ung lulegrabb som blir sjöman vid 16 års ålder. Han hinner korsa 
Atlanten flera gånger innan han  tragiskt omkommer när hans båt torpederas i 
Engelska kanalen.

Axel Åkerlund. Bilden tagen i Luleå 
av H Tegström & Co.
Av texten framgår att Axel besökte 
Luleå ombord på S/S Torne för att 
lasta järnmalm 1914. Kan bilden 
vara från 1914, Axel 17 år ?

Blomgatan 9, Bergviken, Luleå

samlad information om familjen 
Åkerlund men också hänvis-
ningar till andra källor som rör-
de de enskilda personerna. För 
Axels del kan man i en försam-
lingsbok läsa att han skrevs in 
vid Luleå sjömanshus 1913 men 
också att han avfördes från sjö-
manshuset sedan han rymt från 
det fartyg han var påmönstrad 
på hösten 1914. Dessutom fanns 
en anteckning om att Axel dog 
24 november 1917. 

Foto: Anders Brunnstedt 
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Men det visar sig att riksarkivet 
tagit över Grängesbergsbolagets 
övriga arkivhandlingar och där 
går att finna en liggare som ang-
er position och last för rederiak-
tiebolaget Luleå-Ofotens fartyg 
mellan 1910 och 1915. På en 
och samma sida kan man följa 
S/S Torne under 1914. 

Enligt noteringarna från 
Sjömanshuset i Luleå mönst-
rade Axel på i 24/8 1914 när S/S 
Torne fanns i Göteborg och ef-
ter bunkring i Tuve gav sig av 
28/8 1914 mot Norfolk i Eng-
land för att lasta kol för marin-
förvaltningen mellan 12-15/9 
1914 . Till Sverige och Vinga 
återkom S/S Torne 5/10 1914 
efter omvägen via United Sta-
tes står det i liggaren. Därefter 
vidare färd mot Stockholm där 
kollasten troligen lossades och 
efter avfärd därifrån ankommer 
S/S Torne till Luleå för att lasta 
järnmalm 19-22/9 1914. Efter 
bunkring i Helsingborg 26-27/9 
1914 ankommer S/S Torne till 
Philadelphia 17/11 1914 för att 
lossa järnmalm och slutligen an-
kom fartyget till Savannah 23/11 
1914 för att lasta oljekakor. Da-
gen därpå rymde Axel från sitt 
fartyg. 

Det finns ett monument i 
Göteborg med namnen på de 
svenska sjömän på handels-
fartyg som omkom under det 
första världskriget. Med hjälp 
av Google fick jag reda på att 
det var det s.k. Sjömanstornet i 
anslutning till sjöfartsmuseet i 
Göteborg. Ingenstans vare sig i 
tryck eller på Internet kunde jag 
hitta vilka namn som finns på 
monumentet. Jag skickade epost 
till museets arkiv och beskrev 
mitt ärende varpå jag några da-
gar senare fick svar från en per-
son som handgripligen gett sig 
tid att leta efter namnet Åkerlund 
på monumentet. Men där fanns 
ingen Åkerlund. Det förklarade 
min utsände medarbetare med 
att det troligen berodde på att 
Axel var påmönstrad på ett brit-
tiskt fartyg. Det finns flera plat-
ser på Internet som förtecknar 
fartygsnamn samt position och 

Axels första färder
Luleå sjömanshus arkiv finns 
numera på landsarkivet i 
Härnösand. På ett uppslag i det 
materialet kan läsa vilka fartyg 
Axel mönstrade på fram till 
hösten 1914.  
S/S Brage – Axel påmönstrad 
7/12 1912 i Ystad och avmönst-
rad 20/1 1913 i Norrköping 
som mässpojke. (15 år) 
S/S BORE – Axel påmönstrad 
22/1 1913 I Stockholm och av-
mönstrad 7/2 1914 i Stockholm 
som jungman.  
S/S Blenda – Axel påmönstrad 
16/3 1914 och avmönstrad  
15/8 1914.  
S/S TORNE – Axel påmönst-
rad 24/8 1914 och avmönstrad 
26/11 1914 som lättmatros. 

tidpunkt då brittiska handelsfar-
tyg sänktes till följd av krigs-
handlingar under första världs-
kriget. Den 24 november 1917 
verkar tre fartyg ha torpederats 
i Engelska kanalen men trots 
ihärdigt googlande kunde jag 
inte hitta några uppgifter om att 
Axel fanns med bland de om-
komna på dessa fartyg. Slutli-
gen skickade jag iväg en fråga 
på Google med sökorden axel 
akerlund november 1917. Och 
se då fick jag träff! 

Axels namn finns med på 
ett monument över sjömän i den 
brittiska handelsflottan som om-
kom till följd av krigshandlingar 
under första världskriget. Med 
den uppgiften som utgångs-
punkt kunde jag hitta att hans 
fartyg som hette S/S La Blanca 
var på väg från Buenos Aires till 
Le Havre med last av fryst kött 
och att datum för händelsen var 
23 november 1917 då två perso-
ner drunknade. Axel sägs ha va-
rit 21 år gammal när han omkom 
– men i verkligheten var han 20 
år. Monumentet heter Tower Hill 
Memorial och finns i London.

Det var mycket reglerat vil-
ken dokumentation som skulle 
föras av brittiska handelsfartyg 
1917. Bl. a. skulle något som 
kallades som Agreement and 
Account of ship Crew upprät-
tas vid början av varje färd. Do-
kumentet var ett slags kontrakts-
handling som sjömän skrev på 
när de mönstrade på ett handels-
fartyg. Dessa bevarades sen av 
en myndighet kallad Registrar 
General of Shipping and Sea-
men. När brittiska National Ar-
chives 1966 beslutade gallra ut 
handlingar som gällde handels-
sjöfart överfördes beståndet till 
Maritime History Archive vid 
Memorial University of New-
foundland i Kanada. Det var inte 
säkert att Agreement and ac-
count of crew fanns bevarat från 
S/S La Blancas sista resa. Men 
bara två ur besättningen från det 
relativt stora fartyget omkom 
vid torpedering så kanske fanns 
det kvar. Per post efterlyste jag 
dokumentet från Maritime His-
tory

I död- och begravningsboken 
står att läsa att Axel drunknade 
i Engelska kanalen när ett icke 
namngivet fartyg torpederades. 
Allt enligt en attest som inkom-
mit från det svenska generalkon-
sulatet i London via Statistiska 
Centralbyrån. På raden ovanför 
fanns noteringar om en annan 
sjöman som omkommit till följd 
av en annan torpedering. Där 
hade också namnet på fartyget 
angetts. Det slog mig att det 
kanske skulle det vara möjligt 
att hitta namnet på fartyget som 
torpederades med Axel ombord. 
S/S TORNE var en av rederiak-
tiebolaget Luleå-Ofotens mal-
mångare. 

Det verkade konstigt att det 
fartyget skulle ha varit i Savan-
nah – möjligen var handstilen 
feltolkad. En skeppsdagbok från 
fartyget skulle säkert kunna för-
klara det hela men någon sådan 
finns troligen inte bevarad. Re-
deri aktiebolaget uppgick 1916 
i Grängesbergsbolaget. På en 
plats på Internet står att läsa att 
Grängesbergsbolaget förstörde 
det mesta av källmaterialet från 
sina fartyg när rederiverksamhe-
ten avvecklades.

Den sista anteckningen säger att 
Axel rymt 26/11 1914 i Savannah. 
Det enda Savannah som borde 
kunna komma ifråga ligger på at-
lantkusten i Georgia USA. 
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riskerade att bli inkallad till 
värnpliktstjänstgöring. Efter att 
det ovanstående skrevs lyckades 
jag upprätta kontakt med efterle-
vande till den andre sjömannen 
som omkom på La Blanca. För-
ste Steward James Stowe, var 41 
år gammal och omkom i samma 
olycka. Denne efterlevande be-
skriver i sitt brev från Buenos 
Aires hur han i ett brev till sin 
son, som också var sjöman, var-
nade för ubåtar. Ett rörande brev, 
som jag fått ta del av. 

Med kopian på brevet följ-
de en bild på James Stowe – en 
allvarlig man i frimurarutstyrsel. 
Dessutom hittade jag en målad 
bild på SS La Blanca – den sål-
des på auktion i England 2008. 
Ett annat udda fynd är en redo-
görelse från en av ubåtsmännen 
som sänkte SS La Blanca i form 
av en bok som utgavs på 30-ta-
let.

Archive i Kanada och dagen 
därpå hade jag fått tre sidor bil-
der som svar. Från de tre sidorna 
kan man dra en rad slutsatser. 
Axel mönstrade på S/S La Blan-
ca 16/6 1917 i Buenos Aires och 
drunknade 23/11 1917 utanför 
Dartmouth i England när farty-
get torpederades. Axel hade inn-
an han mönstrade på La Blanca 
mönstrat av ett ryskt fartyg. 

Det går att se att La Blanca 
fartyget anlöpte hamnarna i Por-
to Natal i Brasilien, Port Said i 
Egypten och Durban i Sydafrika 
under perioden juli till augusti 
1917. I oktober 1917 anlöptes 
Rio de Janeiro på vad som var 
den sista resan över Atlanten för 
La Blanca. Bilden på Axel som 
jag hittade på Internet hade lagts 
ut av en för mig okänd person 
men efter kontakt visade det sig 
vara en tremänning och syster-
dotterson till Axel. Med hjälp av 
epost och min tremänning har 
jag lyckats fastställa kronologi 
för en del av bildmaterialet som 

Den enda bild som finns av S/S La Blanca  är en målning.

följer. Min tremänning har hittat 
tidningsklipp från brittisk press 
som bl. a. refererar debatter i 
både House of Lords och House 
of Commons med anledning av 
La Blancas torpedering. Ingen 
av debattörerna verkar oroa sig 
över de omkomna eller förlus-
ten av fartyget som sådant, men 
förlusten av mer än 5000 ton 
djupfryst kött engagerar debat-
törerna. 

Det vore spännande att få 
veta var Axel befann sig under 
perioden november 1914 och 
juni 1917 men det förefaller så 
gott som omöjligt att kartlägga 
det såvida inte någon i familjen 
har brev eller handlingar som 
kan berätta något. Det finns ett 
drag av otålighet kring Axel när 
man ser hur han levde från 15-
16 års ålder. Varför rymde han 
från sitt fartyg i Savannah i no-
vember 1914? Ingen vet något 
om det idag. Kanske var det så 
enkelt att han två månader se-
nare fyllde 18 år och därmed 

James Stowe

Tower Hill Memorial. De mörka partierna är 
bronsplattor med fartygs -och sjömäns namn.

La Blanca, Liverpools bronsplatta

Det vore spännande att veta var Axel befann  
sig under perioden november 1914 och juni 
1917 

Foto: Anders Brunnstedt 

Foto: Anders Brunnstedt 
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Brons plattor med fartygen och 
sjömännens namn i relief täcker 
pelarna runt byggnaden. 12 tu-
sen namn i allt, enligt Wikipe-
dia. De är i alfabetisk ordning 
efter namnet på fartyget. 
La Blancas namn var högst upp  
på pelaren 10. Då namnet var 
högst upp, var det svårt att se 
från marken, men jag fick hjälp 
av ett foto som Anders (Brunn-
stedt) hade levererat. Jag stirra-
de upp på toppen av pelaren, för 
att undvika att bli bländad av so-
len som var precis bakom. Efter 
att mina ögon fått vänja sig med 
ljuset, kunde jag urskilja min 
morfars namn...Akerlund A. 

Besättnings avtal, (agreement 
and account of ship crew) kallas 
det avtal som skrivs när veder-
börande inleder en resa från far-
tygets hemmahamn. Det bildade 
kontraktet mellan befälhavaren 
och sjömannen. Alla sjömän 
skrev ett sådant. La Blancas 
kapten måste ha sparat det i sin 
portfölj och tagit det med i livbå-
ten. Anders spårade det i mariti-
ma historia arkivet på Memorial 
universitet av Newfoundland i 
Canada. På en sida hittar man 
Axel på 2:a raden. Under datum, 
plats och orsak, säger dokumen-
tet datum 23.11.17, utanför Dar-
tmouth, drunknad. För andra i 
besättningen står det 23.11.17, 
utanför Dartmouth, fartyg sänk-
tes. Axel och J J Stowe har ett 
oläslig ord i rött bläck i den sista 
kolumnen. 
Axels uppgifter lyder: A. Åker-
lund ålder: 21 nationalitet: 
Svensk. Hemadress: Sjömans-
hemmet, Luleå, Sverige. Datum 
och plats för undertecknandet 
av detta avtal: 12.6.17, Buenos 
Aires, som sjöman. Datum & 
timme som han skall vara om-
bord: 13.6.17. 

Ett besök påTower Hill 
Memorial

Fartygen på pelare 10 är: 
La Blanca, Liverpool –  
2 namn: Åkerlund A. & Stowe .   
Laconia, Liverpool – 6 namn  
Lodoga, Leith-25 namn  
Lady Ann, Sunderland - 11 
namn  
Lady Helen, Sunderland – 6 
namn  
Lady Ninian, Cardiff-1 namn 
Lady Salisbury, London – 3 
namn  
Laertes, Liverpool – 14 namn 
Lake Michigan, Liverpool – 1 
namn  
Lampada, London-5 namn  
Landonia, London – 15 namn

SS La Blanca,  
Besättningsavtal 

Anders Brunnstedts kusin, Peter 
Household berättar om sitt be-
sök på Tower Hill Memorial:

Bild från omkring 1913.  
Tuff miljö för sittande Axel Åkerlund  16-17 år

I detta förkortade utdrag från 
Hansard, frågar Viscount Temp-
letown:

”Mina herrar, jag vill fråga 
Hans Majestäts regering om 
det är sant att ett fartyg full av 
livsmedel nyligen sänktes, sam-
tidigt fortsätter från en hamn till 
en annan hamn eftersom inga 
arrangemang fanns på den för-
sta hamnen för avlastning. och, 
om det stämmer, varför fartyg 
inte beställs att i första hand att 
gå vidare till hamnar där de kan 
fullgöra sin last.”
Earl av Lytton svarar

”Mina herrar, jag kan tänka 
mig att de fall som avses i denna 
fråga handlar om ångaren ”La 
Blanca”, och omständigheterna 
är som sagt - det vill säga, ånga-
ren går in i en engelsk hamn 
utan att fullgöra/avlägsna sin 
last utan fortsatte till en annan 
hamn och torpederades på vä-
gen. Men det fanns en förklaring 
i detta fall. Ångaren var inte äm-
nad att gå in i hamnen den först 
angjorde, men var tvungen till 
detta på grund av motorproblem. 
Så snart bristerna till motorerna 
var reparerade fortsatte hon på 
väg och torpederades innan hon 
kunde nå sin riktiga destination. 
I am sure the noble Viscount 
feels, as we all feel, that the loss 
of a ship carrying a valuable car-
go of food is made all the more 
grievous by the knowledge that 
that cargo had once been in an 
English port. Your Lordships 
will remember that on a previ-
ous occasion, when I was discu-
ssing the case of the ”Rotarua,” 
I gave your Lordships an assu-
rance that every possible effort 
would be made to enable cargo-
es of foodstuffs to be discharged 
whenever possible at the first 
port of call.”

Debatt angående ”La 
Blancas” förlisning i 
överhuset den 4 Dec 
1917 

Diskussionen fortsätter men 
sammanträdet avbryts fem mi-
nuter tidigare klockan fem.

Foto: Anders Brunnstedt 
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En färgarsläkt i Luleå genom 200 år

Färgarens yrke är eller var 
ett komplicerat hantverk, i vilket 
både skickligheten och smaken 
kommo mer till sin rätt än i våra 
dagars maskinella produktion. 
Mellan nutidens fabriksbeto-
nade färgningsmetoder och den 
gamla blomstrande hantverksti-
dens ligger fabriksvarornas för-
sta genombrottstid, då ingenting 
handgjort längre dugde och fa-
brikerna sände ut strömmar av 
både goda och dåliga dussinva-
ror över hela landet. 

Hantverksalstren äro nu i 
en försvinnande minoritet, och 
även det rena hantverkets män 
äro allt sällsyntare. Denna tidens 
tendens har även lett till, att Lu-
leå stad numera icke har att upp-
visa någon utövare av färgareyr-
ket. I det Röcknerska färgeriet 
arbetades för fullt året om. Där 
saknades aldrig inlämnat gods, 
ty kundkretsen omfattade staden 
med landsbygd, Lule älvdal och 
lappmark samt andra befolk-
ningsområden. 

Färgerilokalen var stor och 
rymlig, hade två stora varmky-
par och kallkypar, de senare för 
behandling av alla bomullsgarn, 
vilket skulle kypras i s.k kall-
färg. Behandligen försiggick i 
den s.k färgkoffen. Kyprarna 
utgjordes av väldiga träkar för 
färgvätskan. Färgkoffen var 
försedd med två valsar, mellan 
vilka placerades färgbadet, som 
tyget eller garnet skulle passera, 
då det vindades från den valsen 
till den andra. Dockstolpen kal-
lades en i jorden nedpålad stock 
med utstående armar, dockpin-
narna. Stolpen fick användning 
för utvridning av bomullsgarn, 
och på pinnarna upphängdes 
garnet. Efter vridningen hängdes 
det upp på träställningar i färge-
riet för att torka. Torkningen av 
tyget var mera invecklad och var 
förlagd antingen till den 

Betningen måste företagas med 
största omsorg, enär tyget eljest 
löpte risk att bliva ojämnt i färg-
ningen. För en i färgeritekniken 
icke bevandrad är det emellertid 
ogörligt att förstå all det om-
ständiga förfarandet. Man måste 
nöja sig med att stanna frågande 
inför de gamla inventarierna och 
med ledning av knapphändiga 
upplysningar söka rekonstru-
era yrkesförfarandets olika mo-
ment. 

Första villkoret för en man 
av färgeriyrket måste givetvis 
vara ett både medfött och uppö-
vat skarpt färgsinne, och det be-
rättas om J.O. Röckner, att hans 
förmåga i detta hänseende var 
hart när fenomenal. Den minsta 
avvikelse från provens nyans, 
omärklig för ett icke tränat öga,  
undgick icke hans granskande 
blick.

Hans produkter voro också 
vida kända och prisade för ett 
gott utförande. Man tvingas att 
skänka aktning och beundran 
åt en handens arbetare, som 
förmådde lösa de svåraste upp-
gifter, vilka nu anförtros åt den 
maskinella mekanismen, ofta 
på bekostnad av det kvalitativa 
värdet. 

I färgeriets vimmel av red-
skap och detaljer observerar 
man en större järngryta, i vilken 
ligga tre tunga kulor, likaledes 
av järn och av varierande stor-
leksgrad. Detta var anordningen 
för krossning av blåelsen, de 
blå färgämnena i kulform. Som 
tillsättas vattnet vid tvätt för att 
täcka den ofta uppkomna gula 
färgtonen. Grytan höll vid pass 
en halv meter i genomskärning 
och hade kullrig botten. Vid 
krossningen tillgick så, att gry-
tan sattes i vickande rörelse, va-
rigenom järnkulorna bragtes att 
rotera och malde blåelsen till ett 
fint pulver. 

I förra numret av tidningen berättade vi om färgarsläkten Röckner genom 200 
år beskriven av Hugo Lindgren i en artikel ur Norrbottens Läns Hembygdsför-
ening Årsbok 1935. Här är fortsättningen som beskriver skönfärgeriets kompli-
cerade hantverk.

s.k ramvinden eller utomhus. 
Torkvinden togs i regel i anspråk 
för tyger. Med vilkas färgning 
det särskilt brådskade.

De äldre luleåborna erin-
ra sig säkerligen anblicken av 
dessa långa träramar på planen 
utanför Röcknerska färgeriet, i 
vilka ständigt prunkande färg-
granna tyger i vadmal och ylle. I 
regel färgades vadmal grått, av-
sett som det var för manskläder, 
medan ylletygerna gjordes mera 
grella. 

Rött och blått var förhärs-
kande, ty det har av ålder varit 
sed bland Norrbottens allmo-
gemän att bära skjortor i dessa 
klara färger. Den färdigfärgade 
och sköljda våta väven fastsat-
tes med krokar i den stora ram-
ställningen och spändes genom 
en skruvanordning. Nedre ram-
stycket var ställbart efter tygets 
bredd. 

När tyget i ramarna bör-
jade torka, blev det omsorgsfullt 
avborstat med särskilda vispar 
för att få alla främmande par-
tiklar avlägsnade. De färgade 
garnerna genomgingo sin sista 
procedur i buntpressarna, som 
drevos med handkraft. I dessa 
buntades garnet till de prydliga 
härvor, som finnas att köpa i bu-
tikerna. Buntningen föregicks 
av garnsorternas utredning i 
haspelmaskin. 

Det räckte ej med tygets 
(godsets) första tvättning i varmt 
tvålvatten eller enbart vatten. 
Det skulle därefter betas ge-
nom att nedföras i en lösning av 
alun eller annat betmedel. Först 
sedan betningen fixerats, ned-
fördes godset i färgkaret för att 
vidare hanteras. Kännedom om 
färgämnenas egenskaper måste 
vara grundlig, ty det gällde att 
noggrant avväga färgernas för-
hållande till de olika fiberslagen 
ylle, siden och bomull.
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voro särskilt mödosamma, då de 
inträffade under vintern och före-
togs efter häst i tempo, som icke 
kunde uppdrivas, enär varuforan 
var så tung som dragkraften var 
mäktig och avståndet är hela 18 
mil. Godset, bestående av tyger 
och garner, var inlastat i en s.k 
storskrinda, och på framsätet 
vid körsvennens sida satt mäster 
själv, insvept i vargskinnspäls 
och höga skinnstövlar, tåligt 
fördragande landsvägsresans 
vedermödor, köld, kallblåst och 
ofta uselt väglag. Sommarfär-
derna till Edefors voro långt an-
genämare. Den tiden hade man 
möjlighet att från Luleå anlita 
ångbåtslägenhet med någon av 
hjulångarna Aros eller Gellivara 
uppför älven till Råbäcken och 
Heden vidare till Edefors. 

Hästskjuts behövde endast 
anlitas förbi Hedensforsarna 
samt den korta sträckan från 
ångarens tilläggsplats i Ede-
fors upp till Övre Edet, som var 
och fortfarande är marknads-
plats. I Jokkmokk avyttrades 
de medförda varorna, avsedda 
för avsalu, och avlämnades det 
till färgning inlämnade godset. 
Lapparna vore goda kunder, och 
med dem kunde Röckner uppe-
hålla kontakten även vid deras 
årligen återkommande besök i 
Luleå med sina renrajder, då de 
avhämtade Luleåköpmännens 
handelsvaror och själva skaffade 
sig avsättning för lappmarkspro-
dukterna. Johan Röckner åtnjöt 
lapparnas stora förtroende.  Han 
drev i viss utsträckning handel 
med lappmarksprodukter, såsom 
sik, fågel, renkött, bällingar 

o.d och han blev även dessa sina 
vänners högt betrodde ombuds-
man eller homme dáffaires, i 
det att lapparna anförtrodde åt 
honom sina sparbanksböcker 
och lämnade honom oinskränkt 
fullmakt att placera deras bespa-
ringar och sköta deras bankmel-
lanhavanden. 

Röckner satte en ära i att 
samvetsgrant motsvara ett så 
stort förtroende, vilket han hel-
ler aldrig svek. Röckner idkade, 
i likhet med flertalet av stadens 
borgare, även jordbruk, å hem-
manet ”Lugnet”, vilket var belä-
get å Skurholmen. Det var nöd-
vändigt att stödja på jordbruket, 
ty det hörde till tidsandan, att 
hantverkarna förde ytterst blyg-
samma priser och ofta icke be-
tingade sig någon lön för arbe-
tet, när kunderna voro mindre 
bemedlade. 

Då den siste Röckner sak-
nade manlig hjälp i sin familj, 
sålde han jordbruket, vilket 
han senare bittert ångrade. I 
Röcknerska färgeriet utbilda-
des många blivande mästare för 
sitt yrke. En av dessa var E.A. 
Nordström, som etablerade eget 
färgeri vid Timmermansgatan i 
Luleå. En annan norrbottensfär-
gare, Johan Berg i Nederkalix, 
gick även i lära hos Röckner, 
och ännu en av hans lärlingar, 
Nils Lundman, öppnade färge-
rirörelse i Boden, vilken ännu 
äger bestånd. (1935).

Presshuset innehöll två 
stora pressar, som i järnkedjor 
uppburo tunga stenblock, för 
vilka en urgröpning fanns un-
der golvet. Medelst block och 
taljor reglerades dessa tyngders 
upp- och nedgående. Pressen 
hade en ansenlig höjd och räk-
nade 15 á 16 avsatser, på vilka 
tyget upplades undan för undan. 
Över varje tygvarv lades särskilt 
s.k presspapper och däröver en 
tjock plåt. På denna utlades flata 
järnstänger, vilka upphettades i 
en ugn och uttogs därifrån med 
en tång samt applicerades på 
plåtarna. I ugnen löpte järnske-
nor, som isolerade stängerna 
från värmekällan. 

Stentyngderna under pres-
sen svarade för det nödiga tryck-
et. Proceduren krävde ansenliga 
kroppskrafter, och icke minst 
påkostade var tygets upplägg-
ning på de övre avsatserna och 
omsorgsfulla aptering i givna 
längder. En atmosfär av bränt 
papper var förhärskande i press-
huset, och proceduren fordrade 
noggrann tillsyn. 

För behandligen av hem-
mavävt vadmal förfogade fär-
geriet över en stamp, vilken till 
en början var förlagd i Unbyn 
men sedermera flyttades till Ale 
kvarn i Nederluleå och drevs 
med vattenkraft från Aleån. Fär-
geriet hade, som nämnts, en vid-
sträckt kundkrets, och hit förde 
landsbygdens folk i regel sitt 
vadmal för beredning och färg-
ning. Vadmalet stampades till 
den tjocklek kunden önskade. 
Det upplagrades på vindarna i 
avvaktan på turerna till stamp-
verket. Dessa förtogs minst en 
gång i månaden.

Liksom andra mera bety-
dande hantverkare och köp-
män i städerna företog Röckner 
även långfärder till älvdalens 
marknadsplatser för att komma 
i direkt beröring med den av-
lägsnare kundkretsen och knyta  
nya förbindelser. Besök avlades 
regelbundet vid vårmarknaden i 
Jokkmokk och sommarmarkna-
den i Övre Edet, Edefors, samt i 
Boden. Resorna till Jokkmokk Presshuset, bilden ovan omvandlat till bostadshus, hade ursprungligen 

luckförsedda fönster med små rutor.

Hugo  
Lindgren 
Född 1874-04-17 i 
Råneå. Författare 
till artikel.om släkten 
Röckner.
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Busscentralen vid gamla 
rådhuset någon gång i början 
av 50-talet. Bland andra fordon 
känner vi igen Dahlen & Söners 
lastbil, men även en lastbil från 
Lundbergs åkeri i Piteå. Längst 
till vänster ses skylten med 
Buss-kaféet, tidigare ”Emmys 
café”.Busscentralen vid gamla 
rådhuset startade sin verksam-
het år 1947

Tidigare bedrevs verksam-
heten i privat regi fram till 1947 
av Abel Englund. Liv och rörelse 
präglade rådhustorget, trängseln 
var många gånger rätt påfres-
tande för personal och trafikan-
ter. Redan 1942 begärdes en ny 
plats för busstationen. Som hade 
utrymmesproblem. 1952 sade 
Luleå stad upp kontraktet, men 
någon ny plats anvisades inte 
förrän 

1956 då förhållandena blivit 
olidliga, för att inte säga skan-
dalartade. Vad sägs t.ex. om 
att busschaufförerna tvingades 
tvätta händerna i toalettstolens 
spolvatten! Ett reportage i Ku-
riren i februari 1956 illustrerar 
vilka vidriga omständigheter 
man tvingades arbeta i. Före-
ståndarrummet var ett kyffe på 
3x3 meter och där ”samsades” 
fyra man om utrymmet. I vänt-
rummet som mestadels var ett 
tillhåll för pilsnergubbar rymdes 
8 personer. 

Chaufförerna hade inget 
fritidsrum där de kunde tära sin 
matsäck. Det fick ske bäst det 
gick i bussarna..Lagerlokalerna 
var trånga och kunde inte ta 
emot allt goda och alltför ofta 
tvingades man förvara färskva-
ror t.ex. kött utomhus. 1956 var 
det dags för en förändring under 
trycket av de missförhållanden, 
som rådde.

 Då flyttade busscentralen 
intill nuvarande brandstationen 
och där blev den kvar till det var 
dags för nästa provisorium och 
det blev äntligen dags att ta säte 
på kvarteret Loet. 

Bussarnas irrvägar i Luleå
Birger Svenson berättelse i NK den 12 mars 1986

Busscentralen tidigare, numera Luleå Brandstation.
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Berättelsen som följer skrevs 1971 av Ellen Larson från Boelus, Nebraska, för den yng-
re generationerna i hennes familj. Ellen Larssons eget skarpa minne går tillbaka till en 
tid inte långt avlägsen från nybyggartiden i öst-centrala Nebraska. Hon föddes i ett 
torvhus nära Boelerus 1895 och har bott hela sitt liv i det samhället. Detta gör att de 
många fakta som hon har att berätta är ännu mer anmärkningsvärda eftersom det 
mesta berättas för henne av tidigare generationer. Man kan inte annat än bli impo-
nerad av den livliga, detaljerade och i grunden noggranna bilden som hon målar av 
livet över ett århundrade sen i avlägsna Norrbotten i nordligaste Sverige, en region 
och ett land som hon aldrig har sett. Anmärkningsvärt är också den slående kontras-
ten mellan det inre landskapet av det gamla hemlandet som det mindes i familjetra-
ditionen och det älskade prärielandskapet i Ellen Larsons egna upplevelser. Man slås 
också av några av de naturliga jämförelser som hon tänker på, såsom mellan svenska 
lappar och amerikanska indianer. Vi har fått berättelsen i översättning från engelska. 
Berättelsen har i tidningen uppdelats i två avsnitt. Del ett beskrivningen av livet i hem-
lander Sverige och del två livet i USA det nya hemlandet, närmare bestämt Boelus i 
staten Nebraska.

Livet i Nebraska och vårt arv 

Då jag skriver om våra 
förfäder skall jag ge en be-
skrivning av deras hemland 
i Sverige, såsom det har be-
rättats mig. Det är ett vackert 
land långt bort mot den kyliga 
norden, med bra skogbevuxna 
dalar, snötäckta berg och sjöar. 
I kontrast till detta finns områ-
den med klippor, kärr, hedar, 
ofruktbart och ouppodlat land. 
För många år sedan hade vi en 
kalender med en vacker vy och 
när mamma såg den utropade 
hon: ”Oh, det liknar så mycket 
hemma i Sverige”. Av det skälet 
har jag sparat bilden, även om 
den nu har bleknat. 

Så måla upp den med mig, 
om ni vill, som jag nu beskriver 
den. - I bakgrunden är några snö-
täckta berg och en annan kedja 
av berg är närmare. Från den 
kan man se ett vattenfall som 
störtar ner i dalen nedanför och 
bildar en ringlande älv som del-
vis flyter genom en skog. Efter 
stränderna kan man se utslagna 
blommor -. Min far har nämnt 
att skogen består av björk, dar-
rande aspar, tall och gran. Från 
sista dagarna i maj till slutet på 
juli är solen synlig natt och dag i 
den nordliga delen av landet, 

Ellen Larson minns.

av året finns inget solsken, en-
dast skymning kanses långt i 
söder vid horisonten men det är 
inte helt mörkt hela dagen. Om 
inte solen skickar sitt ljus över 
det nordliga landskapet med 
reflexer i snön så gör norrske-
net, eller Aurora Borealis, vad 
det kan för att lysa upp världen 
med många färger flimrande 
och skiftande från klart grönt till 
klart rött. 

Vid denna tid är alla vat-
tendrag frusna. Träden är täckta 
av snö. Det är vanligt med ett 
snödjup på 6 fot (1 fot ~30 cm) 
och temperaturen kan sjunka till 
45 grader F under noll. Det har 
sagts att de inte tycktes minnas 
kylan där så svår, som i vårt land, 
vilket de trodde delvis berodde 
på att det inte blåste så mycket 
och att det var mycket skog. Det 
fanns åtskilliga sorters mossa 
som växte där. En sort åt renar 
på platser där marken var täckt 
med vad som kallades ”slöa re-

nars mossa”.När marken var 
snötäckt grävde renarna sig 
genom snön och åt av mossan 
(renlav). Dom  åt också gran-
lav (hänglav). Vår familj ägde 
inga renar, men lapparna hade 
många. Jag skall berätta mer om 
det senare, men låt oss nu gå till-
baka till våra förfäders hemland, 
så långt tillbaka som jag har 
kunnat utforska. 

Först av allt skall jag för-
söka ge er lokalisering. Råneå, 
som folk hänvisade till, som sin 
kyrkplats i provinsen Norrbot-
ten, är en by  ängst norrut i Bott-
niska viken, 41 miles (1 miles 
~1,6 km) söder om  polcirkeln, 
på samma latitud som norra 
delen av Island. Våra förfäders 
hem låg 25 miles (40-45 km) 
norr om Råneå, vilket är 10-11 
miles söder om polcirkeln. Mor-
far Henrikssons egendom var 
rätt så stor men ganska spridd 
eftersom det överallt var sjöar, 
kärr, timmerskog och berg

två hela månader, natt 
och dag.Fullt solsken 
hela natten vid mid-
sommar och därför 
kallas det ”Midnatts-
solens land”. Under 
de kortaste dagarna

Sverigedelen Här i Tallberg, Råneå, föddes Gustafva Nilsdotter 
Henriksson
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– ganska svårt att ange antalet 
ltunnland. Pappa trodde att det 
möjligen kunde ha varit i storlek 
som ett distrikt/amerikanskt =  
c:a 36 kvadratmiles. 
Deras hus var byggt av tim-
mer, riktigt stort. Två rum mätte 
24 fot i fyrkant (~7 m), det fanns 
också två andra rum i detta stora 
hus. Dessutom hade dom vad 
dom kallade ett sommarhus, 
vilket bestod av två stora rum. 
Eldstäder i båda var nödvändigt. 
Ugnen i sommarhuset var en 
meter bred och två meter lång. 
Mer om det senare. Så går jag 
tillbaka till bondgården Lars 
Henrik Henriksson (morfar), var 
född den 5 oktober 1831 i Lång-
sel, Råneå, Norrbotten. Hans 
föräldrar var Kaisa Stina och 
Henrik Larsson. 
Mormor var Gustafva Nils-
dotter, född den 28 juli 1837 
i Tallberg, Råneå, vilket låg 5 
miles från Långsel. Hon var ett 
av de äldsta barnen i en familj 
med elva barn. Morfar var enda 
barnet i sin familj och ärvde sina 
föräldrars jordbruk. Mamma 
(Kajsa Lovisa) hade 11 syskon, 
av dessa dog Nils Henrik, Lars 
Henrik, Augusta och Klas i 
mycket tidig ålder. Anledningen 
var difteri. Mamma hade också 
difteri men tillfrisknade. 
Tre av barnen dog 1867 och 
samma år dog morfars far. Fyra 
kroppar sattes undan i väntan på 
våren då älven skulle öppnas, för 
att kunna ta dem till kyrkogår-
den i Råneå, där de begravdes 
i en lång grav, som hade grävts 
på hösten och täckts av bräder, 
en allmän grav. Det rikare fol-
ket hade enskilda gravar. Resan 
till Råneå för denna begrav-
ning gjordes till lands och med 
båt nedför älven. Morfar gjorde 
kistorna och mamma hjälpte till 
att klä dem. Tänk er fyra likkis-
tor undansatta i ett av rummen 
i sommarhuset till våren. Min 
pappa var yngst i en familj med 
tre barn. Han var född 12 januari 
1860 i Lappsel, Råneå, och fick 
namnet Nils Petter Larsson. Pap-
pas far var både smed och jord-
brukare. Han ansågs vara en 

expert som smed. Pappa måste 
ha varit riktigt stark som ung ef-
tersom han måste hjälpa sin far 
med jobbet att smida hästskor. 
Han sa att han nästan kunde se 
stjärnor när han svingade släg-
gan, vartannat slag med sin pap-
pa, på det heta järnet. Det måste 
säkert ha varit ett hårt jobb för 
en i hans ålder. Pappas mor gick 
bort när han var tolv år och från 
den tiden måste han gå ut och 
klara sig själv. Jag skall berätta 
om det senare. 
Jag skall nu gå tillbaka till 
Långsel och Lappselberg och 
berätta om deras sätt att leva. Du 
kan vara säker på att där fanns 
spinnrockar och vävstolar för att 
väva tyg till kläder, tvåvånings-
sängar, eldstäder, stora järnkitt-
lar att koka i och så vidare. Dom 
skurade sina golv vita med sand 
och lade ut rismattor vid dör-
rarna. Dom gjorde alla sina fat 
och skålar, skedar och dylikt 
av björkträ, också stora skålar 
för att göra deg och liknande i. 
Kvastar gjordes av björkris lik-
som mindre vispar, som använ-
des vid matlagning. Folk tänkte 
inte mycket på de röda lingonen 
som växte vilt eftersom dom 
inte hade socker till lingonen 
och tyckte att tranbären som vi 
köper här var mer värda. 
Dom använde fibrer som finns 
under barken på träd till att göra 
rep och korgar. De använde ock-
så träaska till att göra lut och du 
kan vara säker på att de stöpte 
ljus som var nödvändiga för att 
lysa upp den långa mörka vin-
ter. Mormor spann, vävde och 
stickade alla  ylle-sakerna men 
köpte färdigspunnet bomulls-
garn för att väva bomullsvaror. 
Morfar Henriksson garvade hu-
dar och det fanns dom som gjor-
de näbbskor åt honom och hans 
familj. De hade vad man kallade 
sko- höstol vilken var lite större 
än våra stolar, med en låda med 
lock och gångjärn på toppen. I 
den stolen förvarade man (starr) 
gräs vilket användes i deras skor, 
en del skor hade knähöga skaft. 
Dom flesta använde näbb skor. 
Andra skor var för de som hade 

råd, när dom klädde sig fint. På 
tal om gräset, kallades det också 
skohö, en speciell sort för detta 
ändamål som växte vid tjärnar 
och myrar under sommaren. När 
det hade samlats ihop torkades 
det och behandlades försiktigt. 
Det hade en egenskap att behål-
la värmen och då hålla fötterna 
varma och också ta upp fukt. 
Stickade ullstrumpor var nöd-
vändigt i detta kalla klimat och 
en del använde get- och kohår 
blandat i den ull som dom spann 
till garn. Ni Reimer barn minns 
sannolikt när er mormor Lars-
son plockade upp håret ner era 
hundar fällde hår. Hon använde 
det tillsammans med ull när hon 
spann garn för att sticka fot de-
len i farfar Larssons strumpor. 
Det var speciellt bra för att hålla 
fötterna varma och torra. 
Den spannmål dom odlade 
där (i Sverige) var korn och råg 
som måste läggas på ställningar 
(hässjor) för att torka. Dom skar 
det med en lie med avläggare. 
När det var torrt tröskades det 
med slaga. Hö slogs också med 
lie och torkades i hässjor. Åh, 
vad mycket arbete dom hade 
med det lilla dom kunde skrapa 
ihop under den korta växtsä-
songen, för att få tillräckligt för 
de långa vinterdagarna. 
Eftersom det fanns så många 
sjöar och kärr måste dom an-
vända båt regelbundet i sitt arbe-
te under sommaren. Kvinnorna 
arbetade också med höskörden 
och annat utomhusarbete. Sä-
songen var i allmänhet alltför 
kort för att odla potatis, varför 
de förgrodde potatisen inomhus 
innan den sattes, uteslutande på 
högre mark, och även där frös 
potatisen ibland. Potatisen var 
ganska liten. Folket köpte malet 
vete som skeppades från Ryss-
land. 
På deras matsedel stod mest 
kornmjölsgröt, mjölk, fisk och 
ibland lite kött eller vild skogs-
fågel. Morfar hade god hand 
med sin bössa och mamma be-
rättar om hur glada dom var att 
se honom komma hem med en 
skogsfågel. Gröten kokades i en 
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stor gryta på eldstaden. Dom 
hade också vad vi kallar hård-
kaka och på våren bakade de 
upp ett stort förråd, nog för att 
räcka hela sommaren. Det till-
sammans med lång-mjölk eller 
tjock-mjölk (curdle=ysta sig) 
var deras huvudsakliga kost vid 
utejobb. 
De bakade två slags hårdbröd. 
Den ena sorten var gjord av 
kornmjöl utan jäsning, utkav-
lad riktigt tunt, pickad och in-
skjuten i den stora ugnen, som 
var gjord av tegelstenar. Ugnen 
var förvärmd av en brasa, sedan 
sopad ren och var sedan klar 
för bakning. Den andra sortens 
hårdbröd gjordes av råg och 
kornmjöl och fick jäsa, inte så 
stora eller tunna, men med ett 
hål i centrum och gräddade på 
liknande sätt. Bakugnen var i 
sommarhuset. Hårdbrödet av råg 
och korn var också pickat. Brö-
den hängdes upp för att torka på 
en lång käpp som stacks genom 
hålen. Den andra sorten veks så 
att den blev fyrdubbel och för-
varades på det sättet. 
Dom använde mycket lite 
smör. Smöret sparades från vå-
ren till hösten i en stenkruka i 
saltlake. Eftersom de inte for till 
Råneå på hela sommaren hade 
dom sparat omkring hundra 
pund (pounds) vilket användes 
till att betala deras andra mat-
varor. Våfflor var en specialite 
när främmande gäster kom på 
besök. De serverades till kaffe. 
Vid jultiden var deras specialite 
ett sötat rågbröd, vilket gjordes 
genom att hälla kokande vatten 
över rågmjöl och låta det stå i tre 
dagar och bearbetas varje dag. 
Då sattes jäsningen (surdeg) 
igång och det gräddades som 
vanligt bröd. Mycket gott! 
Mamma brukade baka liknan-
de rågbröd när vi var unga, men 
lät det stå endast en dag. Denna 
metod gör brödet sötare. Man 
visste inte så mycket om kakor 
och småbröd (kaffebröd). Mor-
far och mormor kunde köpa en 
sockerstång när dom handlade i 
Råneå och brukade bryta av en 
bit för varje barn, vilka ansåg 

Skola hölls i olika hem och den 
största närvaron samtidigt kun-
de vara omkring tio. Den varade 
ungefär två månader under vin-
tern. Läraren flyttade sedan till 
ett annat hem i grannskapet för 
att nå andra barn. 
Mamma fick inte tillfälle att gå 
i skola eftersom hon var äldre 
än de andra barnen och behöv-
des för att ta hand om syskonen. 
Emellertid fick hon lite skola 
hemma. Mormor var en mycket 
ambitiös person och medan hon 
spann fick mamma sitta på en 
stol vid spinnrocken och mor-
mor lärde henne att läsa i bibeln. 
Mamma lärde sig säkert att läsa 
bra och kunde också läsa engel-
ske efter det dom kom till USA. 
Pappa hade det bättre, då han 
hade tillfälle att gå den korta pe-
rioden i skolan. Han, liksom an-
dra, var vad jag kallar självlärd, 
eftersom dom lärde sig mycket 
vid sidan av deras skolgång. Fa-
miljerna såg fram mot jul med 
stor glädje. 
Det betydde att sätta undan 
spinnrocken och vävstolen till 
efter nyår. Deras sed att ge jul-
gåvor var någonting liknande 
vad barnen här gör genom att 
ge maj-korgar. Mamma hade en 
mycket kär vän och berättade att 
hon stickade en liten halsduk av 
rester med färgat garn och gick 
ett par kilometer i mörker till 
denna flickas hem. Där kastade 
hon in paketet och skyndade sig 
tillbaka hem. Sista dagen i april 
firades med stora brasor på kväl-
len. Det var en gammal tradition 
och betydde ”farväl till vintern”. 
När dagarna blev längre var 
dom så glada, men när dagarna 
började bli kortare kände de sig 
nedstämda eftersom det betydde 
dessa långa nätter. Deras sporter 
utgjordes av skidåkning, skrid-
skoåkning. Vid midsommar var 
det ett stort firande hela natten 
lång, med dans runt midsom-
marstången. 
Provinsen Lappland började 
runt 70 km från där vi bodde. 
Lapparna hade många renar och 
deras rikedom var bestämd av 
antalet renar de hade. De bodde 

det vara en speciell traktering. 
Man visste inte så mycket om 
kakor och småbröd (kaffebröd). 
Morfar och mormor kunde köpa 
en sockerstång när dom handla-
de i Råneå och brukade bryta av 
en bit för varje barn, vilka ansåg 
det vara en speciell traktering. 
Åtskilliga grannar använde en 
kvarn gjord med stora stenar och 
driven med vattenkraft. Varje 
granne hade vissa dagar för att 
mala sin spannmål, natt och dag. 
Mamma hade ofta det jobbet och 
hon brukade berätta att eftersom 
den förde en massa oväsen när 
den var igång brukade hon inte 
använda den om natten, men om 
hon var färdig och måste stänga 
den och allt blev tyst, var hon 
rädd att vara där ensam. Deras 
sätt att få upp vatten ur brun-
nen var en lång stång balanse-
rad på en stolpe med ett ämbar 
i ett rep i ena änden och en vikt 
i den andra. Brunnen var 20 till 
30 fot djup och ibland var det en 
skorpa av is kvar hela året. På 
grund av den mycket kalla vin-
tern måste deras kor och hästen 
vara i ladugården. 
Ladugården var byggd av tim-
mer och den hade en stor järn-
gryta inomhus för att blötlägga 
och koka hö till korna. Spelade 
ingen roll om det var mycket 
grovt. Det finare höet var till 
hästen, eftersom den inte åt kokt 
hö. Vid sidan om att koka hö, 
kokade dom också mossa och 
torkade löv, likt vide, men med 
större löv. När huset skurats upp 
på våren användes det inte under 
sommaren. 
Det var då de samlade dessa 
löv och spred ut dem på golvet 
för att torka och bli till föda åt 
korna under vintern. På våren 
när dom släppte ut korna var 
dessa så svaga att dom knappt 
kunde gå. Under sommaren sat-
tes en klocka (koskälla) på en ko 
så att folk kunde höra var dom 
var, så man kunde få tag i dem. 
Det fanns en tät skogbevuxen 
plats dit korna gick ibland och 
mamma sade att hon var rädd att 
gå in dit och hämta korna, efter-
som hon var rädd för björnar.
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i välgjorda kåtor och var ganska 
småväxta. De passerade förbi en 
gång om året med last av järn-
malm till masugnen i Avafors 
omkring 8-9 km från oss. Ef-
tersom det var mycket snö var 
deras transportmetod, karlar på 
skidor som med hundar drev en 
renhjord över snön för att packa 
den hård, för att göra det lättare 
för renarna som drog pulkor las-
tade med järnmalm. Det kunde 
vara åtta renar med hopbundna 
pulkor. En lapp drev dem alli-
hop. Det var åtskilliga likadana 
så tillsammans blev det en lång 
procession, kanske ett par ki-
lometer lång, som hördes långt 
innan dom var i sikte. Järnmal-
men var i stora stycken och lätt 
att lasta. Kvinnorna gjorde sam-
ma som männen och ibland tog 
dom med sina familjer på dessa 
färder och bar sina småbarn som 
indianernas bärställning på ryg-
gen. Närhelst de kom förbi kräv-
de de husrum av de boende och 
andra i grannskapet och gjorde 
sig hemmastadda. 
Lapparna använde råg eller 
korn till sitt bröd, utan jäsning. 
De klappade fast ett stycke deg 
platt på sidan av den varma eld-
staden och när den föll ned var 
den färdig. Ibland gräddade de 
på glöd. De kokade renkött i en 
stor järngryta och åt också en 
del rått eller torkat. De var stora 
köttätare. De var ganska smutsi-
ga men var vänliga människor. 
Några kunde tala svenska, 
fastän bruten. Vi hade inget be-
svär med dem ifråga om elakhet 
eller stölder. Pappa berättade för 
mig hur han tiggde lite hårdbröd 
av sin mamma och med det byt-
te till sig kött. Lapparna tyckte 
att svenskarna bakade så gott 
bröd och var glada att göra af-
färer. Ingen tvekan om att pappa 
hungrade efter lite kött eftersom 
dom inte hade mycket av det. 
Lapparna använde renmjölk och 
gjorde ost av den. Dom sov på 
golvet fullt påklädda närhelst de 
övernattade hos oss. De hade två 
slags skinnkläder, den inre var 
med pälsen vänd inåt och den 
andra hade pälsen vänd utåt. De 

tid, det var detsamma hur torf-
tiga deras måltider än var, om 
någon kom just vid matdags var 
de välkomna att ta del av vad 
som fanns. 

drog upp jackan vid bältet som 
en blus där de hade sin kopp, 
sked och så vidare och bar sin 
kniv i en slida. Mycket trans-
porterades nedför älven. Pappa 
arbetade med timmerhuggning, 
flottning, kolning och tjärbrän-
ning. 
Morfar hade myndighets upp-
drag i att sätta stämpel på tim-
mer, att väga tjärtunnorna, för-
segla och stämpla dem. Han 
var något av en notarius publi-
cus och arbetade också med att 
administrera egendomar o.d. 
Fastän morfar inte var prästvigd 
ledde han gudstjänster i hem-
men, också efter det han kom 
till USA. Han hade missionärer 
att komma till sitt hem och hålla 
möten. Låt oss nu gå tillbaka till 
1865 när pappa var 5 år gammal. 
Han var med sin far till Råneå 
och såg en ångbåt komma upp-
för Bottenviken. Vilken glad syn 
det måste ha varit för dem efter-
som det betydde att dom skulle 
få lite proviant.
Ångbåten kunde inte komma 
hela vägen in på grund av isen, 
så slädar användes till att dra in 
provianten från ångbåten. Två år 
senare, åren 1867-68, inträffade 
den stora hungersnöden. Män-
niskorna blev varse svälten och 
folket talade om att gå till sängs 
hungriga. Det fanns en man 
som hade kunskap om växter 
och var någonting av apotekare 
eller droghandlare och han re-
kommenderade en särskild slags 
mossa som var ätbar. Mamma sa 
att hon bara inte kunde äta det 
och var andra som sa likadant. 
Mannen fick öknamnet ”Mossa-
gubben”. De måste äta barkbröd 
under den tiden. Den inre bar-
ken av tall torkades och maldes i 
en kvarn. Dess smak var ganska 
bitter. Aspar var inte så goda. De 
försökte också använda halm, 
men pappa sa att det inte gick så 
bra. Det var några år senare, jag 
vet inte tidpunkten, när de gick 
igenom en ny hungersnöd. Det 
var inte underligt att de var spar-
samma och hushållade med mat, 
vi lärde oss under uppväxten, att 
aldrig kasta bort mat. Emeller-

Jag har en bild av kyrkan i Rå-
neå som Ruben tog vid sitt besök 
där 1921. Det är en stor kyrka, 
det är två flyglar och dörrar vid 
varje ände. Familjen sa mig att 
om man gick in genom ena dör-
ren och några kom in genom den 
andra, kunde man knappt känna 
igen dem, på grund av avstån-
det. Kyrkan  var ofta fullsatt. 
Sätena var bara bräder. Över al-
taret fanns en försilvrad figur av 
Kristus på korset med imiterat 
blod flytande ut från hans händer 
fötter och sida. Ovanför predik-
stolen fanns orden ” Prisad vare 
Gud i himlen”. Det fanns inga 
målningar på de vita väggarna. 
På kyrktornet fanns ett kors, en 
kyrktupp och en kyrkklocka som 
mätte tre fot i diameter. Kyrko-
gården var tätt intill.
Mamma och pappa konfir-
merades i denna kyrka 1876 
efter att i tre veckor ha deltagit 
i konfirmationsundervisning. 
Mina anhöriga for till Råneå 
fyra gånger om året, påsk, mid-
sommar, på hösten och till jul. 
Jag nämnde tidigare att de hade 
gudstjänster hemma jämsides. 
På sommaren färdades de i en 
tvåhjulig kärra och häst och på 
vintern med släde, de gick också 
en del av vägen. 

Berättelsen om USA delen fort-
sätter i nästa nummer av tid-
ningen.
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Lulebygdens Forskarförening har tagit fram en CD-skiva som 
redovisar individer och familjer som fanns på Altappen under 
industriepoken 1871 till 1908. Dokumentationen är gjord i 
en sökbar Excel-databas. Med CD-skivan följer ett häfte som 
innehåller en utförlig historik över Altappen.

Altappen - en industriepok

Priset för CD-skivan och häftet är 200 kronor. Vid postförsändelse 
tillkommer 20 kr i porto och expeditionsavgift.

Föreningen har av Anders Sandström, fått motta en mycket intres-
sant utredning om Sunderbyn åren 1539-1721. Utredningen är på 
67 sidor samlade i en omslagsmapp med genomskinlig framsida 
och ett försättsblad med en vacker illustration. 
Genomgången exemplifieras med utdrag för Sunderbyn. De av-
slutande sidorna upptas av en redovisning av ägarna till 30 gårdar/
fastigheter som fanns i Sunderbyn under den aktuella tiden. 
Häftet kan köpas i föreningslokalen. Du kan också beställa häftet 
via föreningens e-post eller brevledes till föreningens postadress. 
Priset är 100 kr/häfte. Överskottet går enligt önskemål från förfat-
taren till Julius Sundströms Minnesfond. Vid beställning gäller 
förskottsbetalning till Plusgirokonto 36 64 01-8. Ange namn och 
postadress. Vid postförsändelse tillkommer 25 kr i porto och expe-
ditionsavgift.

Sunderbyn åren 1539 - 1721

Nederluleå Anor på USB 
Nederkalix Anor på USB 
Medlemmar i Lulebygdens Forskarförening har med gemensamma 
ansträngningar tagit fram avskrifter för Nederluleå och Nederkalix. 
Dessa avskrifter finns till försäljning.
Nederluleå: Födda 1765 – 1940
Vigda 1706 – 1940
Döda 1707 – 1940

Nederkalix: Födda 1656 – 1840
Vigda 1656 – 1841
Döda 1656 – 1816

Databaserna ligger på var sitt USB minne och presenteras i pro-
grammet Excel. Priset per enhet är 300 kr för medlem och 400 kr 
för icke medlem.
Om du som icke medlem löser medlemskap i föreningen betalar du 
2x300 kr för båda enheterna.
För postförsändelse tillkommer 20 kr i porto och expeditionsavgift. 
Du kan köpa dem i lokalen torsdagar 17 - 20 eller om någon från 
styrelsen råkar befinna sig i lokalen.
Du kan beställa via föreningens E-post eller brevledes till förening-
ens postadress. Vid beställning gäller:
Förskottsbetalning till Lulebygdens Forskarförening Plusgirokonto 
36 64 01-8

   Till försäljning !
Rubriken syftar till den räken-
skapsbok som nämns i boken 
om Krigets spår om föreningen 
gett ut i samband med Märkes-
året 1809. Bokens ägare, Olle 
Malmsten har haft den i sin 
ägo i 20 år och han fick ärva 
den efter Julius Sundström. I 
boken finns ett kapitel om just 
dessa, kronobefallningsmannen 
Jacob Boström och hans son 
vice häradshövding Lars Olof 
Boström, boende i Kaptenslöjt-
nantsbostället i Gammelstad 
som på den tiden var knutpunk-
ten i nuvarande Luleå kommun.  
I räkenskapsboken finns faderns 
och sonens transaktioner i bör-
jan av 1800-talet. 

Vid den tidpunkten hade 
ryssarna ockuperat länet och 
där framgår det tydligt kopp-
lingen till föreningens bok som 
vår ordförande Kjell Lundholm 
flitigt refererat till. Nåväl det 
var inte bara ryssarnas närvaro 
i räkenskaperna utan det fanns 
även noteringar om dåtidens 
Luleåbor eftersom familjen Bo-
ström hade en del affärer med 
kronotorpare och Luleås över-
klass. Luleås första idrottsplats 
finns med i räkenskaperna 1819, 
som handlade om att uppföra en 
kägelbana. Slutsumman blev 22 
banco och var en stor summa på 
den tiden. 

I boken framgår mycket av 
vad som åts och dracks bland 
Luleåborna. Här framkom-
mer det att löjrom, strömming 
och hjortron var produkter som 
såldes vidare till de sydligare 
delarna av landet. Av ström-
mingen gjordes det böckling. 
Brännvinsbruket på den tiden 
framkommer tydligt efter som 
det exempelvis var populärt att 
krydda spriten så den skulle få 
den rätta smaken. En nostalgisk 
betraktelse får Gäddviksbränn-
vinet som kryddades med kanel, 
allt enligt ett recept i boken.

I krigets spår nu 
i arkivet

Ur Nederluleå Hembygdsförening 
Årsskrift 2011. Rolf Johansson
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Tusenlapparna
Hjalmar Palmgren från Brändön -  
Spelman och Skribent (Mc Fischer) skrev många kåserier i NK på 50-talet

Några rader från Luleå skärgård. Norrbottens-Kuriren 18 december 1952

Till drygt ett tiotal år in på 
detta sekel utgjorde isarna de 
enda färdlederna vintertid för 
befolkningen i stora delar av 
Norrbottens kustland. Av natur-
liga skäl måste människorna på 
Hindersön, Långön och Stor-
brändön m. fl. öar i kustlandet 
alltjämt spänna hästen för släden 
för färder vintertid till tätorten 
Luleå. För denna befolknings 
närmast liggande behov har 
sålunda den annars så genom-
gripande utvecklingen av kom-
munikationerna haft ringa eller 
ingen betydelse. 

Och under förfallstiden 
höst och vår har befolkningen 
på dessa öar ingen möjlighet att 
ta sig in till fastlandet. I dessa 
avseenden ligger dom alltså c:a 
40 år efter i utvecklingen. Men 
för kustlandets folk i övrigt har 
vägnätets utbyggnad och vinter-
plogningen av vägarna ändrat 
samfärdselmöjligheterna på ett 
radikalt sätt. Man kan nu sitta i 
väl uppvärmda bussar eller bi-
lar och färdas när och vart man 
vill. 

Och hamnar något bilhjul i 
en eller annan grop i vägbanan, 
kan man lugnt och sansat – eller 
annorledes – sammanfatta sina 
åsikter och utforma dem i me-
ningar med alla de passande ad-
jektiv man för vare tillfälle kan 
rafsa ihop. Nya resenärer, ännu 
mera målande adjektiv. Men 
groparna är kvar. I början av se-
klet var Brändön både höst- och 
vintertid rastplats för resenärer 
från Kalixhållet, framför allt 

från Rörbäcken, Siknäs, Påläng 
och Lappträsk. Väl påpälsade 
och alltid vid gott humör anlän-
de resenärerna. Och det sjungan-
de ljudet från fimmelstängernas 
stortjukor och bjällerkransarna 
bådade deras ankomst. 

Det var hurtiga och prat-
samma människor, och dom  var 
alltid välkomna, framför allt hos 
framlidne hemmansägarna K. 
E. Svensson, vars farstudörrdag 
och natt var olåst, när kalix-
främmande kunde väntas. Ib-
land hände det att 10-15 hästar 
samtidigt anlände. Svenssons 
gård var den tiden ingalunda 
någon stor byggnad. Men ald-
rig hördes några klagomål över 
trängsel, när alla dessa männis-
kor och hästar skulle övernatta.
Trots den långa färdvägen, de 
obanade vägarna och de bitande 
kalla vindarna, som ofta svepte 
fram över isvidderna, var rese-
närernas humör städse det bästa 
tänkbara. 

En och annan finsktalande 
var ibland med bland resenä-
rerna: Jag tänker närmast på en 
av dem, som talade en mycket 
bruten svenska. Någon frågade 
honom en gång, vad han egentli-
gen haft för sig i Luleå, och sva-
ret lät så här:- ”Ja vari på gamla 
dasshotelli piisa mörkåsmaati”. 
En av dessa resenärer talar man 
ännu om i bygden. Han kallades 
alltid enbart Per Olov men hade 
efternamnet Rönnbäck. Han var 
affärsman, köpte och sålde häs-
tar, hudar m. m. Han var omväx-
lande rik och fattig men alltid

när han var rik, visade han det. 
När han var fattig bar han bör-
dan som en man och delgav ing-
en sina bekymmer. 

En gång ägde han tre tu-
senlappar. Med dessa på fickan 
stegade han i väg till en vän – en 
fiskare – som han då skulle till-
platta ordentligt. När han kom 
in till fiskaren, drog han upp en 
av tusenlapparna och sade på sitt 
sävliga sätt: -”Hårt do no kan 
vexel den här?” -”Ja väit int, 
men je sko då se åt”, svarade 
den andre, lika saktmodigt och 
skred åstad till penningskrinet i 
kammaren.Per Olov fick små-
sedlarna och fiskaren tusenlap-
pen. 

Efter en stund drog Per 
Olov upp en tusenlapp igen och 
frågade: -”Hårt do no kan vexel 
den här å?”-”Ja väit int, men jo 
sko då se åt”, svarade den an-
dre lika saktmodigt och gick in 
till sitt penningskrin igen och 
räknade samman småsedlar till 
den andra tusenlappen, som han 
försiktigt lade ned i skrinet. Per 
Olov häpnade. 

Men ännu hade han trumf 
på hand. Efter en lång stund 
vecklade han ut den tredje och 
sista tusenlappen framför den 
flegmatiske fiskaren och frå-
gade nu i hård ton: -”Men hårt 
do no kan vexel den här å?”  
-”Je väit int, men je sko då se 
åt”, svarade den andre på sam-
ma lugna sätt och stegade i väg 
igen till kammaren och kom in 
med småsedlar till den tredje tu-
senlappen. McFischer

Grävning - Östra länken, nya vatten och avloppsledningar, klart nedanför höghusen, 
fortsätter mot pumpstationen Skurholmen 
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Den här bilden från stadsdelen Charlottendal fö-
reställer ett på sin tid livligt besökt utskänknings-
ställe, kallat Gustafsbro. Huruvida det fanns något 
bryggeri i denna byggnad är osäkert. Enligt vad jag 
erfarit fanns Gustafsbro bryggeri i Gävle, varifrån 
bryggeriets produkter sändes till utskänkningsstället 
i Luleå. Kvarterskrogen fanns i början av detta se-
kel i kvarteret Hästen, på nuvarande Västra Malm-
gatan 9 - 11, strax intill Boulognerskogen.  
Birger Svenson NSD 26 november 1982

Ovanstående bild visar den s k Pontuskajen på den tiden då där fanns bensincisterner. Man kan ur-
skilja Backtemans mekaniska verkstad och gjuteri till vänster, liksom Pontusbadets badhytter och där-
bakom Robertsviks brädgård, som har fått ge namn åt Robersviksskolan. Rakt över den högra av cis-
ternerna ligger dåvarande Bergmans svagdricksbryggeri. På det här beskrivna området ligger numera 
simhallen och sporthallen i Luleå.  
Här kom de pittoreska vedskutorna med intuffande för att lossa sin last av prima björk -och barrved. 
Ibland hände det att smågrabbarna hjälpte till att lasta veden på kärror. Skutskepparna var alltid trev-
liga och skämtade med oss smågrabbar när krafterna svek vid lastningen.Ute på redden låg ofta någon 
lastångare och lastede virke från Robertsviks Ångsåg. Liv och rörelse präglade min barndoms ”hem-
mahamn”, vi hade aldrig långsamt. Den långa ljusa sommardagen fylldes av en mångfald aktiviteter 
i och omkring Pontusudden. Vid Baktemans verkstäder fanns en bra badplats där vi kunde svalka 
oss i älvens en aning kyliga, men friska vatten. Ovanför Pontuskajen fanns en låg byggnad med ett 
långsluttande tak där vi brukade solbada uppe på taket. Under varma sommardagar blev tjärpappen så 
uppvärmd att vi fick tjärfläckar på byxbaken vilket givetvis inte blev särskilt uppskattat när vi omsider 
kom hem.

Bild Birger Svensson

Birger Svenson NK 1971

Po
ntu

sk
aje

n

Som ägare av fastigheten hitom bilden 
(V.Parkgatan 2 och 2B) byggde vi omkring 
1970 ett hus på denna tomt. Döm om vår förvå-
ning när utgrävningen för grunden resulterade i 
en massa flaskor, de flesta ölflaskor av gammal 
modell men även geneverkrus. Enligt uppgifter 
var en del av tomten i sekelskiftet en avfalls-
grop, vilket sannerligen bekräftades av de 
många glasfynden från bryggeriet.   JG

Kvarters 
krogen  
Gustafsbro,  
fotogra- 
ferad  
vid sekel- 
skiftet.
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Gamla artiklar ur Norrbottens-Kuriren
En sällsynt 
fångst gjorde ... 
timmermannen Fr. Mjöberg här-
städes i tisdags förra weckan 
i det han uti en af sina mellan 
Mjölkuddlandet och Pilatus-
grundet utsatta laxryssjor erhöll 
en lefwades kräfta, hwilken hr 
M stoppade i sin ena wante och-
förde lefwandes med sig hem. 
Då kräftor, som bekant, ej up-
pehålla sig i wåra watten, är det 
swårt att gissa, huru detta exem-
plar förirrat sig till den plats, der 
den fångades. 

Till ledning för gissningar i 
detta afseende kunna wi omtala 
en händelse, som inträffade för 
några år sedan. Då ångaren Her-
melin en dag på hösten 1885 låg 
wid norra kajen, skulle en här 
i staden boende person hämta 
ett parti lefwande kräftor om 
bord. Det war 5 tjog och han 
hade lyckligt och väl fått dem 
i en korg och skulle begiwa sig 
i land, men just som han passe-
rade landgången, brast grepen 
i korgen och kräftorne ram-
lade samtliga 5 tjog eller 100 
stycken i sjön, der det i hast 
blef ett rörligt lif, tills de i fri-
het försatta kräftorna om några 
ögonblick försvunno från den å 
landgången stående förbluffade 
kräftköparens åsyn. Möjligen 
är det någon av dessa, som up-
pehållit lifwet så länge och nu 
blef fångad, eller också har hon 
senare utsläppts i wiken. Kanske 
då allt kommer omkring, wimlar 
hela inre stadswiken af kräftoer, 
som fortplantats från den stam, 
hwilken wid ofwannämnda till-
fälle så ofriwilligt utplanterades.
NK feb 1889

På grund af stadsfullmäkti-
ges beslut att utvidga farle-
den i Tjufholmssundet hafwa 
Swartö och Sandö laxfiske-
egare den 26 januari hos K:
s befhede härstädes anmält 
protest med yrkande att ifrå-
gawarande muddringsföre-
tag måtte inställas intill dess 
wederbörande ställt af k:s 
befhede godkänd borgen för 
den skada som deras laxfis-
ken kunna komma att lida. 
NK feb 1889

Snapsvisa för datasamhället

Söndagsskole- 
werksamheten
I tisdags afton war för sön-
dagsskolebarnen anordnade en 
stor julfest å godtemplarloka-
len härstädes. Festen, som war 
mycket angenäm och till stor 
uppmuntran och glädje för de 
små, fortgick under twenne 
timmar från kl. 4 e.m. med om-
wexlande tal och sång. Om-
kring 350 barn woro tillstädes, 
af hwilka de flesta bewista 
söndagsskolan, såwäl framför 
barnen till deras stora fröjd. 
Innan barnen åtskildes undfäg-
nades de med war sin godtpåse 
samt en liten bok. Trenne barn, 
hwilka flitigt bewistat söndags-
skolan och nästa år skola kon-
firmeras, erhöllo var sin bibel. 
NK 1891

En ångsåg
skall uppsättas å Granudden 
å Bergnäset af handlanden 
J.Larsson i Ersnäs. Maskin-
delarna till densamma från 
ett äldre verk hafwa redan in-
kommit. NK 1890

Protest mot Tjuf-
holmssundets upp-
muddring

Förr rista´man runor, skrev kilskrift i lera.
Ett handskrivet brev är rätt sällsynt numera.
Man chattar o messar, tekniken är vass.
Skål - för att det alltjämt finns papper på dass! 

May Gustafsson
Åke Olsson

Birgitta Olsson
Anders Sjöblom

Eva Sjöblom
Margoth Skårman

Lars Persson
Justus Vikström
Britt Skogqvist
Kjell Hellberg

En svag folkökning

(Apropå starka och swaga. Vi  
kan bara gissa vilket kön som 
ökade under året ????) JG

har Luleå stad haft under det 
gångna året. Det är endast det 
swaga könet som något ökats, 
nemligen med 103 individer; 
det starka könet har deremot 
minskats med 8. Ökningen i 
folkmängden från 4 674 till 4 
769 kommer sålunda uteslu-
tande på det swaga könets sida. 
NK 1891
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Bidrag till Julius Sundströms 
Minnesfond mottages tacksamt.  

Girokonto: 36 64 01-8

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.

En arbetsgrupp arbetar febrilt med att uppdatera vår hemsida !
Men alltjämt hittar du kontinuerligt nya föreningsuppgifter på den gamla 
hemsidan ! Där kan du också läsa gamla som nya tidningar med färgbil-
der.Adressen är: www.lulebygden.se

NY hemsida innan årets slut ! ? ! ?

är bemannad torsdagar mellan kl.17 - 20  
från och med den 1 oktober t.o.m 10 dec. 
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.

Medlemstidningen 
i PDF format
Intresseförfrågan som vi 
gjorde i förra numret av 
tidningen var att få Med-
lemstidningen enbart i PDF 
format. Endast 4 medlem-
mar har anmält sitt intresse. 
Styrelsen vill därför avvakta 
med beslut i frågan. 

 Intresseanmälan lämnas till: info@lulebygden.se 

Börja släktforska med 
Lulebygdens 

Släktforskarförening
Är det länge sedan Du har släktforskat så är detta ett lämpligt 

tillfälle att förkovra sig.  
Har Du släktingar, eller bekanta, som funderar på att släktforska.  

Tipsa dem eller överraska dem med en kurs som present.

Resultaträkning för första 
halvåret visar ett stort mi-
nus, i förhållande till före-
gående år. Den största orsa-
ken till ”tappet” är att när-
mare 100 medlemmar inte 
betalat årsavgiften 2015. Vi 
hoppas naturligtvis att detta 
är ett förbiseende och inte 
ett tecken på att medlem-
mar vill lämna föreningen. 
Vi kommer därför att kon-
takta ”saknade” medlem-
mar via mail eller telefon 
för fortsatt medlemskap. 
Medlemsavgifterna gör det 
möjligt att trycka och dist-
ribuera medlemstidningen. 

Forskarlokalen 

Försenade med-
lemsavgifter

Kurser i Släktforskning.
Kvällskurs.  

Onsdagar, 18,00-21,00  
Start: 30 September 2015

Dagkurs.  
Torsdagar, 13,00-16,00  
Start: 1 Oktober 2015

Kurslängd: 30 timmar, Avgift: 850: -kr 
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Vid obeställbarhet återsänd till ovanstående adress!

Vice ordförande
Gunnar Johansson
Tel 0920-22 75 93

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

Sekreterare
Carin Vallgren
Tel 0920-22 86 13
carin.vallgren@ssab.com

Suppleant
Thore Gählman,  
Tel 070-203 97 09 
thore.gahlman@telia.com

Sture Karlsson
Tel 0920-22 30 39, 076-766 30 39
str.karlsson@gmail.com

Ordförande
Eilert Apelqvist,  
Tel: 070-533 26 74
eilert.apelqvist@gmail.com

Curt Björklund 
Tel 0730-55 61 52 
curt.bjorklund@telia.com

Ledamöter
Staffan Sandberg 
Tel 0920-194 40, 070-543 77 73  
staffan.sandberg@telia.com

Suppleant
Kjell Mäki
Tel 073-040 31 64 
kjell.maki09@bredband.net

Medlemsavgifter 2015 
Vuxen                        150 kr/år
Ungdom  tom  25 år        40 kr/år
Familj (samma hushåll) 190 kr/år

Telefon:         070-299 54 24
Telefontid:     Måndag: kl 9-11
                     Torsdag: kl 9-11
E-post adress/hemsida 
info@lulebygden.se 
www.lulebygden.se

Avsändare: 
Lulebygdens  
Forskarförening 
Residensgatan 6 E
972 36 LULEÅ

 
SVERIGE

  PORTO

  BETALT

medlemstidningen utkommer, 
vecka 47 / 2015.  
Sänd dina manuskript omgå-
ende eller senast den 10 nov..

Nästa nummer av 

Ytterdörren till föreningslokalen är/skall alltid vara låst. För tillgång till föreningslokalen 
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. Önskar Du tillgång till nyckel och/eller 
tagg - tag kontakt med föreningens kassör Gunnel Jägare Sandin på tel.070-299 54 24 
(måndagar och torsdagar kl. 09-11).  
Besökande till fastigheten i övrigt hänvisas att använda egen nyckel eller respektive trappingång. 

Besökare föreningslokalen 

STYRELSEN

Vi emotser tacksamt och ständigt material-bidrag  
till tidningen. Varför inte nu / idag! 
Redaktionen tar emot alla bidrag.  
Även hörsägen, bilder och handskrivna texter.  
Manuskript till tidningen sänder Du till :

E-mail:  
tidningen@lulebygden.se

Lulebygdens Forskarförening  
Residensgatan 6 E 
972 36 LULEÅ

Snigelpost:


