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” J A  S E  O O L A N N I N  

S O T A  O L I  K A U H I A … ”



Det så kallade slaget vid Halkokari
utspelade sig under Krimkriget (1853–56) 
den 7 juni 1854 mellan engelsmän och 
Gamlakarlebybor förstärkta av ryska 
styrkor. Den brittiska flottans soldater, 
officerare och matroser anlände med 
ångfregatterna Odin och Vulture till 
Gamlahamnsviken med avsikt att ta i land 
och bränna hamnområdets magasinvaror. 
Förhandlingarna gick i stöpet redan i 
tidigt skede och engelsmännen 
förberedde för attack. Manskapets attityd 
var bekymmerslös och övermodig i stil 
med kolonisationsimperiets. Hundra yard 
innan landstigning överraskades 
engelsmännen av ett förödande skott. 
Nyheten om engelsmännens ankomst

kom från Uleåborg och Brahestad och 
tack vare kommerserådet Anders Donners 
hjälp hann Gamlakarlebyborna förbereda 
sig.
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Den lokala säljägaren och bonden Matts 
Kankkonen gjorde väl ifrån sig i 
skottlossningen med sina sju räfflade 
gevär. Gamlakarlebyborna avvärjde 
landstigningsförsöket och tog bland annat 
en engelsk barkass som krigsbyte. Denna 
skeppsbåt finns till påseende i Engelska 
parken. Månne Gamlakarlebyborna 
hemföll åt ironi då de namngav parken?

Matts Kankkonen. Litografi av Wladimir Swertschkoff, 

Museiverkets bildsamling, historiska bildsamlingen, Enckells

samling. CC BY 4.0.



Enligt skeppsläkaren Edward Cree läm-
nade den brittiska flottans soldater, office-
rare och matroser Odin och Vulture för en 
utflykt till Gamlahamnsviken rökandes 
pipa och med vapnen oladdade. I detta 
avseende blev de helt överrumplade av 
Gamlakarlebys försvarare. När den brit-
tiska ledbåten var på ca 100 yards avstånd 
från försvarspositionerna fälldes träbarri-
kaderna och båten träffades av den första 
skottsalvan. Matts Kankkonen nämns ha 
skjutit med sju räfflade gevär, som räcktes 
över åt honom i skjutställning av sex eller 
sju laddande män. 

Skottlossningen var ihållande och de 
första skottsalvorna var förödande. Då 
röken hade skingrats syntes ingen i 
upprätt läge i landstigningsbåten, också 
årorna var övergivna. 

En av Halkokariträff-

ningens hjältar, 

kommerserådet Anders 

Donner (1796–1875), 

avbildad av Wladimir 

Swertschkoff (1855). 

Bild: K.H.Renlunds

museum, Marcus Riska.



Den engelska kaptenen Sullivan skriver 
senare i ett brev att den sammanlagda 
förlusten för britterna var 46 man. I 
verkligheten dog bara en del av den 28-
mannade besättningen på Vultures
landstigningsbåt. Om löjtnant Edward 
Carrington, som varit på Odin, sägs det att 
han dog till följd av Kankkonens första 
skott som träffat mitt i huvudet. 

Den 15-åriga officerskandidaten Henry 
Anthorpe träffades i lungorna, och fastän 
kirurgen Cree gjorde allt för att rädda 
honom dog han trots allt följande morgon 
kl. 8. Flottans tursammaste man var 
marinkårens löjtnant Arthur Lewis. Han 
klarade sig oskadd trots att halva hans 
mustasch sköts loss.
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