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Abstrakt

Tuolluvaara gruva och samhälle ligger beläget cirka fyra kilometer öster om Kiruna centralort. 

Gruvverksamheten i Tuolluvaara startade samtidigt som brytningen i LKAB: s gruva i Kii-

runavaara. Trots närheten till Kiruna har ingen känd undersökning belyst verksamheten i 

Tuolluvaara. 

Denna undersökning är en jämförande studie av tre gruvorter i Malmfälten, nämligen 

Nautanen, Kiruna och Tuolluvaara. Huvudsyftet med studien, är att undersöka de tre orterna 

mellan 1900-1930 för att kunna utröna om utvecklingen i gruvverksamheten och samhället i 

Tuolluvaara var sämre än i de bägge andra. 

Vidare syftar undersökningen till att belysa om det var skillnader i boende- och arbets-

förhållanden på de tre orterna. Undersökningen belyser även LKAB: s förste gruvdisponent 

Hjalmar Lundbohms (1855-1926) påverkan på Tuolluvaara gruva och samhälle.

Uppsatsen kommer fram till att stora skillnader fanns i dessa tre samtida gruvorterna,

både inom själva gruvverksamheten, men även i samhällsuppbyggnaden. Uppsatsen konstate-

rar att de tre bolagen Nautanen Kopparfält AB, LKAB och TGA har olika syn på engage-

manget i arbetsmiljön och samhällsuppbyggnaden.
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Ordförklaringar gruvtermer

För att läsaren lättare skall förstå de olika avsnitten i denna uppsats, följer här ordförklaringar för de 

mest vanligt förekommande uttrycken inom gruvverksamheten.

Anrikning = Process som används för att skilja värdefull mineral från övrig mineral.

Bearbetningskoncession = Tillstånd att bearbeta en fyndighet.

Exploatering = Att utvinna och förädla mineral. Använda eller bearbeta.

Fast kyft = Berggrund.

Fyndighet = Tecken på malmmineralisering.

Fältstupning = Malmens riktning mot djupet.

Förkastning = Förskjutning av ett berggrundsblock i förhållande till ett annat, men också den 

sprickzon eller den brant längs vilken rörelsen har skett.

Försvarsarbete = Det minsta arbete som årligen måste utföras inom inmutningar eller utmål, för att 

dessa ej skall anses vara sönade.

Gråbergsinblandning = Inblandning av ofyndigt gråberg i samband med brytning.

Inmutning = Införskaffande av rätten att på försök bearbeta en mineralfyndighet

Koncessionsinnehavare = Den som fått bergmästarens (myndighetens) tillstånd att bryta 

koncessionsmineral.

Lakning = En kemisk process för utvinning av värdefulla mineraler från malm.

Malm = Äldre begrepp som innebär att en fyndighet är ekonomiskt brytvärd.

Mineralisering = Koncentration av mineraler i berggrunden.

Mutsedel = Tillståndsbevis för inmutning.

Ort = Bergteknisk term för gruvgång, tunnel, under markytan utan förbindelse med dagen.

Prospektera = Söka efter malmer/mineraler med olika metoder till exempel blockletning, geokemi, 

geofysik med mera.

Skärpning = Äldre gruvförsök.

Stigort = skarpt lutande eller vertikala orter, som förbinder de olika nivåerna i gruvan för 

malmlagring, transporter, ventilation etc. 

Stoll = Gruvgång som mynnar ovan jord.

Sönade = Förverkande av brytningsrätten till en fyndighet.

Tantiem = Andel i vinst som tillägg till ordinarie lön.

Tonnage = Massan av en malmkropp eller mineralisering.

Utmål = Det område som bergmästaren anvisat (gällande inmutad fyndighet) och inom vilket 

gruvägaren får bedriva sitt arbete.

Ädelmetaller = Metaller såsom guld, silver och platina.
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Slig = Pulverformig malm.  Slig kan anrikas på malmmineral genom frånskiljning av gångart.

Halvgälling = Borrhål som gick snett uppåt, som man slog i en svängande rörelse.

Fejsel = Liten borrslägga.
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1 Inledning

1:1 Inledning

Gruvsamhället Kiruna har beskrivits i ett otal uppsatser och böcker. Samhällets uppkomst och 

utveckling står nu på nytt i fokus, då stora delar av centralorten kommer att behöva förändras 

genom rivning eller flyttning av byggnader och hela bostadsområden. Kiruna samhälles histo-

riska bakgrund är även mycket väl dokumenterad, både inom bilden och i litteraturen.

Vid samma tid som stadsplanen för Kiruna fastslogs i april månad 1900 bildades även 

ett nytt gruvbolag endast fyra kilometer öster om Kiruna samhälle. Det nybildade gruvbolaget 

var Tuolluvaara Gruvaktiebolag TGA. Gruvbolaget var ett konsortium av nio separata bolag 

som delägare varav Uddeholm och Sandvik var de två största enskilda ägarna. Det nybildade 

gruvbolaget hade som avsikt att bryta den fosforfattiga och högprocentiga järnmalmen, vilken 

låg i spridda malmkroppar i berget Tuolluvaara. 

Trots att gruvsamhället Kiruna och dess gruvnäring är väldokumenterat, har förvånans-

värt lite skrivits om Tuolluvaaragruvan, dess anläggningar och samhället. Detta är anmärk-

ningsvärt eftersom både gruvbrytningen och samhället är jämnåriga med Kiruna och har 

samma grundförutsättningar både vad gäller malmbrytningen och samhällsuppbyggnaden. I 

den stora förändringsprocessen för Kiruna centralort nämns knappt Tuolluvaara i planarbetet 

trots dess omedelbara närhet.

En person som är starkt delaktig i både LKAB och TGA:s uppbyggnad och utveckling 

är LKAB:s förste disponent Hjalmar Lundbohm (1855-1926). Med anledning av hans stora 

påverkan kommer uppsatsen att göra en fördjupad beskrivning av hans roll i de bägge gruvfö-

retagen LKAB, TGA och samhällena Kiruna och Tuolluvaara.

1:2 Syfte och frågeställning

Syftet med undersökningen är att försöka klarlägga hur det gick till när samhället Tuolluvaara 

etablerades och när processen startade. Var fanns initiativen till uppförandet av bostäder och 

övrig service – hos bolaget TGA eller de enskilda bosättarna i samhället? 

De frågeställningar jag arbetar med är främst följande:

- Var det en sämre och långsammare utveckling i Tuolluvaara samhälle, vad gäller infra-

struktur, boende och samhällsfunktioner jämfört med Kiruna gruvsamhälle?
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- Var brytningstekniken annorlunda vid Tuolluvaaragruvan i förhållande till LKAB:s 

gruvor i Kiirunavaara och Luossavaara?

- Var det skillnad i arbetsförhållanden och lönesättning mellan TGA och LKAB?

1:3 Avgränsning

Undersökningen avgränsas i tidsperioden 1900–1930. Orsaken till detta är främst tillgången 

på material i jämförande studier, vad gäller LKAB och TGA.

Avgränsningen av huvuddelen i undersökningen motiveras med att det i första hand är 

själva starten och uppbyggnaden av samhället som frågeställningen i huvudsak gäller. 

1:4 Metod, material och disposition

Undersökningen kommer att använda sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder. De 

kvantitativa undersökningarna omfattar främst det statistikmaterial som omfattar befolkning, 

löner och brytningsmängd. De kvalitativa undersökningarna utgör främst det intervjumaterial 

som kommer att hanteras.

Undersökningen omfattas även av arkivstudier främst i LKAB:s huvudarkiv beläget i 

Kiruna. I nämnda arkiv ligger TGA:s material deponerat. Kiruna kommuns centralarkiv 

kommer att användas när skolfrågor och samhällsplanering skall studeras.  

Folkrörelsens arkiv i Luleå har tidigare gjort en arkivbeståndsinventering i avseende att 

ta reda på omfattningen av Kiruna kommuns föreningsliv. Vid inventeringen framkommer att 

i Tuolluvaara har ett 30-tal föreningar varit verksamma från starten och långt in på 1900-talet. 

Detta arkiv kommer att bearbetas när föreningslivet i Tuolluvaara beskrivs. 

I arbetet kommer omfattande äldre intervjumaterial att användas. Till förfogande i detta 

moment finns en del intervjuer gjorda omkring år 1955, vilka belyser tiden för etableringen av 

samhället och de första gruvarbetarna.

I arbetet kommer även att genomföras mindre jämförande studier med andra in-

dustrisamhällen i Norrlands inland. Ett av objekten blir Nautanen gruvfält i Gällivare kom-

mun och det andra blir Kiruna, med LKAB:s gruvanläggning.

En del av undersökningen kommer att belysa den omskrivna gruvdisponenten Hjalmar 

Lundbohm. En kortare bakgrundsbeskrivning av personen och hans tidiga uppdrag i malm-

fälten skall presenteras.
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Återkommande i arbetet, används prisomräknaren på portalen www.historia.se för att 

kunna ge en realistisk analys av värdet på dagsförtjänster, hyror och allmänna kostnader under 

undersökningstiden och nutid, det vill säga 2008.

1:5 Diskussion om källorna

Arbetets primärkällor utgörs av bearbetat och delvis obearbetat intervjumaterial. Intervjumate-

rialet består av inspelade och upptecknade intervjuer under olika tidsperioder. Det äldsta ma-

terialet består i huvudsak av uppteckningar kallade Kirunaminnen, i detta arbete förkortat KM. 

KM består av intervjuer med människor som kom till Kiruna vid samhällets tillblivelse. Totalt 

består materialet av drygt 200 intervjuer, nedtecknade i ett antal anteckningsböcker. 

Materialet KM, tillkom på initiativ av dåvarande landsantikvarien Hans Beskow, vilken 

via Nordiska museet kunde genomföra intervjuerna under åren 1939 till 1947. Den som ut-

förde intervjuerna var etnologen Astrid Odstedt. Materialet fokuserar på de kvinnor och män 

som kom till det blivande samhället Kiruna vid sekelskiftet 1900.

Det andra intervjumaterialet består av ljudupptagningar utförda av journalisten Lars 

Madsén. Materialet innehåller ca 14 timmars intervjuer med i huvudsak pensionerade gruvar-

betare och deras fruar, från Gällivare/Malmberget och Kiruna, alla knutna till LKAB. Inspel-

ningarna genomfördes 1952 och kallas för LKAB-resan. I detta arbete benämns materialet i 

fortsättningen LR.

De intervjuade personerna är cirka 35 stycken och samliga började sin verksamhet före 

1900 eller i samband med sekelskiftet. Av det inspelade materialet har satts samman ett 

radioprogram om sammanlagt 45 minuter, vilket sändes i Sveriges Radio omkring 1952/53. 

Materialet finns idag överfört till digitalt media och ägs av Arkivet för Ljud och Bild (ALB).

Det tredje omfattande intervjumaterialet består av bandade intervjuer utförda av Inger 

Paine, på uppdrag av Kiruna kommun och dåvarande kultursekreteraren Elin Andersson. In-

tervjuerna genomfördes mellan åren 1975 till 1978 och avsåg att inhämta minnen och berättel-

ser av de kvarvarande från Kirunas pionjärtid. Materialet omfattar 30 bandade intervjuer, 

varav tolv kvinnor och arton män. Detta material benämns i denna undersökning för BK.

Det fjärde intervjumaterialet avser inspelningar av personer anställda före 1910 vid Tu-

olluvaara Gruvaktiebolag TGA. Intervjuerna är utförda av Erland Branteryd och Bertil Lund-

mark 1954, anställda av TGA förvaltning i Tuolluvaara. De åtta personerna vilka intervjuas är 

sju män och en kvinna och samtliga har anknytning till TGA och Tuolluvaara samhälle.

http://www.historia.se
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Materialet hädanefter i detta arbete benämnt TI, är numera digitaliserat och förvaras vid 

LKAB:s huvudarkiv i Kiruna. Materialet finns även redigerat som utskrift, utfört av TGA. I 

det redigerade materialet finns kommentarer av TGA, i förhållande till de utsagor som de in-

tervjuade framför.

När det gäller litteraturen är det mycket sparsamt i fråga om Tuolluvaara gruva och 

samhälle. Den övervägande delen av litteraturen består i huvudsak av geologisk eller rent 

gruvtekniskt material, som inte tar upp samhällsbildningen på något sätt. Däremot finns det ett 

flertal avhandlingar och populärvetenskapligt material om Kiruna samhälle och uppkomst. De 

mesta av litteraturen använder samma primärkällor, varför jag i huvudsak valt att använda mig 

av dessa. Primärkällorna är i huvudsak intervjumaterial, huvudböcker om räkenskaper och 

arkivbestånd i Kiruna kommuns centralarkiv och LKAB:s centralarkiv. 

Förutom ovan angivna källor finns även en rik mängd artiklar från i första hand de lo-

kala tidningarna. Här avses främst Norrbottens Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, Norr-

skens Flamman samt Luossavaara Bladet.

1:6 Hypotes

Huvudhypotesen är att Tuolluvaara inte hade samma fasta struktur i den tidiga uppbyggnads-

fasen. I Kiruna lades en omsorgsfull plan för hur samhället skulle se ut, både i fråga om social 

och fysisk planering. En väl genomarbetad stadsplan var fastslagen för Kiruna, redan den 27 

april 1900. Skolsystem var planerade långt före 1903 och en allmän tes var att Kiruna skulle 

bli ett ”mönstersamhälle”.

Hypotesen bygger vidare även på att teknikutvecklingen i gruvarbetet haltade efter i Tu-

olluvaara.  Arbetsmiljöfrågorna var inte lika angelägna hos bolagsledningen i TGA som det 

var i LKAB.  Inte heller var viljan att utveckla själva brytningstekniken särskilt stor i Tuollu-

vaaragruvan.

1:7 Tidigare forskning

Gör man en snabbsökning i databaser, bibliotek och institutioner, finner man att ämnesområ-

det Tuolluvaara främst förekommer i geologiska sammanhang. Ett fåtal artiklar om Tuolluva-

ara finns i diverse årsböcker och andra utgåvor. Ett mindre antal artiklar om Tuolluvaara sam-

hälle finns publicerade, främst efter andra världskriget.

Ulf Erikssons avhandling ”Gruva och arbete LKAB 1890–1990” berör mycket kort Tu-

olluvaara, med anledning av att LKAB köpte TGA 1978 för att sedan lägga ned verksamheten 
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1982. Eriksson nämner TGA i något kapitel i del 4 av avhandlingen, men det är ytterst spar-

samt.
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2 Bakgrund gruvverksamhet i Malmfälten

Följande kapitel ger en kort beskrivning av Malmfälten och det historiska förloppet innan bo-

lagsbildningen LKAB, TGA och AB Nautanens Kopparfält. Även en belysning av tidigare 

ägarstrukturer och exploateringsförsök görs, för att klargöra de hinder och tekniska svårighe-

ter som fanns för att etablera ett varaktigt nyttjande av Malmfältens järn- och kopparmalms 

tillgångar.

I kapitlet ges även en beskrivning av teknikutvecklingen inom järnmalmshanteringen, 

vilket tillsammans med transportsystemet ledde till den stora exploateringen av Malmfälten. 

Kapitlet ger även en kort bakgrundsbeskrivning och levnadsteckning av Hjalmar Lundbohm 

(1855-1926). Den förste disponenten vid LKAB, som även hade ett stort inflytande i Tuollu-

vaaragruvans utveckling och uppkomst. Förutom hans engagemang i gruvverksamheten, ges 

även en beskrivning av hans intresse för de humanistiska värdena i den hårda planeringen.

2:1 Inledning

Gemensamt för alla undersökningsobjekt i denna studie, är att samtliga beskrivna gruvor och 

samhällsbildningar tillkommer under samma tidsperiod, ca 1890 – 1900. Objekten uppstår i 

en tid då hela gruvverksamheten går in i en ny period. En period där teknikutvecklingen har 

gjort tidigare olönsamma fyndigheter till högintressanta investeringsobjekt. Kunskapen att 

kunna separera fosforn ur järnmalmen tillsammans med att transportfrågan löstes, blev de av-

görande komponenterna för exploateringen av Malmfälten. Med samlingsnamnet Malmfälten, 

avses gruvorterna Gällivare och Kiruna med i omedelbar närhet belägna mindre gruvorter.

2:2 Bakgrund

Den stora förekomsten av främst järnmalm i malmfälten var känt redan under slutet av 1600-

talet. Bergsbruken i malmfälten föregås av den bergsbruksepok som drevs av främst bröderna 

Jacob och Abraham Momma i Tornedalen. Kengis bruk, Junosuando masugn och Svappava-

ara koppargruva är de mest kända objekten i 1600-talets bergshantering. Malmen som bröts i 

främst Svappavaara och Sjangeli, förädlades i Kengis bruk och transporterades därefter till 

kusten för utskeppning.

Senare under 1700-talet uppstod en ny bergsbruksperiod, nu beläget närmare kusten 

med andra ägare och en något förnyad processteknik. En tydlig tendens kan urskiljas, där 

bruksmiljöerna etableras inte allt för långt upp i älvdalarna. Kalix, Råne och Piteåälvdalar är 
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de områden som får en tydlig prägel av koppar- och järnbruksetablering under senare hälften 

av 1700-talet och början av 1800-talet.

2:3 Ägarstrukturer

Det som kommer att sätta fokus på järnmalmsfyndigheterna i Malmfälten, är de förändrade 

ägarstrukturerna och teknikutvecklingen under senare delen av 1700-talet. 1700-talets tidigare 

hälft präglas av ständiga ägarbyten och konkurser. Några betydelsefulla namn under 1700-ta-

lets metallhantering i Norrbotten som satt avtryck i bruksverksamheten är Jonas Meldercreutz 

(1714-1785), Abraham Steinholtz (1710-1881) samt Samuel Gustaf Hermelin (1744-1820). 

Alla dessa bruksintressenter kom att prägla den norrbottniska gruv- och brukshanteringen un-

der 1700-talet. I de norrbottniska kulturmiljöerna kan spåren fortfarande skönjas av dem, dels 

genom de fysiska lämningarna men även i ortsnamn som Svanstein, Melderstein, Hermelins-

gruvan med flera platser.

Gemensamt för alla ovan nämnda personer, är att de alla var inriktade på att försöka 

starta brytning av den rika järnmalmen i främst Gällivareområdet. Ett flertal ägarkonstruktio-

ner bildades för att bygga en infrastruktur, där transportfrågan skulle lösas. Gemensamt för 

alla dessa konstruktioner var de alla gick i ekonomisk konkurs. 

Osäkerheten i bergsbruksrörelsen låg främst i den osäkra metall-konjunktur som rådde 

och som även i modern tid styr metallindustrin. Metallpriserna var under 1700-talet liksom nu 

starkt kopplade till världspolitiken. Krig och upprustning bidrog till kortsiktig efterfrågan, 

men efterföljdes av minskad efterfrågan på metallprodukterna. Detta tillstånd skulle vara ända 

tills industrialiseringens slutliga genombrott under 1800-talet. 

2:4 Fysiska belägenheten

Det utan tvekan största hindret för bergsbruksutvecklingen i Norrbotten och Gällivaareverken, 

vid sidan av den ojämna efterfrågan på metallprodukter, var transportfrågan. De långa avstån-

den i svår och oländig terräng från gruva till de vid kusten belägna bruken, blev till slut oö-

verstigliga. 

Ett flertal projekt för att underlätta transporterna startades. Kanalbyggen och transport-

system längs älvdalarna projekterades och genomfördes delvis, till omfattande kostnader. Ett 

led i att kunna säkra kontinuitet i ägandet och försörjning av arbetskraft, var att anlägga ny-

byggen längs transportlederna och bruksområdena. Nybyggena ägdes av bruksägaren, men be-

boddes och brukades av en arrendator vilken oftast var knuten till bergsbruket som anställd.
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De långa avstånden, svårigheten att rekrytera arbetskraft och den osäkra ekonomiska situatio-

nen, bidrog till de otaliga konkurserna och de olika ägarstrukturerna. 

2:5 Teknikutvecklingen

Det kom att dröja ända till slutet av 1870-talet, innan det tekniska genombrottet gjordes, som 

kom att för alltid förändra förutsättningen för utvinning av den fosforrika järnmalmen i Malm-

fälten.  Med den så kallade ”Thomasprocessen” kunde man nu på ett effektivt sätt frånskilja 

fosforn ur järnmalmen. Detta gjorde att den högprocentiga järnmalmen i Malmfälten blev 

mycket värdefull. Fosforn i järnmalmen gjorde järnet mycket svårhanterligt. Fosforn orsakar i 

järnet det som man benämner kallbräcka. Kallbräckan gör järnet skört och svårt att smida, 

därför var järnmalmen i både Kiruna och Malmberget i stort sett värdelös innan man lyckades 

skilja ut fosforn från järnet.1

Thomasprocessen var enkelt beskrivet en metod där man det flytande tackjärnet genom-

blåstes med syre i ett päronformat stort kärl. Kärlets väggar var invändigt klätt med dolomit, 

som är ett basiskt ämne som inte bryts ned av den fosforrika smältan. En biprodukt som man 

erhöll vid denna process var ”Thomasfosfat”. Denna biprodukt var tillsammans med apatiten 

viktiga ingredienser vid framställandet av konstgödsel.

2:6 Malmfälten  -  starten

Med den nya tekniken att framställa smidbart järn ur fosforrik järnmalm, tog verksamheten ny 

fart i malmfälten. Nya spekulationer och nya företagsetableringar startade, för att på nytt ut-

vinna de omfattande rikedomarna i malmfälten. Teknikfrågan i efterbehandlingen var nu löst, 

men transportproblemet kvarstod alltjämt.

Man kan identifiera tre viktiga förutsättningar till att man till slut gör riktigt allvarliga 

försök till en exploatering av Malmfälten. Den tillfälliga konjunkturförbättringen i början av 

1880-talet, Thomasmetoden och allt mer ökade kunskapen om de stora järnmalmsfälten i norr.

Redan på 1850-talet hade det bildats bolag med olika sammansättningar för att arbeta 

med transportfrågan och starta brytning av den omfattande mängd järnmalm i området. Bola-

gen som bildades hade inte enbart fokus på järnet, utan även skogen var en stark drivkraft.2

Både norska, engelska och svenska intressen fanns i området, men det var engelska bolags-

                                                          
1 Kummu Maria. (1997) Gruvor och bruk i Norr, sid 21. Kiruna-, Pajala och Övertorneå kommuner.
2 Axelsson Alf W (1964) Gällivare-Verken investerings- och spekulationsobjekt 1855-1882. Sid 62. Norrbottens 
museum.
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bildningar som startade arbetet med att anlägga både en järnväg från malmfälten till kusten, 

men även ett omfattande kanalsystem3.

Så tidigt som 1847 beviljades koncession att bygga järnväg mellan Gällivare och Töre-

hamn. Dessvärre lyckades inte friherren Nils Barck att få ihop finansiering till projektet. Ett 

tiotal år senare fick grosshandlaren Victor Kjellberg i Göteborg koncession för järnvägsbyg-

get. Detta var 1859, men även denna gång stupade projektet på underfinansieringen. 

Sedan var det dags för det första engelska bolaget att försöka. ”Gellivare Company Ltd” 

bildas med tidigare nämnde grosshandlaren Victor Kjellberg i. Denna gång var det både järn-

väg och kanalbygge som var aktuellt. Även detta projekt gick omkull och de mest synbara 

spåren after detta är den omtalade ”Engelska kanalen”, fortfarande synlig i Edefors och Bo-

den.

Efter ett flertal nya bolagsbildningar och konkurser, var då järnvägen klar för använd-

ning 1888. Det första malmtåget med bruten malm från Malmberget innehållande 1 000 ton 

järnmalm, anlöper Luleå den 12 mars 1888.4

Att beskriva alla turer och olika konsortier som bildades och upplöstes för att starta den 

stora exploateringen av Malmfälten, skulle ta mycket tid och plats i anspråk. Därför inriktas 

beskrivningen till de avgörande momenten för igångsättandet. 

När Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag LKAB bildats 1890, lämnades 1892 en kon-

cessionsansökan in om att få frakta malm medels järnväg till från Kiirunavaara till Norska 

kusten.5 Ansökan avslogs men bolaget kom igen med en förnyad ansökan 1896 vilken bevilja-

des efter en tids debatt i riksdagen. Hela järnvägsprojektet var beräknat till cirka 21 miljoner 

kronor och motsvarar i dagens penningvärde år 2008, cirka 1,2 miljarder kronor. Detta kan 

möjligtvis uppfattas som en relativt låg summa, men man bör betänka att Sveriges Bruttona-

tionalprodukt var samma år 11,5 miljarder SEK.

Våren 1898 startades arbetet med bygget av det som kom att kallas för Ofotenbanan. 

Man startade arbetet från flera olika platser samtidigt. Det södra distriktet utgjordes av sträck-

ningen Gällivare – Kiruna, medan det norra distriktet på svensk sida blev Kiruna – Riksgrän-

sen. Totalt arbetade uppemot 5 000 personer under de fyra hela år projektet pågick. När banan 

var klar i november 1902, fick många av rallarna arbete i gruvorna i Malmfälten. De var ef-

tertraktade arbetare som var vana bergs- och anläggningsarbetare.

                                                          
3 Axelsson. Sid 74.
4 Hedborg Gunnar. (1988) Malmbanan 100 år malmbanan från dröm till verklighet, sid 10. Norrbottens museum 
Luleå.
5 Malmborg Von Boo. (1976)  Robert Schough en Norrlandpionjär. Sid 164. Uddevalla.
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2:7 Hjalmar Lundbohm

Hjalmar Lundbohm (1855-1926) var Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolags (LKAB) första 

disponent. Han verkade som gruvdisponent för både Gällivaare och Kiruna gruvor mellan 

åren 1900-1920. Dessutom var han informell disponent för TGA, en längre tid.

Han har starkt förknippats med samhället Kiruna uppkomst och utveckling, eftersom 

han var ledande både inom gruvverksamhetens start och uppbyggnad och samhällets upp-

komst och tidiga utveckling. Oavsett vilket verksamhetsområde som beskrivs i det tidiga Ki-

runa, så förekommer Hjalmar Lundbohm på ett eller annat sätt.

2:8 Bakgrund uppväxt och utbildning

Johan Olof Hjalmar Lundbohm föddes den 25 april 1855 på Rubbestads gård i Ödeborgs 

socken i Dalsland. Han var det näst äldsta av tio barn till August Ferdinand (1818-1885) och 

hans maka Augusta Hammarin (1827-1912).6 Fadern kom från en länsmansläkt och blev själv 

kronolänsman i Valbo distrikt. Modern Augusta kom från en prästsläkt och ville att även Hjal-

mar skulle slå in på den prästerliga banan.

Efter skolgång vid Vänersborgs elementärläroverk startade Hjalmar Lundbohm sina stu-

dier vid Chalmers i Göteborg 1873-1877. Här var hans huvudämne teknisk kemi, men mest 

framgångsrik var han i ämnena teckning och slöjd. Lundbohm var inte någon speciellt fram-

stående elev.7 Hans betyg var strax över godkända, men hans sociala förmåga var omtalad re-

dan vid denna tid. Han var mycket verksam i teknologikåren och dess styrelse, där han knöt 

viktiga och livslånga kontakter. Lundbohm verkade som kassör i föreningen 1875-1876 och 

även som ordförande 1877. 

I denna förening verkade vid samma tid bland andra Bengt Lundgren (1857-1921) samt 

Gustaf Wickman (1858-1916).8 Dessa bägge bekantskaper kom att spela avgörande roller i 

samhällsbygget Kiruna, dit Lundbohm rekryterade dem i ett tidigt skede.

Efter studierna vid Chalmers återvände Hjalmar till hemmet, där han gick sysslolös en 

längre tid, vilket gjord hans närmaste omgivning en aning oroliga. Efter en tid erhöll han spo-

radiskt arbete åt Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU). Genom den dåvarande chefen 

för SGU, A G Narthorst (1850-1921) fick Lundbohm uppdrag att kartera Hallands 

                                                          
6 Åström Yngve. (1965) Hjalmar Lundbohm, sid 18. LTs Förlag Stockholm.
7 Ibid. Sid 22.
8 Brunnström Lasse. (1981)  Ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige. Del I, sid 60. Dokuma Umeå.
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berggrundskarta. Därefter fick han uppdraget att insamla mineralstuffer till ett 

mineralmuseum åt SGU.9

2:9 Lappland  -  SGU  -  LKAB

Den första kontakten Hjalmar Lundbohm hade med de norra delarna av Sverige, var när han 

blev utsedd till utställningskommisarie vid lantbruksutställningen i Sundsvall år 1882. Vid 

denna utställning fick han se en tavla, det var en oljemålning av Johan Tirén (1853-1911) 

föreställande lekande samebarn i ett lappländskt kulturlandskap. Lundbohm blev betagen av 

denna bild och skriver till sin moder Augusta, att han ser en potential i denna region. Lund-

bohm skriver;

”Det var ingen storartad utställning, jämförd med dem som vi får se i södra Sverige, men den 

var vacker och välordnad samt visade klart och tydligt att Norrland är med vida produktivt och 

har större betydelse för Sveriges handel än vad vi ”sörlänningar” vanligen föreställer oss”.10

Men det är i egenskap av ersättare för Fredrik Svenonius (1852-1928) i den statliga apa-

titkommissionen, som Lundbohm första gången stiftar bekantskap med den landsända som för 

resten av hans liv kom att prägla honom. Staten hade uppmärksammat att bland andra Norge 

och Canada gjorde stora vinster på apatit som användes vid konstgödselframställning. Apati-

ten var en av de viktiga ingredienserna i konstgödselframställningen och staten ville ha kun-

skapen om dess förekomst i de lappländska malmfälten. Apatit förekommer i jordlager i nära 

anslutning till järnmalmsförekomster.

Hösten 1889 kommer Lundbohm till Gällivare, med apatitkommissionen. Detta var hans 

första möte med den miljö som han skulle arbeta intensivt med i trettio år framöver. Han var 

som tidigare nämnts tillsatt som vikarie för Fredrik Svennonius och i handlingarna kan man 

läsa att Lundbohm titulerades som extra icke ordinarie geolog. Detta faktum att Lundbohm 

inte avlagt sluttentamen som geolog, påverkade inte att han anställdes tillfälligt i kommissio-

nen.

Sommaren 1890 var den ordinarie ledamoten Svenonius tillbaka i apatitkommissionen, 

men Lundbohm fick med förtroende fortsätta arbetet, eftersom han gjort väl ifrån sig. Samma 

sommar förlade gruppen undersökningsarbetet till Luossajaure, för att undersöka apatitföre-

                                                          
9 Åström. (1965) Hjalmar Lundbohm, sid 25. LTs Förlag Stockholm.
10 Andrén Brit-Marie. (1989)  Konsten i Kiruna, Patriarkalism och nationalromantik 1900-1914, sid 29. Rathje-
Umeå.



19

komsten i närområdet av Kiirunavaara. Samma år hade det bildats ett nytt gruvbolag med 

namnet Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB).

Denna sommar 1890, arbetade Hjalmar Lundbohm intensivt med kartering av berggrund 

och analyser av jordarter. Apatitkommissionens ledamöter fick bo primitivt i torvgammen el-

ler medförda bommullstält. På platsen fanns endast en byggnad som kunde kallas för ett ordi-

närt hus och det var en timmerbyggnad uppförd av LKAB, för att härbärgera verktyg och 

manskap i det pågående försvarsarbetet.

Bygganden uppfördes på order av dåvarande disponenten i Malmberget Nils Bosaeus, 

vilken anlitade entreprenören Isak Isaksson Paksuniemi från Jukkasjärvi, som uppförde byg-

ganden sommaren 1890. Detta är den första byggnaden i det som kom att bli samhället Kiruna 

och benämns B1= Byggnad nummer 1.11

Lundbohm kom att arbeta för SGU de kommande åren med olika utredningsuppdrag 

och inventeringar. Samtidigt reste han flitigt omkring i Europa, för att studera olika industri-

och samhällsbyggnadsprojekt, helt i eget intresse. Han var helt enkelt allmänt intresserad av 

industrialiseringsprocessen och dess effekter på människor och miljön.

År 1897 fick Lundbohm tjänstledighet från SGU, för att arbeta med en utredning åt 

staten och LKAB.12 Utredningens uppdrag var att hitta den lämpligaste placeringen för ett 

samhälle, där människor som skulle arbeta i den ännu slumrande järnmalmsgruvan. De förut-

sättningar som låg till grund för utredningen, var att man inte ville göra samma strukturella 

misstag i det nya samhället vid Luossajaure, som man gjort i Malmberget. I Malmberget hade 

man nämligen låtit bygga bostäder och viss infrastruktur mitt i gruvområdet och man viste re-

dan vid anläggandet att det var en tidsfråga innan allt skulle behöva rivas bort.

Utredningen som Lundbohm arbetade med blev klar året efter och pekade ut tre möjliga 

platser för en samhällsetablering. Ett område några kilometer söder om nuvarande Kiruna, 

som förkastades med anledning av det öppna och oskyddade läget samt avståndet till själva 

gruvan. Ett annat område beläget mellan gruvområdet och Jukkasjärvi i omedelbar närhet av 

Torneälven, detta förkastades även det främst med anledning av det stora avståndet, ca 12 km. 

Man bestämde sig för det tredje alternativet i Lundbohms utredning och det var alternativet på 

lågfjället Haukivaara.13

                                                          
11 Brunnström. (1980/84) Kiruna- ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige. Tredje upplagan. Sid 14. Umeå.
12 Persson Curt. (2006) Norrbotten 2005. Kiruna- ett industrisamhälle i förändring. Sid 50. Luleå.

13 Persson. (2006) Norrbotten 2005. Kiruna- ett industrisamhälle i förändring. Sid 51.
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2:10 Samhällsdanare och mecenat 

Hjalmar Lundbohms engagemang och kunskap i de industriella och gruvtekniska frågorna, har 

vi kort berört, men hans djupa engagemang och kunskap inom de mer humanistiska områdena 

skall kort beröras i detta kapitel, eftersom de kommer att sätta prägel på hans insatser i sam-

hällsuppbyggnaden i Kiruna.

Under sin studietid vid Chalmers tekniska högskola skaffade sig Lundbohm många nyt-

tiga kontakter, som han skulle få stor användning för i det kommande yrkeslivet. Tidigt under 

studietiden lärde han känna och uppskatta konstkännare och även blivande utövande konstnä-

rers förmåga, att framhäva estetiskt tänkande i hårda planeringsfrågor som industri och sam-

hällsuppbyggnad.

Några personer som starkt kom att påverka Lundbohm från skoltiden var framförallt 

Christian Eriksson (1858-1935) Gustaf Wickman (1858-1916) samt Karl Nordström (1855-

1923). Dessa tre personer som ingick i Lundbohms allra närmaste bekantskapskrets under stu-

dietiden, kommer att spela stor roll i uppbyggandet av det nya samhället Kiruna.

Genom Karl Nordström fick Lundbohm många givande och djupa kontakter med den 

Svenska konstnärskretsen. Alla dessa kända kulturutövare inom konst och litteratur kom att 

vid något tillfälle besöka Lundbohm i Kiruna och sätta sin prägel på honom och det nya sam-

hället.

Alla dessa intryck som Lundbohm fick av kulturutövarna omsatte han i sitt långsiktiga 

arbete med samhället Kiruna. Många av konstnärerna stöddes även ekonomiskt av Lundbohm 

och förutom konsten som han köpte av dem, upplät han även sin bostad för dem att arbeta i 

under långa tider.14 Allt detta bekostade Lundbohm ur sin privata ekonomi, likt en samtida 

mecenat för kulturutövarna. Lundbohms folkbildningssträvan visar inom konsten främst i de 

bägge konstutställningarna som han genom konstnärsförbundet anordnar i Kiruna åren 1904 

och 1905. Startfältet är imponerande där alla den tidens mest kända konstnärer finns med. Här 

syns bland andra Prins Eugen (1865-1947), Albert Engström (1869-1940), Bruno Liljefors

(1860-1939), Carl Larsson (1853-1919), Anders Zorn (1860-1920), Carl Eld (1873-1954) , 

Carl Wilhelmsson (1866-1928), Christian Eriksson med flera.

Samhället Kiruna bär även idag (läs 2008) spår av dessa konstnärer, främst i byggnader 

som Kiruna kyrka. Kyrkan uppfördes mellan åren 1907-1912 och innehåller konstnärliga ut-

smyckningar av i första hand Christian Eriksson, Prins Eugen och Ossian Elgström (1883-

1950). 
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Förutom att Lundbohm ville ge möjlighet för innevånarna i det nya samhället att kunna 

ta del av hög kvalitativ konst, var han även förespråkare för ett gott utbildningsväsen. Redan 

före 1902 rekryterade han specialkompetens inom pedagogiken, för att bygga och utveckla ett 

skolsystem som kunde ta tillvara på den egna industrins behov av kompetent arbetskraft, men 

även vetskapen om att den egna industrin inte kunde bereda arbete till alla ungdomar, gjorde 

att Lundbohm ville skapa ett utbildningssystem som gav möjligheten att gå vidare till högre 

teoretiska studier.15

Lundbohms engagemang på det sociala planet märks främst genom de projekt han ge-

nomdriver för att underlätta vardagen för samhällets innevånare. Goda och ändamålsenliga 

bostäder, kommunikationslösningar som världens nordligaste spårväg, sjukhus och ett starkt 

stöd till föreningslivet och folkbildningen är några av de områden där Lundbohm på eget initi-

ativ bidrar till ”mönstersamhället” Kiruna.

Någon som Lundbohm alltid återkommer till, nät han blir ifrågasatt av LKAB:s styrelse 

i sin iver att ordna det så bra som möjligt för samhällets innevånare, är Robert Owen (1771-

1858).16 R Owen var en skotsk industriman som i sin tes om det goda samhället ofta beskrev 

två industrisamhällen där en dominerande infrastruktur var ledmotiven. De bägge samhällena 

var New Lanark i Skottland och New Harmony i Amerika. Det favoritcitat Hjalmar Lund-

bohm använde sig av, när han blev ifrågasatt at LKAB:s styrelse löd;

Vill ni ha bättre människor – nåväl, förbättra deras levnadsvillkor, höj deras löner, minska deras 

arbete, giv dem bättre föda, ljusare, vackrare rymligare bostäder, öka deras kunskaper, låt ve-

tenskapen tjäna dem, konsten förfina dem, bered dem sunda förströelser och trygga deras ålder-

dom.17

Man kan väl påstå att citatet mycket väl speglar de intentioner Lundbohm hade med det 

långsiktiga arbetet att skapa en mönsterstad i Kiruna. Hela Lundbohms verksamhetstid i Ki-

runa, präglas av omfattande insatser för att underlätta livet och vardagen för innevånarna i 

samhället.

                                                                                                                                                                                    
14 Andrén. (1989) Konsten i Kiruna. Patriarkalism och nationalromantik 1900-1914. Sid 72. Umeå Rathje 1989.

15 Westergren Karin och Persson Curt.  (1996) LKAB:s betydelse för Kiruna praktiska ungdomsskola (KPU)

framväxt och tidigare utveckling, 1900-1930. B- uppsats, Luleå: Instutitionen för Pedagogik och Ämnesdidaktik 

Högskolan i Luleå. 
16 Persson. (2006) Norrbotten 2000. Kiruna- ett industrisamhälle i förändring. Sid 183. Luleå.
17 Andrén. (1989) Konsten i Kiruna. Patriarkalism och nationalromantik 1900-1914. Sid 27. Umeå Rathje. 
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Hjalmar Lundbohm utsågs till disponent för LKAB:s gruvverksamhet i Kiruna och 

Malmberget formellt 1901. Informellt verkade han som disponent redan 1900, då den påtänkte 

disponenten amiral Arvid Lindman (1862-1936) fick andra uppdrag.

Lundbohm verkade som disponent fram till pensionen vintern 1919/20. Han lämnade då 

Kiruna för att aldrig mer återvända i livet. Påskdagens morgon den 4 april 1926 avled Hjalmar 

Lundbohm då han vistades hos sin broder landsfiskalen Sixten Lundbohm (1857-1939) på 

Fritsla gård. En begravningsceremoni hölls i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm den 10 april 

1926 och två dagar senare genomfördes en begravningsakt i Kiruna kyrka. Lundbohm begrav-

des tillfälligt vid kapellet vid Kiruna kyrkogård, två år senare flyttades stoftet av Lundbohm 

till den iordningställda gravvården vid Kiruna kyrka.

2:11 Sammanfattning kapitel 2

När det gäller den historiska bakgrunden och förutsättningarna till gruvverksamheten i 

Malmfälten, kan man konstatera bland annat att, den högprocentiga järnmalmen var känd re-

dan under 1600-talet. Kunskapen om malmens belägenhet och omfattning var inte fullständig, 

men man hade kunskapen om den höga fosforinblandningen, vilket medförde att malmen var 

svårbearbetad och hade ringa värde.

Det efterföljande 1700-talet präglas av ett flertal försök att dels bryta och utvinna järn-

malm ur de kända fyndigheterna, men även av ett otal företagskonstruktioner vilka de flesta 

slutade i ekonomiskt moras och ouppklarade ägarförhållanden. En annan problemställning 

som präglade 1700-talets bergsbruk var de stora problemen med transporterna av underhålls-

materiel till gruvområdena och transporten av färdigt berg till kusten.

Teknikutvecklingen av järnmalmshanteringen under 1800-talet, medförde att större ex-

ploateringar kunde sätta igång under 1800-talets senare hälft. Nu bildades ett flertal olika bo-

lagskonsortier som i första hand arbetade för att lösa transportfrågan. Ett flertal internationella 

finansiärer var verksamma, men i slutändan var det den Svenska staten som slutförde trans-

portinvesteringarna för att kunna på ett rationellt sätt transportera malmen från Malmfälten till 

kusten.

När även teknikutvecklingen gjorde att den fosforrika järnmalmen kunde användas, tog 

exploateringen kraftfull fart. Malmberget anlades som samhälle när Aktiebolaget Gällivaare 

Malmfält AGM bildades, samt ett flertal mindre gruvfyndigheter med andra mineraler av 

andra exploatörer aktiverades. 
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1890 bildades även Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag LKAB, för utvinning av 

malmen i de bägge bergen Kiirunavaara och Luossavaara. Kort därefter togs även beslut om 

att bygga färdigt järnvägen till Norska kusten, för utfrakt av malmen från i huvudsak de bägge 

bolagen AGM och LKAB:s gruvor i Malmfälten.

Allt detta ledde till de stora samhällsbildningarna i framförallt Malmberget/Gällivare 

och Kiruna. Även mindre gruvsamhällen uppstod, samhällen som Nautanen där man bröt 

kopparmalm och Tuolluvaara där fosforfattig järnmalm bröts. I senare delen av exploaterings-

fasen togs även ett större ansvar i fråga om samhällsuppbyggnaden och dess organisation. 

Det kan vidare konstateras att Hjalmar Lundbohm har en central roll i både gruvverk-

samheten och samhällsuppbyggnaden i främst Kiruna. Hans engagemang i sociala och huma-

nistiska frågor är omfattande och mycket engagerande. Hans namn finns med i de flesta frågor 

som rör utbildning, bebyggelse, föreningsliv och allmänna samhällsfrågor. Han är initiativta-

gare till ett flertal folkbildningsprojekt som exempelvis föreläsningsföreningar, bibliotek och 

andra fritidsverksamheter.

Lundbohm är även stark pådrivande i fråga om teknikutvecklingen i gruvarbetet. Här 

märks främst engagemanget i transportfrågorna och utvecklingen av borraggregat. Ett lysande 

exempel på hans framtidssatsningar i Kiruna samhälle är skolverksamheten och spårvägen. 

Man kan konstatera att han spelade en avgörande roll, för hur samhällsutvecklingen var i Ki-

runa. Hans insatser var avgörande för att det nya mönstersamhället blev så välordnat som det 

faktiskt blev.
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3 Två gruvsamhällen kort historik

I detta kapitel ges jämförande beskrivningar av två samtida gruvorter. Nautanen där 

kopparmalmen var orsaken till exploateringen, samt Kiirunavaara där den högprocentiga 

järnmalmen var målet för etableringen. Förutom gruvan och gruvarbetet ges även en kort be-

skrivning av samhällsuppbyggnaden, ägarstrukturer och utvecklingen.

3:1 Inledning

För att kunna göra en jämförande beskrivning av Tuolluvaara samhälle och gruva, har jag valt 

att även presentera en kortare beskrivning av två andra samtida gruvsamhällen och gruvan-

läggningar. De bägge orterna Nautanen och Kiruna, har jag valt av två anledningar. 

Den första anledningen handlar om att verksamheterna startar vid samma tid, sekelskif-

tet 1800/1900 med samma förutsättningar sett ur ett allmänt nationellt perspektiv. Den andra 

anledningen är att ett gruvsamhälle uppstår i och kring själva gruvverksamheten, på en plats 

där ingen bosättning eller tidigare industriverksamhet tidigare varit etablerad. 

3:2 Nautanen

I detta delkapitel beskrivs gruvsamhället Nautanen, beläget ca 12 km öster om Gällivare. 

Nautanen gruvsamhälle tillkommer under samma tid som Kiruna och huvudundersöknings-

objektet Tuolluvaara. Skillnaden är att i Nautanen bröts kopparmalm, medan i Kiruna och Tu-

olluvaara bröts det järnmalm. 

3:3 Bakgrund

Nautanen gruvsamhälle kan beskrivas som en kortvarig verksamhet, med stark expansion och 

snabb avveckling. I samband med etableringen av gruvverksamheten i Malmberget, förekom 

omfattande prospektering efter andra brytvärda mineraler i området nära Malmberget och 

Gällivare. Att det borde finnas fler fyndigheter var dåtidens gruvintressenter övertygade om, 

eftersom ett flertal utmål sedan länge fanns i området. I närheten av Malmberget drev även 

Frejabolaget en gruva i Koskullskulle.

En av de lovande kopparfyndigheterna var beläget vid lågfjället Nautanen18 och dess 

södra del. Berget Nautanen är beläget ca 12 km österut från Gällivare.19 Fyndigheten upptäck-

                                                          
18 Nautanen fi, Nàvddasvàrri sa, betyder  ”Pälsdjursberget”. Albert Falck. Gällivares samiska och finska 
ortnamn. Sid 38. Gellivare Sockens Hembygdsförening 1998.
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tes 1898 av mineralletaren Lars Bengtsson Björkqwist från Värmland.20 L Bengtsson Björkq-

wist öppehöll sig i Malmberget och livnärde sig som fiskhandlare vid denna tid, men hade 

mineralletandet som fritidssysselsättning. Kunskapen om detta hade han förvärvat genom 

vistelse i guldfälten i Klondyke, under ett antal år.

Själva fyndigheten bestod av magnetisk järnmalm, med tydliga inslag av kopparkis. En 

annan notering som den kunnige mineraljägaren gjorde, var att han noterade att fjällnejlikan, 

Viscaria Alpina blommade. Fjällnejlikan växer oftast i mark med hög halt av koppar i jord-

mån.

3:4 Bolagsbildning och verksamhetsstart

Fyndigheten konstaterads vara omfattande och av mycket god kvalité, varför ett beslut togs att 

bilda ett bolag för att bryta den högprocentiga kopparmalmen. En första stiftelseurkund under-

tecknades i Luleå den 10 juli 1900. Den 12 november samma år inregistrerades bolaget, som 

fick namnet, AB Nautanens Kopparfält. Startkapitalet blev 500 000 kronor. Bolagets ändamål 

var att bryta och sälja malm samt driva malmförädling.

Det nybildade bolaget startade en omfattande rekrytering av kunnig personal för etable-

ringen. Från Frejabolaget i närliggande Koskuskulle, värvades ingenjör Henrik Wennerström 

som chef för bolaget. Rollen som bolagets gruvfogde gick till Lars Bengtsson Björkqvist. 

Gruvfogden var en förman som utsågs att leda gruvans arbete.

Den första aktiviteten som startades, förutom rekryteringsarbetet, var att anlägga en 

transportväg från själva malmfältet till den allmänna landsvägen mot Vittangi, 1901. Vägan-

läggningen kom att få en sträckning av fem kilometer. Vägens behövdes främst för att trans-

portera materiel till det begynnande anläggningsarbetet för gruvdriften och byggandet av bo-

städer.

Samtidigt med detta arbete påbörjades jordavrymning och förberedande anläggningsar-

beten. Det var egentligen en fortsättning på de obligatoriska försvarsarbetena som måste 

genomföras vid rikliga inmutningar. Strax efter jordavrymningen pågått ett tag, uppfördes i 

högt tempo nödvändiga byggnader för både gruvdrift och bostadsändamål. Ett trettiotal bo-

stadsbaracker uppfördes, med för den tiden hög standard. Förutom bostadsbaracker uppfördes 

även ingenjörsbostäder, direktörsvilla och kontorsbyggnad.

                                                                                                                                                                                    
19 Se karta bilaga 8:17
20 Ollikainen Hilding (1986) Nautanen, sid 2. Gellivaare Sockens Hembygdsförening.
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3:5 Gruvanläggningarna

I jämförelse med andra gruvprojekt i Norrbotten, kan man konstatera att det hölls ett mycket 

högt tempo i förberedelse- och anläggningsarbetet i Nautanen. Under det första året uppfördes 

malmkross, sovringsverk, anrikningsverk, smälthyttor, brickettverk, smedja och kraftstation. 

Samtidigt startade anläggningsarbetet med en sju kilometer lång linbana ned till Ko-

skullskulle, för transport av skärsten för vidare utfrakt med järnväg. Returfärden skulle trans-

portera kol till smältugnarna. Kolet kom från Luleå, Svartöstan.

Själva fyndigheten var fördelad på fyra olika malmkroppar och utmål. De namngavs till 

Mariagruvan, Dagnygruvan, Maxgruvan och Fredrikgruvan, när själva brytningen startade. De 

olika brytningsområdena sammanbands med ett Decauvilléspår fram till den gemensamma 

krossanläggningen.

Decauvilléspår var en smalspårig järnvägskonstruktion som konstruerades av Paul De-

cauvillé 1876. Konstruktionen består av en byggsatts av korta färdigmonterade rälssektioner 

av trä, med plåtbeklädnad, som enkelt kunde monteras ihop. Systemet hade 400 eller 600 mil-

limeters spårvidd. 

Konstruktionen var enkel och lätthanterlig och var mycket användbar i samband med 

schaktningsarbeten eller större anläggningsarbeten och byggnadsprojekt. Genombrottet för sy-

stemet kom vid världsutställningen i Paris 1889. Systemet har använts i de flesta gruv- och 

vattenkraftsutbyggnadsmiljöer i norrbotten för andra världskriget. Systemets enkelhet gjorde 

att vagnarna kunde knuffas med mankraft, dras med hästkraft eller dras med mindre ånglok.

3:6 Brytningsmetod och efterarbetning

Själva brytningen av malmen gjordes så att man drev orter in i berget, samtidigt som man 

även drev schakt. I Dagnygruvan drevs endast ett stort schakt, där ett antal stollar gick in i 

berget och malmkroppen. Den brutna malmen hissades upp i tunnor. Efter skrädning lastades 

malmen i de små vagnarna på Decauvilléspåren, för vidare transport till krossanläggningen 

och sovringsverket. Skrädningen innebar att malmen grovsorterades och det mest synliga grå-

berget skildes av. 

Efter krossningen sorterades styckemalmen. Malmen transporterades på såkallade 

plockband, där vanligtvis minderåriga arbetade. Styckemalmen sorterades efter kvalité och 

slängdes i för de olika kvalitéerna avsedda tunnor. Tunnorna tömdes sedan åter i vagnar och 

transporterades till någon av de tre smältugnarna.
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De mindre beståndsdelarna, den såkallade ”Mullen”, gick vidare via transportband till

anrikningsverket. Här krossades den till slig. För detta ändamål fanns det två stycken kulkvar-

nar. Efter denna process gick materialet vidare till separatorer och skakbord. Här kunde man 

skilja det tyngre koppargodset från gråberget. Detta var möjligt genom omfattande vattenbe-

gjutning. 

Sligen som var alldeles för finkornig för att kunna smältas, pressades därefter till mas-

siva bricketter, med inblandning av torv. Efter detta moment torkades de färdigpressade bri-

ketterna för att sedan smältas ned i någon av de tre ugnarna. Produkten som sedan kom från 

ugnarna, benämndes för skärsten. Senare, 1905, tillkom även ett Bessermerverk. Skärstenen 

gick då i smält tillstånd till blåsning i konvertrar. Slutligen fraktades sedan skärstenen med 

linbanan till Koskullskulle, för vidare järnvägstransport till utskeppningshamn i Luleå.

3:7 Samhället Nautanen

När man skall ta reda på hur själva samhället Nautanen var organiserat och uppbyggt, är det 

svårt att finna relevanta källor. Men man kan tydligt konstatera att bolaget lade stor vikt vid 

att de boende på platsen skulle ha bra och funktionella bostäder. De beskrivningar som finns 

att tillgå, är alla samstämmiga.

1903 uppfördes ett trettiotal arbetarbostäder. Varje byggnad innehöll två lägenheter, helt 

skilda från varandra med egna ingångar. Om man ser till den allmänna standarden på arbetar-

bostäder inom den svenska industrin vid samma tid, så var det mycket hög standard på dessa 

bostäder. Varje lägenhet bestod av ett stort rum och kök. Till varje lägenhet ingick även i ut-

rustningen ett rymligt skafferi, garderob, förrådsutrymmen på vinden och ett uthus. Lägenhe-

terna var ritade av bolagets direktör, Henrik Wennerström.

Strategin som bolaget använde sig av att bygga bra bostäder till de anställda i företaget, 

var en motreaktion mot den dåligt organiserade och vildvuxna kåkbebyggelsen i Malmberget. 

Man ville helt enkelt motverka ett förväntat missnöje, likt det i Malmberget. En annan tanke 

bolagsledningen hade, det var att husens placering skulle vara så att varje hus skulle kunna ha 

en egen plantering intill huset. Detta för att öka trivseln och skapa en god livsmiljö även för 

de medföljande familjerna.

Det är svårt att ur befintligt källmaterial,  ta reda på vilken huvudstrategi bolagsled-

ningen hade för själva samhällsuppbyggnaden. I källorna skissas inget tidsperspektiv eller 

samhällsordning, vilken organisation samhället skall ha. Det jag kunnat konstatera är att bo-

lagsledningen dimensionerade samhället till att omfatta ca 400 innevånare. Kalkylen byggde 
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på att bolaget beräknades ha ca 120 anställda i gruvverksamheten. Till detta kalkylerade man 

med att flertalet anställda även skulle ha med sig familjer. 

Mot bakgrund av detta uppfördes även andra nödvändiga byggnader. Exempelvis så 

uppfördes i bolagets regi en skolbyggnad invid bergfoten nära gruvanläggningen. Vid en häl-

soinspektion av provinsialläkaren 1905 kan konstateras att 

”ett par brunnar lämna godt vatten, dessutom finnes ett par dammar med källvatten. Ett snyggt 

bageri är uppbyggdt af bolaget. En finsk badstuga voro behöfligt. För dem som ej hade familj 

fans dock ett tämligen litet ångkök med fyra matrum, där åto på sommaren ej mindre än 80 

man, priset på mat var månatligen 40 -45 kronor”.21

Vidare skriver provinsialläkaren 1906 att 

”bolaget har låtit uppföra en ganska god badinrättning, som öppnats helt nyligen. Den är belä-

gen vid Hyttsjön nära bolagets bostäder. Den innehåller en I:klass afdelning med ett afkläd-

ningsrum, ett badrum med badkar av zinkplåt och ett duschrum. I 2:a klass afdelningen finnes 

ett afklädningsrum, ett badrum och ett badkar. Dessutom finnes bastu med särskildt duschrum. 

För bastu med dusch betalas 30 öre, karlbad och dusch 50 öre. Barn under 13 år bada fritt en 

dag i veckan”.22

En samtida källa från 190323 beskriver bostadsförhållandena som mycket goda, för 

barnfamiljerna. Här ges en beskrivning om 

”en idyllisk och tilltalande yttre prägel”. 

Man kan väl ta till sig denna beskrivning som en jämförande bild av hur det var i närliggande 

gruvsamhället Malmberget. Däremot ger samma betraktare en avsevärt mindre glamorös be-

skrivning av de bostäder som uppförts för ungkarlarna.

Här ger skribenten följande beskrivning, 

                                                          
21Ollikainen (1986) Nautanen, sid 15. Gellivare Sockens Hembygdsförening. Gällivare.
22 Ibid.
23 Nautanens kopparfält. Aftryck ur Svenska dagbladet för den 18 och 23 februari, den 2, 8 och 22 mars. Luleå  
Sid 27-29, Boktryckeri-Aktiebolag. Luleå 1903
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”Ungkarlsbaracker gjorde ej samma fördelaktiga intryck som de till familjerna upplåtna bostä-

derna”.  

Skribenten kunde konstatera att ungkarlsbarackerna var smutsiga och ohygieniska. I 

ungkarlsbarackerna förlades sex personer i ett rum. Vidare skriver betraktaren som förklaring 

till misären i ungkarlsbarackerna att 

”Ordning och renlighet lämnade åtskilligt öfrigt att önska, hvilket ju också är helt naturligt, där 

ej en kvinnlig hand finnes som ordnar, putsar och håller rent”. 

Skribenten konstaterar efter samtal med direktör Wennerström att direktören inte själv, 

var nöjd med anordningarna. Direktör Wennerström tillägger att dessa ungkarlsbaracker är 

provisoriska.

I artikeln beskrivs bostadsbeståndet i Nautanen enligt följande. I Nautanen finns en hel 

del hus för andra ändamål uppförda. Här räknas upp bostäder för ingenjörerna, kontorsperso-

nalen och kontorspersonalen. Nya lokaler för administration ett skolhus, handelsbutik, bryg-

geri och bageri. Skribenten uppskattar antalet byggnader i samhället till 60 – 70 stycken. Skri-

benten konstaterar vidare att i samhället bor ca 400 personer. Detta överensstämmer väl med 

kyrkobokföringen i församlingen, för samma period.24

Avslutningsvis skriver författaren att 

”Nautanens kopparfält med där befintliga anläggningar ett lysande exempel på hvad svensk fö-

retagsamhet, planläggning och dådkraft förmå uträtta”.

Tydligen var skribenten med pseudonymen ”Ariel” mycket imponerad av gruvanlägg-

ningen och själva samhället. Skribenten Ariel återkommer i andra artiklar för Norrbottens Ku-

riren och Svenska dagbladet, med beskrivningar från andra orter i Norrbottens inland.25

3:8 Nedläggning och avveckling

Samhället Nautanen som uppstod enbart för gruvdriften vid koppargruvan, var helt beroende 

av gruvbolaget AB Nautanens Kopparfält och dess verksamhet. Vid starten runt 1900, var 

                                                          
24 Mantalslängder Gällivaare församling. SVAR, SE/SVAR/HLA-133250004/AI/AI: 9d.
25 Psedonymen Ariel är förmodligen identisk med Redaktör Elfrid Dürango, vilken var verksam i Norrbotten vid 
denna tid. Ff anm.
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kopparpriset på topp, med anledning av teknikutvecklingen inom främst elindustrin och tele-

fonens utveckling. Hela världen behövde kopparledare till utbyggnad och de snabbt växande 

industristäderna i Europa.

Men metallpriserna var då, liksom nu på 2000-talet en osäker investeringsmiljö. Labila 

världskonjunkturer och nya större och mer lättillgängliga kopparfält blev tillgängliga i stor 

omfattning. Detta medförde att mindre koppargruvor, som exempelvis Nautanen, slogs ut.

Världsmarknadspriset på koppar nära på halverades vid årsskiftet 1906/07, vilket med-

förde att många framförallt mindre koppargruvor fick slå igen. AB Nautanens Kopparfält, var 

inget undantag. Vid utgången av 1907 hade bolaget stora ekonomiska svårigheter, varför ar-

betet helt avstannade i november samma år. 

Visserligen drevs gruvan vidare ett antal år med mycket liten produktion, men en av-

veckling av både gruvanläggningar och samhälle var oundviklig, eftersom inget riskkapital 

vågade satsa vidare i projektet trots att världskonjukturen vände. Orsaken var troligtvis att de 

större kopparfälten, utan större ansträngning kunde ta över vid vändningen.

Redan 1908 hade större delen av befolkningen avflyttat till andra orter. De flesta av 

gruvarbetarna fick anställning Malmberget, Kiruna och Tuolluvara gruvanläggningar, efter-

som efterfrågan på erfarna bergarbetare var stor i det kraftigt expanderande Malmfälten.

Det i stort sett övergivna samhället och gruvanläggningen, såldes 1917 till en skrotfirma 

i Sundsvall. En köpeskiljning som nämnts var 50 000 kronor.26 De flesta av boningshusen sål-

des till Norge. Man demonterade husen och transporterade materielen till Koskullskulle, för 

vidare omlastning på järnvägsvagnar. Därefter gick vagnarna vidare med malmbanan till Nar-

vik och vidare transport till slutdestination.27

3:9 Sammanfattning

Nautanen gruva och samhälle, präglas av en intensiv och kort verksamhetsperiod. Gruvan-

läggningarna byggdes upp med senaste teknik och höll hög kvalité och man samnyttjande 

närliggande infrastruktursystem i den egna etableringen. Den egna linbanan fraktade 

kopparmalmsmaterial för utfrakt på den nyanlagda järnvägen. Merparten av materialet skep-

pades ut i Svartöstadens lastkaj, där andra gruvbolag även lastade ut sina produkter.

Samhället Nautanen var mycket välordnat, med hög boendekvalité för de anställda med 

familjer. Badinrättningar, affär och skola fanns tidigt i samhället och varuförsörjningen funge-

                                                          
26 Ollikainen. (1986) Nautanen. Sid 17.Gellivare Sockens Hembygdsförening. Gällivare.
27 Ibid sid 18.
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rade bra för samhället. Efter att Nautanen gruva och samhälle avvecklades hamnade många 

medarbetare i konkurerande företag, som exempelvis AGM, LKAB och TGA. Ett flertal av de 

vana gruvarbetarna i Nautanen värvades till TGA, dit även en del av byggnaderna i Nautanen 

slutligen även hamnade. Exempelvis så flyttades Nautanens Folkets hus till Tuolluvaara sam-

hälle.

3:10 Kiruna

Delkapitlet beskriver starten för gruvverksamheten i Kiruna, samt samhällsuppbyggnaden och 

förberedelsearbetet för detsamma. Här ges även en beskrivning av Hjalmar Lundbohms aktiva 

roll och påverkan av samhällsuppbyggnaden och gruvverksamheten.

3:11 Bakgrund

I tidigare kapitlet 2 om den historiska bakgrunden av malmfyndigheterna i malmfälten är re-

dan beskrivit förutsättningarna för bildandet av Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag LKAB 

1890. Efter detta satte många olika processer igång för att kunna påbörja den efterfrågade ex-

ploateringen av de bägge järnmalmsförande bergen Kiirunavaara och Luossavaara. Det största 

problemet var naturligtvis att lösa transportfrågan.

Järnvägen för transport av utvunnen järnmalm var redan framdragen till Gellivaare 

malmberg 1888, genom ett engelskt konsortium.28 Malmen transporterades vidare ner till Lu-

leå för utskeppning i Svartöstadens hamn. Brytningen var alltså redan igång i Malmberget ge-

nom det nybildade AGM29 (Aktiebolaget Gellivaare Malmfält).

Året efter LKAB bildades 1890, ansöktes om koncessionsrätten för att bedriva transport 

av järnmalm till den isfria norska kusten. Av detta blev intet, främst beroende på motstånd av 

militära intressen och därtill även från de mellansvenska gruvbolagen, som såg den högpro-

centiga malmen som en svår konkurrent.30

Men LKAB gjorde en ny framstöt 1897, nu med mer utvecklade argument och en något 

förändrad ägarstruktur. Denna gång gick det vägen. Juni månad 1898 undertecknas det doku-

ment som utgjorde starten av byggandet av den så kallade Ofotenbanan, järnvägsförbindelsen 

mellan Gellivaare Luossajaure och Victoriahamn.

                                                          
28 Hedborg (1988) Malmbanan 100 år malmbanan från dröm till verklighet. sid 6. Norrbottens museum Luleå.
29 Andersson Lena (1988) Malmbanan 100 år. Staten malmbanan och malmbolagen, sid 100. Norrbottens 
museum Luleå.

30 Von Malmborg (1976)  Robert Schoug En norrlandspionjär, sid 164. Raben & Sjögren.
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3:12 Gruvanläggningarna

Gruvanläggningarna i Kiruna kom ju att bli betydligt större än de i Nautanen och Malmberget. 

Detta med anledning av malmkroppens omfattning i Kiirunavaara samt de förändrade förut-

sättningar som var en realitet, med anledning av teknikutvecklingen och transportfrågans lös-

ning.

Ett omfattande jordavrymningsarbete startade våren 1899, då uppskattningsvis 250 man 

arbetade med att gräva bort jordskiktet på Kiirunavaaras östra sluttning. På vissa ställen var 

jordmassorna över åtta meter tjocka, så arbetet blev både drygt och tungt. Om man studerar 

LKAB:s lönelistor från denna period, kan man konstatera att utav 250 man sysselsatta vid Kii-

runavaara, var det endast ett tiotal31 som arbetade med bergsbrytning, det som vi betraktar 

som rent gruvarbete. Manskapet som utförde det tunga jordavrymningsarbetet var till stor del 

rekryterad från närliggande byar som Jukkasjärvi, Kurravaara, Vittangi och mindre byar längs 

Kalixälvens övre delar.

Jordavrymningsarbetena pågick intensivt i ett antal år, även när själva gruvarbetet kom-

mit igång. År 1900 var över 600 personer sysselsatta med schaktningsarbeten, men endast 25 

stycken utförde bergarbete. Ingenjör Gustaf Wallin, som var ansvarig gruvingenjör vid 

LKAB:s anläggning i Kiirunavaara, lät brevledes meddela Hjalmar Lundbohm32 att det var 

gott om arbetskraft vid fältet.

Den goda tillströmningen av arbetskraft hörde sannolikt samman med ryktet om de 

”goda förtjänsterna” vid Kirunavaara.33 Det fanns god tillgång på schaktningsarbetare för 

jordavrymning, från de närliggande byarna runt Kiruna. Efterfrågan på rena bergarbetare, som 

borrare, skjutare och lastare, var ännu inte så stort eftersom brytningen inte kommer igång 

med full effekt förrän åren 1903/4. 

En naturlig rekrytering till de yrkesgrupper som behövdes när brytningen kom igång, var 

givetvis från den stora grupp med rallare som nu hade färdigställt Ofotenbanan. Totalt upp-

skattas att närmare fem tusen man var i arbete med järnvägsbygget mellan åren 1898-1903.34

Ur denna skara kunde vana borrare, skjutare, lastare och schaktningsarbetare rekryteras till det 

expanderande gruvarbetet.

                                                          
31 Eriksson Ulf (1991) Gruva och arbete LKAB 1890-1990,  del I sid 42. Uppsala universitet. 
32 Hjalmar Lundbohm var anställd som platschef för LKAB:s gruvanläggning i Kiruna från vintern 1897/98. Han 
hade tjänstledigt från SGU, Sveriges geologiska undersökning under tre år för detta arbete, ff anm.
33 TI. (1954) Karl Lindberg.
34 Theander Agge (1993)  I Rallarnas spår. Ofoten museum. Kiruna Fabricii tryckeri.
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Parallellt med förberedelsearbetet för själva brytningen, sattes omfattande arbeten igång 

med uppförandet av för gruvbrytningen nödvändiga anläggningar. Under sommaren 1899 

startade arbetet med att bygga ångkraftverk för elkraft. En stor ångsåganläggning för virkes-

produktion, samt andra nödvändiga byggnader som gruvkontor, verkstäder och bostäder för de 

egna anställda.

Ansvarig för gruvanläggningarnas uppförande var en från Malmberget specialrekryterad 

gruvfogde vid namn, August Malm (1864-1914).  Denne August Malm kom att spela stor roll 

för de inledande arbetena, eftersom han hade goda kunskaper och erfarenhet från både 

Norberg, Stråssa och Malmberget. August Malms huvuduppgift var att förutom att ansvara för 

jordavrymningen, även starta arbetet med, enligt Hjalmar Lundbohms anvisningar, att bygga 

upp det transportsystem som skulle vidarebefordra den brutna järnmalmen från berget till 

lastningskajen vid järnvägen.

Detta transportsystem var en av de viktigaste konstruktionerna i hela systemet, i gruvan. 

Det var viktigt att lösa transporten av den brutna malmen från berget, till omlastningen vid 

järnvägen på ett effektivt sätt. När själva produktionen skulle starta, skulle hela systemet vara 

igång, utan störningar. Stora summor var investerade i anläggningarna så det var av stor vikt 

att det skulle fungera utan driftsstörningar.

3:13 Tillredningsarbeten

Den egentliga malmbrytningen inleddes med tillredningsarbeten, sommaren 1900. Året innan 

hade en grupp vana gruvarbetare under ledning av gruvfogde J A Andersson, kommit från 

Malmberget för att starta tillredningsarbetet. De tidigare bergsarbetarna under ledning av 

gruvfogden A Malm, hade i huvudsak varit sysselsatta med försvarsarbeten och förberedande 

konstruktionsarbeten för den kommande bergfrakten.

Under juli månad 1899, kunde gruvfogde J A Andersson och hans manskap inleda ar-

betet med att påbörja arbetet med en stoll, som skulle drivas in i hängsidan av malmkroppen 

på 157 meters avvägning. Stollen hade två huvudsyften. Dels att vara huvudtransportled fram 

till rutschbanorna och utfrakten, men även vara utgångspunkten för anläggandet av det 

underjordiska arbetet i gruvan som krävdes.

Tillredningsarbeten innebär att arbetslaget gör förberedande arbeten, så att brytning blir 

möjlig av bergmassor, bestående av både gråberg och järnmalm. Ett väl utfört tillredningsar-

bete var förutsättningen för att kunna bedriva en någorlunda problemfri järnmalmsbrytning. 
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Hjalmar Lundbohm var mycket noggrann i sina instruktioner för tillredningsarbetena i sin 

brevväxling med ingenjör Wallin.

Vintern 1900 utfördes även såkallade försöksarbeten, för att utröna om det överhuvud-

taget var möjligt att bedriva gruvarbete under sträng vinterköld. I brevkorrespondensen mellan 

ingenjör Wallin och Hjalmar Lundbohm, uttrycker Wallin att det har varit möjligt att bedriva 

gruvarbete med undantag av två halva dagar som arbetet måst avbrytas på grund av snöstorm 

på gruvberget.35

3:14 Pallbrytningen startar

I Kiirunavaara bedrevs gruvarbetet i dagbrott. Det vill säga att man arbetade med brytningen 

ovan jord, till skillnad från Nautanen, där både schakt och orter drevs för brytningen. Eftersom

malmkroppen i Kiirunavaara stundtals var i dagen och malmkroppen var homogen, så var 

pallbrytning det mest effektiva. Pallbrytningen innebar att man bröt sig ned i berget skiva för 

skiva, uppifrån och nedåt. Denna metod var den dominerande metoden i Sverige sedan mitten 

av 1800-talet.36

3:15 Borrning

Pallbrytningen inleddes efter att jordavrymningen var slutförd och berget var blottlagt. Man 

anlade lodräta borrhål med ett par meters avstånd. Djupet i borrhålen drevs ned till tio meters 

djup. Ett antal rader av hål borrades innan de laddades med dynamit. I Kiirunavaaragruvan 

handborrades ända fram till omkring 1907, då försök med luftburna borrmaskiner infördes. På 

ett skift kunde ett lag om två personer handborra upp till 3,5 meter, beroende på bergets hård-

het och andra omständigheter. Ersättningen i början av 1900 för en borrare kunde variera, be-

roende på vilken diameter som borrhålet avsåg. Men ett meterpris på ca 1.50 sek – 2.0 sek var 

det vanliga. Då kunde en god dagsförtjänst hamna på ca 5 – 6 sek. I dagens penningvärde år 

2008 motsvarar detta ca 320 sek.37

3:16 Sprängning

Den första tiden användes i Kiirunavaaragruvan först 50 procentig dynamit från Nitroglyseri-

naktiebolaget. Senare övergick man till A.B. Expressdynamit, med anledning av TGO:s 

                                                          
35 Eriksson (1991) Del I sid 60.
36 Krantz Einar. (1953) Så började det. Sid 49. LKAB Kiruna.
37 Historia.se (2008) Prisomräknare från medeltid till nutid. 
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övertagande av verksamheten.38 Själva sprängningsmomentet och hantering av dynamit var ett 

riskabelt och omständligt arbete. Dynamiten var stötkänslig och om den frös, så blev den 

mycket stötkänslig. Därför användes vid arbetet i Kiirunavaaragruvan så kallade dynamitvär-

mare, vilka varmhöll sprängämnet och minskade riskerna.

Sprängaren, eller skjutaren som han även benämndes, var huvudansvarig för både 

sprängningsarbetet och dynamithanteringen. Efter det han apterat sprängmedel i borrhålen, tog 

han och medhjälparna skydd i den enkla sprängkuren uppförd av timmer och fodrad med jord 

och sten.  Ett borrhål rymde i allmänhet om det var rätt drivet omkring 20-25 kilo dynamit. 

Salvorna sköts enligt en given metod och sprängaren var ansvarig för att hela salvan slog fullt 

ut. 

Sprängaren fick själv köpa dynamiten av bolaget, genom ett avräkningssystem på den 

uppgjorda lönen. Lönen för sprängaren var upplagd på det sättet att han fick ersättning för 

antal kubikmeter lös sprängt berg. Kubikpriset låg ungefär på 6 sek per kubikmeter. På detta 

kom avdraget för dynamiten och övriga materialkostnader.  En sprängare kunde under goda 

omständigheter år 1900, komma upp i en dagsförtjänst av ca 4,50 sek, vilket motsvarar i 

2008-års penningvärde ca 240 sek.

3:17 Lastning

Efter berget sprängts loss vidtog lastning. I Kiirunavaaragruvan tillämpades vid starten hand-

lastning, som övriga gruvor vid samma tid. En lastare fyllde en mindre järnvägsvagn som se-

dan kördes vidare till utfrakten för krossning och sovring.

Det var i allmänhet det första arbetet som en ny gruvarbetare erbjöds vid en gruva när 

denna kom för sin första anställning. Vid sekelskiftet 1900 var det handlastning som tillämpa-

des. Handlastaren hade i allmänhet tre viktiga verktyg, som han fick hyra eller köpa av arbets-

givare. Det viktigaste verktyget var fyllfatet. Fyllfatet var av plåt och hade ett mått av omkring 

40x50 centimeter. 

Om malmstyckena var för stora fick lastare använda en släggknosa för att krossa ste-

narna till mindre lätthanterliga bitar. Släggknosan vägde i allmänhet från ca åtta kilo och upp 

till tolv kilo. När styckemalmen var i lämplig storlek, använde lastaren en så kallad fyllham-

mare. Fyllhamaren var en trekantsformad plåtspade, som man drog materalet in i fyllfatet. 

Därefter lyftes fyllfatet upp i midjehöjd och tömdes i rällsburna vagnarna.

                                                          
38 Krantz. (1953) Så började det. Sid 49. LKAB Kiruna. 
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Handlastaren arbetade i allmänhet i lag om två handlastare. När vagnen var fylld erhöll 

man en polett, som senare låg till grund för löneutbetalningen. Vid en pall kunde uppemot 50 

lastare arbeta där man delade laget i två skift. Med tanke på att arbetet var skadefrekvent och 

hårt, var det stor omsättning på handlastare. I allmänhet arbetade man högst två till tre år som 

handlastare. En handlastare kunde komma upp i en dagsförtjänst på omkring 6-7 sek/dag, vil-

ket motsvarar ett penningvärde av 320 sek år 2008. Beräkning gjordes genom att en färdig-

lastad vagn var värd ca 45-60 öre. I allmänhet rymde den lastade vagnen 2,3 ton malm. Detta 

innebar att man kunde lasta 10-12 vagnar per skift, alltså uppemot 25 ton.

Gruvarbetet i Kiirunavaara genomgick en omfattande mekaniseringsprocess under första 

världskriget (1914-1918) vilket medförde att de tunga och många gånger skadefrekventa ar-

betsmomenten underlättades. Sett ur ett internationellt perspektiv var LKAB teknikledande i 

fråga om gruvarbetets mekanisering. Man kan se en tydlig förändring inom alla verksamhets-

områden i gruvarbetet i undersökningen och den stora teknikutvecklingen tar alltså fart strax 

före och efter första världskriget.

3:18 Kiruna

I detta delkapitel behandlas samhället Kiruna, dess uppbyggnad och organisation. Delkapitlet 

beskriver förutsättningarna för bebyggelsen och samhällsstrukturen.

3:19 Samhällsordning och uppbyggnad

Det som var unikt för samhällsbildningen i Kiruna, var att man inte ville göra samma misstag 

som i Malmberget. I Malmberget uppfördes byggnader för både det allmänna och privata på 

mark där alla visste att malmkroppen var belägen. Man hade alltså en kunskap om att förr 

eller senare så måste byggnaderna rivas.

En annan sak man ville undvika i Kiruna var att inte tillåta ostrukturerat byggande, där 

människor själva skapade kåkstäder utan någon kontroll eller insyn av myndighet. I Malmber-

get uppstod ett kåksamhälle som permanentades och medförde stora svårigheter för infra-

struktur och ordningsfrågor.39

Hjalmar Lundbohm fick som tidigare nämnts i kap 2:9 ett uppdrag av LKAB och staten 

att utreda det bästa alternativet för platsen där det nya samhället skulle placeras. Utredningen 

som blev klar 1898 40 pekade ut lågfjället Haukivaara som den mest fördelaktiga platsen för 

                                                          
39 Brunnström. (1981) Kiruna ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del I, sid 53. Dokuma Umeå.
40 Brunnström. (1984) Kiruna ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del II. Sid 109. Dokuma Umeå
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det nya samhället. Bedömningen gjorde Hjalmar Lundbohm efter noggranna studier av väder-

förhållanden, klimat och tidigare erfarenheter från Malmberget. När utredningen presenterats 

inmutades ett cirka 75 hektar stort område beläget just på Haukivaara, för det nya samhället. 

Ytterligare ett område söder om Haukivaara omfattande cirka 240 hektar inmutades och köp-

tes senare av LKAB, för att där anlägga bostäder för anställda i företaget.

Men kunskapen om hur stort samhället skulle behöva vara fanns faktiskt så tidigt som 

1883. Då skrev Alrik Ljunggren (1827-1889) en av de enskilt största ägarna i LKAB, ett un-

derlag för den förmodade omfattningen av ett gruvsamhälle som skulle kunna understödja en 

gruvverksamhet i den omfattningen som skulle bli aktuell. Ljunggren uttrycker sig enligt föl-

jande i ett brev angående ett kommande gruvsamhälle;

”- hvarjämte naturligen köpmän och handtverkare m.fl. tillkomma, och som det kan antagas att 

större delen af dessa arbetare medhafva familj, så torde det stora antalet tunnland af 10 á 11 tu-

sen ej vara för drygt tilltaget för byggnadsplatser, potatisland och kobeten”.41

Enligt den beräkning han gjorde skulle det behövas mellan 1 500 – 2 000 arbetare bara 

för att bryta och forsla ned från berget den beräknade mängden malm årligen. Efter att beslutet 

togs om vilken plats samhället skulle byggas på, så infördes byggnadsförbud inom detta om-

råde.  Denna åtgärd vidtogs för att man inte skulle riskera att ett kåksamhälle likt malmberget 

byggdes upp, innan en vettig stadsplanering genomförts. Trots detta så kristalliserades tre 

olika kåksamhällen, vilka samtliga var bortsanerade före 1904. Det var ”Rälstippen”, dit järn-

vägen nådde fram 1899. Ett annat område var ”Ön”, området mellan gruvan och järnvägen 

samt ”Pitholmen” en udde beläget rakt väster om nuvarande järnvägsstation.

Den 27 april 1900 antogs stadsplanen för det blivande samhället och nu kunde stadspla-

nen bebyggas.42 En intensiv period av byggande tog vid och samhället växte enormt på alla 

fronter. Förutom själva byggnadsplanens bebyggande uppförde även LKAB och SJ bostäder 

för anställda och industribyggnader. LKAB anlade en egen ångsåg med tre ramar nära gruvan, 

för att kunna producera eget virke till bostads- och anläggningsbyggnationer.

För privata byggnader var det till en början svårigheter att erhålla byggnadsmateriel till 

överkomliga priser, men när Laxforsens Sågverk Aktiebolag43 installerade sin stora ångsåg 

med fem ramar kunde vanligt folk få tag på virke till rimliga priser. Stadsplanens bebyggande 

                                                          
41 Brunnström. (1984) Kiruna ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del II, sid 98. Dokuma Umeå.
42 Brunnström. (1981) Kiruna ett samhällsbygge i sekelskiftets Kiruna del I, sid 124.
43Odstedt. (1940) KM. Nordiska Museet. 
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utfördes främst av privata intressenter, eftersom själva samhällsordningen för Kiruna ännu 

inte var fastställd. Det fanns helt enkelt inte ekonomi för att uppföra de offentliga byggnader 

som behövdes, byggnader som exempelvis sjukhus, skolor, brandväsen, polis med mera.

Därför blev samhällets infrastruktur eftersatt den första tiden. Organisationsformen för 

samhället var en viktig fråga som innevånarna ville lösa så fort som möjligt. LKAB ville för-

orda en municipal samhällsorganisation, för att inte behöva erlägga produktionsskatten till den 

som man från LKAB:s ledning uttryckte ”oerfarna” medborgarkåren i det unga samhället.

Hjalmar Lundbohms högra hand ingenjör Bengt Lundgren uttrycker det på ett rakt och konkret 

sätt;

”Af allt som synes som om befolkningen här ännu ej vunnit den stadga, att den lämpligen kan 

sköta om köpingen, och vore det därför förmånligt och lärorikt om den finge öfva sig på ett 

municipalsamhälle först, dock under förutsättning, att endast stadsplanen kommer med i 

municipalsamhället.”

Lundgren är tydlig i sitt inlägg, där LKAB på inget sätt vill överlåta någon form av styr-

ning eller inflytande av befolkningen i LKAB:s huvudintressen. Inför avgörandet för organi-

sationsformen av samhället, utnyttjade LKAB sin övermakt i röstsystemet. Vid denna tid 

1908, tillämpades fortfarande fyrkskalan. Det vill säga att man hade antal röster i proportion 

till hur mycket skatt man betalade. Enskilda personer med hög inkomst kunde själva inneha 

över två hundra röster. Hjalmar Lundbohm och övriga som röstade enligt LKAB:s vilja hade 

flest röster, vilket resulterade i att samhällsordningen till slut blev att Kiruna skulle bli ett mu-

nicipalsamhälle.

Detta innebar i klartext att själva municipalsamhället Kiruna fick ringa skatteintäkter, 

medan den gamla Jukkasjärvi kommun fortfarande var relativt ekonomiskt välställd. LKAB 

erlade endast 10% av sin kommunalskatt till municipet Kiruna. Detta fick till följd att sam-

hällets infrastruktur blev kraftigt eftersatt. Exempelvis vatten- och avloppssystem, gator i sam-

hället och offentliga inrättningar. LKAB gjorde en insats i samband med att samhällsord-

ningen blev municipal. En större engångssumma omfattande ca 300 000 SEK erlades av 

LKAB, att användas till uppförande av skolor, brandstation, sjukhus med mera. Summan 

300 000 sek motsvarar 2008 ca 14 miljoner sek.44 En förhållandevis blygsam summa, med 

                                                          
44 Historia.se (2008) Prisomräknare från medeltid till nutid. 
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tanke på de presumtiva skatteintäkter som samhället skulle ha fått om samhällsordningen blev 

ett köping i stället. Då skulle LKAB varit tvingade till att erlägga produktionsskatten i Kiruna.

3:20 Bostadsfrågan

Innan beslutet om stadsplanen för samhället Kiruna antogs den 27 april 1900, hade tre spon-

tana kåksamhällen redan uppstått på platsen som tidigare nämnts i uppsatsen i kap 3:19. Dessa 

tre områden var alla bortsanerade redan före 1904. Kiruna var ett samhälle med tre olika 

bostadsetableringar. Dels själva stadsplanen45 som bebyggdes av privata fastighetsägare, 

vilket omfattade cirka 75 hektar. Sedan var det LKAB:s eget bostadsområde vilket utgjorde 

cirka 240 hektar och slutligen SJ:s bostadsområde vilket var beläget längs järnvägen i nord-

västlig riktning.

LKAB byggde industriellt med väl avgränsade kvarter och mycket hög standard. Redan 

1904 hade de boende i LKAB:s bostadsområden rinnande vatten inomhus och tillgång till 

fungerande avloppssystem. Samma höga standard var det i SJ:s bostadsområden, medan mu-

nicipalsamhället med den reglerade stadsplanen saknade den gemensamma infrastrukturen av-

seende gatubeläggning, vatten och avlopp.

Man kan konstatera att bostadsfrågan oavsett om man arbetade för LKAB eller annan 

arbetsgivare, var en prioriterad fråga redan från start i Kiruna. Disponent Lundbohm verkade 

för att underlätta byggandet av bostäder på många olika sätt. Med tanke på den kraftiga be-

folkningsutvecklingen i samhället, klarade man av bostadsfrågan på ett mycket bra sätt. Be-

folkningen i det nya samhället var år 1900, 222 personer mantalsskrivna och 1905, redan 

4 743 mantalsskrivna. Här finns ett stort mörkertal, eftersom många som arbetade i Kiruna var 

mantalsskrivna på annan ort. Man kan notera att Luleå hade 1910 en befolkning på 8959 per-

soner och Kiruna municipalsamhälle vid samma tid 7 468.46

3:21 Utbildningsfrågan

Disponent Lundbohm insåg tidigt att gruvan inte skulle kunna anställa alla ungdomar som 

växte upp i Kiruna. Han insåg även att det behövdes en kompetensutveckling av anställda 

inom gruvindustrin, för att kunna vara ett teknikledande gruvföretag. Därför startade han 

redan år 1900 arbetet med att utforma en kvalitativ och långsiktigt utbildningsplan för Kirunas 

skolor.

                                                          
45 Karta visande Kiruna stadsplan. Bilaga 8:18.
46 Persson Curt. (2008) Befolkningsutveckling Kiruna 1900 – 1930. Tabell bilaga 8:10.
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Han rekryterade den som han ansåg den främste pedagogiska kraften för att utarbeta en 

plan för utbildningsväsendet i Kiruna och denne kom att bli Kirunas första rektor Gustav Emil 

Björkman. Resultatet blev Kiruna Praktiska Ungdomsskola (KPU).47 Detta var en femårig 

praktisk utbildning med en stor teoretisk del. Den teoretiska delen var viktig, eftersom 

Lundbohm viste att ungdomarna som inte kunde beredas arbete vid LKAB, måste få en bra 

grund att kunna studera vidare i högre studier.

Vid KPU kunde ungdomarna börja när de fyllt fjorton år. Den svenska skolstadgan 

förskrev vid samma tid att varje barn och ungdom skulle gå i skolan till det år de fyllde nio år. 

Tiden däremellan fanns ingen skolplikt. I de allra flesta fallen gick man bara i skolan till nio 

års ålder, sedan tog arbetslivet för eller sena vid.

I Kiruna skapade disponent Lundbohm ett mellansteg, där ungdomarna ingick så kallad 

”Småpojkslag” där de fick utföra samhällsnyttiga enklare arbetsuppgifter, som exempelvis 

dikesgrävningar, gatu- och parkanläggningar med mera. För detta erhöll ungdomarna lön, 

vilket delades upp i tre parter. En del fick de själva, en del gick till vårdnadstagaren och en 

tredjedel sattes in på ett räntebärande konto, hållet av LKAB.

På samma sätt erhöll ungdomarna som studerade vid KPU ersättning. Tanken var enligt 

Lundbohm att när de var färdiga med KPU-studierna hade de en ansenlig summa pengar som 

kunde användas till vidare högre studier, om de inte fick arbete vid LKAB. Fick de arbete vid 

LKAB eller någon annanstans, så var det en bra startplåt för den egna bosättningen.

3:22 Föreningslivet

Det är ingen slump att Kiruna kommun, näst Göteborg är den föreningstätaste kommunen i 

Sverige. Disponent Lundbohm var en ivrig förespråkare för folkbildning och föreningsetable-

ring, vilket han på alla sätt underlättade. Han var själv initiativtagare till Norrbottens första fö-

reläsningsförening. I Kiruna fanns en föreläsningsförening i stort sett i varje by, efter Lund-

bohms modell. Dessa föreläsningsföreningar var aktiva ända in på 1960-talet, då televisionen 

gjorde sitt intåg i de Svenska Folkhemmet. Förutom de folkbildande föreningarna, så upp-

muntrade även Lundbohm till bildande av fackliga föreningar. Han ansåg att det behövdes en 

                                                          
47 Westergren Karin och Persson Curt.  (1996) LKAB:s betydelse för Kiruna praktiska ungdomsskola (KPU)

framväxt och tidigare utveckling, 1900-1930. B- uppsats, Luleå: Instutitionen för Pedagogik och Ämnesdidaktik 

Högskolan i Luleå. 
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samtalspart i olika utvecklingsfrågor, som berörde både gruvverksamheten och samhällsut-

vecklingen.

3:5 Sammanfattning kap 3

Gruvarbetet vid LKAB i Kiruna var mycket välorganiserat, främst beroende på dess förste 

platschef och senare gruvdisponent Hjalmar Lundbohm. Övergången från manuell brytning 

och lastning till maskinbunden var tidigare införd än andra gruvor vid samma tid. En rik till-

gång till arbetskraft möjliggjorde att LKAB kunde hålla en hög brytningstakt och relativt låga 

lönelägen. 

Efter arbetet med Ofotenbanans färdigställande 1902/03, fick LKAB en god tillström-

ning av vana bergarbetare. De yrkeskategorier som primärt behövdes var lastare, borrare och 

sprängare, vilka alla varit verksamma efter järnvägsbygget. Det är värt att notera att de som 

arbetade med den omfattande jordavrymningen innan själva gruvbrytningen startade, inte åter-

finns bland gruvaarbetarkåren. De första fastanställda Tornedalingarna kommer in i gruvverk-

samheten omkring 1920.

LKAB byggde upp egna mekaniska verkstäder för att kunna teknikförsörja sin gruv-

verksamhet. Till detta bidrog man även till kompetensutveckling, genom att starta KPU, Ki-

runa Praktiska Ungdomsskola, för att tillförsäkra sig en god kompetensförsörjning till gruvan.

Med anledning av disponenten Hjalmar Lundbohms engagemang i samhällsfrågor, 

kunde det nya samhället organiseras väl, vad gäller utbildning och samhällsfrågor. Dessa in-

satser skapade goda förutsättningar för det mönstersamhälle som var både LKAB:ledningens 

och samhällets innevånares vilja att bygga upp. I motsatts till Malmberget, så tillät man inte 

en permanent så kallad ”kåkbebyggelse” i Kiruna. De tre embryon till kåksamhällen som 

fanns vid sekelskiftet 1900, var bortsanerade för 1904.

En viktig sak som däremot hämnade infrastrukturutvecklingen av själva municipalsam-

hället, var det faktum att Kiruna inte blev ett köping från start. Detta hade förmodligen kunnat 

skapa ännu bättre förutsättningar för ”Världens bästa samhälle”.
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4 Tuolluvaara 

Detta kapitel beskriver hur Tuolluvaara gruva uppstod, fyndet av malmkroppen och dess be-

lägenhet, samt ägarstrukturen i TGA bolaget.

4:1 Malmkroppens upptäckt

Det råder delade meningar om vem som påträffade och hur malmkroppen beläget på berget 

Tuolluvaara påträffades. Men om man utgår från de källor som finns att tillgå, så är det fram-

förallt två personer som är inblandade i själva upptäckten, dels gruvdisponenten Hjalmar 

Lundbohm men även gruvfogden August Malm.

Sensommaren 1897 gjordes upptäckten av malmkropparna i Tuolluvaara. Fyndet som 

delvis låg i dagen, var av samma typ som i Kiirunavaara men med mycket ringa fosforin-

blandning. Redan den 24 augusti 1897 ansökte Hjalmar Lundbohm om mutsedlar för fyndig-

heten.48

4:2 Geografiskt och geologiskt läge

Tuolluvaarafyndigheten ligger i ett flertal olika kroppar, utspridda på berget Tuolluvaara. Den 

största malmkroppen av sex stycken har en längd av ca 150 meter och en största bredd av ca 

30 meter. Denna malmkropp döptes av Hjalmar Lundbohm till Chulalongkorn, efter den dåva-

rande kungen av Siam. De övriga fem malmkropparna döptes till Emil, Siam, Bråk, Bak samt 

Kurt.

Malmen i Tuolluvaaragruvan bestod i huvudsak av magnetit, apatit och amfibol. Dessa 

fanns som gångar i porfyren i berget. Porfyren var massformig bergart med tät grundmassa 

och relativt talrikt med strökorn av fältspat. Det som utmärkte Tuolluvaramalmen speciellt, 

var de skarpt räfflade begränsningsytorna vilka i regel gick i nordsydlig riktning. Malmen var 

förövrigt av hängväggsporfyr.

4:3 Bolagsbildning och ägarstruktur

Tuolluvaarafyndigheten inmutades som tidigare nämnts av Hjalmar Lundbohm, vid tillfället 

anställd av SGU. Den 18 januari konstituerades Tuolluvaara Gruvaktiebolag för exploaterande 

av malmfyndigheten. Lundbohm överlät inmutningarna vid Tuolluvaara till brukspatronen 

                                                          
48 Norrlandsfolket. (1930) Julläsning  Tuolluvaara – gruvfältet, där världens bästa järnmalm brytes. Sid 3. 
Kiruna.
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Carl Carlsson Lindberg den 22 januari 1900, med anledning av att TGA ännu inte formellt 

startat sin verksamhet.

Den 23 april 1900 skedde så registrering och bolagsbildning av Tuolluvaara Gruvaktie-

bolag. Aktiekapitalet utgjordes av 250 000 SEK fördelade över 50 aktieposter. Aktieposterna 

fördelades mellan åtta huvudägare enligt nedanstående förteckning;

Aktiebolaget Bofors-Gullspång 6   aktier

Fagersta Bruks Aktiebolag 6   aktier

Forsbacka Jernverks 5   aktier

Laxå Bruks 6   aktier

Sandvikens Jernverks 5   aktier

Storfors bruks 6   aktier

Strömsnäs Jernverks 6   aktier

Uddeholm 10 aktier

Verkställande direktör för bolaget blev August Herlenius (1861-1930). Under perioden 

1902-1904 erhöll bolaget 17 utmål på berget Tuolluvaara vilka senare låg till grund för gruv-

verksamheten. Eftersom bolagets ledning fanns söderut, så ordnades så att gruvingenjören

Alarik Larsson hade den löpande tillsynen över Tuolluvaragruvans verksamhet. Som platschef 

utsågs gruvdisponenten Hjalmar Lundbohm, vilken även ingick i TGA:s styrelse från 1903 

fram till sitt frånfälle. Från 1907 antogs LKAB:s chefskemist A Nordman som formell plats-

chef vid TGA och förordnades till disponent från och med 1920, efter att Hjalmar Lundbohm 

avgått med pension.

4:4 Sammanfattning kap 4

Tuolluvaaragruvan var en konkurrerande verksamhet till LKAB trots att man hade starka in-

tressen i bolaget, främst genom arbetsledning och teknikförsörjning under de inledande verk-

samhetsåren. Därtill var Hjalmar Lundbohm samtidigt disponent för både LKAB och TGA, en 

kortare period. 

TGA hade sin hemmamarknad till största delen i Sverige, där framförallt delägarna var 

malmkunder. Det största bolaget Uddeholms verkställande direktör, var även verkställande di-

rektör i TGA. Tuolluvaragruvans malm var av samma typ som Kiirunavaaramalmen men den 

hade en betydligt mindre mängd fosforinblandning, varför den ansågs som mycket värdefull. 
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Malmen kunde på grund av sin ringa fosforhalt därför användas i princip direkt i stålproduk-

tionen. 
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5 Gruvarbetet moment och metod i Tuolluvaaragruvan

Kapitlet behandlar gruvarbetets moment i Tuolluvaaragruvan. De vanligaste arbetsuppgifterna 

och hur de utfördes. Beskrivningen bygger i huvudsak på de intervjuer som tidigare beskrivits 

i kap 1:5 Diskussion om källorna.

5:1 Inledning

Detta kapitel beskriver hur arbetsmomenten vid Tuolluvaaragruvan gick till, rent metodiskt. 

Jag har valt att bygga själva beskrivningen till största delen på det omfattande intervjumaterial 

som gjordes av Tuolluvaara Gruvaktiebolag 1954.49 Intervjumaterialet består dels av 

ljudupptagningar på band, samt utskrifter och kommentarer av detta material. 

Förutom det ovan angivna materialet, har jag även studerat fotografier från uppbygg-

nadsskedet, samt statistik från gruvbolaget för den aktuella perioden. Genom att använda flera 

oberoende källor för den kvalitativa forskningen, har jag möjlighet att få en relativt uttöm-

mande bild av ämnet.

Metoden jag använder gör att jag kan genomföra jämförande undersökningar med för-

hållandena, främst vid LKAB:s gruvverksamhet i Kiruna vid samma tid. För att få en beskriv-

ning av samma tid vid LKAB:s gruvanläggning i Kiruna, använder jag i första hand Ulf Eriks-

sons avhandling50, samt intervjuer med f.d. gruvarbetare gjorda av Lars Madssén 1952.

5:2 Presentation av intervjuer

Intervjumaterialet som till stora delar ligger till grund för detta huvudkapitel, består av inter-

vjuer med 8 personer vilka alla fanns etablerade i Tuolluvaara före 1910. Av de 8 intervjuerna 

är 7 stycken intervjuer med män, som samtliga arbetat i TGA. En intervju är med en kvinna, 

gift med en gruvarbetare. De intervjuade personerna är;

Carl Johan Olofsson (1882-1959).

Olofsson föddes i Edefors den 21 april 1882. Han har arbetat inom skogs- och sågverksrörel-

sen innan han den 20 december 1904 anställdes av TGA i Tuolluvaara. Hans första arbete vid 

bolaget var att medverka vid byggandet av lastkajen vid linbanan i Kiruna, dit malmen från 

Tuolluvaara transporterades för vidare omlastning till järnvägstransport, främst till Luleå. Ef-

ter några år fick Olofsson börja arbeta som skrädare. Arbetet bestod i att väga den brutna 
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50 Eriksson (1991) Gruva och arbete, Kiirunavaara 1890-1990. Avsnitt I. Uppsala universitet.
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malmen, innan vidare transport. Efter 1938 övergick Olofsson till arbete som skiftförman. 

Olofsson pensionerades från TGA 1945.

1907 fick Olofsson bostad i Tuolluvaara och bodde där ända till pensioneringen. Vid 

intervjutillfället bodde Olofsson hos en son inne i Kiruna. Olofssons fritidsintresse var jakt 

och tävlingsskytte. Olofsson tillhörde eliten i fältskytte i Norrbotten. Olofsson avled i septem-

ber 1959.

Johan Petter Bockholm (1881-1959). 

Bockholm föddes i Haparanda den 25 februari 18881.  Bockholm arbetade i först åt LKAB, 

när han kom till Kiruna och därefter en kort tid som sjöman. Den 18 juni 1912 fick han an-

ställning vid TGA där han började som skivbrytare och ortdrivare. Senare arbetade han även 

som skrädare vid utfrakten. Bockholm avgick med pension från TGA 1944.

Vid sidan arbetet som gruvarbetare drev Bockholm även ett mindre jordbruk med 3 

mjölk kor i Tuolluvaara. Vidare var Bockholm även politiskt aktiv i både i den borgliga och 

kyrkliga kommunen, där han bland annat var ledamot både i kyrkoråd och aktiv kyrkvärd. Vi-

dare satt han i taxeringsnämnden. Vid intervjutillfället var Bockholm bosatt i Kiruna. Bock-

holm avled i april 1959.

Karl Lindberg (1877-1961)

Lindberg föddes i Vånga, Kristianstads län, den 26 januari 1877. Lindberg fick anställning vid 

TGA den 1 juni 1902. Dessförinnan arbetade lindberg som rallare efter Ofotenbanan och där-

efter som handlastare hos LKAB i Kiruna. Lindberg var som tidigare nämnts tidigt i arbete i 

Tuolluvaara och är en av de intervjuade som drivit ort med endast handborrning.

Vid sidan av gruvarbetet vid TGA, drev lindberg ett åkeri och senare mellan åren 1912-

1948 även kaférörelse. Lindbergs kafé var ett mycket omtyckt utflyktsmål för Kirunabor. 

Med fortfarande mycket god hälsa, pensionerades Lindberg 1940 från TGA. Efter pen-

sion startade Lindberg bland annat tillverkning av gruvstegar som behövdes i gruvarbetet vid 

TGA. Många somrar efter pension var han även arbetsledare för skolpojkslaget vid TGA. 

Lindberg avled i maj 1961.
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Eino Väinö August Kemi (1866-1960)

Kemi föddes i Övertorneå den 13 mars 1866. Hemma i Övertorneå arbetade han främst med 

skogs- och flottningsarbeten, men ryktet om goda förtjänster lockade honom liksom många 

andra till malmfälten och Tuolluvaara.

Sommaren 1909 fick Kemi anställning vid TGA och fick då börja med rensning på 

Östra Siam. Kemi tänkte bara stanna något år, för att tjäna en slant. Han kom att vara i 

Tuolluvaara i 45 år. Kemi avled den 3 juni 1960.

Albert Johansson Lehto (1874-1961).

Johansson Lehto föddes i Övertorneå den 18 september 1874. Före sin anställning vid TGA 

1902, arbetade Johansson Lehto som dräng och med skogsarbete. Lehtos första arbete i TGA, 

var att gräva försvarsgropar. Johansson Lehto kom att arbeta vid TGA fram till pensione-

ringen 1937, med många skiftande arbeten, bland annat som nattvakt.

Johansson Lehto tillhör en av de allra första bosättarna i Tuolluvaara. Omkring 1912 

tillerkändes han en kronolägenhet, vilken han arbetade upp så att den försörjde fem kor som 

mest. Johansson Lehtos familj var väldigt stor. Totalt 12 barn föddes i äktenskapet, varav 9 

stycken var vid liv i samband med intervjutillfället. Johansson Lehto pensionerades från TGA 

den 1 april 1937. Johansson Lehto avled i juli 1961.

Algot Abraham Marklund (1875-1966).

Marklund föddes den 10 januari 1875 i Arvidsjaure. Marklund arbetade som bland annat 

dräng och sågverksarbetare innan han kom till Tuolluvaara och fick anställning vid TGA, den 

8 februari 1907.

Större delen av Marklunds anställningstid vid TGA fram till 1939, arbetade Marklund 

vid linbanan. Linbanan var det transportsystem som forslade den brutna malmen från gruvan i 

Tuolluvaara till lastkajen vid järnvägen.

Marklund var även förtroendevald i det fackliga arbetet och dessutom kommunalpoli-

tiskt engagerad. Vid intervjutillfället bodde marklund i pensionärshemmet inne i Kiruna cen-

tralort. Marklund avled i februari 1966.
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Sven Johan Nykvist (1875-1958).

Nykvist föddes den 26 april 1875 i Mo, Västergötland. Sin anställning vid TGA fick han den 

25 juli 1910, efter att i ett flertal år arbetat som rallare. Nykvist var i många år engagerad i ett 

flertal ekonomiska föreingar i det unga samhället. Mjölkföreningen ”Sigurd” var en av de 

ekonomiska föreningarna som ha arbetade ideellt i under ett flertal år.

Arbetet vid TGA var i huvudsak förlagt till linbanans slutstation vid järnvägen, där han 

även var bosatt. Vid intervjutillfället bodde Nykvist i pensionärshemmet inne i Kiruna cen-

tralort. Nykvist avled i oktober 1958.

Anna Lindberg (1877-1971).

Fru Lindberg föddes i Haverö, Västernorrlands län den 16 augusti 1877. Hon kom till Tuollu-

vaara tillsammans med maken redan 1903. 

Tillsammans med maken Karl, drev hon kaférörelse under många år. Fru Lindberg avled 

i oktober 1971.

Intervjuerna har tolkats och omskrivits i texten som beskrivande material. I vissa fall före-

kommer även direkta citat av de intervjuade.

5:3 Försvars- och jordavrymningsarbeten

Det första momentet vid arbetet med att bryta malm ur berget oavsett vilken gruva som be-

skrivs, var att frilägga själva malmkroppen från jord och övrigt material.  Detta kallades för 

jordavrymning.  I Tuolluvaara startade detta arbete i liten skala redan 190051 på sensommaren.  

Då anlitades i första hand bybor från Kurravaara och Jukkasjärvi för det tunga arbetet.

Några större såkallade försvarsarbeten tycks inte ha förekommit i Tuolluvaara och orsa-

ken till detta är nog att själva gruvarbetet kom igång relativt snabbt efter själva fyndet av 

malmen.  Men enstaka försvarsgropar gjordes även 1902 och det vittnar Albert Johansson 

Lehto (1874 – 1961) om i den intervju han gav 1954.

Albert Johansson Lehto omtalar att det var bergmästare C E Asplund (1872-1943)52 som 

värvade honom och tiotalet andra arbetare sommaren 1902.  Det arbete som de i första hand 

skulle utföra var att gräva fem stycken försvarsgropar.  Man lottade om platserna och Albert 

                                                          
51 Huvudbok TGA. LKAB:s arkiv Kiruna.
52 Carl Imanuel Asplund ingenjör, bergmästare och riksdagsman, ff anm.
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Johansson Lehto hade tur, han fick ett ställe på den södra sidan, ungefär där ingenjörsvillan är 

belägen.

Trots att det var långt gånget in i juni månad var det inte mer tinat än att man med svå-

righet kunde få bort torven.  De som fick lotten att gräva groparna på norra sidan hade det 

mycket värre.  De fick börja med att skotta sig ned genom snön tills markytan blev synlig.  

Sedan kunde de bara gräva sig ned så långt det var tinat, de kom bara någon decimeter varje 

skift om solen legat på.

Albert Johansson Lehto och hans bror, fick ett beting att ta upp 60 kubikmeter jord och 

ersättningen uppgick till 1 SEK kubiken, viket motsvarar 53 SEK i 2008-års penningvärde.53

Det fanns gott om tjärstubbar på den plats där disponentvillan var belägen, därför kunde 

Albert Johansson Lehto och hans bror elda på ordentligt under ett helt dygn för betvinga den 

djupa tjälen.  Det var så hett i gropen att de inte kunde starta grävandet förrän efter ett dygn. 

Men arbetet gick bra och det fick sin förtjänst 30 sek vardera, motsvarande 1596 sek i 2008-

års penningvärde.54

Efter försvarsarbetet fick Albert Johansson Lehto även börja i jordavrymningen. Han 

började i östra Siam, där gruvfogde Beckius hade satt ut fem meter långa balkar för att kunna 

mäta kubiken. Jordavrymningen pågick hela försommaren 1902, men redan vid midsommartid 

fick han och de övriga jordavrymningsarbetarna beskedet att när jorden frös, var de uppsagda.  

Det var ju en helt laglig uppsägning, den anmäldes ju tre till fyra månader i förväg.

Men genom att två arbetslag hade arbetat från två olika håll hade en 15 meter lång kil 

lämnats kvar på berget.  Denna kil skulle bli ett hinder för skjutningsarbetena senare på vin-

tern.  Ingenjör Åkerström erbjöd därför några arbetare, bland dem Albert Johansson Lehto, att 

mot bra ersättning och fri dynamit ta bort kilen. När dessa arbeten pågick kom disponent 

Hjalmar Lundbohm för att inspektera arbetet. Då passade Albert Lehto på att fråga disponen-

ten om fortsatt arbete. Han och några kamrater fick då löfte om att börja som lastare i Kiruna 

gruvan.

Något arbete i Kirunagruvan blev det inte men Albert Johansson Lehto och en annan 

man som hette Persson, fick ett beting över vintern att gräva grunden för den nya kompres-

sorstationen vid Tuolluvaara gruvan.  Betinget för arbetet sattes till 4 SEK kubikmeter jord.

Det blev ett mycket svårt arbete, eftersom tjälen var djup och jorden var som brunnen 

cement.  Betinget som Albert Johansson Lehto och Persson fick, var fyra kronor kubiken, men 

                                                          
53 Historia.se (2008) Prisomräknare från medeltid till nutid.
54 Ibid.
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efter första dagen hade de inte fått ihop mer än det som skulle ha rymts i en tvättbalja. När 

Lehto och hans kamrat kommit så långt att en man kunde stå i gropen, fick de låna en kok-

gryta som värmde på sidorna och då gick arbetet lättare.  När arbetet blev lättare blev även 

betalningen mindre, nu fick de endast 4 sek per dag i stället, motsvarande 212 SEK i 2008-års 

penningvärde.55

5:4 Borrning

Efter jordavrymning var det dags för nästa moment i gruvarbetet, nämligen borrning.  I Tuol-

luvaaragruvan var det handborrning som gällde, liksom i Kiirunavaaragruvan vid samma tid.  

Visserligen hade man provat att använda de nya Ingersoll borraggregaten, men de var tunga 

och otympliga att använda. Inte förrän 1907 hade man övergått till maskinborrning fullt ut i 

Kiirunavaara gruvan, trots att man var teknikledande inom gruvteknik i Europa.

En annan arbetskamrat till Albert Johansson Lehto, var Karl Lindberg (1877–1961).  

Karl Lindberg kom till Tuolluvaara gruvan sommaren 1902 och fick liksom Albert Johansson 

Lehto, börja borra i berget efter det att jordavrymningsarbetet var avklarat. 1904 började den 

permanenta brytningen vid Tuolluvaara gruvan och då var det i första främst handborrning till 

en början.

Som handborrare var man för det mesta två stycken varje skift, en som slog med släggan 

och en som höll i borrstålet.  Vid varje slag så vred man borret ett kvarts varv, för att inte stå-

let skulle fastna i berget. Hade man någorlunda fint berg, kunde man handborra ned till 3½ 

meter på ett skift och skiftet var i allmänhet 10 timmar. Var det istället ”styggberg”  kanske 

man bara hann ½ eller 1 meter per skift.

De första borrmaskinerna var såkallade stötmaskiner av märket Ingersoll. De var tunga, 

otympliga och krävde oftast flera man att montera upp. Det första borraggregatet i Tuolluvaa-

ragruvan var för övrigt ett hemmabygge av några verkstadsarbetare i Kiruna och man kallade 

den för ”Grodan”. Den var i flitigt bruk en tid, tills TGA köpte in en tysk skutborrmaskin. Det 

var en bra maskin omtalar Lindberg56 och den ville alla arbeta med, men det fanns ju bara en 

maskin.

Elkraften till maskinborrningen fick man från LKAB:s eget ångkraftverk, beläget 

alldeles vid bergfoten på ”Ön”. LKAB hade egen elkraft redan 1900, som försåg industrin och 
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de egna bostadshusen med el. Man kan notera att Kiruna var först i Sverige med elspisar i 

lägenheterna.

Till en början drev man även ort i Tuolluvaara med handkraft. Det var ett arbetsamt 

moment och resulterade ofta i svåra skador. När man slog ”takhålet” i orten, hade man en rem 

fastsatt runt handleden och den var fast i släggskaftet. När man slog slaget mot borrnacken 

fick släggan gå ner, varvid man släppte greppet om skaftet. Släggan gick då runt i en slags 

halvcirkel och uppfångades ungefär i axelhöjd. Det blev en sorts rundslag, halvgällingar.

Det tog ungefär åtta dagar att få ut en ortmeter 2 x 2 meter, med handborrning och som 

uppskjutning hade man sprättar, varvid man försökte använda sig av det slag som fanns i ber-

get.

Det var ett även ett evigt slipande av borrstål. För att borra en salva kunde man få hålla 

på ett helt skift och borrarna höll inte skärpan så värst länge.  Man gjorde en fem sex hål till 

varje salva och varje hål innehöll en 8–9 borr. Borren var tunga och det var ungefär 200 kg 

borr som varje skift skulle fraktas till gruvan och orterna. Sedan skulle samma borr till borr-

smeden. Det gick åt ungefär 45 minuter till borrfrakten när man började skiftet och lika 

mycket när man avslutat skiftet och det var inget man fick betalt för.

Det första maskinborrade schaktet i Tuolluvaaragruvan var ett som sänktes i Chuola-

longkorn57 och det var just Karl Lindberg, Albert Johansson Lehto, Räls Johan och Nilsson 

som utförde arbetet.  Det fanns inga pelarborrmaskiner då omtalar Karl Lindberg, utan man 

fick hålla maskinen mot axeln;  

- det var som man trodde att huvet skulle skaka loss när man borrade takhål, 58

När man sedan färdigställt första schaktet påbörjades de första fältorterna. Då fick man 

de första riktiga pelarborrmaskinerna och små fina stötmaskiner, som inte dammade lika 

mycket.

5:5 Skjutning

Efter borrningen var det dags för laddning av dynamit och sprängning, eller skjutning som 

termen benämns i all gruvlitteratur. Den svårhanterliga dynamiten som man använde var 

                                                          
57 Se karta utmål, bilaga 8:16.
58 TI (1954). Karl Lindberg.
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”Gyttorpsdynamit”, vilken var mycket känslig för kyla och väta. Dynamiten blev stel redan 

vid minus 5 grader, vilket försvårade arbetet avsevärt vintertid.

För att överhuvudtaget kunna hantera dynamiten vintertid, användes dynamitvärmare. 

Dynamitvärmare var flyttbara kärl med varmvatten i. Dessa kärl eldades med i första hand kol 

och det var noga att det heller inta var för varmt.  Vattnet i dynamitvärmaren fick aldrig koka, 

då det ville till att noggrant passa dessa värmare. I allmänhet ålåg det den som sprängde att 

sköta om dessa dynamitvärmare.

Det framkommer inte i intervjumaterialet hur mycket dynamiten kostade. Den som an-

svarade för sprängningsarbetet fick själv betala för dynamiten och många gånger var det en 

förlustaffär för sprängaren, om salvan gick fel och för lite berg sprängdes loss.

5:6 Lastning

Efter skjutning eller sprängningsarbetet övergick arbetet till lastningsmomentet. I de flesta in-

tervjuer som genomförts med gruvarbetare i Malmfälten, återkommer man till det tunga och 

skadedrabbade lastningsarbetet. De flesta arbetade inte någon längre tid som handlastare, ef-

tersom arbetet slet oerhört på kroppen.

Under vintertid var det speciellt besvärligt att vara lastare. Det tidigare lössprängda 

berget frös ganska snabbt till stora klumpar, som måste bearbetas innan de kunde lastas. För 

detta användes en 8-10 kilo tung slägga, som krossade de frusna styckena till mindre och mer 

lätthanterliga stycken.

Därefter använde man en luta eller fyllhammare, för att fylla material i fyllfatet. Fyllfatet 

vilket var en kvadratisk plåtkonstruktion ca 400x400 mm med tre upphöjda sidor försedd med 

kraftiga lyfthandtag, fyllfatet vägde i allmänhet när man fyllt det med material uppåt 40 kilo. 

Materialet lastades därefter i mindre vagnar för vidare transport till lastbryggan vid lin-

banans början. Detta var samma system som i Nautanen koppargruva (se kap 3:5).

En lastare betalades utifrån mängden material han kunde lasta varje skift. Skiftet var 

från starten i Tuolluvaara fram till 1910, 10 timmar inklusive 1 timmes matrast. Förtjänsten 

före avdrag för verktyg och eventuell mat, pendlade mellan 3 till 5 sek beroende på hur stor 

mängd som lastare orkade lasta varje skift, i dagens penningvärde 145 till 245 sek.59 Vanligt-

vis var man två lastare vid varje vagn som rymde ca 2 ton beroende på järnmalmshalten. To-

talt lastade man ca 20 – 22 ton varje skift.
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5:7 Skrädning och transport

När lastaren hade lastat klart en vagn för vidare transport till utfrakten erhöll lastaren en pol-

lett som kvittens för en lastad vagn. Den som kontrollerade lastningen och gav polletten var 

en lastningsförman, som benämndes för skrädare. Skrädaren ansvarade även för vägning av de 

lastade vagnarna när de tömdes i transportvagnen för linbanan. De redovisade polletterna som 

lastaren fick av skrädaren, låg till grund för löneutbetalningen. 

Tuolluvaara gruvanläggningen var tidigt igång med ett linbanesystem för frakten av 

malmen till järnvägen. I princip var det samma system som i Nautanen koppargruva se kap 

3:5.

Innan linbanesystemet var färdigbyggt transporterades malmen med häst och rissla till 

järnvägen. En stor mängd hästar fanns tillgängliga för transport av malm. Albert Johansson 

Lehto omtalar att det var över 100 hästar med körare som var inbegripna med malmtranspor-

ten från Tuolluvaaragruvan vårvintern 1903.60 Ända från Älvsbyn var det ekipage som tog 

möjligheten till förtjänst. De flesta hästekipagen var här med anledning av en större timmer-

drivning till Laxforsens sågverk, beläget vid Torneälven ca 10 km nordost om Tuolluvaara. 

Detta stora drivningsarbete hade inte kommit igång, varför malmtransporten blev ett lägligt 

påhugg för kuskarna och deras hästar.

När linbanan var i full drift fanns det personal vid de bägge stationerna vid gruvan och 

järnvägen. TGA hade en egen lastkaj för sin malmtransport strax söder om Kiruna centralort. 

Vid lastkajen fanns förutom byggnaden för laststationen även en bostad för personal som hade 

att bevaka systemet. Vid avlastningsstationen vägdes även materialet och klassificerades i de 

bestämda malmkvaliteterna som skulle levereras.

När det gäller malmfrakten så var det mycket osäkert arbete, vad gäller utkomsten. 

Algot Abraham Marklund berättar att det kunde vara väldigt osäkert med inkomsten, eftersom 

arbetarna vid linbanetransporten den första tiden enbart hade tantiem. Det vill säga att man 

fick betalt för hur mycket material som hade transporterats. Marklund berättar följande om 

arbetet vid frakten;

När man hade stora beställningar, var det fullt jobb på linbanan, men när beställningarna 

minskade så minskade också jobbet. En julmånad hade jag arbetat alla skift som gick att göra 

och ändå tjänade jag inte mer än 72 kronor. På denna lön skulle jag ju försörja sex personer!61

                                                                                                                                                                                    
59 Historia.se (2008) Prisomräknare från medeltid till nutid. 
60 TI. (1958). Albert Johansson Lehto.
61 TI. (1958) Algot Abraham Marklund.
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5:7 Sammanfattning kap 5

Igångsättandet av själva gruvarbetet i Tuolluvaaragruvan var till en början inte så välorganise-

rat. Svårigheter i arbetsledning och organisation var ett påtagligt bekymmer den första tiden 

gruvan drevs. Avsaknad av arbetsledning på plats var det stora bekymret, liksom att TGA var 

beroende av lokala konkurrenten LKAB, som till en början tillhandahöll arbetsledarfunktio-

ner.

TGA:s verksamhetsledning var etablerad på annan ort, vilket gjorde driftsfrågorna svår-

hanterliga. Inte förrän 1907 tillsattes en permanent platschef som dagligen befann sig i Tuol-

luvaaragruvan. Avsaknaden av driftsledning på orten hämnar teknikutvecklingen i gruvarbetet 

i TGA. 

Det som även framkommer i undersökningen, är att kontinuiteten i arbetsstyrkan i Tu-

olluvaaragruvan är stabilare än exempelvis LKAB:s Kiirunavaaragruva (se bilaga tabell 8:11 

Antalet anställda Tuolluvaara Gruvaktiebolag 1900-1930). Detta kan möjligen bero på att 

hemmamarknaden för TGA inte är lika känslig i konjunktursvängningar som den exportinrik-

tade LKAB- gruvan i Kiruna och Malmberget. Många arbetare från det nedlagda Nautanen-

fältet återfinns i Tuolluvaara. De rekryterades som vana bergarbetare och kunde sättas in i 

produktionen direkt.
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6 Tuolluvaara samhälle och dess utveckling

Detta kapitel behandlar själva samhället, befolkningen och dess verksamheter. Kapitlet bygger 

i huvudsak på intervjumaterialet TI som ger en målande bild av förhållandena och samhällsut-

vecklingen i Tuolluvaara.

6:1 Första tiden och dess förutsättningar

Själva samhället Tuolluvaara uppstår i och med att TGA bildas och gruvverksamheten startar. 

Innan det är aktuellt med järnmalmsbrytning på platsen, finns ingen fast bebyggelse. Området 

utgörs delvis av ströängar kring Luossajoki, vilka i första hand agrara bosättare från Jukka-

sjärvi använder sig av. I övrigt utgörs området av Gabna samebys renskötselområde. Spår av 

bägge näringarna finns fortfarande kvar i terrängen runt samhället Tuolluvaara.

Efter upptäckten av järnmalmen i berget Tuolluvaara, sätts arbetet med att utvinna mal-

men igång. Men det dröjer ett antal år innan det finns bostäder för de som arbetar i gruvverk-

samheten, i första hand bor man inne i Kiruna municipalsamhälle, där möjlighet till bostäder 

och annan service finns. Detta ställde till många problem för verksamheten i vid TGA, efter-

som arbetarna var tvungna att vandra de fem kilometrarna mellan Kiruna och Tuolluvaragru-

van, varje dag.

Det dröjde innan den första provisoriska baracken uppfördes av TGA, där arbetare 

kunde övernatta och få skydd för väder och vind. TGA lät för gruvverksamheten uppföra för-

rådskurer och nödvändiga byggnader för själva gruvverksamheten, men bostäder var inte nå-

got som prioriterades.

Själva området där gruvan var belägen och det område där det presumtiva samhället 

skulle uppföras, låg utanför municipalsamhället Kiruna och sorterade därför under Jukkasjärvi 

kommun.

6:2 Bostadsfrågan

Den första tiden för gruvarbetarna i Tuolluvaara, kan beskrivas som minst sagt primitiv. TGA 

gjorde inga insatser för att underlätta det hela. Förutom de nödvändiga byggnaderna för själva 

gruvarbetet, uppförde bolaget en första arbetarbarack sommaren 1900. Den bestod av en enkel 

plankbyggnad med två rum och en farstu, avsedd för 16 personer. Bygganden kostade 2 058 

SEK att uppföra, vilket motsvarar en kostnad av 109 085 SEK i 2008- års penningvärde.62 Att 

                                                          
62 Historia.se (2008) Prisomräknare från medeltid till nutid.
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byggnaden var så dyr att uppföra, hänger troligen samman med bristen på byggnadsmaterial 

vid denna tid. Senare byggdes om till fyra rum, två på varje gavel som blev mycket små. 

För att få en bild av hur svårt det var, skall vi ge röst åt Albert Johansson Lehto, som 

kom till just denna första barack. Han och de övriga arbetarna inkvarterades i baracken, där 

det fanns tvåvåningssängar uppställda, men i stort sett inget mer möblemang. I sängarna fanns 

varken madrasser eller halm, så man fick dra rocken över sig och mössan över huvudet för 

skydd mot myggen.

Lehto omtalar att man kunde ligga i samma kläder som man arbetade i, det fanns ju inga 

tvättmöjligheter så det blev skitigt på alla sätt. Efter att ha haft samma kläder på sig i några 

månader blev det svårt med hygienen;

- underkläderna hade man på sig tills de började ruttna av svetten, sedan fick man köpa nya.63

Det kunde många gånger vara trångt när det var många som kom och arbetade med jord-

avrymningen. Folk låg överallt, på golven i farstun och där det fanns en ledig yta. En svår 

fråga var avsaknaden av färskvatten. Johansson Lehto omtalar att man kunde hämta vatten 

från en ”dygrop” belägen vid nuvarande tvättstugan. Ibland kom det mycket dya med, men då 

minskade man bara på kaffet!

Johansson Lehto fick ett beting att rengöra den andra baracken som uppfördes 1901. Jo-

hannson Lehto bodde i ett av rummen i baracken med sin familj. Den hade härbärgerat ett an-

tal arbetare som arbetet med jordavrymmning, och var hårt nedsmutsad av diverse kvarglömt 

material. Johansson Lehto berättar följande;

- de som kom söderifrån var mycket orenliga av sig. På golvet var det ett fyra decimeter tjockt 

smutslager, silltarmar och allt möjligt blandat med hö och halm, och bakom sängarna var det en 

halv decimeter tjockt med snus. Jag blev lovad ersättning om jag rengjorde huset, och jag var 

lite dum som jag varit, så jag tog en skyffel och öste ut ohyran genom fönstret, och det var 

miljoner mask.64

                                                          
63 TI. Albert Johansson Lehto.
64 Ibid.
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Johansson Lehto lyckades till slut få rent i baracken och fick en stor ersättning för ar-

betet, 72 SEK var betalningen och det ansåg han vara mycket bra betalt. I dagens 

penningvärde 2008, motsvarar det ca 3 800 SEK.65

Johansson Lehto omtalar vidare att när baracken skulle repareras, fick han tillfälligt 

flytta ut med familjen till familjen Paldanius. Paldanius hade före 1903 uppfört en enkel 

byggnad som var cirka fyra meter i kvadrat. Här bodde när Johansson Lehto flyttat in tio per-

soner, tre familjer plus en arbetare från Kangos i Pajala kommun. 

Ytterligare en privatbyggnad var uppförd av finländare vars namn Johansson Lehto inte 

kommer ihåg, men han köpte huset av denne. Förutom dessa två byggnader uppförde även 

bryggare Johansson ett hus före utgången av 1903. Bryggare Johanssons hus var uppfört i ¾ 

tums bräder med enkla väggar och enkla fönster. Fru Lindberg som var styvdotter till bryggare 

Johansson berättar att;

- på vintern var det tumstjockt med is på de enkla rutorna, så att man måste skrapa med kniv för 

att få ett titthål.66

I de av bolaget senare uppförda bostäderna, fick arbetarna hyra bostad. Man kunde hyra 

enkelrum med garderober och spis, eller rum och kök. Till detta fick man hämta vatten från 

brunnen, cirka femtio meter bort. Någon el fanns inte så man fick köpa fotogen av bolaget för 

lyset. Förutom fotogenen var man även tvingad att köpa ved till uppvärmningen, denna kunde 

köpas som löneavdrag från TGA, eller av privata. 

Hyran var 1907 enligt följande, rum med garderob 12 SEK och rum med kök 20 SEK

per månad. I dagens penningvärde 2008 motsvarar detta cirkaa 570 SEK för rum med 

garderob och cirka 960 SEK för rum med kök. Notera att en medellön för gruvarbete i TGA 

var 1907 cirka 100 SEK per månad vilket motsvarar i 2008 års penningvärde cirka 4 800 SEK

per månad.

Den låga standarden och avsaknaden av exempelvis vatten och el, gjorde arbetet i 

hemmet extra påfrestande. Fru Anna Lindberg berättar om de stora svårigheterna med 

tvättbestyren. För att tvätta vintertid fick hon och de andra kvinnorna hämta vatten från en 

kallkälla, belägen strax nedanför ”Nylunds”. För fru Lindberg var det en promenad på nära en 

halv kilometer, innan vattnet var inne i huset. Hon berättar följande om tvättbestyren;

                                                          
65 Historia.se (2008) Prisomräknare från medeltid till nutid.
66 TI. Anna Lindberg.
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- det blev en lång promenad för två hinkar vatten, så det gällde att inte slösa i onödan med 

dropparna. På vintern kunde karlarna ibland hämta vatten i stora tunnor med häst och släde från 

kallkällan, då kunde man få mer vatten på en gång och slapp själv knata, men det var i 

undantagsfall karlarna hade tid med detta. Det hade sin besvärligeter med häst och släde oxå. 

Det var ju högt med snö och is runt källan, så man fick lägga sig på mage på isen för att kunna 

hinka upp vattnet. I regel var man ju två stycken som hämtade vatten, en som hinkade och en 

som tog emot och hällde i tunnan.67

Tvätten av kläderna utförde man i köket, som var den centrala platsen i alla hem i Tu-

olluvaara. Förutom att tvätta skulle ju även tvätten hängas på tork i köket, så det blev till att 

krypa under de hängande kläderna. Att hänga tvätten ute var inte att tänka på, eftersom det 

ofta stormade på vintern. 

Efter att ”Ljusdalsbröderna” byggt en tvättstuga i Kiruna, for man ofta på vintern dit 

med häst och släde för att ”stortvätta”. Men på våren så samlades alla husmödrar vid Luossa-

joken och tvättade i det friska vattnet. Då blev det nästan som en slags utflykt, som Anna 

Lindberg uttrycker det.

Det kom att dröja ända fram till 1910 innan TGA borrade brunn för vatten åt de boende 

i Tuolluvaara. I samband med detta så uppfördes även en matservering inom gruvområdet, där 

framförallt de ogifta gruvarbetarna kunde äta både frukost och middag. Matgästerna betalade 

kontant, eller genom löneavdrag och priserna var 1910 följande. Frukost med kaffe 0,5 SEK, 

middag 0,75 SEK, kvällsvard 0,5 sek samt kaffe med bröd 0,2 SEK. Motsvarande i 2008- års 

penningvärde frukost med kaffe 24 SEK, middag 36 SEK, kvällsvard 24 SEK samt kaffe med 

bröd 9,60 SEK.

Fru Anna Lindberg omtalar att man köpte det mesta av maten inne i Kiruna, men bitvis 

har det funnits möjlighet att köpa varor även i Tuolluvaara. Den första handlaren hette Åslin 

som öppnade affär 1905, sedan var det Olsson och 1911 öppnade Kooperativa sin butik i Tu-

olluvaara och denna första konsumbutik inrymdes i en TGAfastighet. Affärsinnehavaren Ols-

son  hade även ett enklare café i Tuolluvaara, som blev en samlingspunkt. Hit kom även Ki-

runaborna på utflykt och tog sig en kaffe.

                                                          
67 TI. Anna Lindberg
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6:3 Övriga byggnationer och anläggningar

Det kom att dröja länge innan allmänna inrättningar uppfördes i Tuolluvaara samhälle. TGA 

tog inget större initiativ till att underlätta för de boende på platsen, utan gjorde insatser enbart 

inom gruvområdet. TGA uppförde under undersökningsperioden 1900-1930 ett flertal 

bostäder och anläggningsbyggnader, men bostadsbyggandet för de anställda kom igång 

relativt sent i samband med första världskriget.

Tuolluvaara Folkets hus, anlades på en privat tomt i samhället omkring 1911. 

Byggnaden köptes från det nedlagda gruvsamhället Nautanen och fraktades nedmonterad på 

järnvägen från Malmberget till Kiruna. Därefter sattes byggnaden upp i Tuolluvaara.

6:4 Kommunikationer

Det som gjorde att vissa allmänna byggnader började uppföras, var med stor sannolikhet att 

vägen mellan Tuolluvaara och Kiruna blev klar. Redan 1902 fanns en ”materialväg” som 

hjälpligt kunde nyttjas för hästtransporter, men inte för övrig trafik. Denna transportväg bygg-

des av TGA till en kostnad av 11 629 SEK år 1900. Den permanenta vägen med godtagbar 

standard för allmän trafik anlades 1907/8 och denna väg gick genom Tuolluvaara och vidare 

genom Kauppinen by till Poikkijärvi, där sedan båttransport skedde över till Jukkasjärvi 

kyrkby.

Postgången till Tuolluvaara var till en början väldigt enkelt ordnad. Det var makarna 

Lindberg som hämtade posten från postkontoret inne Kiruna och tog den hem till Tuolluvaara. 

Hemma hos Lindbergs fick sedan Tuolluvaraborna hämta posten. Posten förvarades i en stor 

cigarrlåda på makarna Lindbergs café. Det var även hemma hos familjen Lindbergs som den 

första privattelefonen fanns tillgänglig, förutom den hos TGA.

6:5 Skolfrågan

Det tog lång tid innan frågan om organiserad skolgång i Tuolluvaara löstes. Barnen fick 

vandra eller åka hästskjuts in till Kiruna för skolgången. Den allmänna skolstadgan föreskrev 

allmän skolgång till det år barnen fyllde nio år. Småskolans barn fick periodisk undervisning i 

en av bolagets baracker. Det kunde många gånger vara besvärligt att ta sig till och från skolan, 

speciellt vintertid. Albert Johansson Lehto berättar följande om besväret med skolskjutsarna;
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- det var nog åkaren Indseth som körde skolbarnen med häst och en släde, där han spikat ihop 

två kurar av spontade bräder. Barnen frös förfärligt i dessa kurar, ty ibland hade snön drivit 

ihop på vägen och de kunde bli stående i timmar.68

Fru Anna Lindberg vittnar på samma sätt om dessa kurar på släden;

- det fanns inga fönster i dessa kurar och jag minns att barnen hade stearinljus med sig, för att 

lysa upp inne i kuren. Men ljusen togs bort, eftersom man ansåg att det var en stor brandrisk för 

det fanns ju hö och halm i släden.69

Carl Johan Olofsson berättar även han om dessa skolskjutsar;

Jag kommer ihåg att det var bryggare Johansson som en tid körde skolskjutsen till och från Ki-

runa. Bryggare drack gärna pilsner och en av skolungarna hade knutit fast några tomma pilsner-

flaskor bakom släden.70

Till slut löstes skolfrågan i och med att ett nytt skolhus stod klart 1915. Det var en för-

hållandevis stor skola, med lärarbostad på övervåningen. Två skolsalar samt en slöjdlokal för 

pojkar. Någon gymnastiksal uppfördes inte utan gymnastiken utfördes utomhus eller i skolsa-

len. Tio år senare så försågs skolan med vatten, både varmt och kallt. Samtidigt utökades 

byggnaden med två skolsalar till.

6:6 Föreningslivet

Det var en god grogrund för föreningsverksamhet i Tuolluvaara, eftersom de flesta som kom 

dit hade mellanlandat i Kiruna, där föreningslivet var mycket aktivt. De flesta som var enga-

gerade i föreningslivet, var verksamma inne i Kiruna, eftersom det inte fanns tillgängliga lo-

kaler i Tuolluvaara.

Bland de tidiga föreningarna som bildades i Tuolluvaara kan nämnas Gruvindustriarbe-

tarförbundet avdelning 13. Föreningen bildades 1905 och var från starten en egen avdelning, 

men kom från och med 1926 att vara en sektion till den mer berömda Gruvindustriarbetarför-

bundets avdelning 12 inne i Kiruna. 

                                                          
68 TI. Albert Johansson Lehto.
69 TI. Anna Lindberg
70 TI. Carl Johan Olofsson.
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En annan förening med koppling till gruvarbetet var Tuolluvaara arbetares Sjuk- och be-

gravningskassa. Den bildades 1904 och började verka 1905. Föreningen slogs ihop med 

LKAB:s kassa 1912. Kassan fungerade så att bolaget stod för halva kassans belopp. En 

gruvarbetare kunde erhålla en maximal sjukersättning på 2 SEK per dag om denne blev bevil-

jad ersättning. Ersättningen motsvarade ungefär halva ordinarie dagsinkomsten. Oftast gick 

ersättningen ut i efterskott.

I Folkrörelsens arkiv finns även uppgifter om att Tuolluvaara fackliga samorganisation

har verksamhet före 1912. Dessutom fanns Kiruna föreläsningsförening verksam inne i Tuol-

luvaara.

Sammanfattningsvis kan sägas att föreningslivet för Tuolluvaaraborna till en början id-

kades i de etablerade föreningsverksamheterna inne i Kiruna ända fram till strax före andra 

världskriget. Efter 1940-talet har Tuolluvaara ett mycket omfattande föreningsliv helt i nivå 

med Kiruna.

6:7 Sammanfattning kap 6

Tuolluvaara samhälle skiljer sig från de bägge andra orterna i undersökningen på flera områ-

den. Till skillnad mot både Kiruna och Nautanen, så var det en mycket svag, för att inte säga 

obefintlig styrning och engagemang från TGA, vad gäller samhällsuppbyggnaden och det lo-

kala ansvaret för innevånarna i Tuolluvaara.

Avsaknaden av företagsledning på orten bidrog förmodligen till stor del, att TGA var 

sena att få igång infrastruktur i det blivande samhället. Till stor del utnyttjade man de sats-

ningar som gjordes av LKAB i Kiruna samhälle, för att inte behöva göra egna insatser. Avgö-

rande var nog att det dröjde ända till 1907 innan en fast platschef fanns på orten.

Lite motsägelsefullt och förvånade är detta, med tanke på att disponenten för LKAB, 

Hjalmar Lundbohm även var formell disponent för TGA fram till 1907 och satt i TGA:s sty-

relse ända till sin pension 1920.

En annan bidragande orsak till att Tuolluvaara samhälle inte fick samma utveckling, var 

förmodligen organisationsformen. Samhället kom att ligga utanför municipalsamhället Kiruna 

och sorterade under Jukkasjärvi kommun ända fram till 1948, då Kiruna blev stad. Att 

Tuolluvaara inte var inom den municipala organisationsformen, innebar att man stod utanför 

skolsystemet, åldringsvården och alla andra offentliga inrättningar som byggdes upp i Kiruna.
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Man kan ändå konstatera att när Tuolluvaara får sin skolbyggnad vid tiden för första 

världskriget, så stabiliseras även befolkningsmängden i samhället.71 Tuolluvaara har en jäm-

nare befolkningskurva än exempelvis Kiruna, sannolikt med anledning av att TGA enbart har 

en inhemsk Svensk marknad och inte har samma internationellt känsliga konkurrentsituation.

Förmodligen blir Tuolluvaara en attraktiv ort att bo på, när infrastrukturen hunnit byg-

gas ut efter första världskriget. Mantalslängden visar även att många som är bosatta i Tuollu-

vaara under den period som undersökningen avser, har sin utkomst i Kiruna.

                                                          
71 Jämför tabeller antal anställda samt befolkningsutvecklingen Tuolluvaara och Kiruna. Tabeller 8:11, 8:12, 8:9 
samt 8:10.
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7 Sammanfattande slutsatser

Denna undersöknings syfte var att ta reda på hur förhållandena var, när Tuolluvaara gruva-

och samhälle etablerades vid tiden för sekelskiftet 1900. Undersökningsperioden har varit av-

gränsad till perioden 1900-1930 och behandlat gruvarbetet, samhället och människors förut-

sättningar i dessa.

Arbetsmetoden har varit att jämföra de tre gruvorterna Nautanen, Kiruna och Tuolluva-

ara, för att därigenom kunna besvara de tre huvudfrågeställningarna.

- Var det en sämre och långsammare utveckling i Tuolluvaara samhälle, vad gäller infra-

struktur, boende och samhällsfunktioner jämfört med Kiruna och Nautanen gruvsam-

hälle under undersökningsperioden?

- Var brytningstekniken annorlunda vid Tuolluvaaragruvan i förhållande till LKAB:s 

gruva i Kiruna respektive AB Nautanen Kopparfällt under undersökningsperioden?

- Var det skillnader i arbetsförhållanden och lönesättning mellan TGA, LKAB och AB 

Nautanen Kopparfält under undersökningsperioden?

När man jämför de tre gruvföretagen i undersökningen, så kan man konstatera att alla tre 

verksamheterna startar vid samma period. Två av gruvverksamheterna, LKAB och TGA, 

bryter järnmalm, medan AB Nautanen Kopparfält utvinner kopparmalm. 

AB Nautanen Kopparfält skiljer sig markant från både TGA och LKAB, genom sin 

korta och intensiva verksamhetsperiod. Bolaget lade ned stor möda på både gruvanläggningar 

och bostäder, som höll en mycket hög kvalité. LKAB däremot präglas redan från starten av 

malmbrytningen av en långsiktighet, både i teknikutvecklingshänseende och samhällsengage-

mang, detta främst genom bolagets förste disponent Hjalmar Lundbohm.

Ser man till den första frågeställningen om samhällsutvecklingen, kan man konstatera 

att Tuolluvaara hade en betydligt långsammare utveckling av sin infrastruktur. Detta berodde 

med stor sannolikhet på avsaknaden av en verksamhetsledning på plats i Tuolluvaara den 

första tiden. Majoriteten av de bofasta i Tuolluvaara nyttjade de samhällsresurser som fanns i 

Kiruna, i avsaknad av egna lokala inrättningar. Detta präglade även föreningslivet och 

exempelvis utbildningsområdet.

Det dröjer ända till tiden för första världskriget, innan egentliga byggnationer tar fart, i 

den offentliga miljön i Tuolluvaara. En hämnande faktor kan även vara organisationsformen 

för samhället. Tuolluvaara samhälle ingick inte i municipalordningen för Kiruna, utan 

sorterade under Jukkasjärvi gamla kommun, ända fram till Kirunas stadsbildning 1948 då 

Tuolluvaara införlivades med Kiruna stad.
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I den andra frågeställningen angående brytningsmetoden och teknikutvecklingen vid 

Tuolluvaara, är förhållandet ungefär detsamma som samhällsutvecklingen. En skillnad 

föreligger här, där TGA efter en tid utnyttjade viss teknik från LKAB:s verksamheter. 

Exempelvis så köpte man elkraft från LKAB:s ångkraftverk för att kunna driva de 

tryckluftsdrivna Ingersoll borraggregaten. 

AB Nautanen Kopparfält hade en mer komplett verksamhet än TGA avseende 

undersökningsperioden, där bolaget ägde hela kedjan av moment i verksamheten, som 

krossverk, anrikning, sovring och smältverk.

Slutligen då den tredje frågeställningen, som berör lönesättningar och arbetsförhållan-

den mellan de tre bolagen. Eftersom underlagsmaterialet är för bristfälligt, vad gäller AB 

Nautanen Kopparfält, kan en jämförelse i lönefrågan endast göras av TGA och LKAB. Ar-

betsmiljöfrågan kan däremot belysas hos samtliga tre bolag. 

I det material som undersökningen haft tillgång till, kan konstateras att LKAB är lönele-

dande i jämförelse med TGA. I snitt ligger lönerna mellan 3-5 procent lägre i TGA ända fram 

till 1925, då en utjämning och likvärdig lönesättning är etablerad. Orsakerna till detta kan 

möjligen vara att LKAB var i större behov av arbetskraft till sin betydligt mer omfattande 

anläggning, fram till 1920-talet. Man kan även konstatera att LKAB har en betydligt större 

personalomsättning än TGA under undersökningsperioden, vilket möjligtvis kan indikera på 

att TGA inte har samma konkurrens om arbetskraften.

När det gäller arbetsförhållanden och arbetsmiljöfrågorna, utmärker sig TGA på ett 

markant sätt. Både LKAB och AB Nautanen Kopparfält har en väl utvecklad syn på säkerhet i 

anläggningarna vid samma tid. Exempelvis finns manskapshus, rastkurar och matställen eta-

blerade vid starten hos LKAB och AB Nautanen Kopparfält, medan det dröjer innan liknande 

åtgärder är genomförda vid TGA.

Slutligen kan konstateras att uppsatsens frågeställningar är besvarade och grundhypote-

sen i uppsatsen är verifierad.

______________________



65
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8:8 Tabeller

Tabellerna är baserade på huvudböcker för TGA, samt mantalsbokförning i Kiruna kyrkliga 

samfällighet.
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8:11 Antalet anställda Tuolluvaara Gruvaktiebolag 1900-1930
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8:12 Antalet anställda Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag 1900-1930
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8:13 Antal brutet ton berg/malm Tuolluvaara Gruvaktiebolag 1900-1930
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8:14 Antal brutet berg/malm Kiirunavaara Luossavaara Aktiebolag 1900-1930
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8:15 Kartor
8:16 Karta visande utmål Tuolluvaaragruvan
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8:17 Karta visande Malmfälten och orterna i undersökningsområdena. 
Nautanen beläget vid Koskullskulle.
Kartan bearbetad. Efter Sverige ciceronen blad 9 och 10. Stockholm 1963
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8:18 Karta visande Kiruna stadsplan.
Den fastställda regleringsplanen för Kiruna stadsplan. Ur Brunnström. Ett 
samhällsbygge i skelskiftets Sverige del I. Sid 128. Dokuma 1981.




