




OLOV ISAKSSON 

GAMMELSTAD - HISTORIA I KORTHET 

U
nder ett skede av medeltiden var Gammel
stad, eller Lula som platsen då hette, cent
rum i en bygd som omfattade hela det nu

varande Norrbottens län. Socknen var inte bara stor 
till ytan, den var också rik. Om detta vittnar främst 
den mäktiga bondekatedral som restes här i början 
av 1400-talet som ersättare för en träkyrka på plat
sen. När stenkyrkan återinvigdes 1492, fanns knap
past dess like norr om Uppsaladomen. Den var då 
utbyggd med sakristia och vapenhus och försedd 
med valv och målningar av Kristi och de heligas liv. 

Högt upp på korväggens norra sida är ärkebiskop 
Jacob Ulfssons vapensköld avbildad. För kyrkans 
tillkomst och dess förskönande med målningar och 
nu försvunna helgonbilder hade han säkerligen den 
största betydelse. 

Men det var Norrbottens egna rikedomar, dess fisk 
och sälar, pärlor, tjära och pälsverk som gav de eko
nomiska förutsättningarna för kyrkobygget och de 

förvärv av dyrbara konstföremål som gjordes både 
under Jacob Ulfssons tid och sedan denne 1515 
nedlagt sitt höga ämbete. Ärkebiskopen hade erhållit 
hela övre Norrland i kunglig förläning och drev med 
sitt folk bland annat det inkomstbringande laxfisket 
vid Edefors längre upp efter Lule älv. 

I byarna i Luleå socken bodde bönder som odlade 
säd och hade gott om boskap. Men många av dem, 
de så kallade birkarlarna, hade sin huvudsakliga 
försörjning som fångstmän och handelsmän. 
De uppbar dessutom skatt av samerna i en stor del 
av Nordkalotten och köpte upp pälsverk, pärlor och 
andra lappmarksprodukter. Från Luleå förde de sina 
varor på egna skepp till Stockholm och utländska 
städer. Exporten av fisk gav troligen de största 
inkomsterna. Behoven var omättliga nere på konti
nenten, eftersom den katolska kyrkan ställde krav 
på 180 fastedagar om året. 

Ännu vid 1500-talets mitt, då Kronan började reg
lera handeln för att tillgodogöra sig vinsterna, var 
Luleå socken en av de allra rikaste i Sverige. Det 
visar den rikstaxering som gjordes 1571 för inlösen 



av Älvsborgs fästning som erövrats av danskarna. 
Därefter förlorade trakten successivt sitt välstånd, 
även om kyrkan också senare förskönades, bland 
annat på 1700-talet med en ny predikstol och 
märkliga minnestavlor. 

Värdefullast av alla helgedomens prydnader är altar
skåpet, snidat i stenek i Antwerpen på 1520-talet. 
Kanske är det någon eller några av socknens rika 
birkarlar som bidragit till att detta märkliga konst
verk förvärvats. 
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Med sin kyrka, sina kyrkstugor och i övrigt väl 
bevarade äldre miljö har Gammelstad och sju andra 
kulturhistoriska miljöer förts upp på den svenska 
regeringens förslag till UNESCO över platser som 
anses omistliga för hela vår civilisation. Gammelstad 
är Sveriges kanske märkligaste kulturmiljö och 
sevärdhet norr om Stockholm och Uppsala. 





och det sammanhang där jag växte upp var fattiga 
på bilder. För mig blev kyrkan ett fantastiskt bild
spel, och här var altarskåpet huvudinstrumentet. 

Sedan dess har bilder sköljt över mig från många 
håll. Ändå har altarskåpet fortsatt att lysa inom mig. 
Ibland har jag funderat över vilken verkan det kan 
ha haft, när det anlände till Norrbottens kustland i 
katolicismens aftonrodnad. Hur det kan ha upplevts 
av människor som levde i grå stugor och var klädda 
i grått. 

Några år gick jag omkring med drömmen att skriva 
en dikt eller en svit av dikter med utgångspunkt i 
dessa bilder och det skeende de åskådliggjorde. Det 
var en tanke som inte bottnade i en vilja att tolka, 
att lägga ut den bildsatta evangelietexten, utan i en 
önskan att söka några spår som skymtade där och 
följa dem mot vår egen tid. 
Sedan glömde jag denna tanke. I början av 80-talet 
var jag ute på en resa i Norrbotten för en TV-inspel
ning och fick mina kamrater att ta en omväg över 
Gammelstad. Kyrkan var öppen denna höstdag, och 
just när vi steg in i templet, upplystes altaruppsatsen 
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av oktobersolen. Mina medresenärer var hänförda, 
och det bestämdes att vi skulle återkomma till 
Gammelstad. Några månader senare filmade vi 
altarskåpet, och nu blev både det stora samman
hanget uppenbart och detaljer synliggjorda som jag 
tidigare inte hade kunnat varsna. 

Till filmen skrev jag några dikter. De växte till en 
svit, "Från mörker till ljus", som 1985 publicerades 
i en illustrerad liten volym av Norrbottens museum. 
Några av dessa texter har Jan Sandström, professor 
i komposition, nu tonsatt. Med hans mäktiga skapel
se och verkets framförande i min hembygd har mer 
än en dröm gått i uppfyllelse för mig. 

Det finns större konstverk än detta arbete från en 
verkstad i Flandern där altarprydnader serietillver
kades, och det finns religösa kultföremål av en mer 
omskakande uttryckskraft. Men för mig har denna 
bildorgel en särskild både ljus och djup klang, på en 
gång av vardaglighet med dessa tidstypiska klädna
der från 1520-talets mitt och av helighet med den 
döde människosonens lekamen och gudsmoderns 
ansikte, dess genomlysta renhet. 



MARIANNE SÖDERBERG 

MÖTE MED TONSÄTTAREN 

L
uleå i juni 1992. Sällan har sommaren kom
mit tidigare. Vid lu�chdags fylls St�rgatan
av lättklädda människor. Uteserveringen 

där vi sitter är nymålad och skvallrar om den iver 
vi alla känner inför sommaren. 

- Tänk dig pojken i grå vadmal på 1500-talet som
står och tittar upp på altarskåpet. På denna vägg av
sol. Vad tänkte han? Hur såg hans värld ut? Vilken
jämförelse kan vi ta till för att förstå den fascination
han kände, frågar sig Jan Sandström och gör en
gest ut mot det färgglada vimlet på Storgatan.

- Kanske som om vi plötsligt skulle ta hit Grand
Canyon till Luleå. Så stort och fantastiskt tror jag
att det var.

Fyra musikstycken har han komponerat till Folke 
Isakssons diktsvit. Musiken kan närmast beskrivas 
som en resa genom dikterna. En resa som börjar i 
fabriken nere i Antwerpen och följer altarskåpets 
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väg hit upp till norr. Vi hör vagnshjulen som rullar 
under skåpet, vi hör hur det lastas på båten och 
klockornas jubelklang när det anländer till 
Gammelstad. 
Barnet, betraktaren, har sitt eget tema. En enkel 
melodi. Spröd. Kanske naiv. Hans blick vandrar 
över altarskåpet och figurerna får liv. 
Programmusik, om man så vill. Men inte bara det. 

- Precis som dikterna kommer musiken in i en ny
tidsdimension. Plötsligt har allt vuxit till att omfatta
vår egen tid, vår egen musik.

Barnet i dikterna, liksom den ettåriga dottern i verk
ligheten, har fungerat som en stark inspirationskälla 
i arbetet. 

- Plötsligt har jag så många barnsliga melodier i
huvudet, melodier som jag går och nynnar på. Några
av dessa har jag använt mig av här.

Och det är 6-åringen inom honom som träder fram 
när den nu 38-årige kompositionsprofessorn vid 
Musikhögskolan i Piteå ska berätta om sig själv som 









Sats 2 nr 3 

EN VÄGG AV SOL 
T extläsning 

När altarskåpet anlände 
till landet vid isens rand 
en dag i Den nya tidens frostiga 

morgonrodnad, 
var kyrkorummet dunkelt 
Murarnas fönster snåla, 
kyrkans golv av kyla och jord 

Då altarskåpet stod på sin plats 
i koret, 

tycktes det som en vägg av sol 

Hög, svindlande hög 
är denna vägg av blixtar 

och flammor! 

För barnet i vadmal vid altar-
runden 

tedde sig dessa klädnader av guld 
som syner i en dröm, 
omgjutna av glöd 
från en sol som aldrig skulle 

sjunka 

I detta osläckliga 
som ögat kunde drunkna i 
sökte barnet ett ansikte 

Det såg hur de mörka ansiktena 
mörknade, 

när vaxljusens lågor vacklade 
under kölden och mörkrets tyngd 
Det såg de ljusa ansiktena 

upplysas 
av det famlande ljuset 

Det såg kvinnors rena anleten, 
deras pannor släta som speglar 
Det såg de redliga männen, 
de vördnadsfulla kungarna 

Vad tänkte barnet, 
när det höjde blicken 
och såg den böljande massan 

ovanför, 
de skriande hästarna, de blixt

rande vapnen? 

Vad tänkte barnet i vadmalsdräkt 
vid altarrunden? 
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Sats 3 nr I 

UR JESSE ROT 
Orkester (intro) 

Sats 3 nr 2 

DE FROMMA DJUREN 
Textläsning 
•• 

Aven djuren är närvarande 
Också oxen och åsnan tillber det 

nyfödda gossebarnet 

De hyllar Världens hopp 
med sin mumlande, djupa stillhet 

Skall förlossningen också till sist 
komma till dem? 
Ett litet hopp tänds 
i deras grumliga ögon 

De trampar i dyn, 
de tröskar dagarnas halm, 
de går i en ändlös cirkel mot 

Evigheten 



Ändå är det ju inte mycket längre 
till himlen från deras utgångs

punkt 
Därför hoppas de nu på ett för

barmande 

Sats 3 nr 3 

UR JESSE ROT 
Baryton och orkester 

Ur Jesse rot
växer det träd, 
vars krona kallas Messias 

Anfadern vilar i tusenårig sömn 

Han slumrar i tidens slutna rum 
utan att höra tumultet: 
vapenskramlet, 
hammarslagen, 
köttet som trasades 
och den övergivnes rop 

i hemsökelsens stund 

I tusenårig sömn drömmer han 
om den tusenåriga freden 

Då pantrar och killingar 
skall vila tillsammans i endräkt 

och frid, 
och en liten gosse skall gå i vall 
med tamboskapen och de vilda 

djuren 

Sats 4 nr I 

LIDANDETS ANSIKTE 
T extläsning 

Heligheten har sin tyngd,
en mantel av guld som gör 

rörelserna tvungna, 
stegen dröjande, 
de välsignade åtbörderna 

famlande 

Utvaldheten har sin ensamhet, 
en krona av skimmer och sorg 

Det ensammaste är lidandet 

Mot den marterade har världen 
slutit sig samman 

De står där på det stora torget, 
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sammankallade av en furste eller 
en trumslagarpojke, 

medan han förs ut till avrättnings-
platsen: 

begabbare, likgiltiga 
och deltagande utan delaktighet 

En sfär av oberörbarhet omger 
den livdömde 

till det näst sista ögonblicket 
Han är redan på väg bort; 
samtidigt har allting lämnat 

honom 
Också de sörjande vännernas 

ansikten 
ter sig fadda på detta avstånd 

I lidandets virvel 
är det bara du och den oemot

ståndliga rörelsen, 
tromben som för bort din kropp 

och din själ, 
som rovfågeln bär sitt byte 
Det är detta brus av vingar, 
och banden som brister 

Trots sönderslitandet 
är lidandets ansikte lugnt 



Det talar_ om den yttersta
prövningen 

och om klarheten på den andra 
sidan 

Sats 4 nr 2 

KOMMENDANTEN 
T extläsning 

Det var den överordnade som
gav ordern, 

ståthållaren, regenten, inte han 
Det var de enfaldiga krigs

knektarna 
som vred samman kronan 

av törnen 
och kastade lott om den döendes 

livklädnad 
Det var inte han som gav tecknet 
till rådbråkandet av den 

rättfärdige, 
till den försvarslösa stadens 

förstörelse med eld, 
till avlivandet av boskapen, till av

lövandet av skogar och lundar, 
till det upproriska bergsfolkets 

utplånande från jordens yta 

När bödlarna sliter med glödande 
tänger i den fängslades kropp, 

intar han en neutral position vid 
sidan av det djuriska skriket 

Han sitter bredvid och skriver ut 
sina minnesanteckningar 

Av dessa framgår att han var 
oklanderlig, 

i viss mån förstående, fastän ytter
ligheter i ord och handling 

som den anklagades rimligen 
måste straffa sig 

Det står ingenting om plågan och 
plågoandarna 

Där står ingenting om mördarnas 
svett och den mördades svett, 

de kalla och varma vätskorna 
som rann samman till en jäsande 

pöl 
på golvet i den underjordiska 

kammaren 
Hans ansikte är nollställt 
Med baksidan av handsken 
stryker han bort den frätande 

droppe 
som har stänkt mot hans kind 
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Sats 4 nr 3 

DEN SÖRJANDE MODERN 
Baryton och orkester 

Detta är moderns ansikte,
den sörjandes genomskinlighet 

Hennes blod har runnit ut med 
hans blod, 

och nu är bara en blekhet kvar 

Den som spikades fast vid korset 
var hennes barn 

Hon höll honom i sin famn 
Samtidigt hamrades· dessa spikar 

in i hans kropp 

Hon lade honom till sitt bröst 
Samtidigt slets hans muskler och 

senor sönder 

Hon smekte hans nacke 
Samtidigt sargade dessa törnen 

och taggar hans panna 



Hon \'ärmde han huvud mellan 
ina bröst 

Samtidigt trängde smärtans 
glödande järn in i hans hjärta 

Hon lät honom dricka sin mjölk 
Samtidigt gavs han ättikvin att 

släcka sin törst med 

Hon gav honom sin kärlek 
Samtidigt ropade han ut sin 

övergivenhet 

Hon strök bort den sista, varma 
droppen från hans mun 

Samtidigt drog han sitt sista 
andetag 

Nu har hon gått in i sin sorg 
Där inne är hon stilla som ett 

spenabarn 

Sats 5 nr I 

KORSET ÄR INTE 
SLUTPUNKTEN 
T extläsning 

När kroppen lyfts ned 
från korset, 

framstår den som ett ömkligt ting, 
en formlös massa, 
någonting säckliknande 

Men det är inte detta som gäller: 
huden av aska, 
lemmarna av bly, 
det levrade blodet 

Det är inte det som räknas till sist 
Tortyroffren i säckarna 
som bödlarnas hantlangare 

lämpade överbord 
från helikoptrarna 
över den lergrå, vällande floden 
var livlösa föremål 
Ändå levde någonting kvar 
sedan de sjunkit till bottnen 

Någonting lever vidare i de 
levandes krets 
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De oförtröttliga mödrarna 
som defilerar på den öppna 

platsen 
med sina bleknade bilder 
kan inte stampa fram 
sina försvunna söner och döttrar 

ur jorden, 
men de kommer aldrig att dö i 

deras tankar 

De kommer tillbaka 
De försvunna stiger upp ur 

Tårarnas flod 

Korset är inte slutpunkten 
Torterarna har barå sin tomhet 

och sina solkiga verktyg 

De har ingenting att säga till 
Framtiden 

De har inte ens en bild att fästa 
sin blick vid 

De kan uppbåda Den historiska 
nödvändigheten 

till sitt försvar, 
men i sina hjärtan vet de 
att de är dömda 



Sats S nr 2 

I DENNA MÖRKA TID 
Baryton och orkester 

Tiden är mörk, det säger också 
änglarna 

De stöter i basun, kerubim och 
serafim 

De skriver detta budskap 
i nattens silver, 

de ristar det i den svartnande 
skålen 

De skriver med stjärnor, frost 
och tårar 

Också mörkret talar om mörkret 
I den tystnad som omger världens 

larm 
växer detta mörker till en sten 
som hotar att i sitt fall dra med sig 

tiden 
Mot detta överhängande hot 
kan jag bara sätta upp ett fåfängt 

hopp, 
ett stöd bräckligt som spjälan 
som luktärten virar sin stängel 

kring 

Mot detta alltför mörka, alltför 
tunga 

kan jag bara lägga upp ett blank
slitet mynt 

Jag lägger det här på bordet 
framför dig: 

ordet "ändå" 

Ändå detta gröna blad 
Ändå denna fågel, 
detta klappande hjärta 

Ändå ljuset 
som kommer mörkret att bäva 
på Uppståndelsens morgon 
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orkester, harmonierna har fått nytt bett, instrumen
tationen är ny och uppfräschad för att betona kon
traster och karaktärer. Inte ett spår av yppiga linjer 
eller bel canto-vokalisternas ytlighet. 

Pulcinella är klar som synden. 

Allting resulterar i att det låter mycket mer Stravin
skij än av renässans: Det var, som han själv senare 
uttryckte saken, som att se sig själv i det förgångnas 
spegel. 

Stravinskijs nyklassiska intresse skulle räcka hela 
hans liv och det finns praktiskt taget inte ett enda 
stycke efter 1920 där han inte refererar till annan 
musik. 

Musik om Musik. Tänk så gammalmodigt, 
så icke-revolutionärt. 
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N
orrbottens Kammarorkester är dem för just den turnen eller plockar in 
orkestern som växer med uppgif- våra egna blåsare. Ibland leds orkestern 

ten. Eller, rättare sagt, förändras med av en dirigent, men ofta är det solisten 
uppgiften. Orkestern ser helt enkelt olika som leder och repeterar kammarorkes
ut beroende på den repertoar som spelas. tern. Återkommande dirigent och repeti-
Oärför kan vi ibland se Norrbottens • tör blir Petter Sundkvist som i dessa
Kammarorkester som en renodlad stråk- sammanhang tituleras konstnärlig rådgi-
orkester eller, som i kväll, som en kam- vare. Producent är Norrbottensmusikens 
marorkester med både stråk- och blås- Kjell Englund som även medverkar som 
musiker. violinist i orkestern. 

Norrbottens Kammarorkester är en av 
Norrbottensmusikens framtidssatsningar 
som blivit möjlig tack vare ett ekono
miskt bidrag från Länsstyrelsen. Från 
och med hösten får orkestern en fastare 
form med en grundbesättning bestående 
av stråkmusiker som kommer att arbeta 
cirka 40 dagar varje år. 

Fortfarande gäller samma princip. Väljer 
man att spela något som kräver fler 
orkestermedlemmar så anställer man 

Till hösten kommer Norrbottens 
Kammarorkester att spela tillsammans 
med Karl-Ove Mannberg, konsertmäs
tare i Kungliga Filharmoniska Orkestern 
och en av våra absolut mest framstående 
violinister. Nästa vår spelar de ameri
kansk musik tillsammans med gitarristen 
Göran Söllscher innan det är dags för 
konserter av det mer ovanliga slaget: 
Bizet/Schedrins Carmensvit för slagverk 
och stråkar! 
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P
etter Sundkvist är välbekant för alla
de Luleåbor som brukar lyssna till 

Orkesterföreningens konserter. Sedan 
flera år är det Petter vi för det mesta ser 
som dirigent där. 

Denne västerbottning från Boliden har 
efter studier vid Musikhögskolorna i 
Piteå och Stockholm snabbt etablerat sig 
som dirigent, både inom opera- och 
orkestersammanhang. Senast kommer 
Petter från Folkoperan i Stockholm och 
uppsättningen av Läderlappen. 



NORRBOTIENS KAMMARORKESTER 

BESTÅR DENNA GÅNG AV: 

I VIOLIN VIOLA 

Helena Valeberg, Anna Harju 
konsertmästare Jörgen Sandlund 

Roger Konradsson Lars Lindberg 
Fredrik Burstedt 
Martin Stensson VIOLONCELL 

Kjell Englund Jaakko Paarvala 
Hans Bergqvist 

Il VIOLIN Gösta Gustafsson 
Kimmo Tullila 
Ingemar Edström KONTRABAS 

David Björkman Pjotr Siwek 
Åke Andersson Tommy Bäckström 

FLÖJT FAGOTT 

Erik Wang Stig Sandlund 
Sven-Erik Sandlund Lars Ohlson 

OBOE HORN 

Jan Bertelsen Mats Engfors 
Stig Eriksson Bo Karlsson 

KLAR! ETT TRUMPET 

Hermann Stefansson Milan Polak 
Magnus Toresson 

TROMBON 

Torbjörn Marcus 



Norrbottens 
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