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ABSTRACT 
Syftet med vår uppsats är att undersöka på vilket sätt ”Gropen” i Malmberget speglades i 

massmedia under åren 1956-1979. Målsättningen med vår uppsats är att ge en historisk 

bakgrund till gruvbrytningen i Malmberget, på vilka premisser samhället växte fram och hur 

”Gropen” påverkade innevånarna i samhället. Studien inriktar sig på åren då Malmberget 

genomgick särskilt stora fysiska förändringar med rivningar av kvarter och kända byggnader 

som följd av ”Gropens” utbredning.  

Vi har genomfört en litteraturstudie på en kvalitativ grund med fakta från en mängd böcker 

som behandlar Malmbergets historia som gruvsamhälle. ”Gropen” studeras utifrån artiklar i 

tidningarna Norrskensflamman och Norrländska socialdemokraten under den angivna 

tidsperioden. Vi har fokuserat på att jämföra de båda tidningarna för att se om det finns 

skillnader i tidningarnas rapportering från Malmberget och på vilket sätt ”Gropen” skildras i 

de två tidningarna. ”Gropen” belyser hur sårbart ett samhälle är då malmbrytningen är den 

främsta anledningen till att samhället överhuvudtaget existerar. För Malmberget har 

gruvbrytningen inneburit att den gamla centrala samhällsbilden har försvunnit i samma 

gruvhål som garanterar arbetstillfällen och samhällets fortlevnad. 
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1. Inledning 
 
”Där fanns administrativa byggnader, kyrka, läroverk och badhus. Allt var omgivet av 

gröna parker och vackra stenmurar. Nu finns ingenting, absolut ingenting kvar, inte ett 

nå´”1 

Denna beskrivning är en av många som skildrar det nutida samhället i Malmberget. I boken 

”Vid kanten av gropen” berättar Malmbergsbor om sina upplevelser av att bo i ett samhälle 

som sakta försvinner p.g.a. av malmbrytningen. Det är en blandad känsla av svårmod men 

samtidig optimism som rymmer tankarna om ”Gropen”.2 Varför vi valt att använda oss av 

citatet ovan är för att försöka ge er läsare en bild av ”Gropen” i Malmberget och vad det valda 

uppsatsämnet kretsar kring. Där det tidigare fanns ett helt samhälle öppnar sig idag marken till 

ett enormt gruvrasområde. 

 

Det var i mitten av 1950-talet som LKAB presenterade sina planer på att företaget skulle 

komma att behöva riva stora delar av det dåvarande centrala Malmberget p.g.a. 

Kaptensmalmens sträckning under samhället. Beskedet kom som en chock för Malmbergets 

innevånare. De första stora rivningarna startade i början av 1960-talet och inom loppet av 

tjugo år skulle samhället genomgå en enorm fysisk förändring. Hyreshus, egnahem, Folkets 

hus, biograf, Allhelgonakyrkan, badhuset och läroverket, alla skulle de komma att försvinna 

när ”Gropen” utvidgades.3 

 

Vi har valt att skriva om ”Gropen” för att belysa hur sårbart ett samhälle är då 

malmbrytningen är den främsta anledning till att samhället överhuvudtaget existerar. Vi vill 

lyfta fram hur gruvbrytningen i Malmbergets fall har inneburit att den gamla centrala 

samhällsbilden försvunnit i samma gruvhål som garanterar arbetstillfällen och samhällets 

fortlevnad. I Kiruna diskuteras ett liknande scenario som vi ser i Malmberget, vår studie av 

”Gropen” blir viktig och angelägen eftersom den kan påvisa vad som väntar Kirunas samhälle 

i framtiden.4 Vi vill skildra åren i Malmberget när välkända byggnader och kvarter försvann 

inför malmbergsbornas ögon. 

 

 

                                                 
1 Johansson, Karin, ”Vid kanten av gropen”, 1995, s. 7 
2 Johansson, Karin, ”Vid kanten av gropen”, 1995, s. 4ff  
3 Gällivare kommun (2002) fördjupad översiktsplan för tätorten Gällivare-Malmberget-Koskullskulle, s.6 
4 http://www.nsd.se/index.php?artikel=134971&ort=8 

http://www.nsd.se/index.php?artikel=134971&ort=8
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1.1  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår uppsats är att beskriva tillkomsten av den så kallade ”Gropen” i Malmberget. 

Studien har också till syfte att beskriva de sociala konsekvenserna av ”Gropens” tillkomst. 

Naturliga frågor som följer är: Hur speglades tillkomsten av ”Gropen” i tidningarna 

Norrskensflamman och Norrländska Socialdemokraten? Hur påverkades och agerade 

aktörerna, gemene man, LKAB, politikerna och näringsidkarna i Malmberget, under denna 

förändringsprocess? 

 

 

1.2 Avgränsningar 
 

Geografiskt kommer uppsatsen att avgränsas till gruvsamhället Malmberget och området 

kring Kaptensgruvan. Tidsmässigt avhandlar uppsatsen åren 1956-1979. De valda åren för 

undersökningen är särskilt intressanta då Malmberget just under denna period genomgick en 

stor fysisk förändring. Vi har valt en tjugotreårsperiod för att kunna få en inblick i hur 

debatten fördes kring Kaptensmalmens problematik.  De tidningsreferat som har använts är 

mellan åren 1956-1979. Dessa år har valts som avgränsning eftersom medborgarna i 

Malmberget under denna specifika tid blev medvetna om planerna på en malmbrytning under 

samhället av LKAB och för att de reella rasen och rivningarna påbörjas under perioden. 

Avgränsningen är också vald för att åskådliggöra förändringar i debatten i tidningarna under 

dessa år. 

 

1.3 Material och källkritik 
 

För att ge en bakgrund och inblick i valet för vår uppsats har Gösta Forsströms bok 

”Malmberget” främst använts i den historiska bakgrundsbeskrivningen av gruvstaden 

Malmberget . Boken beskriver Malmbergets historia och de bakomliggande orsakerna till 

samhällets grundande. Forsström beskriver Malmberget från upptäckten av de rika 

malmkällorna på 1600-talet till den moderna malmbrytningen på 1970-talet. Forsström 

beskriver vidare hur samhället anlades och under vilka premisser. Förutom detta beskriver 

boken den gruvtekniska utvecklingen i Malmberget. I beskrivningen av tidningarnas bakgrund 

har vi använt oss av ”Mot herremakt för folkmakt” för att belysa Norrskensflammans 
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historiska bakgrund. För NSD: s historiska bakgrund har två böcker används, ”Från fattig sate 

till rik drake” och ”En tidning växer fram”. Under undersökningen av Norrskensflamman har 

tjugo artiklar eller notiser med direkt anknytning till rasområdet ”Gropen” och Kaptensgruvan 

valts ut. Sexton artiklar/notiser som står i indirekt relation till rivningarna i Malmberget har 

även utvalts. De förstnämnda artiklarna är mer direkta och fokuserar på just det valda området 

för undersökningen. De sistnämnda artiklarna har utvalts för att visa följderna eller 

konsekvenser av att viss bebyggelse försvann i samhället eller för att bekräfta strömningar i 

samhället, både ekonomiska och politiska. I NSD hittades tjugotvå artiklar eller notiser som 

behandlade rivningarna och gruvrasen. Av dessa hade nio artiklar/notiser direkt anknytning 

till ”Gropen”. Det övriga antalet står i indirekt relation till rivningarna och rasen i 

Malmberget. Rapporteringen från Malmberget är betydligt mer omfattande i 

Norrskensflamman än i NSD. Detta tolkas som en logisk följd av Norrskensflammans 

historiska anknytning till Malmberget. Tidningen startades i Malmberget och därför blir en 

jämförelse med kusttidningen NSD intressant. De båda tidningarna representerar också två 

olika politiska bakgrunder då Norrskensflamman är en vänstersocialistisk tidning medan NSD 

är en socialdemokratisk tidning.5 

 

1.4 Kvalitativ och hermeneutisk metod 
 

Tidningarna som undersökts har skett utifrån en komparativ metod. Det innebär att de två 

tidningarna jämförts för att markera olikheter i framställningen av rivningarna och rasen i 

samband med ”Gropen”. Den kvalitativa metoden har använts under de tjugotre år som 

undersökts. De artiklar och notiser som hade mest koppling och därmed var mest intressanta 

utvaldes för studien. Artiklarna och notiserna står i direkt eller indirekt relation till 

rivningarna och rasen i området under den valda tidsperioden. 

 

För att försöka förstå tankegångarna vid den valda perioden har vi utifrån studier av 

tidningarna och böcker utgått från ett hermeneutiskt tankemönster. Vi har försökt tolka och 

sätta oss in i de olika aktörernas uppfattning av rivningarna. Hermeneutiken har i vår uppsats 

använts för att förstå innebörden i det skrivna som vi avser att analysera. Hermeneutiken 

beskrivs som:”Studiet av vad förståelse är, och hur vi bör gå till väga för att uppnå 

                                                 
5 Thunborg, Carsten, (1988) Mot herremakt för folkmakt, s.8 
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förståelse”.6 Vi har funnit Sten Anderssons förklaring av denna förståelse givande p.g.a. att 

han beskriver hermeneutiken som en vetenskap som inte letar efter förklaringar utan snarare 

den bakomliggande förståelsen till en viss situations eller händelses uppkomst. För att göra 

detta jämför Andersson positivismens förklaringsmetod med hermeneutikens förståelsemetod 

i en tänkt hjärtinfarkt och hur den upplevs från de olika lärornas perspektiv: ”Man har 

förklarat hjärtinfarkten när man hittat orsaken till varför den uppkommit(…) ska man 

däremot förstå en hjärtinfarkt, måste man söka efter betydelser eller sociala fenomen”7 Detta 

har vi tagit fasta på. Metoden för den föreliggande undersökningen kommer att utgå ifrån att 

anlägga en förståelse för det skrivna ur alla de berörda parters syn. 

 

1.5 Disposition 
 

För att inte göra uppsatsen förvirrande eller svårläslig har den uppställts enligt kronologisk 

modell. Uppsatsen börjar med en förklaring av uppsatsens teoretiska ramar. Därefter ges 

läsaren en historisk bakgrund för att räta ut eventuella frågetecken om vad Malmberget är och 

ligger, vad Kaptensgruvan och vad ”Gropen” är. Sedan följer en presentation av tidningarna 

som ska undersökas. Därefter följer en analys där slutsatser, baserat på materialet som 

använts, presenteras. Avslutningsvis följer en sammanfattande diskussion där uppsatsen 

summeras. 

 
2. Teoriram och teoretiska utgångspunkter 
 

2.1 Aktörsteori 
 

Undersökningen beskriver ett bestämt område i Malmberget under en tid då kända kvarter och 

symbolbyggnader revs som följd av gruvbrytningen. Rösterna om området har varit många 

och därför kan aktörsteorin göra undersökningen djupare. Aktörsteorin beskriver människor 

som en del i socialt sammanhang. De olika aktörerna kan fungera som individer men också 

som ett kollektiv. Den kollektiva varianten av aktörsteorin, d.v.s. en eller flera grupper som 

genom sina handlingar påverkar hur det sociala systemet eller sammanhanget förändras, 

kommer att användas i uppsatsen. I Malmberget fanns det olika individuella aktörer redan på 

1700-talet som alla strävade efter att äga malmen i området. Med järnvägens tillkomst skulle 

                                                 
6 Follesdal, Dagfinn,mfl, (1993) Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi, s.133f 
7 Andersson, Sten, (1979) Positivism kontra hermeneutik, s.31 
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en mer industrialiserad och bolagsorienterad kamp ta över mellan olika aktörer. Konflikter 

mellan aktörer var enligt sociologen George Simmel en naturlig följd av det sociala 

sammanhanget där de olika aktörerna verkade.8 I Malmberget kom konflikten initialt att stå 

mellan olika aktörer som ville ha äganderätter på bergtäkterna. Undersökning kommer att 

försöka ge en bild av hur konflikten speglades i massmedierna under den valda 

undersökningstiden 1956-1979. I detta sammanhang kan sociologen Pierre Bourdiues 

spelteori tillämpas för att beskriva de olika parternas roller. Bourdiue menar att människor 

väljer sina handlingar efter det område som de befinner sig på, vilket innebär att människor 

anpassar sig efter de spelregler som givits till dem.9 Om malmbrytningen avstannat i 

Malmberget skulle detta leda till att gruvan ödelades och därigenom hela samhället. Således 

handlade människorna efter de egenskaper som kapitalet (kapitalet kan ses som LKAB men 

även andra aktörer) krävde av samhället. Bourdiue beskriver kapital som ”det värde som 

spelet på fältet går ut på att samla.”10 Bourdieus teori är visserligen byggd på: 

”Spelteoretiska resonemang för att försöka fånga mönster av mänskliga handlingar”.11 Men 

likväl symboliskt användbart för studien då den behandlar ett fast område i Malmfälten där 

kapitalet kräver vissa saker av människorna för att samhället ska fortleva. Vidare blir 

aktörsperspektivet intressant att nyttja när tidningarna jämförs, eftersom de två tidningarna 

dels representerar olika politiska falanger men också olika intressegrupper i samhället. 

 

 

2.2 Konfliktperspektivet 
 

För att fördjupa undersökning har även konflikten i Malmberget studerats utifrån det 

marxistiska klassbegreppet. Konfliktperspektivet tar avstamp i motsättningar på två 

samhällsplan och den mellan produktionskrafterna och produktionsförhållandena har 

använts.12 För undersökningen blir denna motsättning mellan intressenterna LKAB och 

innevånarna i Malmberget mest användbar eftersom den andra handlar om motsättningar 

mellan sociala klasser. Dessa intressekonflikter är av betydande vikt för uppsatsen eftersom 

det är intressenternas åsikter och beslut om Malmberget som är det vitala studien. 

 

                                                 
8 Florén, Anders, (1996) Fråga det förflutna, s.131 
9 Florén, Anders,(1998) Historiska undersökningar, s. 122 
10 Ibid, s.122 
11 Ibid, s.122 
12 Ibid, s.130ff 
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2.3 Konsensusperspektiv 
 

I motsats till konfliktperspektivet står konsensusperspektivet. ”Det behöver inte innebära att 

forskaren helt bortser från att det funnits konflikter i samhället, men han menar att de inte har 

den grundläggande roll som konfliktsynen ger uttryck för”.13 Konsensusperspektivet fokuserar 

mer på samförståndslösningar som en möjlig förklaringsmodell för hur samhället har 

utvecklats. I Malmberget måste det ha funnits en dialog som fördes mellan husägare och 

LKAB, men även mellan politiker och husägare. Därför är konsensusperspektivet ett givande 

sätt att tillämpa debatten på, eller förklara den interaktion mellan människor som används för 

att lösa en eller flera problem.14 Tanken är att åskådliggöra denna interaktion i de tidningar 

som undersöks. 

 

 

                                                 
13 Florén, Anders,(1998) Historiska undersökningar, s.131 
14 Ibid, s.131 
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3. Malmbergets bakgrundshistoria 
 
 

Här följer en historik över pionjärerna i området kring Malmberget, hur Malmberget som 

samhälle växte fram som en följd av gruvbrytningen samt en kort beskrivning av ”Gropens” 

framväxt. Allt detta för att ge läsaren en inblick i de bakomliggande orsakerna till vårt 

undersökningsområde. 

 

Första gången Malmberget nämns i en text är från mitten av 1600-talet när Johannes 

Schefferus, professor vid den Skytteanska institutionen vid Uppsala universitet, skrev om 

Gellivare malmberg och övriga Lappland. Skriften var ett beställningsarbete av rikskanslern 

Magnus Gabriel de la Gardie och av den svenska regeringen. Målet var att redogöra för den 

svenska regeringens intresse av bygderna i norr och beskriva de insatser som gjorts. Boken 

var skriven på latin och upplagd som en dokumentation för utländska läsare. Schefferus 

beskriver Gellivare malmberg som”…vacker och järnrik”.15 Ingenting gjordes dock för 

tillvarata de stora malmfyndigheterna, området föll i glömska och det var först på 1700-talet 

som Gellivare Malmberg skulle uppmärksammas igen.16 

 

3.1 Gruvpionjärer under 1700-talet 
 
Det var en viss löjtnant Karl Thingvall som anhöll om mutsedel på berget år 1736. Han 

undersökte malmtillgången under våren och en medarbetare skrev om platsen: ”att den 

tillgång af malm, som allaredan visar sig i dagen är väl för några masugnar i långliga tider 

tillräcklig”17. Men det skulle komma visa sig att Thingvall skulle stöta på problem med sina 

tänkta malmbrytningsplaner. År 1738 blev Thingvall tvingad att sälja sin bruksrörelse p.g.a. 

ekonomiska skäl.18 Någon egentlig gruvdrift, som i t.ex. dagens Malmberget, hade inte 

påbörjats under denna tid. Intressenterna var som ovan nämnts många, men flertalet saknade 

de likvida medel för att starta ett projekt av denna storlek. 

Två herrar som trodde sig kunna göra en vinstinbringade rörelse av Gellivare malmberg var 

Abraham Steinholz och Johan Meldercreutz. Steinholz var sedan tidigare direktör för 

Torneverken och köpte år 1738 privilegiumet på bruksrörelserna och inmutningarna av 

                                                 
15 Forsström, Gösta, (1973) Malmberget, s.9 
16 Ibid, s.9 
17 Ibid, s.9 
18 Ibid, s.11 
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Thingvall. Tillsammans med Meldercreutz som kompanjon och kapitalhållare byggde de upp 

bruk i Melderstein och Strömsund. Efterhand kom Meldercreutz att ensam stå som ägare av 

bruken, då Steinholz sålt sina andelar i projektet. Men inkomsterna för projektet var 

blygsamma p.g.a. de tidskrävande transporterna mellan Malmberget och kusten. Malmen 

skulle brytas och transporteras ned till kusten, där det planerade masugnarna vid bruken skulle 

förädla järnmalmen. Ineffektivitet vid transporten ledde dock till att Meldercreutz gick i 

konkurs och år 1786 såldes Meldercreutz bruk, d.v.s. Strömsund och Melderstein, på auktion 

till högstbjudande.19 

 

En annan man som är värd att nämnas är bergmästare Samuel Gustav Hermelin. Hermelin tog 

vid där först Thingvall och sedan Steinholz och Meldercreutz  hade misslyckats. Hermelin 

hade genom sitt arbete med kartverket och sitt intresse för mineralogi insett potentialen i 

malmfyndigheterna i Gällivare malmberg. Hermelin utsände 1797 en expedition till området 

med sin medarbetare Carl Magnus Robsahm i spetsen. Området rekognoserades och 

dokumenterades bland annat genom kartor över gruvtäkterna( Se bilaga 1). Hermelin hade i 

slutet på 1700-talet tillskansat sig kontroll över nästan hela Malmbergets malmer. Men 

malmbrytningen var ännu i småskalig produktion. Det kan nämnas att endast tre män arbetade 

med malmbrytningen under denna tid och det går därför inte att tala om någon större 

gruvbrytning.20 

 

3.2 Kungligt intresse för malmen i Malmberget under 1800-talet 
 

Trots de uppenbara problemen med malmtransporterna till och från området som hade 

framkommit genom kommissionernas arbeten hade Kung Karl XIV Johan noggrant följt 

kommissionernas arbete sedan år 1817.21 Uppfattningarna om järnmalmkvantiteterna i 

Gellivare malmberg hade i början av 1800-talet upphöjts till ett nästan drömlikt tillstånd. I  

Jernkontorets annaler går det att läsa ” det har således all sannolikhet för sig att sjelfva berget 

utgöres af en enda sammanhängande järnmassa”.22 Det var kanske idén om dessa ”skatter” 

som fick kungen att köpa stora tunnlands arealer i Gellivare malmberg eftersom trakten 

verkade full utav lönsamma järnmalmsfyndigheter. Mellan åren 1818 och 1829 köpte Karl 

                                                 
19 Forsström, Gösta, (1973) Malmberget, s.12 
20 Ibid, s.15ff 
21 Ibid, s.18 
 
22 LKAB, (1963) Malmberget 1888-1963, s.2 
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XIV Johan en rad bruk i Norrbotten bl.a. Selets bruk 1818, Melderstein och Strömsund 1825 

och Avafors 1829 som alla var lokaliserade vid kusten. Men den kungliga administrationen 

som skötte arbetet vid Gellivare malmberg kunde inte ha haft någon större kunskap om de 

naturliga och miljömässiga förhållandena vid gruvorna.23 Den tidigare nämnda Hermelins 

kompanjon Carl Magnus Robsahm hade stannat kvar i området och startat ett bolag som till 

viss del inkräktade och bröt malm på konungens ägor. Därför skickades bergmästaren  

Von Scheele i Karl XIV Johans namn och intresse upp till Gellivare malmberg för att reda ut 

situationen. Bergmästaren undersökte berget noggrant och fick däremellan ”jaga” bort folk 

från kungens domäner. Von Scheeles undersökningar av berget konstaterade att det inte var 

ett ”berg av malm” utan snarare rörde det sig om malmkroppar med olika fysiska och 

geografiska lägen. De dåliga nyheterna från Gellivare malmberg fortsatte sedan. År 1829 

skickades en inspektör upp till området för att på konungens vägnar avlägga rapport om det 

ekonomiska läget. Rapporten var nedslående, bruken gick med stora förluster detta på grund 

av att förvaltningen i Stockholm, betalade bruken per månad medan arbetet i Norrbotten till 

hög grad var säsongsbetonat till följd av klimatet. Nedläggning hotade bruken men räddades 

genom en skrivning från Josua Sylander, presidenten i Svea hovrätt, som menade att 

nedläggningarna skulle leda till en betydande utarmning av Norrbotten med katastrofala 

följder. För att bättre kunna anpassa brukens och gruvbrytningens verksamhet flyttades 

administrationen norrut. Men detta hjälpte inte situationen nämnvärt och 1855 valde 

tronföljaren Oscar I att sälja Gellivareverken och de sista kungliga andelarna i 

bruksanläggningarna längs kusten.24 

 

3.3 Transportfrågan 
 

Transporten var det stora problemet vid de första brytningsförsöken av Malmbergsmalmen. 

Det har i uppsatsen tidigare nämnts men här följer en utförligare beskrivning av 

problematiken. Det stora problemet med malmbrytningen i Malmberget var transporten från 

gruvorna ned till kusten där bruken framställde färskmalm ur järnmalmen. Bönderna som 

levde kring bruken försåg dessa med kol och arbetade även med malmtransporterna från 

inland till kust. Den största delen av transporten stod emellertid samerna för. På vintrarna 

                                                 
23 Forsström, Gösta, (1973) Malmberget, s.18 
24 LKAB, (1963) Malmberget 1888-1963, s.19f 
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kördes renrajder. Varje ren drog c:a 1 skeppund25 och en same kunde sköta tio till tolv renar 

under en färd. Malmen fördes från gruvorna i Malmberget till bruken vid kusten. Men 

sjukdomar bland renarna och den skiftande renbetestillgången gjorde att renrajderna var 

opålitliga. Som komplement till rajderna diskuterades det därför under de kungliga 

kommissionerna från 1817 om en upprensning av Lina älv och Ängesån, idén var att frakta 

malmen längs vattendragen. Men komplexiteten som projektet krävde medförde att planerna 

aldrig verkställdes. Det fanns många idéer som idag kan kännas högst orealistiska om hur 

malmen bäst skulle kunna transporteras. Bland annat föreslog en tekniker som var anställd vid 

selets bruk, att en ångdriven släde skulle byggas. Denna maskin skulle kunna ta med sig 100 

skeppund malm och färdas i en hastighet av en mil i timmen. Idén om den ångdrivna släden 

förblev dock endast en skiss på ritbordet. Problematiken kring transportfrågan skulle inte 

komma att lösas ordentligt förrän år 1888, då det första ångloket anlände till Malmberget.26 

Förutom transportproblematiken var även förädlingsprocessen av malmen ett stort problem. 

Malmbergets malmer innehöll en stor del fosfor vilket problematiserade förädlingen av 

malmen. Detta löstes dock år 1878 genom den så kallade Thomasprocessen som gjorde det 

möjligt att använda fosforhaltig malm till stålframställning.27 

 

 

3.4 Bostadsbristen skapar kåkstaden Malmberget 
 

När järnvägen nådde Malmberget 1888 fanns där långt ifrån de bostadsmöjligheter som 

situationen krävde. Med järnvägen kom en ström av rallare, gruvarbetare och lycksökare. På 

uppdrag av Gällivares kommunalnämnd beskriver en doktor O. Österman från Överkalix 

hälso- och bostadssituationen i Malmberget den 19 april 1888 på följande sätt: 

 
Vad de sanitära förhållandena å Gellivare kyrkoplats beträffar, återstår ofantligt mycket att göra. 

Alla möjliga bostäder, såväl vanliga lägenheter som kyrkostugor, äro öfverhopade af der boende 

personer28 

 

Det fanns helt enkelt inte nog med bostäder för alla de människor som kom till Gällivare 

                                                 
25 Nationalencyklopedin, (1995) ”viktenhet enligt 1665 års system. För viktualier, främst livsmedel, var 1 
skeppund(=170,0 kg)=20 lispund=400 skålpund” 
26 LKAB, (1963) Malmberget 1888-1963, s.133 
27 Hansson, Staffan, (2002)”Den skapande människan”, s. 389f 
28 LKAB, (1963) Malmberget 1888 – 1963, s.4 
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malmberg för att söka arbeten eller för att arbeta vid gruvorna. Arbetsgivarna vid gruvorna 

erbjöd arbetarna fast lön men någon bostad kunde inte erbjudas.  Som en följd av detta 

började folk bygga sina egna bostäder. 

 
Bostäderna utgjordes av kojliknande konstruktioner som skulle fungera som en provisorisk 

boplats tills ett bättre alternativ kunde hittas. Men reella husliknande byggnationer i området 

kom att dröja. Det fanns ingen bestämd stadsplan utan varje individ slog upp sin koja där det 

passade. Detta innebar att bebyggelsen blev smått kaotisk. Omkring 1900 fanns det c:a 7.000 

innevånare i Malmberget varav majoriteten levde och verkade inom kåkstaden.29 Orsaken till 

den högst oplanerade samhällslösningen gick att finna i de ekonomiska och politiska 

bakgrunderna till stadens uppförande. 

 

3.5 De ekonomiska och politiska bakgrunderna till kåkstaden 
 
Bolaget som byggde järnvägen till Malmberget var engelskt ägt och samma företag hade 

arrenderat brytningsrätterna för delar av Malmbergets malmer.30 Med järnvägen kom även 

gruvarbetarnas arbeten att förändras. Tidigare hade arbetet vid gruvorna varit säsongsbetonat, 

nu kom arbetet att kräva en stationär arbetsstyrka året runt. Men någon plan för hur denna 

arbetsstyrka skulle kunna bo och leva hade inte utarbetats. Det hade visserligen börjat byggas 

arbetarbostäder, men i betydligt mindre utsträckning än vad som efterfrågades. De första 

arbetarbarackerna, de s.k. engelska barackerna, uppfördes nedanför kaptenslagret. Valet av 

platsen för barackerna var naturlig eftersom det var här den första malmbrytningen startade 

och järnvägen slutade.31 Men merparten av innevånarna hade inte tillgång till de få 

arbetarbostäder som byggdes. Sålunda fortsatte kåkstaden att expandera mellan åren 1888 och 

                                                 
29 LKAB, (1963) Malmberget 1888 – 1963, s.6 
30 Ibid, s.7 
 
31 Forsström, Gösta (1973) Malmberget,s.133 

Bilden visar en typisk bostad 
i ”kåkstaden” under slutet på 
1800-talet i Malmberget. 
Källa : Bildarkivet, Gällivare 
kommun. Fotograf; Okänd
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1892. År 1892 kom malmtillgångarna i Malmberget och järnvägen att hamna i svenska 

företags händer. Det engelska järnvägsföretaget The Swedish and Norwegian Railway co ltd 

hade under en lång tid starkt kritiserats för förhållandena längs spåren och utmanövrerades 

genom påtryckningar från staten genom exporttullar. Det låg i den svenska statens intresse att 

hysa kontroll över järnvägen, särskilt när järnvägen skulle vidarebyggas mot Kiruna och 

Narvik på den s.k. Ofoten-banan.32  Således kom AB Gällivare malmfält (AGM) att ta över 

ägandeskapet för malmen medan staten tog över järnvägen. Men med de svenska 

finansiärerna förändrades inte bostadssituationen för gruvarbetarna. Mängden arbetare hade 

sedan det engelska ägandeskapet dubblerats och 1896 fanns det i Malmberget 1 500 arbetare i 

området. AGM kunde under 1890-talet endast täcka en tredjedel av bostadsbehovet för 

arbetarna.33 Under 1890-talet ökade befolkningen i Malmberget med 600-900 innevånare per 

år. Det skulle komma att ta ett helt årtionde innan en stadgad stadsplan kunde befästas. 

Orsakerna till detta var att staten vägrade bebyggelse på sin mark. Den statsägda marken, 

kallad kronoöverloppsmark, kunde inte användas hur som helst och därför blev bebyggelsen 

kaotisk på gruvbolaget AGM:s ägor. Det fanns inte tillräckligt med mark. Staten hade varit 

medveten om detta från början men saknat intresse för att skapa bostadsmöjligheter på statlig 

mark. Detta medförde, tillsammans med att AGM:s finanser med åren försämrades, att 

bostadssituationen i kåkstaden inte förbättrades nämnvärt under AGM:s styre. År 1907 gick 

staten in och AGM:s tillgångar flyttades till Luossavaara-Kirunavaara Aktiebolag med staten 

som medägare. Med statens maktinnehav och genom LKAB:s styre av gruvorna kom 

arbetarnas bostadssituation att förbättras. Från 1907 startades ett omfattande bostadsbyggande 

i Malmberget som en följd av ett stadsavtal där LKAB tog ansvaret för att funktionsdugliga 

bostäder skulle ordnas för gruvarbetarna.34 

 

3.6 ”Gropens” historik, förklaring av tillkomst och konsekvenser 

 
 År 1888 drog malmbrytningen i gång på allvar i gruvsamhället Malmberget. Från 

järnmalmsbrytningens inträde i samhället, planerades och byggdes Malmberget för att 

anpassas till gruvnäringen. Med det menas att samhällets placering tog hänsyn till 

gruvindustrin för att inte störa verksamheten där.35 

                                                 
32 Forsström, Gösta (1973) Malmberget, s.67 
33 Ibid, s.136 
34 Ibid, s.147f 
35 Ibid, s. 133ff 
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”Gropen”, som påverkat Malmbergets samhälle i stor grad, tillkom då underjordsbrytning 

infördes,36 samt då det upptäcktes att järnmalm fanns under samhället under 1950-talet. Det 

nya malmfyndet var ingen ny malmåder i sig, utan härstammade från Kaptensgruvan. 

Följderna blev att samhället fick omplaneras och ändra form med ”Gropens” expansion.37 Där 

det tidigare funnits bostäder, affärer, skola och kyrka m.m. växte successivt ett enormt 

gruvrasområde fram. ”Gropen” har vidgats allteftersom och blivit större p.g.a. den fortsatta 

brytningen samt efter gruvras och sprickbildning. 

 

Följderna av brytningen under Malmbergets centrala delar blev en ny stadsplan vilket 

medförde en förändring av Malmbergets fysiska utseende. LKAB och företrädare för 

Gällivare kommun insåg att en ny stadsplan skulle behövas för att genomföra alla ändringar 

på samhällets fysiska utseende till följd av brytningen under samhället. Frågan löstes under 

Generalplanskonferensen år 1956 och resulterade i en ny stadsplan, den s.k. Generalplanen, 

som fastställdes samma år.38 I takt med att gruvbrytningen under samhället expanderade som 

medförde att ras och sprickor successivt gjorde gropen större, blev följderna att fler 

generalplaner för Malmberget tillkom efter 1956. Så sent som 2002 kom den senaste och 

nuvarande generalplanen.39 Den kronologiska översikten, i åratal räknat över rivna eller 

flyttade byggnader och bostäder, tar vid under 1960-talets början och pågår än idag.40 De 

bästa exemplen på byggnader, som fick ge vika till förmån för gruvbrytningen, är bl.a. 

Missionskyrkan som revs i början av 1960-talet. Metodistkyrkan, som byggdes år 1888 då 

koloniseringen av Malmberget inleddes, revs 1979. Vad gäller symbolbyggnader i 

Malmberget revs Centralskolan år 1979. Biografen revs också under 1970-talet samt 

Malmbergets Bad och tvättinrättning, brandstationen, Allhelgonakyrkan. Alla de ovannämnda 

byggnader som revs låg på Kaptensvägen, som med tanke på alla dess samhällsviktiga 

byggnaderna som låg där, därför var centrum. Kaptensvägen var även den gata och område 

som blev mest drabbad av rivningarna, idag finns endast en bråkdel av den dåtida vägen 

kvar.41 

 

                                                 
36  http://ranealvdal.interact.se/se/gora/sevardheter/626.php  2005-01-19 
37Forsström, Gösta, (1973) ”Malmberget”, s. 189f 
38Ibid, s. 196 
39 Gällivare kommun, (2002) ”Fördjupad översiktplan för tätorten Gällivare-Malmberget-Koskullskulle” 
40 ABF,(1979) ”Gräv där du står”, s. 22ff 
41 Ibid, s.22ff 

http://ranealvdal.interact.se/se/gora/sevardheter/626.php
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4. Lokaliserings och stadsplaneproblematik 
 
Här beskriver vi hur stadsplanerna för Malmberget kom att innebära att bebyggelsen fick sitt 

fysiska läge. Vi redovisar även gruvarbetarnas syn på planeringen av Malmberget. Som 

läsaren märker kom planeringen av Malmberget att senare leda till stora problem. 

 

Den första stadsplanen för Malmberget presenterades 1895. Stadsplanen skapades på initiativ 

av Länsstyrelsen och realiserades av disponent C. Österberg, som arbetade för AGM.  

Österberg hade tidigt insett vilka problem den sporadiska byggnationen i Malmberget skulle 

leda till. Med hjälp av en ingenjör Henrik Wennerström ritades en byggnadsplan för 

Malmberget. De tänkta byggnationerna låg belägna nära järnvägsstationen. Stadsplanens 

främsta mål var att lägga samhället så nära arbetsplatserna som möjligt. Således kom stadens 

viktigaste gata, som benämns Kungsallén, att knyta ihop de två största arbetsplatserna, 

Kaptenslagren och Välkommaberget. Närheten till gruvorna var en grundförutsättning för 

arbetarna eftersom moderna färdmedel saknades. Samma år som stadsplanen lades fram erhöll 

AGM om att få arrendera stora delar av Malmberget inklusive det område nedanför 

Kaptenslagren som Länsstyrelsen avsatt för privat bebyggelse. AGM ansåg att den tänkta 

bebyggelsen skulle inrymmas inom företagets ägor. De två idéerna om Malmbergets framtida 

fysiska utseende hamnade i kollisionskurs med Länsstyrelsen på ena sidan och AGM på andra 

sidan. Som en direkt följd av detta avskedades disponent Österberg från AGM, då han lagt 

fram sin stadsplansmodell utan företagsledningens godtycke.42 I domänstyrelsen år 1896 

diskuterades de båda parternas syn på Malmberget. Länsstyrelsen hävdade att företaget hade 

begärt för stor areal av berget, de hävdade att bolaget genom sitt ägandeskap av marken kunde 

idka för stor kontroll över de boende på platsen, genom beskattning av företag och genom att 

helt kontrollera bostadsmarknaden. AGM å sin sida hävdade att det inte var i deras intresse att 

ta ut orimliga hyror och bedriva handelsmonopol på orten som Länsstyrelsen fruktade. 

Bolagets avsikt var att behålla arbetsmanskapet i anslutning till arbetsplatserna.43 Företaget 

                                                 
42 Forsström, Gösta, (1973) ”Malmberget”, s.164ff 
43 Ibid , s.170 
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såg även stadsplanen utifrån en framtida malmdrift. I ett brev angående från bolaget till 

Länsstyrelsen angående företagets arrende, daterat från år 1895, står det att läsa: 

 
Vidare är, om ock ännu ej med säkerhet kändt dock ganska sannolikt, att de malmlager som nu 

brytes i Kaptenshöjden har sin fortsättning under östra delen af ifrågavarande stadsplan, hvadan 

det ingalunda är omöjligt att i grufarbete i en framtid här kommer att anläggas.44 
 

Gruvbolaget AGM var redan år 1895 medvetna om att den presenterade stadsplanen kunde 

komma att innebära framtida bostadsförflyttningar. Detta eftersom malmen uppskattningsvis 

gick betydligt djupare under Malmberget än till datumet för fastställda nivåer. Gruvbolaget 

erbjöd därför Länsstyrelsen en förlikning, där områden för privatbebyggelse öster och söder 

om den presenterade stadsplanen, men något gensvar från Länsstyrelsen uteblev. Om 

Länsstyrelsen godkänt bolagets förslag hade bebyggelsen och planeringen kring Malmberget 

förenklats betydligt och de framtida rivningarna inte lika omfattande. 

 

4.1 Gruvarbetarnas syn på stadsplanen 
 
Planeringsfrågan var inte bara en kamp mellan AMG och Länsstyrelsen. De boende i 

kåkstaden var de som såg en förändring nödvändig. Gruvarbetarna i Malmberget uppfattade 

Wennerströms stadsplan som en logisk lösning på de torftiga boendemiljöerna. De ville bygga 

egna hus i ett samhälle med fungerande samhällsfunktioner. Gruvarbetarna redogjorde för 

sina önskemål i ett brev från år 1896 till Kammarkollegiet som beslutade i frågor rörande 

stadsplanen. Arbetarna var inte nöjda med att bolaget skulle ha makten över både 

arbetsplatserna och den privata marken. Gruvarbetarna hävdade att bolaget då fick allt för 

mycket kontroll över samhället och menade att AGM inte var intresserade av att förse 

arbetarna med mark för bostäder. Medan bolaget hävdade att den planerade stadsplanen låg 

ovanpå malmtäkter som senare eventuellt skulle komma att brytas. Således negligerades 

arbetarnas önskemål av bolaget och även Kammarkollegiet gick på bolagets linje. Men en 

kompromiss, baserad på en remiss av skrivelsen från arbetarna till kung Oscar II år 1896, 

resulterade i att länsstyrelsen på uppdrag av kungahuset skulle utreda frågan. Kungahuset 

ansåg att arbetarnas krav på bolaget var realistiska. Arbetarna skulle ha tillgång till egen mark 

för privat bebyggelse. Länsstyrelsens utredning av den befintliga stadsplanen påbörjades 1897 

och presenterades efter en riksdagsbehandling 1899 i en ny och omarbetad upplaga. 

                                                 
44 Forsström, Gösta, (1973) ”Malmberget”, s.170 
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4.2 1899 års stadsplan 
 
I den nya stadsplanen hade AMG fått ge vika för påtryckningar angående bolagets äganderätt 

av marken i Malmberget. Gruvbolaget hade i det längsta stått kvar vid att bibehålla marken 

vid Kaptenslagren. Men bolaget blev tvunget att avsäga sig marken p.g.a. den starka 

opinionen mot företagets monopol på marken i samhället. Innevånarna i Malmberget ville inte 

se bolaget som ägare av marken som inkräktade på den fastställda stadsplanen och som senare 

kunde användas för utmål för gruvdrift. 

 

Nu fastställdes att Länsstyrelsen var ansvarig för den privata bebyggelsen. En privat person 

skulle efter två år ha påbörjat bebyggelse och bygget skulle vara färdigt efter 5 år. I 

stadsplanen förlades affärerna och salutorget i anslutning till järnvägsstationen vid 

Kaptenslagrens öppning. Även kyrkan planerades längs Kaptensvägen. Det centrala 

Malmberget byggdes ovan det obrutna Kaptenslagret. Samhället kännetecknades av att 

tomterna byggdes längs med huvudstråken Kaptensvägen och Gällivarevägen. Stadsplanen 

var planerad efter närheten till gruvarbetarnas arbetsplatser.45 Således kom Wennerströms 

stadsplan från år 1899 att accepteras och förverkligas år 1908 trots de uppenbara riskerna vid 

en framtida utvidgning av gruvbrytningen i Malmberget. Malmberget kom från 1900-talets 

början och fram till 1960-talet att genomgå en betydande befolkningsökning.46 År 1900 fanns 

det 5000 innevånare i Malmberget detta står i jämförelse med 13.000 innevånare år 1964. Det 

uppenbara behovet av bostäder kunde nu bemötas av en omfattande bebyggelse. Redan år 

1905 hade Malmberget fått den karaktäristiska fysiska form som skulle vara gällande fram till 

1960-talet. Den expansion av byggnader som skedde kan åskådliggöras i att c:a 45% av all 

bebyggelse i Malmberget före första världskriget påbörjades och avslutades under de första 

fem åren efter sekelskiftet.47 

 

                                                 
45 Forsström,Gösta, (1973) Malmberget, s. 171ff 
46 Ibid, s.187 
47 Ibid, s.178 
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4.3 1930 års stadsplan 
 
När Wennerströms stadsplan från år 1899 fastställdes ansågs den väl fungerande. Under 1920-

talen reviderades den fastställda stadsplanen. Malmberget hade stora områden med obebyggda 

tomter. Tomterna från 1899 års stadsplan var utmätta på ett sådant sätt att de blev mycket 

stora. Således hade varje privat markägare ett tomtområde som mycket väl överskred vad som 

behövdes för att rymma ett bostadshus. Detta innebar att det kom att saknas lämplig mark för 

nybyggnationer, eftersom den mesta marken redan hade tagits i anspråk av privata ägare. 

Problematiken hade kunnat lösas genom att ett myrmarksområde söder om Malmberget skulle 

kunna användas för samhällets expansion. Men detta var inte möjligt p.g.a. av att det skulle 

bli för dyrt för municipalsamhället48 att omvandla myrmarken till byggbar mark. Därför 

ansökte municipalsamhället av LKAB, att på företagets bolagsägor få införliva mark för 

privatbebyggelse. Förslaget innefattade bl.a. mark norr om Kaptensvägen. Detta mottogs av 

LKAB med skepsis och företaget nekade kommunen vidare bebyggelse på den fastställda 

stadsplanen eftersom LKAB hävdade att vidare bebyggelse inom området inte var möjlig.” 

Man framhöll vidare att de snabbt växlande förhållandena inom gruvdriften krävde snabba 

beslut även i byggnadsfrågor”.49 Municipalsamhället drog tillbaka sin begäran på områdena 

men fick genom en uppgörelse med LKAB, en kompensation för de uteblivna områdena på 

15 000 kr/år, och vissa mindre inkorporeringar av mark på den gamla stadsplanen i västra och 

östra Malmberget. Stadsplanen från år 1930 kom att innebära att den befintliga marken inom 

Malmberget kom att användas mer effektivt. Gator och platser som var onödigt stora och 

breda förminskades för att ge plats för bostäder och byggnader. Norr om Kaptensvägen i 

riktning mot Kaptensgruvan byggdes administrativa byggnader som samrealskola och kyrka. 

Här byggdes även ett badhus, centralskola och polis – och brandstation. ( Se bilaga 2) 

Malmbergets centrum koncentrerades till där Gällivarevägen och Kaptensvägens möttes.50 

 

                                                 
48 Nationalencyklopedin, (1994) ”tidigare benämning på tätbebyggda områden på landsbygden, som inte 
utgjorde egna kommuner men där vissa regler för städer tillämpades, t.ex. rätt till beskattning. De bildades 
fr.o.m. 1900 som delar av landskommuner och upphörde med kommunreformen 1971” 
 
49 Forsström,Gösta, (1973) Malmberget , s.183 
50 Ibid , s.184ff 
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4.4 Undersökningstiden 1950-1970 
 
Fram till 1950-talet var Malmberget handelscentrum. Men under 1950-talet valde alltfler 

företag och köpmän att etablera sig i Gällivare. Detta var en direkt följd av bättre 

kommunikationer i tvillingsamhället och tillgängliga marker för byggnationer. Under 1950-

talet meddelade LKAB att den malm som fanns under Malmberget var under undersökning 

och skulle brytas. Detta meddelades på en generalplanekonferens i Gällivare 1956.51 I början 

av 1960-talet påbörjade LKAB inlösning av lägenheter och byggnader för att ge plats för 

brytningen av Kaptensmalmen. Under 1970-talet kom många kända byggnader och kvarter att 

rivas för gruvbrytningens expansion och således minskade Malmbergets befolkning avsevärt 

från 1970 till nutid.52(Se bilaga 3) 

 

 

 
5. Undersökningen 
 
5.1 Vad skriver Norrskensflamman och Norrländska Socialdemokraten om 

”Gropen” i Malmberget mellan åren 1956-1979? 
 
Vår undersökning av tidningarna började från år 1956. Vi undersökte tidningarna för att finna 

eventuella artiklar eller notiser om vårt valda område. I Norrskensflamman nämns 

problematiken första gång under rubriken ”Malmtillgångarna är avsevärda under samhället” 

Artikeln syftar på Malmberget och de gruvkroppar som finns under samhället. Problematiken 

angående hur Malmberget och dess fysiska form kommer att påverkas tas också upp. Under 

generalplankonferensen i Gällivare 1956 påtalades om det överhängande hotet mot det 

dåvarande Malmberget. Det beskrivs hur representanter från Gällivare, Malmberget och 

LKAB möttes för att diskutera byggnadsfrågor för gruvsamhället.53 Här märks en konflikt 

mellan kommunen och LKAB. Norrskensflamman beskriver mötet utifrån kommunernas 

delegaters synvinkel. Det framställs som om att det är kommunrepresentanterna som ställer 

LKAB mot väggen snarare än ett planerat möte mellan intresseparter. Att Malmbergets 

framtid tycktes vara oviss sågs inte minst under artikeln ”Malmbergets vara eller inte vara?”  

                                                 
51 Gällivare kommun (2002) Fördjupad översiktsplan för tätorten Gällivare-Malmberget- Koskullskulle, s.6 
52 ABF, (1979) Gräv där du står, s.22ff 
 
53 Norrskensflamman den 5/1 1956 
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I Norrskensflamman skrevs det att en grupp med experter ska träffas i Malmberget för att 

diskutera de påträffade malmkropparna. I artikeln redogörs för den expertgrupp som anlitats 

för att undersöka malmfyndigheterna och deras åsikter om Malmberget. Här framkommer att 

experterna förordar totalstopp av nybyggnationer. Experterna förordar att en flytt av 

Malmberget till Gällivare hade varit den bästa lösningen på problemet.54 I ett TT program 

framkom det, skriver Norrskensflamman, att stora delar av Malmberget i framtiden riskerar 

att försvinna ned i ett enormt rasområde under rubriken ”Byggnadsstopp sannolikt för 

Malmberget”. 55 

 

I NSD under samma år hittade vi endast två artiklar under rubrikerna: ”Malmbergets 

polisstation placeras vid kungstorget” samt ”Malmberget hotas av gruvras” som påpekar 

hoten mot Malmbergets framtid.56 Skillnaden i Norrskensflamman framställning är innehållet 

i artikeln. Flamman beskriver problematiken på ett mer omfattande sätt än i NSD. 

Vidare rapporteras det flitigt från Norrskensflamman fram till 1960-talet medan det från 

NSD:s håll inte rapporteras någonting förrän på 1960-talet. Som en respons till en artikel i 

Svd om att Malmberget existens hotas inom en 10-15 års period under året 1957 skriver 

skribenten Hilding Henriksson en replik på detta i Norrskensflamman den 20 juni. Henriksson 

menar att: 

 
”Nu var det inte alls så farligt med det där hotet. Sedan man sansat sig efter konferensen och börjat titat 

lite närmare på förhållandena, så kom man ganska snart underfund om att det ingalunda var så farligt, 

som man till en början kunnat befara.”57 

 

Artikeln är högst intressant för att den ger en bild av den allmänna attityden till det 

föreliggande hotet bland Malmbergsbor. Detta är den enda artikel som vi hittade under 1957. 

Den 27 mars 1958 skriver Norrskensflamman följande: ”Rasriskområdet i Malmberget fick 

byggförbud” Byggförbudet röstades fram enhälligt i municipalfullmäktige. Med beslutet 

kommer sju kvarter stängas av bl.a. delar av Kaptensvägen. Norrskensflamman kommenterar 

byggförbudet på följande sätt: ”Uppgifterna om rasrisken vid nämnda sammanträden var 

onekligen högst överdimensionerade, men det hindrade inte att en omfattande ryktesflora 

sattes igång” . Norrskensflamman speglar nyheten på ett nonchalant och nästan naivt sätt. 

                                                 
54 Norrskensflamman den 27/3 1956 
55 Norrskensflamman den 28/3 1956 
56 NSD den 25/2 och 27/3 1956 
57 Norrskensflamman den 20/6 1957 
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Som att problemen kommer att försvinna efterhand och att ryktena om rivningar i Malmberget 

är ingenting annat än bara rykten. 

 

Norrskensflamman skriver den 27 februari 1959 om omplacering av den befintliga 

järnvägsstationen. SJ vill lägga ned godstrafiken och persontrafiken mellan Gällivare och 

Malmberget. Från politikernas håll uppfattas detta som ett bra alternativ då marken där 

järnvägsstationen står kan användas för att bygga nya skolor. ”Från skolstyrelsehåll ansåg 

man nuvarande järnvägsstationsområde vara den förträffligaste lösningen när det gäller 

skolornas placering”58 Köpmännen å sin sida är mindre positiva till järnvägens nedläggande, 

de vill ha kvar godstrafiken för att kunna bibehålla en fungerande affärsverksamhet. Även 

medborgarnas åsikt om SJ:s nedläggning nämns om än i förbifarten ”man är tydligen inne på 

att helt lägga ned banan mellan samhällena men det vill folket inte vara med på” 59 

Politikerna är positiva till en nedläggning medan köpmännen och medborgarna är kritiska till 

planerna. I Norrskensflamman den 23 April samma år lyder rubriken: ”Kaptensgruvan under 

havsnivån”. Artikeln belyser Norrskensflammans hittills naivistiska rapportering från 

Malmberget. Artikeln börjar på följande sätt: ”Onsdagen den 22 april 1959(…)frågan är om 

inte det kommer bli en historisk dag - en milstolpe - för dom som i framtiden ska återge 

Malmberget och malmbergsgruvornas historia?”60 Nyheten framställs som en triumf och det 

var det kanske, nu hade gruvbrytningen tagit sig under havsnivån. Det intressanta i 

sammanhanget är att det rör sig om Kaptensgruvan d.v.s. den gruva som senare skulle komma 

att ödelägga centrala Malmberget. 

 

Norrskensflamman rapporterar vidare med ”Folkfest i Malmberget Municipet finns ej mer” 

den 2 februari 1960. Dagen efter nyårsdagen firades det i Malmberget. Nu hade 

municipalsamhället Malmberget uppgått i storkommunen Gällivare. Norrskensflamman 

skildrar händelsen som en naturlig följd av det kommunistiska partiets krav på 

sammansmältningen av kommunerna. 
 

”På kommunistiskt håll i Malmberget är man självfallet mycket tillfredställd över att den kamp 

man fört i åtminstone ett årtionde för att få en kommunal enhet äntligen krönts med framgång ” 61 
 

                                                 
58 Norrskensflamman den 27/2 1959 
59 Ibid 
60 Norrskensflamman den 23/4 1959 
61 Norrskensflamman den 2/1 1960 
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Norrskensflamman fortsätter den 23 mars samma år med rubriken: ”Köpmännen vill ha kvar 

godstrafiken till M-berget”. Köpmännen i Malmberget väljer att lämna en skrivning där de 

ska försöka förmå SJ att behålla godstrafiken i Malmberget. Köpmännen finner SJ:s agerande 

i saken ologisk. ”…och det är verkligen märkligt att man nu tänker lämna malmberget med 

en befolkning på 12.000 personer åt sitt öde helt utan järnväg”. 62 Den tredje artikeln som 

hittades i Norrskensflamman under undersökningen utkom den 28 mars 1960.  Den handlar 

om att LKAB samlar ett hundratal kommunala delegater för att diskutera och presentera 

företagets syn på Malmberget. Norrskensflamman återger en ingenjör Tollhagens anförande 

ordagrant. Särskilt ingenjörens syn på Malmberget som centralort är intressant: 

 
”Vi kommer alltså att med tillgängliga medel arbeta för att samla vår personal i Malmberget. Det 

gör att vi naturligtvis kommer att vara positivt intresserade av och tillmötesgående mot all slags 

konsumentservice, som lokaliseras i Malmberget.”63 

 

Denna ståndpunkt från LKAB blir intressant i jämförelse med ovan klagomål från köpmännen 

om allt mer försämrad service i Malmberget som en följd av järnvägens nedläggning. Den 

fjärde och sista artikel om ”Gropen” som publiceras från tidningen Norrskensflamman 1960 

har rubriken: ”Stor obruten malmreserv”. Samma ingenjör Tollhagen uttalar sig i frågan om 

det annalkande hotet mot Malmberget vid en brytning av Kaptensmalmen. Tollhagen ser inte 

några problem vid en brytning av malmen för samhällets existens och han anser att om så är 

fallet: ”Då blir det alltså bara en liten sektor av samhället som berörs”64 Men ingenjören 

verkar dock medveten om riskerna när han i stycket innan nämner att de undersökningar som 

genomförts visar att malmen lutar in under Malmberget”…ser onekligen farlig ut för 

samhället”65 

 

Under 1960 kommer NSD igång med sin rapportering och skrev att ”Malmberget vänder 

ungdomen ryggen” den 12 maj. Det är svenska Handelsbankens fastighet som står på tapeten 

och är aktuell för rivning i Malmberget. Ungdomarna i Malmberget använder samma byggnad 

och riskerar att bli utan tak.66 Vidare fortsätter NSD den 28 juli med att skriva två artiklar 

under samma datum. Den ena lyder ”Järnmalmskropp av svindlande värde under centrala 

                                                 
62 Norrskensflamman den 23/3 1960 
63 Norrskensflamman den 28/3 1960 
64 Norrskensflamman den 29/3 1960 
65 Ibid 
66 NSD den 12/5 1960 
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Malmberget – Bagatell om centrum jämnas med jorden”.67 Det konstateras att en enorm 

järnmalmskropp finns under Malmberget, ännu finns ingen vetskap om malmkroppens storlek 

eller exakt hur malmkroppen ligger. Artikeln tyder på att det finns en kännedom om framtida 

brytningsplaner under Kaptensvägen. 

 

Från år 1961 och framåt till 1970-talets början konstateras det att NSD skriver betydligt mer 

om Gropen och Malmberget. Norrskensflamman publicerar inte en enda artikel eller notis från 

1960 fram till 1971. NSD: s första artikel 1961 skrevs den 24 augusti: ”Gällivare-Malmberget 

skall länkas samman”.68 Kortfattat handlar artikeln om att det år 1963 ska byggas en 

motorväg som ska länka samman Malmberget och Gällivare.  I samma nummer finns en till 

artikel med rubriken ”33.000 invånare år 1975, dubblad malmproduktion”. Invånarantalet 

gäller Malmberget och Gällivare tillsammans inräknat. Det ska heller inte dröja länge innan 

de båda grannsamhällena växer ihop och bildar ett stort sammanhängande samhälle. Om 15 år 

ska Malmberget och Koskullskulle fördubbla sina respektive invånaravtal. Enligt artikeln 

räknas det också med att få fram 6 miljoner ton malm i produktion då mitten av 1960-talet 

kommit. Den 16 september ger LKAB-chefen Arne Lundberg besked om ökad produktion 

under rubriken ”Malmen räcker i evighet – Malmberget ökar produktionen utan att 

arbetsstyrkan ökar”. Vidare menar Lundberg att produktionskostnaderna är de faktorer som är 

avgörande för samhällets framtid.  Dessa uttalanden grundar LKAB:s chef på de 

malmundersökningar som pågår. I och med detta togs även beslut att ett sinterlaboratorium 

skall byggas.69 Den andra artikeln i september månad, ”Gällivare – Malmberget kan fullfölja 

hopbyggnadsplan”, handlar om planer på att bygga ihop Gällivare-Malmberget.70 

Kommunalmän planerar vidare. Dessa planer, som nämnts tidigare, utvecklas vidare efter 

LKAB:s besked om att Malmbergets malm räcker i evigheter. I samma artikel berättas det 

vidare att Kaptensmalmens utbredning är större än de tidigare beräkningarna. Konsekvenserna 

blir att riskzonen måste utvidgas och därigenom drabbas flera bostadsområden.. 

 

Under 1962 hittades två artiklar varav båda skrevs av NSD. Den första kom den 1 februari 

med rubriken ”Malmbergets bangård blir utrangerad idag”. Med det menas att Malmbergets 

bangård blir mindre funktionsduglig och kommer från och med nu att användas i allt mindre 

                                                                                                                                                         
 
67 NSD den 28/7 1960 
68 NSD den 24/8 1961 
69 NSD den 16/9 1961 
70 NSD den 18/9 1961 
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omfattning. Anledningen beror på att uttransporten av järnmalm nu går via en central bangård 

i Vitåfors.71 Den andra artikeln har rubriken ”Fyrfaldigt leve i Malmberget då sista malmtåget 

rullade iväg”. Nu har malmtågen slutat rulla i Malmberget och de som firar är Malmbergets 

järnvägsstation.72 Följderna blir att en del personal i Kaptensgruvan måste omplaceras. 

 

Under åren 1963-1970 är det mycket lugnt från båda tidningarnas sida. Ingen artikel värd att 

nämnas hittades under undersökningsarbetet. Det tyder på att det var en relativt lugn period 

utan något anmärkningsvärt att ta upp varken från Norrskensflamman eller NSD: s sida. Eller 

så valde tidningarna att inte rapportera om de rivningar som påbörjades i Malmberget under 

1960-talet.73 

 

Under 1971 upptar Norrskensflamman åter sin rapportering från Malmberget. I den första 

artikel den 14 januari skrevs det:”Vad sker i Malmberget?”  Det handlar om att det första 

raset i Malmberget inträffade under nyårsnatten 1971. En enorm krater på 30-40 meter 

öppnade sig i centrala Malmberget. I Norrskensflamman går journalisten Kolarn Henriksson 

till hårt angrepp mot LKAB. Han menar att gruvbolaget varit medvetna om malmens 

placering i ca 60 år och ändå tillåtit bebyggelse inom rasriskområdet. Henriksson menar att 

den uppkomna kratern bara är en fingervisning av vad som kommer att ske i framtiden. 

”Samhället kommer att klyvas i två delar – en östlig och en västlig(…)Men inte nog med det – 

i det norra gränsområdet kommer en jättekrater att öppnas” 74 Henriksson beskriver vidare i 

samma tidningsnummer om vad kratern rent konkret kommer att innebära för den fysiska 

miljön i Malmberget. ”Folkets hus ska väck den 1 april 1972. Hyresgästerna i fastigheterna 

längs Kaptensvägen(…) har en nådatid fram till den 31 dec 1972”.  Malmberget kommer att 

utrymmas i etapper skriver Henriksson, först Kaptensvägen och Österlånggatan, andra 

etappen blir Österlånggatan - Tingvallssgatan och tredje etappen Tingvallssgatan – 

Bergmansgatan, Henriksson fortsätter i texten: ” Vad etapp ett – området Kaptensvägen – 

Österlånggatan- beträffar så går planerna ut på att området ska vara utrymt någon gång i 

skarven 1972-1973”. 75 Kritiken från Henriksson är hätsk, han menar att LKAB redan 1906 

var väl medvetna om risken med att anlägga ny bebyggelse på platsen men att detta 

                                                 
71 NSD den 1/2 1962 
72 NSD den 2/2 1962 
 
73 ABF, (1979) Gräv där du står, s.22ff 
74 Norrskensflamman den 14/1 1971 
75 Norrskensflamman den 14/1 1971 
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ignorerades eftersom bolaget ville ha manskapet så när gruvan som möjligt. Henriksson 

lägger all skuld på LKAB för det inträffade, raset kallar han för: ”miljöförstöringen i 

Malmberget”. I Norrskensflamman den 5 februari kommer en uppföljning på raset under 

nyårsnatten. I artikeln”Vad ska ske med Malmberget?”. Det framkommer att en utställning 

har uppförts i Malmberget för att förklara vad som håller på att hända i samhället. Det 

framkommer att de större rivningarna kommer att fortgå fram till 1980-talet bl.a. 

Centralskolan ges en tidsfrist fram till år 1979. Vidare framkommer det att den centrala 

bebyggelsen kommer att försvinna. Det vill säga läroverket, badhuset, elevbespisningslokal, 

Folkets hus, biograf och c:a 130 bostadslägenheter. Men journalisten Henriksson skriver även 

“Däremot är det inte alldeles säkert att man kommer att fortsätta med att utvidga i 

jättekratern ovanför Kaptensvägen”76 Detta förklaras som en följd av att malmkroppens 

lutning lutar så pass brant neråt att samhället kanske kan behållas. Efter denna artikel kommer 

inte Norrskensflamman med någon artikel förrän 1979. 

 

Att diskussionerna kring Malmbergets framtid var en het fråga ses även i NSD under 1970-

talet. LKAB-disponenten Viking Sjöstrand menar under rubriken ”Malmberget måste 

flyttas?” att det finns risk för att hela samhället Malmberget måste flyttas inom några 

årtionden. Om fler malmkroppar upptäcks kan brytningen annars bli olönsam p.g.a. 

kostnaderna för inlösen av fastigheter.77 I NSD den 26 februari 1975 lyder rubriken: ”Mitt 

inne i storskogen växer en ny stad”.78 Ett nytt samhälle mellan Gällivare och Malmberget 

håller på att skapas vid namn Mellanområdet. Om några år beräknas det bo 2 000 människor 

här och samhället ska länka ihop marknadsplatsen Gällivare och gruvsamhället Malmberget.  

Huvudanledningen till varför det nya samhället byggs är p.g.a. att stora delar av Malmberget 

försvunnit och de människor som drabbats av rivningarna ska kunna bo någonstans. Den 19 

mars skriver NSD att man i detta nu undersöker malmen ned till 1000 meters nivån. Det är 

p.g.a. Kaptensmalmen som samhället Malmberget har fått den stora grop som kommer att bli 

större och därför ”äta upp” ytterligare en del av samhället. I artikeln skrivs det även att 

Kaptensmalmen är det intressantaste objektet eftersom det berör hela samhället i sådan stor 

grad.79 NSD: s rapportering fortsätter den 4 april samma år med rubriken ”Malm under hela 

                                                 
76 Norrskensflamman den 5/2 1971 
77 NSD den 25/2 1975 
78 NSD den 25/2 1975 
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Malmberget”.80 Det som framkommer i denna artikel är att Gällivare kommun ska tillsätta en 

utredning för att undersöka hur läget egentligen är i Malmberget beträffande 

malmfyndigheter. Hittills är planerna bara på diskussionsnivå. 

 

Under 1976 hittades endast två artiklar som behandlar gropen och Malmberget. Den 7 

september skrev NSD ”…och så sa plötsligt LKAB nej!”.81  Kommunalrådet i Gällivare, 

Gunnar Lidman, menar att de 180 lägenheter i västra Malmberget, som planerades att bygga, 

är orsak till den bostadsbrist som råder. Först planerades ett nytt bostadsområde i Malmberget 

men sedan sa LKAB nej och inget nytt bostadsområde i Malmberget byggs nu. Människor 

som måste flytta p.g.a. rivningarna som orsakas av ”Gropen” står nu utan bostäder. Vad ska 

då de människor göra som inte får bostäder undrar kommunalrådet Lidman. Den andra 

artikeln gick under namnet ”Människor i kläm när gropen växer”.82 Nu börjar det hända saker 

i samhället. Skrivelse har inkommit till byggnadsnämnden av Malmbergets östra 

socialdemokratiska förening om att samhällsservicen har blivit sämre och fortsätter att 

försämras ju större gropens omfattning blir. En intressekonflikt kan ses. 

 

1977 hittades endast en artikel. Den utkom i september månad under ”Han har Malmberget i 

sina händer”.83 Artikeln behandlar gränserna för rasrisksområdet i NSD. Gränserna för 

rasrisksområdet bestäms av en man vid namn Kauno Kangas. Kangas berättar att det var 

natten till fredagen den 13 oktober 1972 som samhället senaste gången skakades likt en 

jordbävning då berget sprack. I övrigt menar Kangas att det inte är någon risk för att hela 

samhället kommer att försvinna. 

 

Under 1979, som också var det sista undersökningsåret, hittades en artikel från respektive 

tidning, som också behandlade samma händelse. NSD skrev den 9 juni ”Skolavslutning – då 

sprängdes hela skolan!!!”.84 Skolan det handlar om är den 65-åriga Centralskolan i 

Malmberget. Klockan 8:57 gick signalen som talade om att det var sprängningsdags och fem 

minuter senare var den gamla skolan borta. Malmberget har än en gång ändrat sitt utseende 

för gruvnäringens skull. Norrskensflamman skrev på ett annat sätt om Centralskolan under 
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rubriken ”Här far skolan iväg” den 11 juni. Istället för att gestalta sprängningen som en 

skolavslutning intervjuas tidigare LKAB anställde Erik G Holmgren om sina tankar inför 

sprängningen: 

” Det är för bedrövligt, sade han. Nu finns snart ingenting kvar av gamla Malmberget. Den här byggnaden hade 

väl kunnat få stå kvar(…) Med den försvann en bit till av Malmbergets profil”.85 

 

 

6. Analys 
 
6.1 Generalplanekonferensen 1956 
 

Generalplanekonferensen 1956 kan ses som en startpunkt för tidningarnas rapportering just 

kring ämnet om en framtida gruvbrytning inom Malmberget. Efter och under 1956 startar en 

omfattande debatt i samhället om Malmberget och vad som kommer att ske. Under 

konferensen framkommer att LKAB planerar att undersöka de befintliga malmkropparna 

under Malmberget. Från 1956 fram till 1971 då det första raset inträffar86 speglas artiklarna av 

en nästan naiv tilltro till att problemen kring Malmberget kommer att lösas på ett eller annat 

sätt. Artiklarna i både Norrskensflamman och NSD skildrar ett framtida scenario, en orimlig 

konsekvens av gruvbrytningen. 

 

6.2 Förändrade åsikter och olika attityder 
 

Åsiktsförändringen under undersökningsperioden är särskilt tydlig i Norrskensflammans 

rapportering. I Norrskensflamman den 20/6-57 skriver journalisten Kolarn Henriksson: ”Nu 

var det inte alls så farligt med det där hotet”. Samma man skriver i Norrskensflamman den 

14 januari 1971 att ”LKAB har hela ansvaret för miljöförstöringen i Malmberget”. 

Henriksson menar att LKAB vetat om malmtäkterna sedan 1906. Dessa två artiklar ger en bild 

av hur debatten förändrades över tid. Samma journalist som i slutet av 50-talet försvarade 

Malmberget mot rivningshoten, skriver senare i upprörd kritik hur LKAB har behandlat 

Malmberget och lurat folket till att fortsätta bygga på platsen trots hot om ras. 

 

Men malmkropparna hade varit i bolagets medvetande längre än så. Redan 1895 när AGM 

ägde rättigheterna till gruvtäkterna var man medvetna om malmkropparnas placering och 
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läge.87  I en jämförelse med vad NSD skriver under ungefär samma period får vi en bild av 

ungefär hur de båda tidningarna såg på problematiken. I NSD den 12 maj 1960 antyder 

tidningen att en framtida flyttning av Malmberget och en rivning av centrum i orten bara är en 

petitess. NSD och beskriver det på följande sätt: ”Bagatell om centrum jämnas med jorden”.88 

Vi ser här en attitydskillnad. Medan Norrskensflamman försvarar samhället antar NSD en 

ståndpunkt som kan tydas som nonchalant. I Norrskensflamman förstärks denna 

försvarsattityd med artiklar där medborgarna beskrivs som leende åt nyheter om att samhället 

kan komma att försvinna p.g.a. malmbrytningen.89 Det som kan diskuteras är om man från 

LKAB:s håll var medveten om malmerna under Malmberget, eller om företaget helt enkelt 

valde att bortse från detta för att kunna bibehålla en fungerande malmbrytning. 

Gruvbrytningen var beroende av att det fanns ett fungerande samhälle som i gengäld kunde 

förse bolaget med manskap som kunde bryta malmen.90 Det låg alltså i bolagets intresse att ha 

en sin arbetsstyrka så nära arbetsplatsen som möjligt. Om bolaget initialt redogjort för 

malmens läge hade antagligen inte människor valt att bygga i Malmberget utan på annan 

plats. Detta hade medfört ett ekonomiskt bakslag för företaget. Eftersom det var närheten till 

gruvorna som gjorde en malmbrytning möjlig från första stund.91 I Norrskensflamman hävdas 

att LKAB visste om malmkropparnas läge, men i såfall borde inte även tidningarna ha vetat 

om detta? Och varför belyste tidningarna inte detta hot tidigare i sådana fall? Kanske för att 

tidningarna liksom LKAB valde att blunda för problemen med malmens läge. Det kan antagas 

i alla fall. Således har både LKAB, Norrskensflamman och NSD bortsett från att malmen 

kunde komma att brytas och valt att glömma detta faktum. När så det första raset inträffar är 

Norrskensflamman oerhört kritisk mot LKAB eftersom tidningen själv även har dolt denna 

information från medborgarna. Norrskensflamman hade sitt ursprung i Malmberget som 

nämnts och därför blev det viktigt för tidningens anseende att försvara och anklaga LKAB 

som den stora boven i dramat. 

 

I tidningarna vi undersökt har  kan fyra olika aktörer med olika åsikter åskådliggöras. De som 

syns på spelplanen är LKAB, köpmännen, politiker samt invånarna i Malmberget. Deras 

ståndpunkter och attityder presenteras på följande sida. 

 

                                                 
87 Forsström, Gösta, (1973) Malmberget, s.170 
88 NSD den 12/5 1960 
89 Norrskensflamman den 28/3 1956 
90 Forström, Gösta, (1973) Malmberget,s.142 
91 Ibid, s.136 
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6.3 LKAB 
 

Företaget ville bryta järnmalmen som fanns under samhället, främst under Kaptensvägen som 

var centrum, sedan det konstaterats att rika malmfymdigheter fanns där. LKAB presenterade 

sina planer 1956 under generalplanskonferensen. 1960 klargjorde det statliga gruvföretag 

LKAB sina intentioner. Företaget skulle bryta den befintliga malmen under Malmberget. 

Planerna presenterades i ett möte med samtliga parter i Malmberget. Under mötet klargjorde 

LKAB bolagets ståndpunkt: 
 

”Vi har ingen malm så länge vi inte kan bryta den med vinst(…) naturtillgången får sitt värde 

först sedan ägaren har förmågan att bearbeta den rationellt så att han kan tjäna pengar på 

verksamheten”. 92 
 

Detta citat säger mycket om vilket ställningstagande LKAB har angående frågan. Nämnvärt är 

också att LKAB, efter deras ställningstagande under generalplanskonferensen, vidhåller denna 

ståndpunkt hela tiden under de år vi undersökt. Men i de artiklar vi undersökt framgår det 

också att bolaget försökt undanhålla planerna på en malmbrytning under samhället så länge 

som möjligt för allmänheten. Ett exempel på detta är hur LKAB i Norrskensflamman den 29 

mars 1960 ser på brytningen. Brytningen ska bara genomföras på ett mindre område. “… en 

liten sektor av samhället som berörs”.93 Bolaget ger alltså allmänheten en föraning om vad 

som kan komma att ske utan att säga det rakt ut. 

 

6.4 Politikerna 

 
I jämförelse med LKAB förändras politikernas ställningstagande mer konkret under 

undersökningsperioden. Inledningsvis finns det en klar konflikt mellan politikerna och 

LKAB. Denna konflikt åskådliggörs särskilt i Norrskensflamman den 5 januari 1956. 

Politikerna kräver en undersökning av LKAB för att klargöra frågetecknen för Malmbergets 

framtid. Politikerna uppmanar LKAB att klargöra sina intentioner: ”Gör en ordentlig 

undersökning av hur stora malmförekomsterna är som ligger under centrala Malmberget”.94 

                                                 
92 Norrskensflamman den 28/3 1960  
93 Norrskensflamman den 29/3 1960 
94 Norrskensflamman den 5/1 1956 
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Mötet mellan politiker och LKAB beskrivs som en livlig debatt med många olika viljor. 

Efterhand mjuknar politikernas kritik mot bolaget. I frågan om den tidigare nämnda järnvägen 

är politikerna ivrigast med att lägga ned både person och godstrafiken mellan Gällivare och 

Malmberget,95 Trots klagomål från köpmännen i Malmberget och från övriga 

samhällsmedborgare. 
 

6.5 Köpmännen 
 

Köpmännens åsikter framkommer i samband med järnvägens nedläggande. Det intressanta i 

sammanhanget är hur olika Norrskensflamman och NSD framställer problematiken. 

Norrskensflamman beskriver köpmännen som ifrågasättande till nedläggningen. 

Affärsidkarna kan inte förstå hur en fungerande affärsverksamhet ska vara möjlig i 

Malmberget utan en fungerande godstrafik.96 NSD väljer ett annorlunda sätt att gestalta 

samma nyhet. NSD skriver utifrån de anställda på järnvägsstationens synvinkelunder 

rubriken:“Fyrfaldigt leve i Malmberget då sista malmtåget rullade iväg”.97 NSD har valt att 

inte rapportera om köpmännens ilska över beslutet och inte heller redogöra för klagomålen 

mot planerna innan nedläggningen. Tidningen redogör inte heller för konsekvenserna av 

nedläggningen d.v.s. ett sämre utbud av service – och handelstjänster i samhället. 

 

6.6 Innevånarna i Malmberget 
 

Innevånarnas åsikter och tankar om Malmberget kretsar kring sorg och bestörtning över vad 

som håller på att hända i samhället. Men även frän kritik mot LKAB ses. Inledningsvis verkar 

malmbergsborna inte riktigt tro eller ta till sig den information som LKAB presenterar. Vi har 

även nämnt tidigare att det kanske var i LKAB: s intresse att till viss del undanhålla 

information för allmänheten. I artiklar där malmbergsborna bara negligerar brytningsplanerna 

kanske detta är ett utfall av LKAB: s oförmåga att klargöra brytningsplanerna. Medvetenheten 

om vad som kunde hända fanns nog bland malmbergsborna men frågan är om inte 

medborgarna valde att ignorera hotet omedvetet. Vid sidan av artiklarna framkommer 

malmbergsbornas åsikter även i böcker. I böckerna som i tidningarna framkommer samma 

tankar om Malmberget. Den nämnda negligeringen till planerna på en malmbrytning i 

                                                 
95 NSD den 2/2 1962 
96 Norrskensflamman den 23/3 1960 
97 NSD den 2/2 1962 
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Malmberget syns mest i Norrskensflamman. Den nämnda skribenten Henriksson kanske bäst 

sammanfattar hur en del uppfattade hotet: “Nu var det inte alls så farligt med det där hotet”.98 

Efterhand när rivningshoten blev mer greppbara och realistiska förändrades denna naivism till 

rädsla för vad som skulle ske i Malmberget. När konsekvenserna av ”Gropen” började 

inkräkta på Malmbergsbornas liv förändras speglingen i tidningarna. “Människor i kläm när 

gropen växer”.99 Med ”Gropens” utbredning kommer inte bara kända symbolbyggnader och 

privata bostäder försvinna inför malmbergsborna ögon. Samhällsservicen försämrades som en 

följd av att ”Gropen” växte. På grund av rasrisken byggdes heller inga nya byggnader som 

skulle motsvara malmbergsbornas uppenbara behov av nya bostäder och vedertagna 

samhällsfunktioner. Inom denna kategori av samhällsfunktioner ingår, bank, kyrka, skolor, 

Folkets hus, brandstation och badhus.100 Alla dessa byggnader försvinner under tiden mellan 

1960-och 70-talet. Frustrationen var således inte bara i form av rädsla utan också av ilska 

gentemot LKAB och politikerna som var ansvariga för den uppkomna bostadssituationen i 

Malmberget. 

 

7. Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med uppsatsen var att beskriva tillkomsten av den så kallade ”Gropen” i Malmberget. 

Studien hade vidare som avsikt att beskriva de sociala konsekvenserna av ”Gropens” 

tillkomst. Frågorna som följde av syftet var hur tillkomsten av ”Gropen” speglades i 

tidningarna Norrskensflamman och NSD samt hur aktörerna i Malmberget påverkades och 

agerade under denna förändringsprocess. Så vad har vi då kommit fram till? 

 

I de artiklar som undersökts är politikernas ståndpunkt till en början kritisk till LKAB:s planer 

på att först undersöka malmen och senare bryta malmen under Malmberget. Efterhand 

förändras denna kritik till att överensstämma med LKAB: s vilja. Detta blir tydligt under en 

jämförelse mellan artiklar från 1950-talet och 60-talet angående järnvägens vara eller inte 

vara i Malmberget. 1956, det år då LKAB presenterade sina planer på att bryta 

Kaptensmalmen för allmänheten går det att särskilt i Norrskensflamman läsa att politikerna 

var tveksamma och kritiska till planerna. I början av 1960-talet har politikernas hållpunkt 

                                                 
98 Norrskensflamman den 20/6 1957 
99 NSD den 10/4 197699 ABF, Malmberget (1979) Gräv där du står, s 21 ff 
 
100 ABF, Malmberget (1979) Gräv där du står, s 21ff 
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förändras. Detta märks i beslutet att lägga ned järnvägstrafiken mellan Gällivare och 

Malmberget. En åsiktsförändring har skett. I Norrskensflamman den 28 mars 1960 hävdar 

LKAB sitt intressera av att bibehålla befintligt serviceutbud i Malmberget. Men 1962 läggs 

ändå järnvägen ned. Trots att Malmbergets köpmän gång på gång manar till att järnvägen är 

nödvändig för att kunna fortsätta en fungerande affärsverksamhet i samhället. Det intressanta i 

sammanhanget är att municipsamhället Malmberget upphörde från år 1960 och ingick i 

storkommunen Gällivare. 

 

Politikernas åsiktsförändring kan således vara en medveten strategi. Detta eftersom 

politikerna började planera en ny bebyggelse på mellanområdet under 1970-talet. Det låg 

kanske inte längre i deras intresse att kvarhålla befolkningen i Malmberget utan att förflytta 

befolkningen till det planlagda mellanområdet mellan Malmberget och Gällivare men även till 

Gällivare. De artiklar som tolkats tyder på möjligheter till detta. 

 

I statistiken över befolkningsutvecklingen (se bilaga 3) kan en befolkningsminskning ses i 

Malmberget från år 1970. Utflyttningen hade startat redan under slutet på 1960-talet men 

ökade drastiskt under 1970-talet. Utflyttningen kan ses i samband med de återkommande 

artiklarna som härleder till försämrad service och bostadsbrist i Malmberget, nedlagda affärer 

och en allt större utflyttning som följd av ”Gropens” utbredning. 

 

Under de år som undersökts förändras debatten intensivt. I början av studien finns det klara 

motsättningar mellan alla de berörda parterna i tidningarna. Efterhand kommer debatten i 

tidningarna successivt avmattas, då mer och mer av Malmberget och Kaptensvägen 

försvinner. I Norrskensflamman blir detta tydligt när frekvensen av artiklar i ämnet nästan 

slutar upphöra från år 1971 och framåt. Med 1971 års utställning om ”Gropen” i Malmberget 

klargjordes nästan alla frågetecken angående problematiken kring gruvområdet. Allmänheten 

blev medveten om vad som skulle hända i Malmberget. En förklaring till den nästa obefintliga 

rapporteringen från år 1971 i Norrskensflamman kan vara att tidningen inte uppfattade ämnet 

som viktigt när konsekvenserna för samhället var klarlagda. En annan förklaring kan vara den 

tidigare nämnda medvetna nedmonteringen av Malmberget från politiker håll. 

Norrskensflamman ville kanske inte redogöra för samhällets nedmontering p.g.a. dess 

historiska anknytningen till Malmberget. I NSD är frekvensen av artiklar ungefär detsamma 

under hela undersökningsperioden. Debatten i samhället beskrivs inte på samma tydliga sätt 

som i Norrskensflamman. Men omkring årskiftena under undersökningstiden år 1950-1970  är 
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debatten särskilt frisk. Anledningarna till detta kan i det första fallet vara att de initiala 

rivningarna i Malmberget planerades och samhället blev medvetet om LKAB: s planer på en 

brytning under samhället. I det andra fallet kom brytningen att diskuteras särskilt hårt p.g.a. 

det första gruvrasen i Malmberget inträffade vid denna tidpunkt. 

 

Sprängningen av Centralskolan i Malmberget år 1979 och på det sätt som tidningarna skildrar 

händelsen är en värdemätare på hur de båda tidningarnas debatt har förts från år 1956. I NSD 

gestaltas sprängningen med rubriken ”Skolavslutning – då sprängdes hela skolan!!!” Den 

lilla artikeln har en bild av skolan när den sprängs men mer nämns inte. I motsvarande artikel 

i Norrskensflamman ”Här far skolan iväg” intervjuas en pensionär om sina tankar inför 

sprängningen av skolan. Denne finner det sorgligt att alla kända byggnader i Malmberget 

försvinner när ”Gropen” utvidgas. Här finns också den grundläggande problematiken kring 

Malmberget. Anledningen till att samhället Malmberget över huvud taget växte fram var en 

följd av malmbrytningen. De byggnader som försvann p.g.a. ”Gropens” utbredning i 

tidningarna som undersökts och de människor som drabbas av detta hade nog aldrig befunnit 

sig på platsen utan malmbrytningen. I Malmberget blev debatten motsägelsefull, eftersom den 

gruva som gav människorna på platsen arbete och lön, också var anledningen till att det 

samhälle de bodde i försvann. ”Gropen” var en direkt följd av malmbrytningen som tryggade 

Malmbergets utveckling som gruvsamhälle. På samma gång innebar ”Gropens” framväxt att 

samhället Malmberget fick offra stora delar av sin bebyggelse. Detta ledde till en konflikt 

mellan de olika aktörerna i Malmberget. Undersökningen tar fasta på åren 1956- 1979. 

Debatten kring Malmberget och ”Gropen” har dock fortsatt fram till idag. Problematiken 

kring ”Gropen” kommer nog att kvarstå så länge gruvområdet växer och det fortfarande finns 

människor som vill bo kvar i Malmberget. 
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Fördjupad översiktsplan för tätorten Gällivare och Malmberget                               Bilaga 3 
 
( Källa Gällivare kommun, 2002) 
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