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Stop to hear the wilderness 
Listen, then see the light 

birthed by darkness, 
And shadows fuse with time 

in reflecting waters. 
 

     -Roberts 1971 
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1. Inledning  
Vid slutet av 1920-talet hittade två blockletare från Boliden ett stort kopparkisblock på Nattberget 

som ligger 46 km väster om Älvsbyn. I början av 1930-talet lyckades man lokalisera kopparådern 

men provbrytningar visade att malmen var något för låghaltig. Trots detta beslutade Bolidens 

bolagsledning 1936 att brytning av kopparmalmen skulle påbörjas. Med tillgång till den nya 

malmen gick det att utvinna mer guld ur Bolidenmalmen vid Rönnskärsverken. Bredvid gruvan 

växte ett samhälle fram som fick namnet Laver efter Laversjön som låg alldeles i närheten. I den 

samtida dagspressen kom samhället att kallas för världens modernaste gruvsamhälle. 

 

Den andra november 1946 gjordes sista skiftet i gruvan. Två dagar senare stannade kvarnen i 

anrikningsverket. Direkt efter detta startade nedmonteringen av byn Laver. Byggnaderna flyttades 

till andra gruvsamhällen. Idag finns bara den vattenfyllda gruvan, betongfundamenten och 

skyddsrummet kvar. Långsamt håller platsen som en gång var Laver på att återgå till sitt naturliga 

ursprung. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för Lavers uppgång, existens, fall och framtid. 

Vårt syfte mynnar ut i följande frågeställningar: 

• Varför påbörjades brytning i Laver? 

• Hur såg samhället ut? 

- Varför byggdes samhället Laver? 

- Hur såg samhällsstrukturen ut? Varför såg den ut som den gjorde? 

- Vad var det som gjorde Laver till ett mönstersamhälle? 

• Hur såg gruvdriften ut? 

- Hur såg gruvans geografiska och geologiska förutsättningar ut? 

- Vilken brytningsteknik och förädlingsprocess användes? 

- Hur och var transporterades sligen från gruvan? 

- Vad användes sligen till? 

• Varför lade Boliden ner gruvan och monterade ner hela samhället? 

• Vad finns kvar av Laver idag? 

• Hur har gruvdriften påverkat miljön?  

• Nyöppning av Lavergruvan...? 
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1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till Laver (samhället och gruvan). Den tid som vi valt att studera sträcker 

sig från det att kopparkisblocken hittades på Nattberget 1929 till gruvans stängning och samhällets 

nedmontering 1947. Vi har även gjort nedslag senare i tiden för att kunna svara på våra tre sista 

frågeställningar. 
 

1.3 Motivering 

Laver är ett stycke norrbottnisk industrihistoria som inte så många känner till. Ämnet fascinerar för 

att Boliden påbörjade gruvbrytning mitt ute på den norrbottniska obygden ca fem km från den 

lappländska gränsen. Intill gruvan byggdes ett hypermodernt samhälle upp som fick namnet Laver. 

Drygt tio år senare lades gruvan ner och samhället nedmonterades. Husen flyttas till andra platser, 

utom kiosken vid dansbanan som står kvar än idag. Laver är intresseväckande ur ett 

regionalhistoriskt perspektiv och platsen lämpar sig väl som studieobjekt vid historieundervisning. 

 

1.4 Material och materialdiskussion 

Våra förstahands källor är hämtade ur Bolidens Centralarkiv och utgör stommen i arbetet. Dessa 

källor berör alla delar i vår uppsats. Materialet består av rapporter, PM, brev, ekonomiska 

redovisningar och bokslut. Material som är skrivet av bl.a. platschefen har vi behandlat med 

försiktighet. Materialet är en bra källa men kan i vissa fall vara vinklat till Lavers fördel, särskilt vid 

mitten av 1940-talet då gruvan gav allt sämre resultat. Vi har hämtat fakta till uppsatsens alla delar 

ur Lars Olof Vällfors Gruvmonografi över Laver eftersom den är väldigt omfattande. Vällfors 

tillsattes av Boliden för att uttömmande dokumentera Lavers samhälle och gruvdrift. Monografin är 

baserad på uppgifter ur det arkiv som fanns i Lavers kontorsbyggnad, samt samtal och intervjuer 

med ansvarig platschef, gruvfogde m.fl. Dessutom skrevs monografin på plats i Laver. I början av 

1947 skrev Eric Wesslau som var disponent i Laver en samanfattande historik om redan nämnda 

plats. Skriften publicerades senare i Smältdegeln som är Bolidens egen tidning. Wesslaus skrift ger 

en bra överblick av Lavers samhälle och gruvdrift. Vi kunde inte hitta några personligt vinklade 

värderingar i den. 

 

För att kunna beskriva hur samhället Laver såg ut har vi använt oss av boken Laver (1994) som är 

baserad på en uppsats. Den är skriven av Eva Alerby som är filosofie doktor i lärande och 

avdelningschef för institutionen för utbildningsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Bokens 

tonvikt ligger på skolan och Laver som ett patriarkalt samhälle. Vi har inte behandlat Laver ur de 

infallsvinklarna eftersom Alerby redan gjort det. Vi har även använt oss av dokumentären Laver – 
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Byn som försvann. I dokumentären intervjuas före detta Laverbor och de berättar hur det var att leva 

och bo där. Dokumentären gjorde att vi fick en mer levande bild av Laver och dess invånare. 

 

Till avsnittet om gruvans geologi har vi använt oss av Olof H. Ödmans rapport Geology of the 

copper deposit at Laver, N. Sweden (1943). Ödman var chefsgeolog för Boliden innan han gick i 

pension runt 1939-40. Han fann geologin runt Laver särskilt intressant. Han anlitades sedan som 

konsult vid Lavergruvan fram till dess stängning. Under arbetet om anrikningen har boken 

Gruvvetenskap av W. Petersson, J.A. Leffler och A. Johansson (red.) varit till stor hjälp. Boken är 

skriven 1931, vilket gör att de maskiner och metoder som användes i anrikningsverket i Laver finns 

väl beskrivna och illustrerade i boken.  

 

Avsnittet om miljö är baserat på examensarbetet En geofysisk undersökning av lakvattnets 

utbredning i sandmagasinet vid den nedlagda Lavergruvan (1994) av Malin Fahller och Carina 

Persson och licentiatavhandlingen Sulphide Oxidation and Geochemical Processes in Mine Tailings 

(2003) av Lena Alakangas. Båda avhandlingarna är utförda med en vetenskaplig objektivitet och 

skärpa och vi har inga tvivel om dess riktighet. 

 

Under arbetet har vi använt oss av en mängd tidningsartiklar för att de ger en bild av hur dåtidens 

media såg på Laver. I de artiklar som skrevs om Laver har vi inte kunnat upptäcka några poltiskt 

vinklade inslag som skiljer tidningarna åt. Vi har även använt oss av tidningsmaterial när vi skrivit 

om dagens ”guldrusch” i Norr- och Västerbotten.. Tidningsmaterialet i uppsatsen är hämtat från 

tidningarna: NSD, Piteå-Tidningen, Skelleftebladet, Stockholms Tidningen, Norrbottens Allehanda, 

Nya Dagliga Allehanda, Vi och Norrbottens-Kuriren. De artiklar som kommer från perioden 1937-

1946 är hämtade ur Bolidens Centralarkiv.  

 

1.5 Metod 

Uppsatsen bygger på deskriptiv- och källkritisk metod. Enligt Patel & Davidson är deskriptiva 

undersökningar beskrivande. Dessa beskrivningar kan röra förhållanden som har ägt rum. När 

deskriptiv metod används begränsas undersökningarna till några få aspekter av de fenomen som 

skall avhandlas. Beskrivningarna skall vara detaljerade och grundliga.1 

  

Dahlgren & Florén menar att den källkritiska metoden är något som ska sitta i  ryggraden på alla 

historiker. Källkritiken eller den kritiska källundersökningen som den även kallas, handlar i stort 

om värderandet av källmaterialets användbarhet och kan delas in i två olika kategorier. Den ena är 
                                                 
1 Patel & Davidson,  (2003), Forskningsmetodikens grunder, s. 13. 
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inre kritik vilket är den undersökningen som görs för att avgöra en källas användbarhet för den 

problemformulering som det söks svar på. Den andra kategorin brukar ha benämningen yttre kritik, 

där ställs källans innehåll mot dess tillkomstförhållanden för att avgöra dess riktighet.2 

 

Det deskriptiva metodvalet härleds till att vi bygger vår uppsats på en beskrivande framställning om 

Laver där vi valt att behandla några aspekter mer djupgående. Det källkritiska inslaget är en naturlig 

och nödvändig del när vi behandlar vårt källmaterial. 

 

2. Omvärldsanalys 
Under 1930-talet ökade spänningarna i Europa. Fascismen och nazismen ställdes mot 

kommunismen och de demokratiska samhällena. Hitlers sökande efter ”lebesraum”, hans aggressiva 

utrikespolitik och nonchalerande av Versaillesfördraget ledde till sist till en ohållbar situation.  

 

I mars 1936 marscherade tyska trupper in i Rhenlandet och i juli samma år bröt spanska 

inbördeskriget ut. Tyskland och Italien stödde Francos högerfalang som gjorde revolt, medan Sovjet 

stödde den liberala regeringen. Francos rebeller vann till sist detta blodiga krig och tog makten i 

Spanien.  Under september 1937 bildades axelmakts-alliansen mellan Italien, Japan och Tyskland. 

Den 13 mars 1938 anslöts Österrike till Tyskland genom Anschluss-rörelsen. I september ställde 

Hitler krav på få ta tillbaka Sudetlandet som utgjordes av de tysktalande delarna av det år 1919 

skapade Tjeckoslovakien. Tjeckerna ville försvara sig men de stod under de allierade (vid denna tid 

Frankrike och England) och deras politik som utgick på att till varje pris bevara freden 

(appeasement). Tjeckerna fick nu även stöd av Sovjet. De allierade mötte Hitler under 

Münchenkonferensen den 29-30 september 1938 och resultatet blev då att Sudetområdet tillföll 

Nazityskland. I mars 1939 gick Tyskland in och tog resten av Tjeckoslovakien och den 14 mars var 

landet helt under tysk kontroll.3 

 

Detta var slutet för appeasementpolitiken och en kapprustning tog vid. När Hitler ställde krav på 

Polen under sommaren 1939 satte de allierade hårt mot hårt och gick in på Polens sida för att 

försvara landet. Trots detta anföll Hitler Polen den första september 1939 och andra världskriget var 

ett faktum. Ett oerhört resurskrävande krig tog nu sin start och de viktigaste metallerna blev koppar, 

stål och aluminium.4 

 

                                                 
2 Dahlgren & Florén, (1996), Fråga det förflutna, s. 184-190. 
3 Söderberg P. (huvudred.) (2004), Andra Världskriget – Nationalencyklopedin, s. 16-20. 
4 Söderberg P. (huvudred.) (2004), Andra Världskriget – Nationalencyklopedin, s. 16-20. 
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Under den första hälften av 1930-talet rådde svår depression i Europa. Sverige undgick den värsta 

krisen mycket tack vare att man övergått från guldmyntfoten till pappersmyntfoten.5 De svåra 

tiderna ledde till nedskärningar och sänkta löner som nådde sin kulmen 1933 då 187.000 svenskar 

var arbetslösa. Som följd av arbetslösheten, skotten i Ådalen, Kreugerkraschen och den rådande 

jordbrukskrisen förlorade de borgerliga partierna valet 1932 och en socialdemokratisk regering 

under Per-Albin Hansson tog över regeringsmakten. Mot slutet av 1933 förbättrades den 

internationella konjunkturen. Exporten ökade, i synnerhet järnmalmsexporten. Importen minskade 

p.g.a. kronans fastslagna låga kurs vilket gjorde att de svenska inhemska textil- och 

metallindustrierna gynnades. En väsentlig ökning av varor på hemmamarknaden höjde 

levnadsstandarden och folkhemsvisionen blev målet för den socialdemokratiska politiken.6 

  

Sverige förde under krigsåren en väpnad neutralitetspolitik (läs: ej krigförande politik) som innebar 

en stor upprustning av de tre vapengrenarna (armén, flygvapnet och flottan). Detta kom i sin tur att 

kräva stora insatser av landets naturresurser.7 

 

1935-37 stegrade kopparpriset från ca 1.010 kr/ton till 1.550 kr/ton.8 Prishöjningen berodde dels på 

en naturlig inflation men också på en omfattande vattenkraftsutbyggnad världen över. Detta 

resulterade i att man behövde koppar till ledningstråd, i maskiner o.s.v. Den stora efterfrågan gjorde 

att den mondiala kopparkartellen sänkte alla restriktioner på koppar under 1936. Sverige importade 

ca 35.000 ton koppar per år vilket motsvarade nästan hela Sveriges kopparkonsumtion som då var 

ca 40.000 ton/år. Den enda inhemska produktionen av koppar skedde vid Rönnskärsverken, som 

tillverkade 5.250 ton koppar/år. I övriga svenska kopparverk användes kopparkis som importerades 

från Norge. Den redovisade prisstegringen innebar en höjning av Sveriges utgifter med ca 14 

miljoner kr/år.9 Mot denna bakgrund så ville Boliden öka sin produktion av koppar från 5.520 ton/år 

till ca 7.000 ton/år med malm från Lavergruvan.10 

 

 

 

 
                                                 
5 Hekscher E. (1980), Svenskt arbete och liv, s. 357-359. 
6 Larsson H.A. (huvudred.) (1999), Boken om Sveriges Historia, s. 276-278. 
7 Linder J. (1997), Andra Världskriget och Sverige –Historia och Mytbildning, s. 132-147. 
8 Ljungberg J. (1990), Priser och marknadskrafter i Sverige 1885-1969, s. 287-288. 
9 Skelleftebladet, (1937-01-16), Första och sista sidan. 
10 Ibid. 
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3. Lavers födelse 
3.1 Prospektering och provbrytning 

Boliden Mineral AB inledde sina malmletningar i Västerbotten 1918-1919. 1928 hade de i princip 

avsökt hela Västerbotten (Skellefteåfälten, där bl.a. Bolidengruvan ingår) och utökade sökningarna 

till angränsade landskap. Bolaget sökte i trakter där bergartsförhållanderna kunde tänkas vara så att 

de skulle hysa malmer av Skellefteåfältens karaktär. Ett av de fält som undersöktes mer noggrant 

var det s.k. Arvidsjaurfältet. Det sträcker sig från Älvsbytrakten tio till elva mil i riktning mot 

Arjeplog och har en bredd av ca sex till åtta mil.11 På toppen av Nattberget åtta km syd-öst om det 

som kom att bli Laver påträffades 1929 ett rikt kopparkisblock av blockletare J. E. Dahlberg. Detta 

föranledde systematiska blockletningar och geologisk kartering. Slutligen 1930-31 lokaliserades 

platsen där Laver kom att uppstå. Malmens moderklyfta som låg i Gråbergets sydsluttning hade 

upptäckts genom elektriska mätningar. De ger även utslag för värdelösa grafithaltiga skiffrar. Detta 

gjorde att även mer noggranna provborrningar genomfördes.12 

 

Mellan 1931–33 gjordes grävningar och provborrningar med diamantborr på de erhållna 

indikationerna. 1933 hade moderådern genomskurits med 14 borrhål med ett djup av 75-90 m. Den 

horisontella malmarean i de övre skiktet uppskattades till ca 4.500 m2. Malmen utgjordes av 

kopparkis i en breccierad kvartsitisk bergart och var en hårdmalm (se sid.15-16).13 

 
                                                           Provbrytning i Laver 1934.                            Bolidens Centralarkiv 

Den sjunde augusti 1933 uppfördes de byggnader som behövdes för provbrytningarna av 

Lavermalmen. Det rörde sig om baracker, förråd och en tillfällig trälave. Det drogs även dit telefon 

och anordnades en ytterst primitiv väg för transport av arbetsmaterial. Vid provbrytningarna sänktes 

ett mindre schakt till 90 m djup, ortdrivning skedde på 50 och 90 m nivåerna. Från schaktet och 

orterna skedde ytterligare provborrningar. Prospekteringskostnaderna fram till 1935 uppgick till 

171.654 kr. Provbrytnings- och undersökningskostnader uppgick t.o.m. sista december 1936 till 

                                                 
11 Disp. Wesslau E. Utkast till historik om Laver, senare publicerad i Smältdegeln nr. 1, 1947, s. 1,  
    Bolidens Centralarkiv, vol. 042/639. 
12 Rapport om fyndet och driften vid Lavergruvan (februari 1943), s. 1-2, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/639.  
13 Disp. Wesslau E. Utkast till historik om Laver, senare publicerad i Smältdegeln nr. 1, 1947, s. 3-4,  
    Bolidens Centralarkiv, vol. 042/639. 
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639.925 kr.14 Den elfte januari 1936 kunde gruvförvaltningen i Boliden presentera en 

sammanfattande rapport till bolagsledningen, med kostnadskalkyler för uppbyggande och 

kommersiell drift. I den stod även att läsa ”Den sannolika malmtillgången mellan dagen och 130 

meters nivå uppskattas till ca. 1.4 milj.ton med en genomsnittssammansättning av 1,80% koppar, 40 

g/t silver och 0,4 g/t guld.”15 Tillgångarna under 130 m kunde fortfarande inte uppskattas, men 

antogs vara avsevärda. Efter januari månad påträffades ytterligare en malmkropp på 275 m2 med en 

kopparhalt på 2,60% på 90 m nivån.16 

 

3.2 Kommersiell drift  

Den 28 januari 1936 skrev bolagsledningen genom direktör Gustaf Wallin i ett PM där han 

vitsordade kostnadberäkningarnas tillförlitilighet.17 Trots de goda resultaten av undersökningarna 

var det emellertid mycket tveksamt om det var ekonomiskt försvarbart att uppföra de mycket 

dyrbara anläggningarna som krävdes för fyndets exploatering. Det som till slut fick bolagsledningen 

att ta beslutet om exploatering av Lavermalmen var bristen på koncentrerad kopparmalm vid 

Rönnskärsverken. Med tillgång till Lavermalmen gick det att få ut mer guld ur Bolidenmalmen. Det 

svinn på koppar som uppstod vid ökad guldutvinning från Bolidenmalmen täckte Lavermalmen upp 

med råge. I juli 1936 fattades beslutet om kommersiell exploatering av malmfyndigheterna i 

Laver.18 

 
                            Driftsanläggningen under uppbyggnad, juli 1937.  Bolidens Centralarkiv 

                                                 
14 Räntabilitetsräkningar för Laver (1946-08-26), s. 3, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/641.9. 
15 Disp. Wesslau E. Utkast till historik om Laver, senare publicerad i Smältdegeln nr. 1, 1947, s. 7-9,  
    Bolidens Centralarkiv, vol. 042/639.  
16 Dir. Wallin G. Boliden Gruvaktiebolag.  (1936-01-28), PM, angående fyndigheten i Laver,  
    Bolidens Centralarkiv vol. 042/633. 
17 Ibid. 
18 Disp. Wesslau E. Utkast till historik om Laver, senare publicerad i Smältdegeln nr. 1, 1947, s. 9-11,  
    Bolidens Centralarkiv, vol. 042/639.  
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Fyndigheten låg på kronomark varför staten hade rätt till 50 % av fyndigheterna. Det löstes genom 

att Boliden arrenderade statsandelen, mot en årlig arrendeavgift vars storlek var baserad på värdet 

av årsproduktionen av koppar. Avtalet skrevs under i januari 1936 och gällde t.o.m. september 

1955. En 36 km lång 44.000 volts högspänningsledning började byggas från Älvsby 

transformatorstation som fick strömmen via huvudledningen från Porjus.19 En rejäl landsväg drogs 

från gruvan till militärvägen vid Nattberg (idag riksväg 94), en sträcka på ca 14 km. Från och med 

första juli 1936 förordnades ingenjör Bertil Israelsson som platschef. Den industriella driften 

sammanfördes i en enda byggnad för att minimera konstnaderna och underlätta kommunikationen 

mellan de olika driftsenheterna.20 Till driftsanläggningen hörde ett sandmagasin dit spillvatten och 

sediment från anrikningen pumpades. Denna anlades i dalsänkan nedanför driftsanläggningen. I 

anslutning till den lades Lavers transformatorstation.  

 

Två km från samhället, vid sjön Lill-Laver, byggdes en pumpstation för att förse samhället och 

anrikningen med vatten. P.g.a. det stora avståndet till bebyggt område var nästan all personal 

tvungen att bo på platsen. Därför planlades och uppfördes ett litet koncentrerat samhälle intill 

driftsanläggningen.21 Efter 18 månader var Laver färdigbyggt för en kostnad av 4.021.554 kr.22 

Samtidigt sänktes ett nytt centralschakt under driftsanläggningen, schaktets djup blev 290 m. Den 

sjunde februari 1938 startades kvarnen i anrikningsverket och de första skippen malm från gruvan 

hissades upp23. 

 
                                                                    Samhället Laver.            Bolidens Centralarkiv 
                                                 
19 Skelleftebladet, (1936-11-27), s. 1 och 5.  
20 Disp. Wesslau E. Utkast till historik om Laver, senare publicerad i Smältdegeln nr. 1, 1947, s. 9-11,  
    Bolidens Centralarkiv, volym 042/639. 
21 Ibid, s 11. 
22 Räntabilitetsräkningar för Laver, (1946-08-26), s. 3, Bolidens Centralarkiv, vol 042/641.9. 
23 Disp. Wesslau E. Utkast till historik om Laver, senare publicerad i Smältdegeln nr. 1, 1947, s. 13,  
    Bolidens Centralarkiv, volym 042/639. 
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4.  Samhället  
Under sommaren 1936 startade uppbyggandet av samhället på allvar och redan samma vinter 

började de första familjerna flytta in. Innan det bodde arbetarna och arbetsledningen som jobbat 

med provbrytningar i provisoriskt uppsatta baracker och tält.24 Samhället som byggdes upp hade en 

tydlig patriarkalisk karaktär. Boliden med Vd Oskar Falkman i spetsen var enligt Alerby den 

självklara och faderligt auktoritära myndigheten.25 

 

4.1 Samhällsstrukturen  

Nästan alla byggnader som uppfördes i Laver tillhörde Boliden och ritades av arkitekt John 

Åkerlund i Stockholm.26 Åkerlund som redan på 1910-talet ritade bostäder för arbetare och 

tjänstemän på olika bruksorter anlitades av Boliden redan i företagets begynnelse på 1920-talet. 

Detta skulle visa sig bli hans största åtagande och hans verksamhet i Boliden kom att bli mycket 

omfattande. Åkerlund föddes på 1880-talet i Borås och växte upp i ett borgerligt lektorshem. Under 

hans arkitektutbildning gick han som lärling hos Torben Grut. Grut som var en arkitekt av den 

gamla skolan, ritade samhällen med en tydlig hierarkisk indelning. Praktiken hos Grut kom att sätta 

en tydlig prägel på Åkerlunds arbeten.27 Därför torde detta vara den troliga orsaken till varför 

Bolidens samhällen som Åkerlund ritade fick en tydlig hierarkisk planläggning.28 Vilket 

samhällsstrukturen i Laver som är byggt i en bergssluttning tydligt visar. Längst ner i samhället 

byggdes ungkarlsbostäderna och arbetarlängorna. En bit högre upp förmännens, verkmästarnas och 

gruvfogdens något större bostäder. Högst upp byggdes platschefens stora villa.  

 

4.2 Bostäderna 

Ursprungligen byggdes sju envåningshus och ett tvåvåningshus med bostäder för arbetarfamiljer 

och det rymdes fyra lägenheter i varje hus. Lägenheterna innehöll ett större rum, en sovalkov och ett 

kök. Hyran för att bo där uppgick till ca 55 kr/månad och det var inklusive värme, el och vatten.29 

När driften utökades 1941 byggdes ytterligare fyra tvåvåningshus med fyra lägenheter i varje hus 

som hade två rum och kök. För de ogifta arbetarna och för dem som bodde på annan ort byggdes tre 

ungkarlsbostäder.30 I dessa fick sammanlagt ca 50 arbetare plats och man delade rum två och två. 

                                                 
24 Alerby E. (1994), Laver, s. 27. 
25 Ibid, s. 38-40. 
26 Disp. Wesslau E. Utkast till historik om Laver, senare publicerad i Smältdegeln nr. 1, 1947, s. 12, 
    Bolidens Centralarkiv, volym 042/639. 
27 Eriksson Hultén K. (2004), Resande i arkitektur. John Åkerlunds liv och verk s. 9 och 26-28. 
28 Ibid, s. 208-211. 
29 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 2.6, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
30 Ibid. 



 

 10  
  

Kostnaden för att bo där var endast ca sju kr/månad.31 För förmännen byggdes fyra bostäder med 

två rum och kök i vardera. Dessa hade en hyra på ca 65 kr/månad.32 Dessutom uppfördes en 

gruvfogde- och en verkmästare bostad med fem rum och kök och en tjänstemanna bostad med fyra 

rum, sovalkov och kök. Störst bostad upprättades åt platschefen, den innehöll sammanlagt sju rum, 

ett kök och en jungfrualkov. I direkt anslutning till huset fanns även ett garage.33  

 
                                                           Arbetarbostäder i Laver 1946.   Bolidens Centralarkiv 

4.3 Övriga byggnationer och anläggningar 

Efter förhandlingar med Älvsby sockens skolstyrelse uppfördes ett skolhus. Skolan utrustades 

förutom klassrum även med gymnastiksal och skolkök.34 Kostnaden för skolbygget hamnade på ca 

80.000 kr och finansierades med hjälp av statsbidrag.35 En nybildad folketshusförening byggde ett 

Folkets Hus med hjälp av bidrag från Bolidenbolaget. I huset fanns en stor samlingslokal, en 

biograf, ett bibliotek, ett café och två bostäder. Det byggdes även en konsumbutik som drevs av 

Älvsby Kooperativa förbund. Kooperativet hade monopol på all handel inom samhället. I tidningen 

Vi kunde man den 21 maj 1938 läsa: ”Till den moderna samhällsbilden i Laver hör också en 

konsumbutik, som är ultramodern och som levererar allt i matväg och mycket annat också som 

samhället behöver för sin nödtorft.”36 Det fanns även en pappershandel som var kombinerad med 

herr- och damfrisering.37 Utöver nämnda byggnader fanns även  kiosk, postkontor, dansbana, café 

och marketenteri som drevs av gruvarbetarna själva.38  

                                                 
31 Disp. Wesslau E. Utkast till historik om Laver, senare publicerad i Smältdegeln nr. 1, 1947, s. 11, 
    Bolidens Centralarkiv, volym 042/639. 
32 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 2.6, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
33 Ibid. 
34 Disp. Wesslau E. Utkast till historik om Laver, senare publicerad i Smältdegeln nr. 1, 1947, s. 12, 
    Bolidens Centralarkiv, volym 042/639. 
35 Alerby E. (1994), Laver, s. 45-46. 
36 Vi, (1938-05-21), s. 10.  
37 Nya Dagligt Allehanda , (1937-10-24).  
38 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 5.3, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
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1940 byggdes ett skyddsrum för att skydda invånarna mot eventuella luftangrepp ifall kriget skulle 

nå Sverige. Skyddsrummet låg insprängt i berget och försågs med två ingångar. 1941 byggdes en 

fristående brandstation i tegel. Det uppfördes även ett ambulansgarage och bussgarage för Älvsby 

bussen.39 Allt som allt kom samhället att bestå av 31 byggnader. Varav 23 utgjordes av 

bostadsbyggnader som tillsammans rymde 61 lägenheter och 40 övernattningsrum. Just utanför 

samhället låg en privatbostad som ägdes av en körkarl. Intill bostaden fanns en skogskoja och 

stallbyggnad som  ägdes av Boliden (se bilaga 1). Något som utmärkte byggnaderna i Lavers 

samhälle var att samtliga byggdes för att vara både monterbara och demonterbara.40 

 

4.4 Invånarna 

Disponent Eric Wesslau kalkylerade 1936 att samhället inom några år skulle ha ungefär 400-500 

invånare. Laver blev aldrig riktigt så stort, som mest bodde där 242 människor.41  Laver drog 

framför allt till sig unga män och kvinnor där de flesta kom från Piteå- och Skellefteå älvdalar.42 

Samhället hade ett tjugotal barn, de som var i skolåldern gick i byns egen folkskola som hade två 

lärare. En folkskollärare som hade klasserna tre till fem och en småskollärare med klasserna ett till 

två.43 Det totala elevantalet var för det mesta mellan 20-30 st.44 I Laver föddes det i förhållande till 

befolkningsmängden mer barn än i något annat dåtida svenskt samhälle.45 

 

De flesta invånarna arbetade med gruvdriften. I medeltal hade Lavergruvan 185 anställda arbetare. 

De flesta av dessa jobbade med borrning och dylikt under jord, men en andel av arbetsskaran 

jobbade även ovan jord med anrikning och liknande. Till detta tillkom även arbetsledare och 

administrativ personal.46 I huvudsak hämtades arbetare till gruvan från närliggande samhällen. Ett 

mycket litet antal av dessa bodde på annan ort under tiden de jobbade i gruvan. De flesta bodde i 

Laver med sina familjer i arbetarbostäderna. Ungkarlarna bodde i de speciellt uppsatta 

ungkarlsbostäderna. Även de arbetare som bodde på annan ort hade möjlighet att övernatta där. Det 

var lätt att rekrytera arbetare till gruvan men det var svårare att få tag i dugliga arbetsledare. Dessa 

fick värvas från Bergslagen och från Bolidengruvan mot fina villkor.47 Laver hade en egen 

sjukvårdare som även var tidskrivare. I den stora driftsanläggningen fanns ett sjukrum som var 

                                                 
39 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 5.3, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
40 Eriksson Hultén K. (2004), Resande i arkitektur. John Åkerlunds liv och verk, s. 209. 
41 Alerby E. (1994), Laver, s. 70.  
42 Dokumentären, Laver - byn som försvann, 00:16:45. 
43 Alerby E. (1994), Laver, s. 49. 
44 Ibid, s. 57. 
45 Dokumentären, Laver - byn som försvann, 00:08:06. 
46 Vällfors L.O. (1946). Gruvmonografi över Laver, s. 2.3, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
47 Ibid, s. 6 323.1. 
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utrustat med sjukbårar och förbandsartiklar. Samhället hade även en egen ambulans med tillhörande 

garage.48 

 

4.5  Mönstersamhället 

Både i samtida och i senare pressartiklar har det skrivits om Laver som ett mönstersamhälle. Enligt 

nationalencyklopedin är ett mönstersamhälle ett samhälle som är lämpligt som förebild för andra 

samhällen.49  Laver var ett mönstersamhälle i åtminstone två avseenden, dels hade invånarna ett 

stort utbud av sociala aktiviteter att fördriva fritiden med, men framför allt var samhället väldigt 

modernt utrustat för sin tid. 

 
                                                              Folkets Hus i Laver 1940.                Bolidens Centralarkiv 

4.5.1 Sociala aktiviteter och möjligheter 

I Lars Olof Vällfors gruvmonografi över Laver står det att läsa ”Det har gällt att ordna goda 

sociala förhållanden i Laver. Samhället ligger ju mitt i obygden, men trots detta måste folk kunna 

trivas på platsen. Det ser ut som man lyckats med detta uppsåt. Innevånarna i det lilla samhället 

tycks trivas utmärkt.”50 Laver hade en egen idrotts- och skytteförening. Idrottsföreningen som hette 

Dynamit sysslade för det mesta med skidåkning.51 I Folkets Hus försegick de flesta sociala 

aktiviteterna och blev därför den naturliga samlingsplatsen för invånarna. Där fanns det möjligheter 

att låna böcker från det egna biblioteket eller gå och fika på caféet.52 Det visades film där minst två 

gånger i veckan, visningarna sköttes av Boliden. Filmerna samkördes även med biograferna i 

Älvsbyn.53 På scenen i Folkets Hus framfördes lokalrevyer av Lavers egna teateramatörer. 

Syföreningen och idrottsföreningen hade sina möten där, dessutom anordnades det där även dans.54 

Fiske var en fritidssysselsättning som lockade många för det fanns gott om fisk i sjöarna och 

                                                 
48 Vällfors L.O. (1946). Gruvmonografi över Laver, s. 4.2, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
49 Nationalencyklopedin [www]. Sökord: mönstersamhälle. 
50 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 4.1, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
51 Ibid, s. 4.4. 
52 Dokumentären, Laver - byn som försvann, 00:18:30 
53 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 4.4, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
54 Dokumentären, Laver - byn som försvann, 00:18:30 
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vattendragen i omgivningen.55 

 

4.5.2 Moderniteter 

Eftersom Laver var modernt för sin tid uppmärksammades samhället återkommande i landets press. 

Det gick bl.a. annat att läsa i Stockholmstidningen ”Världens modernaste Klondyke är i vardande i 

Laver, som tidigare representerades av ett kronojägarboställe och ingenting mera.” 56  

 

Alla familjelägenheter försågs med elektricitet. I köken installerades moderniteter som elektriska 

spisar, kylskåp57 och rostfria diskbänkar.58 Bostäderna försågs även med rinnande varmt och kallt 

vatten, dusch, avlopp och WC.59 Vattnet pumpades från en pumpstation som låg vid sjön Lill-Laver 

två km bort via en vattenreningscentral som låg i driftanläggningen. Via varmvattenledningar som 

låg i kulvertar under marken försågs samtliga hus med fjärrvärme från värmecentralen som låg i 

kontorsbyggnadens källare. Varmvattnet bereddes i ackumulatorer som matades med lågtrycksånga 

från fyra vedeldade Parca-pannor.60 De vedeldade pannorna byttes 1943 ut mot elektriska pannor.61 

Hela bostadsområdet försågs med elektrisk gatubelysning. Elen distribuerades via jordkablar från 

el-centralen vid driftsanläggningen.62 

 

I anslutning till det stora byggnadskomplexet som innehöll själva gruvanläggningen fanns ett 

badhus med bastu och tvättstuga med tillhörande maskiner som alla Laverbor fick utnyttja efter eget 

behov.63 I tvättinrättningen fanns tvättmaskiner, centrifug och en elektrisk mangel.64 I anslutning till 

badhuset fanns även ett solarium. Solariet var egentligen framtaget för gruvarbetarna för som det 

står i Vällfors Gruvmonografi ”Gruvarbetarna får för lite solljus. Detta kan orsaka D-vitaminbrist 

och därmed kalkbrist. Ett solarium avhjälper dessa brister. Sådana finns numera vid 

Bolidenbolagets gruvor.”65  Även solariet fick nyttjas av Lavers övriga samhällsmedlemmar. Elvy 

Eriksson som var ett barn i Laver berättar”...och så fanns det ju solarium, man trodde ju det fanns  

överallt. Och så när man flyttade härifrån. Solarium det visste ju ingen människa vad det var för 

nånting.” 66 

                                                 
55 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 4.4, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
56 Stockholms Tidningen, (1937-03-24).  
57 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 5.2, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
58 Vi, (1938-05-21). 
59 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 5.2, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
60 Betr. Bestämning av ”verkningsgraden” hos centralanläggningen i Laver. Bolidens Centralarkiv, volym 042/66. 
61 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 8.7, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
62 Ibid, s. 5.2. 
63 Disp. Wesslau E. Utkast till historik om Laver, senare publicerad i Smältdegeln nr. 1, 1947, s. 11. 
    Bolidens Centralarkiv, vol. 042/639. 
64 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 8.7, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
65 Ibid, s 4.3. 
66 Dokumentären, Laver - byn som försvann, 00:08:45.  
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5. Gruvan 
I Lavergruvan bröts koppar med inslag av små kvantiteter guld och silver. Grovkrossningen av 

malmen skedde i gruvan. Anrikningen från krossmalm till slig skedde på plats i driftsanläggningen. 

Därefter fraktades sligen med lastbil till Korsträsk och sen vidare med tåg till Rönnskärsverken i 

Skellefteå. Sligen smältes där ner och koppar, silver och guld utvanns ur den. Vi har i detta avsnitt 

behandlat olika brytningsmetoder, geologi, industriella byggnader, anrikningsprocessen och miljö. 

 

Gruvan i Laver hade åtta nivåer mellan 30- och 290 m. På 90 m nivån som var huvudnivån fanns 

lokverkstad, borrsmedja, dynamitförråd, transformatorer och en manskapsbarack. Huvudschaktet 

slutade på 220 m men ett mindre sänkschakt arbetades ner till 315 m under 1942. Malmen avtog 

dock på detta djup och ingen kommersiell brytning förekom under 170 m.  

 

5.1 Geografiskt och geologiskt läge 

Gruvfyndigheten låg som redan nämnts inom det s.k. Arvidsjaurfältet. Det sträcker sig från Älvsbyn 

tio till elva mil mot Arjeplog och har en bredd av ca sex till åtta mil.67 Fältet är en av de äldsta 

kambriumformationerna i norra Sverige68 och uppstod för ca 570-510 miljoner år sedan. Laver som 

ligger 4,5 mil från Älvsbyn i väst-nordvästlig riktning är beläget mitt på detta geologiska fält. 

 

Det geologiska läget påverkar starkt vilka brytningsmetoder som kan användas vid en gruva. Vilket 

i sin tur berör hur pass lönsam brytningen kommer att bli, eftersom kostnadseffektiviteten varierar 

mellan olika brytningsmetoder. Det är därför av intresse att förklara geologin kring Laver eftersom 

det påverkade valet av brytningsmetoder. Det geologiska fältet kring Laver utgörs av fyra 

vulkaniska bergarter. 

Liparit (1) som även kallas ryolit är en ljusgrå, gulgrå, brun eller rödaktig magmatisk bergart som 

bildas genom magmaflöden. Den har inslag av kvarts, fältspat och pyroklastiska_stenar.69 

Dacit (2) är en sur porfyrisk (mineralkristaller även kallade strökorn som ligger utspridda i en 

finkornig eller glasaktig grundmassa), finkornig och gråaktig vulkanisk bergart.70 

Andesit (3) är en vulkanisk porfyrisk bergart där strökornen har en mörkaktig färg.71 

Gråvacka (4) är en ”mörkgrå, välcementerad, grovkornig sandsten bestående av dåligt sorterade 

och kantiga kvarts- och fältspatkorn samt en mängd mörka bergarts- och mineralfragment 

inbäddade i en kompakt, lerig grundmassa.”72 

                                                 
67 Ödman Olof H. (1942), Geology of the copper deposit at Laver N. Sweden, s. 1.  
68 Ibid, s. 6. 
69 Ibid, s. 12-13. 
70 Nationalencyklopedin [www]. Sökord: Dacit. 
71 Ibid. Sökord: Andesit. 
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I dessa stora och övergripande bergartsformationer i 

området runt Laver finns det även inslag av andra 

bergarter, framför allt i lipariten, såsom;  

Grönsten som bildades genom tryck och 

temperaturförändringar i jordskorpan för cirka två 

till tre miljarder år sedan. Den består av amfibol, 

klorit, epidot, albit och har en mörkgrön färg med 

inslag av kvarts och gula missfärgningar. Den 

innehåller även parallellt genomskärande sektioner 

av mörkbrun biotit (ett glimmermineral). Grönsten 

bildar ett område som utgör Sveriges nordligaste 

urberg.73 

Tuff är en bergart som bildas när vulkaner slänger ut 

olika lager av aska. Dessa konsolideras och bildar en 

porös bergart som består av olika lager. I Sverige är 

det vanligt att bl.a. granit, liparit och grönsten ingår i 

bergarten men alla kombinationer är möjliga 

beroende var på  jorden man befinner sig. 

Granitporfyr är en vulkanisk porfyrisk gångbergart 

som finns i gångar i jorden där magma en gång   

 flödade.74 Den är uppbyggd av strökorn som be  står 

av kvarts, fältspat och glimmer. Den omsluts av en grundmassa  som är en blandning av samma 

ämnen.75 

 

5.1.1 Lavermalmen 

Malmen i Lavergruvan utgjordes av sulfidmalm som dominerades av kopparkis i en kvartsitisk 

bergart.76 Malmen var en s.k. breccierad malm som uppkommer genom t.ex. magmaflöden i 

bergssprickor. Lavermalmen är även en hårdmalm som består av koppar med inslag av andra 

mineral, i Lavers fall silver och guld.77 Egentligen rörde det sig om ett antal mindre malmkroppar 

som låg inom ett begränsat område på ca 30 km2. Den största malmkroppen sträckte sig ner mot  

                                                                                                                                                                  
72 Ibid. Sökord: Gråvacka. 
73 Nationalencyklopedin [www]. Sökord: Grönsten. 
74 Ibid. Sökord: Gångbergart. 
75 Ödman O.H. (1942), Geology of the copper deposit at Laver N. Sweden, s. 13-20. 
76 Fahller & Persson, (1994),  En geofysisk undersökning av lakavattnets utbredning…, s. 1. 
77 Nationalencyklopedin [www]. Sökord: Hårdmalm samt impregnationsmalm. 

Geologisk karta över Laverområdet. 
Ödman (1942), s. 7.
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250 m djup.78 De minsta malmkropparna har vi inte att behandlat utan koncentrerat oss på de större 

kropparna som Boliden bröt i under hela tiden. 

A-malmerna. A1 och A2 malmerna var de största malmkropparna. A1 ligger inbäddad i ett 

granitporfyrbälte medan A2 finns i lipariten. Liparitådror skar även genom A1 malmen.  A1 

sträcker sig ner mot 250 m medan A2 upphörde på ungefär 170 m. Kopparhalten var ca 1,80% ner 

till 130 m nivån därefter sjönk den. Under 250 m nivån är den ca 0,06%.79  

B-malmen var inbäddad i Liparit och sträckte sig från dagen ner till 130 m nivån. Kopparhalten 

varierade mellan 1,18-1,39%.80 

C-D-E malmerna följde skiljegränsen mellan lipariten och gråvackan. Den hade samma kopparhalt 

som B-malmen men innehöll betydligt högre halt guld och silver än de övriga malmkropparna. Den 

sträckte sig ner till 130 m och upphörde därefter.  

F-malmen hade samma halt som A-malmerna men upphörde under 90 m nivån.81 

Kronprinsmalmen är belägen ca 1,5 km sydöst från huvudfyndigheten. Det finns spår av koppar och 

silver i den men den består mest av magnetkis och har därför inte brutits.82 

 

5.2 Brytningstekniker 

För valet av brytningsteknik hade Boliden satt upp en del punkter som skulle uppfyllas. 

• Minsta möjliga olycksfallsrisk. 

• Låg brytningskostnad, malmens relativt låga metallinnehåll gjorde detta till en     

         nödvändighet. 

• Kort tillredningstid, p.g.a. det snabba byggandet av Laver och den korta tiden till 

         brytningsstarten så fanns det lite tid till att förbereda brytningen av de olika  

         malmkropparna. Orter, stigorter och drivschakt måste färdigställas i malmkropparna för att 

         kunna utvinna dem. 

• Stor produktionsförmåga. 

• Litet personalbehov, bostadsmöjlighet för de anställda måste Boliden stå för p.g.a. det  

         stora avståndet till närmaste bebyggelse. Vid en stor arbetsstyrka innebar detta ökade  

         kostnader för Boliden. 

• Möjlighet att snabbt efterfölja oregelbundna malmgränser.83 

                                                 
78 Tvärprofiler av malmen i Lavergruvan, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/633. 
79 Disp. Weasslau E. Angående Laverdriften, bokslutsjämförelse 1935-40, s. 1, Bolidens Centralarkiv, 
    vol. 042/633. 
    Malmtillgångar och prod. kostnader vid Lavergruvan, (1941-06-16), s. 1, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/633. 
80 Rapport till Dir. Svensson N. Boliden, Betr. verksamheten i Laver 1941 (1942-02-26), s. 2. Bolidens  
    Centralarkiv, vol. 042/633. 
81 Rapport över Lavergruvans geologi, s. 14-17. Bolidens Centralarkiv, vol. 042/631. 
82 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 631.2, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
83 Brytningsplan för Lavergruvan, januari 1939, s. 8-9, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/631. 
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Eftersom det inte fanns någon brytningsmetod som uppfyllde dessa krav så kombinerades två redan 

existerande metoder. Den säkra skivbrytningen och pallbrytningen med sin snabba 

produktionsförmåga. Slås dessa samman får man en metod som kallas för skivpallbrytning. Vid 

tiden för Lavers uppförande hade denna metod endast provats vid mindre gruvor i Kanada. Laver 

var den första gruvan i Sverige och kanske i Europa där denna metod användes. Berget i Laver hade 

stor hållfasthet, därför kunde brytningsmetoder med öppna rum användas.84 I Laver använde man 

sig av ytterligare tre brytningsmetoder dagpall-, igensättnings- och magasinbrytning.  

 

5.2.1 Skivpallbrytning85 

Under tillredningen arbetas en stigort upp från huvudorten. Från denna borras sedan utlöpare som 

bildar själva pallskivorna. Vid slutet av huvudorten arbetas en tapport upp som sammanbinder 

utlöparna. I den nedersta pallen försänks tappar med en tapptömningsanordning monterad i botten. I 

den ursprungliga orten hämtar ett gruvtågsätt det brutna berget och tar det vidare till 

grovkrosstationen. Brytningen sker först i den nedersta pallen och därefter vidare uppåt så att berget 

kan ramla fritt. På detta sätt kan arbete ske på flera pallar samtidigt utan risk för arbetarna som alltid 

har solitt berg ovan och under sig. Lastningen kan ske parallellet med brytningen, härigenom kan 

flera arbetslag jobba vid samma tillfälle. Varje pall ska vara ca sex m tjock och en skivas bredd bör 

vara ca 25 m för att snabbt och effektivt kunna brytas ner. Sprängningarna sker på alla pallar 

samtidigt vid skiftbytena. Detta medför att ventilation och arbetsstopp blir effektiva. I Laver 

användes skivpallsbrytning på B-malmen, D- och E-sektionerna av C-D-E malmerna samt båda A-

malmerna. A-malmernas kroppar var bredare så att två parallella skivpallbrytningar kunde utföras 

på samma gång.86 

 

5.2.2 Dagpallbrytning87 

Dagpallbrytning är den vanligaste brytningsmetoden vid dagbrott. Brytningen sker i avsatser som 

lämnas kvar, detta är de s.k. pallarna. Dessa kan sedan lastbilar och andra fordon bruka för att ta sig 

ner i dagbrottet. Toppen på A1 malmen i Laver låg i dagen, d.v.s. när all jord togs bort låg toppen 

på malmådern synlig i dagsljuset. Mellan åren 1939-44 bröts toppen på A1 med dagpallbrytning det 

gamla prospekteringsschaktet användes för att tippa ner den brutna malmen i ett skivpallrum. Varje 

vinter avbröts dagpallbrytningen och ett trätak som hölls upp av vajrar spändes över hålet för att 

                                                 
84 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 6331.2-3, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
85 Se bilaga 2. 
86  Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 6331.3-5, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619.  
     Brytningsplan för Lavergruvan, januari 1939, s. 9-16, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/631. 
87 Se bilaga 3. 
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inte kalluft skulle dra ner i gruvan. Dagbrottet mätte till sist ca 35 m i diameter och var ca 34 m 

djupt. Malmen utlastades från skivpallsrummet under 1946.88 

 

5.2.3 Magasinbrytning89 

En huvudort drivs från centralschaktet under eller i den malmkropp som skall brytas. Ett mindre 

stigschakt drivs sen upp på endera sidan och i taket på huvudorten bryts tappar ut. Malmkroppen 

attackeras underifrån via en ort som drivs från stigschaktet. Det brutna berget får ligga kvar varav 

en konstant takhöjd bibehålls. Det krossade berget och malmen fraktas inte bort förrän brytningen 

är klar och det har bildats ett magasin där malmen vilar. Därefter påbörjas urtappning av magasinet. 

Metoden används vid skört och instabilt berg på djup mindre än 500 m. Det rasade krossberget och 

malmen stadgar upp väggarna så att inga ras förekommer under själva brytningsarbetet. I Laver 

användes magasinsbrytning vid C-sektionen av C-D-E malmerna samt vid F-malmen som låg inom 

ett område av skör liparit.90 

 

5.2.4 Igensättningsbrytning 

Igensättningsbrytning används där berget och malmkroppen är mycket sköra och instabila. 

Nackdelen med metoden är att den är väldigt dyr och tidskrävande, därför lönar det sig endast att 

använda igensättningsbrytning där malmen har en hög mineralhalt. Tillredningen sker genom att ett 

större schakt bryts. Detta ligger utanför riskområdet och malmkroppen angrips via en ort som görs 

större genom att malmen bryts från taket tills det nått en höjd av fem till sex m. Arbetet går från 

botten av malmkroppen och uppåt.  När den första orten brutits så tas krossat gråberg eller annat 

fyllnadsmaterial ner. Detta bygger upp golvet tills en ny mindre ort uppstått, därefter läggs plåtar ut 

och brytningen fortsätter. Malmen fraktas ut och tippas direkt ner i kärror som drivs av ett 

vinschspel eller av ett gruvtågsätt. I Laver hittades en mindre malmkropp under 1940 på 50 m nivån 

som fick namnet G-malmen. Malmen bröts med igensättningsbrytning under 1941-43 därefter hade 

malmen för låg kopparhalt för att vara lönsam att bryta. Under dessa år uppfordrades ca 4.000 ton 

malm ur G-kroppen.91 

 

 

 

                                                 
88 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 6331.8, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619.  
     Petersson , Johansson & Leffler, (1931), De tekniska vetenskaperna – Gruvvetenskap, s. 308-310. 
89 Se bilaga 4. 
90 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 6331.6, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619.  
     Petersson , Johansson & Leffler, (1931), De tekniska vetenskaperna – Gruvvetenskap, s. 321-325. 
91 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 6331.7 och 21, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
    Nationalencyklopedin [www]. Sökord: Igensättningsbrytning. 
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5.3 Vattenuppfordring och lufttillförsel92 

Det läckte in ca 170 l vatten/minut i gruvan. Vattenuppfordringen sköttes av pumpar nere i gruvan 

och i driftsanläggningen. På 210 m fanns två uppsamlingsbassänger, en på botten av centralschaktet 

och en längre in på 210 m nivån. På 250 och 290 m nivåerna utnyttjades botten på sänkschaktet. Det 

fanns fem pumpar i anrikningsverket samt en dieseldriven reservpump. I gruvan fanns fyra pumpar 

och tre reservpumpar vid de båda samlingsbassängerna, dessa aktiverades genom flottörkontakter. 

Vattnet pumpades till en cistern i driftsanläggningen där det filtrerades och senare användes vid 

anrikningsprocessen.93  

 

Lufttillförseln skedde till största del genom självdrag via centralschaktet och dagbrottet, det var tack 

vare skivpallbrytningens (se sid. 17) stora rum detta var möjligt. De fungerade som luftmagasin och 

dragskåp. På de nivåer som låg under 100 m var man tvungen att ta hjälp av fläktar för att få 

cirkulation på luften.94 

 

5.4 Ras 

Under 1944 skedde tre stora ras i A-malmerna. Granitporfyrväggen mellan A1 och A2 kollapsade 

p.g.a. det ökade trycket som uppstod genom brytningen. Hela väggen från 35 m nivån till ca 98 m 

rasade samman och sprickor bildades ner till 130 m nivån. På 90 m slet raset med sig en pallskiva 

som ännu inte var helt utbruten. Under 1945 var man tvungna att urlasta ca 40.000 ton rasberg ur 

gruvan. På 170 m fylldes tapparna med rasberg och mycket malm gick till spillo, vilket ledde till att 

nivån fick överges. Rasen skedde under skiftbyten, inga dödsfall eller allvarliga olyckor följde i 

dess spår.95 

 

5.5 Transport under jord, grovkrossning och uppfordring  

Transporterna från brytningsmagasin och tappar skedde med hjälp av gruvtåg. Lokparken bestod av 

två kontaktlok (ellok, tillverkade av ASEA, Sverige), två diesellok (tillverkade av Deutzmotoren 

A.G. Tyskland), 35 sidotippande Gumessonvagnar med en lastkapacitet på 1,55 ton/st samt ett antal 

prospekteringsvagnar som bar utrusning till prospekteringsborrning i gruvan. Elloken användes på 

de nivåer där arbetena skedde under längre tid, 90- (1939-42), 130- (1942-43) och 170 m (1942-46), 

eftersom det måste dras kontaktledningar i taket och byggas upp transformatorer för dem. De var 

dock betydligt snabbare och effektivare än dieselloken trots att de bara drog sex vagnar medan 

dieselloken drog åtta. Sju vagnar stod som reserv i gruvan. Dieselloken användes vid prospektering 

                                                 
92 Se bilaga 6. 
93 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 6323.4-5, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
94 Rapport om geologi och anrikning i Lavergruvan, s. 28-29, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/639. 
95 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 6331.19, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
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och drivandet av nya orter där de fraktade bort gråberg. De användes också för att forsla ut malm på 

190-, 210- och 250 m nivåerna. Dieselloken var dyrare i drift än elloken eftersom det var krig och 

ransonering på drivmedel. Spårlängden på de olika nivåerna varierade mellan 200-400 m, på 90 m 

nivån fanns en kombinerad borrsmedja och lokverkstad.96 

 
                                                  Dieselmalmtåg i Lavergruvan 1946.   Bolidens Centralarkiv 

När ett tågsätt var lastat kördes malmen till tömningsstationen som låg vid centralschaktet där 

malmen vägdes och sedan tömdes. Innehållet hamnade på ett galler som släppte igenom malm som 

var mindre än 300 mm. Den mindre malmen rutschade ner för en bana som var vibrationsmatad till 

tuggkrossen (typ Blake97) som gick på lågvarv och krossade malmen till en storlek av ca 100 mm. 

Den större malmen som blev kvar på gallret föstes ner på sidan av gallret till banan, hastigheten på 

krossen ökades, varvid de större blocken på över 300 mm blev krossade till ca 100 mm. Den 

grovkrossade malmen rasade ner till en lagringsficka under krossen och tappades ur underifrån vid 

skiptömningsstationen.98  

 

I Laver byggdes först en vagnstömningsstation på 90 m nivån och en krosstationen på 105 m. 

Mellan krossen och skiptappningsstationen bröts det två skipfickor, en rymde 250 ton och var 

avsedd för gråberg utan malm, den behövdes under tillredningsarbetena av orter. Den andra var 

avsedd för krossad malm och rymde 400 ton. De kunde frånskiljas med luckor så att 

malmen/gråberget hamnade i rätt ficka. Skiptappningsstationen lades på 130 m där fickorna 

mynnade ut.99 1942 påbörjades prospekteringsbrytningar under 170 m därför konstruerades en ny 

kross- och skipstation. Den nya utfraktsnivån blev på 170 m (här lades tömningsstationen för 

                                                 
96 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 6331.70-73, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
97 Ibid, s. 6331.76. 
    Petersson , Johansson & Leffler, (1931), De tekniska vetenskaperna – Gruvvetenskap, s. 508-509. 
98 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 6331.74-75, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
99 Brytningsplan för Lavergruvan, januari 1939, s. 18, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/631.  
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vagnarna) och grovkrossen placerades på 185 m. Två nya fickor bröts mellan krossen och 

skipstationen, skiptappningen hamnade på 210 m nivån. Ett störtschakt bröts så att malmen från de 

övre nivåerna kunde rasa ner på sorteringsgallret vid skiptappningsstationen (se bilaga 7).100 

 

Skipen var den behållare som hämtade upp malmen från gruvan. Den drevs av ett gruvspel som 

fanns monterat i toppen på gruvlaven. Ovanpå skipen fanns en lastplats som användes för transport 

av tungt gods mellan de olika nivåerna t.ex. lok och krossar. Skipen sänktes ner till 

skiptömningsstationen där den fylldes med krossmalm. Den kunde ta fem ton per gång, göra 18 

resor i timmen och uppfordra ca 90 ton per timme.101 Längst upp i laven tömdes skipen genom 

botten och krossmalmen lades i en skipficka som rymmde 20 ton. Därefter vidarebefordrades 

krossmalmen in i anrikningsverket via ett transportband. Om skipen användes till att frakta upp 

gråberg från ortdrivning ändrades vinkeln på skipfickans tapp och gråberget leddes via 

transportband till gråbergstippen som låg utanför driftanläggningen.102 I laven och centralschaktet 

fanns även personalhiss, konstruktionen var av skivspelstyp och var densamma som fanns i de 

amerikanska skyskraporna under 1930-talet. Det var första gången i Sverige som denna typ av hiss 

användes i en gruva. Det behövdes ingen spelstyrare som skötte hissen utan allt gick med 

automatik.103 I den andra halvan av centralschaktet fanns en evakueringsstege och alla 

kabeltrummor som gick ner i gruvan (se bilaga 8). 

 

5.6 Industribyggnader104 

Huvudbyggnaden för all industriell verksamhet i Laver var driftsanläggningen. Detta komplex var 

byggt helt i betong, 40 m långt, 28 m brett och hade en höjd av 19 m. Driftanläggningen innehöll 

anrikningsverk, fläktar för lufttillförseln i gruvan och kompressorer för drivningen av 

lufttrycksmatade bergborrar. Den inhyste även dieseldrivna reservgeneratorer för gruvan, verkstad 

och pumpanläggning för uppfordring av gruvvattnet. På norra långsidan av verkshallen fanns en 

mindre betongutbyggnad som innehöll el-central och strömomformare. På västra gaveln av 

driftsanläggningen stod gruvlaven med tillhörande gruvspel. Gruvlaven hade en bas av nio gånger 

tio m och var 37 m hög.105 

 

Kontorsbyggnaden var byggd i tegel och hade tre plan. Den var sammanbyggd med 

driftsanläggningens västra gavel. I kontorsbyggnaden som var Lavers administrativa hjärna 

                                                 
100 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 6331.75, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
101 Ibid, s. 6331.78-83.  
102 Brytningsplan för Lavergruvan, januari 1939, s. 18, Bolidens Centralarkiv, vol. 041/631. 
103 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 6331.79, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619.  
104 Se bilagor 9-12. 
105 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 6323.7, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
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återfanns på översta våningen; kontor, platschefens-, gruvfogdens- och verkmästarns kontor samt 

solarium. I bottenvåningen fanns omklädningsrum och dusch för gruvarbetarna, ett mindre sjukrum, 

torkrum för tvätt och förråd. I källaren fanns tvättstuga, mangel- och strykrum samt 

färskvattenpumpar och vattenreningsanläggningar.106 

 

Norr om driftsanläggningen stod huvudtransformatorstationen. 1942 byggdes ett garage med 

smörjgrop för fyra bilar väster om driftsanläggningen. Sydväst om driftsanläggningen uppfördes 

1937 ett förråd på 585 m2 för tyngre utrustning och reservdelar. Under 1939 byggdes ett förråd för 

25 ton dynamit efter den gamla vägen (se bilaga 1) ca en kilometer från Laver. Vid infarten till 

samhället anlades under prospekteringstiden en skogskoja och en stallbyggnad för att förse sågen 

med timmer. 1936 anlades en såg vid skogsbrynet väster dagbrottet för att förse Laver med timmer 

till byggnationerna, stöttepelare (s.k. pitprops) till gruvan och ved till gengaslastbilarna och 

värmeångpannorna. Fyra av dessa var vedeldade och en var elektrisk, efter 1943 var alla 

elektriska.107 

 

5.7 Anrikning108 

Vid anrikningen som skedde i driftsanläggningen omvandlades krossmalmen till kopparslig genom 

krossning, malning och flotationsrening.  

 

5.7.1 Krossning109 

När krossmalmen från gruvan lämnade skipfickan hamnade den på ett plockband där den först 

spolades av. Därefter sorterades trä- och metallbitar samt gråberg som fanns i malmen bort genom 

handskrädning. Det var även skräpplockaren som gav skipen klartecken att hämta ett nytt lass. Han 

kontrollerade även så att inte skipfickan överfylldes. Från plockbandet ramlade krossmalmen ner i 

en mellankross (typ Blake110) och krossades från ca 100 mm till ca 5-30 mm storlek. Detta var 

egentligen samma typ av grovkross som användes för krossningen i gruvan. På den hade monterats 

ett extra par krossplattor vilket gjorde att den krossade malmen blev mindre.111 Därefter 

transporterades krossmalmen på ett 24 m112 långt transportband (nr 2) till den första sikten. 

Vibrationssikten lutade ca 30°113 och hålen hade en storlek av 7x15 mm. De korn som var mindre 

än dessa ramlade genom till en satsvåg där mätning och provtagning gjordes därefter magasinerades 

                                                 
106 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 6323.7-8, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
107 Ibid, s. 6323.9, 8.7 och 5.2.  
108 Se bilagor 9-11. 
109 Se bilaga 13. 
110 Petersson , Johansson & Leffler, (1931), De tekniska vetenskaperna – Gruvvetenskap, s. 508-509. 
111 Rapport om geologi och anrikning i Lavergruvan, s. 32-33, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/639. 
112 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 6332.2, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
113 Rapport om geologi och anrikning i Lavergruvan, s. 33, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/639. 
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Kulkvarnen i anrikningsverket 1946. 
Bolidens Centralarkiv 

denna kornmalm. Den magasinerade kornmalmen användes som reserv ifall det blev driftstopp vid 

krossarna. Kvarnen i anrikningsverket stannades aldrig eftersom det blev ett stort malmspill vid 

stopp. Om detta inträffade användes malmreserven så att kvarnen kunde gå oberoende av 

krossverket. 

 

Den krossmalm som var för stor för att passera genom vibrationssikten skakades av den och ner i 

finkrossen (konkross av typ Symson114, tillverkad i England115). Finkrossen malde ner krossmalmen 

till kornmalm som hade en storlek av 5-7 mm. Efter det transporterades malmen på ett 25 m långt 

transportband (nr 3) till en likadan sikt som den passerat innan finkrossen. Om det skulle vara 

någon krossmalm kvar sorterades den ut och skickades tillbaka till finkrossen. Den färdigkrossade 

kornmalmen fraktades nu med ytterligare ett transportband (nr 6) till kvarnen.116 

 

Vid de mest dammalstrande stationerna t.ex. 

finkrossning och siktning hade stora 

sugmunstycken placerats som var kopplade till 

en centralenhet. Dessa tog bort det farliga 

stendammet som skadade både människor och 

elektriska motorer.117 

 

5.7.2 Malning 

När kornmalmen lämnat finkrossens sikt 

fördes den med transporbandet till en satsvåg. 

Den vägde hur mycket kornmalm som togs in 

i kvarnfickan som rymde ca 650 ton. 

Kornmalmen tappades ur fickan på ytterligare 

en satsvåg. På så sätt kunde man hålla reda på 

antalet ton i fickan och samtidigt ge en exakt 

mängd kornmalm till kulkvarnen. Detta moment 

var ytterst viktigt för att inte överbelasta 

flotationsprocessen.118  

 

                                                 
114 Petersson , Johansson & Leffler, (1931), De tekniska vetenskaperna – Gruvvetenskap, s. 515-517. 
115 Rapport om geologi och anrikning i Lavergruvan, s. 6, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/639. 
116 Rapport om anrikningsverket i Lavergruvan, februari 1942, s. 2-6. Bolidens Centralarkiv, 042/66. 
117 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 6332.2, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
118 Rapport om anrikningsverket i Lavergruvan , februari 1942, s. 6-8. Bolidens Centralarkiv, vol. 042/66. 
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Kvarnen var en kulkvarn av märket Deutz och den var tillverkad i Tyskland. Den hade en längd på 

tre m och en diameter på 2,75 meter och en kapacitet på 575 ton/dygn. I kvarnen fanns det stålkulor 

(80 mm i diameter, med en vikt av ca 1,3 kg119) som kastades runt och krossade malmen. Kvarnen 

förbrukade ca 800 kg kulor varje dygn och i den fanns totalt 30 ton kulor. Den roterade med en 

hastighet av 17 varv/min. Under malningen tillsattes vatten för att det inte skulle damma. 

Proportionerna mellan vatten och malm var en del vatten och tre delar malm per ton.120 Det tillsattes 

även 700 gram kalk/ton, detta användes som reagensmedel i flotationsprocessen.121  

 

När kornmalmen var pulveriserad kom den ut genom skåror i den motsatta änden på kvarnen. 

Därefter pumpades malmsuspensionen, även kallad pulp, upp till en skålklassificerare. ”Skålen är 5 

m i diameter och drygt 1 m djup. Den är försedd med spiralrakor, som roterar c:a 1 varv/min. och 

skrapar det grova godset till bottenavloppet, varifrån det går i retur till kvarnen.”122 Spiralrakorna 

fungerade alltså som skovlar som långsamt rörde runt pulpen samtidigt som mer vatten tillsattes. De 

grova partiklarna sjönk och fick gå in i kvarnen igen.  

 

5.7.3 Flotation123 och torkning 

Pulpen pumpades från skålsorteraren till en blandare där även returslam från flotationsprocessen 

samlades och blandades med pulpen för att passera genom flotationen ytterligare en gång. Här 

tillsattes kemikalier för att förbereda malmen på flotationen. Pulpen rann genom självtryck från 

blandaren till de nio flotationsapparaterna som låg på samma nivå.124 

 

Flotation är en metod för partikelseparering i vilken partiklars förmåga att tillta sig väta utnyttjas. 

Flotationsstationen är fylld med vatten och kemikalier som främjar bildandet av bubblor i vattnet. 

Bubblorna bildas av luft som pumpas ut på botten av stationen. Där en propellerliknande anordning 

långsamt rör om blandningen. När pulpen tillsätts flyter mineralpartiklar som inte tar åt sig vattnet 

upp och fastar i skummet medan de partiklar som tar åt sig av vattnet sjunker mot botten. De tyngre 

partiklarna fortsätter till nästa flotationsapparat för att genomgå processen ytterligare en gång. 

Mineralskummet skrapas bort av två rakor och faller på sidan där det samlas upp. Genom att ändra 

på kemikalietillsättningen i vattnet kan man få olika mineraler att flyta upp. Kopparkis (CuFeS2) är 

en av de lättaste mineralerna att anrika genom flotation.125  

                                                 
119 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 6332.4, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
120 Rapport om anrikningsverket i Lavergruvan, februari 1942, s. 8. Bolidens Centralarkiv, vol. 042/66 
121 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 6332.6. Bolidens Centralarkiv, vol 042/619. 
122 Rapport om anrikningsverket i Lavergruvan, februari 1942, s. 10. Bolidens Centralarkiv, vol 042/66. 
123 Se bilaga 14.  
124 Rapport om anrikningsverket i Lavergruvan, februari 1942, s. 13. Bolidens Centralarkiv, vol 042/66. 
125 Petersson , Johansson & Leffler, (1931), De tekniska vetenskaperna – Gruvvetenskap, s. 647-690 och 714- 717. 
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När den renade kopparkisen passerat flotationsapparaterna av typ Fahrenwald126 (se bilaga 5) 

samlades den i en sligdorr (förtjockare) som var en stor behållare (5,7 m i diameter och 2,7 m hög). 

Två rakor för pulpen mot mitten av dorren där den faller ur förtjockaren, under tiden vattnet pressas 

utåt och rinner över kanten. Varefter vattnet skickas som retur till blandaren.127  

 

Den förtjockade sörjan pumpades sedan till sligtorken som var ett trumfilter där den egentliga 

torkningen skedde. Trumfiltret var kopplat till en vakuumpump som skapade vakuum i trumman 

under filterduken som sligen vilade på. När vakuumet bildades sögs vattnet ner genom duken. 

Duken matades runt kontinuerligt och malmen föll av allt eftersom den kom ut från trumfiltret och 

samlades upp på ett transportband. Ovan bandet fanns värmefläktar som eftertorkade sligen. Vid 

bandets slut föll sligen ner i ett magasin i väntan på transport. Magasinet rymde 90 ton.128 

 

Allt tappvatten från sligtorken och sligdorren gick till en uppsamlingsgrop under verksgolvet. Hit 

kom även dammet från dammsugarna i krossavdelningen. Om det blev fel på flotationsapparaterna 

kunde hela produktionen tappas direkt i gropen. Det som samlades här blandades med en omrörare 

som roterade med 140 varv/min.  Sedan pumpades det till blandaren och passerade genom 

flotationsprocessen. Den sand som fanns kvar på botten när pulpen passerat genom den sista 

flotationsapparaten (se bilaga 14) gick ut via en träränna till sandmagasinet.129 

 

5.8 Sandmagasinet 

Dammen i Laver var en s.k. droppdamm. Avfallet från anrikningen gick via en träränna som gick på 

ovansidan dammen från den sista flotationsapparaten (se bilaga 14). När rännan kom in över 

dammen var den perforerad på undersidan. Här rann vattnet och anrikningssanden ut och bildade 

högar under rännan. Högarna skottades upp för hand och bildade själva dammen. När 

dammkonstruktionen nått en höjd av ca 18 m flyttades rännan och grunden till en ny damm 

skottades på plats (grunden utgjordes av sediment, jord eller sand som var utblandat med kalk). Den 

nya dammen fortsatte att växa genom sandavlagringar. Vattnet samlades på insidan av dammen och 

rann genom öppningar till en mindre klarvattendam. Där fick resterande partiklar falla till botten 

innan vattnet släpptes ut i Gråbergsbäcken. Gråbergsbäcken ledde vattnet mot ett mindre 

blötområde och via det vidare mot Småträsket och Vistbäcken. Vattnet renades så mycket som var 

möjligt med dåtida medel. Partiklar filtrerades bort men tungmetaller gick inte att få bort. Boliden 
                                                 
126 Petersson , Johansson & Leffler, (1931), De tekniska vetenskaperna – Gruvvetenskap, s. 729-731. 
127 Rapport om anrikningsverket i Lavergruvan, februari 1942, s. 19. Bolidens Centralarkiv, vol 042/66. 
128 Ibid, s. 20-22.  
     Rapport om geologi och anrikning i Lavergruvan, s. 42-44, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/639. 
129 Rapport om geologi och anrikning i Lavergruvan, s. 45, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/639. 
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var mycket noga med provtagningen av vattnet, blev det en höjning kunde man ingripa för att se 

vad som orsakat höjning och åtgärda detta.130 Sammanlagt producerades under Lavers aktiva tid ca 

1,2 miljoner ton sand, dammens utbredning blev med tiden ca 12,2 ha (ca 122.000 m2).131 

 

5.9 Sligtransport 

Vår avsikt är att redogöra för hela anrikningsprocessen, sligtransporten var en viktig del av den. 

Sligen skulle transporteras till Rönnskärsverken och där smältas till koppar. 1935 påbörjade Boliden 

en utredning om hur sligen från Laver skulle transporteras till Rönnskär. Fem förslag lades fram: 

 

1. Laver – lastbil – Korsträsk – järnväg – Rönnskär. Kostnad per ton 11,45 kr.    

      Transport möjlig året runt. 

2.  Laver – lastbil – Korsträsk – järnväg – Piteå – pråm – Rönnskär. Kostnad per ton 16,65 kr. 

      Transport möjlig 15 maj till 15 november (Bottenviken fryser). 

3. Laver – lastbil – Piteå – pråm – Rönnskär. Kostnad per ton 19,30 kr. Transport      

      möjlig 15 maj till 15 november (Bottenviken fryser). 

4.  Laver – lastbil – Boliden – järnväg – Rönnskär. Kostnad per ton 13,80 kr. 

     Transport möjlig året runt. 

5.  Laver – lastbil – Rönnskär. Kostnad per ton 14,42 kr. Transport möjlig  

     året runt.132 

Boliden valde alternativ nr.1 dels p.g.a. den låga kostnaden och snabbheten i transporten och dels 

p.g.a. att det blev minst svinn av kopparkis under transporten.  

 

Sligen föstes ner med mekaniska rakor på lastbilarna från sligmagasinet (se föregående sida). Sligen 

hade fortfarande en fuktighet på ungefär 10% för att den inte skulle virvla iväg från lastbilarnas flak 

eller vid omlastning. Två lastbilar behövdes för att kunna hålla efter produktionstakten i 

anrikningsverket. Lastbilarna körde den 35 km långa vägen till Korsträsk sex gånger per dygn och 

tog fem ton slig var per resa. I Korsträsk hade ett extra spår dragits där ett vagnsätt stod under ett 

dygn133 och fylldes med slig från en tippramp som lastbilarna körde upp på. Det fanns två vagnsätt 

som gick i växeltrafik mellan Rönnskär och Korsträsk. Från och med 1940 skedde 

lastbilstransporterna av slig via entreprenad.134 

                                                 
130 Rapport om anrikningsverket i Lavergruvan, februari 1942, s. 17-18. Bolidens Centralarkiv, 042/66 
     Rapport om geologi och anrikning i Lavergruvan, s. 45-46, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/639. 
131 Fahller & Persson , (1994), En geofysisk undersökning av lakavattnets utbredning…, s. 2. 
132 PM angående fraktkostnader för kopparslig från Laver till Rönnskär, (1935-10-05), Bolidens Centralarkiv, 
      vol. 042/68. 
133 Brev till Trafikinsp. Nesser A.S. vid Statens Järnvägar betr. malmtransporten från Korsträsk,  
    (1937-11-09), s. 2 punkt 6, Bolidens Centralarkiv vol. 042/68. 
134 Rapport om geologi och anrikning i Lavergruvan, s. 45, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/639. 
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6. Nedläggning och visioner 
Den beräknade livslängden för Lavergruvan var cirka 15 år.135 Boliden insåg ganska snart att både 

tillgången och kvalitén på malmen var överskattad. Under 1941 fastslogs att den effektiva 

malmarean innehöll cirka 1.500.000 ton och var inte ens hälften så stor som förväntad.136 

 

6.1 Oroväckande prognoser 

När tillredningsarbetena på 170 m nivån påbörjades i juli 1942 hade malmådern avsmalnat så pass 

att tillredningsarbetena inte skulle kunna hålla jämna steg med den planlagda brytningen. 

Brytningen gick snabbare än tillredningen p.g.a. att det var så lite malm på varje nivå. Om detta 

skedde skulle det bli svårt att under de år som följde uppnå den avsedda årskvoten på 150.000 ton, 

vilket innebar att gruvan skulle ge ett negativt bokslut.137 Den malm som började brytas på 170 m 

nivån hade en kopparhalt på cirka 1,3%. P.g.a. den låga kopparhalten var brytningen beroende av ett 

kopparpris på minst 1.200 kr/ton för att vara lönsam.138 Den då kända malmen i gruvan beräknades 

vara cirka 471.000 ton och skulle räcka i cirka två och ett halvt år.139 Därför togs omgående ett 

beslut om att påbörja ortdrivningar och prospekteringsarbeten på 250- och 290 m nivåerna för att 

hitta en mer ekonomisk brytvänlig malm och för att säkerställa fortsatt drift i gruvan under 

ytterligare ett antal år.140 

 

När de omfattande prospekteringsarbetena var klara under 1944 fastslogs att malmkropparna 

smalnade av mot djupet och var uppblandad med ofyndigt berg, även halten av koppar minskade. 

På 210 m nivån steg visserligen kopparhalten till 1,6% men malmen låg insprängd i en 

grönbergsförkastning och tillredningsarbetena skulle ha blivit mycket dyra. Det beräknade priset för 

tillredning och nyinvesteringar för att kunna bryta på 210 m hamnade på 630.000 kronor.141 Endast 

spetsen på A1 malmen (se sid. 15-16) sträcker sig ner till 250 m men är där väldigt uppblandad och 

har en kopparhalt under 1%. På 290 m fanns endast enstaka strimmor av malm som hade sitt 

ursprung i A1 malmen. Man fann även några obetydliga malmkroppar på 290 m men kopparhalten i 

dem var allt för låg, under 0,5%.142 

 

                                                 
135 Skelleftebladet, (1937-06-19), mittuppslaget. 
136 Disp. Wesslau E. (1941-06-05), PM ”angående Laverdriften”, Bolidens Centralarkiv vol. 042/633. 
137 Ibid. 
138 Räntabilitetsräkningar för Laver (1946-08-26), s. 1, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/641.9. 
139 Rapport om plan och bakgrund för prospekteringsbrytning på 250 & 290 m (1942-09-08). Bolidens  
     Centralarkiv, vol. 042/633. 
140 Ibid. 
141 Räntabilitetsräkningar för Laver (1946-08-26), s. 7. Bolidens Centralarkiv, vol. 042/641.9. 
142 Provbrytningsrapport 250- och 290 meters nivåer vid Lavergruvan, Bolidens Centralarkiv, vol 042/633. 
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Från 1941 till 1946 sjönk priset på koppar drastiskt, särskilt efter andra världskrigets slut. 1941 

kostade ett ton koppar ca 1.500 kr. 1945 var det nere på cirka 1.300 kr/ton och 1946 kom det stora 

raset, ett ton koppar kostade nu cirka 1.150 kr (se bilaga 17).143 Samtidigt som kopparpriset rasade 

ökade anrikningskostnaderna för Lavermalmen eftersom det krävdes mer malm för att utvinna en 

22% kopparslig144 i den allt låghaltigare malmen. Tillredningskostnaderna per ton malm ökade 

också p.g.a. att malmkropparna avsmalnande under 170 m.  

 

Situationen blev till slut ohållbar med ökade produktionskostnader, minskad malmhalt och 

sjunkande kopparpriser. 1945 års bokslut gav ett negativt utfall på 548.300 kr.145 Lavers öde var 

beseglat. 

 

6.1.1 Beslut om nedläggning 

Redan mot slutet av 1945 insåg Boliden att Lavergruvan, med tanke på det fallande kopparpriset nu 

passerat gränsen för lönsam brytning.146 I oktober avbröts alla pågående undersöknings- och 

tillredningsarbeten.147 Världens produktion av koppar hade ökat under krigsåren men när krigets 

omfattande kapprustning var till ända såg det ut som om kopparpriset skulle fortsätta att sjunka 

under följande år.148 Samtidigt hade prospekteringarna på 250- och 290 m nivåerna i Laver gett 

negativa resultat. Malmen på 210 m nivån ansågs allt för dyr för att utvinnas med tanke på det då 

rådande kopparpriset. Det negativa bokslutet 1945 besannade farhågorna och fick bolagsledningen 

att ta beslutet om avveckling av gruvdriften vid Laver vid årsskiftet. 

 

6.2 Avveckling 

Under 1946 skedde en successiv avveckling av driften vid Laver. All brytbar malm på 170 m nivån 

och ovan bröts klart och uppfordrades. Klockan 10.40 den andra november 1946 uppfordrades det 

sista skipet malm från gruvan och två dagar senare stannade kvarnen i anrikningsverket. Därefter 

var avvecklingen av gruvan och nedmonteringen/rivningen av samhället och industribyggnaderna i 

full gång.149  

 

                                                 
143 Ljungberg J. (1990), Priser och marknadskrafter i Sverige 1885-1969, s. 287-288. 
144 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 9.1, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
145 Räntabilitetsräkningar för Laver (1946-08-26), s. 3, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/641.9. 
146 Bergmästare Fröman G. (1945-10-30), PM angående Laverdriften, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/633. 
147 Ing. Boman J.E. PM beträffande den pågående avvecklingen vid Lavergruvan, skrivet till Bolidens 
     Bolagsledning (1947-01-25), s. 3, Bolidens centralarkiv, vol. 042/641.9. 
148 Räntabilitetsräkningar för Laver (1946-08-26), s. 1, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/641.9. 
149 Ing. Boman J.E. PM beträffande den pågående avvecklingen vid Lavergruvan, skrivet till Bolidens 
     Bolagsledning (1947-01-25), s. 1, Bolidens centralarkiv, vol. 042/641.9. 
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I augusti 1946 nedmonterades och flyttades en av ungkarlsförläggningarna på prov för att se om det 

var ekonomiskt lönsamt att flytta samhällets byggnader istället för att riva dem.150 Testet torde ha 

utfallit positivt eftersom resten av samhället nedmonterades och byggnaderna flyttades 1947. 

Flyttningen gick till gruvorna i Laisvall och Kristineberg som också ägs av Boliden.151 Vissa av 

arbetarbostäderna finns kvar där än idag. De byggnader som inte var Bolidens egendom flyttades 

också. Konsum som ägdes av Älvsby Kooperativa Förbund flyttades till Brännberg väster om 

Boden och blev Backmans Livs.152 Butiken finns kvar i drift än idag. Skolan som ägdes av Älvsby 

kommun flyttades till Lillkorsträsk som ligger strax utanför Älvsbyn. Den brann ner på 1980-talet. 

Folkets Hus flyttades till Överklinten utanför Umeå.153 Samhällets nedmontering var klar i maj 

1947.154 

 
                                            Nedmontering av arbetarbostäderna 1947.    Bolidens Centralarkiv 

 

Inventarierna från gruvan lyftes upp och pumparna i gruvan stängdes varefter gruvan vattenfylldes. 

Därefter återstod endast rivningen av industribyggnaderna (se sid. 21), bortfraktandet av gruv- och 

anrikningsutrustning samt upptagning av rör och ledningar  i Laverområdet. Dessa arbeten var 

fullbordade i oktober 1947.155 För första gången på 16 år rådde tystnad på den plats där Sveriges 

modernaste folkhem legat. Laver tillhörde åter naturen. 

                                                 
150 Piteå-Tidningen, (1946-02-05), s. 7. 
151 Ing. Boman J.E. PM beträffande den pågående avvecklingen vid Lavergruvan, skrivet till Bolidens 
     Bolagsledning (1947-01-25), s. 1, Bolidens centralarkiv, vol. 042/641.9. 
152 NSD, (1994-09-17), s. 22-23. 
153 Alerby E. (1994), Laver, s 72. 
      NSD, (1994-09-17), s. 22-23. 
154 Ing. Boman J.E. PM beträffande den pågående avvecklingen vid Lavergruvan, skrivet till Bolidens 
      Bolagsledning (1947-01-25), s. 1, Bolidens centralarkiv, vol. 042/641.9. 
155 Ibid. 



 

 30  
  

Metallskelettet som utgjorde stommen för gruvlaven flyttades till Laisvallgruvan. Brytningen i 

Laisvall hade startats 1943 och under 1950 utökades driften. Personalspelet (eller hissen om man så 

vill) i Laisvall var med andra ord det gamla spelet från Laver. Vid sidan av personalspelet byggdes 

en ny betonglave där gruvspelet satt. Den gamla laven från Laver var således i drift fram till 

månadsskiftet oktober/november 2001 då Laisvallgruvan stängdes. Det fanns tankar bland de 

anställda på att göra ”Laverlaven” till ett monument över gruvdriften i Laisvall men Boliden hade 

redan bestämt sig för att riva den.156 Den sjunde juli i år (2005) drogs den 68 år gamla laven omkull 

och skrotades.157 

 

6.3 Slutresultat och ekonomi 

Under den kommersiella driftperioden (1938-46) bröts det sammanlagt cirka 1.260.000 ton malm 

(se bilaga 16) i Lavergruvan. Totalt producerades det ca 81.900 ton slig med ett kopparinnehåll på 

220 kg/ton, en silverhalt på 480 g/ton och en guldhalt på 1,98 g/ton. Ur denna slig utvanns i 

Rönnskärsverken ca 18.000 ton koppar, ca 39,3 ton silver och ca 162 kg guld.158 De sammanlagda 

prospekterings- och provbrytningskostnaderna hade 1936 uppgått till 811.579 kr. Den totala 

kostnaden för uppförandet av Laver både gruva och samhälle låg på 4.021.554 kr. När driften 

stoppades i november 1946 hade Laver ett negativt utfall i det räntebelastade saldot (inkomster - 

kostnader + ränta + avskrivningar) på 1.318.600 kr. Lavers anläggningar hade vid tiden för 

nedläggningen ett realisatonsvärde av ca 750.000 kr. Det totala underskottet blir då ca 570.000 

kr.159  

 

6.4 Arvet efter Laver. 

Vad finns idag kvar efter Laver och hur har gruvdriften påverkat omgivningen? 

 

6.4.1 Ruiner 

Vid ett besök på platsen konstaterade vi att de enda byggnaderna som idag minner om Laver är 

skogskojan, stallbyggnaden och kiosken vid dansbanan. Samtliga är ordentligt förfallna. Det som 

finns kvar av de resterande byggnaderna och som kan vittna om den febrila aktivitet som rådde där 

för nästan 60 år sedan är mossbeklädda vittrande husgrunder och plintar som sticker upp bland 

tallstammarna. Skolans grund kan med lätthet urskiljas. Trapphuset, duschrummet och 

källarlokalerna som är gjutna i betong finns kvar. Kaklet från duschrummet har börjat falla från 

                                                 
156 Piteå-Tidningen, (2002-10-26), s. 36. 
157 Piteå-Tidningen, (2005-07-23), s. 40. 
158 Malmrapport 1940-45, Bilaga 2. Bolidens Centralarkiv, vol. 042/633. 
     Redovisningstabell över uppfordrad malm i Laver 1941-42. Bolidens Centralarkiv, vol. 042/68. 
     Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 9.1, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
159 Räntabilitetsräkningar för Laver (1946-08-26), s. 1-4, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/641.9. 
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väggen. I en av källarlokalerna har ett träd vuxit upp, ”Kunskapen träd” som Eva Alderby 

underförstått skriver i sin bok.160 Där den moderna konsumbutiken stod finns idag bara välta 

betongblock. Nere på industriområdet står idag resterna av fundamentet för tuggkrossen kvar som 

ett monument över Lavers korta men intensiva liv. I krossfundamentet finns motiv som konstnären 

Tore Thornberg som själv bodde i Laver målat.161 Motiven föreställer gruvan och samhället. 

Målningarna är idag i dåligt skick men det går fortfarande att urskilja vissa motiv. Norr om laven 

ligger det vattenfyllda dagbrottet. Söder om lavruinen sträcker sig det nu gräsbevuxna 

Sandmagasinet ut sig. 

 
                                              Resterna efter platschefens villa 2005.             Foto: Andreas Holmberg                       

 

Skyddsrummet vars ingång ligger vid resterna ungkarlsbarackerna kan man fortfarande gå in i. Det 

första man träffar på där inne förutom vissa mindre förrådsutrymmen är en sovalkov. 

Våningssängarna av trä rasade samman för ett antal år sedan men innan dess var de färdigbäddade 

med kudde och filt som med tiden blivit belagda av mögel. Längre in finns den rasade trätrappen 

som leder upp till den andra utgången som finns vid resterna av platschefens villa. Längst in i 

skyddsrummet finns kokvrån. Spisen och köksutrustningen togs bort vid rivningen. Idag går det 

fortfarande att urskilja vitfärgen på väggen och den brädvägg som skulle avskärma kokvrån från det 

övriga skyddsrummet.  

 

6.4.2 Miljöarvet – Sandmagasinet 

Under vårfloderna 1952 och 1953 så slammades skärmdikena (diken som skulle förhindra att vatten 

kom in på sedimentlagren och erodera dessa) runt dammen igen och en stor del av sandmagasinet 

                                                 
160 Alerby E (1994), Laver, s 89. 
161 NSD (1994-09-17), s. 22-23. 
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sköljdes bort och ut i Gråbäckens omgivningar. Sommaren 1974 grävdes nya diken och magasinet 

gödslades (1,2 ton NPK), kalkades (39 ton jordbrukskalk) och såddes med gräs (600 kg) för att 

förhindra vidare erosion.162 

 

Under 2001 och 2002 gjorde en student från Luleå Tekniska Universitet undersökningar om 

Gråbergsbäckens föroreningar. Resultaten visar att det 2001 urlakades 0,6 kg kadmium, 2,3 kg 

kobolt, 2,6 kg nickel, 10 kg barium, 70 kg koppar, 200 kg zink, 460 kg aluminium och 10.400 kg 

svavel.163 Anledningen till att det är så mycket svavel är att malmen i Lavergruvan var en 

sulfidmalm. Vattnet tränger ner genom sandlagren i sandmagasinet där det tar med sig 

tungmetallerna och svavlet. Därefter fortsätter vattnet ner i tre grundvattenkanaler som rinner under 

magasinet. Dessa kanaler kommer fram nedanför klarvattendammen och bildar Gråbergsbäcken.164 

Vattnet för sedan tungmetallerna via olika vattendrag till Vistån och vidare ut i Piteälven.  

Kvarhållningsmekaniken i magasinet är dock mycket hög. De utsläpp som tar sig igenom magasinet 

och ut i Gråbergsbäcken är endast 5-10% av de totala föroreningarna. Resten fastnar i den sand och 

i  övriga sediment som magasinet är uppbyggt av.165 

 

På uppmaning av Älvsby kommuns miljökontor och efter rättsliga förhandlingar har Boliden lagt 

fram ett förslag om hur utsläppen från sandmagasinet skall minskas.166 Bolidens förslag är att lägga 

ut rötslam (slam från reningsverk) på sedimentavlagringarna för att eliminera urlakningen av 

tungmetaller. Denna metod har Boliden använt sig av på sandmagasinet vid den nedlagda gruvan 

Lilla Bredsjön som ligger i Bergslagen.167 Dessa åtgärder ligger helt i linje med Bolidens 

miljöpolicy. Deras gruvor skall orsaka så lite skador både under och efter drift som möjligt.168 

 

6.5 Framtidsvisioner 

Redan vid Lavers nedläggning fanns det tankar på att göra platsen till en turist- och semesterort för 

skidåkning. Det funderades även över möjligheten att göra Laver till ett Norrbottniskt Vålådalen. 

”En plats att hämta krafter och samla spänst på, en plats för samling och koncentration, en plats 

för kurser och träningsläger”.169 Det blev aldrig verklighet av visionerna men på 1980-talet levde 

tankarna upp igen om att göra Laver till en turistattraktion. Det gick guidade turer dit med buss från 

                                                 
162 NSD (1994-09-17), s. 22-23. 
     Rapport om Frösättning i Laver (74-06-13), Bolidens Centralarkiv, vol. 042/68. 
163 Alakangas L. (2003), Sulphide Oxidation and Geochemical Processes in Mine Tailings, s. 9-13. 
164 Fahller & Persson, (1994), En geofysisk undersökning av lakavattnets utbredning…, s. 23-29. 
165 Ljungberg J. (1999), The Geochemical Dynamics of Mining Tailings at Laver…, s. 7. 
166 Piteå-Tidningen, (2003-10-17), s. 7. 
167 Piteå-Tidningen, (2002-09-03), s. 8. 
168 Boliden [www] Koncernpolicy 
169 Norbottens Allehanda, (1946-03-27). 
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Älvsbyn, information om utfärderna sattes upp på campingplatserna i Älvsby kommun.170 Intresset 

verkar dock ha svalnat eftersom turerna ej existerar idag.  

 

6.5.1 Kvarlämnad malm och prospektering 

Det lämnades kvar malm i Lavergruvan som av olika skäl aldrig bröts. För det första har vi taket i 

A1 malmen som innehåller 8.400 ton malm med en kopparhalt på ca 2,1%. Den ligger ungefär på 

20 m djup (se bilaga 15) och bröts aldrig för att det fanns risk för ras.171 Efter de stora rasen 1944 

(se sid. 19) uppstod sprickbildningar som gjorde malmen instabil. På 90 m nivån finns sammanlagt 

ca 4.000 ton malm kvar som också lämnades p.g.a. rasrisk. På 170 m nivån begravdes i de stora 

rasen 1944, 11.000 ton malm med en kopparhalt på ca 1.7%.172 Under 170 m nivån lämnades ca 

278.000 ton malm med en ungefärlig kopparhalt på 1,3%. Den malmen är uppblandad med ofyndigt 

berg.173  

 

SGU (Sveriges geologiska undersökningar) har genomfört många provborrningar och 

undersökningar genom åren runt Lavers relativt mineralrika område.174 När det 1993 blev tillåtet för 

utländska bolag att prospektera i Sverige ökade undersökningstillstånden i Norr- och Västerbotten 

avsevärt.175 1997 mutade Boliden in Laverområdet igen176 och samma år gjordes nya 

provborrningar i området. Liksom det fanns koppar och guld i malmen på den tid då det begav sig 

hoppas Boliden kunna finna liknande fyndigheter där idag också. Frågan är bara om det finns 

sådana fyndigheter som gör att det i slutändan blir ekonomiskt lönsamt att bryta dem.177 

 

Som följd av den nu pågående gruvboomen i Sverige har närmare 50 prospekteringsbolag, svenska 

som utländska, påbörjat sökningar i norra Sverige. Skellefteå- och Arvidsjaurfältet är högintressanta 

områden. Det är ny gruvteknik som gjort att gamla fyndigheter som förr var olönsamma blivit 

intressanta igen. Antalet undersökningstillstånd har fördubblats under det senaste året.178 T.ex. ska 

Lundin Mining öppna en ny zinkgruva i Sandträskområdet vid Glommersträsk. Det är den första 

nya gruvan i länet på 22 år. Gruvans livstid beräknas vara mellan 10-15 år och kommer att ge 

Arvidsjaurregionen ca 50 nya arbetstillfällen.179  

                                                 
170 Piteå-Tidningen, (1984-07-21), s. 12-13. 
171 Gruvgeologirapport nr 26, (1945-09-06), Bolidens Centralarkiv, Vol. 042/631. 
172 Gruvgeologirapport nr 34, (1946-09-27) s, 1-2. Bolidens Centralarkiv, Vol. 042/631. 
173 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 9.2, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 
174 Piteå-Tidningen, (1982-08-12), s.18 
175 Norrbottens-Kuriren, (1997-08-26), s. 8. 
176 Dokumentären, Laver- byn som försvann, 00:28:20. 
177 Norrbottens-Kuriren ,(1997-08-26), s. 8. 
178 Norrbottens-Kuriren [www] (2005-11-10). 
179 Piteå-Tidningen, (2005-12-10), s. 12. 
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7. Sammanfattande diskussion 
1935-37 steg kopparpriset från 1.010 kr/ton till 1.550 kr/ton p.g.a. inflation och en omfattande 

vattenkraftsutbyggnad världen över. Sverige konsumerade vid denna tid ca 40.000 ton koppar per 

år. Den inhemska produktionen från Rönnskärsverken låg på 5.250 ton/år och de resterande 35.000 

tonen importerades som kopparslig och smältes sedan i de svenska kopparverken. Det ökade priset 

på koppar skulle alltså innebära en höjning av Sveriges utgifter med ca 14 miljoner varje år. 

Samtidigt gick Europa och världen mot krig. När kriget var ett faktum den första september 1939 

inledde Sverige sin väpnade neutralitet vilket innebar en upprustning av krigsmakten. Koppar var en 

viktig metall i rustningsindustrin både i Sverige och i övriga världen. Samtidigt ville Boliden öka 

sin guldproduktion i Rönnskär. Det svinn av koppar som skulle uppstå vid utvinning av mer guld ur 

Bolidenmalmen var oacceptabelt. Det behövdes tillskott av kopparmalm för att kunna öka både 

koppar- och guldproduktionen. Det var mot denna bakgrund som Boliden i juli 1936 fattade beslutet 

om att inleda kommersiell drift vid Laver. 

 

Från Laver var det två mil till närmaste samhälle. Det gjorde att de flesta som arbetade med gruvan 

var tvungna att bo på platsen. Därför byggdes det ett litet koncentrat samhälle i anslutning till 

gruvan som allt som allt bestod av 31 byggnader, varav 23 var bostadsbyggnader. 

Bostadsbyggnaderna rymde tillsammans 61 lägenheter och 40 övernattningsrum. Det fanns även en 

modern konsumbutik, Folkets Hus, skola med gymnastiksal och matsal, dansbana, ett postkontor, 

kiosk, en frisörsalong kombinerad med  pappershandel, marketenteri och caféstuga. Från början 

trodde man att samhället skulle växa och ha ca 400-500 invånare, men som mest bodde det 242 

människor i Laver. Varav tjugotalet var barn. De flesta av Lavers invånare kom från Piteå- och 

Skellefteå älvdalar. 

 

Samhällsstrukturen byggde på en hierarkisk ordning. Längst ner fanns de tre ungkarlsbarackerna. 

Därefter kom arbetarbostäderna för de arbetare som hade familj. Ovanför de fanns förmännens, 

verkmästarnas och gruvfogdens något större bostäder och längst upp fanns platschefens stora villa. 

Samhället planerades och ritades av Bolidens huvudarkitekt John Åkerlund. Hans 

samhällsplanerningar hade en tydlig hierarkisk planläggning. Detta torde kunna spåras till hans 

borgerliga uppväxt och påverkan av hans mentor Torben Gruts arbeten. 

 

Laver var ett mönstersamhälle i åtminstone två avseenden. För det första så var samhället modernt 

utrustat. Alla hus var utrustade med elspis, elektriskt kylskåp, rinnande varm- och kallvatten, 

rostfria diskbänkar, dusch, WC och fjärrvärme. I samhället fanns elektrisk gatubelysning, solarium 

och en modern gemensam tvättstuga. För det andra existerade det ett stort utbud av sociala 
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fritidsaktiviteter som t.ex., den lokala idrottsföreningen, i Folkets Hus fanns det bio (film visades 

två gånger i veckan), bibliotek, en teaterscen där Lavers teateramatörer framförde sina pjäser. 

Vattnen runt Laver bjöd även på goda fiskemöjligheter. 

 

I Lavergruvan bröts en sulfidmalm med stora inslag av kopparkis. Fyndigheten låg nästan mitt i det 

s.k. Arvidsjaurfältet ca 4,5 mil från Älvsbyn i väst-nordvästlig riktning. Berggrunden utgörs av 

diverse lavabergarter som till största delen består av liparit, dacit, andesit och gråvacka. I de 

geologiska zoner som dessa fyra lavabergarter utgjorde finns det även inslag av grönsten, tuff och 

granitporfyr. Själva malmen är en s.k. breccierad malm som uppkommit genom att magma har 

runnit ner i sprickor i berggrunden och där stelnat. Det fanns sammanlagt fem malmkroppar som låg 

inom ett område på 500 x 600 m, den största sträckte sig ner till 250 m djup. Kopparhalten på 

mineraliseringen varierade från 1% upp till 2,1%.  

 

I Lavergruvan användes i huvudsak en brytningsmetod som kallas för skivpallbrytning. Laver var 

den första gruvan i Sverige och kanske till och med i Europa där denna metod användes. Idag är 

skivpallsbrytningen den vanligaste brytningsmetoden i världens gruvor. På vissa ställen var berget 

skört och svagt här användes magasin- och igensättningsbrytning. I dagbrottet brukades 

dagpallbrytning.  

 

När malmen var krossad och mald passerade den genom flotationen som var den anrikningsprocess 

som användes i Laver. Flotation är en metod för partikelseparering i vilken olika ämnens förmåga 

att ta till sig väta utnyttjas. I flotationsapparatens botten finns en anordning som alstrar bubblor. 

Gråberg tar till sig väta och sjunker till botten medan malmen flyter upp och bildar ett skum på 

vattnet som tas av och torkas genom olika processer. All väta tas dock ej bort från sligen eftersom 

den då skulle vara svårhanterlig vid transport och omlastning. 

 

Sligen transporterades med lastbil de 3,5 milen till Korsträsk där den omlastades på tåg och fördes 

sedan till Rönnskärsverken i Skellefteå där koppar, silver och guld utvanns ur den. Kopparen som 

utvanns ur sligen var ett viktigt bidrag till landets knappa kopparresurser. Det ökade tillskottet av 

koppar gjorde även att mer guld kunde utvinnas ur malmen från Bolidengruvan. 

 

Boliden insåg ganska snart att man överskattat både tillgången och kvalitén på malmen. Under 170 

m nivån smalnade malmkropparna av och kopparhalten minskade. Efter nya stora 

prospekteringsundersökningar kom Boliden fram till att det inte fanns någon mer brytvärd malm 

inom Laverområdet. Från 1941 till 1946 sjönk kopparpriset från 1.500 kr/ton till 1.150 kr/ton. 
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Samtidigt ökade tillredningskostnaderna för brytningen och detta gjorde att den malm som fanns 

under 170 m inte var lönsam att bryta. 1945 förlorade Boliden 548.300 kr på driften i Laver och vid 

årsskiftet 1945-46 togs beslutet om nedläggning. Byggnaderna i Lavers samhälle hade den 

konstruktionsegenskapen att de var både monterbara och demonterbara. De hade byggts på det 

sättet eftersom Laverprojektet i början var beräknat att räcka ca 15 år. En provflyttning av en 

ungkarlsbarack gjordes och när det gick ihop ekonomiskt flyttades samtliga byggnader till andra 

platser. Bostäderna flyttades till  Bolidens andra gruvor. Skolan flyttades till Lillkorsträsk utanför 

Älvsbyn, folkets hus till Överklinten utanför Umeå och konsumbutiken till Brännberg som ligger 

väster som Boden. De byggnader som tillhörde gruvdriften revs.  

 

Idag finns bara mossbeklädda betongplintar och grunder kvar, förutom kiosken vid dansbanan som 

lämnades kvar. Även skyddsrummet står öppet för den som vill titta in. Gruvlaven står kvar nere vid 

det vattenfyllda dagbrottet och bortanför laven sträcker sandmagasinet ut sig. De lämningar som 

finns kvar efter Laver utgör ingen fara för naturen. Det finns dock ett stort undantag och det är 

sandmagasinet. Varje år lakas det ut tungmetaller och svavel ur sanden som sedan rinner via 

Gråbergbäcken ner till Vistån via diverse vattendrag och vidare ut i Piteälven. Boliden ska nu 

åtgärda problemet genom att lägga ut rötslam på avlagringarna för att eliminera utlakningen. Det är 

ett led i deras program där de återställer naturen på de platser där de bedrivit gruvdrift.  

 

Eftersom ekonomin inte tillät att någon malm bröts under 170 m nivån och på några andra instabila 

områden, finns det kvar ca 301.400 ton malm som har en kopparhalt på 1,6-2,1%. Ödets ironi 

spelade ett spratt över Lavers nedläggning. 1948-1950 skedde en enorm uppgång av kopparpriset. 

Vid tiden för nedläggningen låg kopparpriset på 1.150 kr/ton och 1950 kostade ett ton koppar 1.800 

kr. Om gruvdriften fått ligga nere i tre år och sedan återupptagits hade Lavergruvan blivit lönsam 

igen. Dagens pris på koppar ligger på ca 36.000 kr/ton.180  

 

Laver var inte någon lysande affär för Boliden, men ”ur nationalekonomisk synpunkt har driften 

varit nyttig för att inte säga nödvändig. Den har gett ett kanske oersättligt tillskott till landets 

knappa kopparförsörjning under krigsperioden 1940-45.”181  

 

1993 blev det tillåtet för utländska gruvbolag att prospektera i Sverige. Arvidsjaur- och 

Skellefteåfälten blev högintressanta områden. För att skydda det som fanns kvar av Lavermalmen 

mutade Boliden 1997 in Laverområdet igen och bedrev provborrningar. Resultatet från 

                                                 
180 http://www.affarsvarlden.se/art/122244 
181 Vällfors L.O. (1946), Gruvmonografi över Laver, s. 9.1, Bolidens Centralarkiv, vol. 042/619. 

http://www.affarsvarlden.se/art/122244
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borrningarna är dock okända. Med dagens moderna brytningsmetoder och maskiner som gör jobbet 

kan det vara möjligt att det någon gång i framtiden kan bli tal om ny drift i Laver. Frågan är bara 

om fyndigheten gör att det i slutändan blir ekonomiskt lönsamt att bryta den. Det sista kaptilet i 

Lavers historia är kanske ännu inte skrivet… 

 

 

 

 

 

 

 
Kiosken vid dansbanan, den sista återstående byggnaden efter Lavers samhälle, hösten 2005. 
                                                                                                                         Foto: Andreas Holmberg 
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