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FÖRORD 

Jag läser till gymnasielärare i geografi och som ett moment i kursen Geografi C för 

lärarutbildningen ingår att skriva en C-uppsats. Jag har bott hela mitt liv i Boden och sett hur 

staden har förändrats. Min nyfikenhet över hur Boden såg ut för länge sen, varför den blev 

järnvägsknut och vad som kan hända i framtiden, gjorde att jag ville skriva min uppsats om 

den utveckling som Boden varit med om under många år. 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

Under min uppväxttid på 1960-talet upplevde jag Boden som en idyllisk stad att leva i. Många 

bodensare arbetade inom försvaret eller på centrallasarettet. Det fanns flera statliga verk, 

bland andra postverket, televerket och SJ, som sysselsatte många medborgare. Det fanns även 

många små privata arbetsgivare och en framåtanda som var positiv. På 1990-talet började en 

stor omställning för Boden och dess invånare. Det beslutades att hela centrallasarettets 

verksamhet skulle flytta till det nybyggda sjukhuset i Södra Sunderbyn. Strax därefter kom 

försvarsbeslutet om en stor omorganisation inom försvaret. Det gjorde att många personer 

flyttade till andra orter. Syftet med denna uppsats var att jag ville studera hur Boden sett ut 

från dåtid till nutid, historiskt och genom ett natur- och kulturgeografiskt perspektiv. Några 

frågor som jag ville få svar på var varför det byggdes en järnvägsknut i slutet av 1800-talet 

just i Boden, hur befolkningen har förändrats från 1500-talet och till nutid, och även få fram 

lite om framtiden. Kommer Boden att gå tillbaka till ett byasamhälle eller bli en sovstad till 

Luleå? Den litteratur jag läst har mest handlat om Boden fram till mitten av 1900-talet. För att 

få fram fakta ur verkligheten har jag använt mig av den empiriska metoden intervju och de 

personer som jag intervjuat är bodensare i själ och hjärta. Den första stora händelsen i Bodens 

historia var när kyrkan byggdes, den var färdig 1831. Den andra var när norra stambanans 

sträckning kom att fogas ihop med malmbanan 1894 och Boden blev därmed Norrbottens 

järnvägsknut. Den tredje företeelsen var när fästningen började byggas och garnisonen i 

början på 1900-talet kom till Boden. Från att ha varit en liten by med ett fåtal invånare 

började en expansiv befolkningsutveckling som kulminerade i slutet av 1960-talet. På 1990-

talet öppnades den hemliga staden Boden för alla att vistas i och idag skapas nya arbeten 

genom turism och att småföretagandet ökar. Vad kommer att hända med Boden i framtiden? 

Den som lever får se. 
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1. INLEDNING 

 

 

 
         Figur 1. Bodens centrum (året okänt)                     Källa: Gengassidan (2007) 

 

 

Det finns en plats på jorden 

där solen aldrig ler 

den platsen heter Boden 

dit vill jag aldrig mer 

 

    (Känd dikt med okänt ursprung) 

 

1.1 Bakgrund 

Jag är född i slutet av 1950-talet och hela mitt liv har jag levt och arbetat i Boden (se figur 1). 

Under min uppväxt har jag sett hur befolkningen och strukturen på samhället har förändrats 

under tiden. Fram till 1990-talet var Boden en stad med stor tilltro på framtiden. Det fanns 

stora arbetsplatser som centrallasarettet och försvaret. Nu finns inte längre centrallasarettet 

kvar i Boden utan det har uppförts ett nytt sjukhus mellan Luleå och Boden, Sunderby 
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sjukhus. Försvaret som under sin storhetstid hade flera regementen (se tabell 2) med 

sammanlagt 7000 befäl, soldater och anställda (FOI, 2007), har nu minskat med flera 

regementen. Det har fått till följd att många anställda tillsammans med sina familjer har flyttat 

till andra orter i Sverige. För att bevara lite av den militära strukturen finns numera; ett 

försvarsmuseum som visar svensk försvarshistoria från slutet av 1800-talet och framåt, ett av 

forten i Bodens fästning (Rödbergsfortet) har öppnats för allmänheten och är nu för tiden ett 

känt turistmål, och det finns även ett pansarmuseum som visar upp stridsvagnar och andra 

fordon.  

     En del statliga institutioner och även privata arbetsgivare har först flyttat från Boden till 

Luleå, för att nu flytta vidare till andra orter. Konkurrensen om nya arbetstillfällen är stenhård 

mellan kommunerna. Alla vill att jobben ska komma till den egna orten. Den senaste striden 

mellan Bodens kommun och Arvidsjaurs kommun handlade om det samverkansavtal, 

gällande försvarsfrågor i länet, som finns upprättat bland länets alla kommuner. Efter ett 

beslut i riksdagen föreslogs Arvidsjaur bli ett centrum för ett militärt och civilt test- och 

övningscenter. Samtidigt gjorde Boden en egen utredning. På grund av det anser Arvidsjaur 

att Boden gått bakom deras rygg (Sveriges Radio, 2007a).  

     Jag minns i mitten av 1960-talet, när jag som barn på vintern åkte skridskor där 

Prästholmsskolan nu ligger. Jag och mamma åkte skidor till Pagla med rastuppehåll vid 

kläppen för att äta apelsin. Väl framme i Pagla fick jag varm choklad med vispgrädde och en 

stor kanelbulle, som såldes i fiket. På sommaren cyklade jag och badade; till Kläppen som låg 

alldeles bredvid kyrkan, till Vitsand med det iskalla älvvattnet eller till Aldersjön som 

fortfarande är en populär badplats. Jag kommer ihåg vilken uppståndelse det blev när 

tidningen Norrländska Socialdemokratens (NSD) kontor och tryckeri flyttade till Luleå, och 

minnet av ishockeymatcherna mellan Boden och Luleå var rena rama kampen mellan 

invånarna i kommunerna. Det gällde att man satt på rätt sida i ishallen.  

     På 1970-talet lekte livet och min första anställning var på ett statligt verk som jag då 

trodde skulle vara min arbetsplats resten av mitt liv. Statens kaka är säker är ett uttryck som 

var mer regel än undantag då. Nu är det precis tvärtom. År 2008 läggs hela Svensk 

kassaservice ner och mitt förra yrke som postkassör kommer inte längre att finnas kvar.  

     Den tilltro som fanns då jag växte upp men som nu inte finns längre, gör att jag börjar 

fundera över min egen framtid. Vill jag verkligen bo i Boden hela mitt resterande liv eller ska 

jag göra som så många andra, flytta någon annanstans? Naturligtvis beror en viss del av min 

undran om jag kommer att få något jobb i närheten av min bostadsort. För närvarande läser 

jag till gymnasielärare i geografi och känner en stor oro om vad som kommer att hända med 
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mitt kära Boden i framtiden. Varje vecka kommer nyheter som har med Boden att göra. 

Många gånger är det negativ information, men det finns eldsjälar som kommer med nya idéer 

och som kan ge bygden ett tillskott till ett positivt nytänkande. Vad kommer att hända med 

Boden i framtiden? Denna uppsats kommer att handla om Bodens förändring fram till idag 

och även se in i framtiden. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka Bodens tidiga utveckling till nutid och potentiella 

framtid. Då Boden varit utsatt för flera företagsflyttar i slutet av 1900-talet är det intressant att 

se hur befolkningsutvecklingen varit under tiden. Till min hjälp kommer jag att använda mig 

av följande frågor. 

 

Några frågeställningar:  

 

• Varför byggdes det en järnvägsknut i slutet av 1800-talet just i Boden?  

• Hur har befolkningen förändrats under tiden? 

• Hur kommer Boden att se ut i framtiden? Tillbaka till ett byasamhälle eller en sovstad 

till Luleå. 

 

1.3 Begränsningar 

I uppsatsen har jag valt att kort berätta om Bodens tidiga historia och uppkomst, både 

geografiskt och tidsmässigt. Jag har begränsat mig till att endast berätta om några av alla de 

byar som finns runtomkring Boden. I avsnittet om Boden på 1900-talet har jag enbart tagit 

med de stora arbetsplatserna som mest har präglat utvecklingen. Det hade varit intressant med 

att jämföra befolkningsförändringen i Boden mellan kvinnor och män, främst för att se om 

förhållandet mellan dem förändrades när centrallasarettet las ner och det nya sjukhuset 

byggdes i Södra Sunderbyn, men jag har valt att se till hela populationen. Jag har valt att från 

1950-talet fördjupa mig mer om hur stadsplanering/stadsbilden såg ut i Boden, för att få en 

känsla av hur det såg ut då.  
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1.4 Metod  

Metoden beskriver den strategi som används för att arbeta vetenskapligt och komma fram till 

ny kunskap. Enligt Gren & Hallin (2003) finns det tre generella sätt: 

     Den induktiva metoden startas med observation för att få fram empiriska fakta. Därefter 

undersöks och analyseras empirin om det finns potentialer till att dra några slutsatser av det 

insamlade materialet och finna en teori.  

     Den deduktiva metoden utgår först från teorin för att sedan genomföra den empiriska 

undersökningen. Efter undersökning och analys kontrolleras ”om teorin kan verifieras 

(bekräftas) eller falsifieras (teorin ger inte det förväntade resultatet och förkastas).” Många 

gånger används en hypotes (påstående eller antagande) i undersökningen för att kunna 

klargöra något. ”Om dessa hypoteser kan verifieras empiriskt finns det empiriskt stöd som 

bekräftar dem.” Visar undersökningen ”att hypotesen falsifieras betyder det att den saknar 

empiriskt stöd och att den kan vara felaktig” (Gren & Hallin 2003, s. 35-36). 

     Den sista metoden är en blandning av de två ovan nämnda metoderna och kallas för 

abduktiv metod. Undersökningen görs växelvis, ibland används material från en teori och 

stundom från ett empiriskt material. Idag är det den abduktiva metoden som representerar en 

vetenskapsuppfattning inom samhällsvetenskaperna, att teori och praktik verkligt fungerar bra 

ihop med varandra (Gren & Hallin, 2003).  

     Den metod som används i denna uppsats är den abduktiva metoden, då både 

litteraturstudier och empiriskt material kommer att användas omväxlande. 

 

1.4.1 Intervju som metod 

Enligt Starrin & Renck (1996, s. 53-58) definieras kvalitativ intervju som ”En metod för att 

utröna, upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheten eller egenskapen hos någonting.” Den 

kvalitativa intervjun bildas genom ”interaktion mellan minst två personer där både intervjuare 

och intervjuperson reagerar på och påverkar varandra.” Allt eftersom intervjun fortgår, 

beroende på utvecklingen av tidigare frågor och svar, kommer intervjun att förbättras 

ytterligare (Starrin & Renck, 1996). Då en del av uppsatsen kommer att handla om Bodens 

framtid ansågs intervju den metod som är bäst lämplig i sammanhanget. I den kvalitativa 

metoden som kan ha ett förklarande syfte är det uppfattning, åsikter, tyckanden, kunskaper 

och tolkning av materialet som är det fundamentala. Intervjuaren bör innan mötet med 

informanten förberett frågor och vara påläst inom ämnet för att kunna tillgodogöra sig mesta 
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möjliga information. Ibland kallas intervjun för en vägledd konversation. Då gäller det för 

intervjuaren att vara uppmärksam, vaken och ha fantasi för intervjusamtalet kan både vara 

oförutsägbart och det kan uppstå många oförutsedda händelser. 

     Den kvalitativa intervjun anses i huvudsak som en språklig händelse som beror på sociala 

samband i förhållande med vägledande normer. Oklarheter fångas upp genom samtalet som 

helhet. Därför är det nödvändigt att även de verbala och icke-verbala signalerna noteras som 

till exempel pauser, avbryter i meningar, avbrott och då man talar i mun på varandra. Även 

gester, olika ansiktsuttryck, kroppsspråk och rörelser är nödvändiga och bör därför 

uppmärksammas vid intervjun (Holme & Solvang, 1997). 

     Ejvegård (2003) skriver att intervjun är en muntlig teknik och frågorna är i de flesta fall 

strukturerade och Starrin & Renck (1996) menar att det finns även andra sätt att skilja på olika 

slag av intervjuer, som extensiv-intensiv- och formell-informell intervju.  

     Beträffande undersökningens tillförlitlighet (Holme & Solvang, 1997) används begreppen 

reliabilitet (pålitlighet) och validitet (giltighet). Med reliabilitet menas om mätinstrumentet 

ger pålitliga resultat och med validitet menas om undersökningen mäter det som ska mätas.      

I den vetenskapliga processen finns ytterligare faktorer som kan påverka resultatet. Holme & 

Solvang (1997) skriver om fördomar och förförståelse (egen uppfattning/tolkning om en 

händelse). Både intervjuare och informant är präglade av egna erfarenheter och därför är inte 

alltid alla svar objektiva. De menar vidare att ”Fördomar är också viktiga ingredienser i vårt 

sätt att nalkas en undersökning” och att de ”är socialt grundade subjektiva uppfattningar om 

det fenomen vi ska studera” (Holme & Solvang 1997, s. 95). 

 

1.5 Material 

För att få fram fakta till uppsatsen har litteraturstudier gjorts och för den empiriska delen av 

undersökningen används den kvalitativa metoden intervju. Mest kommer litteratur som 

handlar om Boden att användas. För att redovisa befolkningsförändringen används statistik 

från litteratur och inhämtade uppgifter från Internet. Genom intervjuerna kommer jag att få 

fram fakta. För att förstärka uppsatsens trovärdighet kommer informanternas berättelser och 

upplevelser om Boden från 1950-talet och framåt att refereras in i texterna.  
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1.6 Genomförande av intervjuer 

Två personer valdes till intervjusamtalen, en man och en kvinna. Deras bakgrund är olika men 

båda två ser sig själva som bodensare i själ och hjärta. De personer jag valt att intervjua har 

båda Bodens kommun som arbetsgivare men arbetar på olika förvaltningar. Det jag ville få 

fram på genom intervjuerna var hur Bodens stad såg ut på 1950-talet och framåt, hur 

företagsamheten såg ut tidigare i Boden och vad som väntas framöver. Med tanke på deras 

olika egenskaper anser jag att de tillsammans har tillfört undersökningen goda kunskaper om 

Boden. Intervjuerna genomfördes var för sig och för att komma ihåg vad som berättades 

under intervjun spelades samtalen in på bandspelare. Syftet var att kunna återge samtalet utan 

att förändra deras svar. Informanterna godkände inspelningen och jag informerade om att 

banden skulle makuleras efteråt. Intervjufrågorna redovisas i bilaga 1. 

     Informant 1, som här kallas för Lennart, är 60 år och i 10 års tid varit chef på sin 

förvaltning. Han är född i Västerbotten och för 20 år sedan fick han jobb inom en annan 

myndighet och flyttade till Boden. 

     Informant 2, som här kallas för Katarina, är 52 år och är sedan tre år tillbaka sekreterare på 

en förvaltning. Hon är född i Boden och har varit Boden trogen förutom under några år när 

hon studerade på annan ort. Hon har även jobbat med olika yrken tidigare.  

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fyra huvudavsnitt. Den börjar med en inledning om bakgrund och syfte 

med denna uppsats, vilka begränsningar jag använt mig av och de metoder och material som 

nyttjats. Andra avsnittet i uppsatsen handlar om teorin, som innefattar kulturgeografi och 

samhällsteorierna; socialkonstruktivism och struktureringsteorin. Vidare är uppsatsen skriven 

i kronologisk ordning. Tredje avsnittet börjar med en beskrivning av berggrunden och 

topografin runt omkring Boden och vidare med en kort historik om Bodens utveckling fram 

till slutet av 1800-talet. Befolkningstillväxten under åren 1543-2005 redovisas därefter och 

visar tillväxten i diagram och siffror innan faktadelen för utvecklingen under 1900-talet 

börjar. Vidare beskrivs i tredje avsnittet Bodens utveckling under 1900-talet med en närmare 

presentation av de stora arbetsplatserna, näringslivet och kulturlivet. Sist i avsnitt tre beskrivs 

med några exempel Bodens avveckling och framtid. I det fjärde avsnittet slutförs uppsatsen 

med en avslutande diskussion. 
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2. TEORI  

Enligt Gren & Hallin (2003, s. 8) definieras geografi: ”Jordbeskrivning, vetenskapen om 

jordens och jordytans olika företeelser samt deras utbredning och relationer.” Inom den 

naturvetenskapliga grenen kallas det för naturgeografi och kulturgeografi när det handlar om 

samhällsvetenskaplig inriktning. Den geografiska dimensionen är en kombination av 

korologiska-rumsliga och natur-kultur perspektiv. Kulturgeografin studerar hur människan 

utnyttjar jordens resurser och hur naturlandskap förändras till kulturlandskap samt de olika 

samband dem emellan som råder. Kultur är en beteckning för konst och byggnader men även 

en tolkning av människor med samma språk, religion eller unisona traditioner. 

     En beskrivning av geografiämnet kan göras med parollen - Geografi är världens äldsta 

ämne. Under mänsklighetens livstid har människor färdats för att upptäcka världen och för att 

kunna beskriva och förvalta det till eftervärlden. Många upptäcktsresande, äventyrare och 

geografer har blivit berömda för sina exceptionella eskapader som blivit världshändelser. Idag 

är vi i högsta grad medvetna om olika länder, befolkningen, strukturen, urbaniseringen och de 

globala miljöproblemen som finns runt omkring oss. En utveckling som sker kontinuerligt är 

när verkligheten/omvärlden förändras, som till exempel när länder får nya gränser eller byter 

namn. Kartor och uppslagsböcker blir inaktuella. Idag används framförallt Internet till att hitta 

aktuell information. Det finns två kulturgeografiska ansatser. Den systematiska ansatsen där 

inriktningen går mot ett begränsat ämnesområde. Frågorna handlar om studerandet av en eller 

några händelser till exempel befolkning, kommunikationer och olika slags hushållning. När 

forskaren vill foga ihop kunskaper för att se hur olika händelser kan påverka varandra och 

avgränsar sin ansats mot ett begränsat geografiskt område kallas det för integrativ sats.  

     Vidare skriver Gren & Hallin (2003, s. 51) att under 1600-talet delades geografin upp i en 

generell (universell) del, där jorden behandlas som en helhet, och en specifik del (korologisk), 

där geografin riktas mot länder eller regioner. ”Geografens uppgift blir att beskriva jordytans 

olika delar. Grundproblemet [...] är hur objekt, verksamheter, infrastruktur, naturförhållanden, 

eller annat som finns inom ett geografiskt avgränsat område, är relaterade till varandra och 

tillsammans bildar en plats eller region.” För att känna till och legitimera geografiämnet bland 

vetenskaperna behövdes argument som integrering av fysiska och kulturella omständigheter.  

     De samhällsteoretiska aspekterna kan relateras till kulturgeografin. Samhällsteorin 

fokuserar på det sociala livet och den kulturgeografiska traditionen och framhäver materiella 

förhållanden i bestämda geografiska miljöer (rum, landskap och platser). Genom att utveckla 

och relatera till varandra kan begrepp om den sociala världen och dess teorier framställas i ett 



 8

nytt perspektiv. Samhället är inte ett statiskt objekt utan tvärtom både historiskt och 

geografiskt föränderligt. Det sociala livet är inte detsamma nu idag som det var i början av 

1900-talet, det medför att det tillkommer nya teorier eller teorierna omformuleras i takt med 

att vi får en allt större vetenskaplig kunskap. En grundläggande punkt i samhällsteorin är 

studier av människan som social varelse och som konstrueras av samhället, samtidigt som 

människor står bakom samhällskonstruktionen. Genom studier av humanitära samband mellan 

människor kan det sociala livet förstås som sociala konstruktioner.  

 

Socialkonstruktivism utgår från att föreställningarna om verkligheten skapas 

genom social interaktion mellan människor (även vetenskapen) och inte 

direkt från den verklighet som studeras. […] Kön, ras och natur är exempel 

på hur människor konstruerar begrepp om världen som ett sätt att förstå den, 

utan att dessa har något direkt ursprung i en oberoende yttre värld. 

Socialkonstruktivism innebär inte att man förnekar en yttre värld, bara att 

människan inte kan undgå de sociala sammanhang och de sätt att betrakta 

den värld som hon lever i. (Gren & Hallin 2003, s. 73) 

 

En annan teori är struktureringsteorin som handlar om ”… i vilken utsträckning människors 

handlingar styrs av samhälleliga strukturer respektive av deras fria vilja.” (Gren & Hallin 

2003, s.78). Sociologen Anthony Giddens har gjort försök till att lösa denna problemställning. 

Teorin bygger på att alla sociala strukturer, de kan vara begränsande och öppna för 

förändringar, omskapas genom människors interaktion och vardagliga handlingar, framförallt 

genom att återge eller förändra strukturen kontinuerligt. Giddens använde sig av tid och rum 

och det fick en speciell betydelse för hur de sociala strukturerna formas och skapas. Ett 

exempel är när en arbetsplats återskapas varje dag med de sociala relationer som finns och 

samspelet mellan människorna. Ett annat exempel är när handlingar sker på andra platser, att 

de kan få återverkningar på platser som inte var avsedda för ändamålet (Gren & Hallin, 2003). 
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3. RESULTAT 

 
Någonstans bakom varje människa finns ett landskap som bestämmer hennes 

yttre villkor. Någonstans inom varje människa finns ett inre landskap. Det 

yttre och det inre landskapet är med tusen fina trådar förbundna med 

varandra. De ger oss identitet. 

 

Edberg (1980), citerat efter SNA (1994, s. 152) 

 

 

 

3.1 Berggrund och topografi  

Namnet Boden härstammar troligtvis från bodarna, sjö- eller fäbodarna. Den fasta 

berggrunden runt Boden består av urberg som bildades för ungefär 1880 miljoner år sedan, 

svekofennisk berggrund. I den ingår metamorfa sedimentära och vulkaniska bergarter som 

innehåller yngre granit, pegmatit, syenit och pertitsvitens bergarter (SNA, 1998). En gång i 

tiden var urberget som ett peneplan, ett nästan plant område som blivit till genom erosion. 

Under tidens gång, genom vittring, inlandsisens och vattnets erosion, har dalgångar 

uppkommit och idag sticker enstaka berg upp, så kallade restberg. För drygt 9000 år sedan 

stack bergen upp ur havet som små öar och på grund av landhöjningen (idag ca 0,9 cm/ år) 

började landskapet så småningom bli en plats som kunde befolkas. 

     När den senaste istiden var slut nådde havet ungefär 200 meter över den nuvarande 

havsnivån och älvens mynning fanns långt ovanför Boden - ungefär 13 mil från nutidens 

kustområde. Idag befinner sig Boden 11 meter över havet. Landhöjningen startade direkt efter 

det isen smält och allt eftersom landet höjdes bildades deltaområden vid älvmynningen. Ju 

mer landet höjdes och älven ändrade på sin framfart ändrades också deltaområdena och nya 

deltan bildades. Följaktligen består marken runt Boden av gamla havsavlagringsområden, som 

gör att människorna som levde och bodde i området livnärde sig på jakt, fiske och att bruka 

den näringsrika jord som bildats under många, många år (Brännman & Nilsson, 1943). 

     Luleälven är 45 mil lång och mynnar ut i Bottenviken intill Luleå. Uppströms efter älven 

är landskapet vidsträckt och flackt. Vid Sävast och norrut förbi Boden börjar älvdalen bli mer 

markerad för att längre upp tränga ihop sig rejält. ”Det kan emellertid sägas utan risk för 
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överdrift, att sträckan av Luleälv från Sävast till Bredåker måste hänföras till de naturskönaste 

trakterna i övre Norrland. Detta gäller särskilt serien av forsar från Heden till den s.k. 

Grubban nedanför Boden” (Nordsten 1947, s. 9). 

 

3.2 Historik 

I historisk tid var Övre Norrland en förbisedd och vanlottad landsända trots att arealen är 

större än Holland-, Belgien- och Danmarks yta tillsammans. Svenska statsmän saknade insikt 

om 1/3 av Sveriges yta och krigade hellre med länder söderut. En orsak till oviljan att 

använda marken norrut kan vara de stora kommunikationssvårigheter som rådde. Hamnarna i 

norra Sverige var istäckta cirka fem månader per år och området var ett väglöst land. 

     Kronan började dela ut mark till adeln och högt uppsatta män inom kyrkan, som i sin tur 

fördelade jorden till nybyggare. Under en tid gavs det dessutom skattefrihet för dem som 

bosatte sig i norra Sverige. Folket började flytta till landet i norr med hopp om att få egen jord 

att odla på och därigenom få ett bättre liv. Nybyggarna satsade sin bosättning utefter 

vattendragen där jorden var som bördigast och som en naturlig del av landskapet kunde 

älvarna användas som trafikleder. På grund av det uppkom den långsträckta socknen efter 

Luleälvdal, från kusten och upp mot norska gränsen. Älven hade den fördelen att det fanns 

mycket fisk, som exempelvis lax och gädda, i de strömmande forsarna och intill de mer 

stillastående flödena. Fisken användes av befolkningen som basföda och som handelsvara 

(Nordsten, 1947). 

 

3.2.1 Kommunikationer 

Fortfarande på 1200-talet gick det att segla med fartyg ända fram till Bodenforsarna, som låg 

två mil uppströms Gammelstad. På den södra sidan av älven ligger byn Heden och på den 

norra sidan av älven finns byn Vittjärv (se figur 2). På kartan syns hur Boden såg ut troligtvis 

i slutet av 1800-talet. Malmbanan mellan Luleå och Narvik finns med, men inte stambanan 

som invigdes 1894. Hedens by finns nere till vänster på kartan och Vittjärv ser man uppe i det 

vänstra hörnet. I Hedens by, väster om Boden, sägs det enligt tradition att där låg Luleå 

sockens först av svenskar befolkade by. Vidare har Heden troligtvis haft den äldsta 

marknadsplatsen i området innan den så småningom, på grund av svårigheterna att ta sig över 

Luleälven och landhöjningen, först flyttades till Boden och sen vidare till Gammelstad. Enligt 
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sägnen sägs också att det första kapellet låg i Heden, men det finns ingen dokumentation som 

bevisar det (Bergman, 1990). 

 

 

 
Figur 2. Karta över Boden (året okänt)               Källa: Riksarkivet (2007) 

 

 

 

I södra Sverige var befolkningstillväxten större än i norra delen av landet, och det gjorde att 

uppbyggnaden av städer och samhällen ökade med en snabbare takt i den södra delen av 

landet. Kommunikationerna på land och vatten förbättrades och utvecklades. Vägar byggdes 

för att lättare och snabbare kunna ta sig igenom landet för att försvara Sveriges gränser och 

även kriga mot andra länder, framförallt länder ner mot kontinenten. Handelsvaror från andra 

länder och världsdelar kom ofta till kuststäderna med båt för vidare transport inom landet. 

Hotet från norr togs inte på allvar, för fortfarande ansågs norra Sverige som ett ogästvänligt 

och obeboeligt kallt område. Inga fiender skulle kunna ta sig hela vägen från norr till söder. 

Drottning Kristina beslutade på 1600-talet att bygga en väg för att kunna färdas till norra 

Sverige. Det är den första dokumenterade landsväg som byggdes, kustlandsvägen (se figur 3). 
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                  Figur 3. Kommunikations-karta för Sverige 1863        Källa: Riksarkivet (2007) 

 

 

 

På den högra karthalvan visas hur kommunikationerna mellan södra och norra Sverige såg ut i 

mitten av 1800-talet. Kustlandsvägen, mellan Stockholm och Torneå, var en slingrande väg 

som gick utefter kusten och den anslöt till orter som hade förbindelser med sjöfarten. På den 

tiden utfördes knappt några reparationer av vägnätet, varav standarden på vägarna var mycket 

dåliga. Fortfarande in på 1800-talets mitt fanns det inga direkta vägförbindelser i Övre 

Norrland (Nordsten, 1947). 
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3.2.2 Byggnation av Nederluleå kyrka 

Under 1400-talet bodde det ungefär 2000-3000 personer i Luleå socken varav de flesta ute vid 

kusten. Många hade lång väg att färdas till kapellet och därför beslutades att bygga en ny 

kyrka i Nederluleå socken. Gammelstad var ett samhälle med egen havsvik och en båthamn 

som tog emot de stora fartygen som kom med varor från södra Sverige och övriga världen. 

Där placerades också de stora marknaderna. Det blev en naturlig mötesplats för befolkningen 

att träffas samt för att köpa och sälja sina varor. Då folket redan vant sig vid att komma till 

Gammelstad och fördelarna med dess läge nära kusten, blev valet av platsen för nya kyrkan 

på den högsta punkten i området, Kyrkberget. Den officiella invigningen var 1492 och det är 

en mycket praktfull och imponerande kyrka (Lundholm & Nyström, 1990). 

 

3.2.3 Kyrkoplikten 

Kyrkoplikten växte fram under 1500-talet och den innebar att alla sockenborna skulle besöka 

kyrkan alla söndagar och helgdagar. De som inte kom och var närvarande fick böter som 

straff. Eftersom det var långa avstånd för en del sockenbor ändrades reglerna till att de 

personer som bodde en mil från kyrkan skulle komma till kyrkan varje söndag. De som hade 

två mil skulle närvara varannan söndag, de som bodde tre mil gällde var tredje söndag och så 

vidare (Wännström, 2000). 

 

3.2.4 Byggnation av Överluleå kyrka 

Luleå socken var ett vidsträckt pastorat, som sträckte sig från kusten och 13 mil uppför 

Luleälvdal. Då avståndet var långt till kyrkan i Gammelstad togs beslut om att dela på 

socknen. En diskussion uppstod om var det nya kapellet (se figur 4) skulle förläggas. 

Nederluleåborna ville inte bidra med några kostnader för det nya bygget och dessutom bidrog 

ett nybygge till utbrytning ur moderförsamlingen. Vidare skulle en av prästerna tilldelas det 

nya kapellet och därigenom skulle de gå miste om lördagspredikningarna, som var ett 

eftertraktat lördagsnöje. Men det största hindret för beslutet om var det nya kapellet skulle 

ligga, var bråket mellan de båda byarna Vittjärv och Heden (se figur 2), som ligger strax 

utanför Bodebyn (Bodens by). Befolkningen i Vittjärv och byarna på den norra sidan ville 

fortfarande åka till Nederluleå kyrka. Ett argument som angavs var svårigheterna att ta sig 
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förbi de strida forsarna över Luleälven för att ta sig till Hedens by. Hedborna ville att kapellet 

skulle förläggas till Heden bland annat för att det tidigare funnits ett kapell där (enligt 

sägnen), och att de var den största byn i området (se figur 5). 1823 gav Kungl. Maj:t i uppdrag 

åt landshövdingen och domkapitlet att bestämma var det nya kapellet skulle byggas. Heden 

och Vittjärv var stora byar med fler invånare än vad som fanns i Bodebyn. Till slut kom 

landhövdingen med ett förslag som var en kompromiss, att bygga den nya kyrkan på kläppen i 

Bodens by. Kyrkan var färdigbyggd år 1831 (Nordsten, 1947).  

 

 

 
 

            Figur 4. Överluleå kyrka 1834            Källa: Svenska kyrkan (2007) 

 

 

 

3.2.5 Slutet av 1800-talet 

Vid Hedens färjställe (uppströms nuvarande Hedenbron) inträffade 1859 en stor färjeolycka 

(12 personer drunknade) som gjorde att marknaderna inte längre kunde hålla till i Heden på 

grund av svårigheter att ta sig över Luleälven. Det blev Bodens by som fick ta över 

marknaderna istället. Nu blev området runt kyrkan centrum för handel och marknader och 

följden blev att medborgarna bosatte sig närmare kyrkan. Befolkningen ökade snabbt (se figur 

6) och det utgjorde i sin tur starten på en snabb utveckling av Bodens by. Det planerades för 

400 kyrkstugor och byggnationerna runtomkring kyrkan började för de invånare som hade 

lång färd till kyrkan (tio kilometer eller längre). År 1919 fanns 128 stugor kvar. När 
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kommunikationerna så småningom blev bättre minskade behovet av att ha en bostad vid 

kyrkan. Kyrkstugan blev då antingen riven eller man tog med sig den hem till gården 

(Bergmark 1980, Wallström 1982). 

     I och med järnvägens ankomst 1894 startade många olika byggnadsverksamheter i Boden, 

som exempel stationsgårdar och bangårdar. Men det var inte bara fördelar, utan det inträffade 

även negativa effekter med befolkningsökningen. Eftersom det inte fanns någonstans att lämna 

sopor och avfall låg det avskrädeshögar lite varstans utomhus. Att få rent vatten var också en 

viktig del för samhällets vidare utveckling. Det fastställdes att insatser inom vägnätet, 

renhållningen och vattenförsörjningen var viktigt att reglera och för att kunna styra tillväxten 

inom samhället. De hälsosamma insatserna förbättrades och järnvägsknutens betydelse för 

samhället gjorde att fler och fler lockades att flytta till Boden. De styrande i Boden kom efter 

många och långa diskussioner fram till att förhållandet i samhället framöver behövde regleras. 

Genom att bilda ett municipalsamhälle gällde 1874 års byggnadsstadga för rikets städer och en 

stadsplan kunde upprättas. Beslut togs och 1898 blev Boden municipalsamhälle (Bergmark 

1980, Nationalencyklopedin 2007). 

     Nu började Boden bli ett attraktivt område. Hit flyttade personer som var engagerade i 

handel och olika yrkesområden, varav många sysslade med egna hantverksarbeten. Innan 

1800-talets utgång fanns det i Boden bland annat guldsmed, målare, plåtslagare, bokhandel, 

svagdricksbryggeri, urmakare, klädeshandlare, bankkontor, snickeriverkstad, möbelhandlare, 

tryckeri, fabrikörer med sko- och lädertillverkning, såg med hyvleri, järnhandel, tegelbruk, 

skräddare, syateljéer och slaktare (Bergmark, 1980). Omkring 1880 installerades det ett 

telefonnät mellan Boden och Unbyn med ca 20 abonnenter. Boden fick statstelefon 1895 med 

18 abonnenter (Brännman & Nilsson, 1943). 

 

3.3 Befolkningsutveckling 1543–2005  

Från 1543 års jordebok hade Bodebyn (Bodens by) 7 bönder. År 1559 fanns det fortfarande 7 

hemmansägare, men nu antecknades även det totala invånarantalet som var 45 personer. Det 

fanns en piga men ingen dräng. I diagrammet (se figur 5) visas hur invånarantalet såg ut i 

Boden med omkringliggande områden år 1559. Det framgår att år 1559 hade Boden 45 

invånare och vidare att Heden och Vittjärv tillsammans hade 118 personer.  
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Invånare i byarna runt Boden år 1559
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              Figur 5. Stapeldiagrammet visar antalet invånare i Boden med omnejd år 1559 

                                     Källa: Brännman & Nilsson (1943) 

 

 

 

Mantalslängderna på 1700-talet innehåller de personer som skulle mantalsskrivas, dock ej 

minderåriga. I 1770 års mantalslängd för Bodens by fanns 47 personer mantalsskrivna och det 

antalet hölls relativt konstant de närmaste decennierna (Brännman & Nilsson, 1943).  

     På 1800-talet startade den stora befolkningstillväxten i Sverige. Esaias Tegnér myntade 

begreppet freden, vaccinet och potäterna. Det sista stora kriget som förorsakade ansenliga 

krigsförluster var det finsk-ryska kriget 1808-09. Det sista kriget som svenska män deltog i 

var 1814. När männen inte längre behövdes i krig hade de möjlighet att vara hemma och 

arbeta istället. Det gjorde att befolkningen började öka. I början av 1800-talet började 

vaccineringen mot smittkoppor varvid dödligheten minskade. Mot sjukdomen kolera som 

härjade som mest mellan 1834 till 1873, fanns däremot inget vaccin. Potatisen tillförde kosten 

vitaminer, som i sin tur gjorde att människorna fick bättre motståndskraft mot sjukdomar och 

därmed ökade befolkningen. Ökad kunskap och kännedom om hygienen, i synnerhet inom 

förlossningsvården, gjorde att barndödligheten minskade (Svenska emigrantinstitutet., 2007). 

Det sammantaget tillsammans med industrialiseringen, som startade i mitten av 1800-talet, 

gjorde att befolkningsstrukturen förändrades från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.  

     I Sverige ökade populationen starkt under 1800-talet och i diagrammet (se figur 6) visas 

befolkningsökningen i Boden under 1800-talet. År 1805 fanns 130 personer i Bodens by, och 
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nu noterades även barnen in i mantalslängden, fast utan födelsedatum. På 1830-talet hade 

befolkningen ökat till cirka 300 personer och i slutet av seklet fanns det cirka 2000 invånare i 

municipalsamhället Boden. 

 

 

Bodens befolkningstillväxt under 1800-talet
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                Figur 6. Linjediagrammet visar tillväxten under 1800-talet i Boden  

                   Källa: Brännman & Nilsson (1943) 

 

 

 

I tabellen 1 nedan visas befolkningsutvecklingen i samhället Boden under åren 1902-1911, 

där det framgår hur invånarantalet ökar då fästningen börjar byggas och garnisonen får sitt 

fäste i början av 1900-talet. Tabellen visar att från 1902-1911 ökade antalet anställda inom 

garnisonen med nästan 1300 personer. Det förde med sig att även den civila delen av 

befolkningen ökade. 

 

 Tabell 1. Invånarantalet i Boden 1902-1911. 
 
 

 
 

 

   Källa: Bergmark (1980) 

År 1902 1906 1911

Civila delen 2488 3099 3253

Garnisonen 12 44 1309
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Brännman & Nilsson (1943, s. 66) ger en beskrivning av folket i Boden under åren 1920-

1942: 

Innevånarna i Bodens stad bestå till största delen av inflyttade främlingar från 

landets alla landskap, ett konglomerat av i många stycken heterogena element. 

Det militära inslaget är det dominerande, ett inslag som särpräglat livet i 

staden, i, som det heter på militärt håll, ’världens tråkigaste stad’. 

  

1964 kom lagen om kommunala samarbetsnämnder. Länsstyrelsen i Norrbottens län 

tillstyrkte att Bodens stad, Överluleå och Edefors kommuner samt Gunnarsby församling av 

Råneå kommun tillsammans skulle bilda Bodens kommunblock. Edefors kommunalnämnd 

avstyrkte en sammanläggning med Boden. Den 1 januari 1967 vidgas Boden stad ( Boden, 

Överluleå kommun, Gunnarsby församling) och befolkningen stiger till 24862 personer 

(Bergmark, 1980).  

     Folkmängden ökade fram till i slutet av 1960-talet. Därefter minskade antalet invånare 

fram till 1972 då folkmängden började växa igen. Denna gång höll sig den positiva ökningen 

fram till i mitten av 1980-talet då det än en gång minskade under två år. Befolkningsökningen 

fortsatte därefter fram till 1993 och efter det minskar invånarantalet hela tiden, förutom under 

2004 som visar på en ökning. Från och med 2005 visar befolkningsutvecklingen åter på 

negativa siffror (Boden, 2007). Diagrammet nedan (se figur 7) visar befolkningsutvecklingen 

i Bodens stad från 1920-2005. Observera att fram till 1960 räknas staden Boden som 

statistikunderlag. Från och med 1970 räknas tätorten Boden. Med tätort menas - ort med minst 

200 invånare och ett husavstånd på högst 200 meter. 

     Lennart (Informant 1) menar att Boden hade otur, samtidigt med lasarettsflytten kom nästa 

negativa försvarsbeslut. Sidoeffekten av att jobben försvann blev att många medborgare med 

familjer flyttade till andra orter. Enligt Lennart har ”Boden tappat ungefär 2300 invånare sen 

1994. Många som flyttade var i 20-35 års ålder och det är de som normalt skaffar sig barn. 

Det för med sig att idag är det underskott på barn i 0-5 års ålder.” Han berättar vidare att ”idag 

försöker man skapa alternativ till unga människor att vilja flytta till Boden. Först måste 

avfolkningen bromsas och sen se de möjligheter till att få fler som flyttar in än som flyttar ut. 

På sikt behövs en annan struktur på åldersammansättningen. Det behövs fler barn som föds än 

invånare som dör, för idag är det ett stort födelseunderskott.” 
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Bodens befolkningsutveckling under åren 1920 - 2005
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          Figur 7. Stapeldiagrammet visar befolkningen i Bodens stad under åren 1920-2005 

               Källa: CyberCity (2007), Statistiska centralbyrån (2007) 

 

 

 

3.4 Bodens utveckling på 1900-talet 

Efter 1870 började Bodens by få en allt snabbare utveckling. Nya idéer och förslag om 

kommunikationer växte fram. Tillväxten börjar på allvar och det är framförallt tre saker som 

bidrar till det. 

 

1. Boden blev kyrkby 1831. 

2. Statens satsningar på bygget av norra stambanan där Boden blev den ort som valdes 

som knutpunkt med malmbanan.  

3. Beslutet att det ska byggas en fästning i Boden.  

 

Det förde med sig att även den privata företagsamheten fick en snabb utveckling. Många 

småföretag startade med hantverksmässiga tillverkningsmetoder som exempelvis charkfabrik, 

smidesverkstäder, cementfabrik, trävarutillverkning och tegelfabrik (Wallström, 1982). 
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3.4.1 Järnvägen 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figur 8. Järnvägsstationen i Boden 1893-1894           

                     Källa: Historiskt om Svenska järnvägar (2007). Foto: Samling Stig Nyberg 

 

 

 

I norra Sverige var gruvbrytningen i full gång, men problemet var transporterna till 

utskeppningshamnarna. 1878 kom förslaget om att bygga en järnväg mellan Bottniska viken 

(Luleå) och den isfria hamnen i Narvik, som fick förbindelse förbi malmfälten i Gällivare och 

Kiruna. Med stor försiktighet kom det första malmtåget till Luleå den 12 mars 1888. I södra 

Sverige byggdes järnvägsnätet ut men till Övre Norrland fanns ingen förbindelse annat än 

med båt (några månader per år) och dåliga och krokiga vägar. Staten var intresserad av 

naturtillgångarna som fanns uppe i norr. När den norra stambanan började byggas föreslog 

Kungl. Maj:t 1886 riksdagen en förlängning av banan till Överluleå (se figur 8). Stambanan 

fick inte läggas för nära kusten eftersom den då kunde konkurrera ut ångbåtstrafiken och även 

militära skäl angavs som orsaker till sträckningen av banan. 1890 års riksdag godkände 

förslaget. Därefter började utbyggnaden av järnvägsnätet till Övre Norrland och Boden fick en 

central plats när norra stambanan invigdes av Oskar II tillsammans med kronprins Gustav den 

2 augusti 1894. Riksdagen ville fortsätta med järnvägen fram till Torne älv. Problemet med att 

bygga järnväg till Haparanda var närheten till Finland och de fiender som fanns i öster. Det 

spekulerades i att det skulle bli mer attraktivt och lättare för fienden att ta sig fram via 

ödemarken genom att följa efter järnvägsspåret. Efter sekelskiftet fortsatte utbyggnaden av 

banan från Boden till Haparanda som blev färdig i december 1918 (Bergmark, 1980). 
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3.4.2 Bodens garnison 

 

Tag nu en god karta öfver Norrbotten och sök efter den punkt, där de flesta 

vägarna stöta tillsammans, och du skall finna, att de göra så vid Öfverluleå 

kyrka, eller vid Boden, såsom byn heter. Här träffas sju landsvägar, och här 

är framför allt knutpunkten för järnvägarna, som nu förbinda orten med det 

öfriga Sverige och i framtiden skola förbinda den med Finland och, såsom vi 

hoppas, äfven med Västerhafvet vid Ofoten. Här går den väldiga Luleälfven 

fram, som både utgör en utmärkt förbindelseväg och ett mäktigt hinder för 

fienden. Hejdad af trupper som operera med Boden såsom utgångspunkt och 

stöd, skall han nog ’hafva svårt att hoppa öfver den bäcken’. 

 

Melander (1898, s. 7), citerat efter Nyström & Skeppstedt (1990, s. 27) 

 

 

 

Under åren 1880-1890 var diskussioner i full gång om värnpliktsfrågan och försvaret i norr. 

Övre Norrland hade stora rikedomar i malmen, skogen och vattenkraften som gjorde att 

statsmakten var angelägen om att knyta till sig området. Då stambanan var färdigbyggd blev 

kommunikationerna bättre mellan norra och södra Sverige och det gjorde att befolkningen och 

välståndet ökade i norr. För att skydda den norra delen av landet från fiender fanns önskemål 

om byggnation av ett försvarssystem. Flera utredningar gjordes men till sist övertygades 

riksdagen om att Boden skulle bli den bästa platsen för fästningsbygget. Som positiva 

argument framlades bland annat; avståndet till gränsälven gjorde att det inte kunde komma 

några överraskande moment, topografin var tilltalande då samhället ligger som i en gryta med 

omgivande berg runt om och älven som ett naturligt hinder i landskapet. Riksdagen tog beslut 

år 1900 och 1901 att fästningen skulle byggas i Boden och en garnison skulle också förläggas 

dit. Redan i mitten av 1901 påbörjades arbetena och de avslutades 1914 (Wallström, 1982). 

     De första förbanden, I 19, A8 och Ing 4 (nuvarande Ing 3) kom till Bodens samhälle under 

åren 1904-1907. I tabell 2 visas vilka förband som fanns i Boden under åren 1910 – 2007. Av 

tabellen framgår hur den militära verksamheten växte fram till slutet av 1900-talet. Under 

våren 2000 kom regeringens beslut om omstrukturering inom försvaret. och under 2004 kom 
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ytterligare ett nytt försvarsbeslut. I tabell 2 framgår även garnisonens stora tillväxt från 1960. 

Garnisonens glansdagar var under 1970-talet.  

 

 

Tabell 2. Stationering av förband i Boden 1910 - 2007 

 1910 1940 1960 1990 2000 2007 

Norrbottens regemente  I 19 X X X  X X 

Norrbottens pansarbataljon  P5   X    

Norrbottens regemente med Norr-

bottens pansarbataljon  I19/P5 

    

X 

 

 

 

Bodens artilleriregemente  A8 X X X X   

Artilleriregementet  A9      X 

Bodens ingenjörregemente  ING 3 X X X X   

Norrlands signalbataljon  S3  X X X   

Arméns helikopterskola  HkpS   X    

Norrbottens arméflygbataljon  AF 1    X   

       
          Källa: Nyström & Skeppstedt (1990), Försvarsmakten (2007) 

 

 

 

Under de följande decennierna utvecklades garnisonen och med runt 2000-2500 anställda var 

försvaret en av Bodens största arbetsgivare under 1990-talet (Lennart, 2006). Tillvaron i 

världen förändras och de värderingar, risker och hot som fanns från öster minskade. På 1990-

talet kom de första försvarsbesluten om en stor omorganisation inom försvaret, som gjorde att 

regementen las ned eller flyttades till andra orter. En orsak till de förändringar som 

genomfördes inom försvaret var den snabba teknik- och samhällsutvecklingen som kom i 

slutet av 1900-talet. Många anställda valde att följa med sina förband till den nya orten Nu 

riktas försvaret mot ett aktivt deltagande i ett europeiskt försvarssamarbete (Försvarsmakten, 

2007). 

     Lennart kommenterar försvaret med att ”vi lever i en föränderlig värld och man måste 

alltid ha i beräkningen att försvarspolitiken kommer att prövas och omprövas hela tiden. Det 

som sågs som självklarheter i går är inte lika självklara idag.” 
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3.4.3 När Boden blev stad 1919 

I början av förra seklet var Överluleå socken stor till ytan men antalet invånare var litet och de 

allra flesta levde av jordbruksnäring, jakt och fiske. Men i takt med att befolkningen ökade i 

Boden började det byggas fastigheter bland annat längs färdvägarna, numera Kungsgatan och 

Drottninggatan. Både bostäder och affärer byggdes av trä och utsmyckades ofta med burspråk 

och torn. 1904 fick Boden en stadsplan som gjorde att byggandet reglerades. Ankomsten av 

den militära personalen och järnvägens betydelse i området ändrade strukturen på samhället. 

Utvecklingen gick vidare och så småningom började samhället Boden likna en stad. Under 

många år pågick flera olika utredningsarbeten och till slut den 13 december 1918 kom den 

Kungl. resolutionen och Boden blev garnisonsort, fästningsstad och järnvägsknutpunkt 

(Bergmark, 1980). 

 

Kungl Maj:t har låtit sig föredragas detta ärende och finner, med avseende å 

vad däri förekommit gott förunna Bodens municipalsamhälle, med det 

område, […] stadsrättigheter, under namnet Boden, att tillgodonjutas från 

och med den 1 januari 1919, dock att staden ska tillsvidare i judiciellt 

hänseende bibehållas under landsrätt och tillhöra Överluleå tingslag av Luleå 

domsaga, varjämte i avseende å de ecklesiastika förhållandena ej skall ske 

annan ändring än att Boden skall från och med den 1 januari 1919 utgöra 

eget, från den övriga delen av Överluleå församling skilt skoldistrikt. 

(Brännman & Nilsson 1943, s. 118)  

 

 

 

3.4.4 Centrallasarettet 

I och med Bodens utveckling med fästningen och garnisonen blev det angeläget att anordna 

ett garnisonssjukhus på orten. När Norrbottens regemente 1907 etablerades behövdes mer 

kvalificerad och specialistbetonad sjukvård. Från början bedrevs verksamheten i ett enplans 

trähus vid Hildursborg. Den 1 juli 1911 invigdes den nya rent militära anläggningen på 

platsen där sedermera centrallasarettet låg. Efterhand uppstod önskemål om modernisering 

och att det skulle bli ett sjukhus för militären och civilbefolkningen. Ombyggnationer startade 

och det nya garnisonssjukhuset togs i bruk 1925. Efter det har flera om- och tillbyggnader 
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gjorts under flera decennier (se figur 9). På 1950-talet minskade vårdbehovet av det militära 

manskapet och det blev en ökning för den civila befolkningen istället. 1957 beslutades att hela 

ansvaret skulle lämnas över till landstinget, som vidare skulle utveckla sjukhuset till ett 

centrallasarett för hela Norrbottens län. År 1957 fanns 481 anställda på sjukhuset och 20 år 

senare var personalstyrkan uppe i cirka 2200 hel- och deltidsanställda (Bergmark, 1980). 

 

 

 
                  Figur 9. Bodens garnisonssjukhus på 1960-talet.     Källa: Smärtguiden (2007) 

 

 

 

Redan 1989 börjar landstinget se över hur sjukvården ska se ut i framtiden. Under 1993 

beslutas att lasarettet i Luleå och centrallasarettet i Boden kommer att läggas ner och ett nytt 

sjukhus planeras och uppförs i Södra Sunderbyn. Den 1 september 1999 invigdes Sunderby 

sjukhus och i februari 2000 hade all verksamhet upphört i Luleå och Boden (Norrbottens läns 

landsting, 2007). Numera är största delen av centrallasarettet rivet och bortforslat. 

     Sjukhuset i Södra Sunderbyn befinner sig nästan mittemellan Boden och Luleå, cirka 25 

kilometer från Boden. ”Av den personal som följde med flytten, har de flesta valt att bo kvar i 

Boden. De dagpendlar istället och den dagliga konsumtionen sker i Boden”, berättar Lennart. 
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3.4.5 Bodens utveckling från 1950-talet och framåt 

Katarina (Informant 2) som är barnfödd i Boden minns idyllen och alla de vackra trähusen 

(som tyvärr numera är nedbrunna), trädgårdarna och de små gårdshusen som fanns på 1950-

talet. Huset som hon bodde i var ett flerfamiljshus och i närheten av gården fanns ett stall med 

hästar. Nu är allting rivet och i området där huset stod finns idag en återvinningsstation. Hon 

minns vidare att det fanns många småaffärer, en riktig handelsbod där man köpte varor i 

lösvikt, fiskaffärer och Katalogtempo. Det var det många kvinnor som var hemmafruar och att 

familjerna umgicks på ett annat sätt förr. Det fanns ingen TV eller dator utan man samlades 

på kvällen och umgicks med familjen. Barnen tog mer initiativ förr och var mer kreativa i sina 

lekar. Dagens barn är mer aktiva, men det ska finnas färdiga koncept att gå till. Cafévärlden 

var annorlunda då mot nu. Boden var känd för alla sina caféer och de flesta hade kvällsöppet 

till långt in på kvällarna. Man umgicks genom att gå på café. 

     Katarina fortsätter med 1970-talet. Det var då som hon började märka att Boden började 

förändras, bli mer storskaligt, för då kom Domusvaruhuset och Tempo som medförde att 

special- och småaffärerna försvann. När sedan flyttningstrenden startade menar hon att från 

det NSD flyttat och fram till lasarettsflytten, blev bodensarna blasé och bara konstaterade att 

nu hade ytterligare det jobbet/den arbetsplatsen flyttat till annan ort. Däremot den senaste 

flytten, Institutionen för Hälsovetenskap (IVH), har väckt många bodensares känslor och oro. 

”Ur negativitet föds positiva engagemang istället, som när vi tappade jobb inom den 

offentliga sektorn och statliga jobb så utvecklades småföretagandet istället, och det var ett bra 

medel mot depressionen”, säger Katarina. Hon berättar vidare att ”nu på 2000-talet har Boden 

som stad utvecklats och är väldigt vacker jämfört med hur det såg ut på 1980-talet. Nu finns 

nya fina trottoarer, flera vackra parker som exempelvis Kungsbroparken, vackra busskurer 

och ett fint resecentrum kring järnvägsstation. Det satsas på fina gatlyktor och gamla 

telefonkiosker, man lyfter fram den gamla idyllen igen.”  

 

3.4.6 Näringslivet 

Lennart berättar att på 1950-talet fanns det fortfarande många som bedrev och livnärde sig på 

jord- och skogsbruk. Den offentliga sektorn var väldigt dominerande och han förmodar att det 

fanns rätt många småföretag i Boden på den tiden. Den kommunala organisationen var inte 

särskilt stor. Då fanns det ungefär ett 100-tal tjänstemän jämfört med dagens siffra som är 

2700-2800 anställda. Boden har alltid varit en välmående kommun genom det näringsliv man 
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haft och det har medfört att Boden inte varit så känslig för konjunktursvängningar utan haft en 

jämn utveckling.  

     Nedan visas ett diagram (se figur 10) över hur stor andel av Bodens invånare som under 

åren 1920-1960 arbetade i olika näringsgrenar jämfört med riksgenomsnittet (som är 1). 

Linjediagrammet visar att näringsgrenarna Tjänster och Samfärd är högre i Boden än på en 

genomsnittlig svensk ort. Däremot ligger Varuhandel och Industri under 1 och det betyder att 

näringen är mindre i Boden än på en genomsnittlig svensk ort. 

 

 

 
                     Figur 10. Linjediagram över Bodens näringsprofil 1920 - 1960 

                   Källa: CyberCity (2007)  

 

 

 

I tabell 3 nedan visas den förvärvsarbetande populationen i Boden fördelad på näringsgrenar 

under åren 1920 – 1960 (absoluta tal). I tabellen ser man att jordbruket har minskat med mer 

än 50 procent under dessa 40 år. Industri och tjänster har ökat markant. Varuhandeln fick en 

nedgång som startade på 1930-talet och fortsatte minska tills dess att andra världskriget tog 

slut. På 1950-talet började varuhandeln att öka igen.  
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Tabell 3. Antalet personer som förvärvsarbetar inom olika näringar 1920 – 1960 

ÅR 1920 1930 1950 1960 

Jordbruk 118 51 40 55 

Industri 678 511 1174 1620 

Varuhandel 322 285 566 707 

Samfärd 583 531 803 751 

Tjänster 765 1459 2203 2718 

Husligt 313 239 187 150 

Övrigt   38  

TOTAL 2779 3076 5011 6001 

      Källa: CyberCity (2007) 

 

 

 

Lennart menar att på 1960-talet startade utbyggnaden av välfärdssamhället och då var det bra 

och tryggt att luta sig mot den offentliga sektorn. ”Så här i efterhand vet vi att många av de 

strategiska beslut som togs då i dagens ögon inte var riktigt välbetänkta, men verkligheten 

förändras och med den kunskap som fanns då var det säkerligen kloka beslut”, säger Lennart. 

Han berättar vidare att Boden har haft den högsta sysselsättningsgraden i hela Sverige när det 

gäller kvinnor och bland det högsta när det gäller män, så totalt sett har Boden legat i topp 

tack vare lasarettet och försvaret. 

     Boden är en tjänstemannakommun. Wallström (1982) skriver att 80 procent av alla 

arbetstagare är verksamma inom staten, landstinget eller kommun, varav de flesta inom de 

affärsdrivande statliga verken. Däremot finns knappt någon industriell verksamhet, förutom 

några små sågverk, men däremot är detaljhandeln inom Boden väl representerad. Bergmark 

(1980, s. 443) skriver att Boden har och har haft ”många driftiga och företagsamma män, som 

gjort goda insatser inom mer lokalt begränsade verksamhetsområden.” 

     Lennart menar att Boden har haft en väldigt låg arbetslöshet och 1990 var den nere i 1,5 

procent. Sen 1993 när det första försvarsbeslutet drabbade Boden i negativ bemärkelse, har i 

det närmaste 2500 jobb i den offentliga sektorn på en total arbetsmarknad med 12500-13000 

anställda gått förlorad. ”Boden kommer att klara det på ett relativt bra sätt eftersom det 

balanseras med att folk har flyttat och att det under de senaste tio åren tillkommit 1500 nya 

jobb i den privata sektorn istället. Fram till för tio år sedan var Boden en företagarfientlig stad 

men firmorna hade sin marknad tryggad genom stora beställare. Idag är det den privata 

sektorn som växer och utvecklas. Framförallt är det sällanvaruhandeln som har en sämre 

utveckling på grund av större utbud på andra orter. Ser man Boden-Luleå som en 
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arbetsmarknad, med tillsammans 4000 personer som bor på ena orten men arbetar på en 

annan, finns stora möjligheter till utveckling inom området. Tillkomsten av en galleria i 

Boden kan dämpa avvecklingen när det gäller sällanköpshandeln”, säger Lennart.  

     Fram till mitten av 1990-talet var Boden en stängd och hemlig stad. Utländska medborgare 

var tvungen att söka tillstånd hos polisen för att få hälsa på bekanta och färdas genom vissa 

områden. Efter det att alla restriktioner slopats har turismen tagit ett allt större grepp om 

Boden. Lennart berättar att turism är bra utveckling och ger en bra tillväxt. ”Idag jobbar drygt 

250 personer inom turistnäringen och den ökar ständigt”, säger han. I början av 2000-talet 

kom ett telemarketingföretag som har lyckats med sin etablering i Boden. Idag har de cirka 

200 anställda, varav många av dem är yngre. När de startade sin verksamhet bromsades 

avfolkningen upp. Idag finns också tre framgångsrika företag inom livsmedelsproduktion, 

som tillsammans sysselsätter närmare 100 personer (Lennart, 2006). 

 

3.4.7 Kulturlivet 

I Boden har kulturen alltid funnits till hands i många olika former. Folkmusiken har existerat 

sen lång tid tillbaka. I början av 1900-talet fanns tre regementsmusikkårer inom Bodens 

garnison. Idag finns ingen av dem kvar. Många militärmusiker har även verkat privat i olika 

musikensembler och i den kommunala musikskolan. Bodens orkesterförening bildades under 

1930-talet och musikskolan på 1960-talet. Det finns även flera olika körer; allt från kyrkokör, 

profana körer till vokalensembler. Bodens sångarförbund som bildades 1910 är numera 

avvecklat. En teaterförening startade verksamhet på 1930-talet. 1941 bildades konstgillet som 

ordnar utbildningsverksamhet och utställningar. När medborgarhuset byggdes 1966 fick 

bodensarna en konsert- och teaterlokal (Saga-Teatern) och stadsbibliotek (Wallström, 1982).  

     Katarina berättar om konkurrensen med det nyöppnade Kulturens hus i Luleå. Framtiden 

för kulturlivet i Boden ser inte mörk ut, utan utbudet i Luleå blir till ett komplement istället. ”I 

början drabbar det Boden då det i starten är nyhetens behag, sen blir det att tänka om och inte 

köpa in samma arrangemang som Luleå. Man måste tala om det som är bra hos oss, bland 

annat Björksalen som är en otroligt fin konsertsal. Saga-Teatern är en av Sveriges bästa 

teatersalonger och även som konsertsalong för exempelvis jazzmusik. För att locka publik till 

Boden ska vi utveckla mysighet, vi ska ha det lilla trivsamma, det lilla formatet”, säger hon.  
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3.4.8 Sport 

Boden håller hög klass när det gäller idrott och det finns ett varierat utbud. Man ser positivt på 

ungdomar och deras intresse för exempelvis ishockey, fotboll, innebandy, handboll med mera. 

För många personer är det viktigt att finna sig väl tillrätta i en stad och en trivselfaktor kan 

vara att det finns ett bra föreningsliv inom idrotten. Kan vara en viktig detalj för att locka folk 

att flytta hit.  

 

3.5 Bodens avveckling 

Från slutet av 1800-talet och tills nu har ett antal stora händelser präglat livet i Boden. Många 

gånger med frivilliga uppsägningar, slitsamma flyttningar för familjer med eller utan barn och 

ökad arbetspendling till de närmaste närkommunerna. Men ur negativa åtgärder och händelser 

kan positiva saker utvecklas genom nya och bättre idéer och förslag om en ny framtid i 

Boden. Nedan följer ett axplock av några händelser som inträffat sen 100 år tillbaka. 

     Den första järnvägsverkstaden var förlagd i Luleå, men då stambanan kom till och Boden 

blev järnvägsknut flyttades verkstäderna till Boden 1898. År 1903 utökades verksamheten 

med bland annat en smedja, snickeriverkstad och plåt- och kopparslageri. Redan 1912 började 

flytten tillbaka till Luleå med att lokomotivreparationerna förflyttades till Notviken och 1928 

omplacerades även malmvagnsrevisionerna dit. I Notviken byggdes nya moderna och rymliga 

verkstäder så 1932 överflyttades resten av verksamheten. År 1911 arbetade 210 personer vid 

verkstaden i Boden och tillsammans med förmännen uppgick det totala antalet arbetstillfällen 

till 300. Denna händelse ses som det svåraste slaget ur ekonomisk synpunkt som drabbat 

Boden. 

     Boden ansågs vara den bästa orten att starta ett tryckeri på grund av de kommunikationer 

som fanns i närheten. Redan 1919 utkom NSD med sitt första nummer. Då tidningsupplagan 

ökade ställdes större krav på bättre utrustning och större lokaler. Under 1950-talet arbetade 

cirka 150 personer på tidningen och upplagan ökade till 30 000 exemplar. På 1960-talet 

höjdes upplagan till 40 000 exemplar och nu började diskussionen om att antingen bygga ett 

nytt tidningshus i Boden eller flytta hela verksamheten till Luleå. 1971 blev det nödvändigt 

med ett pressbyte och nu måste ett beslut tas om tidningens framtid. Luleå befann sig i en 

expansiv utveckling. 1973 beslöt tidningsstyrelsen på grund av ekonomiska skäl att flytta 

NSD till Luleå. Det blev ett hårt slag mot bodensarna då NSD var det största civila företaget 

och hade under sina 57 år i Boden vuxit till att bli en självklar institution. I februari 1976 kom 
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det sista exemplaret av tidningen med tryckort Boden (Bergmark, 1980). Katarina minns vilka 

starka reaktioner det blev och hur nedslagna folk blev när NSD flyttade till Luleå. 

     På 1950-talet startades en sjuksköterskeskola i Boden och under drygt 50 år utbildades 

tusentals sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, personal inom handikapp- och 

äldreomsorgen samt personal inom olika specialiseringar (NSD, 2007). Sjuksköterskeskolan 

utvecklades och landstinget tog så småningom över verksamheten och den blev vårdhögskola. 

Framöver kom förslag om att de ville bedriva utbildning och forskning för att få egna 

doktorander som kunde disputera. Under år 2000 blev Institutionen för Hälsovetenskap (IHV, 

tidigare vårdhögskolan) en fullvärdig universitetsinstitution. I februari 2005 kom förslaget att 

flytta hela IHV till universitetsområdet i Luleå. Protester kom omgående och det följdes av 

många hårda och infekterade debatter om IHV skulle flyttas eller inte. När beslutet kom i maj 

samma år släcktes bodensarnas hopp och man konstaterade att ytterligare en arbetsplats 

försvann från Boden. På IVH i Boden fanns cirka 1300 studenter och 125 anställda (Sveriges 

Radio, 2007b). 

     Centrallasarettets avveckling och nya sjukhuset i Södra Sunderbyn behandlades under 

3.4.4 och försvarets omorganisation under 3.4.2. 

 

3.6 Framtiden i Boden 

Enligt Lennart kommer Norrbotten i framtiden vara i behov av gigantiska investeringar, och 

för att klara det måste det finnas en kompetensskörd att ta ur. Vad behöver Boden satsa på i 

framtiden? Han anser att det är viktigt att skapa attraktiva utbildningar som får folk att flytta 

hit. ”Målet för framtiden är att jobba fram långsiktiga verksamheter. Området kring AF 1 och 

Ing 3 kan bli ett fantastiskt utvecklingsområde. Det gäller att utveckla den produkt som gör att 

man vill åka hit och/eller den händelse man vill uppleva”, säger Lennart. Han föreslår vidare 

att; utveckla Boden som ett bra boendealternativ, utveckla Boden ännu mer som en 

småföretagarstad och utveckla livsmedelsproduktionen. Ett större utbud behövs när det gäller 

utbildning och arbetstillfällen. Lennart säger att ”det är viktigt med en politisk enighet, att vi 

har politiker som vågar ta nödvändiga beslut och visar ett politiskt mod, kunna ta beslut att 

lägga ner något för att kunna utveckla annat.” Han berättar vidare att idag försöker man skapa 

alternativ till unga människor att vilja flytta till Boden. Antingen genom att skapa lämpliga 

jobb eller att försöka ordna med nya utbildningsalternativ som exempelvis kvalificerad 

yrkesutbildning.  



 31

Katarina säger att det är bra med småföretagare, däremot tycker hon att det för mycket pynt- 

och presentaffärer, det behövs en förnyelse. Hon säger att ”en galleria är bra för att få hit nya 

affärskedjor och för att locka folk till att stanna och handla i Boden. Vi måste komma med 

företeelser som kan erbjuda och locka turister hit, som exempelvis om man åker en bit utanför 

stan kan vi erbjuda tystnaden och luften. Vi måste få hit någonting som ger många 

arbetstillfällen på en och samma plats för att känna att vi är på banan igen, vi är inte i 

medvind men vi deppar inte heller, luften har inte gått ur oss.” Om vi inte får hit någonting 

stort som ger många jobb tror hon att Boden blir en sovstad till Luleå på något sätt. ”Till 

Luleå går det bra att dagpendla och då kan butikerna i Boden behålla sin service och sina 

tjänster”, avslutar Katarina. 

     Som avslutning säger Lennart att ”Luleå är inget hot utan en oerhörd styrka för oss. Deras 

utbud ger oss en möjlighet till utveckling, däremot har Luleå inte vuxit i den omfattning/varit 

den motor som länet behöver. Går det bra för Luleå går det bra för Boden.”  
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4. DISKUSSION 

Under min levnadstid har jag upplevt Boden som en växande stad med stark framtidstro fram 

tills nu när många mister sina arbeten och folk jag känner flyttar till andra orter. Kommer 

Boden att finnas kvar i framtiden och hur kommer den att se ut då? Ska jag också slänga in 

handduken och flytta härifrån? 

     Mitt syfte med denna uppsats var att göra en undersökning om hur Boden såg ut för länge 

sen, hur den ser ut nu och om hur Boden från att ha varit ett litet byasamhälle så småningom 

fick stadsrättigheter. Jag ville också veta mer om hur det kom sig att just Boden blev en 

järnvägsknutpunkt och en stor garnisonsstad. Befolkningsutvecklingen har haft stor betydelse 

och därför var det intressant att se hur den har förändrats med tiden. Till min hjälp har jag 

använt litteratur som handlar om Boden och även intervjuat två personer, som var för sig har 

berättat om hur Boden var förr och hur det är nu. Med tanke på deras relation till Boden och 

deras kunskap inom de förvaltningar de arbetar på, anser jag deras svar som trovärdiga. 

Antalet intervjupersoner kan ses som i minsta laget, men med tanke på en C-uppsats 

omfattning är mängden begränsad till två personer. På Internet har jag använt mig av olika 

myndigheters egna hemsidor. Jag har även läst igenom böcker och skrifter för att kunna göra 

en rimlig bedömning av innehåll och resultat, som påträffats på Internet. 

     Gren & Hallin (2003) redogör för geografins uppgift att beskriva jordytans olika delar och 

objekt, som naturförhållanden och annat som finns inom ett geografiskt avgränsat område. De 

är relaterade till varandra och tillsammans bildar de en plats eller region. Landskapet runt 

Boden är starkt format av inlandsisen och landhöjningens påverkan efter istiden. Idag ligger 

staden Boden som i en gryta med berg runtom sig. Allteftersom landhöjningen förändrade 

landskapet kom befolkningen att bosätta sig vid strategiska platser, framförallt vid vattendrag 

för att leva av jakt och fiske. Så småningom bildades marknadsplatser där folket samlades för 

att byta och köpa varor av varandra. Ett samhälle är inte statiskt i sin helhet utan förändras i 

takt med att utvecklingen går vidare. Gren & Hallin (2003) menar att genom utveckling av 

olika samhällsteorier kan omvärlden ses i ett nytt perspektiv. Genom studier av människan 

kan förklaringar ges till det sociala livet och det sociala sammanhang som människan befinner 

sig i. Giddens struktureringsteori (Gren & Hallin, 2003) handlar om hur människan styrs av 

samhällets sammansättning och av dess egen fria vilja. Han använder begrepp som tid och 

rum för att nå en förklaring till hur sociala strukturer formas och skapas. Samhället är en 

konstruktion av människan och människan är en konstruktion av samhället. En förklaring till 
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att nybyggarna bosatte sig vid speciella platser, som exempelvis utefter Luleälvens stränder, 

var den bördiga jorden och närheten till vatten. Övre Norrland var fram till 1800-talets mitt ett 

väglöst land och man var beroende av att kunna använda vattendragen till trafikleder för att 

kunna upprätthålla sin försörjning. Det sociala livet för invånarna blev lättare när byarna 

utvidgades och fler människor flyttade dit.  

     Kyrkan fick alltmer makt och därför beslutades att bygga en kyrka. Vid kusten bodde de 

flesta människorna så valet av nybyggnationen blev Gammelstad, som vid den tiden låg vid 

kusten. I slutet av 1400-talet stod Nederluleå kyrka färdig. Kyrkoplikten som genomfördes på 

1500-talet gjorde att alla sockenbor var tvungen att besöka kyrkan. Avstånden till kyrkan 

gjorde att det togs beslut att dela på socknen. Men var skulle den nya kyrkan byggas? De två 

byarna Heden och Vittjärv var oense. Heden var den största byn och som enligt sägnen hade 

haft ett kapell i byn ville att den skulle byggas där, medan Vittjärvsborna fortfarande ville fara 

till Nederluleå kyrka. Landshövdingen och domkapitlet tog beslutet att den nya kyrkan skulle 

byggas i Bodens by. Den invigdes 1831.  

     Statsmakten började se sig om efter att få bättre kommunikationer med Övre Norrland. Det 

var de norrländska rikedomarna som skogen, malmen och vattenkraften de ville nå fram till. 

När norra stambanan planerades ställdes flera krav. Den fick inte gå för nära kusten för då 

kunde den konkurrera ut ångbåtstrafiken och den kunde av militära skäl inte dras igenom 

vissa områden. Samhället Boden var på tillväxt och malmbanan var i drift, därför blev Boden 

den naturliga knutpunkten till stambanans anslutning till malmbanan. Eftersom järnvägen 

redan fanns tillgänglig kom diskussionerna om hur försvaret skulle se ut i norra Sverige. 

Boden kom upp som ett förslag. Med sitt strategiska läge med alla berg runt omkring 

samhället, rimligt avstånd till gränsen och Luleälven som ett naturligt hinder för fienden, 

bestämde riksdagen att det skulle byggas en fästning och att en garnison skulle förläggas dit. 

     Järnvägen har betytt mycket för Bodens utveckling. Först när malmbanan byggdes och 

därefter när norra stambanan var färdig. Kommunikationerna förbättrades och strukturen på 

samhället förändrades. I och med kyrkans och järnvägens tillkomst blev Bodens by ett 

attraktivt område att flytta till. Det förde med sig att befolkningen ökade med ungefär 1700 

personer från år 1830 till slutet av 1800-talet. Därefter startade en massiv inflyttning av 

personer som var engagerade inom handel och olika yrkesområden. Befolkningen ökade från 

slutet av 1800-talet till år 1920 med drygt 4000 personer. Det fick till följd att samhället 

Boden expanderade för snabbt och det blev problem med vatten, sophantering och avlopp. 

Genom att 1898 bilda ett municipalsamhälle aktualiserades och upprättades en stadsplan för 

att åtgärda problemen. Samhällets stora expansion gjorde att Boden utnämndes till stad 1919. 
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Under 1900-talet kom garnisonen att byggas ut vid ett flertal tillfällen och fler regementen 

kom till Boden. När de negativa försvarsbesluten kom på 1990-talet och regementena började 

läggas ned eller flyttas, var det många militärer som med sina familjer lämnade Boden. Det 

var ett hårt slag.  

     I och med att garnisonen byggdes ut behövdes ett garnisonssjukhus med mer kvalificerad 

och specialistbetonad sjukvård. 1925 fick även civila vård på Garnis. 1957 tog landstinget 

över verksamheten och gjorde om det till ett centrallasarett för länet. Nu fanns det även en 

arbetsplats för många kvinnor. Hur många barn i Boden har haft sin pappa som jobbade inom 

försvaret och en mamma som arbetade på centrallasarettet? Jag var en av dem, men i övrigt 

går det ej att räkna. När landstinget tog det negativa beslutet att lägga ner lasarettet och bygga 

ett nytt i Södra Sunderbyn, var det många läkare och sjuksköterskor som packade sina väskor, 

sålde huset, tog familjen och flyttade till andra ställen i Sverige. De flesta av personalen som 

valde att följa med flytten till Södra Sunderbyn bor fortfarande kvar i Boden och dagpendlar 

dit istället. Jag menar att bodensarna under hela 1900-talet lutat sig mot de stora och säkra 

arbetsplatserna, försvaret och centrallasarettet. En trygg tanke att de för alltid skulle finnas 

kvar i Boden. Därför blev det chockartat när de första negativa besluten kom om flytt och 

nedläggning av de olika inrättningarna. Följden blev att olika delar av samhällsstrukturen 

förändrades. Köpkraften och antalet barn i skolan och på dagis minskade. Alla dagmammor i 

mitt bostadsområde blev uppsagda, för det fanns plats för alla barn på dagisavdelningarna. 

Det blev protester men det togs ingen hänsyn till vad föräldrarna ville. För framtiden menar 

Lennart att bodensarna inte kan slå sig till ro, utan vi måste vara beredda på att nya negativa 

beslut kan komma. 

     Man kan relatera befolkningssiffrorna till olika händelser i Bodens historia. En markant 

ökning av populationen i Boden syns när kyrkan var färdig på 1830-talet, då bodde det cirka 

300 personer i byn. Nästa viktiga händelse var när Boden blev järnvägsknut i slutet av 1800-

talet och invånarantalet hade ökat till ungefär 2000 personer. Den tredje stora händelsen som 

kan relateras till befolkningstillväxten var när fästningen och garnisonen kom till Boden i 

början av 1900-talet. År 1902 fanns 2500 personer och fram till år 1911 hade invånarna ökat 

till 4562 personer. När Boden blev stad 1919 var befolkningssiffran uppe i 6220 personer. 

Befolkningen ökade snabbt till mitten av 1900-talet. På 1960-talet bodde ungefär 13700 

personer i Boden. I slutet av 1960-talet kom en liten nedgång till 1972 då befolkningen åter 

ökade igen. Från och med 1970-talets statistik innefattar siffrorna även tätorten Boden, därför 

blir det en betydande ökning av antalet personer. På 1970-talet bodde drygt 18600 personer i 

Boden. Nu höll sig befolkningsökningen fram till mitten av 1980-talet då det var några års 
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minskning. Därefter ökade antalet personer igen till 1993. Det var vid den tidpunkten som 

beskedet om nedläggningen av centrallasarettet kom och nu börjar befolkningssiffrorna 

minska för varje år. När nästa negativa besked kom om försvarets omorganisation, fortsätter 

antalet invånare stadigt att gå nedåt. Under 2004 vände trenden till ett positivt besked men 

efter det så visar siffrorna nedåt igen. Att kurvorna går upp och ner beror bland annat på in- 

och utflyttning och hur barnkullarna har sett ut under perioden. Jag har valt att inte specificera 

enskilda siffror utan jag har sett till hela populationen.  

     Boden var en idyllisk och vacker trästad under många decennier under 1900-talet. Nu är 

Boden en vacker stad trots att de flesta trähusen har brunnit ned. Idag försöker man ta tillvara 

samt återställa lite av det idylliska i parker och omgivningar med en gammaldags struktur. Jag 

tycker det är positivt att försöka få tillbaka lite av den gamla idyllen som fanns i Boden när 

jag växte upp. En bra struktur och fina miljöer gör ett fräscht intryck, som gör att besökare 

och turister kommer tillbaka vid ett annat tillfälle. 

     På 1950-talet var det många som levde på skogen och jordbruket, men i takt med att den 

offentliga och den statliga sektorn utökades förändrades vårt sätt att leva och arbeta. Det fanns 

även många små detaljaffärer med diverse handelsvaror. Den kommunala verksamheten var 

inte stor då, cirka ett 100-tal tjänstemän, mot dagens siffra som är 2700-2800 anställda i 

Bodens kommun. Det var många kvinnor som arbetade på centrallasarettet och det gjorde att 

Boden hade den högsta sysselsättningsgraden för kvinnor i hela Sverige. Inom försvaret 

arbetade många män, där låg siffrorna nästan i topp jämfört med hela Sverige. På 1980-talet 

jobbade nästan 80 procent av Bodens befolkning inom staten, landstinget eller kommunen. 

Sen 1993 har en minskning med 2500 jobb genomförts i den offentliga sektorn av en total 

arbetsmarknad med 12500-13000 anställda. Många av invånarna flyttade härifrån. Däremot 

tillkom det 1500 nya jobb inom den privata sektorn, som gjorde att befolkningsnedgången 

inte blev så stor som man befarat. När Boden blev en öppen stad på 1990-talet, kunde andra 

intressenter komma med nya idéer och förslag. Turismen är ett exempel. Vad vill turister ha 

för deras trevnad under vistelsen här? Vad är det som lockar folk att flytta hit? Jag menar att 

det gäller att ta tillvara det som Boden är bra på. Det måste marknadsföras och lyftas fram ur 

olika perspektiv. Det gäller för Boden att stå på egna ben och inte luta sig alltför mycket mot 

Luleå. Nu tillvaratas Bodens militära historia med att öppna ett fort för allmänheten och ett 

militärmuseum. Idag ses det med optimism på framtiden och ett nyskapande av aktiviteter, 

som lockar och gör att folk vill komma hit.  

     Kulturlivet har under alla år haft stor betydelse för Boden. I början av 1900-talet fanns 

flera regementsmusikkårer. Militärmusikerna har även betytt mycket för det privata spelandet. 
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Många av dem spelade i orkestrar och var musiklärare i musikskolan. På kulturfronten idag är 

det bland annat ovissheten om hur Boden kommer att stå sig i konkurrensen med det nya 

Kulturens hus som finns i Luleå. Vad kommer att hända med Bodens kulturarrangemang? Det 

gäller att profilera på det som erbjuds i Boden, och för att locka publik satsa på arrangemang 

som passar det utbud och de lokaler som finns här. 

     Hur ser Bodens framtid ut? Lennart menar att det gäller att satsa på kvalificerad utbildning, 

skapa lämpliga sysselsättningar så att ungdomarna väljer att bo kvar i Boden och att utveckla 

upplevelser/händelser som får folk att vilja komma hit. Katarina anser att detaljhandeln måste 

komma med varor som lockar folk att handla i Boden. En galleria är båda två positiva till för 

att få mer variation i utbudet under ett och samma tak. Jag ser fram emot när gallerian är 

färdig, för det måste hända något nytt och spännande för att locka hit en del av köpkraften till 

Boden. Sen får man hoppas på att det blir någon/några kända kedjor som kommer att etablera 

sig. Katarina tror att Boden så småningom kommer bli en sovstad till Luleå om det inte 

händer något genomgripande inom turism och näring. Jag menar att visst kan det anses vara 

finare att bo i Luleå, en större stad med ett bredare utbud av diverse attraktioner, men att bo i 

Boden har sina fördelar. Priser på hus och bostadsrätter är avsevärt mycket mindre i Boden än 

i Luleå och sen har vi nära till naturen samtidigt som vi har nära till affären i centrum. Hur ska 

jag göra nu då? Flytta? Jag tror jag stannar här ett tag till. Efter varje negativt beslut som varit 

så reser vi bodensare alltid på oss och försöker hitta nya utvägar. Trots allt har jag alla mina 

minnen och upplevelser kvar här. 

     Som tips och förslag till fortsatt forskning kan jag nämna följande. Eftersom det tidigare 

fanns en stor arbetsmarknad för kvinnorna i Boden, hade det varit intressant att se och jämföra 

ur ett jämställdhetsperspektiv hur kvinnorna hade det från 1950-talet och framåt. Hur såg 

deras vardag ut? Var de dubbelarbetande kvinnor? Hjälpte alla i familjen till i hushållet? Vem 

tog hand om barnen? Det hade också varit intressant med att jämföra befolkningsförändringen 

i Boden mellan kvinnor och män, främst för att se om förhållandet mellan dem förändrades 

när försvaret omorganiserades och centrallasarettet las ner. 
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BILAGA 1 
 
 
Intervjufrågor 
 

 Namn 
 
 Ålder 

 
 Födelseort 

 
 Ev. flyttat till Boden år (ev. flyttat från och tillbaka) 

 
 Nuvarande yrke (ev. tidigare yrke) 

 
 Har du gamla föräldrar, annan släkt som bor/bott i Boden? Andra relationer? 

 
 Vilken anknytning har du till Boden idag? 

 
 Hur upplevde du Boden på - 50-talet - 60-talet - 70-talet osv.? 

 
 Fler minnen från förr? 

 
 Har du några positiva – negativa ”bilder” av Boden?  

 
 Finns det institutioner/företag som spelar - spelade en viktig roll i Boden?  

      (järnväg, garnison, lasarett; tidningsartiklar) 
 

 Finns det andra viktiga händelser som påverkar - påverkat Boden? (investeringar, 
nedläggningar; tidningsartiklar) 

 
 Hur ser du på näringar, småföretagande, turism etc? (Boden som småföretagarstad) 

 
 Har Luleås felsatsningar/rättsatsningar påverkat Boden?  

      (ex. stålverk 80, Kulturhuset) 
 
 Vad händer i Boden - i dag, just nu – i framtiden?  

 
 Hur ser du på befolkningsutvecklingen i Boden? Orsaker? 

 
 Vad anser du är rimligt pendelavstånd? 

 
 Vad behöver Boden för en ljus framtid? Vad ska ändras? 

 
 Får jag publicera ditt namn, eller vill du vara anonym? 

 
 Vill du korrekturläsa manuset innan publicering? 

 
 Vill du tillägga någonting? 

 




