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Abstract 
 
The thesis has as main purpose to study the influences that affected LKAB's first manager 
Hjalmar Lundbohm (1855-1926) in his leadership, both in mining operations and within the 
social structure, and how Lundbohm as a leader utilized his network. The study is imple-
mented as a scientific biography. Previous research has dealt with Lundbohm’s role as leader 
and community builder in peripheral ways within larger histories, but no comprehensive anal-
ysis of Lundbohm as a leader and network builder has been made. 

With the focus on an in-depth description of Lundbohm as a person and his role as a 
leader, the thesis further aims to contribute to a better understanding of the prerequisites that 
existed when the mining activities in Kiruna and Tuolluvaara started and as the two societies 
were built up. The hope is also that the analysis of this leadership can serve as a description of 
the individual leader’s significance for corporate development and leader’s engagement in 
social issues. 

Lundbohm appeared as leader at a time when the patriarchal leadership was about to be re-
placed by a leadership under greater professionalisation, where the requirement of specialist 
expertise in the specific business area had increased. At the same time Lundbohm’s authority 
as a leader in LKAB was questioned even before the First World War, because of the outdated 
patriarchal leadership style he exercised. 

Outside of LKAB Lundbohm was perceived as a strong patriarchal leader. In connection 
with his burial some of the speakers expressed that during Lundbohm’s life he had intention-
ally cultivated an image of himself as the patriarchal protector as well as leader of the mining 
community. His legendary status was already solidified immediately after his death. 

The thesis questions the image of Kiruna as a utopian society, revealing other perspectives 
which expose the differences in standard between the different social components, town plan, 
SJ residential areas, LKAB's own residence establishment, and Tuolluvaara. 
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Abstrakt 
 
Avhandlingen har som huvudsyfte att studera vilka influenser som påverkade LKAB:s förste 
disponent Hjalmar Lundbohm (1855-1926) i hans ledarskap, såväl inom gruvverksamheten 
som inom samhällsbygget, samt hur Lundbohm som ledare nyttjade sitt nätverk i detta. Stu-
dien genomförs som en vetenskaplig biografi. Tidigare forskning har behandlat Lundbohms 
roll som ledare och samhällsbyggare i ett mer perifert perspektiv inom olika vetenskapshisto-
riska undersökningar, men ingen övergripande analys av Lundbohm som ledare och nätverks-
byggare har gjorts. 

Med fokus på en fördjupad beskrivning av Lundbohm som person och hans roll som 
ledare, har avhandlingen som ytterligare syfte att försöka att bidra till en ökad förståelse för 
de förutsättningar som existerade när gruvverksamheten startar i Kiruna och Tuolluvaara och 
när de två samhällena byggdes. Förhoppningen är också att med analysen av ledarskapet kan 
bidra till en ökad förståelse för individuella ledares betydelse för företags utveckling och för 
ledares engagemang i samhällsfrågor.  

Lundbohm verkade som ledare i en tid då det patriarkala ledarskapet var på väg att ersättas 
av ett ledarskap under ökad professionalisering, med utökat krav på fackkompetens inom det 
specifika verksamhetsområdet och redan innan första världskriget ifrågasattes Lundbohms 
ledarskap inom LKAB, med anledning av det föråldrade patriarkala ledarskapet han utövade. 

Utanför LKAB däremot, uppfattades Lundbohms patriarkala ledarskap i samhällsbygget 
som en styrka. I samband med Lundbohms jordfästningen synliggjordes detta då några av 
talarna uttryckte att, redan under Lundbohms livstid odlades bilden av den patriarkale trygge 
ledaren för gruvsamhället. Detta blev också sinnebilden av den legendariske gruvdisponenten. 

Avhandlingen ifrågasätter bilden av mönstersamhället Kiruna och synliggör andra per-
spektiv, som klargör att det var en skillnad i standarden mellan de olika samhällsdelarna, 
stadsplanen, SJ: s bostadsområde och LKAB:s egen bostadsetablering samt Tuolluvaara.  
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Förord 
 
Försommaren 2009 fick jag en fråga av professor emeritus Nils-Gustav Lundgren, varför jag 
inte skrivit något mer omfattande arbete om LKAB:s förste disponent Hjalmar Lundbohm 
(1855‒1926). Min första tanke var givetvis att det har under åren skrivits kilometervis text om 
denna person i olika avhandlingar, böcker och artiklar. Nils-Gustav gav sig inte, utan bad mig 
då redogöra för vad som skrivits om Lundbohm. Det visade sig då att det mesta som skrivits 
om Lundbohm var producerat fram till ca 1930 sedan repriserat i efterföljande skildringar. 
Lundbohm har även förekommit i flertalet avhandingar, men det har aldrig gjorts en mer in-
gående analys av personen Lundbohm. Tack Nils-Gustav, för att du ledde in mig i detta. 

Min dåvarande chef Majlis Granström bejakade förfrågan från LTU och beviljade mig del-
vis tjänstledighet för projektet, varmt tack för detta Majlis. Min efterföljande chef Elisabeth 
Lax beviljade mig fortsatta förutsättningar i projektet, varmt tack för detta till dig Elisabeth. 
Men en mycket avgörande del i beslutet att gå in i projektet var för mig min dåvarande led-
ningsgrupp på Norrbottens museum, som lojalt lånade ut sin chef till LTU på halvtid. Tack 
Eva Landberg, Berit Isaksson, Olle Mattsson, Per Moritz, Bertil Thelin och Mattias Strand, ni 
fick ett tyngre lass att dra. Från hjärtat tack.  

Redan efter en kort tid i arbetet med denna avhandling, förstod jag plötsligt varför ingen 
gjort detta tidigare. En rädsla etablerades i mitt inre. Hur biograferar man en person som de 
allra flesta norrbottningar har en form av relation till? Under snart mer än nittio år har bilden 
av Lundbohm efter hans död odlats i en homogen berättelse kopplat till både bolaget och 
samhället i norr, där superlativen staplats på varandra och cementerat bilden av honom. Ska-
kad av denna insikt och skräckslagen bestämde jag mig ändå för att göra ett försök, jag hade 
ju en del förkunskap i ämnet. 

Att arbeta med en avhandling är ett mycket ensamt och energikrävande arbete, där man 
gång efter annan kör av vägen ned i det blöta snåriga diket. Efter ett tag tar man sig upp ändå 
och med tillräcklig styrfart fortsätter man framåt i lera, slask, snö, grus och mer sällan asfalte-
rad väg.  

För att överhuvudtaget kunna genomföra ett avhandlingsarbete så krävs det både handle-
dare och biträdande handledare. Min huvudhandledare, professor Lars Elenius, har framförallt 
lärt mig att på ett osentimentalt och många gånger brutalt sätt, halvera textmassan i avhand-
lingen. Långa och ibland tuffa samtal, som leder framåt, är en del av processen. Tack Lars för 
att du orkade driva på mig framåt och för din breda kunskap som du delat med dig av. Min 
biträdande handledare, professor Kristina Söderholm, har gång på gång, på ett klarsynt och 
pedagogiskt sätt gett mig viktiga insikter i mina många gånger bakvända och svårbegripliga 
formuleringar. Vilken trygghet du gett i arbetet. Varmt tack för att du tagit dig tid. 

De viktiga och nödvändiga friktionerna i ett avhandlingsarbete, är de som uppstår i alla 
seminarier som genomförs efter olika etapper i arbetet. Det är efter dessa seminarier som man 
antingen helt tappar sugen, eller injiceras med nya användbara tankar för att föra arbetet 
framåt. Jag vill i detta förord tacka dessa kunniga och engagerade diskutanter, för alla de 
värdefulla insikter och klargörande påpekanden ni skänkt mig för det fortsatta arbetet. Utan er 
gemensamma mångfald i kunskap, skulle avhandlingsarbetet inte erövra de nyanser som krävs 
för helheten. Ett varmt och innerligt tack till er lektor Josefine Rönnbäck, doktor Maurits 
Nyström, professor Lars Carlsson och professor Anders Öhman. 

Ett avhandlingsarbete är ju kopplat till ett ämne inom en avdelning. Jag har haft förmånen 
att få arbeta i ett stimulerande och kunskapsgivande lag inom ämnet teknikhistoria, hörande 
till avdelningen samhällskunskap. En laguppställning som naturligtvis har förändrats under 
den tid jag arbetet med avhandlingen. Med risk för att glömma bort någon vill jag ändå tacka 
er varmt och innerligt för gruppens dynamik, värme och generositet. Tack historielärare Åke 
Löfgren, doktoranderna Hanna Kinnerud, Tore Andersson Hjulman, lektor Jimmy Engren, 



historielärare Rolf Johansson, doktor Stefan Warg, lektor Dollores Jörgensen och lektor Per-
Olof Grönberg. Ett särskilt tack vill jag rikta till vännen och kollegan doktor Roine Viklund. 
Han har fått mig att vända tillbaka, när jag många gånger ville vända om. Varmt tack för 
detta. 

Att arbeta med en avhandling kan lätt bli en introvert historia, då arbetet hela tiden utförs i 
en strikt forskningsbaserad akademisk miljö. Jag är oerhört tacksam för de givande samtalen 
och tankeutbytet jag haft i mitt skrivande utanför akademin, med mina vänner författare och 
förebilder. Tack Gunnar Kieri, för dina inspirerande samtal ur ett annorlunda perspektiv. Tack 
Åsa Larsson för att du emellanåt skällt ut mig när jag verkligen behövt detta, trots alla tappade 
plastpåsar. Tack Maja Hagerman för dina insiktfulla kommentarer och intressanta samtal. Jag 
har även haft förmånen att få anlita Jimmy Gärdemalm för nödvändig korrekturläsning och 
formuleringsförslag, som oftast mynnat ut i givande samtal. Varmt tack för detta. 

Utan fungerande och välskötta arkiv kan det heller inte bli någon avhandling. Jag vill 
därför rikta mitt varma tack till alla de arkivinstitutioner jag använt under detta arbete. 
Speciellt vill jag nämna Kiruna kommun, vilket genom den numera nedlagda Fritids- och 
kulturförvaltningen, generöst bistått med bildmaterial till avhandlingen och undersökningen. 
Bilden har inte enbart används till att illustrera med, utan utgör även en viktig metod i 
forskningen. Tack för detta fritids- och kulturchef Anja Taube och kultursekreterare Lennart 
Lantto. Ett varmt tack vill jag även rikta till LKAB:s arkiv i Kiruna, med Anders Lindberg, 
Eva Selin och Curt Ramberg. Ni är förvaltare av ett fantastiskt arkiv, ur flera perspektiv.  

Utan ekonomiskt stöd är det inte möjligt att bedriva forskning oavsett nivå. Därför vill jag 
även tacka Norrbottens läns landsting för detta och även LKAB, som i slutskedet kom in i 
projektet. 

Till slut vill jag tillägna detta arbete min mor Laila, som hela tiden stöttat mig, vad jag än 
tagit mig för. Hon liksom ett antal andra för mig och detta arbete viktiga personer finns inte 
längre kvar hos oss, men har lika fullt varit med hela resan. Ett kärleksfullt tack för detta. 
Tack även till mina älskade barn, barnbarn och syskon med familjer, som bitvis haft att göra 
med en självupptagen och stundtals i nuet frånvarande person. 

En person som aldrig tvivlat, fast jag själv gjort de otaliga tillfällen, är min kära hustru Ul-
rika. När jag i de mörkaste stunderna använt ordet om. Om jag klarar det, om jag blir klar, så 
har denna fantastiska människa alltid sagt när. När du blir klar, när det är färdigt. Nu är denna 
del färdig, tack. 
 



I 
 

Innehållsförteckning               Sida 
  
Abstract  
Förord  
  
Kapitel I Inledning.  Till fosterlandets båtnad               1 
  
Syfte och frågeställning                   4 
  
Tidigare forskning                    4 
  
Definitioner och centrala begrepp                  7 
Patriarkalism                    7 
Begreppet chef och ledare                                10 
Organisationsteorier 12 
Tankestilar och tankekollektiv    14 
Nätverk      15 
  
Avgränsning och källor                                16 
Avgränsning 16 
Olika typer av källor                                 16 
  
Metoder                                  18 
Biografin som vetenskaplig metod                               18 
Biografins etik     21 
Släktutredning                  22 
Bearbetning och metod 22 
Bilden som tyst kunskap 23 
Muntlig historia 24 
  
Disposition 24 
  
  
Kapitel II.  Ur berget mana krafter som odling främja 1855-1897 25 
Uppväxt och utbildning 25 
Familjen 25 
Studietiden 26 
Vidare till Chalmers 26 
Kontakter för framtiden 27 
  
Arbetsliv och resor 29 
Inträde i arbetslivet  29 
Norrland första gången 31 
Publikationer före 1890 35 
  
Läranderesor  37 
Med Apatitkommissionen till Lappland 38 



S i d a  | II 

Företagsbildningar 38 
Åter till Malmfälten 39 
Den första bebyggelsen vid Luossajärvi 40 
Till Nordamerika 42 
Mötet med Edison och Sahlin 44 
Fackföreningar och arbetsgivare 44 
World´s Columbian Exposition 45 
Åter till Lappland 48 
Nätverksbyggande 52 
  
Etablering som chef 53 
Nordlig etablering 53 
Arbetet som biträdande chef 55 
Avgörande undersökningar 61 
Tuolluvaaramalmen 62 
Stockholmsutställningen 1897 63 
  
  
Kapitel III:I.  Gruvan 1898-1921 67 
Uppbyggnadsfasen 67 
Etableringen av gruvverksamheten 68 
Järnvägsbygget startar 70 
Provanställning vid LKAB 72 
Infrastrukturbygget startar 75 
Fjärrstyrd ledningsgrupp 77 
  
Etableringsfasen  80 
Ledningsfrågan för LKAB 80 
Tjänstebostaden 84 
Riksdagsmännens besök i Kiruna 85 
Logibrist och representationsmiljö  89 
Teknikutveckling och energibehov 92 
Byte av huvudarbetsgivare 93 
Riksgränsbanan klar 94 
  
Konsolideringsfasen 97 
Arbetskonflikter och förhandlingar 97 
Unionsfrågan och Malmfälten 100 
Ett vacklande ledarskap 102 
I rollen som envoyé 104 
Avgång 106 
Sammanfattning 108 
  
  
Kapitel III:II.  Utbildning, folkbildning och vetenskap 1898-1921 111 
Uppbyggnadsfasen 111 
Konstnärerna i samhällsbygget 111 
Konstnärskolonin i Abisko 113 
Skolfrågan i det framväxande samhället 114 



III 
 

Fostran till blivande medborgare 118 
Tuolluvaara får egen skola 121 
Vetenskap och turismen 122 
Folkbildning för det nya samhället 124 
  
Etableringsfasen 126 
Konsten för samhället 126 
  
Konsolideringsfasen 129 
Arkitekturens avtryck 129 
Ny skolform i bolagets regi 131 
Hedersdoktor vid Uppsala universitet 132 
Samerna och segregationspolitiken 133 
Den arkeologiska mecenaten 139 
Stöd till Lapplandsforskningen 140 
Skövling på samiska heliga platser 143 
11:e Internationella geologikongressen 145 
En byggnad för konst och kultur 147 
Musiken en del av folkbildningen 150 
Sammanfattning 151 
  
  
Kapitel III:III.  Samhällsbygget 1898-1921 153 
Uppbyggnadsfasen 153 
Utredning om det nya samhällets placering 153 
Den första tidens provisorium 157 
Ett första handelscentrum 163 
En plan för samhället tar form 165 
Namnet Kiruna beslutas 167 
Från regleringsplan till stadsplan 169 
Bolagets egen byggnadsplan 170 
  
Etableringsfasen 174 
Teknisk lösning på transportproblemet 174 
Valet mellan köping och municipal 176 
  
Konsolideringsfasen 179 
Kiruna kyrka 180 
Samhället firar Lundbohm 182 
Ett delat klassamhälle 184 
Sammanfattning 187 
  
  
Kapitel IV .  Det skymmer 1922-1926 189 
Avresan 1920 189 
En ekonomi i förfall 193 
Sjukdom 194 
Sammanfattning 198 



S i d a  | IV 

Kapitel V. Perspektiv på disponenten 201 
Gruvan 201 
Samhällsbygget 202 
Nätverken 202 
Ledaren 202 
Slutord 203 
  
  
Kapitel VI .  Bilagor och källor 205 
 



S i d a  | 1 
 

Kapitel I Inledning. Till fosterlandets båtnad 
 
Till fosterlandets båtnad blottade han bärgets skatter och grundade staden. Så lyder slut-
versen i texten på Hjalmar Lundbohms (1855‒1926) gravsten belägen strax söder om Kiruna 
säregna kyrka. Texten är författad av gode vännen Albert Engström (1869‒1940), som i 
samråd med Christian Eriksson (1858‒1935) utformade gravvården för Lundbohm. Texten på 
den stora gravstenen med Lundbohms silhuett i helfigur cementerar bilden av patriarken och 
den vakande beskyddaren av Lappland. I samband med jordfästningen av Lundbohm i Kiruna 
uttryckte några av talarna det faktum, att redan under Lundbohms livstid odlades le-
gendbildningen om honom som Lapplands okrönte konung.1 Efter Lundbohms frånfälle blev 
det sinnebilden av den legendariske gruvdisponenten.  

Denna sinnebild repriseras fortfarande i artiklar och litteratur, vilket innebär att en ideal-
bild av samhället och gruvverksamheten i Kiruna förstärks till en fasthet som kan vara svår att 
tränga igenom. Ur detta perspektiv är det utmanande att försöka genomlysa bilden av möns-
tersamhället Kiruna och synliggöra andra perspektiv. Ytterst få beskrivningar klargör att det 
var en stor skillnad mellan de olika samhällsdelarna, stadsplanen,2 SJ:s bostadsområde och 
LKAB:s3 egen bostadsetablering samt Tuolluvaara. Kata Dalström (1858‒1923) uppmärk-
sammar detta i samband med sitt besök i Kiruna hösten 1900. I en artikel publicerad i Ny Tid, 
skräder hon inte orden vad gäller Lundbohms planer på samhällsstrukturen: 

Är det meningen att bolagen med sina Pullmans-städer skola ödelägga utvecklingen där 
uppe och förvandla de största industricentra till döda punkter, där allt själfständigt lif 
förkväfves och massorna fösas till och från arbetet som en fårskock.4 

 
Det Kata Dalström åsyftar är Lundbohms och LKAB:s redovisade planer på ett eget bostads-
område, omfattande ca 240 hektar, där arbetarbostäder och tjänstemannabostäder skulle 
uppföras enligt arkitekten Gustaf Wickmans planritningar. Dalström menade vidare att själva 
stadsplanen låg alldeles för långt bort från gruvan. Detta befarade hon skulle ställa till stora 
svårigheter för arbetarna när de färdas till och från arbetet i det arktiska klimatet. 

Semla Lagerlöf, för sin del, ger en mer tillrättalagd och traditionell beskrivning av det var-
dande gruvsamhället. I boken Nils Holgerssons underbara resa del I-II (1906/07) skriver hon: 

På västra stranden av Luossajaure, en liten sjö, som låg många mil nordligare än Malm-
berget, fanns ett litet lappläger. Vid sjöns södra ända reste sig en väldig bergklump, som 
hette Kirunavaara, och som sades bestå av nästan idel järnmalm. På nordöstra sidan låg 
ett annat berg, som hette Luossavaara, och även det var ett rikt järnberg. Upp till dessa 
berg höll man på att bygga järnväg från Gellivare, och i närheten av Kirunavara uppför-
des en järnvägsstation, hotell för resande och en massa bostäder för alla de arbetare och 
ingenjörer, som skulle bo här, sedan malmbrytningen väl kommit igång. Det var en hel 
liten stad med glada och trevliga hus, som höll på att resas i en trakt, som låg så långt 
mot norr, att de små förkrympta björkarna, som täckte marken, inte kunde få fram bla-
den ur knopparna förrän efter midsommar.5  

 
 

1 Yngve Åström, Hjalmar Lundbohm. Lapplands okrönte konung. LT s Förlag. Ronzo Boktryckeri AB. (Stockholm 1965), s. 
243. 
2 Med stadsplanen avses det avgränsade område som av kungl. Majt den 27 april 1900, utsågs till själva samhällsbildningen. 
Stadsplanen ritades av arkitekterna Per-Olov Hallman (1869-1941) och Gustav Wickman (1855-1916). 
3 LKAB, Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag. 
4 Kata Dalström, ”Upp till Kiruna, c:a 13 mil norr om polcirkeln” Ny Tid 1900. 
5 Selma Lagerlöf, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Utgåva i nytryck. Bonniers. Avesta. (Avesta 1981), s. 
498. 
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Ytterligare en besökare som vittnar om det nya mönstersamhället, helt okritiskt till den skill-
nad som förelåg mellan stadsplanens inbyggare och LKAB:s eget bostadsområde, är besöka-
ren Richert von Koch. Han gör en beskrivning 1902 av bolagsområdet och delar av det 
gemensamma området mellan stadsplanen och LKAB: s bostadsområde, där bland annat sko-
lor, sjukstuga, brandstation och även kyrka senare uppfördes. Koch nämner inte de stora svå-
righeter som råder inom stadsplanens område, där vägar, vatten, el och infrastrukturen är 
mycket bristfällig i motsats till LKAB:s eget bostadsområde med välbyggda arbetarbostäder 
av hög standard och välplanerade gårdsmiljöer. Med stadsplanen avses det avgränsade om-
råde som av Kungl. Maj:t den 27 april 1900 utsågs till själva samhällsbildningen.6 

”Bolaget, med dess nitiske disponent HJ. Lundbohm i spetsen, har i öfrigt på många sätt 
sörjt för arbetarnes välbefinnande. Så finnes ordnat ett utmärkt ångkök, där ett 130- tal 
personer kunna äta tre mål mat om dagen för 1.50. I den väldiga folkskolan7 är inredt 
bibliotek och föreläsningssal, hvarest regelbundna föreläsningar hålles.” 8  

 
För alla som vuxit upp i Norrbotten och i synnerhet Malmfälten, så är den traditionella bilden 
av Lundbohm densamma: den trygge ledaren som ordnade allt till det bästa för sitt folk. Så 
var det även för mig. Hans storhet var självklar, den ifrågasattes aldrig i min omgivning. I 
samhället Kiruna bär gator, skolor och offentliga platser hans namn vilket ytterligare befäster 
bilden av den som, till fosterlandets båtnad, blottade ”bärgets skatter och grundade staden”.  

Att genom en vetenskaplig biografi beskriva en dominerande och drivande ledares engage-
mang under en expansiv period i den svenska gruvindustrin, kan därför ge en mer nyanserad 
bild av händelseförloppet. Det kan belysa hur en enskild persons insatser i en ledande ställ-
ning kunde påverka samhällsutvecklingen på en gruvort i en tydlig riktning genom dennes 
unika egenskaper och okonventionella kompetens. 

Den person som enskilt i olika beskrivningar tillskrivits störst betydelse för malmfältsgruv-
ornas tidiga utveckling och för bygget av samhällena kring dessa är utan tvivel LKAB:s förste 
disponent Hjalmar Lundbohm.9 Lundbohm kommer in i gruvverksamheten i ett skede då ett 
stärkt intresse för järnmalmsfyndigheterna i Malmfälten finns med anledning av nya tekniska 
och därmed även ekonomiska förutsättningar. 

Lundbohm hade inga formella sakkunskaper för att leda en gruvverksamhet, men däremot 
personliga egenskaper som gjorde honom lämplig som ledare.  

Visserligen hade han dokumenterat goda och övergripande kunskaper om geologin och 
malmförekomsten i Malmfälten, men han hade ingen egen erfarenhet av arbete med gruvdrift. 
10 De egenskaper som gjorde honom aktuell för uppdraget var främst hans analytiska förmåga 
och hans förvärvade erfarenheter från tidigare studieresor till industrimiljöer i bland annat 
Europa, USA och Kanada. 
 
 
 
 
 

6 Kungligt brev 1900-04-27 till Länsstyrelsen i Luleå, angående godkännande av regleringsplan för samhället. Länsstyrelsen 
Norrbotten arkiv. 
7 Avser Bolagsskolan. 
8 G H von Koch, Egnahemsstudier. IV. Arbetarbostäder ofvan polcirkeln. Social tidskrift. Organ för studenter och arbetare. 
Häfte III (1903), s. 365.   
9 Se exempelvis Gunnar Ahlström, De mörka bergen. Almqvist & söners förlag. (Stockholm 1966), ss. 273-275 , samt 
Åström (1965), s. 10,14, 
10 Lasse Brunnström, Kiruna - ett samhällsbygge i sekelskiftes Sverige, del I. Diss. (Umeå 1981), s. 62. 
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Bild 1. Hjalmar Lundbohm Chef för LKAB:s gruvverksamhet i Kiruna 1898-1921. Disponent 1900-1921. 
 

Foto: Okänd. Ca 1907. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
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Syfte och frågeställning 
Avhandlingen har som huvudsyfte att studera vilka influenser som påverkade Lundbohm i 
hans ledarskapsutövning, såväl inom gruvverksamheten som inom samhällsbygget, samt hur 
Lundbohm som ledare nyttjade sitt nätverk. Med fokus på en fördjupad beskrivning av Lund-
bohm som person och roll, har avhandlingen även som syfte att försöka att bidra till en ökad 
förståelse för de förutsättningar som existerade när gruvverksamheten startade i Kiruna och 
Tuolluvaara och samhällen uppstod. Förhoppningen är även att bilden av detta ledarskap kan 
tjäna som en beskrivning av individuella ledares betydelse för ett företags utveckling och för 
dess engagemang i samhällsfrågor. 

Den hypotes jag arbetar utifrån, är att Lundbohm utövade sitt ledarskap med hjälp av sitt 
omfångsrika nätverk inom olika verksamhetsområden.  
 
Utifrån dessa syften och den hypotes jag arbetar med, kommer jag att söka svar på frågorna: 

- Vilka bakgrundsfaktorer formade ledaren Lundbohm och vilken typ av ledare var han?  
- Hur använde Lundbohm sitt sociala nätverk i ledarskapet? 

 
 
Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen, som legat till grund för och starkt inspirerat denna avhandling, 
hämtar sin stomme från ett flertal olika forskningsfält, där den gemensamma nämnaren i 
samtliga beskrivna exempel är struktur och aktör. Dessa tre huvudfält delas här in i industria-
lisering, ledarskap samt historisk biografi.  
 
Inom det första fältet, industrialisering, har forskningen om Norrbottens och malmfältens 
industrialisering framförallt belyst industrialiseringsprocessen genom ett regionalt respektive 
nationellt perspektiv. Inom det ekonomiskt historiska forskningsfältet har Bo Jonsson be-
handlat tre viktiga områden i sin avhandling Staten och Malmfälten‒en studie i svensk 
malmfältspolitik omkring sekelskiftet - (1968), nämligen frågan om malmfältens förstat-
ligande, processen bakom koncessionen för järnvägsbygget Malmberget‒Victoriahavn/Narvik 
samt 1907 års statsavtal. Problematiseringarna är grundläggande för att förstå bakgrunden till 
de ekonomiska förutsättningarna i Malmfälten. Jonsson ger även en översiktlig bild av TGO:s 
intåg i Aktiebolaget Gellivare Malmfält (AGM) och dotterföretaget Luossavaara Kiirunavaara 
Aktiebolag (LKAB). 

Samtida med Jonssons arbete är Nils Meinanders omfattande verk Gränges – en krönika 
om svensk järnmalm (1968). Meinander tecknar här Grängesbergsbolagets utvecklingshisto-
ria, därmed även en stor del av LKAB:s historia. Det är främst i kapitlet ”Tiden fram till första 
världskriget” som han berör Malmfälten och Lundbohm. Meinander ger en bild av bolagets 
ekonomiska framsteg och personer som gjort avtryck i dess tidiga utveckling. I arbetet finns 
även en kortare levnadsteckning av hagiografisk karaktär av Lundbohm, vilken förmedlar den 
traditionella bilden av den trygge patriarken som byggde upp ett samhälle från ingenting. 
Meinander använder sig även av intervjumaterial från Nordiska museet för att exemplifiera 
lokalbefolkningens bild av Lundbohm. 

Inom det ekonomisk-historiska området beskrivs den viktiga perioden inför exploateringen 
av Gällivare malmberg i Alf W Axelssons arbete Gällivare-Verken. 1855-1882- (1964). Här 
ger Axelsson en översiktlig analys av de olika utländska konsortier, vilka avsåg att bygga 
järnväg från Gällivare malmberg till kusten vid Bottenviken. Arbetet ger en bild av svårighet-
erna att finansiera ett gigantiskt projekt av denna art, och att tekniskt lösa både byggandet och 
driften i en svår terräng med ett varierande klimat. Axelssons, Jonssons och Meinanders ar-
beten ger sammantagna en översikt över den ekonomisk-historiska utvecklingen, både ur ett 
regionalt och ur ett nationellt perspektiv. Ser man till de tidigare arbetena som behandlat 
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Kiruna, och bitvis Lundbohm, bör Martin Fritz studier kring de ekonomiska förhållandena 
lyftas fram. De beskriver den expansiva  
 
gruvverksamheten i Malmfälten avgränsat till tiden vid slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet. I de bägge arbetena Svensk järnmalmsexport 1883-1913- (1967) och Kiruna-
gruvornas arbetskraft 1899-1905- rekrytering och rörlighet (1969) ger Fritz en överskådlig 
och klar beskrivning av den svenska järnmalmsexporten. Slutligen skildrar han i arbetet 
Gustaf Emil Broms och Norrbottens järnmalm – En studie i finansieringsproblematiken under 
exploateringstiden 1891-1903- (1965) det ekonomiska spelet kring LKAB i vilket förgrunds-
gestalten var G. E. Broms grosshandlare och majoritetsägare i AGM och LKAB fram till strax 
före sitt frånfälle 1903. 

Ett exempel där de nationella och regionala panoramorna sammanbinds, är litteraturhisto-
rikern Gunnar Ahlströms genomgripande arbete De mörka bergen – en krönika om de lapp-
ländska malmfälten (1966). Arbetet, som var ett beställningsarbete med anledning av LKAB:s 
75-års firande, sågs av vissa som allt för kritisk gentemot beställaren LKAB. Arbetet ger en 
lång översiktlig beskrivning av järnhanteringen i Norrbotten generellt, men med LKAB i fo-
kus. Värt att notera är att Ahlström intar en något kritisk inställning till LKAB och dess af-
färsverksamhet, i synnerhet gäller det tiden före 1910. 
 
Även från konsthistoria har underlag hämtats för avhandlingen. Eftersom Lundbohm som 
nätverksbyggare knöt kontakter med konstnärer och arkitekter, är det konsthistoriska området 
ett viktigt underlag. Det konsthistoriska forskningsfältet har också ett nationellt perspektiv 
kopplat till både aktör och struktur ned till den regionala nivån. 
 
Till de mer framträdande arbetena hör Lasse Brunnströms Kiruna‒ett samhällsbygge i sekel-
skiftets Sverige (1980). Brunström behandlar främst etableringsfasen av samhället strax före 
sekelskiftet 1900 fram till första världskriget. I arbetet ges en åskådlig beskrivning av förut-
sättningarna för samhällets tillkomst, där tonvikten ligger på bebyggelsens utveckling. Brunn-
ström ger även en innehållsrik beskrivning av de så kallade samhällsdanarna, det vill säga de 
personer som i företagsledning, konsultation och tillfälliga åtaganden var med och formade 
delar av samhällsbilden. Brunnströms utblick mot Europa och USA/Kanada ger även ett per-
spektiv på samhällstypen bruksort vilken Kiruna hör till. 

Ett annat centralt verk inom konstvetenskap är Brit-Marie Andréns Konsten i Kiruna. Pat-
riarkalism och nationalromantik 1900-1914 (1989). Även i detta arbete avgränsas undersök-
ningsperioden från 1900 till 1914. Andrén lyfter fram konstnärerna kring Lundbohm och den-
nes engagemang för konstnärskapet. Hon påvisar i arbetet tydligt hur Lundbohm inte bara 
engagerar sig själv, utan även engagerar enskilda konstnärer i utformningen av det nya sam-
hället Kiruna. Detta framgår i beskrivningar Andrén gör av de utsmyckningar som finns i 
flertalet byggnadsverk i staden samt av de omfattande konstsamlingarna som förvaltas av 
Kiruna kommun och LKAB. Andrén berör även på vilket sätt samtida konstnärer, och i viss 
mån även författare, påverkade Lundbohm i dennes intresse för och initiativ till folkbildnings-
arbete för konsten i gruvsamhället. 
 
Inom kategorin industrialisering inryms även forskningen inom det teknikhistoriska fältet. 
För avhandlingsarbetet har ett antal arbeten med det regionala perspektivet kopplat till det 
nationella använts.  

I Staffan Hanssons arbeten, Från Nasafjäll till SSAB (1987) samt Porjus En vision för in-
dustriell utveckling i övre Norrland (1994), beskrivs sammanhanget mellan gruvorna i Malm-
fälten och teknikutvecklingen inom transport-, vattenkraft- och järnindustrin samt försvaret. 
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Hanssons arbeten präglas av en detaljrikedom som ger en pedagogisk förklaring till de ofta 
komplicerade sammanhangen inom järnbruksrörelsen och dess tekniska utveckling. 

Till det teknikhistoriska forskningsfältet skall även tillfogas Roine Viklunds arbete Riks-
gränsbanans elektrifiering. Stat och företag i samverkan: 1910-1917 (2012). Arbetet ger för 
avhandlingen viktiga kunskaper om hur LKAB:s ledning hanterade frågan om energikällor till 
gruvverksamheten och samhället, samt de komplicerade samverkansprocesser som var avgö-
rande för att invecklade tekniska system kunde utvecklas och tillämpas i arktisk miljö, såväl 
rent tekniskt som organisatoriskt. Både Hanssons och Viklunds arbeten ger även en god kun-
skap om energiplaneringen som var avgörande för gruvverksamhetens utveckling i Malm-
fälten. 

Inom det teknikhistoriska perspektivet har även Sverker Jonsson i ett antal arbeten beskri-
vit stålindustrin i Norrbotten och sambandet mellan verksamheterna inom gruvor och stålverk. 
Framförallt i de bägge arbetena NJA – stålverk i norr (1987) och Vägen mot SSAB: NJA 
(1990) ger Jonsson en översiktlig beskrivning av förutsättningarna för den norrbottniska 
järnmalmen samt en redogörelse för den äldre järnhanteringen i Norrbottens län. 

 
Inom det andra forskningsfältet, ledarskap, finns inom historieforskningen inga enskilda ar-
beten som specifikt behandlar Hjalmar Lundbohm som ledare. Däremot finns det olika arbe-
ten om ledarskap och ledarskapsteorier, samt undersökningar om de organisationsteorier som 
tillämpades under Lundbohms ledarskapstid.  
 
Ett mycket genomgripande arbete, som bland annat berör just ledarskap och organisation i 
den avgränsade tidsperiod som avhandlingen omfattar, är Ulf Erikssons Gruva och arbete, 
Kiirunavaara 1890-1990, avsnitt I-IV. (1991). I detta arbete är det framförallt avsnitt I som är 
av intresse, då den avhandlar tidsperioden 1890-1920. Här behandlar Eriksson den tidiga upp-
byggnads- och utvecklingsfasen inom gruvverksamheten i Kiruna. Arbetet avgränsas geogra-
fiskt till gruvverksamheten i Kiruna, men är trots denna avgränsning mycket bred. I det första 
avsnittet görs en grundlig analys av de tekniska förutsättningarna för starten av gruvdriften. 
Här beskrivs arbetskategorier och arbetsledning under olika perioder. Eriksson gör även en 
genomgripande presentation av gruvsamhällets systematiska uppbyggnad och LKAB:s 
delaktighet i densamma. Erikssons avhandling är den mest omfattande och djuplodande som 
gjorts i ämnet Kiruna och gruvarbete, där även samhällsbildningen och Lundbohms insatser, 
om än kortfattat, åskådliggjorts. 

Ytterligare ett arbete, som emellertid inte kan kategoriseras helt tydligt inom någon av de 
tre grupperingarna, men är av intresse då det beskriver de lokala förutsättningarna i 
samhällsuppbyggnaden ur ett genusperspektiv, är Kerstin Häggs Kvinnor och män i Kiruna; 
om kön och vardag i förändring i ett modernt gruvsamhälle 1900‒1990 (1993). Här har Hägg 
gått igenom merparten av det omfattande intervjumaterial som föreligger och främst de av 
Nordiska museets upptecknade Kiruna-minnen. Dessa intervjuer genomfördes mellan åren 
1939‒1947 och omfattar intervjuer med de kvinnor och män som bosatte sig i det nya sam-
hället vid 1900-talets början. Materialet ger en mycket målande bild av samhällsutvecklingen 
och levnadsförhållandena i det tidiga Kiruna. Här visar Hägg även hur ledarskapet inom 
LKAB utövas inom den tidsrymd som föreliggande undersökningen avser. Hägg följer upp in-
tervjuer från senare tid och kompletterar med egna intervjuer, vilket ger en unik kontinuitet i 
materialet. 
 
Eftersom avhandlingen presenteras som en historisk biografi är det tredje forskningsfältet, den 
historiska biografin, av största betydelse. I beskrivningen skall lyftas fram tre exempel på 
senare tids arbeten som tillfört denna avhandling kritiskt tänkande, framförallt i diskussionen 
om hur biografin framställs och vilka styrkor respektive svagheter, som finns i genren. Ex-
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emplen på biografier har inriktats på biograferade personer som verkat under samma 
levnadstid som Lundbohm.  Biografin som vetenskaplig metod diskuteras längre fram i detta 
kapitel under egen rubrik. 
 
Det första exemplet är Sif Bokholms En kvinnoröst i manssamhället. Agda Montelius 
1850‒1920 (2000). Bokholm redovisar i arbetet även teorier om nätverk och tankekollektiv, 
samt etiska aspekter på biografiskrivning. Just de etiska frågeställningarna är delar som varje 
biograf brottas med, men som sällan diskuteras. Här synliggör Bokholm dilemmat som kan 
orsaka kritik både för att uppgifter inte hanteras och för att de just hanteras.  

Det andra exemplet på en biografi över en person som haft samröre med Lundbohm, är 
Evert Baudous Gustaf Hallström – arkeolog i världskrigens epok (1999). Här tillför Baudou 
ett viktigt resonemang kring hur mycket av författarens egenskaper och kunskaper som 
egentligen färgar den biografiska berättelsen. Baudou och den biograferade Hallström är båda 
framgångsrika arkeologer, inom olika tidsepoker, och Baudou menar att en förförståelse för 
hur det hela slutar, kan påverka ett kritiskt förhållningssätt till den biograferade. Därför är just 
Bauduos arbete ett viktigt underlag för denna avhandlings kritiskt vetenskapliga förhållning-
sätt till den biograferade.  

Det tredje exemplet utgörs av Thomas Kaiserfelds arbete Vetenskap och karriär. Svenska 
fysiker som lektorer, akademiker och industriforskare under 1900-talets första hälft (1997). 
Genom att beskriva en specifik grupp av vetenskapsmän under en avgränsad tidsperiod, pre-
senterar Kaiserfeld en kollektivbiografisk studie där beskrivningen av ett kollektivt veten-
skapsutövande i en dynamisk period av svensk vetenskapshistoria genomlyses. Arbetet är ett 
tydligt exempel på en kollektiv biografi, där en avgränsad grupp behandlas i förhållande till 
sin samtid. Här belyses gruppens professionella och institutionella villkor i förhållande till 
akademin som verksamhet och villkoren för gruppen forskare inom fysiken. 

Ur dessa tre arbeten har viktiga aspekter på biografin som historievetenskap hämtats, och 
påverkat förståelsen av biografins styrka som vetenskapligt forskningsfält. Exemplen utgör 
även prov på både livsverksbiografins och kollektivbiografins användbarhet i den narrativa 
framställningen. 
 
Definitioner och centrala begrepp 
Eftersom avhandlingen presenteras som en vetenskaplig biografi över personen Lundbohm 
med fokus på ledarskap och nätverksbyggande, förklaras ingående olika begrepp som berör 
ledarskap. Exempelvis diskuteras det centrala begreppet patriarkalism som är ständigt närva-
rande när industri- och brukshistoria skall behandlas. Skillnaden mellan chef och ledare, in-
formell och formell ledare samt de klassiska ledarstilarna sätts in i ett historiskt perspektiv. 
Med tidsavgränsningen som ram berörs även organisationsteoretiska begrepp som var aktuella 
under Lundbohms ledarskapstid.  
 
Patriarkalism 
En biografi över en företagsledare som Lundbohm, som var verksam under 1900-talets två 
första decennier, är också en beskrivning av ett ledarskapsideal i förändring. Lundbohms le-
darskap kan även tecknas som transformationen från ett patriarkalt till ett mer professionellt 
ledarskapsutövande.  
 
Begreppet patriarkalism är i Sverige lika ofta inom familje- och genushistoria sammanknippat 
med utpräglade och dominerande bruksmiljöer uppbyggda under senare hälften av 1800-talet. 
Inom bruksrörelsen användes begreppet patriarkalism främst för att beskriva relationerna 
mellan arbetaren/arbetstagaren och bruksägaren/arbetsgivaren, där föreställningen om arbets-
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givarens självklara maktställning och arbetarens lojalitet var ledande genom arbetsgivarens 
personliga intresse för sina underlydande.11 Patriarkalism som term härstammar från det gre-
kiska patriark πατριάρχης (patriarkhēs), som betyder "fadersvälde-". Generellt anses inom 
forskningen att även patriarkalism har genomgått olika historiska stadier.12 

Det patriarkala systemet kännetecknades främst av två olika delar, dels ledarskapsutövan-
det och dels organiseringen av bruksmiljön. När det gäller ledarskapsutövandet präglas det 
patriarkala ledarskapet av en stark koppling till själva ägandet av verksamheten. Ledaren hade 
oftast ärvt sin ledarposition i egenskap av släktrelation inom en patrilinjär modell, där egen-
domar och titlar ärvdes från fäder till söner, genom den agnatiska arvsrätten.13  

Inom forskningen anges tolv huvudaktiviteter som indikatorer för att beskriva patriar-
kalism i bruksmiljön och som medel i den patriarkala politiken.14 Den patriarkala bruksmiljön 
karakteriserades alltså av olika aktiviteter som hela tiden förstärkte maktpositionerna för 
bruksägaren och därmed även beroendet för arbetstagaren. Därtill var även bruksmiljöerna 
välorganiserade med utpräglade sociala hierarkier under sträng disciplin. 
 
Här exemplifieras begreppet patriarkalism, såväl dess organisationsform som dess ledar-
skapsutövande genom en jämförelse mellan sågverkssamhället Norrbyskär, beläget ca 35 km 
söder om Umeå, och det samtida gruvsamhället Kiruna och gruvbolaget LKAB. Norrbyskär 
var ett exempel på ett utpräglat patriarkalt system medan gruvsamhället Kiruna hade en något 
annorlunda systemuppbyggnad. Där tillämpade bolaget LKAB ett patriarkalt system vad gäl-
ler gruvindustrin och den del av bostadsområdet som ägdes av bolaget, medan själva stads-
planeområdet bildade en friare samhällsform utan LKAB:s direkta inflytande.  

Rent konkret tog sig det patriarkala systemet i Norrbyskär tydliga uttryck. Eftersom Frans 
Kempe ägde hela företaget inklusive marken där sågverksindustrin var belägen och därtill alla 
bostäder samt offentliga byggnader som kyrka, affär inklusive skolbyggnad, var arbetstagaren 
helt beroende av ägaren i systemet. Förutom att Kempe förfogade över systemet utövade han i 
egenskap av ledare även rätten att diktera förutsättningarna för vem som skulle få arbeta i 
sågverksindustrin. Merparten av de som skulle komma att arbeta och bo på Norrbyskär, kom 
från Kempes huvudföretag Mo Domsjö.15 Kempe handplockade nyckelkompetenser från Mo- 
respektive Domsjöanläggningarna, för att på så sätt säkerställa den tekniska kompetensen i 
den nya sågverksanläggningen som var under uppbyggnad på Norrbyskär. En omfattande lista 
upprättades på Kempes initiativ beskrivande lämpliga arbetare, där specialkompetenser, ålder, 
duglighet samt arbetarnas eventuella och användbara barn listades.16   

Tre direkta krav från Kempe förelåg om en arbetare som var upptagen på listan kunde bli 
aktuell för anställning vid Norrbyskärs sågverk. Ett var att arbetstagaren måste svära nykter-
hetsed och gå med i den lokala nykterhetsföreningen. Det andra var att arbetstagaren skulle 
bekänna sig som kristen i den lokala pingstförsamlingen. Det tredje var att arbetstagaren 
skulle avstå från att vara med i fackföreningsarbete, eller på annat sätt stödja liknande verk-

11 Gunnar Nordström, Mo och Domsjö AB och arbetareorganisationerna intill 1940. Frans Kempes personalpolitiska 
program och Domsjö arbetareförening. Uppsala in economic history. Research report 31. (Uppsala 1993), s. 2. 
12 De olika stadierna enligt Nordström (1993),s. 6, är 1. Feodalism, jordbrukspatriarkalism. 2. Järnbrukspatriarkalism. 3. 
Gammal industripatriarkalism i fabriksmiljö. 4. Välfärdism. Den nya personalpolitiken. 
13 Agnatisk succession innebär att arvsrätt förutsätter släktskap förmedlad genom män; ibland krävs dessutom att arvingen 
själv är man. Nationalencyklopedin agnater www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/agnaterhämtad 2015-06-05. 
14 De tolv huvudaktiviteterna är enligt Nordström (1993), s. 4. 1. Bostäder, ved, liknande grundläggande arrangemang. 2. 
Gemensamhetsanläggningar av typ tvättstugor, bagarstugor. 3. Varuförsörjning, bolagshandel. 4. Allmosor, gratifikationer. 5. 
Besparingssystem, innehållen lön, sparkassor. 6. Olycksfallsförsäkring. 7. Sjukkassor, pensionskassor. 8. Fast anställning, 
livstidsanställning. 9. Kulturella anordningar som skola, bönhus. 10. Kulturella anordningar t.ex, företagsstödda föreningar, 
fester. 11. Gula arbetareföreningar – company unions. (Arbetareföreningar godkända och delvis finansierade av 
arbetsgivaren. Vid Norrbyskärs sågverk var fackföreningar inte tillåtna.)  12. Vinstandelar, aktier samt personalkonsulenter. 
15 Mo Domsjö bildades 1873 av arvingarna till Johan Christoffer Carl Kempe (1799-1872) köpman, företagare och träpatron. 
16 Mats Ahnlund, Norrbyskär. – Om tillkomsten av ett norrländskt sågverkssamhälle på 1800-talet. (Umeå 1978), s. 146. 
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samhet genom att propagera för detta. Uppfyllde arbetstagaren alla dessa tre grundkrav kunde 
denne erhålla provanställning vid sågverket.  

Utöver anställningen fick arbetstagaren även hyra rum eller lägenhet i bolagets arbetarbo-
städer. Innan hyresgästen fick flytta in i lägenheten, var denne anmodad att ta del av och un-
derkasta sig ett regelverk upprättat av bolagsledningen. Reglerna statuerade bland annat att 
man inte fick ha någon inneboende utom familjen, samt att ingen fick anordna möten eller 
sammanträden utan förvaltarens medgivande.17 Hyran betalades genom avdrag på lönen.  

Helt utan konkurrens ägde och drev ett enskilt bolag, Håknäs Handelsbolag, där Mo Dom-
sjö bolaget hade majoritetdelägarskap, den enda livsmedelsbutiken i sågverkssamhället, och i 
denna livsmedelshandel tillämpades trucksystemet.18 Trucksystemet innebar att den anställde 
kunde handla varor i affären mot kreditnota, vilken sedan avräknades vid löneutbetalningen. 
Systemet medförde att den anställde snabbt satte sig i beroendeställning till huvudägaren.  

Samhället Kiruna och bolaget LKAB hade både likheter och skillnader i systemet sett ur ett 
patriarkalt perspektiv. Inom LKAB:s egna domäner, det vill säga bostadsområden och in-
dustrianläggningar, kan stora likheter med Norrbyskär identifieras. Exempelvis ägde LKAB 
sina egna arbetar- och tjänstemannabostäder samt gemensamhetsanläggningar som tvättstugor 
och förråd, där man genom bolagskriterier styrde vem som fick bo i lägenheterna och använda 
anläggningarna.  

De första åren medverkade LKAB även till styrningen av livsmedelsförsörjning genom 
tecknande av handelsavtal som skapade monopolställning.19 Monopolställningen bröts redan 
1902, då den provisoriska järnvägen nådde fram till Luossajärvi. I samband med detta etable-
rade sig fler handelsföretag på platsen och monopolet på livsmedelsförsäljningen upphörde.  

Fram till att organisationsformen för samhället var avgjord 1908, förfogade LKAB över 
det lokala skolsystemet i egenskap av finansiär och lokalägare.20 Skolan utvecklades lokalt 
helt efter LKAB:s långsiktiga behov och strävan efter kontinuitet och kompetensutveckling 
hos nyckelanställda. Det kraftiga röstinnehavet hos LKAB:s företrädare i samhället innebar 
att LKAB även efter municipalformen hade greppet om de avgörande kommunala frågorna i 
samhället.21  
 
Under början av 1900-talet genomgick ledarskapsidealen en stark förändring inom de svenska 
industrimiljöerna, vilket även påverkade såväl Lundbohms som Kempes ledarskapsutövande 
vid respektive företag. De patriarkala ledarskapsidealen, som dem Kempe utövade på 
Norrbyskär, fick stora legitimitetsproblem, eftersom teknikutvecklingen inom industrin gick 
snabbt fram vid denna tid och ställde högre krav på meriter och fackkunskaper hos ledaren, än 
i de tidigare patriarkala företagssystemen. Detta medförde att det på sikt tvingades fram en 
annan typ av företagsledare, där det primära inte var kopplingen till familjeägandet i företaget, 
utan en tydligare koppling till fackkompetens och bredare samhällsmedvetande. Börd fick ge 
vika för kompetens och meriter.22  

Ur ett patriarkalt företagarperspektiv var detta starten på en nyare form av ledarskapspatri-
arkalism, vilket visade sig i en successiv övergång från en auktoritär till en mer didaktisk pat-
riarkalism, där synen på ledarskapets mål och medel i systemet och sambandet dem emellan 
blev tydligare. Ungefär samtidigt med denna utveckling togs även ett mer samlat grepp från 
arbetsgivarsidan till att organisera sig i fråga om förhandlingar och utbildningar. För detta 

17 Ahnlund (1978), s. 197. 
18 Ibid, s. 166. 
19 Se vidare Kap III:III 
20 Se vidare Kap III:II 
21 Se vidare Kap III:II 
22 Se även Tomas Matti, Professionella patriarker. Svenska storföretagsledares idel, praktik och professionaliseringsprocess 
1910-1945. Uppsala Studies in Economic History 75. Diss. (Stockholm 2006), s. 26.  
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bildades Allmänna Arbetsgivareföreningen (AAF) 23 1902, SJF, Svenska Järnindustriförbun-
det 1906 och senare Sveriges industriförbund (SIF) 1910. Ur dessa organisationer växte efter 
hand fram mer konkreta förslag på utbildningsinsatser för ledarskap inom företagen. Redan 
1909 startade den första handelshögskolan i Sverige med liknade utbildningar i Europa som 
förebilder.24 Detta i sin tur medförde att efterfrågan på ett mer professionellt ledarideal ökade, 
samtidigt som det renodlade patriarkala ledarskapet blev mindre efterfrågat.  

Sett ur ett ledarskapsperspektiv verkade Lundbohm under en tidsperiod då en transformat-
ion skedde från det traditionella patriarkala ledarskapet, vilket var mer konkret och riktade sig 
mot personer, till den mer professionella och rationella ledarskapet, som var abstrakt och rik-
tat mot systemet. Lundbohm hade alltså inte ärvt sitt ledarskap utan förvärvat detta. 
 
Sammanfattningsvis kan Lundbohms ledarskapssituation beskrivas på så sätt att en patriarkal 
organisationsform kolliderade med en mer meritokratisk och rationell organisationsform En 
stegvis transformation av företagskulturen pågick samtidigt inom LKAB från ett patriarkalt 
system mot ett professionellt, men i ett betydligt snabbare tempo än i det Lundbohms ledar-
skapsutövande förändrades.  
 
Begreppet chef och ledare 
Begreppen chef respektive ledare har olika innebörd. Sett i ett historiskt perspektiv är termen 
chef möjligen mer associerad till en person som ledde ett företag likt LKAB vid sekelskiftet 
1900. Chef är enkelt utryckt benämningen på en position i en formell befattning inom en or-
ganisation, vilken en person blivit tilldelad eller sökt till utifrån en kvalifikation som krävts 
för nivån i organisationens hierarki.25 

Exempelvis så skedde rekrytering till olika chefsnivåer inom det tidiga LKAB ofta genom 
att en medarbetare befordrades till chef med anledning av förvärvade kunskaper inom sitt 
fackområde. En borrare blev borrförman, en ingenjör blev överingenjör och så vidare. Chefer 
utsågs oftast utifrån sin tekniska kompetens inom verksamheten.26  

Mellanchefer som exempelvis förste gruvingenjör ingick även i ledningsfunktioner i kret-
sen kring ledaren i organisationen beroende på vilken nivå chefen var placerad på, men intera-
gerade inte direkt med organisationens styrelse. Direktiven till mellanchefen kom från leda-
ren. 

Begreppet ledare har även en annan innebörd där betoningen ligger mer på personliga 
egenskaper, vilket innebär att en person utses till ledare. Man förvärvar ledarskapet utifrån sin 
person. Ledaren har, till skillnad mot chefen, ett tydligt uppdrag att förmå gruppen (organi-
sationen, företaget) att inrikta sina förmågor och ansträngningar att nå ett gemensamt mål, 
oftast beskrivet i en målformulering eller vision. Ledaren har även uppdraget att samspela 
med representanter i andra grupper utanför den egna gruppen för att nå målet. 27 Inom forsk-
ning om ledarskap har man en ganska samstämmig uppfattning om skillnaden mellan ledare 
och chef.28  

23 Senare ansluten till Svenska Arbetsgivare Föreningen (SAF). 
24 Matti (2006), s. 21. 
25 Se Maria Bergengren, Organisation och ledarskap. Om organisation och dess människor. Bonnier Utbildning. Daleke 
Grafiska AB. (Stockholm 2001), s. 125, samt även Sten Jönsson, Lars Strannegård, Ledarskapsboken. Liber. Sahara Printing, 
Egypten. (Stockholm 2009), ss. 22-23. 
26 Ulf Eriksson, Gruva och arbete. Kiirunavaara 1890-1990. Avsnitt I. Ekonomisk-historiska institutionen Uppsala 
universitet. Diss. Reprocentralen HSC. (Uppsala 1991), s. 94. 
27 Se Lars-Erik Wolvén, Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. – om ledarskap, organisering, kultur och 
kompetens. Studentlitteratur. (Lund 2000), s. 252. Se även Birgitta Ahlstorp, Ledarskap ur ett ledningsperspektiv. 
Teambyggare, innovatörer, nätverkare och dirigenter. Diss. Samhällsvetenskapliga fakulteten Lunds universitet. (Lund 2003), 
ss. 21-23. 
28 Se Jönsson, Strannegård (2009), s. 34. Se även Birgitta Ahlstorp Birgitta, Rollmedvetet ledarskap. Om chefsroller och 
ledningsstilar i strategisk samverkan. Liber. (Stockholm 1998), ss. 32-33. 
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En annan viktig aspekt på ledarskapet inom LKAB under Lundbohms tid inom företaget, är 
den formelle och informelle ledaren. Den formelle ledaren var utsedd av en högre chef eller 
organisationens styrelse. Det kunde vara i egenskap av fackkompetens eller genom ancienni-
tetsprincipen, det vill säga att man befordras till högre chefsbefattning som följd av antalet 
tjänsteår i företaget.29 Lundbohm var både formell och informell ledare under sin 
verksamhetsperiod inom LKAB. Formellt blev han disponent 1900 och verkade som sådan 
fram till sin pensionering vintern 1920/21. Informellt fungerade han som hela koncernens 
ledare från 1907, mycket med anledning av hans starka personifierning av gruvverksamheten i 
Malmfälten och hans i övrigt breda engagemang i en rad olika frågor. Formellt var han ledare 
för gruvverksamhetens tekniska utveckling i Kiruna, men informellt var det förste gruvin-
genjör Gustaf Wallin (1871‒1940) som ledde arbetet. På samma sätt var förste byggnads-
ingenjör Bengt Lundgren (1857‒1921) den informelle ledaren när det gällde samhällsut-
vecklingen i Kiruna. 
 
All form av ledarskap medför även en position för maktutövande i olika former, oavsett vil-
ken nivå eller historisk tid ledaren verkar i. Graden av makt grundar sig i på vilket sätt ledaren 
erövrat ledarskapet och kombinationen av hur organisationen som ledaren verkar i är konstru-
erad. Generellt kan man beskriva makten i ledarskapet utifrån tre olika faktorer som benämns 
maktbaser. Dessa tre maktbaser är expertmakt, karismatisk makt samt positionsmakt.  

Expertmakten grundar sig på dels en speciell kompetens och dels en överlägsen sakkun-
skap. Den karismatiska makten har sin grund främst i personlig utstrålning, engagemang och 
förmågan att skapa förtroende. Positionsmakten, slutligen, vilar på den formella positionen 
inom ett klart definierat område.  
 
Utgångsläget för att beskriva ledarstilen hos både nutida och historiska ledare, är de tre klas-
siska ledarstilarna, vilka brukar beskrivas som den auktoritära, den demokratiska och låt gå- 
stilen.  

1. Den auktoritära ledaren ger direkta order, pekar med hela handen och tillämpar för det 
mesta en envägskommunikation. I den expanderande industrimiljön vid sekelskiftet 
1900, var det en dominerande ledarstil som hade nära koppling till det militära syste-
met. Systemet tillämpades inom väg- och järnvägsarbeten under lång period. Inom 
kommunikationsområdet fanns exempelvis Väg- och vattenbyggnadskåren, vilken var 
direkt kopplad till försvaret med dess hierarkiskt uppbyggda befälsordning. Här finner 
man arbetsledartitlar som vägöverste, vägmajor, väglöjtnant med flera. 

2. Den demokratiska ledarstilen var sällsynt inom de tidiga industrimiljöerna strax efter 
sekelskiftet 1900. Ledarstilen kunde återfinnas bland lägre chefer inom LKAB:s verk-
samhet, till exempel bland lagbasar och i viss mån bland förmännen. Utifrån det inter-
vjumaterial som använts i denna studie, kan flera exempel på demokratiska ledartyper 
inom LKAB identifieras. Den demokratiska ledarstilen återfinns främst bland gruv-
fogdarna och de lägre chefsnivåerna.30 

3. Slutligen låt gå- ledarstilen: i vår samtids ledarskapsbeskrivningar karakteriseras oftast 
denna typ av ledare som passiv i fråga om beslutsfattande och ansvar. Kännetecknande 
för låt gå ledarstilen är även att ledarprofilen sällan har en egen stil och gärna följer 
med aktuella trender. Ledarstilen var vanligt förekommande under järnvägsbygget 
Malmberget – Narvik/Victoriahavn då både korruption och fusk med arbetsuppgörel-

29 Nils Meinander, Gränges – En krönika om svensk järnmalm. OY Tilgmann AB:s Boktryckeri. (Helsingfors 1968), s. 341. 
30 Eriksson (1991) Avsnitt I, s. 268. 
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ser stundtals var mer regel än undantag.31 Ledarstilen beskrivs utförligt av Gustav 
Rosén (1876‒1942) i boken Förhållanden och missförhållanden vid Ofotenbanan 
(1902), där Rosén beskriver olika ingenjörers förehavanden i arbetet och ger ett exem-
pel på en arbetschef med låt gå ledarstilen: 

Efterträdaren, baningenjör Hj. Fogelmarck, karakteriseras som gentleman, dug-
lig och arbetsam. Han lärer hafva svårt att gifva klart besked och vågar ej fram-
ställa några invändningar mot överingejörens mången gång befängda befall-
ningar.32  

 
Organisationsteorier 
Gruvbolaget LKAB:s organisationsform utvecklades strax efter sekelskiftet 1900 ur tre av de 
vanligast förekommande teoretiska organisationsformerna. Det tre organisationsformerna 
kunde identifieras mer eller mindre i LKAB:s organisation under Lundbohms ledarskapstid. 
Den första var den efter Max Webers (1864‒1920) modell kallade Byråkratiska skolan. En 
andra organisationsform benämns oftast den Administrativa skolan,33 uppkallad efter Henri 
Fayol (1841‒1925).34 Den tredje modellen Scientific Management, eller Taylorism som den 
även kallades, efter Frederick Taylor (1856‒1915).35 Lundbohm hade kommit i kontakt med 
alla tre former- i samband sina resor i Europa, Kanada och USA och var därför någorlunda 
bevandrad i systemen.  
 
Organisationsformen för den byråkratiska skolan kan beskrivas som en mindre utarbetad 
handledning i effektivitet. Grundstenarna i organisationsformen utgörs av begreppen kontroll 
och disciplin. Weber ansåg att en organisation måste ha en fullständig kontroll över alla delar 
i organisationen. Kontrollen utgjordes främst av mätpunkter i organisationens olika delar, 
exempelvis ekonomi, logistik, kommunikation, marknadsföring och- personalhantering.  

För att uppnå kontroll i systemet lade Weber stor vikt vid av att hantera varje moment hur 
litet det än var, med stor disciplin. Det verktyg han använde sig av och som gett namn till 
själva formen, är att kommunicera alla delar skriftligt, för att kunna föra statistik och 
utvärdera varje moment. Grunden i systemet beskrev Weber som att man måste skilja den 
legala makten från den traditionella. För att konkretisera detta beskrev han det som sex olika 
”element”, vilka tillsammans utgjorde styrsystemet i modellen. De olika elementen var: 

1. Klar och detaljerad ansvarsfördelning, där varje uppgift bryts ned i sina beståndsdelar 
och varje anställd därigenom blir specialist på något. 
 

2. Hierarkisk organisering, där varje lägre anställd kontrolleras och övervakas av någon 
på högre nivå, och dessutom på motsvarande sätt är ansvarig för den/dem som är un-
derställda. 

 
3. Ett sammanhängande system av regler som styr organisationen och som definierar så-

väl det område som man bestämmer över som hur olika arbetsuppgifter skall genom-
föras. 

 

31 Gustaf Rosén, Förhållanden och missförhållanden vid Ofotenbanan. Upptecknade af Gustaf Rosén. Författarens förlag. 
(Gällivare1902), ss. 16-29. 
32 Ibid, s. 9. 
33 Bergengren (2001), s. 81. 
34 Ibid, s. 79. 
35 Wolvén (2000), ss. 36-38. 
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4. Administratörer som utses på grund av tekniska kunskaper och expertkännedom samt 
utifrån sin förmåga att bidra till organisationens mål, något som i sin tur utgör grunden 
för byråkratins rationella handlande och effektivitet. 

 
5. Befordran i organisationen utifrån anciennitet eller prestation eller kombination av 

dessa båda variabler. 
 

6. Strikt åtskillnad mellan privata och offentliga inkomster, där de anställda inte äger nå-
gon del av organisationen och heller inte kan använda sin position för privat vinning. 

 
Den andra organisationsformen, den administrativa skolan är en vidareutveckling av den by-
råkratiska skolan, där begreppet linjestabsorganisation för första gången används. I klartext 
innebar det att organisationens administrativa delar utvecklades, och Fayol utarbetade fem 
viktiga komponenter som han ansåg måste finnas med i en väl fungerande organisation. Dessa 
fem var planera, organisera, leda, samordna och kontrollera. Strukturen som kom att för-
kortas ”POLSK”, blev det administrativa verktyget för att effektivt styra organisationen.  
 
Taylorism som organisationsteori innebar helt kort att fokus lades på själva ledandet av arbe-
tet. Tanken var att hela tiden utbilda och utveckla, både systemet och individen. Orsaken till 
att Taylor ansåg att individens specialistkunskaper skulle utvecklas, var de negativa tendenser 
som uppstod i företag när rationaliseringskrav framställdes. Taylor såg bland annat att arbe-
tarna visade en rädsla för att förlora sitt arbete vid ökad effektivitet. Han såg även att en brist-
fällig ledning gjorde att arbetarna slöt sig mot ledningen. Vidare identifierade han ineffektiva 
regler för arbetets genomförande, vilket han ansåg medförde omfattande resursslöseri för or-
ganisationen.36 

Utifrån dessa iakttagelser utformade han fyra huvudprinciper för att motverka dessa miss-
förhållanden i företagsorganisationer. Dessa var: 1. Standardisering av arbetsredskap och 
arbetsuppgifter. 2. Arbetsdelning mellan företagsledare och arbetare. 3. Rationellt urval av 
de skickligaste arbetarna. 4. Arbetslön som motsvarar prestation.37 

1. Vad Taylor menade med standardisering av arbetsredskap och arbetsuppgifter, var att 
genom tidsstudier utarbeta en mall för vad varje moment i en produktion skulle ha för 
tidsåtgång. Genom detta kunde man sedan avgöra vilken individ av arbetarkåren som 
lämpade sig bäst för ett visst moment. Utifrån dessa underlag kunde sedan produkt-
ionen planeras på ett för företaget rationellt sätt.  

2. Vidare ansåg Taylor att den andra principen, arbetsdelning mellan företagsledare och 
arbetare, var nödvändig för att skilja den intellektuella delen av en arbetsuppgift från 
den manuella. Till den intellektuella delen av arbetet räknade Taylor in den övergri-
pande planeringen innehållande bland annat ekonomi och strategi. Till den manuella 
delen hänförde Taylor själva utförandet i olika former, beroende på vilken bransch 
som var aktuell. Taylor fastslog även i sin teori att utförandedelarna i den manuella ar-
betsuppgiften skulle delas in i enkla små beståndsdelar, så att de kunde bli mätbara. 

3. Den tredje tesen, att göra ett rationellt urval av de skickligaste arbetarna, beskrev 
Taylor som att placera varje arbetare på ett arbetsmoment där dennes duglighet och 
kraft bäst kom till systemets och den enskilde arbetarens förtjänst. Här kunde den en-
skilde arbetaren även beredas möjlighet att utveckla sin specifika färdighet, för att yt-
terligare stärka och utveckla hela produktionskedjan. 

36 Frederick Winslow Taylor, Rationell arbetsledning. Taylor-systemet. Almqvist & Wiksell Boktryckeri A.B. (Uppsala 
1913), ss. 6-7. 
37Ibid, s. 21. 
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4. I sin fjärde tes, arbetslön som motsvarar prestationen, menade Taylor att framgångs-
rika arbetare mycket väl kunde öka sin effektivitet ytterligare, om de fick mer i lön än 
vad som var brukligt för just det specifika arbetsmomentet. I sin arbetsvärdering 
gjorde Taylor en omfattande beskrivning av olika arbetsmoment och samtidigt också 
en grundvärdering av arbetsmomentet som prissattes.   

 
En central del i Taylors teori, som tillämpades, var lönesättning i förhållande till arbetsmo-
ment och utförande. Generellt tillämpades ackordssystemet för de flesta moment inom kollek-
tivet till en början, men ganska snart utvecklades ett system för att premiera arbetsmoment 
som direkt påverkade produktionsresultatet. Framförallt handlade det om att premiera duktiga 
skjutare och brytare. Brytarens arbete kunde exempelvis inte direkt kopplas till produktions-
mängd, eftersom det även var en form av skydds- och tillgänglighetsarbete. Därför infördes 
utöver ackordslön en fast lön för dessa kategorier, vilket innebar att skickliga arbetare inom 
området kunde premieras och därmed även utvecklades och stannade kvar längre tid vid ar-
betsmomentet.38 

Senare utvecklades även lönesystemet med att utverka andel i vinst för högpresterande ar-
betare med ett bonussystem, där ett visst antal ören erhölls för uppnådda tusental ton som 
uppnåtts inom en bestämd produktionstid. Systematiskt tillämpades här Taylors teser nummer 
tre och fyra. 

LKAB använde Taylorismen även när man startade insatser för kompetensutveckling för 
personal inom framförallt mekaniska verkstaden, där man tidigt insåg att det behövdes en 
vidareutbildning för att bland annat utveckla maskinkomponenter och borraggregat. 

Under senare delen av Lundbohms ledarskapsperiod utvecklade LKAB sin organisations-
ledning enligt Fayols principer i riktning mot en linjestabsorganisation, vilken är den vanlig-
aste i organisationsformen även i vår samtid. Sammanfattningsvis tillämpades olika delar av 
alla dessa tre organisationsformer mer eller mindre vid LKAB redan under Lundbohms ledar-
skapstid 1898-1921. När själva gruvbrytningen startade omkring 1901/1902 tillämpade bola-
get en noggrann kontroll över de olika grundmomenten i processen brytning, bergfrakt och 
transport, helt i enlighet med Webers byråkratiska skola. 
 
Tankestilar och tankekollektiv 
Lundbohms nätverksmiljöer återfinns inom olika verksamhetsområden som kultur- och konst 
där begreppet kultur bland annat innefattar musik, litteratur, fornforskning.39 Vidare återfinns 
nätverken inom vetenskap, politik, industri och inom det allmänna föreningslivet. Det är just 
denna typ av socialt nätverksbyggande som Lundbohm påbörjar redan under studietiden vid 
Chalmers då han engagerar sig i studentföreningen. Lundbohms inträde i yrkeslivet innebar 
främst arbete under sommarhalvåret. Under vintermånaderna kom han att bli aktiv inom ett 
flertal föreningar och sällskap i Stockholms kulturliv.  

Begreppet tankekollektiv innebär helt kort att personer som delar en åsikt i en specifik 
fråga lierar sig med varandra och tillsammans utvecklar frågeställningen i grupp. Gruppen 
utgör då en form av tankekollektiv. Ett tankekollektiv är inte en grupp i fysisk mening, utan 
den enskilde ingår i andra fysiska grupperingar i form av exempelvis föreningar eller 
organisationer men man delar åsikten om den specifika frågeställningen i ett tankekollektiv. 
Sif Bokholm refererar till den kände kunskapssociologen Ludwik Fleck (1896‒1961) och 
dennes teorier om just tankekollektiv och tankestil.  

38 Eriksson (1991) Avsnitt I, s. 285. 
39 Fornforskning kan i vår samtid jämföras både med arkeologi och historia.  
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Flecks huvudteori om tankekollektivet är att ”tänkandet och idéskapandet sällan utgår från 
en enskild individ utan är resultatet av en social aktivitet.” 40 Fleck identifierar vidare två ty-
per av tankekollektiv. Det ena är det tillfälliga som uppstår då två eller några fler människor 
utbyter tankar i en viss speciell fråga. Det andra är när det uppstår ett mer stabilt resonemang 
kring en specifik frågeställning, som fortlever i en social gruppering, en förening. Bengt Li-
liequist har gjort en fördjupad studie om Flecks teorier om tankekollektiv och tankestilar, och 
i analysen lyfter Liliequist fram en väl funnen bild av Fleck när det gäller just tillhörighet till 
tankekollektiv, oavsett vilken tankestil man företräder. Fleck menar, tolkar Liliequist att: 

Man kan vara kristen utan att tillhöra den kristna kyrkan, dvs. man kan ansluta sig till 
samma tankestil som kyrkan utan att formellt tillhöra kyrkans gemenskap (församling) 
eller dess inre krets.41 
 

När man studerar sammansättningen i de tankekollektiv som Lundbohm är del i, kan man 
urskilja två sfärer av tankekollektiv. Det ena innefattar personer som delar Lundbohms in-
tresse för medlemskap i vetenskapliga och kulturella organisationer och föreningar. Det andra 
samlar personer som på något sätt finns representerade inom politik- och industrimiljöer, där 
Lundbohm har sin huvudsakliga sysselsättning som ledare. Lundbohm kom att nyttja dessa 
bägge tankekollektiv i sitt ledarskapsutövande på ett strategiskt och verkningsfullt sätt. 
 
Nätverk 
Risken är överhängande i en historisk biografi att huvudpersonen i berättelsen får för mycket 
fokus på bekostnad av andra aktörer. Detta kan innebära att den omkringliggande berättelsen 
lätt tappar konturen och den biograferade framställs avskild utan sammanhang med händelse-
utvecklingen i sin egen samtid. Därför är det nödvändigt att lyfta in huvudpersonen, i det här 
fallet Lundbohm, i ett större tankekollektiv av människor och miljöer i sin samtid. Lund-
bohms sociala nätverksbyggande vävs därför in i den biografiska berättelsen för att på så sätt 
placera Lundbohm i en kontext i sin samtid. I vår egen samtid benämner vi oftast fenomenet 
som sociala nätverk. Men hur skall man förhålla sig till begreppet i ett historiskt perspektiv, 
finns det något lämpligt ord för det? Eller kanske skall vi se det som Einar Hreinsson och 
Tomas Nilson, vilka resonerar om begreppet i termen att alla nätverk är sociala.42 Termen 
socialt nätverk, anser de bägge, utgör i sig en tautologi, en dubbelsägning. Per definition, an-
ser de, är alla nätverk sociala i sina relationer. Hreinsson och Nilson väljer att definiera be-
greppet enligt följande:  

[…] -en varaktig, frivillig, icke-formaliserad mellanmänsklig förbindelse där hierarkisk 
relation inte kan uteslutas. Nätverkets huvudfunktion är utbyte, reproduktion och sam-
manhållning samt utestängning eller ”rekrytering.43 

 
När det gäller Lundbohms organiserade relationer återfinns dessa främst inom grupperingarna 
intresseorganisationer och ordensällskap.44 Bland intresseorganisationer kan nämnas 
exempelvis arbetsgivargrupperingar som Hantverks- och Industriföreningen samt Ingenjörs-
vetenskapsakademien. Ordensällskapen kan exemplifieras med Idun, S.H.T. och Cityklubben i 

40 Sif Bokholm, En kvinnoröst i manssamhället. Agda Montelius 1850-1920. Stockholmia förlag. Diss. (Stockholm 2000), s. 
23. 
41 Bengt Liliequist, Ludwik Flecks jämförande kunskapsteori. Umeå Universitet. Diss. (Umeå 2003), s. 51. 
42 Einar Hreisson, Tomas Nilson, Nätverk som social resurs – Historiska exempel. Studentlitteratur. (Lund 2003), ss. 7-8. 
43Ibid, s.107. 
44Med termen intresseorganisation avses i denna undersökning exempelvis handels-, fabriks-, hantverks- och 
industriföreningar. Med termen ordensällskap avses i denna undersökning exempelvis frimureri och övriga ordnar och 
sällskapsklubbar.  
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Stockholm och Vasaorden. Till de icke organiserade relationerna hör de informella sociala 
nätverken, vilka Lundbohm använde för att skapa ett eget socialt kapital.45 

Syftet med Lundbohms nätverksbyggande kan beskrivas enligt företagsekonomen Bengt 
Johannissons teori, enligt vilken företeelsen i huvudsak har två bärande delar:46 

1. Att ge tillgång till resurser för att förstärka nätverksbyggarens handlingspotential. 
2. Att öka närverksbyggarens sociala trovärdighet, att legitimera denne. 

 
Det finns två grundformer av relationer i nätverksaktionen. En form kan betraktas som pakt, 
där relationen i första hand syftar till ett kortsiktigt resultat inom en bestämd verksamhet, mot 
ett specifikt mål. Detta är vanligast inom affärsallianser där pakter avlöser varandra i förhål-
lande till när ändamålet är uppfyllt, det vill säga när affären är avslutad. En annan vanlig alli-
ans där pakten tillämpas är då konflikter uppstår och länder eller grupperingar sluter allians-
pakter för att nå ett mål. Även inom politiska miljöer förekommer allianspakter. Den andra 
formen av allians är att betrakta som en långsiktig relation, en intressegemenskap som bygger 
ett socialt nätverk med andra aktörer inom samma intressesfär. Lundbohm byggde sociala 
nätverk för att nå det kvalitativa utbytet på lång sikt.  
 
Avgränsning och källor 
Avgränsning 
Undersökningens fokus omfattar i första hand tidsperioden 1898‒1921 som är den period 
Lundbohm verkade som ledare inom gruvindustrin. Även en belysning av Lundbohms upp-
växt och studietid samt inträde i arbetslivet och tiden fram till 1898 görs, då Lundbohm till-
träder chefsposten vid LKAB i Luossavaara vårvintern 1897/98.  

Undersökningsperioden är en expansiv tid inom svensk- och internationell industria-
lisering. Dessutom sker en omfattande förändring i det svenska samhället inom exempelvis 
politik och samhällsfrågor vilket påverkar utvecklingen både inom företaget LKAB och sam-
hällsuppbyggnaden i Kiruna och Tuolluvaara.  

Huvudargumentet till avgränsningen är främst Lundbohms verksamhetstid som ledare för 
gruvverksamheten i Kiruna 1898‒1921. Tiden närmast efter Lundbohms verksamhetsperiod 
inom LKAB kommer även att kort beröras, detta för att urskilja om LKAB:s engagemang för 
exempelvis samhällsfrågor kvarstår efter Lundbohms frånträde som ledare och chef. 

Ambitionen är inte att genomföra en fullständig nätverksanalys med beskrivande socio-
gram, utan snarare att enkelt kartlägga relationsdata i tabellform.47 Synliggörandet av dessa 
relationsdata visar på hur Lundbohm bygger sitt sociala nätverk inom olika tankekollektiv och 
hur han även utnyttjar dessa relationer i sitt ledarskap längre fram i livet.  
 
Olika typer av källor 
Avhandlingens källmaterial består i huvudsak av brevkorrespondens ur LKAB:s och Kungliga 
bibliotekets arkiv, intervjumaterial, bilder, offentliga handlingar, tidskrifter- och dagstidningar 
samt för ämnet relevant litteratur. En försvårande omständighet vad gäller källorna, är att 
Hjalmar Lundbohm gav direktiv till sin broder Sixten Lundbohm att låta bränna alla sina dag-
böcker, privata brevkorrespondens, bilder och övriga privata dokument. Detta begränsar gi-
vetvis källornas bredd. Men mottagarkorrespondens från Hjalmar Lundbohm till andra perso-
ner återfinns i stor mängd i flertalet andra arkiv vilket gör att en del av skildringen hjälpligt 
kan rekonstrueras. Dessutom finns i LKAB:s arkiv avsända brev med svar från motagaren i 
riklig omfattning.  

45 Lundbohms deltagande i olika föreningar, sällskap, organisationer med mera, se bilaga 6. 
46 Bengt Johannisson, “Buisness Formation – A Netwoek Approach”. Scandinavian Journal of management, volume 4, 
number 3,4, 1988. ( Stockholm 1988), s. 97. 
47 Se bilaga 5. 
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Att använda sig av intervjumaterial där man själv inte ställt frågorna och där informanterna 
inte längre finns tillgängliga för eventuella följdfrågor eller förtydliganden, gör hanteringen 
av materialet svårare. Dessutom har fragment av intervjuerna i det aktuella materialet arbetats 
in i tidigare generella texter om det tidiga Kiruna, ofta då utan källhänvisning. Detta har i 
vissa fall medfört att mytbildningar odlats och direkt felaktiga påståenden förstärkts. Inter-
vjuer används som källor utifrån i huvudsak fyra olika källmaterial fördelade på olika tidspe-
rioder. Tre av de fyra intervjumaterialen är ljudupptagningar vilka inte har bearbetas av inter-
vjuaren, varför dessa kan anses uppfylla kraven på oberoende. Detta gör att tre primärkällor 
av intervjumaterialen kan anses som mindre påverkade i hanteringen. En av de fyra intervju-
källorna är förda anteckningsböcker som senare transkriberats till maskinskrift. 

1. Det första intervjumaterialet avser de intervjuer som Nordiska Museet genomförde 
åren 1939‒1947 på uppdrag av dåvarande landsantikvarien Norrbottens län, Hans 
Beskow.  Materialet benämns Kirunaminnen och omfattar ca 200 intervjuer. I denna 
studie benämns materialet KM. Intervjuerna genomfördes av etnologen Astrid Odstedt 
(1899‒1957).  De ca 200 intervjuerna i KM, är gjorda med individer som kom till Ki-
runa före 1901 eller i samband med samhällets födelse.48 Materialet har en rik variat-
ion där bägge könen är representerade, samt spänner över ett flertal yrkeskategorier 
och samhällsställningar varför det ger en bred bild av de tidigaste förhållandena i sam-
hället. Merparten av intervjuerna finns utskrivna som maskinskrivet textmaterial. Ori-
ginalanteckningarna som användes vid själva intervjutillfället finns även dessa beva-
rade och är tillgängliga hos Norrbottens museum. 

2. Det andra stora intervjumaterialet, vilket är producerat av Sveriges Radio, ingår i en 
serie som benämns LKAB-resan 1952. Detta källmaterial, fortsättningsvis benämnd 
LR, består av 35 intervjuer där personer är utfrågade om sina upplevelser och livet i 
tidiga Malmfälten. Gemensamt för de intervjuade är att de samtliga var verksamma i 
Malmfälten före år 1900. Intervjuerna vilka är upptagna på så kallade stålband är nu-
mera överförda till digitalt media av Arkivet för ljud och Bild (ALB). Intervjuerna 
som genomfördes av journalisten Lars Madsén (1904‒1974) presenterades som ett 
radioprogram med en sammantagen sändningslängd av ca. 45 minuter. Totalt är det in-
spelade materialets omfattning ca.14 timmar. Materialet är mycket varierat då både 
kvinnor och män är intervjuade. En brist i materialet är möjligen att det inte förekom-
mer någon intervju med någon arbetsledare eller högre chef i LKAB. Detta kan ge en 
något tillrättalagd bild av vissa händelser, bland annat i intervjuer där arbetskonflikter 
behandlas. 

3. Det tredje intervjumaterialet som används är de av dåvarande kultursekreteraren i Ki-
runa kommun, Elin Andersson (1926‒2003), initierade intervjuer av gamla Kirunabor. 
Intervjuerna vilka genomfördes av Inger Paine (1923‒2004) under åren 1975‒1978, 
avsåg att inhämta minnen och berättelser av de kvarvarande äldre från Kiruna under 
samhälles pionjärtid. Materialet omfattar 30 bandade intervjuer varav tolv är med 
kvinnor och arton med män. Intervjumaterialet är inte transkriberat, men finns till-
gängligt på kassettband och förvaras i Lapplandssamlingen i Kiruna stadsbibliotek. En 
kopieuppsättning av intervjumaterialet finns även i Norrbottens museums arkiv. I 
denna studie benämns materialet som KB. 

4. Ett fjärde intervjumaterial är de som utgörs av intervjuer gjorda 1954, med personer 
anknutna till Tuolluvaara gruva och samhälle. Intervjuerna syftade bland annat till att 
få en bild av det tidiga förhållandena vid Tuolluvaara gruva och samhälle. Intervjuerna 

48 Samhället Kirunas tillblivelse anges till den 27 april 1900 då regleringsplanen för samhället antogs. 
                                                            



S i d a  | 18 

genomfördes av Erland Branteryd (1921‒1980) samt Bertil Lundmark (1922‒1989).  
Intervjuer är gjorda med åtta personer, sju män och en kvinna, vilka påbörjade sin an-
ställning vid TGA före 1910. Materialet vilket i denna studie benämns TI, är numera 
digitaliserat och förvaras vid LKAB:s arkiv i Kiruna. En utskrift av intervjuerna finns i 
två uppsättningar. En obearbetad version samt en version där företrädare för TGA låtit 
göra kommentarer till olika påståenden av de intervjuade. 

 
För att komplettera det tidiga intervjumaterialet och övriga angivna källor, görs även en 
granskning av Svenska Gruvindustriarbetareförbundets avdelningar 12 och 13 protokolls-
handlingar.49 Dessa finns deponerade hos Föreningsarkivet i Norrbotten administrerat av 
Norrbottens museum. Handlingarna ger en beskrivande bild av de tidiga skeendena i 
samhällsutvecklingen, där många frågor får en något annorlunda belysning än den i litteratu-
ren och den muntliga traditionen. Inom Norrbottens museums samlingar finns även dagstid-
ningarna Norrbottens-Kuriren och Norrländska Socialdemokratens originallägg från tidning-
arnas start. Fotograferat som mikrofilm finns även Luossavarebladet, en lokal tidning i Malm-
fälten vilken gavs ut fram till omkring 1904, samt Norrskensflamman. Detta material ger till-
sammans en god allmänbild av hur samhällsutvecklingen uppfattades av media. Dessutom ges 
ett centralortsperspektiv från Luleå/Bodenområdet av olika händelseförlopp i det tidiga Ki-
runa och Tuolluvaara. Rikstidningar som används i undersökningen för att få en nationell be-
lysning är främst Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 

I användandet av just dagstidningar som källor bör man vara medveten om den enskilda 
tidningens politiska utgångspunkt. Detta innebär att hänsyn måste tas till dels tidpunkten för 
artikelns produktion, dels bakgrunden till densamma och varför den skrivs. Den sociala kon-
texten innebär i klartext att samma händelse kan beskrivas helt olika i de tidningar som an-
vänds i undersökningen. Man måste med andra ord ha en mer kritisk syn på artikeln som 
källa. I vilket sammanhang skrevs den och för vilket ändamål?  
 
Metoder 
Biografin som vetenskaplig metod 
Avhandlingen kommer i huvudsak att presenteras i form av en historisk biografi eftersom en 
sådan kan belysa personen Lundbohm i en historisk kontext i ett både nationellt och internat-
ionellt perspektiv.  
 
Ordet biografi kommer från grekiskan biographia, av bios, liv, och graphō, skriva. Den som 
skriver biografin kallas för biograf. En av den historiska biografins egenskaper är att gå på 
djupet i en persons aktiviteter och ställa dessa i relation till samtiden och framförallt att skriva 
fram personens ställning och roll i samhällsbilden. En överhängande risk finns emellertid att 
den historiska biografin tenderar att gå in i ett större djup än nödvändigt för att beskriva ett 
händelseförlopp där den biograferade har en specifik roll. Därför är det hela tiden en balans-
gång mellan den biograferade personen och dess samtid. Eller som Jan Romain formulerar 
det: 

Historikern ser genom kikarsiktet, biografen genom förstoringsglaset.50 
 
En historisk biografi har i grunden tre komponenter som även samverkar i olika utsträckning. 
Dessa grundkomponenter brukar beskrivas som en persons gärningar, samt dennes moraliska 

49 Gruvs avdelning 12 avser gruvarbetarna i Kiruna och Luossavaara, avdelning 13 avser gruvarbetarna i Tuolluvaara. 
Folkrörelsens arkiv i Norrbotten. 
50 Jan Romain, , Die Biographie. Einführung in ihre Geschichte und ihre Problematik. (Bern 1948), s.119. 
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och intellektuella halt. Dessa tre grundkomponenters relativa tyngd sinsemellan kan variera 
över tid utifrån den biograferades livsberättelse och tillgången på källmaterial.  

När det gäller att på något sätt uppordna olika typer av biografier, så finns det några sam-
manfallande åsikter om detta inom det vetenskapliga biografiskrivandet. Carina Nynäs reso-
nerar i sin omfattande avhandling Jag ser klart. Synen på den heliga Birgitta i svenska 1900-
talsbiografier (2006) på samma sätt som historikern Gunnar Eriksson gör, vad gäller beskriv-
ningen av de fyra olika huvudbiografityperna. Eriksson presenter dem som monumentbiogra-
fin, psykobiografin, existentiella biografin samt den traditionella livsverks- och yrkesbiogra-
fin.51 Till detta skall läggas en femte biografityp den prosopografiska metoden, eller kollektiv-
biografin. 

1. Monumentbiografin är en utveckling av de ursprungliga helgonlegenderna och äre-
minnena, vars syfte är att i första hand lyfta fram de positiva sidorna av den biografe-
rade. Utifrån denna definition av biografi är det naturligt att den historiska biografin 
inte vunnit erkännande som vetenskaplig genre förrän sent 1900-tal. Denna biogra-
fiska metod är den vanligast förekommande vid nationsbyggande i alla tider, där sym-
boliska gestalter ofta intar en viktig plats i historieskrivningen.  

2. Den andra typen som Eriksson lyfter fram, den benämns psykobiografin, kan kort be-
skrivas som en levnadsteckning som tar sin utgångspunkt i någon variant av psykisk 
analys, som försöker återgestalta karaktärsdrag i den biograferade personens psyke, en 
störning eller en brist på störning.  

3. Den tredje varianten, som Eriksson benämner den existentiella biografin, är svårast att 
definiera. I korthet försöker denna typ av biografi beskriva hur den biograferade har 
levt sitt liv som person. Vilken moralisk hållning har denne haft, vad gjorde livet me-
ningsfullt för personen och så vidare, medan den biografiska typen ligger nära monu-
mentbiografin, väjer den inte för den biograferades mer osympatiska sidor, som var-
ken försvaras eller rationaliseras. Biografiformen inriktar sig således på att beskriva 
den biograferades levnadsätt, på både gott och ont.  

4. Den fjärde formen av biografi, som benämns livsverks- eller yrkesbiografi, beskriver 
personens insatser i exempelvis samhället, yrkeslivet, vetenskapen, organisationsmil-
jöer eller en sammanflätning av alla verksamheter. Traditionellt används denna typ av 
biografier när vetenskapsutövare, politiker, företagare, konstnärer, författare eller nå-
gon offentlig person skall biograferas. I många fall sammanfaller de fyra olika biogra-
fityperna mer eller mindre, beroende på personen som skall biograferas och det till-
gängliga källmaterialet.  

5. En femte variant på biografi, förutom Erikssons indelning, är den prosopografiska 
metoden, eller kollektivbiografin, som den i vardagsspråket kallas.52 Denna typ av 
biografi betecknar den biografiform som beskriver en avgränsad grupp individer som 
innehar någon typ av nyckelpositioner och gemensamt äger kontroll över delar av ut-
vecklingen i ett samhällssystem eller organisation. Metoden används när exempelvis 
en organisation, ett nätverk eller ett tankekollektiv skall biograferas ur ett historiskt 
perspektiv.  

 
När det gäller synen på den historiska biografin har den över tid värderats olika som genre 
inom historievetenskapen. Brittiska och amerikanska litteraturvetare har i själva metodde-
batten hävdat att biografin är konstruktion snarare än rekonstruktion. Ett argument är att bio-

51 Se Carina Nynäs, Jag ser klart. Synen på den heliga Birgitta i svenska 1900-talsbiografier. Åbo akademi university press. 
Åbo. Diss. (Åbo 2006), ss. 62-65.  
52 Thomas Kaiserfeld, Vetenskap och karriär. Svenska fysiker som lektorer, akademiker och industriforskare under 1900-
talets första hälft. Arkiv förlag. Diss. Arkivs avhandlingsserie 46. Lund. (Lund 1997), s. 13. 
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grafens egen bild av den biograferade styr textens utformning. 53 Detta är naturligtvis en 
påtaglig risk om den biograferade är en känd person som tidigare framställts i biografier. När 
det gäller Lundbohm har endast en biografisk framställning gjorts, den av Yngve Åström 
1965. Just den skildringen är ett arbete med hagiografisk prägel, utan vetenskapliga analyser 
eller ambitioner och den är inte heller kritiskt granskand. Lundbohm har också förekommit i 
en rad olika artiklar inom olika ämnesområden i olika tider. Detta innebär även att hans 
aktiviteter och insatser bedömts utifrån det förhållningssätt som var rådande vid tidpunkten 
för artikelns skrivande.  

Från 1980-talet och framåt har emellertid den vetenskapliga historiska biografin fått ett 
starkt uppsving och erkännande som vetenskaplig metod i historieforskningen. Sif Bokholm 
beskriver denna utveckling i sin avhandling, biografin om Agda Montelius (1850‒1920). 
Bokholm redogör i sitt arbete för möjligheten att i biografin sammanföra beskrivande struk-
turer med fokus på individen och på så sätt skapa ett vetenskapligt verktyg att beskriva hel-
heten med, det vill säga både den biograferade människan och dess samtid i en kontext.54 

Boel Englund hävdar i en artikel att moderna förespråkare för den historiska biografin är 
ense om att den biograferade individen måste ses i relation till den tid denne levde i, det vill 
säga måste sättas in i sitt historiska sammanhang.55 Problemen hänger samman, hävdar hon, i 
två delar:  

1. Författarens förmåga att förstå en annan tid i allmänhet.  
2. Att förstå hur den biograferade uppfattade sin egen samtid.  

 
I sammanhanget måste man även ta hänsyn till att den biograferade personen levde i en tid 
som starkt förändrades under dennes livstid, som i detta aktuella fall rörande Lundbohm löper 
över 70 år. Frågan är alltså hur Lundbohm själv förändrades då tiderna förändrades och hur 
Lundbohm kom att förhålla sig till detta. 
 
Ett närliggande exempel till Lundbohm på när den biograferade själv har mycket stor inver-
kan på författarens arbete och därmed även indirekt styr resultatet av detta, är när Waldemar 
Swahn skriver en biografi om Axel Granholm (1872‒1951). Granholm var liksom Lundbohm 
verksam med uppbyggandet av den Norrbottniska industri och infrastrukturen under samma 
period som Lundbohm. Han arbetade bland annat som anläggningschef vid Bohus- och 
Riksgränsbanans byggande och anläggandet av Porjus kraftverk. Han blev senare även 
generaldirektör för SJ. 

I den publicerade biografin, Axel Granholm och hans rallare med undertiteln Järnvägs-
byggaren – Diktatorn – Arbetarvännen (1940) , använde sig Swahn av intervjumaterial som 
underlag till boken. Intervjumaterialet var de egna genomförda intervjuerna med Granholm, 
som uteslutande var positiva för Granholm och oemotsagda. Axel Granholms medverkan i 
boken är mycket tydlig då utdrag och citat ur intervjumaterialet är flitigt förekommande ofta 
för att understryka Axel Granholms positiva insatser i olika avsnitt. 

 I bokens avsnitt som behandlar järnvägsbygget vid Riksgränsbanan ges en starkt romanti-
serad bild av livet längs banbygget. Granholms beskrivningar av förhållandena för rallarna 
längs banan förstärks med mytbildningar som odlar fördomar och ibland förekommer ned-
sättande skildringar av folkgrupper. Ofta understryks beskrivningarna med citat av Granholm. 
Här ett utdrag där han beskriver hur överlägsen rallaren, ur Granholms perspektiv som ”sör-
länning”, är i arbetet i jämförelse med lokalbefolkningen: 

53Carina Nynäs, ”Biografin som genre. Människan bakom sin egen och historiens mask”. Finsk tidskrift 9/95. (1995), s. 545.  
54 Bokholm (2000), ss. 14-16. 
55 Boel Englund, ”Att förstå ett liv som levdes för länge sedan : reflektioner över biografin som metod”. Ingår i: 
Personhistorisk tidskrift. 2004:1 (2004), s. 5-12, s. 5.  
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Även då banbyggnaderna kommit upp till Norrland var det i regel ”sörlänningar” som 
bildade arbetsstyrkans kärna. Så småningom lärde sig dock även norrbottningarna järn-
vägsarbete, och sedan lång tid tillbaka äro de, åtminstone västerbottningarna, lika goda 
som sörlänningarna.56  

 
I boken finns även ett kapitel om Lundbohm med titeln ”Lapplands okrönte konung.” 57 Ka-
pitlet är genomgående en hyllning av en kollega med ett uppdrag som beskrivs som en miss-
ion i ödemarken. I kapitlet får Lundbohm epitetet lapparnas beskyddare och välgörare. Vad 
författaren sannolikt syftar på är bland annat Lundbohms arbete med att på egen hand bekosta 
utgivning av skriftserier om samerna.58 Kapitlet om Lundbohm i Swahns bok är liksom övriga 
kapitel i boken fyllda med superlativ om Granholms och Lundbohms förträfflighet och ger få 
nyanser av hur de bägge personerna egentligen var som människor och ledare. 
 
Styrkan med den historiska biografin är ändå möjligheten att kombinera en levnadsbeskriv-
ning med ett historiskt skeende att kunna skildra personen Lundbohms delaktighet i samhälls-
utvecklingen i Kiruna och Tuolluvaara samtidigt som det regionala och nationella historiska 
skeendet beskrivs. 
 
I avhandlingen om Lundbohm använder jag mig således av två typer av biografi.  

1. Dels beskriver biografin personen Lundbohm och dels det som var Lundbohms verk-
samhetsfält – gruvindustrin och samhällsbygget. Detta görs i huvudsak i form av en 
livsverks- eller yrkesbiografin.  

2. Avhandlingen innefattar ytterligare en typ av biografi, nämligen den kollektiva biogra-
fin,59 där Lundbohms sociala nätverk och tankekollektiv berörs och hur Lundbohm an-
vänder sig av detta i sitt ledarskapsutövande. 

 
Biografins etik 
Att skriva en biografi över en så känd person som Lundbohm innebär även att man ställs inför 
en hel rad frågeställningar, detta med anledning av den traditionella bilden av Lundbohm som 
lyst ograverad sedan ca.1930-talet med ett fåtal undantag. Den ljusa bilden av en ledare med 
ett brett samhällsansvar som fått respekt i alla samhällslager, både under sin livstid och i efter-
mälet.  

Är det då rätt att även synliggöra Lundbohms engagemang inom exempelvis rasbiologin 
och det politiska segregeringsarbetet gentemot den samiska befolkningen? Har jag som 
biografitecknare ett ansvar mot anhöriga till Lundbohm, att inte lyfta fram dessa mindre 
smickrande delar av berättelsen? Problemet ställs alla som arbetar med biografi som veten-
skaplig metod inför, förr eller senare. Kylhammar resonerar om detta i sin artikel ”Biografiska 
faktoider” och understryker ett viktigt förhållande som gäller alla avlidna personer som bio-
graferas. Han poängterar att: 

De döda, det är värt att begrunda, är de svagaste av de svaga. De kan till skillnad från 
de levande aldrig gå ut i svaromål. När jag etiketterat min biograferade person kan hon 
själv inte protestera, utan är beroende av nu levande ombudsmän för att kunna ge svar 
på ogint tal. Men de ombudsmännen är å andra sidan få, ofta finns de inte alls.60 

56 Waldemar Swahn, Axel Granholm och hans rallare. Järnvägsbyggaren – Diktatorn – Arbetarvännen. C.E. Fritzez 
Bokförlags aktiebolag. (Stockholm 1940), s. 168. 
57 Swan (1940), s. 151. 
58 Här kan nämnas exempelvis Johan Turis (1854-1936), arbete Muitalus sámiid birra, med den danska översättningen En 
bog om lappernes liv, vilken utkom 1910. Den första svenska översättningen kom först 1917.  
59 Se Baudou (1997), s. 8, samt även Kaiserfeld (1997), ss. 13-15. 
60 Henrik Rosengren, Johan Östling (red), Med livet som insats. Biografin som humanistisk genre. (Stockholm 2007). 
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Min egen uppfattning är att jag som biografiskrivare och forskare faktiskt har ett ansvar att 
redovisa även negativa drag och händelser som framträder i källmaterialet, förutsatt att det har 
relevans för berättelsen och helheten i biografin.  

Det stora problemet med källmaterialet för denna avhandling är som tidigare nämnts av-
saknaden av Lundbohms privata arkiv med korrespondens, dagboksanteckningar och övrigt 
tillhörande källmaterial, som hade kunnat ge relevanta förklaringar till olika ställningstagan-
den som Lundbohm gjorde i mer känsliga frågor. Ofta har jag under arbetet med avhandlingen 
ställt mig frågan: varför ville Lundbohm bränna materialet? Fanns det en bitter aversion mot 
LKAB:s styrelse, som gjorde att Lundbohm inte ville bidra till teckningen av sin delaktighet i 
verksamheten?  Eller var det en trött människas beslut, att låta eftervärlden leva med den le-
gendbildning som odlats om honom själv under hans egen livstid? 
 
Om man tillämpar de etiska riktlinjer och strikt juridiska ramar som finns för denna studie, ur 
ett vetenskapligt perspektiv, kan den vetenskapliga biografin betraktas som både etiskt till-
lämpningsbar och rent juridiskt korrekt. Inom lagrummet är det i första hand PUL, person-
uppgiftlagen, som styr hur källmaterialet efter analys kan presenteras och analyseras i en bio-
grafi.  
 
Utifrån detta resonemang finns möjligheten att teckna en bredare och mer nyanserad bild av 
den biograferade, än om jag skulle valt bort de negativa delarna av källmaterialet. Det viktig-
aste, anser jag, är att inte värdera eller moralisera över det skedda.  
 
Släktutredning 
En av bilagorna i det biografiska arbetet om Lundbohm är en släktutredning. Utredningen är 
nödvändig för att kunna ge en snabb överblick av Lundbohms släktförhållanden till figuranter 
som uppträder i den biografiska berättelsen. Släktutredningen är en kortfattad antavla där 
Hjalmar Lundbohm utgör probandet och enbart beskriver tre generationer. Lundbohms föräld-
rar, syskon och syskonbarn. 

Begränsningen i utredningen har gjorts utifrån två perspektiv. Det första perspektivet är 
kopplat till behovet, det vill säga vilka individer behöver redovisas för den biografiska berät-
telsen. Det andra perspektivet styrs av Personuppgiftslag (1998:204). I det första perspektivet 
avgränsas antalet generationer i utredningen till de personer som nämns i den biografiska be-
rättelsen och det generationsled som denne tillhör. I Personuppgiftslag (1998:204) anges att 
personuppgifter för levande personer yngre än 70 år krävs medgivande av berörd person. I 
denna utredning presenteras inga personuppgifter av individer yngre än 70 år. Dessutom är 
alla beskrivna individer avlidna, vilket då ligger helt inom lagrummet i Personuppgiftslag 
(1998:204). Det etiska ställningstagandet vilar således inom lagrummet, men det är även 
oproblematiskt utifrån det praktiska perspektivet i berättelsen. 
 
Bearbetning och metod 
Undersökningen genomförs i huvudsak med en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Detta 
innebär att jag med den kvalitativa metoden försöker förstå informanternas utsagor i de olika 
intervjuerna, i förhållande till de förutvalda frågeställningarna i undersökningen. Boel Berner 
beskriver en del av problematiken med den induktiva och den deduktiva metoden inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen. Den deduktiva forskningen utgår, skriver hon, från en 
förutbestämd teori där teser skall testas och verifieras i förhållande till själva teorin medan 

     Kylhammar, s. 152. 
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den induktiva metoden utgår ur ett intresse för upptäckt, tolkning, kvalitativ metod och inter-
aktion med de(t) undersökta.61 

Krister Hertting beskriver den kvalitativa metoden ur ett annat perspektiv med fallstudien 
som exempel. Hertting menar att, till skillnad från den kvantitativa undersökningsmetoden där 
den tillämpas på fallstudier då inriktningen är att på i förhand bestämda variabler försöka hitta 
orsak och verkan och söker svar på frågor som ”vad” samt ”hur många”, är den kvalitativa 
metoden mer inriktad på att hitta svar på frågor som ”på viket sätt” och ”varför”.62 

Den induktiva ansatsen i denna studie innebär att undersökningen inte provar färdiga teo-
rier utan hypoteserna och begreppen uppstår utifrån det empiriska materialet vilket i denna 
undersökning avser i huvudsak det omfattande intervjumaterialet samt brevkorresponden-
serna, vilka beskrivs närmare längre fram i detta kapitel. Dock styrs undersökningen av anta-
gandet att just ledarskapet är centralt för att förstå Lundbohms bidrag till utvecklingen. 

En mindre del av studien kommer även att omfattas av kvantitativa metoder. Dessa avser 
främst framtagande av statistik och diagram rörande folkmängd, antal skolpliktiga barn, antal 
anställda och producerat ton malm i de bägge anläggningarna vid LKAB respektive TGA, 
samt statistik från bygget av järnvägsförbindelsen till Narvik där materialet kommer att an-
vändas som jämförande underlag. 
 
Bilden som tyst kunskap 
Till den kvalitativa delen av undersökningen hör även allt bildmaterial som finns i olika arkiv. 
Inom den kvalitativa forskningen benämns denna empiri oftast som Tacit Knowledge - den 
tysta kunskapen. Bilden är ett viktigt tidsdokument som i många fall understödjer primärkäl-
lor i arkiv, intervjuer och viss litteratur. Det omfattande intervjumaterialet ger många gånger 
beskrivningar på anläggningar, byggnader och byggnadsmiljöer, personer och landskapsmil-
jöer som kan verifieras eller falsifieras genom just bilden. Dessutom kan en bild ofta åldersbe-
stämmas med hjälp av intervjuer, där årtal anges för olika fysiska förändringar i exempelvis 
den bebyggda boendemiljön eller som i denna undersöknings fall även industrimiljön. Föru-
tom den fotografiska bilden kan även teckningar, konstverk och skisser utgöra en källa lika 
god som exempelvis texten i ett dokument, protokoll eller en bok. Resonemanget återkommer 
i Arleby och Herttigs artikel där de lyfter fram Van Manens argumentation för bildens bety-
delse som källa.63 

Exempelvis är den omfattande bildsamlingen i Kiruna bildarkiv ett viktigt underlag för att 
synliggöra skeenden inom både teknikutveckling, byggnadsverksamhet och samhällsliv. I 
Kiruna bildarkiv finns större delen av LKAB:s tidiga bildsamling. En annan del av LKAB:s 
material återfinns i Gällivare bildarkiv vilket liksom Kiruna bildarkiv är kommunala verksam-
heter. Till dessa bildarkiv skall även tillfogas Norrbottens museums bildarkiv där en mängd 
bilddokument rörande tidiga Malmfälten finns tillgängligt. På det nationella planet används de 
större bildarkiven som KB, Nordiska museet samt mindre specialarkiv som exempelvis Prins 
Eugens Waldemarsudde.  
 
 
 
 
61 Boel Berner, ”Problemet med problemet. Eller: Att fånga en Heffaklump”, In Lundqvist, Å Davies, K. & Mulinari, D. 
(eds.) Att utmana vetandets gränser, Liber förlag. (Stockholm 2005), s. 31.  
 
62 Krister Hertting, Den sköra föreningen mellan tävling och medmänsklighet: om ledarskap och lärprocesser i barnfotbollen. 
Institutionen för pedagogik och lärande. Luleå tekniska universitet. (Luleå 2007), s. 43. 
63 Krister Hertting, Eva Alerby, “Learning without boundaries: to voice Indigenous children’s experiences of learning 
places”. The International Journal of Learning, Vol 16.  (2009), ss. 633-647. 
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Muntlig historia 
Begreppet Muntlig historia kommer från det etnologiska forskningsfältet vilket bygger på 
forskarens utfrågning av aktören genom frågelistor, enkäter eller intervjuer i olika tekniker.64 
I Sverige gjordes omfattande arbeten på Nordiska museet med metoden av Mats Rehnberg i 
det stora arbetet kring arbetarminnen.65 Resultatet presenterades bland annat i seriepubli-
kationen Svenskt liv och arbete. Metoden är speciellt användbar när en viss tidsperiod eller 
händelse skall genomlysas där flera olika utsagor finns. Människan har ju som bekant ofta 
olika uppfattningar om samma händelse, beroende på vilket förhållande man har till aktivite-
ten. Malin Thor utvecklar det hela och anser att den muntliga historien mer kan definieras 
som ett eget forskningsfällt, med anledning av den starka utveckling som metoden genomgått 
under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet.66  

Som exempel i denna undersökning, kan ses intervjumaterial från den stora allmänna 
strejken 1909 som kan tolkas på olika sätt, beroende på vilken sida kontrahenten/informanten 
representerade vid den aktuella händelsen. Utsagorna i intervjuerna tillsammans med 
protokoll, tidningsartiklar, skriftliga deputationer ger tillsammans en mer nyanserad bild av 
händelsen än om beskrivningen skulle hämtas från en enskild källa. Därför är muntlig 
historieforskning en viktig metod i denna undersökning.  
 
Disposition 
Den rena biografiska delen av avhandlingen omfattar kapitel II‒IV.  

Kapitel I Till fosterlandets båtnad, innehåller dels en inledande beskrivning av undersök-
ningsområdet, avgränsning, syfte och frågeställningar och dels definitioner av begrepp och 
metoder. Kapitlet ger även en översikt av källmaterial och källkritik. 

Kapitel II Ur berget mana krafter som odling främja,67 är det första biografiska kapitlet 
och beskriver Lundbohms ursprung, uppväxt, utbildning och vägen in i arbetslivet. Kapitlet 
avgränsas i tid fram till och med 1897, då Lundbohm startar sitt ledarskapsarbete hos LKAB. 

Kapitel III Ledaren, omfattar i tid Lundbohms chefsperiod vid LKAB 1898‒1921. För att 
den biografiska berättelsen skall kunna belysa en bredd av Lundbohms aktiviteter i ledarskap 
och nätverksbyggande, är kapitlet indelas i tre fristående avsnitt. Avsnitten är III:I Gruvan 
1898‒1921, III:II Utbildning, folkbildning och vetenskap 1898‒1921,  III:III Samhälls-
bygget 1898‒1921. Alla tre avsnitten indelas i tre faser. Uppbyggnadsfasen 1898‒1903, 
etableringsfasen 1904‒1907, samt konsolideringsfasen 1908‒1921. 

Kapitel IV Det skymmer, omfattar tidsperioden 1922‒1926 vilket är Lundbohms tid efter 
ledarskapet. Kapitlet belyser hur LKAB:s engagemang i exempelvis sociala frågor samhälls-
bygget ter sig efter Lundbohms frånträde.  

Kapitel V Perspektiv på disponenten. Här görs en sammanfattning utifrån biografin och en 
analys av Lundbohms ledarskap.  

Kapitel VI Bilagor, källor och litteratur. Innehåller förutom källor och litteratur även dia-
gram och tabeller som understödjer den biografiska framställningen. I kapitlet ingår även för 
arbetet nödvändiga register. 

 
 
 

 

64Paul Thompson, Det förgångnas röst. Den muntliga historieforskningens grunder. Gidlunds.  (Södertälje 1980), ss. 9 – 14.  
65 Rehnberg Mats (<1945) Arbetarminnen serie från Nordiska museet. 
66  Lars Hansson, Malin Thor (red), Muntlig historia. Studentlitteratur. (Lund 2006), s. 8. 
67 Titeln på kapitlet ”Ur berget mana krafter som odling främja” härrör sig från den stora klockan i Kiruna kyrkas 
klockstapel. Där på klockans södra sida återfinns nämligen samma reliefbild som i Nordiska museet entré, bergsmannen, med 
sentensen författad av August Strindberg. Andrén (1989), s. 91. Se även bild i samma källa, s. 90. 
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Kapitel II Ur berget mana krafter som odling främja 1855-1897 
 

 
Han tog kraften och kompetensen ur andra källor, än de som brukar stå på betygen. 
Skulle ta studenten i Vänersborg, men lyckades inte. Han utbildade sig till ingenjör på 
Chalmers, men hans bästa betyg var teckning. Han var inte geolog, men kom att göra 
vägande insatser även på det området. Han var heller inte husbyggare, men bidrog verk-
samt att införa naturstenen i våra husbyggen. Han var inte skolad finansman, men kom 
ändå att grunda och leda utvecklingen inom Grängesbergsbolagen i Norrland. Han var 
inte stadsarkitekt men svarade för Kirunas tillkomst.1  

 
 
Uppväxt och utbildning 
Familjen 
Onsdagen den 25 april 1855 föds Hjalmar Lundbohm som barn nummer två i en syskonskara 
av tio.2 Födelseorten var gården Rubbestad i Ödeborg, Färgelanda, Valbo härad i Dalsland. 
Föräldrarna var Augusta född i Färgelanda, och Ferdinand Lundbohm född i Bodilsröd, Krok-
stad socken i Bohuslän. Modern Augusta kom från en släkt där ett flertal utövade prästyrket. 
Augustas fader Johan Hammarin var prost och senare kyrkoherde i Färgelanda. Han var gift 
med Lisa, dotter till komministern i Färgelanda, Anders Svanér. Önskan fanns att något av 
Augustas barn skulle ta upp prästyrket som var starkt knutet till släkten och förhoppningen 
fanns hos modern att Hjalmar skulle vara den som gjorde det. Nu blev det inte så, Hjalmar 
kom att ta en annan väg i livet. Ett annat yrke som var välrepresenterat hos bägge föräldrarnas 
släkt var länsmanssysslan. Augustas yngre broder Johan var länsman i Kinds härad i Väster-
götland, ett yrke som också både Augustas make och en av sönerna hade.  

Ferdinand hade tjänst som kronolänsman i Valbo härads södra distrikt på Dal, vilken han 
tillträdde 1842. Även Ferdinands far, Olof Lundbohm var kronolänsman och senare hovrätts-
kommissarie i Sörbygdens härad. År 1873 fick Ferdinand Lundbohm förflyttning till Valbo 
härads norra distrikt där han kom att vara kvar i tjänst fram till sin bortgång. Familjen Lund-
bohm brukade och ägde Rubbestads gård med därtill hörande 1 mantal. Gården var välskött 
och utökades med ytterligare en äga i närliggande Mosstorp om 1/8 mantal. Ferdinand synes 
ha varit en intresserad och kunnig lantbrukare, då gården var välskött och gav god avkastning. 
Mot slutet av sin levnad drabbades Ferdinand Lundbohm av slaganfall, vilket medförde att 
makarna Lundbohm 1882 flyttade till Rännelanda länsmansboställe.3 De sista sex sju åren 
upprätthölls Ferdinands tjänst av en vikarie men de tre sista åren av sonen Sixten Lundbohm. 
Ferdinand avled samma höst som han fick pension.  

I de knapphändiga källor som beskriver familjen Lundbohm kan man ändå förvissa sig om 
att Hjalmar och moder Augusta hade speciellt starka band till varandra vilket framgår av en 
intensiv brevväxling dem emellan.4 
 
Det var som synes ett långt åldersspann mellan barnen, tjugo år mellan Emilia som var äldst 
och Brynolf som var yngst i syskonskaran Lundbohm.5 Det stora åldersspannet syskonen 
emellan, medförde att Hjalmar tidvis på grund av faderns sviktande hälsa, fungerade som fa-
miljens huvudansvarige i fråga om de yngre syskonens fostran. I ett flertal brev kommente-

1 Citat ur radioprogram med journalisten Lars Madsén. SR 1952 LKAB-resan. 
2 Augusta och Ferdinand Lundbohm fick tio barn i sitt äktenskap, se bilaga 7.  
3  Ödeborgs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13666/A I/19 1876-1885. Sid 210. 
4 Åström (1965), s. 19. 
5 Se bilaga 7. 
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rade Lundbohm förhållandet hemmavid och där framkommer tydligt hans engagemang för de 
yngre syskonens förutsättningar och moderns hårda arbete i hemmet: 

[...] jag har nemligen någongång tenkt på, huru det skulle blifva om du dukade under 
genom dina sträfvanden för vår skull och jag måste bekänna att dedt framtidsper-
spektivet ej varit synnerligen ljust. 6   

 
Studietiden 
Flera av syskonen Lundbohm undervisades i hemmet av en informator och några gick även i 
privatundervisning, vilket tyder på att familjen hade det relativt gott ställt ekonomiskt. Det är 
jämförelsevis kortfattade uppgifter som finns att tillgå när det gäller beskrivningen av Hjalmar 
Lundbohms tidiga skolgång. Visserligen finns något betyg kvar, men de källor, som kan ge en 
någorlunda täckande bild av perioden, är ytterst få. Klart är i alla fall att Lundbohm började 
vid Vänersborgs elementarläroverk hösten 1866, då han vid elva års ålder skrevs in i klass II 
vid läroanstalten.7  

Skolformen elementarläroverk var benämningen på den skola som genom 1847‒års revide-
rade skolreform var sammanslagningen av apologistskolan, som var en skolform för allmän 
utbildning och för blivande näringsidkare och lärdomsskolan, vilken kan betecknas som en 
förberedelseskola för högre studier. Begreppet elementarskolan ersattes 1878 av allmänt läro-
verk.8 

Lundbohm tycks inte varit någon särskilt flitig elev, om man ser till betygen. Undantaget 
var i ämnet teckning, där han utmärkte sig under hela studietiden i Vänersborg. Redan här kan 
man skönja en fallenhet för estetik och form som skulle följa honom livet ut. Studierna gick 
inte lysande och i latin fick han underkänt, vilket medförde att han fick läsa om ett helt år vid 
läroanstalten.9 

En jämnårig studiekamrat som gick i samma klass som Lundbohm i Vänersborg var Axel 
Sahlin, vilken senare i livet bland annat blev delägare inom Tataverken i Indien.10 Sahlin kom 
att vidareutbilda sig vid Teknologiska institutet i Stockholm, nuvarande Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH), där han utexaminerades till ingenjör våren 1877. Lundbohm återknöt 
kontakten med Sahlin senare i sin livsbana då han träffade honom i samband med en studie-
resa till USA hösten 1891. Lundbohm sammanträffade då med Sahlin i New York där de 
bland annat diskuterade malmseparering med hjälp av magnetism.11  
 
Vidare till Chalmers 
Efter att Lundbohm lämnat elementarläroverket i Vänersborg med ofullständiga betyg och 
utan egentlig examen sökte han sig 1873 till Chalmerska slöjdskolan och blev där antagen 
som student vid avdelningen för teknisk kemi, där han bedrev studier mellan åren 
1873‒1877.12 Vid examen som han avlade den 15 juni 1877, var teknisk kemi huvudämnet. 
Vad examen ledde till, om man ser till definitionen av utbildningen, är inte helt klart. En exa-
men vid Chalmers under denna tid innebar att den utexaminerade skulle kunna hantera en 
mångfald av tekniska frågeställningar inom både mekanik och byggnadskonst. På 1870-talet 
beslutades att Sverige skulle ha endast en teknisk högskola och det teknologiska institutet i 

6 Brev från Hjalmar Lundbohm till moder Augusta Lundbohm. 1883-12- 05. LKAB:s arkiv Kiruna, brevsamling. 
7 Åström (1965), s. 21.  
8 Elementarläroverk. http://www.ne.se/lang/elementarläroverk, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-09-05.  
9 Åström (1965), s. 21. 
10 Tataverken, kom senare att bli Indiens största järnindustri med över 20 000 anställda. 
11 Hjalmar Lundbohm, Om Stenindustrin i Förenta staterna. Sveriges geologiska undersökning. Nr. C. Afhandlingar och 
uppsatser. N:o 129. (Stockholm 1893), s. 3. 
12 Chalmerska slöjdskolan 1829-1882. Chalmers tekniska läroanstalt 1883-1914. Chalmers tekniska högskola 1914-1937.  
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Stockholm13 fick då denna status, medan Chalmers fick en mellanställning mellan teknisk 
högskola och teknisk elementarskola. 

Den byggnad som Chalmers verkade i vid tiden då Lundbohm var elev där, var relativt ny, 
uppförd åren 1866‒1869.14 Skolan var helt anpassad till 1862-års reviderade skolstadga, vad 
gällde kraven på undervisningslokaler. Skolbyggnaden ritades av Victor von Gegerfelt som 
även undervisade på skolan och förmodligen hade Lundbohm som elev i ämnet allmän bygg-
nadskonst.15  

Ser man till kursplanen för den termin Lundbohm blev antagen vid Chalmers, kan man 
konstatera att det är en förvånansvärt bred utbildning som erbjöds eleverna. I elevmatrikeln 
för samma år framgår att nästan hälften av eleverna var från Norge.16 En enkel sammanställ-
ning visar att de som blev antagna i samma elevgrupp som Lundbohm läste omkring 42 tim-
mar i veckan, varav närmare en fjärdedel ägnades åt estetiska ämnen, som frihandsteckning 
och modellering. 

Beskrivningen avser den första terminen i den lägre slöjdskolan vid Chalmers, till vilken 
elever som inte hade fullständiga kunskaper för den högre kursen, blev antagna. Lundbohm 
flyttades upp till den högre kursen efter två terminer. Den högre kursen omfattade ca 43–45 
timmar undervisning i veckan.17 

Lundbohm erhöll även studiestipendier under sin tid vid Chalmers.18 Stipendier gavs till 
äldre elever och innebar att eleven tidvis fungerade som biträde till lärarna och fick hjälpa till 
med ordningsfrågorna. Dessutom skulle de hjälpa till med ”instrumentens iordningsställande”, 
vilket var ett tidsödande moment för lärarna. De stipendier som Lundbohm fick var inom mo-
dellering och frihandsteckning. Att Lundbohm fick stipendierna pekar möjligen på att han 
redan här hade fallenhet både för det estetiska och för konstnärligt uttryck.19 
 
Kontakter för framtiden 
Miljön vid Chalmers var sannolikt gynnsam för utvecklingen av Lundbohms sociala för-
mågor. Under studietiden engagerade han sig starkt i teknologiföreningen Concordia-Silen-
tium (C.S.), till vilken han begärde inträde 1874. Hans engagemang i föreningen ledde till att 
han även kom att tillhöra föreningens styrelse under ett antal år, med olika förtroendeposter. 
Lundbohms deltagande i studentföreningens verksamheter gjorde att han skolades in i säll-
skapslivet och gav honom samtidigt tillfälle att ta del av konst, musik och allmänna veten-
skapliga föreläsningar.  

 
I teknologiförenings regi anordnades med regelbundenhet föreläsningar, diskussionsaftnar och 
olika typer av sammankomster. Föreningen utökades senare under Lundbohms tid med en 
musiksektion som även bedrev körverksamhet. Det tycks ha varit en fin sammanhållning 
mellan norrmän och svenskar vid Chalmers vid den här tiden och förmodligen var det ett ut-

13 Senare KTH. 
14 Gun Schönbeck Gun, Arkitekten och staden. Victor von Gegerfelt. Göteborgs stadsmuseum. (Göteborg 2000), s. 70. 
15 Chalmerska Slöjdskolans Katalog. Läsåret 1874-1875. (1874), s. 4. 
16 Bodman (1929), s. 663. 
17 Studieplanen var fördelad enligt följande: 
Ren matematik, lägre.  2-3 timmar i veckan 
Mekanik, elementär med maskinkonstruktioner. 5 timmar i veckan 
Beskrivande geometri med linjarritning. 4 timmar i veckan 
Mekanisk teknologi.  2 timmar i veckan 
Elementär kemi.   4 timmar i veckan 
Frihandsteckning.  6 timmar i veckan 
Modellering   4 timmar i veckan 
Verkstadsarbete.   14 timmar i veckan 
18 Bodman (1929b), s. 175. Se även Chalmerska Slöjdskolans Katalog Läsåret 1874-1875. Göteborg, s. 2.  
19 Brunnström (1981) Del I, s. 61. 
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slag av den allmänna skandinavism som fortvarande var aktuell vid denna tidpunkt åt-
minstone inom studentkretsarna. 20 Ett av uttrycken för detta är en redogörelse av norrmannen 
G. H. Vedeler, som gick ut Chalmers samtidigt som Lundbohm. I ett kort stycke ur hans re-
dogörelse i Chalmers 100- årsjubileumsskrift kan följande läsas: 

Efter avslutningen den 15:de juni 1877 tok tredje aarskursets svenske og norske elever 
en kanalfbaatferd op Göta elv til Trollhättan og retur. Bergslagsbanen var ennu ikke 
ferdig. Vestkystbanen sydover ikke paabegynt. De fleste av oss nordmen dro med 
dampskip til Christiania, eller over Fredrikshavn til Christiansand. Ved avskeden sam-
ledes kamraterne paa ”Skepsbroen”. Omenn glæden over den ferdige eksamen og den 
forventede hjemkomst var meget stor, var der dog et vist vemod tilstede ved avskjeden 
med de gode kammerater, som stod igjen i sitt hjemland. En gammel svensk kamerat 
gav uttrykk herfor en 40 aar derefter, med disse ord: ”Jag minns hur sorgsna vi stod 
kvar, då vi såg er draga åter till Norge och ert hem.21  

 
Två nära bekantskaper som Lundbohm gjorde under sin studietid vid Chalmers var Bengt 
Lundgren och skulptören Per Hasselberg. 

Det var egentligen strax efter att Lundbohm avslutat studierna vid Chalmers, som han blev 
närmare bekant med Hasselberg, vilket skedde i samband med att Lundbohm en kort tid vika-
rierade som lärare vid Chalmers i modellering, då även Hasselberg undervisade vid lärosä-
tet.22 Genom Hasselberg fick Lundbohm en första kontakt med olika konstnärer, vilka skulle 
komma att stå honom nära, både som vänner och som aktiva rådgivare i det kommande ut-
vecklingsarbetet för samhället Kiruna. Hasselberg ansågs för övrigt, av konstkännare redan 
under sin tidiga konstnärliga verksamhetsperiod, som en av de allra skickligaste skulptörerna i 
Sverige. Ett av hans mest framträdande verk anses vara Grodan, en kvinnogestalt utförd i 
marmor med en detaljrikedom och skicklighet som anses oöverträffad i svenskt skulpte-
rande.23  

Bengt Lundgren hade Lundbohm, som nämnts, lärt känna redan i Vänersborg. Lundgren 
läste även han vidare vid Chalmers till teknisk ingenjör.24 Han engagerade sig också i 
teknologiföreningen C.S. där han bland annat verkade som ceremonimästare, kassör och lik-
som Lundbohm senare även som ordförande. Vänskapen med Lundgren är ett exempel på hur 
en djupare vänskapsrelation återkommer senare i livet, på ett både praktiskt och användbart 
sätt. Lundgren hamnade senare i Luleå, där han som byggnadsingenjör ledde den tekniska 
verksamheten vid Altappens sågverk under en period. När Lundbohm senare etablerat sig vid 
LKAB som platschef, rekryterade han sin skolkamrat till arbetet som förste byggnadsingenjör 
i Kiruna. 

En annan Chalmerist, som kom att stå Lundbohm mycket nära och betyda mycket för hans 
arbete i Kiruna, var arkitekten Gustaf Wickman. Wickman examinerades från Chalmers våren 
1880. Lundbohms och Wickmans vägar kom att korsas ett flertal gånger längre fram i arbets-
livet. Det var förmodligen genom bekantskapen med Wickman som Lundbohm kunde bygga 
vidare på sitt omfattande nätverk inom konstnärs- och arkitektkretsarna. Wickman hade efter 
studierna vid Chalmers gått vidare till Konstakademien i Stockholm. Efter studierna genom-
förde Wickman en rad studieresor till kontinenten för att studera det senaste inom stiltyper i 
Europa. Wickman hade en rad olika anställningar hos olika arkitektbyråer innan han under 
1890-talet startade en egen arkitektkonsultfirma. Sitt stora genombrott inom arkitektkonsul-
tation fick Wickman i samband med världsutställningen i Chicago 1893. 

20 Skandinavismen var en rörelse som vid mitten av 1800-talet strävade efter att ena Danmark och de sedan 1814 i union 
förenade Norge och Sverige kulturellt, ekonomiskt och politiskt. 
21 Gösta Bodman, Chalmers tekniska institut. Minnesskrift 1829-1929. N.J. Gumperts bokhandel. (Göteborg 1929a), s. 669. 
22 Åström (1965), s. 24. 
23 Andrén (1989), ss. 29-31. 
24 Chalmerska Slöjdskolans Katalog Läsåret 1875-1876. Göteborg, s. 7. 
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Wickman var även god vän med skulptören Christian Eriksson, vilken han kom att genom-
föra ett flertal projekt med inom byggnadskonsten. 25 Senare utvecklades en vänskap mellan 
Lundbohm och Eriksson i samband med att Lundbohm var på besök hos Hasselberg i Ron-
neby.26 Att Lundbohm blev nära vän med både Eriksson och Hasselberg kan nog förklaras 
med att bägge konstnärerna hade ett aktivt yrkesutövande inom hantverket innan de slog sig 
in på den konstnärliga banan. Förmodligen förenades de tre i hantverkskunnandet och det 
konstnärliga i praktisk tillämpning.27 

Wickman var även den som sammanförde Lundbohm med den Göteborgsbaserade konst-
nären Karl Nordström. Nordström är ett av många exempel på konstnärer som Lundbohm 
senare i livet skulle anlita i arbetet med att åskådliggöra teknikutveckling vid gruvverksam-
heten i Malmfälten. 

Lundbohm har inte själv i några intervjuer eller på annat sätt gett någon beskrivning av ti-
den vid Chalmers, däremot finns det ett antal skildringar som ger en bild av hur det kunde te 
sig att vara elev vid läroanstalten. Vi återvänder kort till Vedelers berättelse, där han beskriver 
en lektion i Väg- och vattenbyggnadskonst. Efter att i allmänna ordalag beskrivit hur lekt-
ionen avlöpte, kommer han in på läroboken och dess tillämpning: 

Det erindres at læreren hade for vane at holde hver innlevert tegning op mot lyset. 
Saaes der da raderinger, var der større chanser for godkjendelse enn om saadanne ikke 
fantes. ”Rothsteins byggnadsläre” benyttades for ”Almindelig Byggnadskonst” under 
veiledning av den elskverdige, intreserte og moderne arkitekt Adler. Hans maate aa far-
velegge tegningernes husfasader, med utvaskning fra takgesimsen nedover, var ny og 
blev beundret og efterfulgets med mer og mindre heldige resultater. Der tegnedes 
takstoler, privathuser og skoler.28 

 
Man kan mot denna bakgrund konstatera att det var väl förberedda och genomförda lektioner 
där lärarna hade höga ambitioner, såväl i tillämpningen av undervisningen som i bedöm-
ningen av elevernas egna arbeten. Återkommande i de olika artiklarna i jubileumsboken 1929 
är just elevernas engagemang i studierna då de idkade självstudier, ofta efter lektionstid i rit-
salarna. Det är även tydligt hur miljön vid Chalmers formade Lundbohms långsiktiga arbete 
med uppbyggnaden av hans relationsnätverk och engagemang i föreningslivet. 
 
Arbetsliv och resor 
Inträde i arbetslivet 
När studietiden vid Chalmers var avslutad återvände Lundbohm hösten 1877 till föräldra-
hemmet i Rubbestad för att, som det hette, bida sin tid: 

Jag skulle högeligen önska att få någon [plats], som kunde tillträdas till hösten, ty jag 
vill gerna vara hemma och må gott under sommaren.29  

 
Just detta beteende var karakteristiskt för Lundbohm, att han tog god tid på sig i livets olika 
skeenden. Detta kunde kanske uppfattas som att han var ointresserad eller möjligen lat, men 
det handlade snarare mer om att Lundbohm tidigt uppvisade en utvecklad förmåga till grund-
lig analys, som ibland kunde ta sin tid. Just denna egenskap, att inte hasta fram, kom att bli en 
av Lundbohms utmärkande sidor i hans blivande roll som ledare. Hans sätt att ta god tid på 
sig avspeglade sig även tydligt i brevkorrespondensen med kollegor under tiden fram till 
1890. 

25 Fredric Bedoire, Arkitekten Gustaf Wickman. Kandidatuppsats i konstvetenskap, Stockholms universitet. AB Draken. 
(Stockholm 1969), s. 36. 
26 Andrén (1989), s. 32. 
27 Ibid, s. 30. 
28 Gösta Bodman, Chalmers tekniska institut. Minnesskrift 1829-1929. N.J. Gumperts bokhandel. (Göteborg 1929a), s. 666. 
29 Åström (1965), s. 23. 
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Under två år efter avslutade studier hade Lundbohm tillfälliga arbeten under kortare peri-
oder. Bland annat vikarierade han vid Chalmers som lärare i modellering och även i korta 
omgångar med planläggande av väganläggningar i Göteborgs, Hallands och Älvsborgs län. 
Våren 1879 besöktes Lundboms hem av agronomen Hjalmar Nathorst (1821‒1899) som var 
god vän till Lundbohms far. Med sig hade han sonen Alfred Nathorst (1850‒1921), vilken då 
arbetade vid Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU som ordinarie geolog och biträdande 
chef.30 A. G. Nathorst arbetade med olika inventeringar för SGU:s räkning i Dalsland denna 
sommar. Lundbohm blev intresserad av hans vetenskapliga arbete inom geologin och förde 
samtal om sina egna geologiska observationer som han gjort vid vägplaneringsarbetena i 
Älvsborgs- och Hallands län. Detta resulterade i att Lundbohm fick följa med Nathorst vid 
dennes fältundersökningar i det egna landskapet.31 Det var med största sannolikhet dessa 
aktiviteter som förde in Lundbohm på den mångfacetterade geologiska banan. 
 
Den första instruktionen för Sveriges geologiska undersökningar utfärdades i april månad 
1858. Bakgrunden till bildandet av SGU var att staten ville få en översikt av Sveriges jordar-
ter och berggrund. Industrialiseringen skapade behov av såväl jordarter och mineraler som 
byggnadssten, och jordbruket behövde utveckla kunskapen om mineraltillsatser vad gällde 
jordförbättringen. SGU:s första chef kom att bli Axel Erdman (1814‒1869). En av SGU:s 
huvuduppgifter var att producera kartblad över landets delområden. Kartbladen innehöll fram-
för allt uppgifter om berggrund och jordarter för framtida exploatering och resursöversikter.32 
Från starten fanns det endast fyra medarbetare, men styrkan växte stadigt allt eftersom beho-
ven ökade på grund av bland annat gruvnäringens utveckling i landet. 
 
I maj 1879 fick Lundbohm en tillfällig anställning vid SGU, som extra icke-ordinarie geolog. 
I detta arbete ingick att bland annat genomföra en grundlig studie av den svenska stenindu-
strins arbetsmetoder och förutsättningar för vidare exploateringar. Chefen för SGU, Otto To-
rell (1828‒1900), såg i Lundbohm en möjlig kraft att ta till vara för att utveckla den svenska 
stenindustrins ingenjörsmässiga och vetenskapliga tillämpning. Lundbohm fick en arbetsin-
struktion att förhålla sig till av Torell, som även kan ses som en beskrivning av hur en geolog 
arbetade vid denna tid.33 

Lundbohm startade detta inventeringsarbete sommaren 1879 och författade till att börja 
med en översiktlig rapport om hur det fortsatta arbetet skulle genomföras. I rapporten skrev 
Lundbohm att det första årets tjänstgöringsperiod präglades av en närmare granskning av 
bergarter samt dessas bearbetning, för att få en större kunskap om användbarheten. Han foku-
serade på praktiskt användande av olika stenslag för byggnadsindustrin eller till tillverkning 
av kvarn-, slip-, och brynsten. Dessutom arbetade han detta första år med insamling av mine-
ralprover till SGU:s mineralsamlingar. 

Det är lätt att bli överväldigad över hur mycket Lundbohm hann med detta första år vid 
SGU. Förutom arbetet med tidigare nämnd rapport, reste Lundbohm en hel del i södra delen 
av landet. Han startade arbetsåret med en inventering av Stockholmsområdets granitbrott och 
fortsatte sedan till Uppsala, för att där studera och praktiskt arbeta med brytningen av granit 

30 Per Geijer Per, Hjalmar Lundbohm. Minnesteckning. Avtryck ur geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. Mars-
april 1927. Blad 49.  (Stockholm 1927), s. 274. 
31 Gustaf Wallin, Jernkontorets Annaler 1926. Häfte. 6. (Stockholm 1926), s. 236. 
32 Sveriges geologiska undersökning. http://www.ne.se/lang/sveriges-geologiska-undersökning, Nationalencyklopedin, 
hämtad 2011-10-03.  
33 Instruktionen föreskrev bland annat att Lundbohms skulle granska de svenska bergarter som redan bearbetades och 
söka bestämma dess användbarhet, insamla uppgifter om den svenska stenindustrin. Med ledning av tidigare geologiska 
undersökningar söka upptäcka nya platser där för byggnadsindustrin användbar sten skulle kunna brytas och likaså kvarn-, 
slip-, eller brynstenar med mera, samt att insamla både råa och bearbetade prov för SGU:s museum, så att intresserade där 
skulle kunna få kännedom om landets tillgångar av natursten. 
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till Uppsala nya universitetsbyggnad. Därefter hann han med att inventera Gävle sandstens-
område. Under samma period besökte han skärgårdsmiljöer för att inventera och bese bryt-
ningen av sandsten i bland annat Singö och Mälarens sandstensöar, vidare sedan till Bohus-
kustens granitfält och Varbergsgraniten i Skåne, för att slutligen specialstudera Blekinge.34 
Redan här visade Lundbohm prov på avancerad projektplanering som han vidareutvecklade i 
sin kommande roll som ledare. 
 
Lundbohm korresponderade flitigt sina tankar kring främst användningen av natursten som 
byggnadsmaterial med ett flertal personer. En person som Lundbohm synes haft en mer ut-
vecklad kontakt med i början av sin anställning vid SGU, var Axel Lindström (1836‒1911). I 
ett av flertalet brev ställde Lundbohm direkta frågor som berörde hans pågående inventerings-
arbeten i Älvsborgs län: 

Anledningen till mitt bref är, att jag önskar veta om den praktiska geologiska be-
skrifningen öfver Elfsborgs län skall utgifvas under loppet af detta eller nästa år, och 
om chefen sålunda kommer att affodra mig någon redogörelse för länets bergart. I så-
dandt fall behöfde jag under sommaren genomresa vestgötadelen samt nordöstra Dal. 
Likaledes vore jag tacksam att få veta huruvida du under resorna genom den ännu icke 
kartlagda delen af Dal påträffat något, som kan gifva mig anledning att besöka dessa 
trakter. Det torde i motsatt fall vara föga värdt att jag besöker andra delar än de i afse-
ende på kommunikationer f.n. bäst lottade, ty arbetet på icke kartlagda områden är 
mycket tidsödande och torde, att döma af hvad jag hittills sett, i fråga om Dal ej lemna  
några deremot  svarande resultat, då jag endast har att befatta mig med de fasta ber-
gen.35  

 
Lundbohm ställde konkreta frågor relaterad till sitt inventeringsarbete, men utvecklade även i 
kommande brevväxling med Lindström, bland annat frågan om naturstenens användande i 
Älvsborgs län. I ett senare brev framskymtade en mer personlig sida av Lundbohm, då han 
även delgav Lindström sina besvär med den släng nervfeber som han drabbats av.36 

I dispositionen för kommande undersökningar, vilket även framgick i Lundbohms rapport, 
planerades på liknande sätt fältundersökningar längs smålandskusten på Öland och Gotland, 
vilka dock fick senareläggas till förmån för inventeringar i Dalarna. På väg till Dalarna gjorde 
Lundbohm granskningar av urkalkstenar i Bergslagen, skifferbrott i Grythyttan, marmorföre-
komster i Kolmården, silurkalkstensfält i Skövde samt porfyrindustrins utveckling i Älvdalen. 
Alla dessa besök beskrevs i rapporter där även utarbetade förslag till utveckling och tillgodo-
görande av materialet som fanns med.37 Arbetsmetoden som Lundbohm utövade med hög 
noggrannhet och utförliga rapportskrivningar kom starkt att prägla hans framtida roll som 
ledare. Just arbetet med porfyrfyndigheterna i Älvdalen 1879 var ett omfattande arbete som 
uppmärksammats även i vår samtid. Här gjorde Lundbohm en inventering och klassificering 
av de olika porfyrförekomsterna, dels i de aktiva porfyrbrotten, dels i nya fyndigheter. I en 
förteckning från 1879 gjorde Lundbohm en indelning med beskrivningar på över trettio olika 
porfyrvariationer på ett överskådligt och ordnat sätt.38 
 
Norrland första gången 
Lundbohm inledde våren 1880 ett omfattande arbete med att kartlägga Dalslands berggrund, 
vilket skulle sysselsätta honom mer eller mindre i över tio år. Det främsta syftet med detta 
arbete var att utveckla möjligheterna för stenindustrin i området. Åren 1882‒1889 företog 

34 Geijer (1927), s. 274. 
35 Brev från Hjalmar Lundbohm till Axel Lindström 1881-05-15. KB arkiv. 
36 Brev till Axel Lindström, Geologiska byrån Stockholm. 1884- 01- 02. KB arkiv. 
37 Geijer (1927), s. 275. 
38 Lars O Lagerqvist, Nils Åberg, Elfdalens gamla och nya porfyrverk. Vincent förlag. (Stockholm 1991), s. 67, ss. 84-85. 
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Lundbohm även ett flertal studieresor till Storbritannien och industrimiljöer i Centraleuropa 
för både SGU:s och civildepartementets räkning för att främst studera just naturstenens an-
vändbarhet. Dessa studieresor beskrevs senare i föreläsningar i Teknologiföreningen och i 
rapporter till uppdragsgivarna. Samtidigt arbetade Lundbohm med det omfattande projektet 
rörande kartläggningen av Västernorrlands berggrund.39 Det är i samband med dessa invente-
ringsuppdrag i Västernorrland som Lundbohm kom i kontakt med Norrland för första gången.  

Sommaren 1882 invigde konung Oscar II den stora Allmänna Norrländska Industri- och 
Landtbruksutställningen i Sundsvall. Utställningens syfte var, förutom att manifestera att den 
nya järnvägslinjen Sundsvall – Östersund – Trondheim var färdigställd, att ytterligare synlig-
göra Norrland.  Alla produkter som demonstrerades på utställningen var framställda i Norr-
landsregionen. Här förevisades byggnadsprodukter från norrländska sågverk, tackjärn, yxor, 
stångjärn och släggor från de norrländska järnbruken samt jordbruksmaskiner tillverkade i 
regionen. Även en större konstpaviljong visades, omfattande 224 oljemålningar av svenska 
artister, varav 57 var bosatta utomlands. 40 Gemensamt för motiven var att de alla hade berö-
ring med Norrland. Mässan som samlade över 3 000 utställare, representerade hela regionen 
på olika sätt. 

Lundbohm som ansvarade för SGU:s monter vid utställningen fick många intryck av detta 
vidsträckta område som han nu mötte på ett brett och mångskiftande sätt för första gången. I 
ett brev till sin moder Augusta, gav han en bild av vad han upplevde i Sundsvall och vilka 
intryck som satte spår i honom: 

Jag skrev visst till Hildegard om huruledes min resplan för sommaren blev så att jag 
fick begiva mig till Norrl.i.st. för Dalsland och att jag skulle bevista lantbruksmötet i 
Sundsvall. Detta försiggick med pomp och ståt, och norrlänningarna i allmänhet för-
stodo att hävda sitt gamla rykte för gästfrihet lika fullständigt som källarmästare och 
hotellvärdar visste att tillgodogöra sig deras guld som icke voro gäster i detta ords ur-
sprungliga bemärkelse. Det var ingen storartad utställning, jämfört med dem vi få se i 
Södra Sverige, men den var vacker och väl ordnad samt visa klart och tydligt att Norr-
land är vida mer produktivt och har mycket större betydelse för Sveriges handel än vad 
vi ”sörlänningar” vanligen föreställa oss.41  

 
Redan här kan man skönja ett intresse och en förståelse från Lundbohms sida för Norrland. I 
just detta, ett av många brev till moder Augusta, beskrev han vidare sin vistelse i Sundsvall 
och hur träpatronen Oscar Dickson (1823‒1897) höll en stor fest vid sitt sågverk, där även 
konung Oscar II närvarade. Men det som trots allt tycks ha gjort allra störst intryck på Lund-
bohm vid detta tillfälle, var den oljemålning av Johan Tirén (1853‒1911) som var placerad i 
tavelavdelningen närmast Jämtlands hushållningssällskaps monter. Målningen, De vilse-
gångna, är ett motiv föreställande tre samepojkar, som gått vilse i fjällen. Att Lundbohm fäste 
så stor uppmärksamhet vid målningen och beskrev den för sin mor i brevet, kan tolkas som ett 
uttryck för hans redan nu utvecklade känsla för konsten som ett större uttrycks- och  

39 Geijer (1927), s. 275ff. 
40 Just vid denna tid var ett flertal svenska konstnärer, främst bland de blivande opponenterna, bosatta i olika 
konstnärskolonier främst i Frankrike. 
41 Brev till modern Augusta från Lundbohm 1882-09-03. LKAB:s arkiv Kiruna brevsamling. 
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Bild 2. Hjalmar Lundbohms porträttbild som geolog vid SGU.  
 

Foto: Fotograf okänd, 1885. SGU arkiv. 
 
förmedlingsmedel och ett tidigt intresse för samerna.42 Engagemanget för konsten och 
konstnärerna kom att följa Lundbohm resten av livet, såväl inom kommande arbeten som på 
fritiden. 
 
Lundbohm befordrades 1887 av Torell till ordinarie statsgeolog vid SGU, trots avsaknad av 
formell behörighet.43 Det är förövrigt anmärkningsvärt att Lundbohm under denna period av 
mycket avancerade inventeringar och skriftliga rapporter, ännu inte hade en teoretisk examen 
motsvarande yrkesbeteckningen geolog.44 Än mer anmärkningsvärt är att han aldrig erövrade 
någon formell kompetens inom området. Lundbohm bedrev visserligen egna omfattande stu-
dier inom det geologiska området under sin tid vid SGU och läste även geologikurser och 
bergartslära vid Stockholms högskola, för professor Waldemar Brøgger (1851‒1940), men 
han omsatte aldrig dessa studier i någon form av examination för yrkestiteln geolog.45  

42 Åström (1965), ss. 30-31. 
43 Geijer (1927), s. 276 
44 Andrén (1989), s. 28. 
45 Geijer (1927), s. 277. 
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Vid samma lärosäte skrevs hösten 1881 även Axel Hamberg (1863‒1933) in för heltidsstu-
dier i bland annat geologi, mineralogi och kristallografi.46 Hamberg kom att tillsammans med 
Lundbohms blivande kollega vid SGU, Fredrik Svenonius (1852‒1928), bli något av pionjä-
rer inom utforskandet av den svenska fjällvärlden. Alla tre skulle senare även komma att vara 
med i föreningar som exempelvis Idun, Svenska Fjällkarlarnas Klubb, med flera. 

Samtidigt som Lundbohm började bevista kvällskurser i Stockholm ordnade han boende i 
Klara Rote, Apeln N:o 1 och 2, med gatuadresserna Apelbergsgatan 58 respektive Drottning-
gatan 67.47 Enligt samtida folkräkningsuppgifter hade Hjalmar Lundbohm dubbla 
bostadsadresser från 1880. Han var dels skriven i hemmet i Rännelanda och dels i Klara rote i 
Stockholms stad. 48 Med största sannolikhet hade Lundbohm införskaffat sig lägenheten om-
kring 1879/80, då han bevistade kvällskurserna vid Stockholms högskola under vintertid fram 
till omkring 1890. I husförhörslängden för Rännelanda församling noteras att Lundbohm 
flyttat till Hedvig Eleonora församling i Stockholm den 24 december 1884.49 En tid efter att 
Lundbohm etablerat sig i Stockholm så avled Lundbohms fader efter en längre tids sjukdom. 
Modern Augusta bodde kvar i huset, där en av sönerna övertagit länsmanssysslan, för att se-
nare i december 1900 flytta med dottern Henny till Göteborg. 
 
I samband med att Lundbohm fick en mer fast punkt i Stockholm utvidgade han sin bekant-
skapskrets. Förutom med de tidvis hemvändande konstnärerna från de olika konstnärskoloni-
erna i Europa, umgicks Lundbohm flitigt med delar av Stockholms kultur- och finanselit. Ett 
tydligt exempel på hur Lundbohm strategiskt bygger nätverk inom en del av sin bekantskaps-
krets under denna period, är att han redan från 1885 fanns med då Svenska Turistföreningen 
(STF) startade sin verksamhet i Uppsala. STF:s medlemsmatrikel präglades vid starten av 
aktiva forskare, militärer, kulturpersonligheter och högt uppsatta statstjänstemän inom cen-
trala förvaltningar, och föreningen kunde betraktas som en av flertalet intresseföreningar 
skapade i kölvattnet av det nyväckta intresset för de nordligaste delarna av landet. Lundbohm 
engagerades av vännerna Svenonius och Hamberg till att bli aktiv medlem i föreningen, och 
redan till STF:s tredje årsmöte skrev Lundbohm en motion tillsammans med några andra ak-
tiva i föreningen om att flytta föreningens säte från Uppsala till Stockholm för att därigenom 
bredda föreningens arbete. Motionen bifölls och STF växte kraftfullt som nationell förening 
efter detta beslut. Medlemskapet i STF var för Lundbohm, förutom ett genuint intresse, även 
ett aktivt och strategiskt engagemang i en krets människor som intresserade sig för den norra 
delen av landet. Inom denna krets återfanns personer i Lundbohms sociala nätverk som ver-
kade inom både vetenskap, industriföretagande och politik. 

Ett annat exempel på hur Lundbohm utvecklade sitt sociala nätverk är när han som gäst be-
sökte den exklusiva sammaslutningen De byggande bröderna. Det var en mindre samman-
slutning av tolv framgångsrika arkitekter, vilka i februari månad 1888 bildat en yrkesförening 
för arkitekter i syfte att ytterligare utveckla den svenska arkitekturen genom nyskapande och 
influenser från Centraleuropa. Föreningen kan betraktas mer som ett slutet sällskap än en öp-
pen intresseförening, då dels medlemsantalet var begränsat och grundförutsättningen för 

46 Gunnar Hoppe, ”Axel Hamberg”, ingår i Sarek, Arktis och akademisk vardag. En bok om geografen Axel Hamberg. 
Minnesteckning vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 31 mars 1980. Publicerad i Red Lars 
Andersson. ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och historia. 94. 
Edita Västra Aros, Västerås. (Västerås 1980), s. 15. 
47 Arkiv Stockholmskällan DNR 4.1.1-6008/14. Stockholm. 
48 Folkräkningen 1880. SVAR. 
49 Rännelanda kyrkoarkiv. Husförslängd 1880-1890.50 Stommen i föreningen och dess upphovsmän anses vara August 
(Agi) Lindegren (1858-1927), Isak Gustaf Clason (1856-1930) samt Carl Möller (1857-1933). Övriga medlemmar var 
Fredrik Johan Herman Dahlberg (1857-1932), Fredrik Carl Ekholm (1857-1891), Gustaf Wickman, Ferdinand Gustaf Boberg 
(1860-1946), Ludwig Johan Peterson (1853-1931), Fritz Ullrich (1860-1917), Ernst Vilhelm Emanuel Stenhammar (1859-
1927), Gustaf Axel Herman Lindgren (1863-1930) samt Axel Johan Lindegren (1860-1933). 
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medlemskap utgjordes av bland annat kravet på arkitektutbildning.50 Föreningen hade stor 
inverkan på den svenska arkitekturens utveckling under 1890-talet, då industrialismens defi-
nitiva genombrott skapade en stor efterfrågan på arkitekturlösningar i de snabbt växande in-
dustristäderna.51 

Vad som är klarlagt genom protokoll är att Lundbohm som inbjuden gäst besökte före-
ningen vid minst två tillfällen. Första gången var strax efter Lundbohms studieresor till Stor-
britannien då han studerat den engelska stenindustrin och dess tillämpning av husbyggnation 
med natursten. I protokoll från den 11 januari 1889 noteras i paragraf 4 att Lundbohm i sitt 
resonemang redogjort kring naturstenens användande i det svenska byggnadsskicket. Under 
mötet framförde Lundbohm ett förslag på att ta fram en handbok i byggnadsmaterial. Lund-
bohm presenterade även en välformulerad promemoria i sex olika steg, där tillvaratagandet av 
den svenska naturstenen fanns i fokus.52 Bland medlemmarna i De byggande bröderna åter-
fanns några av Lundbohms nära vänner, främst Gustaf Wickman och Ferdinand Boberg, vilka 
bägge två senare kom att vara verksamma i samhällsbygget Kiruna.53 
 
Publikationer före 1890 
Under tiden fram till 1890 presenterade Lundbohm, som autodidakt inom geologin, ett flertal 
vetenskapliga arbeten inom ramen för SGU:s skriftserier. Några exempel på dessa utgivningar 
ger en översikt som någorlunda väl belyser den kvalitetsutveckling i Lundbohms framställ-
ningsförmåga som sker hos honom under perioden. 
 
I den omfattande rapporten om norra delen av Älvsborgs län 1885 har Lundbohm författat 
kapitlet om bergrunden vilket även är en av de tidigast kända publiceringarna av Lundbohm. 
De mest framträdande uppsatserna som Lundbohm publicerade före 1890 var Om den äldre 
baltiska isströmmen i södra Sverige (1888), Om granitindustrien i utlandet, särskildt Stor-
britannien (1889), Engelska byggnadsmaterial och byggnadssätt samt dess tillämplighet i 
Sverige (1889), Om bearbetning af sandsten, kalksten och takskiffer i Storbritannien m.fl.st. 
(1889) samt Apatitförekomster i Gellivare malmberg och kringliggande trakt (1890).  

Förutom dessa framställningar skrev Lundbohm ett antal artiklar i Teknisk tidskrift, kopp-
lade till stenindustrin och till sina studieresor. Dessutom höll Lundbohm ett flertal föredrag i 
anslutning till de olika artiklarna. Alla dessa arbeten anses av företrädare för den svenska ste-
nindustrin som normgivande för den tekniska utvecklingen av tillämpningen i stenindustrin. 
Utöver dessa arbeten kan nämnas det genomarbetade geologiska kartbladet över Halmstad, 
vilket gavs ut 1887. 
 
I det första helt egna vetenskapliga arbetet, Om den äldre baltiska isströmmen i södra Sverige, 
publicerat i SGU:s skriftserie, Ser. C. Afhandlingar och uppsatser. N:o 95, gjorde Lundbohm 
en mycket klar framställning av den baltiska isströmmens aktivitet och förflyttning av olika 
bergarter och mineralämnen inom undersökningsområdet. Lundbohm utgick ifrån tidigare 
gjorda undersökningar av bland andra A. G. Nathorst och Torell, vilka gjort olika beskriv-
ningar och analyser av företeelsen.  

50 Stommen i föreningen och dess upphovsmän anses vara August (Agi) Lindegren (1858-1927), Isak Gustaf Clason (1856-
1930) samt Carl Möller (1857-1933). Övriga medlemmar var Fredrik Johan Herman Dahlberg (1857-1932), Fredrik Carl 
Ekholm (1857-1891), Gustaf Wickman, Ferdinand Gustaf Boberg (1860-1946), Ludwig Johan Peterson (1853-1931), Fritz 
Ullrich (1860-1917), Ernst Vilhelm Emanuel Stenhammar (1859-1927), Gustaf Axel Herman Lindgren (1863-1930) samt 
Axel Johan Lindegren (1860-1933). 
51 Göran Kåring, De byggande bröderna. En grupp arkitekter i Stockholm 1888 och 1889. Konstvetenskapliga institutionen 
Stockholms universitet. (Stockholm 1982), s. 4. 
52 Kåring (1982), s. 85. 
53 Andrén (1989), s. 29. 
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Detta arbete anses av professionen vara mycket tydligt framställt och befriat från ett svår-
begripligt akademiskt språk, samtidigt som det höll en förbluffande hög vetenskaplig kva-
lité.54 En rimlig förklaring till detta kan vara att hans praktiska arbete inom ämnesområdet 
kompenserade bristen på akademisk skolning. Arbetet gav en tydlig och översiktlig förkla-
ringsmodell till den baltiska isströmmens verkan inom det angivna undersökningsområdet. 
Återgivningen visade även att Lundbohm omsatt sina kunskaper på ett rationellt sätt och i 
flera fall gjorde han jämförelser med övriga landet där han gjort observationer inom ämnes-
området vid sina inventeringsresor.  
 
Andra arbeten som fick stor betydelse för den svenska stenindustrin är de utgivna publikat-
ioner under 1889, som behandlade granitindustrin i utlandet och dess möjliga tillämpning i 
Sverige, samt studier av byggnadsmaterial och byggnadssätt i England och Skottland och 
slutligen arbetet om bearbetning av sandsten, kalksten och skiffer i Storbritannien. Alla dessa 
tre arbeten var direkt överförbara till de svenska förhållandena, eftersom Lundbohm berörde 
förekomst av liknande material i Sverige. Detta visar även på Lundbohms övergripande am-
bitioner att utforska miljöer utöver de välkända i Sverige. 

I arbetet Om granitindustrien i utlandet särskildt Storbritannien kan man se att Lundbohm 
utvecklat sitt skrivande på ett mer systematiserat sätt. Redan inledningsvis gav han en mer 
detaljerad översikt av arbetet. Här kan man på ett tydligt och överskådligt sätt se de länder och 
material som beskrevs i arbetet. Lundbohm lyfte inte bara fram de tekniska aspekterna utan 
gav också en kommentar till de ekonomiska förutsättningarna, inte enbart när det gällde 
material utan även sysselsättningseffekten för landet och delområdet som beskrevs. Dessutom 
gav Lundbohm en målande beskrivning av hur maskiner användes rent tekniskt och vilka pro-
blem och möjligheter detta gav, såväl ekonomiska som arbetsmiljömässiga.  

När man närmare studerar de områden Lundbohm beskriver i arbetet Engelska byggnads-
material och byggnadssätt samt dess tillämplighet i Sverige avseende exempelvis utfrakter 
från stenbrott, lyft- och lastanordningar, kan man se många paralleller med järnmalmsbrytning 
som han senare i livet skulle komma att arbeta med.55 

Lundbohm gjorde en intressant notering när han samtalade med en av Londons större byg-
gentreprenörer, när de förde ett resonemang om fördelen med att använda exempelvis cement 
för tillverkning av orneringar vid fasadarbeten och liknande. Rent ekonomiskt var cement att 
föredra redan vid denna tid. På den direkta frågan Lundbohm ställde, varför man inte använde 
cement i Londons stenindustri där det pågick omfattande byggande, fick han ett rakt och må-
lande svar som stärkte Lundbohms slutsatser om stenarbetets överlägsna kvalité och bestän-
dighet: 

- because it is not stone.56  
 
Lundbohm konstaterade vidare att man i England lade lika stor vikt vid kvalitén i stenarbetet, 
oavsett om det var slott eller koja som skulle byggas. Han fann, att användningen av sten som 
byggnadsmaterial i större omfattning under en längre tid hade medfört att stenmaterial, som 
man tidigare inte skulle ha bemödat sig med att vidareförädla, nu användes i avsevärt högre 
utsträckning än tidigare. 

Detta, menade Lundbohm, borde kunna överföras till mycket vanligare svenska förhållan-
den på ett framgångsrikt sätt. I samma arbete, gick Lundbohm in på direkta praktiska exempel 
på hur stenbrytnings- och byggnadsteknik kunde appliceras på svenska förhållanden. Han 
exemplifierade detta med byggnationer av vanliga bostadshus, landskyrkor samt av monu-

54 Geijer (1927), s. 278. 
55 Lundbohm (1889) N.o 103, ss. 14-16.  
56 Ibid, s. 22. 
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mentala byggnader i de större städerna. Lundbohm påpekade att det är fullt möjligt att byta ut 
materialet i de ornerade fasaderna där man använt cement och i stället begagna sten ur de 
svenska stenbrotten för detta. Variationen av bergarter och dessas utseende beroende på var i 
landet naturstenen hämtas är en stark kvalitetsfaktor när det gäller de svenska förhållandena, 
påpekade Lundbohm. 

I arbetet Om bearbetning af sandsten, kalksten och takskiffer i Storbritannien m.fl.st. 
gjorde Lundbohm en så utförlig beskrivning av användningen av stenbearbetningsverktyg och 
maskiner att det närmast kan liknas vid en instruktionsbok 

Lundbohm publicerade i SGU-serien även en beskrivning av apatitförekomster i Gälli-
vareområdet. I berättelsen Apatitförekomster i Gellivare malmberg och kringliggande trakt 
Sveriges geologiska undersökning Ser. C Afhandlingar och uppsatser N:o 111 (1890) tange-
rade Lundbohm för första gången järnmalmsfrågan. Liksom många samtida beskrivningar av 
Malmfälten återkom Lundbohm till 1875- års expedition, där den första omfattande under-
sökningen av Kirunavaaras järnmalmstillgångar presenterades. Lundbohm konstaterade i sitt 
arbete om apatiten, att det förmodligen inte infriade förhoppningen om apatitens brytvärdhet 
och omfattning i Gällivare malmberg men tillade: 

I hvarje fall eger emellertid apatiten så stor betydelse för den blifvande jernhanteringen 
härstädes, att fortsättandet af den geologiska utredningen af detta minerals förekomst 
och mängd synes vara i hög grad önskvärdt.57  

 
Det blev ytterligare undersökningar av apatitförekomsten både i Gällivare malmberg liksom 
Kirunavaara och Luossavaara. Även vid dessa undersökningar skulle Lundbohm komma att 
medverka. 
 
Läranderesor  
Ett av de avgörande stegen till en mer omfattande exploatering av Malmfälten var förutom 
tillkomsten av transportsystemen även teknikutvecklingen inom järnframställningsprocesser. 
De bägge kusinerna Gilchrist58vidareutvecklade Bessemers59metod för effektiv järnframställ-
ning genom en ny process som fick namnet Thomas-Gilchristprocessen. Metoden gick helt 
kort ut på att man fick bort fosforn ur järnmalmen genom att färskningen 60genomfördes i en 
med basisk kalk infodrad konverter så att fosforföroreningen bands av den basiska slaggen. I 
processen blåstes luft genom konverterns botten med högt tryck.61 Ur denna process fick man 
en lönsam biprodukt i form av kalcium- och fosforrikt slagg. Detta kom att kallas för Thomas-
fosfat och utgjorde en viktig del i framställningen av konstgödsel. I och med denna teknikut-
veckling blev med ens den fosforrika järnmalmen i Malmfälten högintressant. Därtill kunde 
även den apatit som fanns i järnmalmsförande jordlager tas tillvara genom processen.62 

Under 1880- talet steg efterfrågan på konstgödsel i Europa främst med anledning av 
industrialiseringens folkmängdsökning i städerna. Konstgödsel behövdes för att förbättra 
böndernas skördar för avsättning till den växande stadsbefolkningen. I Norge och Kanada 
hade försäljning av konstgödsel blivit större och förutom i Ryssland fanns det begränsat med 
råvara för konstgödselframställningen. Järnframställningens teknikutveckling hade nu gjort 

57 Hjalmar Lundbohm Hjalmar, Apatitförekomster i Gellivare malmberg och kringliggande trakt. Serie C. Afhandlingar och 
uppsatser. SGU N:o 111.Tryckt hos K. L. Beckman. (Stockholm 1890), s. 48.  
58 Sidney Gilchrist Thomas (1850-1885) och Percy Gilchrist (1850-1935). 
59 Sir Henry Bessemers (1813-1898), engelsk mekaniker och metallurg, som fått sitt namn uppkallat efter färskningsmetoden 
för stål - bessemerprocessen. 
60 Med färskning avses omvandling av tackjärn till smidbart järn. 
61 Staffan Hansson, Norrbottnisk gruv- och järnhantering under 300 år. Forskningsrapport TULEA 1981:10. Högskolan 
Luleå. (Luleå 1981), s. 60. 
62 Gösta Forsström, Malmberget. Malmbrytning och bebyggelse. Norrbottens museum. (Luleå 1973), s. 83. 
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den fosforrika malmen i norr högintressant och statens och privata finansiärers blickar vändes 
mot norr med ett nyvaknat intresse.63 
 
Med Apatitkommissionen till Lappland 
SGU hade vid sina pågående inventeringar konstaterat att det i järnmalmsförande jordlager 
fanns stora mängder av apatit. Speciellt de fosforrika järnmalmsfälten i Grängesberg och 
Malmfälten var synnerligen intressanta ur detta perspektiv. För att få en överblick och samti-
digt kunna göra en uppskattning om möjligheten att utvinna fosfat ur apatiten i större skala, 
som man med framgång gjort i exempelvis Kanada, tillsatte staten som ägare av kronomarken 
en apatitkommission med uppdrag att inventera apatitförekomsten i främst Malmfälten genom 
SGU:s försorg.64 Apatitkommissionen, som tillsattes 1889, var sammansatt av landshöv-
dingen i Norrbottens län Lars Berg (1838‒1920), bergmästare Anton Sjögren (1822‒1893), 
kommersrådet Theodor Nordström (1843‒1920) samt geolog Fredrik Svenonius. Denna grupp 
fick uppdraget att försommaren 1889 resa till Gällivare malmfält och starta inventeringen av 
apatitförekomsterna. Ledamoten Svenonius blev emellertid med anledning av en ögonsjuk-
dom förhindrad att delta i kommissionens arbete denna sommar och i hans ställe sattes den 
unge, nyligen utnämnde extra icke-ordinarie geologen Lundbohm in. Eftersom Lundbohm 
och Svenonius var nära vänner, med ett gemensamt intresse i bland annat STF, var det inte 
helt oväntat att det blev just Lundbohm som fick ersätta Svenonius i arbetsgruppen. Detta är 
ett exempel på hur Lundbohms nätverk ledde honom in i malmfältsarbetet. Uppdraget i apa-
titkommissionen medförde att Lundbohm kom till Lappland och Norrbotten för första 
gången.65 Under denna första period som Lundbohm medverkade i apatitkommissionens ar-
bete i Lappland hade han en mer perifer roll, men den kom successivt att växa i betydelse 
fram till dess att han anställdes av LKAB.  

Lundbohms resa med apatitkommissionens upp till Malmberget från Luleå gjordes med 
ångtåg på den nyanlagda järnvägen, som året innan tagits i drift. Järnvägens standard var un-
der all kritik då bygget under vintern 1888 forcerats fram med dåligt slutresultat som följd. 
Dessutom kunde Lundbohm konstatera att själva gruvarbetet vid gruvan i Malmberget låg 
nere på grund av slitsamma processer angående bland annat ägarförhållanden och oklara för-
svarsarbeten, efter konkursen för bolaget The Swedish and Norwegian Railway Co Ltd.  

Otto Torell sammanställde apatitkommissionens arbete i uppsatsen Apatitförekomsten i 
Norrbottens län och de af Sveriges Geologiska Undersökning lemnade bidrag till kännedom 
härom SGU. Er. C. No 113. 1890.  Sammanställningen beskrev kortfattat 1889‒års kom-
missionsarbete i Gällivare malmberg och Lundbohms insats i detta. Torell kommenterade 
särskilt Lundbohms tydlighet i de lämnade beskrivningarna och verkade vara nöjd med hans 
insats, varför han fick förtroendet att året därpå leda apatitundersökningar även i Kirunavaara 
och Luossavaara. 
 
Företagsbildningar 
Järnmalmsfyndigheterna i Malmfälten var högintressanta ur många perspektiv när 1890-talet 
inleddes. Spekulationer kring ägande av inmutningar hade pågått sedan 1870-talet och kulmi-
nerade nu i olika konstellationer för att bereda väg till nya bolagsbildningar. I den svenska 
riksdagen debatterades vid samma tidpunkt flitigt i vilken omfattning utländska ägarintressen 
skulle kunna få delta i exploateringen av malmrikedomarna i norr.66 Långa och uppslitande 

63 Eriksson (1991) Avsnitt I, s. 28. 
64 Axel Dellwik, Gellivare Malmberg. Aftryck ur Jernkontorets annaler för år 1906. (Stockholm 1906), s. 18. 
65 Brunnström (1981) Del I, s. 62. 
66 Bo Jonsson Bo, Staten och Malmfälten – en studie i svensk malmfältspolitik omkring sekelskiftet. Diss. Almqvist & 
Wiksell. (Stockholm 1969), s. 50 ff. 
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rättsprocesser om äganderätten till inmutningarna i främst Kirunavaara och Luossavaara, 
skapade olika allianser, vilka senare även bildade olika bolag.  

Två stora bolag bildades i början av 1890-talet för att exploatera järnmalmen i Malmfälten. 
För exploateringen av fyndigheterna i Kirunavaara och Luossavaara bildades Luossavaara 
Kiirunavaara Aktiebolag LKAB. 67 Ansökan om bolagsbildning inlämnades i juni månad 
1890 och den konstituerande bolagsstämman hölls den 18 december samma år. De drivande 
bakom denna bolagsbildning var framförallt Robert Schough (1832‒1902), Knut Wallenberg 
(1853—1938) samt företrädare för dödsboet efter Alrik Ljunggren.68 För att återuppta driften 
i Malmberget efter de konkursade engelska ägarintressenterna, bildade ett antal svenska 
intressenter Aktiebolaget Gellivaare Malmfält AGM.69 Bakom initiativet stod främst 
grosshandlare Gustaf Broms (1849‒1903) samt överste Carl Otto Bergman (1828‒1901). Den 
konstituerande bolagsstämman för detta bolag hölls den 30 maj 1891. Nu fanns två 
huvudaktörer som kunde driva gruvverksamhet i Malmfälten, konkurrerande men fortfarande 
inom svensk ägarsfär. 
 
Samtidigt blev det mer än tidigare uppenbart att transportfrågan västerut till det isfria havet i 
Norge måste lösas. Även i denna fråga, det vill säga om hur långt man skulle tillåta utländska 
intressen att äga och driva transportsystemen i Sverige, var man oense i den svenska riksda-
gen. Efter långa förhandlingar övertog till slut staten ägandet av malmbanan för sträckan 
Svartön – Malmberget våren 1891.70 En upprustning av järnvägen genomfördes och 1892 
ansågs hela bansträckningen vara av godtagbar standard både för gods- och persontrafik. En 
provisorisk sträcka var även anlagd till en längd av ca 26 km norr om Malmberget fram till 
Lina älv. En koncessionsansökan om byggandet av järnväg sträckan Gällivare/Malmberget – 
Narvik/Victoriahavn inlämnades den 18 maj 1892 av styrelseledamöterna för LKAB, 
Schough och Ljunggren.71 Ansökan avslogs emellertid av riksdagen, främst med anledning av 
finansieringsunderlaget, där flera utländska intressenter fanns med, samt beroende på det 
oklara militära läget i förhållande till unionen med Norge. Dessutom ansåg riksdagen att det 
skulle medföra ofördelaktiga konkurrensfördelar gentemot de mellansvenska gruvfälten.72 
 
Åter till Malmfälten 
Hjalmar Lundbohm återvände 1890 till Malmfälten med anledning av det förnyade förtroen-
det att leda apatitkommissionens arbete somararna 1890 och 1891. Denna gång skulle kom-
missionens arbete i huvudsak kretsa kring de bägge järnmalmsförande lågfjällen Kirunavaara 
respektive Luossavaara. 

I samband med apatitundersökningarna medverkade Lundbohm delvis även vid riksdags-
männens resa till Norrbotten i juni 1890, då huvudparten av den 60 man starka riksdagsgrup-
pen besökte anläggningarna i Malmberget. Riksdagsmännen, inbjudna av första kammarens 
länsrepresentanter, landshövdingen i Norrbottens län Lars Berg, överste Bergman samt över-
direktören vid järnvägsstyrelsen Fredrik Almgren (1851‒1903), färdades längs den proviso-
riska järnvägslinjen Svartön – Malmberget.73 Besöket i Malmberget var föranlett bland annat 
av den hetsiga debatten angående utländskt ägande av gruvor och transportsystem i norra Sve-
rige och den känsliga frågan om förstatligande av Malmfälten.74 

67 Se även bilaga 1:2. 
68 Eriksson (1991) Avsnitt I, s. 32. 
69 Se bilaga 1:1. 
70 Jonsson (1969), s. 128. 
71 Hedborg (1988), s. 10. 
72 Jonsson (1968), ss. 129-131. 
73 Ibid, s. 102. 
74 Ibid, s. 102. Se även Nils Meinander Nils, Gränges – En krönika om svensk järnmalm. OY Tilgmann AB:s Boktryckeri. 
(Helsingfors 1968), ss. 76-77. 
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Redan veckan innan riksdagsmännen anlände till Malmberget hade Lundbohm tillsammans 
med civilminister Lennart Groll (1845‒1896), landshövding Lars Berg samt riksdagsman 
Gustaf de Laval (1845‒1913) rest upp till Luossajärvi för att bese de omfattande fyndighet-
erna av järnmalm i de bägge bergen Kiirunavaara och Luossavaara. Genom detta extra besök 
ville man bilda sig en uppfattning om belägenheten och förutsättningarna för den stundande 
brytningen av järnmalmen. Dessutom debatterades flitigt i riksdagens första kammare frågan 
om statens inlösen av malmförekomsterna i Malmfälten, kopplat till den då aktuella protekt-
ionistiska debatten i riksdagen.75 
 
De resor som riksdagen genomförde fram till 1900 till Norrbotten och Lappland kan i ett hi-
storiskt perspektiv benämnas som pionjärresorna under grundarepoken.76 Lundbohm fick en 
betydligt större roll vid riksdagens senare resor i Norrbotten och Lappland och framförallt då 
resorna 1900 respektive 1910.  

Den första resan genomfördes 1880 med ångbåt från Stockholm längs hela Norrlandskusen 
för att till slut angöra i Piteå.77 Från Piteå utgick sedan korta rundturer för att bese omlandet 
kring Piteå – Öjebyn. Därefter fortsatte ångaren Njord till Salmis, varifrån gruppen tog sig 
vidare upp längs Tornedalen till Övertorneå. Bakgrunden till riksdagens resa 1880 var den 
stundande råvaruexploateringen av Norrbottens skogs- och järnmalmstillgångar.78 Sedan före-
togs resor 1890 respektive 1894. Dessa resors huvudsyften var att bese den industriella ut-
vecklingens effekter som förespeglats vid 1880-års resa. I samband med resan 1890 fick alltså 
riksdagsmännen besöka Malmfälten för första gången, och då färdades de med ångtåg på den 
nya järnvägssträckningen mellan Svartön och Malmberget.79 

 
Lundbohm stannade kvar i Malmfälten sommaren 1890 efter riksdagsmännens besök och 
fortsatte sin omfattande undersökning och kartläggning av apatitförekomsten främst i Kiruna-
vaara och Luossavaaras närområde. Under vistelsen vid Luossajärvi sommaren 1890 gjorde 
Lundbohm även undersökningsresor till Svappavaara och närliggande Mertainen, där spridda 
inmutningar av tidigare kända järnmalmförekomster var belägna.  
 
Den första bebyggelsen vid Luossajärvi 
När Lundbohm anlände till Luossajärvi sommaren 1890 kom han till en plats med ett fåtal 
byggnader. Ett antal torvkåtor eller torvgammen, som byggnadstypen även benämns, tillhö-
rande samerna, främst då familjer ur Gabná sameby, var uppförda vid Luossajärvis sydvästra 
strand. Ytterligare ett antal primitiva byggnader eller kojor uppförda av björkstammar och 
torv var belägna intill lågfjället Kirunavaara. Dessa kojor hade byggts av personer som sedan 
några år tillbaka utförde försvarsarbeten åt bland andra Alrik Ljunggren, vilken innehade de 
flesta inmutningarna i Kiruna- respektive Luossavaara. Dessutom fanns vid Luossajärvis 
nordvästra del ett antal torvkåtor tillhörande tornedalsfinnar80från Kurravaara byalag. Dessa 
torvkåtor användes som tillfälligt boende under jakt, fiske och myrslåtter på platsen. Vid  

75 Jonsson. (1968), ss. 102-103.  
76 Maurits Nyström, En spegel av ett sekel. Riksdagens resor i Norrbotten 1880-1998. Grafiska Huset. (Luleå 1988), s. 11, 15. 
77 Ibid, s. 12.   
78 Ibid, s. 13. 
79 Ibid, s. 11, 15. 
80 Sverige har fem nationella minoriteter: dessa är romer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och samer. Samer är även 
Sveriges ursprungsfolk. Varken samer eller tornedalingar är några homogena folkgrupper och har genom självidentifikation i 
nutiden olika alternativa benämningar på sig själva. Den grupp i Kirunaområdet som kallar sig lantaliset, för att markera sitt 
ursprung från tidigare finskspråkiga nybyggare, kallas här tornedalsfinnar eller finskspråkiga nybyggare för den period som 
avhandlingen behandlar.  
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Luossajärvis nordöstra strand fanns liknande torvkåtor vilka ägdes av tornedalsfinnar ur 
Jukkasjärvi byalag.81 

Lundbohm kom till platsen lagom för att se den första timmerbyggnaden nyuppförd vid 
Luossajärvis nordöstra strand. Arbetet med byggnaden leddes av kronojägaren i Jukkasjärvi 
socken, Adolf Lidström (1850‒1908), våren och försommaren 1890. Byggnaden har beskri-
vits i ett flertal intervjuer, däribland med hemmansägaren Johan Lindstedt (1863‒1955) från 
Vittangi by som intervjuades av Astrid Odstedt 1941. Lindstedt berättade då följande: 

För femtio år sedan såg jag en riktig stuga i Kiruna på sluttningen mot sjön. Det var  
Adolf Lidström, kronojägare i Jukkasjärvi, som byggt den åt bolaget eller åt  
järnvägen. Där fanns också matförråd. Provianten kördes vintertid dit. När arbetarna  
kom fanns det mat.82  

 
Själva byggnadsarbetet utfördes troligen av Jukkasjärvibon Isak Isaksson Paksuniemi 
(1870‒1955) som mot en ersättning av 240 kronor såg till att byggnaden kom på plats. Be-
ställningen gjordes av platschefen för det engelska bolaget i Malmberget, ingenjören Rickard 
Wibel (1860‒1918). Wibel ansåg att behov förelåg att kunna härbärgera manskap och utrust-
ning för de allt intensivare försvarsarbetena på platsen.83 Även kronojägaren Hugo Samzelius 
(1867‒1918) gav en beskrivning av byggnaden vid sitt besök på platsen sommaren 1891: 

Efter att hafva lämnat Kieronavaara med dess väldiga järnkäglor nådde vi på aftonen 
fram till Luossajärvi, där vi togo in i ”Hôtel Luossajärvi”, som det ståtligt nog heter. 
Det är en vid träskets södra ände upptimrad liten stuga, som resp. utmålsägare på Lu-
ossavaara använda under sommarens försvarsarbeten.84 

 
Denna första byggnad erhöll beteckningen B:1, vilket var LKAB:s egen numrering av det 
egna byggnadsbeståndet. B:1 stod för Byggnad nummer ett. Byggnaden användes i första 
hand som logi för de kommande försvarsarbetena på platsen. Denna användning hade bygg-
naden fram till dess att LKAB startade nybyggnationer av bostäder för den växande befolk-
ningen på plats, då B:1-ans användning ändrades till snickeriverkstad.85 

Murstocken i denna första timmerbyggnad vid Luossajärvi, var uppbyggd med tegel från 
lergropen i Jukkasjärvi kyrkby. Teglet var framställt i tegelbruket som var beläget på den plats 
där i modern tid Jukkasjärvi ishotell byggs upp varje vinter. Teglet framställdes av leran som 
fanns på platsen och sand som transporterades från Hietaniemi, beläget på andra sidan 
Torneälven mitt emot tegelbruket. Det tunga arbetet med tegeltillverkningen utfördes till 
största delen av kvinnor och barn från Jukkasjärvi by. Själva transporten de ca.15 kilomet-
rarna upp till Luossajärvi utfördes med hjälp av dragrenar och hästar.86 

Man kan indela den första bebyggelsen som Lundbohm mötte på platsen i tre huvudkate-
gorier. Till den första kategorin hörde de byggnader som ägdes och användes av samerna ge-
nom de bägge samebyarna i området, Gabna- och Lævas samebyar. Den andra kategorin inne-
fattades av byggnader tillhörande tornedalsfinnarna från Kurravaara och Jukkasjärvi byar. 
Den tredje kategorin byggnader tillhörande verksamheter kopplade till gruvhanteringen.87 
 
 

81 Curt Persson, ”Tidig bebyggelse i Kiruna”:  Norrbotten Norrbottens hembygdsförbund Norrbottens museums årsbok 2010. 
(Luleå 2010), s. 142. 
82 Odstedt (1941). KM Kiruna minnen. Lindstedt Johan Erik. Nordiska museet. Stockholm. Sid 1. 
83 Persson (2010), ss. 142-143. 
84 Hugo Samzelius, ”På fotvandring i den lappländska fjällbygden”. STF: årsbok 1892. (Stockholm 1892), ss. 119-120. 
85 Brunnström (1981) Del I, s. 14. 
86 Persson Curt, På disponentens tid. Hjalmar Lundbohms syn på samer och tornedalingar. Tornedalica nr 63. (Luleå 2013), 
s. 70. 
87 Persson (2010), s. 114. 
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Till Nordamerika 
Under åren 1890-1893 varvade Lundbohm praktiskt fältarbete, utrednings- och skrivarbete 
med ett flertal längre resor både in i Europa och över till USA och Kanada. Resorna finan-
sierades i första hand av SGU, men även av andra uppdragsgivare som exempelvis civil-
departementet.  

Lundbohm besökte även i studiesyfte för den svenska stenindustrins räkning orter i Bel-
gien, Tyskland och Frankrike. Här gjorde han ingående jämförande studier av stenindustrin 
med den svenska och den brittiska, som han studerat tidigare för SGU:s räkning. Alla dessa 
studieresor redovisades noggrant i olika former, dels genom välskrivna artiklar och föredrag, 
dels genom rapporter. Ett antal av rapporterna blev även särtryck i SGU:s långa utgivningsse-
rier inom olika ämnesområden beskrivande den svenska geologin och dess förutsättningar för 
framtida användningsområden. Sommaren 1891 kunde Lundbohm inte delta hela perioden i 
apatitkommissionens arbete i Malmfälten eftersom han gjorde en längre studieresa till USA 
och Kanada, genom ett resestipendium han erhållit från civildepartementet. 
 
Torsdagen den 7 augusti 1891 anträdde Lundbohm resan till USA.88 Resan gick via ett antal 
studiebesök i England, över Hull, Manchester och Liverpool. Lundbohm antecknade flitigt 
sina iakttagelser av både byggnadsverk och miljön i de olika stadsdelsområdena nära industri-
erna. Han noterade att den flitigt använda sandstenen i byggnadsverk hade mist sin ljust gul-
gråa nyans och antagit svart färg på grund av den intensiva industrimiljön. 

Båtresan över till USA tog flera dygn i anspråk, vilket gjorde att Lundbohm fick möjlighet 
att iaktta och bekanta sig med några av medpassagerarna. Lundbohm förde två antecknings-
böcker på sina resor, en av officiell art där intrycken som nedtecknades skulle ligga till grund 
för publiceringar och rapporter efter resan och en andra, där han tecknade ned sina iakttagel-
ser, värderingar och slutsatser av mer privat natur.89 I den senare gjorde Lundbohm exempel-
vis beskrivningar angående medresenärers nationalitet, uppträdande med mera. Om engels-
männen fällde han omdömet: 

Gå in i rökrummet på ångbåten! Där finnes ett halvt tjog amerikanare och några engelsmän.  
De förra halvligga med benen på bordet, diskutera synnerligen lifligt, och skämta, stundom  
tämligen brutalt med varandra.” Han noterar vidare här att ”Engelsmännen sitta, de har inga  
manér, äro konventionella i fasoner och tal, sakna sinne för humor. 

 
Om amerikanarna skrev han att [d]essa satte stort värde på ett gott skämt och tillät sig att 
skämta, så starkt som helst.90 

 
Efter en dryg veckas båtfärd över Atlanten anlöpte Lundbohm äntligen hamnen i New York 
den 22 augusti 1891. På plats i New York förberedde Lundbohm sitt första uppdrag, att be-
vista den internationella geologikongressen i Washington. Kongressen startade den 26 augusti 
så Lundbohm hade några dagar till förberedelser. Under kongressen, vilken pågick till den 6 
september, företogs en hel rad studieresor i Nordamerika.91 Vid detta tillfälle byggde Lund-
bohm vidare på sitt kontaktnät av vetenskapsmän och industriledare från olika verksamhets-
områden och nationer. Lundbohm skrev som vanligt brev hem till sin mor och redogjorde för 
sina upplevelser på kongressen, samt för alla de olika bjudningarna han var med på: 

Om dagarne hade vi diskussioner och besök på museer, om aftnarna mottagningar hos en    
del av stadens och landets notabiliteter och äfven utlandets, ty en dag voro vi bjudna till  
koreanske ministern (Korea ligger strax intill Kina) och där hade jag den stora glädjen att  

88 Lundbohm (1893), s. 6. 
89 Åström (1965), ss. 38-39. 
90 Ibid, s. 39. 
91 Hjalmar Lundbohm, Om Stenindustrin i Förenta staterna. Sveriges geologiska undersökning. Nr. C. Afhandlingar och 
uppsatser. N:o 129. (Stockholm 1893), s. 6. 
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tala med kinesernas sändebud.92 
 

Några dagar in i september månad befann sig Lundbohm i Quincy i Massachusetts, där han 
gästade en nära anhörig. Vem denne anhörige var framkommer dock inte i redogörelsen men 
sannolikt var det sin yngre broder Birger (1871‒1938) som Lundbohm besökte.93 Denne var 
verksam inom stenindustrin och hade utvandrat till Nordamerika 1889.94  

Lundbohm konstaterade vid sitt besök att stenhuggarna i USA hade det betydligt bättre än i 
Sverige. Både i arbetet, där teknikutvecklingen medfört en bättre arbetsmiljö, och även i 
hemmen där han imponerades av de ordentliga bostäderna. Även om detta noterade han i sin 
mer privata anteckningsbok: 

Det synes mig vara klart att det grova handarbetet icke nödvändigtvis måste åtföljas  
av allt för torftigt lefnadssätt och ett smutsigt hem.95 

 
Efter besöket i stendistriktet i Quincy reste Lundbohm vidare mot Kanada för att delta i olika 
geologiska exkursioner tillsammans med geologer från många andra nationer. Lundbohm ge-
nomförde även ett flertal studiebesök vid de lokala stenindustrierna där han förde noggranna 
anteckningar om brytningsprocesserna och beskrev brytningen av sten, huggning, slipning, 
transporter och han gjorde även kostnadsberäkningar på delar och helheter av produktion-
erna.96 Förutom de praktiska observationerna så skissade Lundbohm även på mer övergri-
pande ekonomiska perspektiv. Han såg många rationaliseringsmöjligheter i den amerikanska 
och kanadensiska stenindustrin. Bägge länderna hade många och små stenindustrier som var 
belägna nära varandra, vilka han ansåg kunde sammanföras till större mer framgångsrika en-
heter.97 

Det var tydligt hur Lundbohm tog in kunskaper vid sin första resa till Nordamerika som 
inte enbart rörde hans eget område, geologin. Bland annat studerade han undervisning och 
lärdomssäten, verksamhetsområden som han senare i livet skulle komma att arbeta med i 
större omfattning. I början av oktober 1891 gjorde Lundbohm ett besök vid universitetet i 
Cambridge, Massachusetts, för att i första hand bese geologi- och mineralsamlingarna. Hans 
redogörelse för besöket handlar ytterst lite om just samlingarna, men betydligt mer om hur 
själva universitetet var finansierat, organiserat och uppbyggt.98 Dessutom tog han själv del av 
undervisningen för att kunna bilda sig en uppfattning om vilken typ av pedagogik som tilläm-
pades. I slutet av december företog Lundbohm en liknande studieresa till universitetet i Co-
lumbia i Ohio. Som vid tidigare tillfällen gjorde han noggranna studier av universitetets or-
ganisation, pedagogik och ekonomiska uppbyggnad. 

Just dessa studier av lärosäten var ett eget initiativ från Lundbohms sida och hade ingen-
ting med hans uppdragsgivares program att göra. Under sin resa i USA gjorde Lundbohm fler 
egna studiebesök utanför de fastställa programmen. 

Den femte december anlände Lundbohm till Chicago där han sedan under två veckors tid 
studerade husbyggnadskonst och stenarbeten. Här fick han även en god insyn i förberedelsear-
betena inför den kommande världsutställningen i Chicago 1893, vilket innebar att Lundbohm 
fick bese det allra senaste inom husbyggnation med natursten.99 
 
 

92 Åström (1965), s. 45 ff. 
93 Ibid, s. 41. 
94 Rännelanda kyrkoarkiv. Husförhörslängder, SE/GLA/13443/A 1 /20. Sid 5. 
95 Åström (1965), s. 41. 
96 Lundbohm (1893), s. 9. 
97 Geijer (1927), s. 277. 
98 Åström (1965), s. 45.  
99 Lundbohm (1893), s. 7. 
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Mötet med Edison och Sahlin 
I början av januari månad 1892 besökte Lundbohm den amerikanska östkusten för olika stu-
diebesök. Den 29 januari fick Lundbohm möjlighet att sammanträffa med Thomas Edison vid 
Edisonbolaget.  

Lundbohm hade redan inför resan hemma i Sverige tillskrivit Edison om möjligheten att få 
besöka honom och bese Edisonbolagets verksamheter, men inte fått något svar. Då författade 
Lundbohm på plats i USA ytterligare ett brev till Edison, där han lade tonvikten på järn-
malmsförekomsterna i Lappland och hur dessa skulle kunna utnyttjas kommersiellt i framti-
den, och fick därefter omedelbart tillträde eftersom Edison var mycket intresserad av malm-
förädling.100 

Edison förklarade för Lundbohm att han inte var särdeles intresserad av järnmalmsföre-
komster i Sverige, men att förädlingsprocesser allmänt intresserade honom. Under samtalet 
förtydligade Edison sitt ointresse för de omfattande malmförekomsterna i norra Europa, men 
menade samtidigt att Lundbohm hade en stor uppgift i fråga om tillgängliggörandet av järn-
malmen i norra Sverige. Edison hade förövrigt förvånansvärt svaga kunskaper om den nord-
liga geografin i Europa och framförde till Lundbohm att han trodde att Lappland låg i Ryss-
land.101 

Efter besöket hos Edison sammanträffade Lundbohm i New York med sin tidigare studie-
kamrat från Vänersborgs elementarläroverk, Axel Sahlin. Sahlin som efter studier vid Kung-
liga Tekniska Högskolan specialiserat sig på järnmalmshantering, hade liknande teorier som 
Edison vad gäller efterbehandling av järnmalm med hjälp av magnetisk separation.102 Sahlin 
var etablerad i USA sedan 1881, då han som expert rekryterades till den expanderande järn-
verksindustrin. Sahlin var även delägare i ett antal järnverkskoncerner med förgreningar både 
i USA, Europa och senare också Tatraverken i Britiska Indien.103  
 
Fackföreningar och arbetsgivare 
Lundbohm fick en hel rad starka intryck under sin första resa till USA. Två områden som han 
speciellt resonerade kring, både i den officiella rapporten och i sina privata anteckningar, var 
olika förhandlingsmetoder och överenskommelser mellan arbetstagare och arbetsgivaren, 
samt fritänkandet eller bristen på fritänkande, som han uttryckte saken.  

För att närmare undersöka den nordamerikanska fackföreningsrörelsen så bevistade Lund-
bohm ett antal fackföreningsmöten inom den nordamerikanska stenindustrin. Han redogjorde 
på ett överskådligt sätt hur fackföreningen var uppbyggd, dess inre organisation och hur den 
rent praktiskt fungerade inom stenindustrin.104 

I en detaljerad redogörelse för den fackliga organiseringen vid stenindustrin i USA, synlig-
gjorde Lundbohm den fackliga strukturen ned till minsta yrkeskategori. Lundbohm beskrev 
förhållandet mellan den fackliga organisationen och arbetsgivarens organisation, där han kon-
staterade att arbetsgivarens uppfattning var att den fackliga organisationen i viss grad var bra 
för industrin, men att den i många fall inverkade negativt på verksamheten. Lundbohm gav ett 
exempel på detta i sin redogörelse: 

[…] vill jag dock framhålla, att nästan alla arbetsgifvare, med hvilka jag samtalat derom,  
uttryckt den åsigten, att den ifrågavande rörelsen varit till en viss grad berättigad och i 
många hänseenden gagnelig, men att den också, tack vare den hänsynslöshet som ledarne 
stundom lägga i dagen, i många fall utöfvat ett skadligt inflytande och verkat hämnande 

100 Lundbohm (1893), s. 9. 
101 Åström (1965), s. 51. 
102 Lundbohm (1893), s. 8. 
103 Svenskt biografiskt lexikon (SBL) Riksarkivet 
104 Lundbohm (1893), s. 21. 
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genom att uppställa fodringar, som anses vara oantagliga och måste leda till arbetsinstäl-
lelse.105 

 
Lundbohm beskrev vidare fördelen med fackföreningarna inom stenindustrin där parterna 
hade ett avtal som reglerade en lägsta dagslön för stenhuggarna, vilket gjorde det lättare för 
arbetsgivaren att beräkna och planera för verksamheten. Dessutom ansåg Lundbohm att ar-
betsgivaren lättare fick behålla en bra och yrkesskicklig arbetskraft genom ett avtal. Lund-
bohm, som var en mycket nyfiken person, sökte sig även till ett styrelsesammanträde hos den 
lokala fackföreningen, men han nekades tillträde. Däremot fick han träffa styrelsen efter 
sammanträdet och ställa de frågor om verksamheten han önskade.106 I den officiella rapporten 
sammanfattade Lundbohm med en mening, enligt honom, fackföreningens viktigaste uppgif-
ter: 

En af föreningens uppgifter är, sade mig en af dess styrelseledamöter, att förhindra  
strejker samt ››att motarbeta socialismen››.107 

 
Ytterligare en frågeställning som Lundbohm intresserade sig för under den nästan fem måna-
der långa resan i USA och Kanada, var religionens starka inflytande på både företagsledare 
och arbetare och avsaknaden av ett offensivt fritänkande. Lundbohm besökte ett antal guds-
tjänster vid en rad olika kyrkliga sammanslutningar. Vid besöket hos en mindre katolsk för-
samling fick han information om att kyrkobyggnaden som nyligen uppförts hade tillkommit 
för att hindra smittosamma sjukdomar från att spridas när den närliggande floden svämmade 
över, samt att man tågade genom samhället med S:t Annas beläte för att förmå jungfru Maria 
att ställa allt tillrätta och få koppepidemin att ebba ut. Lundbohm tog starkt intryck av detta. 
Här fanns ett land, som liksom industrisamhällen i Europa hunnit så pass långt i teknikutveck-
lingen, men fortfarande stod kvar och stampade i medeltida religiösa värderingar. Han av-
slutade resonemanget med en sammanfattande mening: 

Engelsmännen, protestanterna, tala ofta om det katolska prästerskapet skadlighet, men få 
ha en aning om det religiösa ok som trycker dem själva.108 
 

Det går att observera att Lundbohm i sitt fortsatta arbetsliv omsatte en hel del av alla de in-
tryck som inhämtades i samband med den första resan till USA och Kanada. Framförallt lärde 
han sig en hel del om organisation och logistik vid de många företagsbesöken i stendistrikten. 
Förutom de rent företagsmässiga lärdomarna Lundbohm erhöll, erövrades även värdefulla 
kunskaper om fackföreningarnas arbetsmetoder och organisering, där samverkan mellan ar-
betsgivare och arbetstagare gjorde intryck på den nyfikne svensken. Den fem månader långa 
resan gav även värdefulla internationella kontakter som han redan två år senare skulle få an-
vändning av i sitt kommande arbete. 
 
World´s Columbian Exposition 
Den 17 februari 1892 var Lundbohm åter i Sverige och fortsatte nu arbetet med att samman-
ställa apatitunderökningarna i Malmfälten och rapportskrivningar från resandet i USA och 
Kanada. I botten hade han sin anställning vid SGU, men åtog sig numera även en hel del 
undersökningsarbeten för både staten och privata intressenter. Under den närmaste tiden var-
vade han rapportskrivningar och undersökningar med ett flertal anföranden och artiklar rö-
rande sina intryck från den långa resan till andra sidan Atlanten. Bland alla andra uppdrag 

105 Lundbohm (1893), s. 23. 
106 Åström (1965), s. 45. 
107 Lundbohm (1893), s. 22. 
108 Åström (1965), s. 50. 
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detta år fanns även att fortsätta och avsluta fältarbeten för den geologiska kartan över Gälli-
vare malmberg, det vill säga Malmberget.109 

Huvuduppdraget var ändå arbetet med utredningen om försöksarbeten med apatit i Malm-
berget.110 Lundbohm hann själv inte avsluta arbetet inom apatitkommissionen, men skrev se-
nare en rapport, som kom att vara den som blev slutrapport för hela projektet. Lundbohm 
skrev bland annat att apatiten inte skulle kunna bli den ekonomiska framgång som förväntades 
för staten. Däremot ansåg Lundbohm att apatiten mycket väl skulle kunna tillgodogöras ge-
nom sovring av järnmalm med magnetisk separation.111 Just magnetisk separation var ett av 
de tekniska områden Lundbohm avhandlade vid besöket hos Edison. 
 
Inom LKAB skedde en tydlig ägarförändring 1892, då konsul Broms, som var huvudägare för 
det konkurerande bolaget AGM, förvärvade aktiemajoriteten i LKAB vid årets utgång. Detta 
innebar att Broms nu hade full kontroll både över AGM och LKAB, samt att LKAB nu var ett 
dotterbolag till AGM.112 Broms gav under verksamhetåret 1892 ett flertal undersökningsupp-
drag åt Lundbohm för både LKAB:s och AGM:s räkning.113 Under sensommaren 1892 blev 
det även klart att Lundbohm av civildepartementet utsetts till statligt biträde för den svenska 
paviljongen vid världsutställningen i Chicago 1893.114 Att Lundbohm blev utsedd till statligt 
ombud, vittnar om att han redan nu erhållit ett erkännande som duktig organisatör och etable-
rat sig som en driftig och nyfiken tjänsteman hos staten. 
 
Vid sin första resa till USA 1891 hade alltså Lundbohm besökt Chicago och besett delar av 
förberedelsearbetet till världsutställningen 1893. Att världsutställningen förlades till Chicago 
berodde till viss del på man samtidigt uppmärksammade 400-årsminnet av Christoffer Co-
lumbus upptäckt av Amerika. 115 USA hade haft världsutställningar tidigare, nämligen i New 
York 1853, Exhibition of All Nations, samt i Philadelphia, Centennial Exposion, 1876. 
Världsutställningen i Chicago 1893, Word´s Columbian Exposition, kom att efteråt benämnas 
The White City, med anledning av den valda arkitekturen och kulörsättningen för utställ-
ningslokalerna.116 

Att Lundbohm blev utsedd till denna syssla berodde sannolikt på flera sammanfallande or-
saker. En orsak var att han var välorienterad i förberedelsearbetet med världsutställningen, en 
annan var att han redan hade utfört uppdrag för civildepartementet med gott resultat, vilket 
innebar att etableringen i de kretsar i regering och departement som hanterade frågan var 
gjord. Men den främsta orsaken var förmodligen kännedomen om personen Lundbohm ge-
nom de väluppbyggda nätverken, till vilka hörde såväl beslutsfattare som de flesta av de i 
utställningen medverkande konstnärerna. Dessutom var Lundbohm nära vän med Wickman 
som hade uppdraget att rita den svenska paviljongen. 

Uppdraget som statligt biträde för den svenska paviljongen innebar för Lundbohm att han 
skulle återvända till USA igen. Det betydde också att han bland annat skulle vara med om att 
samordna delar av de olika aktiviteterna i den svenska paviljongen, samt representera Sverige 
i en rad olika kommittéer och juryarbeten där han även ingick som vice ordförande för be-
dömning av de olika utställningsmomenten. Sverige deltog med en omfattande paviljong, 
vilket fick ett mycket gott betyg i media. En betraktare på plats skrev bland annat: 

109 Finansdepartementet konseljakt 1892. Dr nr: 795. Riksarkivet. 
110 Finansdepartementet konseljakt 1893. Dr nr: 659. Riksarkivet. 
111 Geijer (1927), s. 280. Se även Jonsson (1968), s. 116. 
112 Ahlström Gunnar, De mörka bergen. Almqvist & söners förlag. (Stockholm 1966), s. 253. Se även bilaga nr 2. 
113 Åström (1965), s. 53. 
114 Ibid, s. 54. 
115 Åström (1965), s. 54. 
116 Elias Cornell, De stora utställningarna. Arkitekturexperiment och kulturhistoria. Bokförlaget Natur & Kultur. (Stockholm 
1952), s. 178. 
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Hvad den svenska utställningen beträffar, kan jag ej underlåta att nämna, att den tilldrog 
sig alla besökandes beundran, till följd af dels sammanfogningen af nästan alla  
utställningsföremålen från Sverige, dels utställningens gedigenhet samt dess smakfulla 
såväl yttre som inre anordning.117 

 
Studiekamraten från Chalmers, arkitekten Gustav Wickman, var alltså den som fick uppdraget 
att rita den svenska paviljongen.118 Wickman hade rest till Chicago redan 1892 för att påbörja 
och leda arbetet med uppförandet av paviljongen, som kom att få stor uppmärksamhet och 
ansågs utgöra ett banbrytande inslag i den dåvarande kosmopolitiska utställningsarkitektu-
ren.119 Den uppmärksammades även för sin särart vad gällde material och form. I byggnaden 
fanns material som Höganästegel, terrakotta, järn och cement, som i sig utgjorde en egen ut-
ställning för skånska industrier.120  

Den svenska liksom den norska paviljongen tillverkades som monteringsfärdiga byggnader 
hemma i Sverige och Norge. Därefter fraktades byggnaderna med fartyg och på järnväg i 
olika element för att sedan monteras ihop som elementbyggnader på plats i Chicago på ut-
ställningen. Men det förekom även en negativ kritik av den svenska paviljongen, som ansågs 
förlegad och missvisande.  Ett ögonvittne, J. K. Bohlin, delgav sina åsikter i tryck enligt föl-
jande: 

Paviljongen var uppförd i medeltida kyrko- eller slottsstil och gjorde ett skarpt afbrott 
mot öfriga omkring liggande byggnader, hvilka samtliga voro uppförda i en modern stil. 
Det gjorde icke något godt intryck att man sökt framställa Sverge, sådant det var för år-
hundraden sedan, i stället för att gifva en bild af Sverge i våra dagar, synnerligast som 
vårt land på civilisationens trappsteg intager en lika hög ställning som något annat. 
 
Om man frånser själfva träarbetet – bräderna voro ohyflade och väggarna, hvilka invän-
digt voro bestrukna med smutsblå färg, hade att framvisa stora sprickor och det hela 
tycktes vara hopkommet i största hast.121 

 
Förutom de tekniska och arkitektoniska inslagen i utställningen hade Sverige även med sig en 
omfattande avdelning för konst. Själva konstutställningen vid världsutställningen benämndes 
The Columbian World´s Fair Chicago 1893. Ett flertal av de svenska konstnärerna som var 
representerade, var även på plats i Chicago. Bland dem fanns Lundbohms nära vän Anders 
Zorn (1860‒1920), som utsetts till svensk konstkommissarie vid utställningen och samtidigt 
även ställde ut egna verk. I Konstnärsförbundets handlingar framgår det att ett trettiotal 
konstnärer från Opponenterna‒Konstnärsförbundet, vilka var verksamma som sammanslut-
ning åren 1882-1920. Opponenterna var den gruppering av aktiva konstnärer som i början av 
1890-talet startade en oppositionell grupp i förhållande till den svenska konstakademin, som 
man ansåg vara förlegad. Opponenterna övergick före sekelskiftet till att benämns som 
Konstnärsförbundet.122 I och med att även representanter från konstakademien fanns 
representerade, bland annat genom Zorn, var därmed stora delar av Lundbohms konst-
närsvänner med vid konstutställningen.123 Även det svenska bidraget inom konstutställningen 
refererades av samme Bohlin, enligt följande: 

117 K J Sundström K J Några iaktagelser vid världsutställningen i Chicago samt vid järnverk i Förenta staterna, våren 1893. 
(Stockholm 1895), s. 2. 
118 Fredric Bedoire, Arkitekten Gustaf Wickman. Kandidatuppsats i konstvetenskap, Stockholms universitet. AB Draken. 
(Stockholm 1969), s. 13. 
119 G Lindgren, Teknisk tidskrift. Arkitektur. (Stockholm 1916), ss. 114-118. 
120 Bedoire (1969), s. 13. 
121 K J Bohlin, Genom den stora Västern. Minnen från Världsutställningen i Chicago, Klippbärgen, mormonerna Zion, 
Stillahafskusten och Yellowstoneparken. K J Bohlins förlag. (Stockholm 1894), s. 68ff. 
122 Sixten Strömbom, Nationalromantik och radikalism. Konstnärsförbundets historia 1891-1920. Bilaga I. Albert Bonniers 
förlag. (Uddevalla 1965), ss. 89-91. 
123 s. 83-85. 
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I konstutställningen hade Sverge en ganska vacker samling taflor och andra konstverk. Ja, 
man har till och med i amerikanska tidningar satt den högt och det vill inte säga så litet. 
Dock får man det intrycket att Sverge långt ifrån utstält det bästa som hade kunnat åstad-
kommas. Zorns taflor voro onekligen de förnämsta, men äfven Liljefors, Nordström, 
Kreuger, Ekström och Björck hade exponerat vackra dukar. Däremot tycktes mig Carl 
Larssons stora tafla, »Min familj», vara temligen underhaltig. Af svensk skulptur märkte 
jag Ericsons Linnérelief och »Blindbock» samt Hasselbergs »Snödroppen».124 

 
Bland de i Lundbohms närmare vänkrets, vilka var representerade med konstverk vid utställ-
ningen kan nämnas Per Hasselberg, Christian Eriksson, Eugene Jansson (1862‒1915), Karl 
Nordström, Carl Larsson (1853‒1919), Oscar Björck (1860‒1929), Rickard Bergh 
1858‒1919), Eva Bonnier (1857‒1909), Bruno Liljefors (1860‒1939), Acke Andersson 
(1859‒1924) samt Nils Kreuger (1858‒1930) merparten av dem tillhörande Opponenterna -
Konstnärsförbundet.125  

Per Hasselberg, Lundbohms närmaste vän i konstnärskretsarna, var representerad med ett 
flertal verk, bland annat två byster och tre skulpturer i brons. Snöklockan, Grodan samt Näck-
rosen. Dessutom visade han ett verktyg, en punkteringsapparat att användas vid skulptering, 
där verktyget underlättade överföringen av tredimensionella former från förlagan i gips till det 
huggna verket i marmor.126  

Lundbohm gav en mer omfattande rapport om utställningen och om sitt arbete i juryn i 
Teknisk tidskrift, en facktidskrift som gavs ut av Svenska Teknologiföreningen där Lundbohm 
var medlem. I rapporten lade han största tonvikten på de olika metoder som juryn arbetade 
med. De nya metoder som tillämpades i juryarbetet fick en omfattande kritik, vilket Lund-
bohm med skärpa ventilerade i sin artikel. Han belyste framförallt det nya jurysystemet med 
endast en bedömare per klass. Lundbohm ansåg att den negativa kritik som media oförtjänt 
riktade mot Chicagoutställningens förändrade jurysystem, medförde att deltagandet och besö-
karantalet från de europeiska länderna blev betydligt mindre än förväntat. Vad förändringen 
handlade om, var om det skulle utdelas en eller flera medaljer för de bedömda bidragen, samt 
om det skulle vara fler personer som bedömde än endast en, vilket det nya systemet innebar. 
Lundbohm sammanfattade ändå hela utställningen som väl genomförd och framgångsrik.127 
 
Åter till Lappland 
I juli månad sommaren 1894 återvände så Lundbohm till Lappland, efter ett antal mindre 
undersökningsarbeten i Bergslagen. Denna gång reste han sjövägen via Trondheim - Bodø 
och vidare till de inre delarna av Ofotenfjorden, för att slutligen komma till Sjangeli koppar-
fyndighet. Sjangeli är ett högfjäll med en intilliggande sjö beläget ca 2 mil söder om Torne-
träsk längs norska gränsen där en kopparmalmsfyndiget är belägen, vilken var känd redan i 
slutet av 1600-talet. Här bröts periodvis kopparmalm för vidare transport till i första hand Vu-
olosjoki hytta vid Kurravaara by.128  
 

124 Bohlin (1894), s. 72.   
125 Strömbom (1965)  Bilaga I, ss. 471-488. 
126 Ibid, s 478. 
127 Hjalmar Lundbohm, ”Om juryarbetet vid Chicagoutställningen”. Teknisk tidskrift. Tjugofemte årgången. A.L. Normans 
Boktryckeri – Aktiebolag. Stockholm. (Stockholm 1895), s. 153-157. 
128 Maria Kummu, Gruvor och bruk i norr. Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner. (Kiruna 1997), s. 38. 
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Bild 3. Hjalmar Lundbohm och geolog Walfrid Pettersson på väg att lämna Sjangeli, efter sex veckors 
undersökningar vid Sjangeli kopparfältet. Lundbohm andre person från vänster på häst. Bredvid ho-
nom Pettersson. Gruppen använder den för trakten vanligast förekommande Nordlandshästen. Bilden 
beskuren. 
 

Foto: 1894, okänd fotograf. Tekniska museet, Stockholm. 
 
Lundbohms resa till Sjangeli hade föregåtts av en tjänstledighetsansökan till chefen för ci-
vildepartementet129vilken även innehöll en fyrsidig bilaga författad av chefen för SGU, Otto 
Torell. Av Torells bilaga framgår att denne inte var särdeles villig att tillstyrka tjänstledighet 
för Lundbohm, eftersom han ansåg att Lundbohm behövdes i SGU:s arbete. Det som tycktes 
avgöra att Lundbohm erhöll tjänstledighet trots Torells negativa yttrande, var att SGU skulle 
få tillföra undersökningens resultat till SGU:s arkiv.130 

Det är inte helt klarlagt vilken väg Lundbohm tog sig upp från Ofotenfjord och vidare in 
till Sverige och Sjangeli, men det är sannolikt att han färdades via Skjomen och Norddalen 
och vidare över Unna Allakats till Sjangeli. I det innersta av Skjomenfjord ligger Elvegård 
som är en traditionell utgångspunkt för vidare transport in mot Sverige och Abiskoområdet.131 
Just denna färdväg finns även benämnd i STF:s årsskrift 1889 av Lundbohms vän Fredrik 
Svenonius som den traditionella vägen att färdas i samband med bestigning av Kebnekajse, 
innan järnvägen nådde fram till Luossajärvi.132 

Sträckningen användes även av samerna sedan urminnes tider och var en väletablerad 
transportväg över kölen. Den andra möjliga vägen Lundbohm kan ha färdats, var från Rom-
baksfjord genom Hunddalen och vidare längs riksgränsens rösning till Sjangeli. Lundbohm 
skrev i korrespondens med sin mor att man färdades med klövjehästar ca 4½ mil från fjord-
botten upp till Sjangeli och sträckan är ungefär lika lång från bägge utgångspunkterna. 
 
Lundbohm hade i uppdrag att utföra en fältundersökning på platsen under en dryg månad, och 
som medhjälpare var geologen Walfrid Pettersson (1862‒1933) engagerad. Uppdragsgivare 
för hela undersökningen var ingenjör Alwin Jacobi (1854‒1905), som sedan 1891 innehade 
större delen av inmutningen i Sjangelifyndigheten.133 Jacobi hade tidigare bekostat en egen 

129 Expeditionschef för civildepartementet Hugo Martin (1849-1899), chef 1887-1895. Civilminister Lennart Groll (1845-
1896), civilminister 1889-1896. 
130  Civildepartementet konseljakt 1894. Dr: 971, s. 1. 
131 Dahl (1993b), ss. 42-45. 
132 Fredrik Svenonius, ”En bestigning av Kebnekajse”: STF årsbok 1889. (Stockholm 1889), s. 51.  
133 Ragnar Dahl ”Gamla vandringsleder från Sverige till Skjomen”: Till fjälls. Svenska Fjällklubbens årsbok. (Stockholm 
1993b), s. 67.  
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utredning för en alternativ sträckning till den kommande järnvägsförbindelsen mellan Malm-
fälten och den norska isfria kusten. Den alternativa sträckningen hade Jacobi projekterat via 
Abiskodalen‒Kamajokkdalen‒Sjangeli ner till Skjomen och en hamnanläggning strax utanför 
Elvegård. Detta alternativ var 13 km kortare och med betydligt lägre beräknade driftskostna-
der än det som senare genomfördes.134 Med anledning av den aktuella frågan om anläggandet 
av järnväg från Malmberget till den norska kusten var fyndigheten i Sjangeli högintressant. 
Hade Lundbohms undersökning kunnat påvisa att det fanns brytvärd kopparmalm av större 
omfattning, hade det givetvis även påverkat järnvägens alternativa sträckning och samtidigt 
påskyndat eventuella beslut i frågan. 

Undersökningsarbetet uppe vid Sjangeli pågick till långt in i augusti månad, då nätterna 
blev kyliga och fjällen visade sig i full färgprakt. Lundbohm korresponderade med sin mor 
under hela vistelsen på fjället, även om postgången periodvis var bristfällig. I ett av breven 
daterat den nionde augusti artonhundranittiofyra, skrev Lundbohm att han snart skulle resa 
vidare mot Sulitelma och därifrån vandra in på den svenska sidan och till Kvikkjokk.135 I bre-
vet berättade Lundbohm vidare att det inte gick någon nöd på honom där uppe på fjället. Han 
hade varma kläder och gott om proviant. Omgivningen runt Sjangeli beskrev han på följande 
sätt: 

Det är visserligen kallt men jag är försedd med renskinnskläder och har fullt upp med mat 
så att nog håller jag kylan ute. Vackert, gudomligt vackert är här. Hela horisonten begrän-
sas af väldiga ibland snöklädda fjälltoppar, vårt berg ligger vid en väldig dalgång som 
ögat kan följa flera mil nedåt och som på afstånd ser bördig ut, men är folktom, liksom 
hela bygden.136 

 
I början av vistelsen i Sjangeli fick Lundbohm det sorgliga budet att hans gode vän konstnä-
ren Per Hasselberg avlidit. Hasselberg och Lundbohm stod varandra mycket nära och Hassel-
berg var den som introducerade Lundbohm i de inre konstnärskretsarna. Lundbohm tog sin 
vän Hasselbergs död hårt och skrev även om detta till sin mor, från Sjangeli: 

Sedan jag kom hit har jag haft en djup sorg, den svåraste som träffat mig på många år. 
Min gamle gode vän Hasselberg. med vilken jag under de senare åren dagligen sällskapat, 
har avlidit. Detta har gjort mig mera ledsen än jag kan omtala. Jag visste att han skulle dö 
i år och det var med tungt hjärta jag sade honom farväl för en månad sedan, men jag hop-
pades alltid att han skulle få leva till hösten och att jag skulle få vara hos honom under 
hans sista dagar.  
Sjelf förstod eller anade han nog att vårt afsked var det sista och antydde också detta då vi  
skildes. Hasselberg var den mest storsinnade och godhjärtade menniska jag träffat och 
den jag mest sympatiserade med, och jag kommer under hela mitt liv att njuta af alla de 
minnen han kvarlemnat hos mig.137 

 
Lundbohms vänskap med Hasselberg var en vänskap som tog sin början under Lundbohms tid 
i Stockholm när han bedrev kvällsstudier vid Stockholms högskola. Här kom han främst  
 

134 Dahl (1993b), s. 68. 
135 Vid fjället Sulitelma på gränsen mellan Norge och Sverige, hade en gruva för utvinning av svavelmineraler som svavelkis, 
kopparkis och magnetkis öppnats 1891, av den svenske konsuln Nils Persson (1836-1916), företagare och riksdagsman 
verksam till största delen i Helsingborg. 
136 Brev från Hjalmar Lundbohm till modern Augusta 1894-08-09. LKAB:s brevsamling Kiruna. 
137Brev från Hjalmar Lundbohm till modern Augusta 1894-08-09. LKAB:s brevsamling Kiruna. 
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Bild 4. Hjalmar Lundbohms nära vän konstnären Eva Bonnier stående vid stafflit, förevisande till en 
väninna, målningen av Hjalmar Lundbohm som hon utförde 1891. Se beskrivning sid 52. 
 

Foto: Okänd. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
 
genom Karl Nordström i kontakt med de hemvändande konstnärerna från Paris och andra 
konstnärskolonier. Hasselberg var själv en av dessa hemvändare. Successivt växte deras 
vänskap i takt med att deras vägar korsades i olika projekt. 

Vänskapen med Hasselberg medförde även att Lundbohms intresse för konsten på ett bre-
dare plan fördjupades, och ett tydligt tecken på detta var att han började bygga upp en egen 
konstsamling omkring 1895. I första hand köpte han verk av de konstnärer som ingick i hans 
egen bekantskapskrets, men även av andra nordiska konstnärer.138 Lundboms konstnärsvänner 
utgjordes av medlemmar både i den traditionella svenska konstakademien och i Opponen-
terna, vilket medförde att samlingen fick en bredd, redan från start.  

Lundbohm kom att bli den som fick förtroendet att förvalta Hasselbergs dödsbo. Tillsam-
mans med Prins Eugen (1865‒1947) finansierade och genomförde Lundbohm senare minnes-
utställningen över Hasselberg, och ansvarade för färdigställandet av skulpturerna Farfadern 
och Näckrosen i marmor. Arbetet med skulpturerna utfördes av gemensamme vännen 
Christian Eriksson, som också utförde Hasselbergs gravmonument 1898.139 
 

138 Sixten Strömbom, Nationalromantik och radikalism. Konstnärsförbundets historia 1891-1920.  Albert Bonniers förlag. 
(Uddevalla 1965), s. 216. 
139 Annika Gunnarsson, (red) Per Hasselberg (1850-1894) Utställningskatalog. Waldemarsudde utställningskatalog nr 95:10. 
Fälth och Hässler, (Värnamo 2010), s. 112. 
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En gemensam nära vän till både Lundbohm och Hasselberg var konstnären och senare även 
den senares mecenat Eva Bonnier, som hade ett förhållande med Hasselberg och senare förlo-
vade sig med honom. Bonnier målade ett porträtt i olja på duk av den gemensamme vännen 
Lundbohm 1891. Oljemålningen är en mycket uttrycksfull bild av den unge geologen Lund-
bohm som utstrålar kraft och vaksamhet i blicken, sittandes avslappnad stödjande huvudet 
med vänsterarmen som vilar på en trave dokument. Den ger en belysande bild av Lundbohm 
som ständigt var i gång med utredningar, rapporter och nya undersökningar. Konstprofessor 
Görel Cavalli‒Björkman (f 1941) ger en träffande beskrivning av oljemålningen: 

Det är ett levande och okonventionellt porträtt av en man med stort självförtroende och 
med glimten i ögat.140 

 
Med anledning av Hasselbergs frånfälle ersattes denne av arkitekt Ferdinand Boberg som le-
damot i avdelningen för konstutställningen i den kommande Stockholmsutställningen 1897.141 
Även Boberg som ingick i kretsen De byggande bröderna, hörde till Lundbohms nätverk av 
vänner och kollegor.142 När arbetet med kopparfältet i Sjangeli var avslutat vände Lundbohm 
åter söderut, först till Dalarna för att av eget privat intresse undersöka några gamla slipstens-
brott i trakten. Efter vistelsen i Dalarna återkom han till Stockholm och arbetade med rapport-
skrivningar och föreläsningar under vintern och våren därefter unnade han sig en längre se-
mester som varade till försommaren 1895. 
 
Nätverksbyggande 
Under verksamhetsåret 1895 umgicks Lundbohm flitigt i föreningssammanhang. Generellt 
var föreningsaktiviteterna för Lundbohm synonymt med ett aktivt och strategiskt nätverks-
byggande, då han kom i förbindelse med kretsar som besatt goda kontaktnät inom flertalet 
områden. Ett exempel på en förening där Lundbohm vidgade sitt sociala nätverk genom ett 
aktivt medlemskap var Sällskapet Idun. Sällskapet Idun är en sammanslutning bildad 1862 
som en form av ett slutet sällskap i syfte att bedriva kunskapsuppbyggande föreläsningar inom 
en rad olika vetenskapliga områden.143 I beskrivningen av föreningens stadgar framkommer 
dock att sällskapet avser umgänge, men tillägger man: 

Den medlem emellertid som vill för de öfriga framställa ett alster af sin eller andras 
verksamhet inom vetenskap, litteratur eller konst gör sig därigenom väl förtjänt af säll-
skapet.144  

 
Sällskapet Idun stiftades under hösten 1862 i det vakuum som uppstod när Berzelii salonger 
stängdes efter dennes bortgång 1848, samtidigt som det tidigare så aktiva konstnärsgillet i 
Stockholm lades ned och dessa naturliga samlingspunkter för allmänkulturella aktiviteter för-
svann.145 Sällskapet Idun sammanträdde från start första lördagen i varje månad, undantaget 
juli och augusti. En intressant notering ur matrikeln för 1896, anger att en stark koppling 
fanns redan från början till ledamöter i den svenska riksdagen, som inbjöds till varje samman-
komst. Föreningen är uppbyggd av olika sektioner av vilka de flesta med säkerhet attraherade 
Lundbohm. Sektionerna beskrivs enligt följande i 1896-års matrikel: 

Vid sju af sammankomsterna saknas ej heller föredrag. Detta fördelas (sedan 1864) 
mellan sektionerna för naturhistoria och geografi, fysiska och matematiska vetenskaper, 

140 Görel Cavalli-Björkman Görel, Eva Bonnier ett konstnärsliv. Albert Bonniers förlag. Livionia Print, Lettland. (Stockholm 
2013), s. 195. Se även bild 4, där Eva Bonnier och målningen är presenterad. 
141 Ludvig  Looström, Allmänna konst- och industriutställningen.  Wahlström & Widstrand. (Stockholm 1899), s. 5. 
142 Kåring (1982), s. 4. 
143A Levertin A, Sällskapet Idun. 1862-1896. Porträtt och matrikeldata. Hasse W Tullbergs förlag. (Stockholm 1896), s. 13.  
144 Ibid, s. 12. 
145 Konstnärsgillet bildad i Stockholm i syfte att "i fosterländsk anda verka för de sköna konsterna", verksam 1846-54. 
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historia, arkäologi och språkvetenskap, statsvetenskaper, filosofi och pedagogik, estetik, 
literatur och konsthistoria samt musik och dramatik.146 

 
I denna förening ingick i medlemsmatrikeln en hel rad personer som delade samma intresse-
områden som Lundbohm, vad gäller frågor som berör konst, litteratur, arkitektur och delar 
olika vetenskapsområden. Lundbohm fanns upptagen i dess medlemsmatrikel för verksam-
hetsåret 1896.147 Studerar man Iduns medlemsmatrikel för 1896 avseende 1895-års verksam-
het, hittar man namn på personer som ofta återkom inom Lundbohms bekantskapskretsar och 
som även ingick i hans nätverk. Bland medlemmarna fram till 1896 kan nämnas bland andra 
Ferdinand Boberg arkitekt och konstnär, Axel Dellwik (1829‒1897) direktör vid järnkontoret 
och med intressen i Malmbergsgruvan, Lars Magnus Ericsson (1846‒1926) grundare av LM 
Ericsson, prins Eugen konstnär, Axel Hamberg forskare i arktisk miljö, Fredrik Svenonius, 
geolog och en av grundarna av Svenska turistföreningen, Sven Hedin forskningsresande 
(1865‒1952), Verner von Heidenstam författare (1859‒1940), Carl Larsson konstnär, Robert 
Schough, vägingenjör och styrelseledamot i LKAB, Carl Wilhelm Stenhammar tonsättare 
(1871‒1927), Helge Bäckström (1865‒1932), docent i mineralogi August Strindberg förfat-
tare, konstnär med mera, samt Anders Zorn konstnär. Sällskapet Idun är ett utmärkt exempel 
på en av flertalet sammanslutningar där Lundbohm, förutom att bygga vidare på sitt nätverk, 
även fick stimulans och kompetensutveckling inom sina egna intresseområden som exempel-
vis konst, litteratur, arkitektur och olika vetenskapsfält. 
 
Etablering som chef 
Nordlig etablering 
Lundbohm hade startat sitt yrkesaktiva liv när industrialiseringen av norra Sverige med gruv-
verksamhet, vattenkraftsutbyggnad och skogsbruk som exploaterande verksamheter i slutet av 
1800-talet även öppnande vägen för vetenskap och turism. Detta sker inom ramen för det som 
mer eller mindre frekvent i samtiden benämndes som framtidslandet, i artiklar publicerade i 
STF:s årsskrifter och dagspress. 
 
I slutet av 1800-talet då industrialiseringsprocesen i ett fördröjt steg även tagit fart i de nord-
ligaste delarna av Sverige, formades begrepp som ”Sveriges Amerika” i ett försök att påvisa 
migrationsmöjligheter inom det egna landet, i stället för att resa över det stora havet västerut 
till en bättre framtid.  Ludvig af Petersens uttrycker det i en enda mening i STF:s årsskrift 
1899, tydligt och rakt i artikeln med titeln ”På velociped genom vårt framtidsland”: 

Våra »slumrande millioner» i Norrbotten ha börjat bli yrvakna, som det så vackert heter 
i ett aktstycke.148 

 
Begreppet framtidslandet innebar även att man såg ekonomiska, vetenskapliga och ur ett tur-
istiskt perspektiv exotiska möjligheter i det vidsträckta och mer associativt definierade områ-
det. Under slutet av 1800-talet skedde även en omfattande teknikutveckling inom den svenska 
industrin, vilket skapade nya förutsättningar för exploatering av Norrland och Lappland. 

Sågverksmiljöerna vid Norrlandskusten gick in i ett andra skede där råvaran hämtades allt 
längre in i landet och teknikutvecklingen medförde att sågverken inte längre behövde anläg-
gas vid strömmande vatten. Ångkraften förde även med sig att sågverken kunde drivas obero-
ende av årstid då man inte längre var bunden av rinnande vatten till drivkraften.149 

146 Levertin (1896), s. XIII, Inledning. 
147 Ibid, s. 101. 
148 Ludvig af Petersens, ”På velociped genom vårt framtidsland”. STF: årsbok 1899. (Stockholm 1899), s. 251. 
149 Ahnlund (1980), ss. 144-146.  
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Mineraliseringarna av exempelvis järnmalm blev även högintressanta trots riklig förekomst 
av fosfor. Teknikutvecklingen hade efter 1880-talet medfört att fosforn på ett enkelt sätt 
kunde separeras ur malmen, samtidigt som apatiten kunde tillgodogöras. Uppdraget att kart-
lägga värdeförekomsterna beträffande jordarter i det inre av lappmarkerna150 i norr, gjordes 
framför allt av SGU och dess geologer med olika specialkunskaper. I tidsandan inryms även 
det vetenskapliga panoramat där framförallt Lule- och Torne lappmarker var föremål för ve-
tenskapliga kartläggningar, ur ett kolonialt perspektiv. Förutom geologin med undersökning 
av berggrund och jordarter låg glaciärforskning, hydrologi och botanik i fokus. Den veten-
skapliga utforskningen av de svenska lappmarkerna hade nu startat på ett organiserat sätt och 
samtidigt byggdes en infrastruktur för att hantera detta.151   
 
Två ledande profiler när det gäller utforskandet av Lappland var Lundbohms nära vänner 
Axel Hamberg och Fredrik Svenonius. I Lule lappmark var Hamberg den ledande kraften 
inom den vetenskapliga undersökningsverksamheten där han främst använde Kvikkjokk som 
utgångspunkt för de vetenskapliga expeditionerna i Padjelanta och Sarek. Svenonius, som 
tidigare arbetat med Lundbohm bland annat i SGU:s apatitkommission, var mer inriktad på 
utforskandet och kartläggningen av Torne lappmark, där han tidigt genomförde ett flertal gla-
ciärforskningsexpeditioner. 
 
I samband med de vetenskapliga undersökningarna i både Lule- och Torne lappmark anlitades 
vägvisare och bärare från den lokala befolkningen av samer och finskspråkiga nybyggare. 
Hamberg skriver att bärarna han anlitade i Lule lappmark bar en standardvikt på minst 17-20 
kilo packning, utöver vikten av den utrustning och det livsmedel som de själva behövde. 
Bland de mest kända vägvisarna och bärarna som Hamberg använde sig av kan nämnas Pava 
Lars Nilsson Tuorda (1847‒1911) och Anders Pannasson Rassa (1844‒1917) från Tuorpon 
sameby belägen mellan Jokkmokk och Kvikkjokk. Att just dessa bägge anlitades av Hamberg 
har troligtvis att göra med att de var med och assisterade Hamberg på den ”Dicksonska” 152 
expeditionen till Grönland som Erik Adolf Nordenskiöld (1832‒1901) ledde 1883. 

Samma förhållanden gällde även för de bärare och vägvisare som användes/anställdes i 
Torne lappmark. Två personer, som ofta nämndes i sammanhanget och som frekvent anlitades 
som roddare längs Torneälven och Torneträsk av både Lundbohm och Svenonius, var de 
bägge finskspråkiga nybyggarna, Anders ”LarsinAnttu” Larsson (1872‒1958) från Kurravaara 
och Zackharias ”Zakku” Olsson Pappila (1860‒1934) från Jukkasjärvi. Dessa erkänt skickliga 
båtförare, väl förtrogna med Torneälven och alla dess biflöden samt Torneträsks vattenmil-
jöer, spelade en nyckelroll i genomförandet av transporterna för de vetenskapliga undersök-
ningarna och transporterna i Torne lappmark och var därför ofta anlitade av både Svenonius 
och Lundbohm.153  

Redan före bolagsbildningen av LKAB respektive AGM, var Larsson sysselsatt i försvars-
arbeten vid Kiruna- respektive Luossavaara. De nödvändiga verktygen för de årliga försvars-
arbetena förvarades i en förrådsbod i Kurravaara längst in i viken, för vilka Larsson ansva-

150 Begreppet lappmark är en medeltida benämning på del av norra Skandinavien och Finland, främst de områden som under 
historisk tid bebotts av samer. Lappmarken motsvarar huvudsakligen vad som idag kallas svenska- och finska Lappland.  
Även nordöstra Norge, främst Finnmark fylke, ingår i begreppet lappmarken. Från nordöst räknat benämns de olika 
lappmarkerna Kemi-, Torne-, Lule-, Pite-, Ume- samt Åsele lappmark.  
151 Gunnar Eriksson Gunnar, Kartläggarna. Naturvetenskapens tillväxt och tillämpningar i det industriella genombrottets 
Sverige 1870-1914. Nyheternas Tryckeri AB Umeå. (Umeå 1978), ss. 39-45. 
152 Namnet Dicksonska expeditionen tillkom med anledning av att träbaronen Oscar Dickson (1823-1897), finansierade till 
största delen expeditionen. Se Wråkberg (2012) Red Andersson Lars, s. 36 
153 Uno Fabian Olsson, Folklore i Torne lappmark. Eget förlag. Fabrici tryckeri AB. (Kiruna 1983), ss. 104-106. 

                                                            



S i d a  | 55 

rade.154 Efter bolagsbildningarna och uppförandet av B:1 vid Luossajärvis strand, flyttades 
verktygen till B:1-an för att finnas närmare till hands.  
 
Rent politiskt så innehöll industrialiseringsperioden i slutet av 1800-talet även en större tongi-
vande debatt som gick under begreppet ”Norrlandsfrågan” och handlade främst om hur de 
slumrande rikedomarna skulle kunna exploateras - och av vem? Det centrala var således me-
todfrågan där agrara näringsmetoder kolliderade med nya industriella, vilket bland annat 
skapade konkurrens avseende arbetskraft i Norrbotten och Lappland.155  

I riksdagen hade under 1890-talet två frågor präglat debatterna, nämligen rösträttsfrågan 
och den växande protektionistiska kraften i det svenska styrelseskicket. Det tydligaste ex-
emplet i Norrbotten och Lappland, vad gällde protektionismen, torde vara debatten om vem 
som skulle få koncession att bygga färdigt järnvägen till den norska isfria kusten. Rädslan för 
att utländskt ägande av transportsystem skulle bli en realitet, drogs till sin spets i riksdagens 
debatt 1896/97. För Malmfältens del kom vändningen när staten gick in och delfinansierade 
järnvägsbygget för att kunna föra ut järnmalmstillgångarna och på detta sätt ha kontroll på 
systemet och därmed värna statens intressen mot det utländska kapitalet. Redan till 1889-års 
riksdag inlämnades en motion som kom att stärka den protektionistiska inställningen till fram-
förallt gruvverksamheten i norra Sverige.156 I debatten argumenterade lantmannen Josef 
Smedberg (1819‒1890) i ett inlägg att 

[d]et vore hög tid, att man söker taga vara på kronans rätt och bevara åt henne något av 
de rikedomar, som finnas gömda i de ofantliga malmlagren i norra Lappland.157 

 
Även denna konflikt skall adderas till helhetsbilden av tidsandan, eftersom resultatet av de-
batten förändrade förutsättningarna för den fortsatta exploateringen i norr. Lundbohms del i 
detta kopplas givetvis främst till hans verksamhet inom gruvindustrin, men turismen och ve-
tenskapen bär spår av hans engagemang och insatser, vilket kommer att belysas längre fram. 
 
Arbetet som biträdande chef 
Vid årsskiftet 1896/1897 blev Lundbohm befordrad till biträdande chef vid SGU. Chefsupp-
draget innebar bland annat att Lundbohm fick utföra en omfattande mängd administrativt ar-
bete vad gällde planering för fältarbeten, projektgenomförande och ekonomiska beräkningar. 
Rollen som administrativ chef attraherade honom och medförde även att han blev fast station-
erad i Stockholm. Befattningen som administratör och med arbetsplatsen fast stationerad i 
Stockholm, innebar att han kunde besöka modern Augusta mer regelbundet, något som han 
uppskattade.   

Men efter en tid var det åter dags för Lundbohm att ge sig ut på nya resor till Lappland. 
Möjligen kan det vara så att Lundbohm åter längtade ut i det fria fältarbetet när han välvilligt, 
efter förfrågan från det i Svartön, Luleå, under bildande Norrbottens malmförädlingsverk,158 
ställde sig positiv till att utreda järnmalmens omfattning i Kiruna- respektive Luossavaara, 
under sommaren 1896.159 Lundbohm skrev i ett brev till modern om sina förändrade 
arbetsförhållanden: 

I stället förordnades jag att under Holsts frånvaro sköta befattningen såsom ”Chefens  
biträde” vid Byrån d.v.s. vara Chefens närmaste man. Detta har gifvit mig mycket att göra 
och har nog i sin mån bidragit att hålla mig här i Stockholm och att inskränka den privata  

154 Olsson (1983), s. 103. 
155 Sörlin (1988), ss. 158-159. 
156 Jonsson (1969), ss. 161-163. 
157 Ibid, s. 76. 
158 Norrbottens malmförädlingsverk startades 1896 av G E Broms, C O Bergman, K Tillberg, L F Nilsson samt J Winborgh. 
Källa Tidning för Venersborgs stad och län. Måndag den 15 februari 1897, s. 3. 
159 Lasse Brunnström, Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige, del II. Diss. (Umeå 1980), s. 104. 
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brefskrifningen. Nu får jag emellertid till följd af min nämnda befattning resa ganska 
mycket även i södra Sverige och hoppas då få flera tillfällen att hälsa på dig. Under den 
kommande sommaren skall jag dock äfven besöka mitt gamla kära Ångermanland och 
Gellivare med fl. ställen i Lappland.160 
 

 
Bild 5. Hjalmar Lundbohm och Helge Bäckström med bärare, på väg till Luossajärvi för 
undersökningar sommaren 1896. I bakgrunden syns Kiirunavaara respektive Luossavaara. Gruppen 
rastar på körvägen mellan Håmojokk och Luossajärvi. 

 
Foto: Helge Bäckström, 1996. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 

 
Med anledning av förfrågan från Norrbottens malmförädlingsverk uppmanades Lundbohm av 
Broms att ansöka om tjänstledighet från sin arbetsgivare SGU. Ansökan, vilken inkom till 
civildepartementet den 28 maj 1896, var en fyra sidor lång detaljerad beskrivning av det upp-
drag som Lundbohm skulle genomföra. Liksom inför Lundbohms tidigare tjänstledighetsan-
sökan från 1894, var Lundbohms chef Torell inte speciellt positivt inställd till denna ansökan 
eftersom Lundbohm nu även var förordnad till biträdande chef vid SGU. Lundbohm erhöll 
emellertid sin tjänstledighet från SGU under tidsperioden den 1 till och med den 25 juli 
1896.161 
 
Undersökningen organiserades rent praktiskt under juni månad 1896 med Malmberget som 
utgångspunkt, dit Lundbohm anlände med ångtåg via järnvägen sträckan Svartön‒Malm-
berget. En hel del utrustning skulle transporteras från Malmberget genom ödemarken till Lu-
ossajärvi, bland annat en avancerad borrmaskin för provtagning av malmkvalitén och en hel 
del övrig materiel för den planerade månadslånga vistelsen. För detta arbete utnyttjade Lund-

160 Lundbohms brev till moder Augusta. Påskdagen 1896. LKAB:s arkiv Kiruna, brevsamling. 
161 Civildepartementet konseljakt 1896. Dr: 1080. 
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bohm sina tidigare kontakter bland ortsbefolkningen för att underlätta fältarbetet. Hela 
gruppen bestod av ett femtontal bärare och arbetare samt gode vännen docent Helge Bäck-
ström från Stockholms högskola. Lundbohm hade engagerat Bäckström med anledning av 
hans goda kunskaper i geologi och petrografi. En annan möjlig orsak till att Lundbohm 
engagerade Bäckström i undersökningsarbetet var att de bägge umgicks i föreningslivet och 
var del av samma nätverk. 

Gruppen färdades från Malmberget till Tjautjasjaure och till Neitisuando längs Kaitumälv 
fram till sammanflödet med Kalixälv. Här vände man upp efter Kalixälv och stakade, drog 
och bitvis släpade båtarna till en liten bosättning vid Kiviniemi, där nattkvarter ordnades. 
Följande dag fortsatte gruppen till Homojåkks bäckmynning. Från denna plats tog därefter en 
nyanlagd transportväg dem vidare med hjälp av hästdragna vagnar fram till Luossajärvi där 
basen var förlagd och varifrån undersökningsarbetet skulle utgå.162 
 
Det är tydligt att Lundbohm tidigt bejakade de lokala kompetenserna, som samerna och lan-
talaiset var i besittning av. Exempelvis etablerade Lundbohm kontakt med syskonen Pappila i 
Jukkasjärvi, som på olika sätt skulle komma att medverka till att underlätta hans arbete i 
Malmfälten. Denna typ av kontakter var avgörande för Lundbohm när stora mängder materiel 
skulle transporteras längre sträckor i väglöst land. Pappilas bägge yngre systrar Maria 
(1865‒1949) och Mina (1873‒1954) anlitades flitigt som kokerskor för undersöknings- och 
förberedelsearbetena som genomfördes under några somrar vid Luossajärvi. Senare anlitade 
Lundbohm systrarna även som hushållerskor i disponentbostaden. Han kom även att förlägga 
en hel del representationsmiddagar hemma hos syskonen Pappila i Jukkasjärvi under sin tid 
som disponent i Kiruna.163 
 
Väl framme på plats vid Luossajärvi sammanträffade Lundbohms arbetsgrupp med delar av 
LKAB:s styrelse och ett antal inflytelserika finansmän, som några dagar tidigare tagit sig upp 
till Luossajärvi från Kurravaara by, för vidare färd till Malmberget och Luleå. Gruppen in-
spekterade platsen för den blivande järnmalmsgruvan, men hade även färdats längs vissa delar 
av den utstakade rutten för den förmodade järnvägsträckningen. Den första stakningen för den 
tänkta järnvägssträckningen Malmberget‒Victoriahavn/Narvik utfördes redan sensommaren 
1883 av det engelska bolaget Northern of Europé Railway Company, med ingenjören och 
överstelöjtnant Ole Lund (1848‒1915) som ledare för arbetet, och sträckningen var ungefär 
densamma LKAB-gruppen färdades sommaren 1896.164 
 
 

162 Brunnström (1981) Del I., s. 103. 
163 STF gästbok Jukkasjärvi. Riksarkivet. 
164 Nils A Ytreberg, Narviks historie Del I. Ofoten i eldre tid Narvik intil 1914. Utgitt av Narvik kommune. Merkur 
boktryckeri. (Oslo 1953), s. 133. 
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Bild 6. Deltagarna i ”storfinansens vandring” äter middag. På bilden finns noteringen: Middagsrast vid 
Katterrat Kl. 6 e.m. 12/7 1896. Observera myggnäten i huvudbonaderna. Fjärde man från höger är 
expeditionens färdledare. Fr v, Knut Wallenberg, Gustaf Broms, Per Bråkenhjelm, Theodor Nord-
ström, Carl Ljunggren, bäraren, Carl Bergman, Knut Tillberg samt Ernest Thiel. 

 
Foto: Knut Wallenberg. 1896-07-12. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 

 
Denna berömda färd med den samtida svenska finans- och maktgräddan brukar benämnas 
storfinansens vandring165 eftersom de förnämsta av den svenska finanseliten var represente-
rade. I gruppen ingick, förutom bärare och vägvisare, representanter för AGM och LKAB 
genom grosshandlaren och tillika verkställande direktören för LKAB, Broms, landshövding 
Per Bråkenhielm (1840‒1910), överste Carl Otto Bergman, häradshövding Carl Ljunggren 
(1844‒1919), häradshövding Knut Tillberg(1860‒1940) samt finansmännen kommersrådet 
Theodor Nordström (1843‒1920), Knut Wallenberg och Ernest Thiel (1860‒1947).  
 
Storfinansens vandring utgick den 12 juli 1896 från den tänkta utskeppningshamnens place-
ring vid det lilla fiskeläget Narvik,166sedan 1887 omdöpt till Victoriahavn, med anledning av 
dåvarande kronprins Gustaf och kronprinsessan Victorias besök vid Ofoten.167 Till Victoria-
havn hade den brokiga gruppen med styrelseledamöter och finansmän anlänt med båt från 
Trondheim via Bodø, vilket var den gängse färdvägen vid denna tid när man ville nå de nord-
västra delarna av Sveriges otillgängliga lappmarker. 

Från Victoriahavn färdades gruppen den första dagen längst in i Rombaksfjorden med båt 
för att här mötas av bärare och vägvisare med klövjehästar från Kurravaara,168 varpå den 

165 Lasse Brunnström, Kiruna - ett samhällsbygge i sekelskiftes Sverige, del I. Diss. (Umeå 1981), s. 104. Se även Ulf Olsson, 
Finansfursten. Atlantis. (Stockholm 2006), s. 197. 
166 Ahlström (1966), s. 257. 
167 Albert Akselsen, Fra Ofotenbanens første anleggstid. Med kart og opplysende noter til tryckken befodret av EEG-
Henriksen & Diderich Lund. Otto Stenersens boktryckeri A.S. (Oslo 1948)., s. 32. 
168 Olsson (1983), s. 104-105. 
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mödosamma färden fortsatte upp till den första dagsetappens längre rast i Katterat vid den 
övre delen av Rombaksdalen.169 Sedan fortsatte man över riksgränsen vid Björnefjell vidare 
till Vassijaures södra strand för det första nattkvarteret. Följande dag kom gruppen fram till 
den västligaste delen av Torneträsk, efter att ha följt vattendragen från Vassijaure till den väl-
diga fjällsjön. Ernest Thiel beskriver en dråplig händelse som inträffade vid nattkvarteret på 
södra sidan Torneträsk i sina minnen från 1925-1946: 

Några särskilda äventyr inträffade inte, om man undantar att vi en kväll då vi skulle slå 
läger vid Torneträsk saknade överste Bergman. I de öde markerna skulle han säkert ha 
omkommit, men en finsktalande bondpojke170som följde med som vägvisare lyckades 
få fatt på honom.171 

 
Gruppen färdades sedan med båtar närmare sju mil längs Torneträsk fram till dess utlopp vid 
Tarrakoski, för vidare färd ned för Torneälven förbi bland annat den kraftfulla Vakkokoski, 
för att slutligen anlända till Kurravaara by den 15 juli. I Kurravaara gjorde gruppen ett längre 
uppehåll och övernattade där i STF:s ombudsstuga.172 Thiel skriver även om denna övernatt-
ning i Kurravaara by, följande: 

I Kurravaara vid Torneträsk173vilade vi ut något dygn hos en fjällbonde,174 som slaktade 
ett får och i övrigt förplägade oss på bästa sätt. Då vi skulle ge oss iväg och frågade vad 
vi var skyldiga begärde han 50 öre, öre, inte kronor! För hela välfägnaden – ett verkligt 
aristokratiskt sätt att spela värd utan att fordra någon tacksamhet av gästerna. Vi fick 
alltså inte betala, men köpte med oss åtskilliga värdefulla pälsskinn.175 

 
Denna övernattning i Kurravaara är ett belysande exempel på hur den framväxande turismen i 
spåren av den industriella exploateringen visade sig i praktiken. I byn Kurravaara upprättade 
STF 1894 ett övernattningshärbärge för vandrare på väg till Luossajärvi eller vidare upp efter 
älven mot Norge. Verksamheten inhyste STF hos Olof ”Vuolevi” Thorneus, som drev en  
mindre lanthandel med gästgiveri sedan slutet av 1880-talet i byn. En gästbok för verksam-
heten finns bevarad i STS:s arkiv, deponerat vid Riksarkivet. 
 
Från Kurravaara färdades därefter gruppen längs den gamla vandringsleden 13 km upp till 
Luossajärvi där man nu sammanträffade med Lundbohm, som tog emot gruppen med all 
tänkbar support. Lundbohm och Bäckström överlät boendet i B:2-an till sällskapet och över-
nattade själva i de primitiva tälten. Gruppen stannade vid Luossajärvi några dagar och ledsa-
gades även upp till den högsta toppen av Kiirunavaara, Stadsrådet176av Lundbohm. Här 
kunde de beskåda omgivningarna vida omkring och se delar av den väg de tillryggalagt för att 
ta sig till de malmförande bergen, västerifrån. Även om detta skriver Thiel, då han också 
lyfter fram Lundbohms värdskap som en värdefull egenskap: 

Efter långmarsch kom vi fram till Kiruna,177 där geologen Hjalmar Lundbohm tog emot 
oss med all älskvärdhet. Där stannade vi åtskilliga dagar. Vi njöt i fulla drag av fjällna-

169 Se bild 6. 
170 Den finsktalande bondpojken är identifierad som Anders “Larsin Anntu” Larsson (1872-1958) Se Olsson (1983), s. 105. 
171 Ernest Thiel Ernest, Vara eller synas vara. Minnen och anteckningar avslutade 1946. Sammanställda av Tage Thiel. 
Förord av Ulf Linde. Carlssons Bokförlag. (Stockholm 1990), s. 57. 
172 Åke Barck Åke, Kurravaara genom 300 år. Kurravaara hembygdsförening. HS Copy & Mediaservice AB. (Luleå 2000), 
s. 134-136. Se även STF-s gästbok för Kurravaara gästgiveri. Riksarkivet. 
173 Förmodligen en felskrivning, avser Torneälven. 
174 Fjällbonden som omnämns är sannolikt den som förestod STF-s övernattningsstuga i Kurravaara Olof ”Vuolevi” Thornéus 
(1828-1917), född i Kurravaara by. 
175 Thiel (1990), s. 57. 
176 Stadsrådet var en av de utmål på Kiirunavaara som namngets i samband med 1875-års expedition. De namngivna utmålen, 
var från söder räknat Jägmästaren, Professorn, Landshöfdingen, Kapten, Pojken, Direktören, Bergmästaren, Statsrådet, 
Grufingenjören samt vaktmästaren. 
177 Med Kiruna avses platsnamnet Luossajärvi. Thiel nedtecknade detta från 1925 till 1946. 
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turen, slogs med myggen, frossade på laxöring som Knut Wallenberg drog upp ur Lu-
ossajärvi, där fisken nog aldrig förr haft ett modernt blänkdrag för ögonen. Och Knut 
Wallenberg knackade bort bitar av Kiirunavaaras högsta toppar, ”Stadsrådet” och 
”Landshövdingen”. Dem tog han med sig hem som minne.178 

 

 
Bild 7. Delar av gruppen ”storfinansens vandring” på toppen av Kirunavaara. Knut Wallenberg knack-
ade loss malmstenar från högsta toppen Statsrådet. Fr vänster i bild. Per Bråkenhjelm, Carl Ljunggren, 
Dynesius (bärare från Moskojärvi), Nilsson (bärare), Ernest Thiel samt Hjalmar Lundbohm. 
 

Foto: Knut Wallenberg, 1896. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun 
 
Från Luossajärvi fortsatte gruppen sedan längs den primitiva körvägen till Håmojokks utflöde 
i Kalixälven. Därefter färdades man med båtar längs med Kalixälven fram till sammanflödet 
med Kaitumälven, därnäst upp efter Kaitumälven en kort sträcka till Neitisuando för att där-
efter begagna sig av hästdragna enkla vagnar med bänkar till Moskojärvi och nattkvarter. Från 
Moskojärvi färdades man vidare till Malmberget för att bese gruvanläggningarna, sedan med 
ångtåg från Malmberget till Svartön i Luleå. 

Efter denna storslagna vandring inlämnades en väl genomarbetad koncessionsansökan för 
byggandet av järnväg från Malmberget/Gällivare till den isfria atlantkusten belägen i Ofoten-
fjorden. Ansökan lämnades in av C J Ljunggren i juli 1896, alltså kort efter hemkomsten från 
vandringen.179 

 
Lundbohm och Bäckström hade alltså som bas den nyuppförda timmerbyggnaden B:2 vilken 
uppförts sommaren 1895.180 Byggnaden var väl tilltagen med två separata rum och ett köksut-
rymme, där Maria Pappila lagade mat till hela gruppen. Bolagsledningen för LKAB hade re-
dan sommaren 1894 insett att det behövdes fler byggnader för att härbergera alla de arbetsbe-
fäl som var sysselsatta med försvarsarbeten vid Kiruna- och Luossavaara. Dessutom var det 
allt oftare som ledningen och högre arbetsbefäl bevistade platsen och de, som ansågs behöva 
nattkvarter av högre standard än torvgammen.  

178 Thiel (1990), s. 57. 
179Meinander (1968), s. 77. 
180 LKAB förde en egen numrering av bolagets byggnader. Numreringen kvarstod fram till att gatuadresser infördes i Kiruna, 
kort efter Andra världskriget. B:1 anger byggnad nr 1, B:2 byggnad nr 2 o.s.v. 
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Det var samma entreprenör, Isak Isaksson Paksuniemi, som uppför B:1, som även byggde 
den andra timringen vid Luossajärvi. Förutom själva byggnaden utförde han även murningen 
av de två murstockarna i timringen. Teglet kom från det familjeägda tegelbruket i Jukkasjärvi 
by, Savikuoppa.181 Isaksson Paksuniemi kom att få leverera tegel till de flesta av byggnaderna 
innan järnvägen söderifrån blev klar för materialtransporter hösten 1900, då i första hand 
Holmfors respektive Mariebergs tegelbruk i Sunderbyn blev huvudleverantörer.182 
 
Fältarbetet på plats hade Lundbohm uppskattat till omkring fyra veckors effektivt arbete. Det 
visade sig att det kom att ta något längre tid i anspråk eftersom Lundbohm, präglad av sin 
noggrannhet, tog god tid på sig i alla moment. Den 14 augusti skrev Lundbohm ett brev till 
sin mor där han skildrade förhållandet: 

Hvad som till en viss grad förbittrat tillvaron här är Myggen som i år uppträdt till den 
grad talrikt att jag och ännu äldre lappar ej förr sett något dyligt. Det har icke varit någon 
möjlighet att vistas utomhus utan att vara försedd med myggmössa – hvilken ser ut som 
en väldig nattmössa – myggflor och långa handskar som gå ett stycke upp på armarna. 
Och ändå har man fullt sjå med att reda sig ty sattyget förstå konsten att uppsöka alla små 
hål och att sticka igenom handskar [..] Men trots allt är här lugnt och fridfullt och jag är 
blott ledsen för en sak, att jag skall snart skall nödgas återvända till södra Sverige.183 

 
Avgörande undersökningar 
Sommaren 1897 återvände Lundbohm till Luossajärvi för att utföra nya utvidgade undersök-
ningar på uppdrag av Kommerskollegium.184 Denna gång var uppdraget att presentera en upp-
skattning av järnmalmstillgången och järnhalten i fyndigheten. Undersökningen var angelägen 
eftersom det behövdes en ny uppskattning till den koncessionsansökan som hade lämnats in 
av LKAB 1896 för byggandet av järnvägen sträckan Malmberget—Narvik/Victoriahavn. Den 
tidigare undersökningen var från 1875, men ansågs inte tillräcklig för den nya ansökan med 
anledning av teknikutvecklingen inom järnhanteringen och de nya ekonomiska förutsättning-
arna. 

Återigen fick Lundbohm lämna in en tjänstledighetsansökan till civildepartementet för att 
kunna vara ledig från sin arbetsgivare SGU. Men denna gång beviljades ingen tjänstledighet, 
utan Lundbohm utförde undersökningen för SGU:s räkning och Kommerskollegium. Lund-
bohms avlämnade slutrapport innehöll även en detaljerad kostnadsredogörelse för hela pro-
jektet, som lämnade exakta upplysningar om reskostnader, materiel och vilka skjutstjänster 
som utförts under hela undersökningen.185 

181 Curt Persson, ”Småskalig industri i skuggan av Megasystemet”. Norrbotten. Norrbottens hembygdsförbund Norrbottens 
museum årsbok 2007. Luleå. (Luleå 2007), s. 46. 
182 Ibid, s. 60. Se även Persson (2013), s. 69. 
183 Brunnström (1981) Del I, s. 104. Ur L G Biörkmans brevsamling innehållande korrespondens mellan Lundbohm och 
modern Augusta. 
184 Uppdraget fick Lundbohm av kommersrådet Anders Richard Åkerman (1837-1922) som Lundbohm tidigare arbetat med i 
samband med världsutställningen i Chicago, där Åkerman var ordförande i den svenska utställningskommittén. 
185 Civildepartententet konseljakt. 1897. Dr: 2156. 

                                                            



S i d a  | 62 

På platsen vid Luossajärvi pågick sedan 1890 
försvarsarbeten i Kirunavaara kontinuerligt 
under barmarksperioden och omfattande 
förberedelsearbeten inför den stundande  
Jordavrymningen. En hel del byggnads-
material hade körts fram under vårvintern 
1897, som timmer, tegel och sågat virke för 
uppförandet av platsens tredje byggnad B:3. 
Denna byggnads grundsättning igångsattes så 
fort tjälen hjälpligt hade gått ur marken och 
grävningsarbetet kunde starta.186  

Liksom tidigare år, utgick Lundbohm från Malmberget dit han kommit med ångtåg från 
Svartön i Luleå med en del av utrustningen. Delar av manskapet följde också med på resan. 
Till Luleå anlände Lundbohm med ångbåt från Stockholm. Även vid detta fältarbete var 
Helge Bäckström med. Övriga var bland andra bergsingenjörer, bergmästare, kronojägare 
samt gruvfogden August Malm (1864‒1914), vilken var utlånad från AGM för uppdraget. 
Malm var förövrigt LKAB:s förste platsansvarige för själva gruvverksamheten i Luossajärvi. 
Dessutom fanns ett stort antal medhjälpare och bärare från kringliggande byar som Jukka-
sjärvi, Kurravaara och bosättningar längs övre Kalix älvdal med vid arbetet.187 

Lundbohms undersökning resulterade i en välformulerad rapport som delgavs uppdragsgi-
varen redan i november 1897.188 Rapporten fick visserligen en viss kritik för att den var för 
blygsam i sin uppskattning av järnmalmens omfattning. Lundbohm hade medvetet valt att 
presentera resultatet med stor säkerhetsmarginal för att inte riskera en överskattning fyndig-
hetens storlek och uppskattade därför dess kvantitativa omfång till endast cirka 215 millioner 
ton.189 I efterhand ansågs presentationen vara fullt tillräcklig och underlaget bidrog starkt till 
att staten biföll den av LKAB inlämnade koncessionsansökan för järnväg, vilket ledde till att 
järnvägsbygget kunde påbörjas med full kraft våren 1898. 
 
Tuolluvaaramalmen 
På många platser omkring de redan kända malmfyndigheterna i Kirunavaara respektive Lu-
ossavaara, gjordes ständigt nya mindre fynd av järnmineralisering som inte ansågs brytvärt. 
Ingen malmkropp kunde mäta sig med den gigantiska fyndigheten i de bägge bergen. Dock 
utfördes systematiska fältundersökningar i omgivningarna för att hitta mer järnmalm och be-
fästa inmutningar i konkurrenssyfte. 

Lundbohm hade redan vid undersökningen 1896 sett till att fältundersökningar i det närlig-
gande Tuolluvaaraområdet genomfördes utan att vid detta tillfälle registrera någon indikation 
på mineralförekomst i trakten. När han sedan återvände sommaren 1897 för att utföra fältar-
beten kring Kiruna- och Luossavaara, gjorde han även en ytterligare fältstudie kring Tuollu-

186 Brunnström (1981) Del I, s. 104. 
187 Hjalmar Lundbohm, Kiirunavaara och Luossavaara jernmalmsfält i Norrbottens län. Aftryck ur »Undersökningar 
rörande jernmalmstillgångarne i Kiirunavaara och Luossavaara verkställda på grund af Kongl. Maj:ts nådiga beslut den 28 
maj 1897.» Kongl. Civildepartementet XXIX. (Stockholm 1898), s. 2. 
188 Civildepartementet konseljakt 1897. Dr: 2156. 
189 Lundbohm (1898), s. 54. 

Bild 8. Hjalmar Lundbohm och Helge Bäckström 
utanför B:2, basen för fältundersökningarna som-
maren 1897. 
 

Foto: Okänd. 1897. Norrbottens museums 
bildarkiv, Luleå 
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vaara.190 Den elfte augusti 1897 fick han med hjälp av sin gruvkompass ett håll, som indike-
rade en eventuell förekomst av magnetisk järnmalm.191 

Det råder fortfarande delade meningar om vem som upptäckte malmfyndigheten på berget 
Tuolluvaara ca 4 km öster om Kiruna samhälle. I det källmaterial som finns att tillgå, kan man 
utläsa att det kan ha varit antingen Lundbohm eller gruvfogde August Malm. Lundbohm 
skrev dock en inmutningsansökan på fyndigheten den 23 augusti 1897 och avsände den till 
Gällivare med bud redan dagen därpå. Med anledning av att rykten snart uppstod om att det 
var gruvfogde Malm som gjort fyndet, såg sig Lundbohm föranledd att skriftligen tydliggöra 
händelseförloppet i ett dokument som gruvfogde Malm sedan skrev under. I slutet av doku-
mentet skrev Lundbohm: 

Jag blir eder nu förbunden om Ni skriftligen vill meddela mig om någonting i denna  
framställning är oriktigt, om Ni egde någon kännedom om fyndigheten innan jag berät-
tade eder därom, om ni gifvit mig någon som helst anvisning att söka der eller om ni på 
annat sätt gifvit anledning till upptäckten.192 

 
Tuolluvaarafyndigheten var uppdelad på ett flertal olika homogena malmkroppar utspridda på 
och i nära anslutning till berget Tuolluvaara. Själva malmen bestod i huvudsak av magnetit, 
apatit och amfibolit. Dessa malmer fanns som gångar i porfyren i berget. Porfyren var av en 
massformig bergart med tät grundmassa och relativt talrikt med strökorn av fältspat. Det spe-
ciella med malmen i Tuolluvaara var att den hade ringa halter av fosfor, vilket medförde att 
den blev eftertraktad då efterbehandlingen före stålverksprocessen blev både enklare och bil-
ligare. 

När Lundbohm senare lät beskriva och kartsätta malmkropparna i Tuolluvaara, gav han de 
enskilda malmkropparna överraskande namn. Den största malmkroppen av totalt sex, vilken 
hade en längd av ca 150 meter och en största bredd av ca 30 meter, namngav han till 
Chulalongkorn, efter den dåvarande kungen av Siam. De övriga fem fick namnen Emil, Siam, 
Bråk, Bak samt Kurt. 

Det något överraskande namnet Chulalongkorn härrör sig från Stockholmsutställningen 
1897, där kungen av Siam, Rama V, var inbjuden som hedersgäst med anledning av konung 
Oskar II 25-årsjubileum som kung i Sverige. Förmodligen gjorde kungen av Siam starkt in-
tryck på Lundbohm tack vare sina demokratiseringssträvanden och avskaffandet av slaveriet 
hemma i Siam.193 Dessutom företog sig Chulalongkorn en längre resa längs Norrlandskusten 
och en bit upp för Ångermanälven för att sedan med häst och vagn som längst nå till den 
jämtländska byn Utanede. 
 
Stockholmsutställningen 1897 
Under senare hälften av 1800-talet blev de olika nationella såväl som de internationella indu-
stri- och hantverksutställningarna allt mer populära. De internationella utställningarnas syfte 
var framförallt att visa på framskridande inom teknik- och samhällsutveckling i de olika del-
tagande länderna. Pådrivande för 1897-års utställning var framförallt industriföreträdare som 
Knut Wallenberg och Ernest Thiel, samt politiker och arkitekter.194 Wallenberg och Ernest 

190 Geijer (1927), s. 280. 
191 Curt Persson, Tuolluvaara – ett gruvsamhälle i skuggan av Kiruna - en jämförande studie av tre samtida gruvorter i 
Malmfälten. C- uppsats Historia. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap. Luleå tekniska universitet. 
(Luleå 2009), ss. 42-44. 
192 Brev från Hjalmar Lundbohm till gruvfogde Malm 1898-09-12. LKAB:s brevsamling Kiruna. 
193 Persson (2000), s. 179. 
194 Anders Ekström, Den utställda världen. Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar. Nordiska 
museets handlingar 119. (Laholm 1994), s. 9. 
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Thiels bror, prokuristen Arthur Thiel (1860‒1933) var de två huvudkommissarierna för ut-
ställningen.195 

De tidigaste utställningarna av detta slag kan spåras till Paris, där man redan 1798 anord-
nade en utställning som visade den industriella utvecklingen i landet. Detta var speciellt vik-
tigt då man nyligen avslutat kriget mot Italien och ville se framåt och skapa utveckling.196 Att 
det var just 1798 i Paris som den första utställningen av denna art genomfördes, är forsk-
ningen inte helt överens om, men utställningen i Paris var den första som klart inriktade sig på 
samma tematiska uppbyggnad som efterföljande, både nationella och internationella utställ-
ningar.197 Sedan anordnades fler utställningar i Paris under 1800-talets tidigare hälft. Frank-
rike var ensamt om aktiviteten ända in till 1840-talet då närliggande länder som bland andra 
Tyskland, tog upp konceptet, men Paris blev mönsterbildande för typen av arrangemang. Det 
stora genomslaget blev när aktiviteten togs över Engelska kanalen och Society of Arts beslöts 
att en internationell utställning skulle genomföras i London 1851.198 
 
Redan 1880 hade tanken på att ha en teknik- och hantverksmässa i Sverige etablerats, detta 
med anledning av att de övriga nordiska länderna nyligen genomfört utställningar av detta 
slag. Sverige hade anordnat likartade nationella utställningar 1851 och 1866 i Stockholm, var-
för man ansåg att det var dags igen.199 
 
Med de erfarenheter Lundbohm förvärvat i arbetet som delegat vid världsutställningen i Chi-
cago 1893 var det inte heller oväntat att han fick förfrågan om att arbeta med den kommande 
Stockholmsutställningen 1897. I april månad 1894 utsågs Lundbohm av kronprins Gustav att 
ingå som delegat i Industriavdelningen av den kommande Stockholmsutställningen. Redan i 
början av maj samma år startade de kommitterade sitt arbete med att dra upp riktlinjer för det 
fortsatta arbetet och i september förelåg ett färdigt förslag från arbetsgrupperna hur utställ-
ningen grovt skulle utformas och i vilken omfattning den skulle verka. Förslaget bifölls den 6 
december och då kunde det egentliga arbetet inledas med full kraft. Att mer och mer tid till 
detta uppdrag togs från annat beskrev Lundbohm i ett brev till modern som författades under 
påsken 1896 i Luossajärvi: 

Något som för öfrigt rätt mycket lägger beslag på min tid är medlemskapet 
i utställningskommittén, och ännu mera får jag väl att göra därmed nästa år. Detta är rätt 
roligt men inbringar inget annat än ära eller ovett, sannolikt det senare.  

Det kommer att bli en storartad utställning som du skall finna af ritningar och 
planscher som jag i sinom tid skall sända dig, för att locka dig hit då allt är färdigt.200   

 
Lundbohm kom att bli ansvarig för Klass 34, vilken ingick i huvudgrupp nummer sju, som 
hade den övergripande rubriken Mineralindustri. Lundbohms Klass 34, omfattade ett brett 
spektrum enligt hans egen beskrivning av klassen. 201 

 
När man tar del av innehållet i gruppen inser man att Lundbohm var väl lämpad för detta om-
råde. Hans tidiga arbeten och studieresor präglades av just dessa kunskapsområden som an-
sågs vara hans spetskompetens. Lundbohm gav en omfattande redovisning av innehållet, ge-
nomförandet och detaljer i varje utställares montrar i den väl tilltagna industrihallen. Redovis-
ningen beskrev alla de 39 olika företagen som med olika material byggde upp sina montrar. 

195 Olsson (2006), s. 248. 
196 Cornell (1952), s. 13. 
197 Ekström (1994), s. 22. 
198 Cornell (1952), s. 49. 
199 Ekström (1994), s. 106. 
200 Lundbohms brev till moder Augusta. Påskdagen 1896. LKAB:s arkiv Kiruna brevsamling.  
201 Looström (1899), s. 31. 
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Begreppet monter i Lundbohms beskrivning varierade kraftigt. Det kunde vara allt från en 
enkel gravstensvisning till en hel fasad av natursten i olika utföranden. Dessa 39 olika företag 
delade han även in landskapsvis för att ge en belysning av mångfalden och den geografiska 
spridningen på lämpligt material i den svenska berggrunden. 

I sin detaljerade och väl disponerade skrivning riktade Lundbohm även kritik mot den 
svenska stenindustrin. Kritiken är densamma som då han i tidigare arbeten ansåg att man i 
Sverige i allt för stor utsträckning exporterade halvfärdiga arbeten till både England och USA, 
i stället för att inom landet göra slutbearbetning av produkterna, och därigenom tillgodogöra 
sig större vinster för den egna stenindustrin. Återigen lyfte Lundbohm fram den svenska na-
turstenen som ett underskattat byggnadsmaterial. I slutordet av sin redovisning skrev han: 

Stenindustrin i sin helhet torde kunna sägas ha gifvit en visserligen långt ifrån fullständig  
men likväl mycket upplysande bild af landets resurser i afseende på stenarter, som lämpa 
sig till byggnadsmaterial. Den visade också, att arbetsskickligheten i stenhuggaryrket, 
hvilken för några tiotal år tillbaka ej var synnerligen stor, nått ganska högt. Den åskådlig-
gjorde, ehuru icke i samma grad, som vid dess planläggning åsyftades, huru vigtigt det är, 
att man, då bergarter skola användas till byggnadsmaterial, studerar dessas beskaffenhet 
och väljer sådana, som passa för byggnadsformerna, om dessa förut äro gifna, eller också 
söker anpassa detsamma efter stenens natur, i stället för att tvinga denna in i former, för 
hvilka den icke lämpar sig.202 

 
Det omfattande arbetet med Stockholmsutställningen gjorde att Lundbohm kom att knyta 
ännu starkare band med arkitekterna Gustav Wickman och Ferdinand Boberg vilka senare 
skulle komma att medverka till samhället Kirunas framväxt på olika sätt genom Lundbohm.  
 
En annan person som Lundbohm fördjupade sin vänskap med under arbetet med Stockholms-
utställningen, var prins Eugen. I samband med Stockholmsutställningen anordnades även ett 
Nordiskt konstnärsmöte, där prins Eugen var värd. Lundbohm hade samverkat med Prins Eu-
gen redan 1895 i samband med arbetet för minnesmonumentet över gemensamme vännen Per 
Hasselberg. Lundbohm umgicks flitigt med deltagarna i det Nordiska konstnärsmötet och i 
denna krets ingick de flesta av Lundbohms konstnärsvänner. Vid detta tillfälle gjorde Lund-
bohm med största sannolikhet ett antal förvärv till sin egen konstsamling.203 

I samband med sin anställning vid LKAB vintern 1897/98 fick Lundbohm en stadigare in-
komst, vilket medförde att även konstsamlingen kunde utökas. En annan händelse, som för-
modligen påverkade Lundbohms förutsättningar att förvärva kvalitativ konst, var när han 
sålde rättigheterna för Tuolluvaaramalmen till det nybildade företaget, Tuolluvaara Grufak-
tiebolag, (TGA). Enligt en utsaga erhöll Lundbohm en köpeskilling uppgående till omkring 
300 000 kronor, vilket var en ansenlig summa vid denna tid och motsvarar i dagens penning-
värde ca.18 788 792 kronor.204 Noterbart är att gruvbolaget AGM med dotterbolaget LKAB 
erhöll guldmedalj och diplom vid Stockholmsutställningen. I motiveringen stod bland annat: 

För utmärkt grufdrift samt utmärkta anordningar.205 
 
Men vad medförde då Lundbohms olika allianser i nätverksbyggandet mellan kultur, finans 
och entreprenörskap för honom, inför den framtida verksamheten i Norrbotten och Lappland? 
Helt klart kan man se att Lundbohm redan vid denna tid utvecklat en egen förmåga att ge 

202 Looström (1897) LII, s. 978. 
203 I Andrén (1989) finns en rekonstruktion av Hjalmar Lundbohms konstsamling.  
204 Norrbottens Kuriren 1950-02-18, s. 10. Albin Neander Kirunaminnen. Motsvarar 19 416238 SEK, i 2015-års 
penningvärde. Källa prisomräknare www.historia.se.  
205 Stockholmsmässan, Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Officiell belöningslista. (Stockholm 
1897), s. 4. 
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kulturen en plats såväl i det privata som i yrkesutövandet. Lundbohm kom att använda mång-
falden i sitt nätverk, inom ledarskapstutövandet i sin roll som chef för LKAB, men även inom 
samhällsbyggets immateriella områden som utbildning, vetenskap och folkbildning. 

Det tidiga nätverksbyggandet medförde även att Lundbohm skapade livslånga vänskaps-
relationer med enskilda personer, vilka skulle komma att aktivt bidra med sina respektive spe-
cialkompetenser för utvecklingen av det nya samhället. Bland dessa kan nämnas konstnärerna 
prins Eugen, Christian Eriksson, Karl Nordström och Albert Engström, vilka genom sin nära 
vänskap med Lundbohm kom att bidra med viktiga insatser i utformandet av den nya staden 
och marknadsföringen av densamma. Till dessa konstutövare skall adderas Lundbohms nära 
arkitektvänner som blev normgivande för arkitekturen i samhället. Gustaf Wickman, Per Olof 
Hallman och Torben Grut (1871‒1945) är tre av flertalet arkitekter som medverkat aktivt till-
sammans med byggnadsingenjören Bengt Lundgren. 
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Kapitel III:I Gruvan 1898-1921 
 
För att lättare kunna hantera hela den period, 1898‒1921, under vilken Lundbohm utövar sitt 
ledarskap vid LKAB, är föreliggande kapitel uppdelat i tre fristående avsnitt, vilka fokuserar 
på Lundbohms nätverk och ledarskapsutövande inom områdena 1) gruvan, 2) utbildning, 
folkbildning och vetenskap samt 3) samhällsbygget. Alla tre avsnitt beskriver vart och ett för 
sig hela perioden på drygt 20 år och täcker såväl den korta tiden av förberedelser som den 
expansiva utvecklingsfasen för både gruvverksamheten vid LKAB, TGA och samhällena Ki-
runa respektive Tuolluvaara. 
 
Uppbyggnadsfasen 
Lundbohm anses av många ha varit en av sin tids mest betydelsefulla företagsledare inom den 
svenska gruvindustrin.1 Han stod för förnyelse samtidigt som han stundtals intog en konserva-
tiv hållning i exempelvis jämställdhets- och genusrelaterade frågor. Inte sällan lät han 
känslomässiga ställningstaganden inverka på beslut i ledarskapet, främst i personalärenden.  

Som ”barn av sin tid” påverkades även Lundbohm av tidens strömningar inom ledarskap 
och organisation. Precis som ledarskapet fungerar i vår egen samtid bör Lundbohms ledar-
skapsposition i förhållande till ägarskap och chefsroll definieras innan vi går vidare i beskriv-
ningen av Lundbohm som chef och ledare för LKAB. Till skillnad från exempelvis det sam-
tida Norrbyskärs sågverk, beläget ca tre mil söder om Umeå, där chefen Frans Kempe 
(1847‒1924) ägde företaget, var Lundbohm från 1898 anställd av LKAB som platschef för 
förberedelsearbetena inför gruvverksamheten i Kiruna. Detta innebar att Lundbohms som chef 
var direkt underställd en styrelse med ordförande och verkställande direktör och dess ägar-
direktiv.2 
 
Lundbohm knöts till LKAB sensommaren 1897 då han fick i uppdrag att utreda två huvud-
områden, dels järnmalmens utbredning och volym i Kirunavaara och Luossavaara inför det 
kommande riksdagsbeslutet om eventuellt järnvägsbygge för sträckan Malmber-
get‒Kiruna‒Victoriahavn/Narvik, dels utreda placeringen av ett framtida gruvsamhälle, vilket 
skulle komma att behövas för den stundande gruvverksamheten.3  

Att Lundbohm skulle acceptera uppdraget för LKAB var inte självklart eftersom han våren 
1898 även fick ett förmånligt erbjudande om ett större uppdrag i Siam, där han skulle utföra 
undersökningar inom några gruvdistrikt under ett halvår och som skulle inbringa ett arvode 
om 7 500 kronor, motsvarande drygt 450 000 kronor i dagens penningvärde. Detta erbjudande 
hänger med stor sannolikhet samman med Lundbohms arbete med Stockholmsutställningen 
1897, då han kom i kontakt med Chulalongkorn, dåvarande kungen av Siam.  I ett brev till sin 
mor skriver han att han emellertid redan känner sig ”bunden” till de lappländska malmbergen, 
och därför avböjer han det generösa erbjudandet.4 

Från den 1 juni 1898 erhöll Lundbohm tjänstledigt med ett år i taget i sammanlagt tre år 
från sin huvudarbetsgivare SGU, för att tillträda som platschef hos LKAB. Ledarskapet inne-
bar främst att organisera det förberedande arbetet med gruvan och samhällsbygget. 
Tjänstledigheten beviljades årsvis efter ny ansökan från både Lundbohm själv och hans chef 
Otto Torell.5 Anställningen var omstridd då Lundbohm ansågs sakna erfarenhet från 
gruvindustrin, eller som dåvarande verkställande direktören för LKAB, Broms uttryckte sa-
ken:  

1 Eriksson (1991) Avsnitt I, s, 229. 
2 Se bilaga 1:2 samt bilaga 3:1. 
3 Brunnström (1981) Del 1, ss. Sid 62-63. 
4 Brev till modern Augusta, 1898-06-26. LKAB:s arkiv Kiruna brevsamlingen. 
5 Civildepartementet konseljakt. 1897. Dr 2156. 
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Mannen var ju geolog och inte gruvsakskunnig samt saknade därtill studentexamen.6   
 
Broms uttalande speglade i första hand den då rådande traditionella synen på nödvändig kom-
petens för befattningen som ledare för uppbyggnaden av gruvverksamheten. Denna syn var 
främst grundad på den tekniska fackkompetensen inom gruvverksamheten. Till den tekniska 
kompetensen ansågs höra egenskaper som sakkunskap över arbetsområdet malmbrytning, 
erfarenhet, formell utbildning samt förmåga att sköta produktionen av järnmalm.  

Lundbohms kompetens låg mer inom det sociala området med egenskaper som samarbets-
förmåga, engagemang, självförtroende och en osviklig talang att skapa och behålla goda re-
lationer inom och utanför organisationen. Till detta skall tillföras Lundbohms väl utbyggda 
närverk. Samtidigt stod det klart för alla i styrelsen, att Lundbohms formella kompetens 
främst låg inom stenindustrin. 

Visserligen hade Lundbohm verkat i chefsställning tidigare. Han tillförordnades nämligen 
1896 som biträdande chef för SGU i samband med att den ordinarie befattningshavaren Holts 
rest till Australien för ett längre uppdrag. Chefsbefattningen vid SGU innebar för Lundbohm 
inte något omfattande arbetsledarskap, utan handlade mer om representation och utrednings-
uppdrag.7 

Förutom att Lundbohm var anställd som platschef och senare disponent för LKAB:s gruv-
verksamhet, kom han även att fungera som informell platschef för TGA från 1900. Den for-
melle platschefen för TGA var gruvingenjören Alarik Larsson (1846‒1932). Lundbohm 
ingick även i TGA:s styrelse från 1903 fram till sitt frånfälle.8 TGA samägdes av åtta separata 
bolag, varav Uddeholm var den största ägaren.9 

Noterbart är även att platsen där gruvanläggningen och samhället Kiruna senare kom att 
etableras, fram till 1900 växelvis benämndes Luossajaure, Luossajärvi, Luossavaara och Lu-
ossavare. Från och med den 27 april 1900 gäller emellertid postadressen och ortsnamnet Ki-
runa enligt Kunglig Majts beslut. Dessa tidigare benämningar används här i undersökningen 
för den tid de var i officiellt bruk. 
 
Etableringen av gruvverksamheten 
Huvudsysselsättningen för Lundbohm var givetvis ledaskapet för LKAB:s gruvverksamhet i 
Kiruna, men ledarrollen innebar även andra åttaganden förutom de traditionella, som ständiga 
förhandlingar, teknikutveckling, ekonomiska utredningar, diplomati och en hel rad andra för-
väntade som oförväntade uppgifter. Som ledare för LKAB:s verksamhet verkade Lundbohm i 
en organisation starkt präglad av ett patriarkaliskt synsätt, där företagsorganisationen vid 
Lundbohms tillträde hade en byråkratisk organisationsmodell stadd i förändring, påkallad av 
den snabba utvecklingen inom industrin. Detta ställde höga krav på ledarskaps- och organi-
sationsförmåga, men även på en utveckling och transformering av Lundbohms ledarskap, re-
dan från start 1898. 
 
För att få en någorlunda överblick av de olika arbetsmomenten som ingick i processen när en 
ny gruva, som exempelvis den i Kirunavaara skulle etableras, och vilka lokala förutsättningar 
som Lundbohm hade att ta hänsyn till, skall här översiktligt de två första momenten försvars-
arbeten och jordavrymningsarbeten beskrivas. 
 
Det första momentet, efter själva fyndet av mineraliseringen då fyndigheten bedöms vara 
brytvärd malm, är försvarsarbeten. Försvarsarbeten innebar att innehavaren av inmutningen 

6 Ahlström (1966), s. 273. 
7 Brev till moder Augusta påskdagen 1896. LKAB:s arkiv Kiruna brevsamlingen. 
8 Se bilaga 1:3. 
9 Persson (2009), s. 43. 

                                                           



S i d a  | 69 

var av staten ålagd att utföra visst kvantitativt arbete på plats, för att försvara sin inmutning. 
Utfördes inte detta arbete kunde inmutningen övergå till annan part. Försvarsarbetet gick så 
till, att innehavaren av inmutningen grävde fram berg av en viss kvantitet varje år och lade det 
i högar med ett förutbestämt mått. Dessa bergshögar mättes senare under överinseende av 
bergmästaren i distriktet vid de årliga kontrollerna.  

Det var i huvudsak tornedalsfinnar från de närliggande byarna som utförde försvarsar-
betena vid Luossajärvi. Arbetsledningen var svensktalande och till hjälp hade arbetsbefälen 
lokala tolkar. Försvarsarbetena sattes i allmänhet igång så snart tjälen gått ur den frusna mar-
ken och detta passade byborna bra, eftersom förberedelserna för vårbruket oftast var överstö-
kade. Av de intervjuer som finns med personer som var med vid dessa försvarsarbeten fram-
kommer att de gav en välbehövlig extraförtjänst till hushållet, och samtidigt gav de en föra-
ning om en ny utveckling i det inre av Torne lappmark.10  Det var främst från byarna Vittangi, 
Jukkasjärvi och Kurravaara, som arbetare rekryterades till försvarsarbetena. Från Vittangi by 
färdades båtlag om tiotals båtar med materiel och manskap upp efter Torne älv till Jukkasjärvi 
kyrkby och vidare till Kurravaara längs älven, där arbetsstyrkan utökades. Framkommen till 
Luossajärvi bodde man i enkla torvkåtor/gammen vid Luossavaaras fot under mycket primi-
tiva förhållanden, då inga traditionella byggnader som regelverks- eller timmerhus fanns upp-
förda på platsen. Arbetsbefälen var oftast förlagda i stora tält. 
 
I samband med att Lundbohm tillträdde startade även den andra fasen i en gruvetablering, det 
omfattande jordavrymningsarbetet. Detta inleddes i större skala sommaren 1898 då själva 
malmkroppen eller malmkropparna blottlades i dagen. Malmkroppen som bitvis skulle blott-
läggas uppskattades av Lundbohm ha en längd av ca 5 km och en bredd av 40‒196 meter. 
Medelbredden av malmkroppen i dagen uppskattades vara ca 95 meter.11  

Enligt LKAB:s lönelistor var omkring 250 personer sysselsatta med detta jordavrymnings-
arbete år 1899.12 Till en början rekryterades arbetsfolk från de närmaste byarna Kurravaara 
och Jukkasjärvi, men redan sommaren 1900 då arbetsstyrkan överskred 600 personer, fanns 
jordavrymningsarbetare från de flesta av de omkringliggande byarna, Vittangi, Kaalasjärvi, 
Käyrevuopio med flera mindre bosättningar. Även arbetare och arbetslag som var sysselsatta 
med det pågående järnvägsbygget anslöt sig tidvis till jordavrymningsabetet.  

Av den totala arbetsstyrkan, var endast ett tjugofemtal sysselsatta med direkt brytning av 
järnmalm. Den ringa volymen av järnmalm som bröts, användes främst till att bestämma kva-
litet och kommande brytningsmetoder. För Lundbohms del var detta en mycket viktig del i 
förberedelsearbetet, genom vilket han kunde göra nödvändiga beräkningar i logistiken och 
planera för utfrakten och arbetsstyrkans omfattning. Ingen av dessa personer som arbetade 
med själva järnmalmsbrytningen hade tornedalskt, finskt eller samiskt namnskick.13 
Arbetsledningen med platschefen Lundbohm i spetsen bestod i sin tur huvudsakligen av 
svenskspråkiga medarbetare.  

Jordavrymningsarbetet var ett viktigt ekonomiskt tillskott för de boende i närliggande byar. 
De fyra första sommarsäsongerna 1898-1902 avtäcktes en yta motsvarande tjugo fotbollspla-
ner enbart med spadar, släggor och spett.14 Efter jordavrymningsarbetet startade själva 
brytningens olika moment, vilket på allvar igångsattes senhösten 1902.15 

 

10 Odstedt (1941) Kirunaminnen. Uppgiftslämnare Johan Petter Isaksson (1863-1943), Vittangi by. Abraham 
Johansson(1856-1949), Vittangi by. 
11 Eriksson (1991) Avsnitt I, s. 39. 
12 Lönelistor LKAB Kiruna 1898-1900. 
13 LKAB:s personalarkiv. Åren 1898-1910 
14 Eriksson (1991) Avsnitt I, s. 44. 
15 Ibid, s. 66. 
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Järnvägsbygget startar 
Själva arbetet med järnvägen har beskrivits i ett flertal olika undersökningar, varför det endast 
summariskt skall beröras i denna avhandling. Beskrivningen skall främst fokusera på själva 
arbetsorganisationen och tillämpningen av entreprenörsverksamheten i arbetet med järnvägs-
bygget, eftersom detta har stora likheter med organisationen och det patriarkaliska ledarskapet 
under Lundbohms tidiga ledarskap vid LKAB. 
 
Riksdagen beslöt den 27 april 1898 att godkänna avtal för anläggandet av järnväg mellan 
Malmberget och Victoriahavn/Narvik.16 Kort efter att koncessionsansökan godkänts av både 
den svenska och norska riksdagen sattes det omfattande arbetet igång. Det tidigare konkur-
sade engelska bolaget hade hunnit anlägga en provisorisk järnvägssträckning för främst mate-
rieltransporter till järnvägsbygget, omfattande drygt 20 km norr om Malmberget vilken fanns 
kvar ända fram till omkring 1895, då staten beordrade att sträckan skulle rivas upp och av-
vecklas. 

Innan tillståndet för den nya koncessionen gavs snabbutreddes även en alternativ östlig 
sträckning över Svappavaara malmfält, där de kända järn- och kopparmineraliseringarna 
främst i Mertainen och Svappavaara var föremål för exploateringsplaner av olika intresse-
grupperingar. Just dessa fyndigheter hade Lundbohm inventerat och kartlagt redan sommaren 
1890.17 Staten beslöt emellertid att det västra alternativet skulle genomföras eftersom sträckan 
var färdigprojekterad och det östra alternativet skulle både fördyra och fördröja hela projektet. 
När det slutgiltiga beslutet väl kom, hade arbetet redan startat i förtid eftersom man hade för-
väntat sig just detta beslut, och en ca 23 km lång bansträckning var redan lagd.18  
Det omfattande järnvägsbygget Malmberget –Victoriahavn var på svenska sidan av gränsen 
uppdelat i två olika huvuddistrikt, det södra- respektive det norra distriktet. På den norska 
sidan var arbetssträckan indelad i två avdelningar, avd. I respektive avd. II och här använde 
man sig i stort sett av det tidigare engelska bolagets ”The Northern Europe Railway Co. Ltd” 
upplägg, vad gäller etapper och stakning av banans sträckning.19 Engelsmännen hade hunnit 
med att bygga ca 23 km banvall från det tänkta hamnområdet vid Victoriahavn och även hun-
nit rälslägga ca 8 km av sträckan fram till Dybvik innan bolaget gick i konkurs.20  

Avdelning I omfattande sträckan från den blivande hamnen Victoriahavn21 till Katterat22 
station, medan avdelning II utgick från Rombaksfjordens ände upp till Katterat och vidare in 
till den svenska gränsen. Att avdelning II utgick från Rombaksbotn hängde ihop med att det 
mesta av materielen transporterades från Rombaksbotn och vidare även mot den svenska si-
dan. Avdelning I innehöll de svåraste sträckorna med bland annat ett stort antal tunnelbyggen 
och svåra terrasseringsarbeten.23 

Det södra distriktet på den svenska sidan omfattade sträckan Malmberget-Torneträsk 
ca.160 km, medan det norra distriktet avsåg distansen mellan Torneträsk och Riksgränsen på 
den svenska sidan, en sammanlagd sträcka på ca 77 km. Det södra distriktets längre sträck-

16 Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen af statsbanan Gellivare-Riksgränsen. (1903), s. 10. 
17 Se Kap II. 
18 Gustaf Rosén, Förhållanden och missförhållanden vid Ofotenbanan. Upptecknade af Gustaf Rosén. Författarens förlag. 
(Gällivare1902), ss. 1-3. Se även Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen af statsbanan Gellivare-Riksgränsen. 
(1903), s. 52. 
19 Firma Wilkinson & Jarvis bildade 1883 bolaget The Northern Europe Railway Co. Ltd. och fick koncessionen för 
järnvägsprojektet till de svenska malmfälten. Bolaget anlitade firman Pinn & Millet 1885 för att utföra själva arbetet. Bolaget 
hamnade i stora ekonomiska svårigheter och konkursade 1889, varvid arbetet avbröts. Se Ytreberg (1953) Del I, ss. 139-
145,167. 
20 Agge Theander, I rallarnas spår. Ofoten museum. Fabrici Tryckeri AB. (Kiruna 1993), s. 8, samt Ytreberg (1953) Del I, 
ss. 197-199. 
21 Stationen benämndes Victoriahavn från 1886-1902, därefter Narvik. Se Theander (1993), s. 100. 
22 Stationen benämndes Hundalen åren 1902-1951. Se Theander (1993), s. 100. 
23 Theander (1993), s. 100. 
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ning berodde främst på de olika terrängförhållanden som förelåg. Medan det södra distriktet 
präglades av låglänt myrlandskap utgjorde det norra distriktet av ett svårforcerat landskap 
med omfattande schaktnings-, skärnings- och tunnelarbeten.  
 
Organisatoriskt var således arbetet indelat i två distrikt med ett antal olika avdelningar. Di-
striktet leddas av en distriktschef, en befattning som kan jämföras med förste gruvingenjör i 
LKAB:s gruvverksamhet. Varje avdelning hade en chefsingenjör som befäl, i likhet med gru-
vanläggningen.24 Avdelningarna kunde i sin tur innehålla ett antal olika arbetslag med en lag-
bas. Lagbasen ackorderade varje beting med chefsingenjören för avdelningen, och kom över-
ens om priset för betinget. Lagbasen ansvarade för lön till den enskilde arbetaren och 
tillhandahöll i vissa fall även logi och livsmedel, vilket räknades av på den enskilde arbetarens 
lön. Samma upplägg rådde vid gruvverksamheten i LKAB, där enskilda entreprenörer gjorde 
upp med gruvingenjörerna om olika jordavrymningsbeting. Rekryteringen av arbetare till ar-
betslagen till järnvägsbygget och den samtida gruvverksamheten var inte organiserad, utan 
skedde främst genom tidningsnotiser och ryktesspridning.25 De osäkra anställningarna med-
förde att omsättningen av medarbetare var hög, i förhållande till exempelvis gruvindustrin i 
Malmbergsgruvan vilken hade en mer permanent arbetsstam. Gustaf Rosén (1876‒1942) be-
skriver ingående förhållandena i arbetet just vid det södra distriktet. När det gäller systemet 
med arbetslag och dess indelning skriver han: 

Arbetena bortaccorderas till s.k. entrepenörer, hvilka åtogo sig terrassering och dikes-
gräfning m.m. å 5, 6, ja ända till 10 kilometer. Entrep[r]enörerna i sin ordning utlem-
nade en eller flera skärningar till olika förmän som i sin tur bildade lag. En del entre-
penörer betalade sina förmän samma pris för arbetet som de sjelfa enligt kontrakt upp-
buro, med afdrag af 3-5 procent, ett afdrag som uppgick till en vacker månadsaflö-
ning.26  

 
I arbetet med järnvägen användes främst inom det södra distriktet den amerikanska metoden 
för järnvägsbygge, loket först. Den innebar helt kort att större delen av arbetsstyrkan var 
samlad framför rälsläggningen där arbetet med att bygga upp och stärka banvallen succesivt 
genomfördes.27 Just denna metod var speciellt tillämpbar i det flacka landskapet som södra 
distriktet var präglat av. Metoden medförde att man byggde väldigt snabbt en provisorisk 
skenlagd bana, på vilken man kunde frakta materiel på ett effektivt sätt. Att järnvägens provi-
soriska skenläggning gick så snabbt underlättade betydligt även Lundbohms arbete med för-
beredelser för gruvan och samhällsuppbyggnaden. För att kunna förse järnvägsbygget med 
virke, både till själva banbygget och till de manskapsbaracker samt förråd som var nödvän-
diga, uppfördes ett sågverk vid Sikträsk, beläget ca 11 km norr om Malmberget.28 Virke till 
sågen levererades främst från de kronoskogar som låg närmast banbygget 

Järnvägsbygget på den norska sidan av banan kom igång något senare eftersom koncess-
ionsansökan beviljades av den norska staten först i augusti 1898. På den norska sidan använ-
des som tidigare påpekats i stort sett samma stakningslinje som den det engelska bolaget gjort 
tidigare. Skillnaden var att man inte genomförde bygget av en del broar, utan i stället valde att 
bygga tunnlar som ansågs ge en säkrare drift av banan. 

En person som kom att bli viktig för Lundbohm när det gällde förberedelsearbetet till den 
planerade malmhamnen i Victoriahavn var Ole Lund, som tidigare arbetat både för Sulitelma 
Aktiebolag där han ansvarade för anläggandet av transportjärnväg och hamn, och för det eng-

24 Begreppet arbetsbefäl bygger i huvudsak på Väg- och vattenbyggnadskåren i Sverige, som använde militära beteckningar 
på chefsbefattningar.  
25 Rosén (1902), s.  
26 Ibid, s. 12.  
27 Theander (1993), s. 10. 
28 Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen af statsbanan Gellivare-Riksgränsen. (1903), s. 66. 
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elska bolaget 1884‒1889 vid utstakningen av banan på den norska sidan.29 Lund fick av 
LKAB:s styrelse huvudansvaret för projekten i Victoriahavn och var direkt underställd Lund-
bohm som chef.30 Lund skulle även komma att arbeta med infrastrukturlösningar för det bli-
vande samhället vid Luossajärvi åt Lundbohm, längre fram. 
 
Provanställning vid LKAB 
Efter den noggranna utredning som avgjorde beslutet om den slutgiltiga placeringen av det 
nya samhället, engagerades Lundbohm på heltid av gruvbolaget LKAB för att leda uppbygg-
nadsarbetet inför gruvdriften i Kirunavaara, samt att leda anläggandet av det nya samhället.  
Han erhöll därför tjänstledighet från SGU för att på heltid kunna ägna sig åt det omfattande 
förberedelsearbetet.31 I detta ingick bland annat att utföra nödvändiga anläggningsarbeten för 
att på lämpligaste och effektivaste sättet anordna för malmens utfrakt från brytningsområde 
till lastanläggning, vid den nyligen påbörjade järnvägsanläggningen sträckan Malmber-
get‒Victoriahavn/Narvik.  

Förutom uppgifterna i samband med förberedelsearbetena för gruvdriften, arbetade Lund-
bohm med förberedande arbete med organisationen för planläggandet av ett gruvsamhälle på 
samma plats. Planläggandet för samhället var ett tudelat uppdrag. En byggnadsplan omfat- 
tande ca 240 hektar för LKAB:s eget bostadsbestånd skulle planläggas, samtidigt som en plan 
för ett friliggande samhälle med en utbredning på ca 175 hektar skulle förberedas.32 

När Lundbohm insåg omfattningen av arbetet i de bägge uppdragen startade han ett inten-
sivt värvningsarbete för att knyta till sig kompetenta medarbetare. Redan i februari 1898 
gjorde han en inventering av de mest angelägna arbetsuppgifterna vid gruvanläggningarna vid 
Kirunavaara respektive Luossavaara. I ett brev till Broms, listade Lundbohm sexton akuta 
åtgärder för arbetssäsongen 1898. Förutom de beskrivna åtgärderna gav Lundbohm en fram-
ställning av hur många arbetsbefäl som han ansåg borde finnas på plats för att leda alla arbe-
ten, samtidigt som han även nämnde problemet med mathållningen för de som upphöll sig på 
plats i Luossajärvi: 

Förutom Dellvik eller Huldt bör en eller helst två ingeniörer anställas vid fältet un-
der sommaren för diverse mätningar och dessutom en (Kjellberg) för teodolitningen. 
Då gruffogde Malm är behöflig för diverse undersökningar så vore önskvärdt att en 
annan förman anstäldes för försvarsarbeten m. m. och denne bör tillse nödig mate-
riel, kärror, plank m. m, m. m. blir uppförd. Mathållningen för ingeniörerna borde 
helst öfverlemnas åt en mera studerad kokerska än Vilhelmina eller åt en mäs-
terkock.33 

 
Det Lundbohm åsyftade i brevet var att han hade behov av en mer varaktig kraft på plats för 
de direkta besluten i byggnadsfrågor och materialanskaffning. På plats fanns visserligen redan 
tre nära medarbetare till Lundbohm. Från AGM var gruvfogde August Malm utlånad. Han 
ansvarade för det dagliga arbetet när det gällde förberedelserna för järnmalmsbrytningen. För 
de löpande besluten i vardagen när det gällde tekniska frågeställningar var bergsingenjör 
Gustav Wallin rekryterad, som hade viktiga kunskaper och erfarenheter från anläggningsar-
betet vid Sulitelma-bolaget. Slutligen, den som i vardagen ansvarade för bokföring och den 
löpande ekonomin på arbetsplatsen var Malte Matthisen.  

29 Rudolf Berg, Sulitelma Aktiebolag 1891-1916. Minnesskrift med anledning af Sulitelma aktiebolags 25-åriga verksamhet. 
På styrelsens uppdrag utarbetad af Rudolf Berg. (Helsingborg 1917), ss. 38-40. Se även Petter A.L. Sandvik, Svarta Björn, 
fra legendet il symbol. Nor-Trykk AS. (Narvik 2007), s. 11. 
30 Nils A Ytreberg , Narviks historie Del I. Ofoten i eldre tid Narvik intil 1914. Utgitt av Narvik kommune. Merkur 
boktryckeri. (Oslo 1953a), s. 197, 246. 
31 Geijer (1927), ss. 273-274. 
32 Brunnström (1981) Del I, s. 60. 
33 Brev från Hjalmar Lundbohm, Narvavägen Stockholm till Gustaf Emil Broms i Malmberget 1898- 08- 05. LKAB:s arkiv 
brevsamling Kiruna.  
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Lundbohm anlitade även gruvfogde Malms hustru Greta som kokerska, för i första hand 
ingenjörerna med sina hantlangare, som tidvis skulle arbeta med mätnings- och utsättningsar-
beten på platsen. AGM:s dåvarande disponent i Malmberget Nils Bosaeus ventilerar denna 
fråga i ett brev till Lundbohm, då gruvfogde Malm anhåller om att få ta med sig sin familj till 
det mer permanenta arbetet vid Luossajärvi, till den byggnad som kallades för B:3, uppförd 
sommaren 1897: 

Malmberget den 15/4 1898 
 
Statsgeologen och Riddaren34 
Herr O. Lundbohm Stockholm 
B. B. 

 
Gruffogden Malm har bedt att få taga sin familj med sig upp till Luossajärvi i som-
mar. Då utrymmet der är trångt, kan det ej låta sig göra på annat sätt än att familjen 
bor i köket och att gruffogdens hustru åtar sig laga maten för ingeniörerna, till dess 
genom nybyggnader större utrymme kan vinnas.  
Han var också hågad derför, men jag sade honom, att jag icke kunde ge beställdt be-
sked förrän jag meddelade mig med Dig.  
Frågan är dels om Ni möjligen engagerat annan hushållerska och dels om Du god-
känner Fru Malm till befattningen.  
Om så icke är förhållandet, är bäst att Ni skaffar några nedifrån Stockholm, ty här är 
ej att vänta att någon lämplig kan fås. 

 
Vännen 
Nils W Bosæus.35 

 
Av den rikliga brevkorrespondensen i LKAB:s arkiv kan man dra slutsatsen att Lundbohm 
den första tiden som chef utövade ”fjärrstyrning” av mycket avancerad art. Från Stockholm 
eller Malmberget kommunicerade han dagligen genom brev och telegram rörande detaljer i 
stort som smått med i första hand Wallin och Matthisen. Det kunde gälla allt från enklare tek-
niska frågeställningar till mer avancerade byggnationer omkring transportsystem och andra 
byggnationer, för att slippa frågor, främst i gruvanläggningen. 

Att Lundbohm utövade sitt ledarskap via brev- och telegramkorrespondens denna första 
tid, berodde främst på att han tidvis var inneboende i Malmberget hos AGM:s disponent Bo-
saeus, med anledning av den rådande bostadsbristen vid Luossajärvi. Eftersom LKAB var ett 
dotterbolag till AGM, var disponent Bosaeus i Malmberget en första chef och mentor för 
Lundbohm vid anställningen 1898.36  
 
Bland alla möjliga och omöjliga olika uppdrag som disponent Bosaeus gav åt Lundbohm, 
förutom den ordinarie driftsverksamheten, ingick att ta hand om alla de studiebesök som kom 
till Malmfälten från olika företag runt om i världen. Lundbohm var van vid internationella 
kontakter och tycks ha tagit emot dessa uppdrag med glädje. Redan nu kunde man ana Lund-
bohms förmåga att som ledare utöva representation på ett framgångsrikt sätt.  

I augusti månad 1898 stod Lundbohm värd för en amerikansk besöksgrupp omfattande nio 
personer från Iron & Steel Institute som befann sig i Sverige med anledning av den geologiska 
kongressen i Stockholm.37 Gruppen färdades den då gängse transportleden mellan Malmber-
get och Luossajärvi innan järnvägen var klar. Transportleden gick från Malmberget via 

34 Med riddaren avses att Lundbohm förärats till riddare av Vasaorden.  
35 Brev från Nils Bosaeus i Malmberget till Hjalmar Lundbohm Narvavägen 16 i Stockholm 1898-04-15. LKAB:s arkiv 
brevsamling Kiruna. 
36 Se bilaga 3:1. 
37Einar Krantz, Så började det. Stencil 197 sidor. LKAB. Kiruna. (Kiruna 1953), s. 163. 
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Tjautjasjaure vidare längs Kalixälven upp till den lilla byn Kiviniemi. Från Kiviniemi, efter 
nattvila, vidare med forsbåtar stakandes upp till Homojokk och därefter kärrväg fram till Lu-
ossajärvi.38 

 
Lundbohm skrev ett flertal brev från Malmberget till Wallin och Matthisen, där han i detalj 
gav order och anvisningar för det löpande arbetet. Samtidigt framkommer det i korresponden-
sen att han var ytterst angelägen om att få täta och välformulerade rapporter tillbaka om hur 
arbetet fortskred och om det uppstått problem som han måste lösa. 

För att kunna underlätta arbetet och rekrytera en lämplig person som ansvarig för i första 
hand bostadsbyggandet, vände sig Lundbohm till sin gamle studiekamrat från Vänersborg och 
Chalmers, Bengt Lundgren. Denna rekrytering är ett tydligt exempel på hur Lundbohm an-
vände sig av sitt omfattande nätverk. Lundgren arbetade vid denna tid som driftsansvarig vid 
Altappens sågverk utanför Luleå.39 När man tar del av brevkorrespondensen mellan Lund-
bohm och Lundgren, framträder Lundgren som en av Lundbohms allra närmaste förbundna. 
Redan under tiden i Vänersborg och studierna vid Chalmers etablerades en djup vänskap och 
tillit, som skulle visa sig hålla livet ut. I ett brev avsänt under en vistelse i Rom strax efter sin 
pensionering, beskriver Lundbohm vänskapen mellan dem på ett kärleksfullt sätt: 

Jag minnes väl, när jag såg Dig första gången. Det var på den gamla skolgården i Vä-
nersborg, där vi presenterade oss för hvarandra, och sedan dess har vi hållit ihop trofast. 
När jag sitter och tänker tillbaka på ungdomsåren, så är det hundratals episoder, som 
tränger sig fram och påminner om Dig och Din vänskap och Ditt omsorgsfulla väsen. 
Små händelser, som ägt rum i Vänersborg och Göteborg, där jag ju nästan bodde hos 
Dig i Åmål och i Luleå. Alltid har vi haft känning af hvarandra, om vi också varit långt 
åtskilda. Hur glad var jag inte, då vi slutligen kom överens om att Du skulle bli den, 
som hjälpte mig med arbetet i Kiruna, där vi sedan arbetat vid hvarandras sida under 20 
års tid. Du vet sjelf, utan att jag behöfver säga det, hur mycket jag har att tacka Dig för 
under dessa år.40 

 
I LKAB:s brevsamling kan man även studera en intensiv brevväxling mellan Lundbohm och 
Lundgren angående olika avancerade tekniska lösningar vad gällde bland annat aggregat och 
sågverk. Mot bakgrund av denna brevkorrespondens kan man anta att Lundgren var väl insatt 
i förutsättningarna för de kommande arbetsuppgifterna i det blivande samhället Kiruna. 

Lundbohm skickade ett flertal förfrågningar till Lundgren om han kunde tänka sig att bli 
platsansvarig och 1:e byggnadsingenjör, direkt underställd Lundbohm. Efter en intensiv brev-
växling accepterade till slut Lundgren att tillträda som 1:e byggnadsingenjör i Luossajärvi, 
förutsatt att hans lönekrav accepterades av ägaren Broms. Lundgren blev anställd efter för-
handlingar med Broms, hösten 1899. 
 

38 Brev från Nils Bosaeus till Hjalmar Lundbohm 1898-08-06 samt 1898-08-13. LKAB:s arkiv brevsamlingen. Se även 
Promemoria författad av Nils Bosaeus 1898-08-06 angående engelsmännens resa till Luossajärvi. LKAB:s arkiv Kiruna. 
39 Altappens sågverk drevs från 1871 fram till att en omfattande brand ödelade hela anläggningen 1908.  
40 Brev från Hjalmar Lundbohm till Bengt Lundgren daterad i september 1921. LKAB:s arkiv Kiruna, brevsamling. 
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Bild 9. Förste gruvingenjör Gustaf Wallin och Hjalmar Lundbohm, vid den under uppbyggnad ut-
fraktsanläggningen vid Kirunavaara. Wallin ingick i Lundbohms första ledningsgrupp och var ansva-
rig för de tekniska delarna i gruvanläggningen. 
 

Foto: Borg Mesch, 1901. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
 
Infrastrukturbygget startar 
En av de allra första uppgifterna som den nyanställde byggnadsingenjören Lundgren fick av 
Lundbohm, var att starta projekteringen och uppförandet av LKAB:s ångsåg. Sågen var avgö-
rande för att kunna ta fram virke till gruvanläggningsarbetet och till det eftersatta bostadsbyg-
gandet. Lundgren lät upprätta ritningar redan senhösten 1899 för den relativt stora såganlägg-
ningen, vilken kom att placeras på Ön. Sågen blev en ångkraftsdriven 30 tums ramsåg. Därtill 
anskaffades kantverk, klyvsågar och hyvelmaskiner, allt levererat av Bolinders Mekaniska 
Verkstad.41 Maskinparken drevs av en ångpannannecentral som utvecklade 105 eff. Hk.42 
Anläggningen beräknades kunna täcka LKAB:s eget behov av virke till både bostadsbyg-
gande och gruvanläggning. Privata behov löstes i första hand genom sågen i Lintainen.43 

Ingenjör Lundgren utförde ritningarna och byggbeskrivningen för såghuset och det intillig-
gande mindre huset för själva ångpannan. Lundgren förberedde sågen i Sikträsk för att leve-
rera resvirket för såghuset, men denna beställning annullerades sedan entreprenören bygg-
mästare Knut Harling (1865-1928) presenterat en helhetslösning för hela projektet. Redan i 
januari 1900 framforslades grundstenar till både såghus och det närliggande ångkrafthuset. 
När sedan tjälen gått ur marken startade grundläggningsarbetet och redan i september 1900 
kunde sågverket tas i drift.44 

Grundstenarna till sågverksbyggnaden kom från det lokala stenbrottet som tagits i drift un-
der sommaren 1899. När Lundbohm tidigare gjorde sin utredning om förutsättningarna för 
placeringen av det nya samhället, gjorde han även inventeringar av lämpliga material för det 
fysiska samhällsbygget. Material som exempelvis lera till tegelframställning, grus och 

41 Krantz (1953), s. 86. 
42 Brunnström (1981) Del II, s. 46. 
43 Lintainen var beläget vid Torneälven där Luossajokk rinner in i älven. En enkel såg med vattenkraft från Luossajokk 
uppfördes omkring 1898/1899. Sågen byggdes ut till Europas nordligaste ångsåg med fem ramsågar och som mest 120 
anställda. Platsen namnändrades senare till Laxforsen.  
44 Brunnström (1980) Del II, ss. 45-46. 
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jordarter för fyllnadsmassor samt förekomsten av olika naturstensarter att använda vid hus-
byggnationer och gatuterraseringar. Här kom Lundbohms specialistkunskap om användandet 
av natursten väl till pass när det gällde att få fram rätt stenmaterial till alla nya husgrunder. 

Lundbohm hade lokaliserat ett lämpligt område där natursten kunde brytas på ett effektivt 
sätt och där berget var bäst lämpat för detta. Området var beläget strax söder om reglerings-
planen för Kirunas yttre gräns och inom LKAB:s bostadsområdes nordliga gräns, vilket kom 
att vara en central och praktisk placering av stenbrott. Ett annat område med riklig förekomst 
av sandsten, som beskrevs av Lundbohm, var beläget öster om Haukivaara. Sandstenen kom 
att användas som grundmaterial till mindre byggnader men främst terrasseringar och vat-
tenavledningskanaler i gatukonstruktioner. 

Av brevkorrespondensen mellan Lundbohm och Matthisen kan man utläsa att timmer till 
den blivande sågen hela tiden levererades främst från byarna kring det blivande gruvsam-
hället. Skogsägare från Jukkasjärvi och Kurravaara levererade anseliga volymer timmer till 
den blivande sågen under vintern 1899. I ett av breven redovisar Mathisen att timmer för ett 
värde av 30 656 kronor, motsvarande ca. 2 miljoner i dagens penningvärde, levererats till 
Luossajärvis strand vintern 1899.45  

Efter en tid uppstod det emellertid svårigheter att få timmer till LKAB:s såganläggning 
med anledning av konkurrens från sågen i Lintainen, samt den av SJ uppförda såganlägg-
ningen i Sikträsk, strax norr om Malmberget. Men även det faktum att skogarna började ta 
slut i närområdet kring Luossajärvi medförde att Lundbohm fick ordna så att timmer fick tas 
upp med järnväg från kustnära skogsbygder.46 
 

 
Bild 10. Den nyuppförda ångsågen, som var avgörande för att förberedelse- och uppbyggnadsarbetet 
skulle kunna fortskrida. Ångsågen var ett av flera större projekt förste byggnadsingenjör Bengt Lund-
gren hade att hantera. 

Foto: Borg Mesch, 1900. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 

45 Brev från Malte Matthisen till Hjalmar Lundbohm 1900-01-24. LKAB:s arkiv brevsamling. 
46 Krantz (1953), s. 87. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att de första två åren som ledare för LKAB innebar för 
Lundbohm att hantera ett flertal större projekt som blev avgörande för det fortsatta arbetet, 
såväl i det framtida samhället som gruvan. Av den täta korrespondensen kan man även utläsa 
att Lundbohm har ett starkt kontrollbehov de första åren. 
 
Förutom sågverket insåg Lundbohm tidigt att den akuta bostadsbristen även medförde att ar-
betslagen hade stora svårigheter med mathållningen. Dålig mathållning innebar dåligt arbets-
resultat. Därför gav han Lundgren i uppdrag att presentera ett förslag på en inrättning där ett 
större antal personer skulle kunna utspisas med både frukost och middag. Systemet hade 
Lundbohm studerat i Storbritannien, USA, Kanada och Tyskland. I Storbritannien, Kanada 
och USA kallades systemet för Rowton houses eller Boarding house. I tyskspråkiga industri-
miljöer som exempelvis Kruppverken benämndes samma inrättning för Menagen. Systemet 
gick ut på att skapa inrättningar drivna av företaget, där det kunde finnas gemensamma mat-
salar, läsrum, bibliotek, rökrum och även exempelvis tvättrum. Ur ett patriarkalt ledningsper-
spektiv var detta en naturlig lösning på situationen, då ledningen även kunde ha kontroll på 
arbetstider och livsmedelsförsörjningen till den stora skaran av ensamstående arbetare. 

Lundbohm såg det akuta behovet inom främst mathållningen, varför han uppdrog åt Lund-
gren att ta fram förslag på ett ångkök med ett kombinerat ungkarlshotell för att kunna bereda 
måltider och husrum åt den ständigt växande arbetarskaran vid Luossajärvi.47 I ett slutgiltigt 
förslag enades man om att i första hand försöka åstadkomma ett ångkök för måltider.48 Att det 
blev ett ångkök i första hand, hängde med stor sannolikhet samman med det nära förestående 
besöket av Sveriges riksdag, sommaren 1900.49 Man behövde helt enkel snabbt få fram en 
någorlunda stor samlingslokal där man kunde genomföra de informationsträffar som var aktu-
ella för besöket, samt förpläga de omkring 150 riksdagsmännen och övriga medföljande 
funktionärer. Det var ett tydligt riktat beslut av Lundbohm att begränsa anläggningen till en-
bart ett ångkök, med anledning av riksdagens besök.  
 
Fjärrstyrd ledningsgrupp 
Inom uppdraget som ledare för LKAB ingick även att utreda och planlägga för LKAB:s eget 
bostadsområde, samt att hantera planeringen av anläggnings- och bostadsområdet för SJ:s 
behov. I praktiken innebar detta att tre individuella planområden skulle utredas och förbere-
das, LKAB:s bostadsområde, SJ:s bostadsområde samt den planerade regleringsplanen för det 
nya samhället. Senare tillkom även det fjärde området, Tuolluvaara. Arbetet intensifierades 
allt mer under 1899 och fler människor anländer till den Klondykeliknande platsen. Lund-
bohm reste intensivt mellan Luossajärvi och Stockholm för att hinna med alla beställningar på 
materiel och förnödenheter till det pågående arbetet, samtidigt som han blev mer och mer en-
gagerad i utvecklingsfrågorna för både bolaget och samhällsbildningen. 
 
I LKAB:s arkiv finns en omfattande brevkorrespondens bevarad vilken innehåller tydliga in-
struktioner från Lundbohm till i första hand gruvfogde Malm, gruvingenjör Wallin samt kas-
sör Mathisen. Den sistnämnde får ses som Lundbohms förlängda arm på plats det första året 
Lundbohm fungerade som platschef vid LKAB, eftersom de ofta komplicerade ekonomiska 
frågorna kunde kräva snabba beslut. Korrespondensen var stundtals mycket intensiv. Ibland 

47 Brunnström (1980) Del II, s. 47. 
48 Begreppet ångkök är mer synonymt med de i Tyskland under 1850-talet upprättade Volksküchen folkköken, som var en 
verksamhet inriktad på välgörenhet för fattiga i storstäderna. Företeelsen kom även till Sverige där inrättningen kom att 
benämnas för ångkök, med anledning av att maten tillagades i stor skala och framför allt genom ångkokning, vilket just gav 
upphov till namnet. Inrättningarna som drevs av välgörenhetsorganisationer försvann i slutet av 1800-talet, men begreppet 
ångkök användes fortsättningsvis kopplat till inrättningar inom industrimiljöer.  
49 Nyström (1988), ss. 19-21. 
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kunde tre till fyra brev avgå, två gånger per dag från Lundbohm till de olika ansvariga. Oftast 
var breven avsända från Malmberget eller Stockholm. Avsändningsplats i Stockholm var som 
regel LKAB:s huvudkontor, alternativt Lundbohms egen lägenhet med adressen Narvavägen 
16.50  

Förutom brev omfattades korrespondensen otaliga telegram. I synnerhet Mathisen erhöll 
många brev med instruktioner om olika detaljer som skulle åtgärdas. I breven kan man utläsa 
ett visst kontrollbehov hos Lundbohm, då han i nästkommande brev saknar återkoppling på 
föregående brevs ordergivning. Ibland kunde Lundbohm uppehålla sig vid en detaljnivå som 
kan te sig en smula överambitiös. Detaljkontrollen släpptes efter de två första årens intensiva 
brevväxling, mycket beroende på att Lundbohm själv i allt högre grad befann sig på plats i 
Luossajärvi.  

Den omfattade mängden av brev från Lundbohm till Matthisen vittnar även om komplexi-
teten i uppgifterna som gavs medels brev och telegram. Förutom de direkta ekonomiska upp-
gifterna kopplade till själva gruvbrytningsförberedelserna, handlade direktiven om aktuellt 
medicinförråd, bostäder åt medarbetare, transaktioner av skilda slag, som utbetalningar till 
lokala entreprenörer. Emellanåt fick Matthisen även ge sig ut och räkna timmerstockar som 
levererats från olika områden inför byggnationer i gruvverksamheten. Detta kan illustreras 
med ett senare brev, där Lundbohm ville ha kontroll på leveranser. Oftast begärde Lundbohm 
ett omedelbart svar, antingen genom brev eller genom telegram: 

Haf godheten genast underrätta mig huru mycket timmer som kommit upp från Gel-
livare, hur mycket som hemkörts från Kurravaareskogarne och huru mycket som kan 
beräknas med säkerhet blifva framkört i vinter. Underrätta också huru mycket bräder 
som finnes för barackbyggnaderna m.m.51  

 
Förberedelsearbetena för Lundbohm vid Luossajärvi omfattade som tidigare nämnts inte en-
bart själva gruvverksamheten utan även ordnandet av boende för medarbetare, transporter av 
personal och materiel samt ständiga arbetsrättsliga förhandlingar. 

Lundbohm befann sig på plats i Luossajärvi under olika perioder de två första åren som le-
dare för verksamheten. Av det man kan utläsa av den förda korrespondensen verkar Lund-
bohm ha varit på plats i perioder om tre till fem veckor åt gången med någon eller några 
veckors uppehåll för resor, framförallt då till Stockholm. Mest frekvent var hans närvaro un-
der perioden maj till september då han deltog i arbetet, som det synes, på alla fronter. Under 
den tid han fanns på plats i Luossajärvi fick han hantera ständiga besöksgrupper, nationella 
såväl som internationella, vilka ville studera förberedelsearbetet inom gruvområdet, men även 
planerna för det nya samhället. 

När järnvägsbygget nådde fram till Luossajärvi den 14 oktober 189952med den proviso-
riska rälsen, ökade även trycket på den bristfälliga infrastrukturen. Trångboddheten och bris-
ten på färska livsmedel samt avsaknaden av vatten- och avloppssystem var ett genomgripande 
problem, då mängder av människor uppehöll sig på platsen. Rallare, jordavrymningsarbetare, 
gruvarbetare i förberedelsearbete vid gruvanläggningen, privata entreprenörer i form av åkare, 
byggmästare med flera, gjorde att folkmängden uppskattades till över ett och ett halvt tusen 
personer vid 1899-års utgång. Folkbokföringen ger en felaktig bild av folkmängden för plat-
sen vid denna tid eftersom majoriteten av de som uppehöll sig där var skrivna på andra orter, 
främst i Malmberget.53 

50 Stockholmskällan, historiska adressuppgifter inom Stockholms stad. Ärende DNR 4.1.1-6008/14. 
51 Brev från Hjalmar Lundbohm Stockholm, till kassör Malte Mathisen i Luossavaare från 1900-01-30. LKAB:s arkiv 
brevsamling Kiruna. 
52 Brev från Hjalmar Lundbohm, Luossajärvi till modern Augusta. 1899-10-16. LKAB:s arkiv brevsamlingen. Datumet för 
när järnvägen nådde fram varierar i källorna. Se även Frank (1950), s. 49. Frank anger den 16 oktober, medan Lundbohm 
anger den 14 oktober. Theander (1993), s. 122, anger den 15 oktober. 
53 Se bilaga 4:1, samt HLA. LÄN 25. Jukkasjärvi Husförhörslängder 1891—1900. AI:9. 
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Under arbetsåret 1899 uppfördes för järnvägsbygget inom det södra distriktet 214 
manskapsbaracker för 2 500 arbetare samt 13 stall för omkring 200 hästar. För norra distriktet 
färdigställdes samma år 57 manskapsbaracker och 24 torvkojor för att härbärgera 1 500 arbe-
tare. Till detta uppfördes även provisoriska förråd, båthus, ekonomibyggnader, sjukstugor, 
predikolokaler med mera, allt med virke från sågen i Sikträsk.54 Lundbohm insåg att trycket 
på en fungerande infrastruktur skulle bli mycket stort, på kort tid.  
 
I och med att den provisoriska järnvägen blev framdragen till Luossajärvi, kunde Lundbohm 
avsända den första lasten med järnmalm från gruvan i Kiirunavaara. Lasten var en mindre 
provsändning som skulle leveleras till mottagare vid järnbruk i Tyskland. Högtidligt skickade 
Lundbohm ett telegram till LKAB:s hamnkontor på Svartön Luleå, som förkunnade att 
malmleveranserna nu var igång: 

Luossavare  
Aktiebolaget Gellivare Malmfält, Luleå.  
I dag afsändes härifrån med tåg 5 af statens jernvägars I vagnar, lastade med 
omkring 40 ton malm tillsammans.  
Malmens kvalitet A, brytningsplats ”Vaktmästaren”. Vagnarnes märke, skrifvet med 
blå krita, L/K V. Jag blir förbunden om ett generalprof tages ur hvarje särskild vagn 
och analysresultatet sändes till mig fortast. Under den allra närmaste tiden följa 
omkring 150 à 200 ton A malm och derefter följa omkring 1000 ton D malm.  

 
Högaktningsfullt 
Hjalmar Lundbohm.55 

 
Lundbohm var intensivt sysselsatt med att lösa infrastrukturfrågan och det tyngsta lasset drog 
de närmaste medarbetarna på plats i Luossajärvi, som kunde karakteriseras som Lundbohms 
ledningsgrupp, både för gruvverksamheten och för samhällsuppbyggnaden. 56 Vid vissa till-
fällen kunde Lundbohm avsända upp till tre telegram en förmiddag till 1:e byggnadsingenjör 
Lundgren. Telegrammen kunde variera kraftigt, både vad gällde ämne och innehåll. Vissa 
dagar kom kontraorder på telegram avsänt på förmiddagen, lagom till kvällen. Ett exempel på 
aktiviteternas bredd och omfattning är ett telegram som Lundbohm avsänder till Matthisen en 
förmiddag i maj 1899: 

Öka icke gamla kontorets höjd. Bygg billiga träbaracker, ej timrade. Bygg ingen-
jörsbostaden enligt Wickmans ritning, utan minskning, men nedbringa kostnaden till 
omkring 24 000. Diamantborrning bör ske på Gustaf Adolf, kv 21 och holmen. 
Dellvik anordnar. Låt Harling eller någon annan bygga två a 3 Iggesundshus.57 
Umeå får hotellet58 och två sådana. 
/Lundbohm/ .59  

 
Det är lätt att inse att Lundbohm ställde mycket höga krav på sin informella ledningsgrupp i 
fråga om effektivitet och kompetens. Telegrammet i ovanstående exempel innehöll direktiv 

54Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen af statsbanan Gellivare-Riksgränsen. (1903), s. 64 samt, s. 67. 
Vaktmästaren var en av nio namngivna utmål på Kiirunavaara. 
55 Telegram avsänt från Luossavaara av Hjalmar Lundbohm till hamnen i Svartön Luleå. 1899-10-19. LKAB:s arkiv 
kopiebok Kiruna. 
56 Med ledningsgrupp avses närmast underlydande chefer tillsammans med den av organisationen/företagets utsedde ledare. 
Ledningsgruppen arbetar med de löpande frågorna i verksamheten, med stöd från direktiven från styrelsen. Se även bilagor 
3:1 respektive 3:2. 
57 Iggesundshus var en typ av arbetarbostad med upp till tolv rum, som hade byggnadstyper från Iggesunds bruk som 
förebild. Se även Brunnström (1980) Del II, ss. 36-37. 
58 Avser LKAB:s eget bolagshotell, vilket började uppföras 1900 av firman Jacobsson & Eriksson. 
59 Telegram till Malte Mathisen Luossajärvi, från Lundbohm, avsänt från Stockholm 1899-05-11. LKAB:s arkiv 
brevsamlingen Kiruna. 
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både för bostadsbyggande och för gruvförberedande verksamhet, vilket innebar att mottagaren 
hade att samverka med andra ansvarsområden. 

Under 1899 vistades Lundbohm långa perioder i Luossajärvi, där utvecklingen skred fram i 
hög hastighet. Ett antal handlare hade redan etablerat sig på platsen, vilket ogillades av jäg-
mästare August Burman (1844‒1925) eftersom detta var olaglig bosättning på statens mark. 
Burman ansåg att ett mönster likt Malmberget höll på att upprepa sig, där vildvuxna kåksam-
hällen bredde ut sig utan organisation. Men Lundbohm hade läget under kontroll och force-
rade utsättningen av den nya regleringsplanen, samtidigt som LKAB slöt avtal med staten om 
de viktiga markfrågorna för industrin och bostäderna. 
 
Etableringsfasen  
Ledningsfrågan för LKAB 
Den ledningsfunktion som Lundbohm hade vid LKAB från 1898, var av provisorisk art.60  
Rent juridiskt var han tjänstledig från sin huvudarbetsgivare SGU med ett år i taget för varje 
ansökan sedan 1898. Inför 1900 arbetade LKAB:s styrelse med en mer permanent lösning av 
ledningsfrågan för bolaget. Man insåg att det behövdes en kontinuitet i ledarskapet för de 
många utvecklingsfrågorna som drevs inom själva gruvverksamheten, men även för de ofta 
komplicerade frågorna i samhällsbygget. Stundtals var Lundbohm överhopad av arbete, vilket 
han även uttryckte till sin mor i täta brev. Senhösten 1899 fick Lundbohm den första officiella 
förfrågan om att tillträda som disponent för LKAB:s gruvverksamhet i Luossavaara.61 Han 
skriver om detta till modern: 

I förrgår blef jernvägen skenlagd hit, och det första lokomotovet kom. I dag anländer  
bolagets styrelse och en mängd jernvägsingeniörer, och jag skall ha middag för om-
kring 30 personer, hvilket blir en svår sak med det ytterst begränsade utrymmet och 
de små resurser jag förfogar öfver. I slutet af veckan börjar jag skicka den första 
malmlasten, och jag törs ej resa herifrån innan den är fullständigt skickad. Jag skulle 
ha skrifvit ett långt bref till dig, men det är omöjligt nu.  
     Då jag kommer hem får jag berätta för dig en hel mängd saker. Det vigtigaste  
är att jag har blifvit tillbjuden disponentskapet för denna stora affär och att jag nu 
går och gruvar mig och undrar om jag skall öfvergifva södra Sveriges sol och det 
jemförelsevis lugna lifvet i Statens tjenst mot Lapplands mörker och det stora ansvar 
som följer med en sådan befattning.    

Det gäller att sätta några tusen menniskor i arbete och att bygga en stad för 
kanske 7 tusen. Det är lockande och det intresserar mig, men jag tvekar om jag är 
vuxen en sådan sak. Ännu bestämmer jag mig ej och kanske träffas vi innan dess. 
Än en gång, min varmaste helsning till Moster från [?] och din Hjalmar.62    

 
Från ägargruppen och då främst Wallenbergsfären, fördes disponenten för Iggesunds bruk 
sedan 1892, Arvid Lindman (1862‒1936) , fram som en kandidat till disponentposten för 
LKAB. I december månad 1899 var korrespondensen flitig mellan Marcus Wallenberg 
(1864‒1943) och Lindman och efter styrelsens godkännande fick Lindman erbjudandet om att 
tillträda disponentposten för LKAB med ett för den tiden rekordstort arvode omfattande 
60 000 kronor/år med en löptid av 10 å., Summan motsvarar ett värde på 3,5 miljoner kronor i 
dagens penningvärde. Lindman tackade nej till detta, eftersom han ansåg sig bunden till Ig-
gesund av olika skäl. Däremot accepterade han posten som verkställande direktör för LKAB, 

60 Se bilaga 3:1 organisationsbeskrivning LKAB 1898. 
61 Titeln disponent innebar i praktiken att vara teknisk ledare för aktiebolaget och i vissa fall även företräda bolaget i olika 
sammanhang. 
62 Brev från Hjalmar Lundbohm till moder Augusta Lundbohm. 1899-10-16. LKAB:s brevsamling Kiruna. 
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med samma generösa ekonomiska villkor.63 Den 1 februari 1900 blev det klart att Lindman 
accepterade VD-posten för LKAB, samtidigt som Lundbohm tillträdde som disponent för 
LKAB:s gruvverksamhet i Kiruna.64 
 
Den intensiva brevväxlingen mellan Lundbohm och Lindman vittnar om ett gott och förtroen-
defullt samarbete i ledningsfunktionen. I korrespondensen dem emellan framstår Lundbohm 
till en början som praktikern i lagarbetet, eftersom han ständigt befann sig mitt i den dagliga 
verksamheten i Luossajärvi. Det går tydligt att utläsa Lindmans stora förtroende för Lund-
bohm då han fattade snabba och ibland komplicerade beslut i det löpande arbetet.  

I ett av breven från Lundbohm till Lindman beskriver Lundbohm hur bebyggelsen inom 
LKAB:s eget bostadsområde växer fram med god hastighet. Brevet ger även prov på Lund-
bohms starka drivkraft och lojala inställning till LKAB vad gäller lönekostnader för de kol-
lektivanställda då ett kooperativt handelsbolag stod under bildning, vilket Lundbohm ansåg 
kunde påverka lönesättningen för de kollektivanställda som kunde komma att bli medlemmar 
i föreningen: 

I morgon skulle jag ha rest men kan icke; byggnadstomterna äro nu utstakade, och jag 
måste se dem, ty terrängens beskaffenhet kommer måhända att föranleda några föränd-
ringar i den plan som vi provisoriskt antogo – detta endast i afseende på de stora 16-
rumshusen.65 

Arbetarne här förbereda upprättandet af ett litet handelsbolag i hvilket de sjelfva 
ingå som de enda aktieegarne, och hvars vinst skulle komma att proportionsvis fördelas 
mellan de köpare som äro aktieegare sedan 5 % på kapitalet utbetalats. Under förutsätt-
ning att icke jernvägen uppställer svårigheter mot transporterna föreslår jag att bolaget 
uppför och uthyr handelslokal.  

Det är ju inte sannolikt att priserna å matvaror härigenom blifva nämnvärdt billigare 
för icke aktieegare (i Malmberget utbetaldes inom ett liknande bolag förlidet år 30 % 
extra vinst) men då det stora flertalet af fasta arbetare torde komma att blifva delegare i 
handelsbolaget, så skulle lefnadskostnaderna för dessa blifva billigare än nu, och 
följaktligen arbetsprisen kunna sänkas. 

Godkänner du förslaget så kommer det genast till utförande. Du skall få se handels-
bolagets i Malmberget bolagsordning i Stockholm.66 

 
Den handelsförening som avsågs i brevet var en av två handelsföreningar under bildande. Den 
aktuella förening som Lundbohm åsyftade, var under bildande av en grupp arbetare som inte 
var anslutna till den lokala fackföreningen. Detta vållade en mindre konflikt bland Gruvs adv. 
12:s medlemmar som genom ett upprop från styrelsen uppmanade medlemmarna att stödja 
den handelsförening under bildande som företräddes av fackföreningens medlemmar, i mot-
sats till den handelsförening som stöddes av LKAB. Uppropet från Gruvs avd. 12 lyder: 

Med anledning av den kooperativa handelsrörelsens utbredande i vårt land får Luossa-
vaara-Kiirunavaara Arbetarförbund härmed uttala sin mening om bildandet av arbetare 
handelsaktiebolag i Kiruna.  

Arbetarna vilja inte på några villkor förklena sig till att understödja ett sådant förslag 
utan yrkar på dess förkastelse. Firmanamnet ”arbetare” får inte offras.  

Vi uppmanar arbetarna att i stället ansluta sig till den kooperativa handelsrörelsens 
utbredande även på denna plats, vilken är och kommer att förbliva arbetarnas egen och 
av arbetarna själva styrda affär. 

Kiruna den 3 februari 1901.67 

63 Skillnaden mellan disponent och verkställande direktör (VD), är att den verkställande direktören är den som direkt ansvarar 
inför bolagets styrelse. Verkställande direktören är den som har ledningsansvaret över disponenten. Ett bolag kan ha flera 
disponenter inom olika verksamheter i bolaget. 
64 Ivar Andersson, Arvid Lindman och hans tid. P.A. Norstedt & söners förlag. (Stockholm 1956), ss. 50-53. 
65 Uppgifterna om byggnadsplanen och 16-rumshuset avser LKAB-s eget bostadsområde. 
66 Brev från Hjalmar Lundbohm till Arvid Lindman 1900-04-09. LKAB:s arkiv, brevsamlingen Kiruna. 

                                                           



S i d a  | 82 

 
Konflikten slutade med att två kooperativa handelsbolag bildades. Det handelsbolag som 
stöddes av LKAB genom upplåtande av lokal, var Kooperativa föreningen Kiruna, som inte 
blev särskilt framgångsrikt och som 1908 tvingades begära sig själv i konkurs. Det andra han-
delsbolag, som stöddes av Gruvs avd. 12, fick namnet Kiruna arbetares handelsbolag. Det 
ombildades 1918 till en kooperativ förening då det också övertog det konkursade bolagets 
verksamhet med både skulder och tillgångar.  

Noterbart är att LKAB vid denna tid tillämpade ett utbrett entreprenörssystem, vilket 
gjorde att regelrätta förhandlingar om generella avtal var mycket svåra för Gruvs avd. 12 att 
genomföra. Detta innebar att Lundbohm styrde löner och villkor utifrån ett för LKAB mycket 
gynnsamt perspektiv. I samtal med Lundbohm utlovades till Gruvs avd. 12:s styrelse att det 
utbredda entreprenadsystemet skulle avvecklas, men detta tog lång tid.68 

I och med tillsättningen av Lundbohm på disponentposten för LKAB, kvarstod Lindman 
som disponent för Iggesunds bruk, vilket både gladde och oroade ledningen för Iggesund. 
Man var rädd för att Lindmans engagemang i det stora och svårhanterliga LKAB skulle ta all 
tid och energi från Lindman till nackdel för verksamheten vid Iggesunds bruk.69 
 

 
Bild 11. Hjalmar Lundbohm har besök av sin chef i sin disponentbostad 1901. Från vänster: Hjalmar 
Lundbohm, professor Willhelm Carlheim-Gyllensköld, häradshövding Julian Olbers samt LKAB:s vd 
amiral Arvid Lindman. 
 

Foto: Borg Mesch, 1901. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
 

67 Gissle Persson, Svenska gruvindustriarbetarförbundets avd nr 12 Kiruna. 50 år 1900-1950. Ett antal artikelförfattare 
Näslund Uno, Strömbäck Sven. Norrländska Soc- Dem Tr. (Boden 1950), s. 7. 
68 Ibid, s. 8. 
69 Andersson (1956), s. 52. 
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I ett senare brev till Lindman belyser Lundbohm det faktum att titulaturen disponent var en 
förutsättning för att få inflytande i de lokala frågorna genom de olika nämnderna och utskot-
ten. Eftersom han ännu inte var skriven på plats i Kiruna, hade han heller inte rösträtt, varken 
för LKAB:s jordägardel eller för sig själv. Detta ansåg Lundbohm kunde bli ett problem 
längre fram när olika lokala samhällsfrågor skulle behandlas. Ett utdrag ur detta brev lyfter 
fram problematiken: 

Kiruna Luossavare den 3/8 1900 
Herr Kapten Arv. Lindman, Stockholm. 

  
Broder! 

 
Den fullmakt som jag erhöll vid min afresa och som jag hittills ej haft någon anled-

ning att närmare granska, lyder sålunda:  
 

Luossavaara-Kiirunavaara AB befullmäktigar härmed ingeniör Hj. Lundbohm att 
sjelf eller genom den han förordnar vid alla de tillfällen då ej annat för bolaget i laga 
förordning förordnadt ombud inställer sig och bevakar Bolagets rätt, utföra och bevaka 
Bolagets talan vid domstolar, executionssäten samt administrativa myndigheter högre 
och lägre. - Hvad ombudet på grund häraf gör och låter erkännes af bolaget för gildt. 
Sthlm 30/6 1900, LK.AB, Arv. L., vittnen. 

 
Då jag nu tittar i Kommunalförfattningarne, så kan jag ej finna annat än att denna 

fullmakt icke berättigar mig att föra bolagets talan, ty fullmakt kan ju endast utfärdas 
till inom kommunen mantalsskrifven person, eller till Aktiebolags disponent. Detta se-
nare borde väl sålunda ha stått i fullmakten. 

Vidare bör väl fullmakten åtföljas af bolagsstämmo- och styrelseprotokoll, visande 
att styrelse och verkställande direktör blifvit vald samt af bolagsordning?  

Slutligen, vore det icke bättre att särskildt bestämma de områden inom hvilka jag 
eger att föra bolagets talan, än att ha denna punkt: ”då ej annat för Bolaget i laga ord-
ning förordnadt ombud inställer sig”.  

Denna punkt behöfver ju ej föranleda någon olägenhet, men den kan komma att göra 
det. Jag har hört omtalas - om det nu är sant - att i Gellivare någon gång för långt sedan 
infunnit sig ett ombud förutom disponenten och utom hans vetskap. 

Vill du vara snäll och tänka på och ordna denna sak.70 
 

I den täta korrespondensen mellan Lundbohm och Lindman, kan man hitta ett flertal brev och 
telegram där bolagets inflytande och påverkan i samhällsbygget diskuteras. Under sommaren 
och hösten 1900 reste Lundbohm flitigt i de tyska industridistrikten där han, förutom att 
bygga kontakter med de viktigaste kunderna, studerade industrimiljöer och samhällsstrukturer 
knutna till industrierna. Lundbohm verkar inte ha varit speciellt imponerad av de tyska syste-
men och den nitiska ordningskontroll som där präglade både industri- som samhällssystem. 
Det är tydligt att Lundbohm föredrog de brittiska systemen före de tyska inför organiseringen 
av det nya samhällsbygget Kiruna. I ett brev delgav Lundbohm sina tankar till Lindman: 

I Essen, der jag var 1 ½ dag var mycket att se äfven utom fabrikerna, som jag tyckte, 
jag icke ansåg det lönt att besöka. Du skulle haft stort nöje af att vara med. Der råder en 
ordning i alla möjliga förhållanden som verkligen är beundransvärd men också, 
tillsammans med den stränga disciplinen, är utomordentligt tråkig.  

Die ”Hausordnung” innehåller 48 paragrafer och förbjuder allting, t. o. m. att kasta 
snöboll. Fy fn hvad detta folk är tråkigt. Är det icke en orättvisa af försynen, att de ändå 
ha det så bra och äro så belåtna? Jag har aldrig känt detta så väl som nu då jag kom 
direkt från Paris, dit jag längtar. 

70 Brev från Lundbohm till Arvid Lindman 1900-08-03. LKAB:s arkiv Kiruna brevsamling. 
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Så snart jag kommer i väg härifrån skall jag telegrafera mina adresser, men vågar 
icke säga något innan jag verkligen är i väg. 
Din tillgifne vän 
Hjalmar Lundbohm”.71 

 
Lindmans engagemang vid LKAB blev kortvarigt men innehållsrikt med anledning av den 
snabba utvecklingen inom företaget. Redan efter ett år lämnade han posten som vd för LKAB 
och efterträddes av prokuristen Arthur Thiel.72 
 
Tjänstebostaden 
När Lindman avböjt tjänsten som disponent vid LKAB och i stället axlade VD-posten över-
gick erbjudandet till Lundbohm, som accepterade detsamma. Nu hade även B:2-ans status 
som navet i det gryende samhället stärkts ytterligare och konfirmerats. Då Lundbohm ut-
nämndes till disponent blev en utbyggnad av B:2 aktuell. Främst beroende av den starka till-
strömningen av besökare och de många affärsmötena. Lundbohm själv, som var en praktisk 
lagd person, ville gå varsamt fram och inte bygga för stort. Han visste hur svårt det var att 
varmhålla större ytor i det arktiska klimatet. Samtidigt hade han sin egen våning i Stockholm 
på Narvavägen 16 där han vistades mer permanent, när han inte var ute på någon av sina ota-
liga resor.73 

Den första tilltänkta utbyggnaden av B:2 diskuterade Hjalmar Lundbohm med gode vän-
nen konstnären Christian Eriksson. Samtidigt var han medveten om att styrelseordförande 
Broms var mycket noga med att själv granska alla byggprojekt inom bolaget innan de för-
verkligades. Detta medförde att Lundbohm agerade återhållsamt i fråga om volymen för den 
nya utbyggnaden. Lundbohm, som genom sitt väl uppbyggda nätverk hade en stor vänkrets 
bland konstnärsutövare, författare och andra framträdande kulturpersonligheter, begrep att den 
kretsen gärna såg en rymlig och väl tilltagen disponentbostad, vilken även kunde brukas som 
kreativ mötes- och arbetsplats. Praktisk som han var, blev det en kompromiss av det hela, där 
även en matsal med ett stort fönster, gav ett stort ljusinsläpp, lämpligt för gästande konstnärer. 
Konstnären Christian Eriksson återger hur diskussionen gick mellan honom, Lundbohm och 
den gemensamma vännen arkitekt Wickman sommaren 1899, i en intervju för DN 1926: 

Wickman ritade och ritade. En dag hade han ritat en märkeligt fin och gentil ingen-
jörsbostad. 
-Vad skall det bli för slott? Undrade Lundbohm 
-Det är ju ingenjörsbostaden, sa Wickman.  
-Nej du, det låter vi bli! Svarade Lundbohm.  

 
Men naturligtvis blev den lilla byggnaden för trång för honom, när Kiruna och alla 
dess gäster skulle mötas där. Då tog Lundbohm en dag upp ett visitkort när vi talade 
om hans utvidgningsplaner.  

 
Rita nu hur du tycker jag skall ha det, sade han.  

 
Och så ritade jag upp en plan till ombyggnaden på baksidan av visitkortet. Det här 
blir nog bra, tyckte Lundbohm och stoppade visitkortet på sig. Så kom stora salen i 
Lundbohms stuga till.74 

 

71 Brev från Lundbohm till Arvid Lindman 1900-11-06. LKAB:s arkiv Kiruna brevsamling. 
72  Arthur Semmy Thiel (1860-1833) var en yngre bror till finansmannen Ernest Thiel och var en väletablerad prokurist som 
anlitades av många företag i ledarroller. A Thiel verkade som Vd för LKAB åren 1901-1903. Se bilaga 1:2. 
73 Stockholmskällan, historiska adressuppgifter inom Stockholms stad. Ärende DNR 4.1.1-6008/14. 
74 Dagens Nyheter 1926-04-09. 
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Det är sannolikt att det var så det gick till, när de stora dragen i utbyggnaden tecknades. Oav-
sett detta så blev den nya matsalen en magnifik miljö, både att äta i och att vara kreativ i på 
allehanda sätt. Eriksson kom senare att tillbringa många timmar i denna matsal i samband 
med utsmyckningsarbetet i Kiruna kyrka. Förutom matsalen omfattade den nya utbyggnaden 
även ett mindre sällskapsrum, sovrum, badrum och kök. 

Man kan även se den utbyggda disponentbostaden som en markör för det patriarkala sy-
stemet, där maktpositionen synliggjordes genom arkitekturen. Disponenten erhöll fri bostad, 
rikligt utsmyckad i alla sina detaljer, för att markera skillnaden mellan ledaren och folket. 
Dessutom blev markeringen av maktens centrum än tydligare av den generöst tilltagna mar-
ken som omgärdade bostaden med dess omedelbara närhet till bolagskontor och högre arbets-
befäls boenden. Tidigt symboliserade även Lundbohms tjänstebostad ett kolonialt maktspråk, 
där gästerna bjöds på exotism i mötet med ursprungsbefolkningen och det orörda landskapets 
skönhet. 
 
Riksdagsmännens besök i Kiruna 
Det första riksdagsbesök som kom att engagera Lundbohm i många avseenden på ett mer ge-
nomgripande sätt 1890 var resan som genomfördes 2‒10 juli 1900. Resans huvudsakliga upp-
gift var att studera de nya försvarsanläggningsarbetena i Boden, där fästningssystemen hade 
börjat planeras i de kringliggande bergen, samt gruvanläggningarna i Malmberget och Kiruna. 
De 150 riksdagsmännens resa kom att omfatta totalt åtta dagars resande i Norrbottens län med 
besök i försvarsanläggningar och industrimiljöer samt åskådliggörande av järnvägssystem 
med mera. Riksdagsmännen reste i två specialchartrade tågsätt från Stockholm hela vägen till 
Boden och vidare in i länet. Besöket i Boden och arbetet med försvarsanläggningen där för-
anledde skalden och akademiledamoten Carl David af Wirsén (1842‒1912) att nedteckna en 
strof i sin betraktelse av händelsen: 

Ur dina malmfält växa rikedomar 
För länge värnlös stod din vida trakt: 
Nu skall du få vid Boden riddarvakt.75 

 
Inför besöket i Kiruna forcerades arbetet med det nya ångköket. Byggnadsingenjör Lundgren 
var under våren 1900 för övrigt inblandad i ett flertal större byggprojekt, varav ångköket var 
ett.76  Ångköket projekterades på Ön, eftersom merparten av de som skulle bruka inrättningen 
var gruvarbetare som då hade nära till gruvanläggningarna.  

Lundgren använde bland annat kokhuset i SJ:s anläggning i Notviken som förebild när han 
projekterade ångköket. Han ansåg det både rationellt och välplanerat trots dess litenhet. För-
slaget föll inte i Lundbohms smak då han ansåg att anläggningen skulle komma att få för liten 
kapacitet i förhållande till hans beräkningar av antalet anställda i företaget för de närmaste 
åren. Lundgren återkom två gånger med nya förslag på planlösning av ångköket. Till slut 
godkände Lundbohm projektet med noggranna beskrivningar på hur han ville ha det: 

Det synes vara alldeles nödvändigt att bereda så väl hushållerskan som pigorna lättare 
tillträde till kök och matsal och derför måste en passage göras. Blir ej förrådet för litet? 
För att erhålla fall på taket öfver den breda matsalen måste ju denna göras ganska hög, 
hvilket äfven är önskvärdt för luftkvantitetens skull, men då de öfriga rummen ej be-
höfva vara så höga, så föreslås den konstruktion af takfallen som bilagade teckning vi-
sas.77  

 

75 Nyström (1988), s. 19.  
76 Bland annat sågverk, ångkraftverk för elektricitet till industri och bostäder, bostadsbaracker och annat. 
77 Brev från Hjalmar Lundbohm till Bengt Lundgren 1900-05-24. LKAB:s arkiv Kiruna, brevsamling. 

                                                           



S i d a  | 86 

Återigen kan man utläsa Lundbohms sätt att leda verksamheten ned på detaljnivå genom brev 
och telegram. Under våren 1900 är brevmängden betydande mellan Lundbohm och Lundgren, 
och merparten av breven handlar om de större byggprojekten där Lundbohm ofta har syn-
punkter på enskildheter i olika projekt. 

När Lundbohm väl hade godkänt den sista ritningen till ångköket sattes arbetet igång utan 
dröjsmål. Eftersom området där ångköket skulle uppföras var sankt och tjälen fortfarande låg i 
backen, blev grundläggningsarbetet inte helt genomarbetat. För att undvika sättningar i den 
sanka leran pålade man mycket tätt för att få de fåtaliga grundstenarna att vila på ett nå-
gorlunda fast underlag. 

I och med att man valde bort själva hotell- eller sovsalsdelen som det första utkastet före-
slog, gick bygget snabbare än beräknat och Lundbohm kunde detaljplanera för att riksdagsbe-
söket skulle kunna genomföras med ångköket som informations- och utspisningsmiljö. När 
riksdagsmännen anlände till Kiruna med sina två specialchartrade tåg med öppna vagnar den 
4 juli78var ångköket i stort sett klart, både vad gäller själva byggnationen och levererade 
inventarier som spisar och möbler.  

 

 
Bild 12. Det nyuppförda ångköket beläget på bostadsområdet Ön. Personalen utanför inväntar arbetet 
med att förbereda för riksdagsmännens måltid i byggnaden. Till höger kan man skymta den proviso-
riska paviljongen, för de gäster som inte fick plats inomhus. 
 

Foto: Borg Mesch, 1900. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
 
 

78 Nyström (1988), s. 20. 
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Föreståndarinnan för ångköket, fröken ”Mia” Zakrisson (1858‒1945), hade med sina med-
hjälpare ställt i ordning ångköket inför riksdagsmännens besök, och utrymmet medgav duk-
ning inomhus för nästan hela den 150 man stora gruppen. De som inte fick rum inomhus fick 
tak under en större tältduk på ångkökets veranda, att där avnjuta middagen, bestående av ”de-
likat kyckling” i vita bunkar med tillhörande bubblande champagne.79 Men ångköket var inte 
helt färdigutrustat när riksdagsmännen var på besök, vilket skapade en del praktiska problem 
med arrangemanget. I en intervju som Lars Madsén gjorde 1945 med fru Emma From 
(1874‒1951), som i den tidiga uppbyggnadsfasen var bosatt i Kiruna med sin familj, fram-
kommer det att både det ena och det andra saknades vid det celebra besöket, men med snabba, 
provisoriska lösningar kunde man ändå genomföra det hela: 

Ja, det var första våren vi var här. Då kom det ett extratåg med hovmästare och ibland 
dem var en fru med sin man och hon hette Björklund och hon skulle sköta om hela den 
där middagen eller lunchen vad det skulle bli till alla dom där herrarna. Hon hade pors-
lin och kokkärl med sig som var kronprinsens ifrån Stockholm och så skulle dom hålla 
till inne på ångköket, men till all olycka så var inte ångköket riktigt färdigt, och fru 
Björklund hon stod ju där och brydde sig hur hon skulle bära sig åt, dom hade ju inte 
fått in spisen.  

Men så fick hon se ett fruntimmer i fönstret och det var jag. Och så kom hon in och 
talade om sin nöd att hon var alldeles blottställd, och hon skulle börja ställa iordning 
mat till riksdagsmännen, som skulle komma, och dom hade inte fått in spisen. Och jag 
sa ju att om det var så fru Björklund klarade sig med den där lilla spisen som står där i 
hörnet så mer än gärna får den användas, och hon var ju så rysligt tacksam för det där. 
Sen höll hon på att ställa i ordning, jag kan säga nästan en hel vecka och far var ju med 
och vi ställde i ordning några plattstänger och flaggor och sånt där, det skulle vara litet 
pomp och ståt och disponenten Lundbohm hade ju inte minsta göra med det.80 

 
Under Lundbohms ledning informerades riksdagsmännen om gruvverksamheten och det på-
gående järnvägsbygget till den isfria Atlantkusten i Norge. Gruppen fick även besöka området 
för den nyligen beslutade regleringsplanen, där byggnadsverksamhet redan var igång på olika 
ställen över Haukivaara. Vid besöket i stadsplaneområdet överlämnades en protesskrivelse av 
en arbetardeputation från den nybildade Luossavaara – Kiirunavaara arbetarförening, vilken 
kritiserade den beslutade regleringsplanen och dess genomförande.81 

Kritiken bestod i att man ansåg att de som skulle bo inom det planerade området inte haft 
möjlighet att yttra sig i frågan om placering av området eller utformning av planen.82 
Arbetardeputationen överlämnade även ett förslag, som innebar att regleringsplanen skulle 
förskjutas en aning söderut så att norra ändan av densamma skulle komma mot södra änden av 
Luossajärvi.83 Denna händelse var den första större friktionen i förhållande till 
arbetarkollektivet som Lundbohm hade att hantera som platschef i Kiruna. Skrivelsen 
beaktades inte, eftersom besluten redan var tagna. 

 
Riksdagsmännens besök synes ha blivit en väl genomförd förevisning av gruvindustrins för-
beredelsefas och framtidsplanering samt av de påbörjade byggnadsprojekten i LKAB:s regi, 
men även fältstudierna av den beslutade regleringsplanen, som börjat bebyggas. Här visade 
Lundbohm upp en av sina starkaste ledaregenskaper nämligen att representera sin organisat-
ion utåt och att beskriva processens olika delar. Ett flertal tidningar uppmärksammade besöket 

79 Brunnström (1980) Del II, s. 48. 
80 Intervju av Lars Madsén med fru Emma From f Höfding (1874-1951) inspelat 1945. 
81 Nyström (1988), s. 20. 
82 Sievert Nordvall, Arbetarrörelsen på Nordkalotten. Eget förlag. (Kiruna 2005), s. 27. 
83 Persson (1950), s. 8. 
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och beskrev riksdagsmännens positiva upplevelser av processen i norr, som de betecknade 
som nydanande och värdefull för nationen. 

En som noterade riksdagsmännens resa till Norrbotten och besöket i Kiruna, var Kata Dal-
ström. Till skillnad från de ledande nyhetstidningarnas hyllning till arrangemanget och den 
väl genomförda propagandan av Lundbohm, lyfte Dalström andra aspekter på arrangemanget. 
I sin bok Härjartåg kors och tvärs beskriver hon utsikten från höjden ovanför järnvägsstat-
ionen, när hon blickar mot gruvberget och dess anläggningar belägna på Ön. Halvt poetiskt, 
med en underton av kritisk analys, beskriver hon vad hon ser på följande sätt: 

Det var en strålande eftermiddag, mitt emot stationen låg Kiruna skyhöga berg med sin 
rutschbana; fjällmassorna lågo där så majestätiska i sitt snödok. Nedanför vid foten lig-
ger en ångsåg, vars höga skorsten och gälla visselpipa för kulturens talan i ödemarken, 
och strax därintill ligger ångköket, med vars hjälp man hade hoppats kunna återinföra 
truck-systemet bland arbetarne – ett försök, som dock slog fel. Som en kuriositet kan 
nämnas, att festmiddagen för »riksens fäder» avåts å denna restaurant, när festtåget höll 
vid Kiruna i somras.84 

 
En riksdagsman som Lundbohm tycks ha fått särskilt bra kontakt med vid besöket i Kiruna 
var Henrik Fredholm (1838‒1904), vice ordförande i bevillningsutskottet och riksdagsman i 
första kammaren för Liberala samlingspartiet. Fredholms politiska intresseområden var nä-
rings- och tullfrågorna. Lundbohm korresponderade med Fredholm efter riksdagsmännens 
besök i Kiruna och tog då upp frågor om hur man kunde attrahera människor att bosätta sig i 
Kiruna och om statens ansvar för att underlätta detta: 

Kiruna Luossavare 
Broder Fredholm! 

Vid min hemkomst från en resa till Ofoten för några dagar sedan mottog jag ditt 
vänliga bref. Tack för det och tack för sammanvaron här.  

Det var mig ett stort nöje att få visa Kiirunavaara och våra byggnadsplatser m. m. för 
dig, som såg på allt med välvilliga och praktiska ögon, och jag skulle gerna velat fort-
sätta diskussionen, särskildt om hvad som kan och hvad som bör göras, för att den 
blifvande befolkningen häruppe skall ha intresse af att vara bofast.  

Äfven jag tror, att statens intresse härvidlag på det allra intimaste sammanhänger 
med det enskilda, och jag föreställer mig, att staten också har stor skyldighet att tillse, 
det en lämplig jemvigt blir rådande mellan de olika enskilda intressena.  

Men jag kan icke hjelpa, att jag är något skeptisk beträffande statens förmåga att ar-
rangera allting till det bästa.85 

 
I samma brev för han en diskussion om ett tidigare samtal han haft med en annan riksdagsman 
i första kammaren, som var med på samma resa 1900, nämligen ingenjören och uppfinnaren 
Gustaf de Laval. De Laval hade besökt Luossajärvi första gången redan sommaren 1890 och 
vid detta tillfälle lärt känna Lundbohm, då i egenskap av riksdagsman i andra kammaren. 
Lundbohm relaterar till delar av samtalet från första gången de Laval var i Luossajärvi, då 
Lundbohm arbetade med underökningar på platsen: 

En gång för länge sedan hade jag med de Laval en debatt om någon liknande fråga, och 
han, som icke är skeptisk, uttalade då den djerfva satsen, att ”byråkratien, den skola vi 
afskaffa på ett par år, och sedan skall allt komma att gå lätt”.  

Hur skall man nu kunna uppnå detta och bli af med en del annan arfsynd. Ja, för min 
del tror jag, att något skulle vinnas, om man kunde förmå politiei att betrakta förhållan-
dena något mer från ingeniörens och naturforskarens synpunkt och icke så uteslutande 
från juristens som nu ofta sker. Men huru uppnå något sådant?86 

84 Kata Dalström, Härjartåg. Kors och tvärs genom Sverige åren 1900-1903. (Stockholm 1914), ss. 44-45. 
85 Brev från Hjalmar Lundbohm till Henrik Fredholm. 1900-08-27. LKAB:s arkiv brevsamlingen Kiruna.  
86 Ibid.  
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Lundbohm sammanfattar i slutdelen av brevet sina egna tankar kring hur framtiden kan te sig 
när väl gruvbrytningen kommer igång och hur då bolaget och staten borde kunna skörda 
frukten av alla ansträngningar som lagts ned i arbetet. Samtidigt höjde han ett varningens 
finger för det hot mot en framgångsrik utveckling vilket han generellt ser i Sverige, det vill 
säga ryssarna och judarna: 

Det blir naturligtvis många bekymmer och många slitningar innan detta Norrbotten 
kommer någorlunda i ordning, så att menniskor vilja och kunna vara här och bibehålla 
sin handlingskraft fastän solen är borta så mycket, men jag lefver dock i den vissa för-
hoppningen att detta kommer att lyckas, och resurserna skola blifva tillvaratagna af oss 
– och icke af ”die Judenthum” som är nästan lika farligt som ryssen. 

Tack för rönnbärsreceptet. Det skulle vara mig ett nöje att profva det och bjuda dig 
likören då du återkommer hit – men våra få rönnbärsbuskar hafva nyss blommat och 
något mera kunna vi knappt vänta af dem. 

Din tillgifne 
Hjalmar Lundbohm.”87 

 
Uttalandet i brevet ger en bild av Lundbohm, ur två perspektiv. Det synliggör hans bejakande 
av antisemitism och den allt mer accepterade vetenskapen rasbiologi, som var brett förekom-
mande inom Lundbohms nätverk.88  Det visar också på hans politiska ställningstagande i 
fråga om bland annat de protektionistiska debatterna som pågick i den svenska riksdagen un-
der 1890-talet, vilka främst handlande om ett eventuellt utländskt ägande av svenska företag 
och naturresurser. Vidare synliggör innehållet i brevet, att inte heller Lundbohm var oberörd 
av det ekonomiska spelet inom AGM och dotterbolaget LKAB, som redan 1900 var ute på en 
starkt omdebatterad och skakig resa.  
 
Logibrist och representationsmiljö  
Lundbohm kunde snabbt konstatera att studiebesöken till gruvanläggningen och samhällsbyg-
get i Luossavaara hela tiden ökade, och i egenskap av disponent ålades honom att ta emot 
olika besöksgrupper för representation. Till Lundbohm kom förfrågningar från privat håll om 
möjligheten att starta en hotellrörelse i Luossajärvi och för Lundbohm var detta ett initiativ 
som han gärna bejakade, eftersom han då såg möjligheten att kunna lösa en del av bostads-
problemen som hela tiden verkade bli alltmer ohanterliga. Lundbohm besvarar förfrågan från 
den privata entreprenören: 

Luossavare 3/11 1899.  
 

Herr P. G. Larsson, Gellivare.  
Med anledning af edert bref till mig den 30 nästlidne oktober med förfrågan huruvida 
uppförandet af ett hotel härstädes redan nu vore af något gagn för Luossavaara-
Kiirunavaara Aktiebolag, ber jag få meddela, att jag anser, att en välskött hotelrörelse 
eller t.o.m. en byggnad med rum för resande kunde vara till ganska stort gagn äfven 
under den tid jernvägen bygges, och att jag anser mycket önskvärdt att en sådan 
uppföres.  

 
Högaktningsfullt 
Hjalmar Lundbohm.89 

 
Just detta privata initiativ verkar inte ha realiserats, men klart är att Lundbohms bostad inte 
kunde härbärgera alla prominenta gäster och tillfälligt anställda ingenjörer. Detta ledde till att 

87 Brev från Hjalmar Lundbohm till Henrik Fredholm. 1900-08-27. LKAB:s arkiv brevsamlingen Kiruna.  
88 Curt Persson, På disponentens tid. Hjalmar Lundbohms syn på samer och tornedalingar. Tornedalica nr 63. (Luleå 2013), 
ss. 39-43. 
89 Brev från Hjalmar Lundbohm till P G Larsson i Gellivare. 1899-11-03. LKAB:s arkiv brevsamlingen Kiruna. 
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LKAB:s styrelse redan den 3 mars 1900 tog beslut om att uppföra ett eget hotell i LKAB:s 
regi. Wickman fick därför uppdraget av Lundbohm att rita hotellet och relativt snabbt kunde 
han leverera åtta blad ritningar för hotellbyggnaden, som kunde ligga till grund för anbuds-
givning.90  

Efter antagande av anbud från den Umeåbaserade firman Jacobsson & Eriksson, kunde 
grundläggningsarbetet sättas igång under juli månad 1900 och i slutet av september samma 
höst var grunden klar, varvid själva snickeriarbetena kunde påbörjas. Våren 1901 lyftes så 
takstolarna på plats och under hösten kunde verksamheten starta i Hotell Kiirunavaara.91  

Lundbohm hade som ansvarig för verksamheten i Hotell Kiirunavaara anställt fröken 
Charlotta ”Lotten” Eriksson (1848‒1917) från Uppsala, som efter brevkorrespondens med 
Lundbohm kom till Kiruna för att börja arbeta som hotellföreståndarinna. Lundbohm anger i 
brev till Lotten resplan, samt några tankar avseende behov av övrig personal för verksam-
heten; 

5/8 
Fröken Lotten Eriksson, Stora Wretgränd 19, Upsala.  

 
Hotellet närmar sig nu sin fullbordan och fröken Eriksson är välkommen hit ju förr 

dess bättre.  
Den person som nu sköter den mera provisoriska mathållningen vill gerna sluta den 

16 ds och det vore bra om ni då kunde efterträda henne, äfven om hotellet icke är fullt 
färdigt. Det är väl bäst medtaga en kokerska och kanske också en annan flicka om nå-
gon finnes att tillgå. Det är emellertid möjligt att en flicka som förut varit i Gellivare 
kan erhållas men jag har ej fått klart besked derom. Denna skulle vara uppasserska, men 
dessutom behöfves ju en städerska.  

Fröken Eriksson köper vid hitresan 2dra klass biljett till Gellivare, ankommer dit kl. 
nära 4 e. m. andra dagen, tar in på Grand Hotel och reser med materialtåg hit nästa dag 
kl. 6.30 morgonen.  

Jag bifogar 60 kronor till respengar; räcker det ej – jo, det tror jag.  
Telegrafera dagen för afresan, med adress Luossavaara, Gellivare, ty det är möjligt 

att jag ej är hemma. I sådant fall bör ni vid hitkomsten fråga efter ingeniör Lundgren.  
 
Välkommen 
Högaktningsfullt 
Hjalmar Lundbohm.92 

 
Brevet är ett av flertalet exempel på Lundbohms hantering av rekryteringsfrågorna, där han 
ofta själv gick ned på detaljnivå i förhandlingarna. Exemplet visar även att det ofta blev lyck-
ade rekryteringar, med tanke på att fröken Eriksson arbetade fram till pensionering 1913 som 
verksamhetsansvarig för Hotell Kiirunavaara, varefter hon flyttade tillbaka till Uppsala.  

Hotellbyggnaden blev för övrigt det första hus i Kiruna som fick centralvärme, och detta 
på Lundbohms initiativ. Konstruktör för värmesystemet var ingenjören Hugo Theorell 
(1859‒1949).  Förutom centralvärmen var byggnaden även utrustad med elektricitet, rinnande 
vatten och avlopp. Systemet fungerade utmärkt enligt Lundbohm i en kommentar till en und-
rande distriktschef vid järnvägen: 

Värmeledningen har fungerat mycket bra i vårt hotell och vi hafva ej ämnat insätta ka-
kelugnar.93 

 

90 Brunnström (1980) Del II, s. 43. 
91 LKAB:s benämning på byggnaden i korrespondens om projektet. Se Brunnström (1981) Del II, s. 43. 
92 Brev från Hjalmar Lundbohm till Matilda Charlotta Eriksson (1848-1917). LKAB:s arkiv brevsamling Kiruna. 
93 Brunnström (1980) Del II, s. 44. 
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Färdigställandet av byggnaden innebar en stor avlastning för Lundbohm personligen, då de 
mest prominenta gästerna inte var beroende av Lundbohms välvilja för nattkvarter, eller att 
han var på plats i Kiruna som värd. I Hotell Kiirunavaara startade redan från början den om-
talade sammanslutningen Bachelors club, som samlade de många ingenjörerna som periodvis 
arbetade vid LKAB och då bodde på hotellet.94 En intressant episod i denna Bachelors club 
utspelade sig vid en middag sommaren 1902, där ingenjör Lenander tillsammans med Lund-
bohm och Henry Hellman, en representant för borrfirman Ingersoll, samtalade om det nya 
samhället Kiruna och dess placering. Den amerikanske ingenjören hade en något annorlunda 
syn på hur malmrikedomen borde exploateras och var samhället borde uppföras. Han ville 
använda sig av Luossajärvi på ett något ovanligt sätt och gruvsamhället ville han placera på en 
helt annan plats. På frågan hur man ur ett amerikanskt perspektiv då skulle ha gjort svarade 
ingenjören; 

-Vi skulle ha pumpat upp sjön och spolat berget rent så malmkroppen blottats, och 
samhället skulle vi placerat längre ned mot Jukkasjärvi vid älven, där vedbrand och 
vatten finns i överflöd.95 
 

I och med att Hotell Kiirunavaara nu var i bruk kunde Lundbohm härbärgera merparten av 
sina gäster där, och i fortsättning var det endast de allra närmaste vännerna som övernattade 
hemma hos disponent Lundbohm. 
 

 
Bild 13. Bolagshotellet under uppförande, våren 1901. 
 

Foto: Borg Mesch, 1901. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 

94 Brunnström (1980) Del II, s. 44.  Se även artikel i Norrbottens Kuriren av Carl Allan Lenander (1877-1952) 1952-03-24. 
Här omnämner Lenander sammanslutningen som tog hand om i första hand tillfälligt boende och arbetande ingenjörer. 
 
95 Artikel av Allan Lenander i Norrbottens Kuriren 1950-09-09, s. 10. 
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Teknikutveckling och energibehov 
Förberedelsearbetet för själva gruvbrytningen var ett prioriterat område för Lundbohm. Det 
gällde att driva verksamheten både snabbt och konstruktivt för att utarbeta och hitta lämpliga 
metoder både för brytnings- och för transportarbetet, vilket skulle vara i drift när järnvägen 
blev klar. Förberedelsearbetet var mycket krävande ekonomiskt, eftersom inga intäkter kunde 
räknas hem i bolaget förrän järnmalmen kunde börja säljas. Därför lade Lundbohm ned 
mycket arbete på att utveckla maskinborrningen, både tekniskt och metodiskt, allt för att få 
bra förutsättningar när själva produktionen av järnmalm skulle starta. Våren 1900 genomför-
des därför omfattande provborrningar med svenska maskinborraggregat från Morgårdshamm-
mars mekaniska verkstads aktiebolag, drivna av en mindre ångmaskin av lokomobilpannetyp, 
som utverkade 15 Hkp och producerade elkraft för komprimerad tryckluft. Systemet som var 
ett koncept från USA, hade tidigare med viss framgång testats i Grängesbergsruvorna. 96 
Lundbohm gick ett steg längre och lät även bedriva borrningsutveckling direkt med ingenjörer 
från den amerikanska borrmaskinsfirman Ingersoll-Sargent Drill Co samma vår.97 Försöken 
slog väl ut, men Lundbohm konstaterade relativt snabbt att energin från den befintliga ång-
kraften inte skulle komma att räcka till för både borrning, transport och efterarbetning. I detta 
projekt visar Lundbohm exempel på att han även hade en väl utvecklad analysförmåga och 
kunnande att driva teknikutvecklingsfrågor där det för tillfället behövdes som bäst. 
 
Mot bakgrund av det beräknade kraftbehovet inledde Lundbohm därför samtal med konsult-
firman Richerts konstruktionsbyrå för vattenbyggnader, 1902 ombildad till Väg och Vatten-
byggnadsstyrelsen (VVB), om att ta del av undersökningsresultaten av den rikstäckande vat-
tenkraftsinventeringen, som startats 1899 för att utreda de offentligt ägda vattenfallen, vilka 
hade förutsättningar att kunna byggas ut för kraftverk för elektrisk kraftproduktion. Redan 
sommaren 1900 hade fältstudier kopplade till den stora vattenkraftsutredningen genomförts, 
där man noggrant undersökte Ruotsikoski strömmar i Rautasälven och Vakkokoski i Torneäl-
ven, eftersom dessa sträckor i vattensystemen låg relativt nära gruvanläggningen. 98  

Utredningsarbetet leddes av ingenjör Gustaf Richert (1857‒1934) och han kunde snart pre-
sentera kostnadskalkyler för energiprojektet. Richert kom fram till att en kraftanläggning i 
Rautasälven skulle ge den kraft som behövdes för gruvanläggningen och mer därtill, för en 
kostnad av 1 060 000 kronor, motsvarande en kostnad av 61 miljoner kronor i dagens pen-
ningvärde. Samma resultat blev det för Vakkokoski i Torneälven effekten skulle vida över-
stiga behovet till en summa av 1 330 000 kronor, motsvarande drygt 76 miljoner kronor i da-
gens penningvärde.99  

Det visade sig emellertid, enligt Lundbohms egna beräkningar, att kostnaderna för pro-
jektet vida översteg totalkostnaderna för att uppföra en egen ångraftstation anpassad till ener-
gibehovet i gruvanläggningen för LKAB. Investeringssumman för ett ångkraftverk beräkna-
des till 380 000 kronor, motsvarande 22 miljoner kronor i dagens penningvärde, med ungefär 
samma driftskostnad som alternativet i Rautasälven. Mot bakgrund av detta rekommenderade 
Lundbohm därför att LKAB skulle anlägga ett eget ångkraftverk för att producera kraft till 
borraggregat, transportsystem och elektriskt bågljus till industrianläggningar och bostäder 
inom LKAB:s eget bestånd.100 Även här visade Lundbohm prov på ett proaktivt ledarskap och 
en utvecklad analysförmåga inom teknikutvecklingsfrågor. 

96 Eriksson (1992) Avsnitt I, s. 130. 
97 Se Eriksson (1992) Avsnitt I, s. 131, samt Hansson (1994), sa. 96-97. 
98 Viklund (2013), s. 42. 
99 Krantz (1953) Sid 79. 
100 Brunnström (1980) Del II., s. 67. 
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När det gällde placeringen av ångkraftverket så anpassades detta till det planerade spårsy-
stemet för bergsutfrakten, som Lundbohm arbetat med sedan vintern 1898. Den viktiga bergs-
utfraktens spårsystem hade detaljplanlagts av Lundbohms handplockade specialist inom om-
rådet, Ole Lund. En av Lundbohms tydligaste ledaregenskaper var just att rekrytera rätt per-
son till rätt uppgift, och samtidigt ge denne förutsättningar för att utföra uppdraget. 

Förste byggnadsingenjör Lundgren igångsatte arbetet med grundsättningen av kraftverks-
bygganden senvåren 1901, efter grundritningar utförda av Wickman, och i juni månad sattes 
grundstenarna. Lundbohm hade direkt efter LKAB:s styrelsebeslut om att bygga ångkraftver-
ket den 12 januari 1901 rekvirerat allt tillgängligt tegel från Holmfors tegelbruk. 
 
Byte av huvudarbetsgivare 
Ända sedan Lundbohm gick ut i arbetslivet efter studietiden vid Chalmers, var han i huvudsak 
knuten till SGU som huvudarbetsgivare. Men Lundbohm utförde även olika undersöknings-
uppdrag och studieresor, både för Civil- och Jordbruksdepartementet och för privata upp-
dragsgivare. Under senhösten 1902 fick han emellertid, som tidigare nämnts, erbjudande om 
fast anställning vid LKAB. Lundbohm erbjöds då ett femårigt kontrakt som ledare för LKAB, 
med start från 1903. Efter en längre tids tvekan, eftersom bolagets affärer inte var stabila och 
långsiktiga, beslutade han sig för att lämna SGU och helt och hållet övergå till LKAB. Lund-
bohm var emellertid starkt tveksam till att staten skulle gå in som huvudägare av verksam-
heten, en linje som drevs av bland andra Adolf Hedin (1834‒1905) i riksdagen, Lundbohm 
uttrycker detta till Lindman i ett brev: 

Hedins förslag att låta staten sköta affären har slagit synnerligen an på socialister och 
annat opraktiskt folk. Det vore dock en framtidsolycka.101  

  
I ett längre brev hem till mor Augusta som han skriver dagen före julafton, delger han henne 
sitt beslut. Brevet andas en smula ängslig förhoppning, men Lundbohm bedyrar samtidigt till 
sin mor att han inte är ledsen i sitt beslut; 

Mitt arbete här är icke färdigt, allt är ännu så oordnadt och kommer det nu i andra 
händer så blir det kanske nog lika bra, kanske mycket bättre, men det blir ej så som jag 
tänkt mig det, och de goda föresatser som jag gjort mig, ty det har jag verkligen i detta 
fall, finge jag icke försöka mig på att utföra. Derför har jag också beslutat mig för att 
öfverge min tjenst och mitt gamla arbete, och jag har förbundit mig att stanna här – fem 
år står det i papperen.  

Detta är ju ett slags vändpunkt i mitt lif; och derför har jag känt mig upprörd i sinnet, 
och derför skulle det ock ha beredt mig en lisa att få se dina kärleksfulla ögon och 
känna all din vänliga omsorg.  

Nu skall du icke tro, mor, att jag är ledsen, jag fick bara plötsligen en längtan efter 
dig, och så blef jag tvungen att genast ge den luft. Så snart jag kommit in på det nya året 
blir jag mera ledig, och då kommer jag och helsar på dig, nu önskar jag att din jul måtte 
få bli glad och full af all den frid och den ro som du alltid brukar skänka åt alla de 
andra. Din Hj.102 

 
I och med detta beslut kom Lundbohm att stanna vid LKAB återstoden av sitt arbetsliv. En 
konsekvens av beslutet blev även att Lundbohm bosatte sig mer permanent i Kiruna. Från 
januari 1903 skrev han sig i Kiruna, Jukkasjärvi församling, för gott. Arbetsåret 1903 innebar 
också att Lundbohm kom att arbeta i en organisation stadd i stor förändring på grund av ägar-
byte och kraftigt ökad aktivitet inom såväl gruvarbetet som samhällsuppbyggnaden, och där-

101 Brev från Hjalmar Lundbohm till Arvid Lindman 1902-02-06. LKAB:s arkiv Kiruna, brevsamling. 
102 Brev från Lundbohm till moder Augusta Lundbohm (1827-1912) 1902-12-23. LKAB:s arkiv Kiruna brevsamlingen. 
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med i en verksamhet med ett större antal medarbetare och anställda, det vill säga en mer kom-
plicerad ledaruppgift.103 

 
Riksgränsbanan klar 
Inofficiellt var järnvägen till norska kusten klar för trafik redan i november 1902 och den 
första malmlasten befordrades till hamnen i Narvik den 15 november 1902,104 men den offici-
ella invigningen av Riksgränsbanan planerades att äga rum den 14 juli 1903.105 Tidpunkten 
valdes beroende på den otjänliga väderleken under vinterperioden. Det skulle vara förenligt 
med stora svårigheter att anordna logi och transporter för det kungliga följet, med Oscar II i 
spetsen, under vinteromständigheter. Dessutom var hösten och vintern 1902‒1903 en ovanligt 
svår period som klassades som ett nödår i Lappland och Norrbotten, sett ur klimat- och livs-
medelsförsörjningsperspektiv.106  

Invigningen innebar för Lundbohms del ett omfattande arbete där planeringen korrespon-
derades i detalj i stort sett dagligen, ju närmare den 14 juli tiden gick. Lundbohm fick av 
LKAB:s styrelse uppgiften att ansvara för samordningen av hela kungabesöket samt för de-
taljplaneringen av de korta stoppen i stationssamhället Kiruna, på upp- respektive nedresan till 
och från riksgränsen i samband med själva invigningsceremonin där. Här visade Lundbohm 
prov på sin goda organisationsförmåga när han kommunicerade både detaljer och övergri-
pande frågor med en mängd personer i olika positioner. Av den intensiva brevkorresponden-
sen kan man notera att Lundbohm håller samma tonläge oavsett om det är landshövdingen, 
styrelseordföranden i LKAB, servitriserna eller snickarna han korresponderar med. Telegram- 
och brevkorrespondensen beskriver målande hela processen. Här skymtar den av allt mänsk-
ligt intresserade Lundbohm fram och hans förmåga att kommunicera med hög som låg.   

Den som ansvarade för tågen med de kungliga vagnarna och vilka som skulle medfölja 
detta tåg, var dåvarande överdirektören och chefen för trafikenheten vid SJ, Axel Corin 
(1849‒1919).  Lundbohm brevväxlade en hel del med Corin, bland annat för att kunna bilda 
sig en uppfattning om hur många som skulle utspisas och när detta skulle ske.  

Strax innan midsommarafton skriver Lundbohm ett längre brev, där han även bifogar sin 
egen promemoria om invigningsarrangemanget. Det framgår i brevet att Corin var den person 
som hade detaljkunskaperna om vilka som skulle medfölja tåget: 

Det är nödvändigt för mig, eller åtminstone i hög grad önskvärdt att snarast möjligt få 
veta huru många och helst hvilka som komma med på tåget och hvilka som stöta till i 
Norrbotten, och jag blefve dig derför högst förbunden för en definitiv lista. 

Särskildt vore jag tacksam om du underrättade hvilka af mina kandidater - äldsta sty-
relsen, diverse ingeniörer m. fl. som blifva bjudna. För den händelse, att staten icke 
bjuder dem vill Bolaget göra det, om de blott få plats på festtåget härifrån till Narvik. 
Festkommittén der har funnit eller erbjudit mig att få ta med 15 à 20 gäster om jag be-
talar för dem, och det ämnar jag göra om de få plats på tåget. Var god telegrafera 
derom.107 

 
Längre fram i samma brev beskriver Lundbohm kortfattat hur arrangemanget skulle ordnas i 
samband med att gästerna anländer med tåget till Kiruna: 

103 Se bilaga 3:2. 
104 Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen af statsbanan Gellivare-Riksgränsen. (1903), s. 89. 
104 Curt Persson, Tuolluvaara – ett gruvsamhälle i skuggan av Kiruna - en jämförande studie av tre samtida gruvorter i 
Malmfälten. C- uppsats Historia. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap. Luleå tekniska universitet. 
(Luleå 2009), s. 55. 
105 Gustaf Frank, Kiruna 1900-1950. Minnesskrift till 50 årsjubileet. Esselte Reklam. AB J. O. Öberg & sons Boktryckeri. 
(Eskilstuna 1950), s. 72. 
106 Gustaf Frank Gustaf, Några glimtar ur Jukkasjärvi sockens och Kiruna gruvsamhälles utvecklingshistoria. Manuskript. 
(Kiruna 1949), s. 68. 
107 Brev från Lundbohm till Axel Rudolf Corin. 1903-06-21. LKAB:s arkiv brevsamling Kiruna. 
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Vi komma att bygga ett brädskjul på station för frukosten, detta emedan vi kunna an-
vända det för annat ändamål sedan. Jag försökte få v. Krusenstjerna att afstå från den 
andra frukosten den 15, men han telegraferar att du och Kronprinsen ock har kommit 
öfverens att den skall afätas. Är nu detta verkligen förståndigt? Ja, du behöfver icke 
svara på frågan, ty jag har redan börjat arrangera. 

Den 29 reser jag till Stockholm och stannar några dagar. Vi träffas väl då. 
vännen 

 
Hjalmar Lundbohm 
Myggen synes bli ovanligt liflig i år. Mygghandskar kunna beställas hos Malmborg 
vid Sturegatan, midt emot badhuset - af bepröfvad modell.108 

 
När Lundbohm fått definitivt besked om hur många deltagarna i festtåget var och vilka tider 
de skulle vara i Kiruna kunde han fastställa alla detaljer med Zetterwall och landshövding 
Karl Johan Bergström. Brevet ger en utförlig beskrivning av hur hela ceremonin skulle gå till: 

Landshöfdingen och Kommendören m. m. 
H. Herr Karl J. Bergström, Luleå. 

Då Herr Landshöfdingen hade godheten lofva att hjelpa oss mottaga Kungen så ber 
jag att härmed få i korthet redogöra för huru ni tänker oss mottagandet. 

 
Vi skola som bekant i Kiruna bjuda på: 
Kaffefrukost den 14/7 kl. 6 f.m. 
Do den 15/7 kl. 8 f.m. 
Lunch den 15/7 kl. 11 f.m. 

 
Dessa måltider serveras uti ett vid järnvägstationen uppfördt provisoriskt hus109  
Kungens vagn stannar midtför passagen mellan de båda husen. Omedelbart efter ut-

tågandet föres Kungen - godhetsfullt af Herr Landshöfdingen - genom passagen framtill 
och möjligen utför trappan. 

Rundtomkring denna äro skolbarnen placerade och dessa taga - så snart Kungen 
kommit fram - hvarefter någon - helst Landshöfdingen, utbringar ett lefve för Majestä-
tet. Sedan vore ju lämpligt att presentation skedde, om Kungen så vill, hvarefter han väl 
torde blanda sig med folket någon liten stund. För att få någon afslutning på saken 
borde väl ett nytt lefve utbringas (och en ny sång sjungas: ”Du gamla du friska”?) ome-
delbart innan Kungen går till sitt frukostbord. Denna senare sång kan dock utlemnas.110 

Salut i berget då tåget stannat och strax innan det kommer i gång. 
Vill Herr Landshöfdingen göra någon förändring i denna ritual, så skola vi noggrant 

foga oss derefter. I hvilket fall som helst vore jag mycket förbunden för ett telegram om 
anordningen är lämplig. 

Med anledning af Landshöfdingen uttalade önskan försvinner champagnen från lun-
chen den 15. 

Jag ber få önska Landshöfdingen mycket välkommen. 
Med utmärkt högaktning 
Hjalmar Lundbohm” 

 
Brevet ger en bild av att Lundbohm har fullständig kontroll över arrangemanget. Han ger 
noggrann regi till landshövdingen och i detaljerade beskrivningar, målas hela bilden av det 
tänkta skeendet upp. Detta belyser Lundbohms organisationsförmåga ned till minsta detalj. 

108 Brev från Lundbohm till Axel Rudolf Corin. 1903-06-21. LKAB:s arkiv brevsamling Kiruna.  
109 En ritning av Lundbohm över stationsområdet och alla byggnader som är aktuella finns bifogat i brevet. 
110 Lundbohm använder här Richard Dybecks (1811-1877) originalstrof. Noterbart att sången inte är någon officiell 
nationalsång för Sverige vid denna tidpunkt. 
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Arrangemanget i Kiruna tycks ha avlöpt helt enligt Lundbohms noggranna planering. Över 
halva väggen i västra samt östra gavelsidorna i den för ändamålet uppförda paviljongen, var 
skisser målade av gruvanläggningen och malmkroppens läge i Kiirunavaara, där själva bryt-
ningsprofilen synliggjordes, samt en översikt av den nya regleringsplanen som övergått till 
stadsplan i april 1900.  
 

 
Bild 14. Den för järnvägsinvigningen uppförda baracken, intill stationsbyggnaden, dekorerad med 
Konungens monogram med björklöv.  Arrangemanget kan även ses som en demonstration av den in-
hemska kolonialismens ianspråktagande av naturresurserna i Lappland.                                                                                                                      
 

Foto: Borg Mesch, 1903. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
 
Den mest synbara dekorationen var konungens monogram som genom lakansväv dekorerade 
Kirunavaaras bergssida strax nedanför Statsrådstoppen. Lakanslärften täckte en yta på ca 70 x 
40 meter. Till och med detta arrangemang planerade Lundbohm i detalj och lät inte ens att 
tillståndsprövningen för dekorationen lämnades åt slumpen. I ett telegram till förste bygg-
nadsingenjör Lundgren skrev Lundbohm följande: 

Ingenjör Lundgren Kiruna 
Utom Strindbergs och flottans komma 100 hyrda flaggor, två köpta för hotel och 

skola, en 10 meter lång för statsrådet. Huru hög blir statsrådsstången? Behöfvas flera 
flaggor för stadsplan? Fråga Lenander. Finnes flagglinor? 

Uppgif afståndet mellan frukostlokalen och första jernvägsspåret.  
Finnes i Kiruna tillräckligt oblekt domestik för namnchiffret? Begär genast af jäg-

mästaren tillstånd att taga björkar för dekorering på kronoparken. Arkitekt Zetterwall 
med fru och dekoratör Carlsson  uppkomma 7 juli. Reservera rum. Bref kommer 6. Jag 
kommer 7 eller 8. 
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Lundbohm.111  
 

Utmärkande i telegrammet är kontrollbehovet hos Lundbohm. De allra minsta detaljer skulle 
kollas upp, genom Lundgrens försorg. Detaljstyrningen i Lundbohms chefsroll verkar dock 
börjat att tona ned något efter invigningen, för att helt avta längre fram under chefsperioden. 

Vid invigningsprojektet använde sig Lundbohm återigen av sitt nätverk av kulturutövare, 
för att integrera ett konstnärligt element när industriprojekt i utveckling skulle presenteras. 
Denna gång var det nära vännen Albert Engström som fick utforma programbladet för invig-
ningsmåltiden i Kiruna. Framsidan av bladet visade vildmannen med sin klubba, som han 
svingade efter myggen. Insidan av programbladet presenterade den meny som avnjöts vid 
tillfället.  

Arrangemangets genomförande och Lundbohms sätt att använda sig av sitt nätverk av 
konstnärer och arkitekter kan även ses som en maktdemonstration, där han i egenskap av dis-
ponent upplät sitt nätverk för att marknadsföra den exotism i landskapet som följde i kölvatt-
net på exploateringen av Lappland och Norrbotten. Det var en industrialiseringens manifes-
tation av malmrikedomarnas erövring och tekniken att föra ut dessa från området. Samtidigt 
belyser denna enskilda händelse tydligt en del av Lundbohms ledaregenskaper som organisa-
tör, och hans förmåga att använda sitt omfattande nätverk i bolagets tjänst. 
 
Att järnvägsförbindelsen nu var klar till den norska isfria kusten innebar i enlighet med kon-
cessionsavtalet även att gruvverksamheten med brytning och transport kunde sätta igång med 
full kapacitet. Förutom att de tekniska förutsättningarna med transporter nu var lösta, genom-
gick även AGM med dotterbolaget LKAB en omvälvande period av strukturförändringar. 
AGM brottades med stora ekonomiska svårigheter och dess huvudägare Broms övervägde att 
sälja hela företaget till utländska intressen, eftersom AGM till slut stod inför konkurshot. När 
sedan staten avböjde att ta över bolaget, uppstod en kris i företaget som inte fick sin lösning 
förrän TGO gick in som huvudägare.112  
 
Konsolideringsfasen 
Arbetskonflikter och förhandlingar 
När själva gruvverksamheten dragit igång i större skara efter 1903, ökade antalet anställda 
inom LKAB kraftigt, samtidigt som antalet entreprenörsanställda blev färre. Detta medförde 
att den fackliga organisationen växte sig starkare och blev numerärt större. Från arbetstagar-
håll var man tidiga att organisera sig i Kiruna. Redan 1900 grundades Gruvindustriarbetar-
förbundet avdelning 12, som från början organiserade fler yrkesgrupper än gruvarbetarna, och 
då verkade man under beteckningen Luossavaaara-Kiirunavaara Arbetareförening. Före-
ningen aktiverade sig redan sommaren 1900, då man, som tidigare nämnts, överlämnade en 
protestskrivelse angående den beslutade regleringsplanen för det nya samhället vid riksdags-
männens besök i Kiruna.  

Detta tillfälle var första gången som det noterats att Lundbohm kom att hamna i ett kon-
fliktläge med arbetarkollektivet i Kiruna. Lundbohm var sällan själv involverad i de direkta 
förhandlingarna, utan delegerade oftast dessa till i första hand 1:e gruvingenjör Wallin som 
denna gång hanterade frågan. Det slutade med att den arbetare som framförde arbetareföre-
ningens synpunkter på stadsplanen blev avskedad av Wallin, med största sannolikhet i sam-
förstånd med, och på order av Lundbohm.113 

111 Telegram till Ingenjör Bengt Lundgren från Lundbohm. 1903-07-04. LKAB:s arkiv brevsamlingen Kiruna. 
112 Jonsson (1969), s. 275. 
113 Eriksson (1991) Avsnitt I, s. 343. 
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Denna metod att använda en ”buffert” av lägre tjänstemän som förhandlare, kan även ses 
som en del av det patriarkala ledarskapet Lundbohm utövade, att taktiskt framstå som den 
gode patriarken inför storhopen. 

Lundbohm var oftast generös när det gällde föreningsbildande av olika slag och bidrog inte 
sällan med ekonomiskt stöd för att därigenom underlätta exempelvis skytteföreningen, idrotts-
föreningen och olika nykterhetsloger att starta sin verksamhet. Genom denna metod stärktes 
bilden av Lundbohm som den gode patriarken, till vilken man kunde vända sig med olika be-
kymmer stora som små. Detta ledde till att föreningslivet ofta kände sig beroende av Lund-
bohm och inväntade hans synpunkter innan viktiga beslut i föreningarna skulle tas. Ett exem-
pel på detta förhållande är ett uttalande av arbetaren N. H. Nilsson, som intervjuas av Odstedt: 

Vi alla arbetare tyckte om honom, fastän han betalade arbetarna så dåligt, var han äls-
kad av hela arbetarstocken. Än idag kan man inte vara arg på Lundbohm för det, han 
kunde ta oss. Villig var han att låna arbetarna pengar, en 50-lapp eller så, det var 
mycket på den tiden.114  

 
Ett exempel på Lundbohms sätt att tillmötesgå föreningslivet med ekonomiskt stöd, var att 
bidra med pengar till föreningarns möteslokaler. Eftersom samhället i början saknade större 
möteslokaler för allmänna möten och aktiviteter, vilka inte var kopplade till föreningarnas 
ordinarie verksamheter som fackligt arbete eller agitationsmöten, låg det även i bolagets in-
tresse att stödja dessa verksamheter. Här gick inte Lundbohms syn på det lokala behovet i 
samklang med bolagsstyrelsen alla gånger och han tillskrev enskilda ledamöter om sina tan-
kegångar, avseende stöd till det lokala föreningslivet. I ett brev till bankdirektören och dåva-
rande VD för LKAB, Arthur Thiel, dryftar Lundbohm sina tankar om ekonomiskt stöd till 
föreningslivet: 

Men att skänka till Folkets hus – det är ju en principfråga som jag tycker du borde fråga 
styrelsen om. För min del har jag inga betänkligheter, och jag tror att saken vore gagne-
lig.115 

 
Genom att själv stå i bakgrunden men ändå vara den som tog det slutgiltiga beslutet, uppfatta-
des inte Lundbohm som ledaren med de hårda nyporna. Bilden av den gode patriarken stärk-
tes ytterligare av de personliga möten som Lundbohm hade med enskilda arbetare, då han ofta 
ur egen plånbok gav kontanta lån, eller använde bolagets resurser för att kortsiktigt tillfreds-
ställa ett enskilt behov. 
I möten med delegationer från fackföreningarna valde Lundbohm aldrig att ta en öppen kon-
flikt, utan arbetade istället med en effektiv, uthållig dialogprocess, för att genom en resone-
rande samförståndston nå de mer evolutionärt lagda företrädarna för fackföreningen. Metoden 
var tidskrävande, men just uthållighet var en av Lundbohms starkaste ledaregenskaper.116 

Att Lundbohms metod i ledarskapsutövandet stärkte den patriarkaliska bilden av honom 
blev ofta tydlig då konfrontationer mellan arbetsledning och fackliga företrädare uppstod un-
der perioder då Lundbohm själv var på resande fot, vilket var ofta. Då kunde konflikterna 
trappas upp för att till slut frysas, då parterna inte kom överens, i väntan på Lundbohms an-
komst till gruvsamhället. Ett exempel på detta är hur Norrskensflamman beskriver en konflikt 
i Kirunagruvan 1907. Här ges en bra beskrivning av hur även de mest radikala arbetarföreträ-
darna såg sin patriarkala gruvdisponent: 

Någon ändring i situationen har ännu icke inträtt men man har all anledning att tro att 
konflikten skall avvecklas till arbetarnas belåtenhet då disponenten Hj. Lundbohm i da-

114 Odstedt (1942) intervju med N. H. Nilsson. Nordiska museet. 
115 Brev från Hjalmar Lundbohm till dåvarande Vd för LKAB, Arthur Thiel. 1902-11-11. LKAB:s arkiv Kiruna, 
brevsamling. 
116 Eriksson (1991) Avsnitt I, ss. 234-235. 
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garna återkommer till Kiruna och får tillfälle låta sina underlydande gruvingenjörer un-
dergå en grundlig lektion om hur man icke bör behandla gruvarbetare.117 

 
När man studerar denna specifika konflikt framkommer det att gruvingenjörerna handlade helt 
på Lundbohms direktiv, men lokalt uppfattade inte fackföreningsföreträdarna att så var fallet. 
När Lundbohm sedan återkom skedde endast ett konfirmerande av hans tidigare anvisning i 
frågan med samma förutsättningar som ingenjörerna företrätt, men likafullt framstod Lund-
bohm som den som löste konflikten.  
 
Ett eget initiativ av Lundbohm, som styrelsen inte helt delade till en början, var att tillmötesgå 
en förfrågan från gruvarbetarna i Malmberget, Kiruna och Tuolluvaara, om att inrätta en be-
tald semestervecka för alla gruvarbetare på nämnda orter, med anledning av det tunga arbetets 
karaktär och den höga omsättningen av personal.118 Ledighet med viss bibehållen lön, det vill 
säga semester, var praxis bland statsanställda i de högsta tjänstegraderna inom centralförvalt-
ningarna, redan före sekelskiftet. Detta var en tydlig klasskiljemarkör i förhållande till det 
stora arbetarkollektivet.119 

Som svar på denna förfrågan tillsatte Lundbohm en utredning inom sin administration, vil-
ken tog fram ett underlag som även beskrev andra företag som på prov infört semesterledighet 
med lön för olika kategorier inom respektive företag. De företag som på prov tillämpat detta 
var, bland andra, de enskilda järnvägsbolagen samt LM Eriksson, som tillämpade åtta dagars 
semester med viss bibehållen lön. Utredningen kom fram till fyra olika förslag som i första 
hand Lundbohm skulle ta ställning till.120 

1. Semester 8 dagar per år med rätt till sammanslagning av tiden för tre år, alltså 3 veckors 
semester vart tredje år. 

2. 3 veckors semester vart tredje år. 
3. 1 veckas semester om året med rätt till sammanslagning vart annat år. 
4. 2 veckors semester varje år med rätt till sammanslagning så att 4 veckor erhållas vart annat år. 

 
Lundbohm beslutade efter noggranna överväganden och beräkningar att alternativ fyra skulle 
tillämpas, med några ytterligare grundförutsättningar som måste uppfyllas. Dessa var bland 
annat att arbetaren måste vara minst 25 år och haft minst fyra års sammanhållande anställning 
i bolaget. Lundbohm lade även in kravet att arbetare inte fick ägna sig åt annat arbete under 
ledighetsperioden, detta för att vilan och återhämtningen skulle vara optimal. Dessutom lades 
till att arbetaren borde vistas på annan ort än Kiruna under ledigheten. Vidare bestämde 
Lundbohm att semester inte fick tas ut i samband med jul- eller påskfirande.  

Under semesterperioden avlönades arbetaren med 1/24 av sin under föregående år intjä-
nade nettolön, med avdrag för hyresbidrag och semestertraktamente. Semesterlönen betalades 
ut med två tredjedelar vid ledighetens start och en tredjedel vid början av arbetsinträdet. 
Lundbohm bestämde även att semesterperioden skulle begränsas till månaderna maj till okto-
ber. Semesterreformen började tillämpas på prov från maj månad 1913. 

LKAB kom genom detta beslut att föregå både fackföreningsrörelsens krav på samman-
hängande ledighet, såväl som arbetsgivarorganisationens centrala bestämmelser. I grunden 
handlade det givetvis om det patriarkala systemets makt att bestämma över arbetstagarna, 
samtidigt som systemet i viss mån belönade desamma. Semesterlagstiftningen med bibehållen 
lön under två veckor instiftades i övriga Sverige först 1938. 
 

117 Norrskensflamman 1907-03-30. 
118 Eriksson (1991) Avsnitt I, ss. 299-300. 
119 Hjalmar Sellberg, Staten och arbetarskyddet 1850-1919 : en studie i svensk socialpolitik. Diss. (Uppsala 1950), s. 201. 
120 Krantz (1953), ss. 100-103. 
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Med ganska snart bleknade ändå bilden av den gode patriarken något i konturerna och de 
fackliga företrädarna började stundtals lessna på att vänta in disponenten från de ständiga re-
sorna, för att kunna lösa konflikter och komma vidare i olika förhandlingar. Detta blir synlig-
gjort vid ett tillfälle 1914, då den centrale ombudsmannen för 
Gruvindustriarbetarförbundet C L Lundberg (1859‒1926) korresponderade med dåvarande 
ordföranden i Gruvs avdelning 12 i Kiruna, angående segslitna förhandlingar som aldrig 
tycktes komma till en överenskommelse på grund av Lundbohms dröjande svar och frånvaro 
från händelserna i Kiruna. Brevet beskriver en nonchalant sida av Lundbohms ledarskap, som 
hittills varit dold för arbetarna i den grundmurade patriarkala bild som förmedlats av honom 
som ledare. Utdraget belyser detta med all önskvärd tydlighet: 

Sedermera då jag fick edra handlingar förstod jag att han som vanligt inte gittat svara på 
edra skrivelser utan då marken börjat bli het under fötterna måste utlandsresan ske och 
på så sätt förhala, krångla och smita så länge som möjligt.121 

 
LKAB var som arbetsgivare ovanligt sen med att utarbeta någon organiserad strategi, eller 
ingå i någon arbetsgivarorganisation, för att bemöta den kollektiva organisationens utspel. De 
flesta förhandlingar som rörde löner, ackord och arbetsmiljö, sköttes lokalt av Lundbohms 
underställda, i samråd med Lundbohm själv, men Lundbohm kom ändå att ingå i Järnbruks-
förbundets första centrala förhandlingsgrupp, vilken fastslogs den 30 maj 1907.122 Han satt 
som delegat för de fristående exportfälten och kom att förhandla om allmänna bestämmelser, 
normer för kollektivavtal samt ackordsprislistor. Dessa första förhandlingar på central nivå 
pågick ända till april månad 1908.123 
 
Unionsfrågan och Malmfälten 
Efter hand stabiliserades läget för LKAB. Ägarfrågan syntes vara löst och hela systemet med 
transporter, hamn och försvarsanläggningar i Boden var färdigbyggt.124 Samtidigt accelere-
rade unionskrisen mellan Sverige och Norge. Tillgången till den isfria hamnen i Narvik var 
avgörande för LKAB och en nationell kris och i värsta fall ett krig mellan de bägge länderna, 
skulle kunna få förödande konsekvenser för verksamheten.  

Den infekterade frågan om unionens innebörd var på inga sätt ny utan startade i princip 
samtidigt som unionsfördraget slöts den fjärde november 1814. De bägge länderna hade redan 
från början olika tolkningar av unionsfördraget, där Sveriges tolkning var att unionen var ett 
första steg mot en sammansmältning mellan de bägge länderna under svenskt styre, medan 
den norska tolkningen var att man slutit en union där bägge länderna var likvärdiga och ett 
första steg mot total självständighet för Norge.125 Frågan låg och pyrde under hela 1800-talets 
senare hälft och flammade upp vid ett antal olika tillfällen, varje gång med ytterligare kompli-
kationer beroende på den svenska konungens vetorätt över det parlamentariska arbetet i 
Norge.126 

Lundbohm hade god insyn och var direkt berörd av frågan genom sin roll inom LKAB och 
dess verksamhet i både Norge och Sverige, men även genom sitt engagemang inom konst- 
och kulturområdet och sitt nätverk av konstnärer, författare och kopplingar till kungahuset. 

121 Brev från Lundberg till Gruvs avd 12 ordförande 1914-05-05. Norrbottens föreningsarkiv Luleå. 
122 Olsson (1958), s39. 
123 Ibid (1958), s. 46. 
124 Gruvorna i Malmfälten, hamnarna i Svartön och Narvik, försvarsanläggningarna i Boden och senare även kraftstationen i 
Porjus för att producera el till gruva och ellok, bildar Norrbottens teknologiska megasystem. Arne Kaijser, I fädrens spår: 
den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida utmaningar, (Stockholm1994), p. 49; Staffan Hansson, 
“Malm, räls och elektricitet: Skapandet av ett teknologiskt megasystem i Norrbotten 1880–1920”, i Pär Blomkvist & Arne 
Kaijser (red.), Den konstruerade världen: Tekniska system i historiskt perspektiv (Eslöv1998), pp. 45–76. 
 
125 Isakson (2005), s. 15. 
126 Ibid (2005), ss.14-17. 
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Man kan hålla för sannolikt att Lundbohm diskuterade unionen med kronprins Gustaf och 
prins Eugen, vilka båda som sekreterare var involverade i ständiga förhandlingar med den 
norska sidan tillsammans med fadern Oscar II. Eftersom Lundbohms engagemang inom kul-
tursfären omfattade både Norge och Sverige, kunde han även ta del av de norska ståndpunk-
terna. 

I rollen som ledare för LKAB och TGA stod Lundbohm också i direkt relation till många 
av de framträdande politikerna som var aktörer i unionsfrågan. I samtliga styrelser för de bo-
lag som var Lundbohms uppdragsgivare fanns representanter för såväl ja- som nejsidan. Inom 
LKAB kan bland andra nämnas professor Ernst Trygger (1857‒1924) som var aktiv i För-
bundet Svensk rätt, som bildats 1893 i mening att försvara unionskonstruktionen och stödja 
den mer militanta linjen i unionsfrågan. En annan framträdande person i sammanhanget, som 
Lundbohm hade nära relation till, var TGA:s styrelseordförande Christian Lundeberg 
(1842‒1911) som även han tillhörde den mer militanta och konservativa falangen. Lundeberg 
stödde fullt ut den kontroversielle docenten och riksdagsledamoten Rudolf Kjellén 
(1864‒1922) i dennes kamp för unionens bevarande och utökad makt för konungen som stats-
chef.  

Det finns inga entydiga källor som kan påvisa vilken officiell ställning Lundbohm själv tog 
i unionsfrågan. Vad gäller LKAB:s intressen arbetade Lundbohm lojalt utifrån de direktiv 
som de olika styrelserna tog beslut om, men i ett brev till moder Augusta ventilerar han i alla 
fall ämnet helt kort: 

Kiruna 3/5 05 
Jag kom i går afton hem från en utflykt på några dagar i Norge. Vi ha en bogserbåt i 

Narvik, hvilken f.n. har liten användning och med den går jag emellanåt en tur i de 
vackra fjordarna, hvilka i år på grund af det härliga vädret äro ännu mera imponerande 
än vanligt.  

Det är emellertid något annat som f.n. är nästan lika storartat i vårt grannland och det 
är den stora nationella rörelsen som i dag mynnar ut i folkomröstningen. Det är ju intet 
tvifvel om att Norrmännens sätt att uppträda under detta år lemnat åtskilligt att önska 
med afseende på takt och med hänsyn till uppträdandet både mot kungen och i all 
synnerhet mot det svenska folket, men om man frånser detta, hvilket man mycket väl 
kan göra, då det gäller så stora saker, och saker som på andra ställen bruka arrangeras 
med ännu våldsammare medel – om man frånser detta så är det onekligen en storartad 
syn då ett helt folk samlas på en dag för att genom röstning bestämma öfver sin framtid. 

Ännu vackrare vore det ju om detta folk också samtidigt visade någon erkänsla mot 
Sverige hvars riksdag ju givit anledning till denna stora omröstning, men det är väl 
delvis vårt eget fel att så ej sker, ty det är ju många i vårt land som bära sig mycket illa 
åt f.n. Om den s.k. högerpressen vore mindre hatfull och besinningslös, så skulle säkert 
många obehag kunnat undvikas.127 

 
Man kan med detta brevcitat konstatera att Lundbohm klart tar ställning för konungens upp-
trädande i frågan samtidigt som han uttrycker sin skepsis mot högerpressens hets för en mili-
tär lösning av unionsfrågan, en högerpress som ägdes och stöddes av flertalet styrelseledamö-
ter i de aktuella bolagsstyrelserna. Däremot var Lundbohm imponerad av det norska initiativet 
till att rösta i frågan om unionens vara eller icke vara.  

De svenska kulturutövarna i Lundbohms nätverk var delvis aktiva i unionsfrågan, i synner-
het konstnären Richard Bergh. Prins Eugen fick en hel del kritik från konstnärskolegorna för 

127 Brev från Hjalmar Lundbohm till moder Augusta Lundbohm (1827-1912) 1905-05-03. LKAB:s arkiv brevsamling 
Kiruna. 
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sitt stöd för unionen, men prinsen var satt i en svår sits då han var bunden av lojalitetsband till 
kungahuset.128  

De nordiska konstnärerna som grupp var starkt engagerade för den skandinavistiska tan-
ken, där man såg de skandinaviska länderna som en gemensam konstnärlig miljö. Grunden till 
synsättet lades i de gemensamma konstnärskolonierna, främst i Frankrike, där man snarare 
hade en mer kosmopolitisk framtoning än en nationell.129 En som starkt avvek från detta 
tankekollektiv var just Richard Bergh, som försvarade unionen och Konungens vetorätt i frå-
gor rörande Norges inre angelägenheter. Bergh uttryckte sig också tydligt hur han såg på den 
svenska respektive den norska konstens särarter:  

Tro ej att svensk konst skall vara likt norsk konst! Svensk konst skall vara olik norsk 
konst som svenskt lynne är olikt norskt.130 

 
Under det för unionsfrågan oroliga året 1905 var Bergh med och arrangerade den nordiska 
konstutställningen, vilken även var Konstnärsförbundets 20-årsjubileumsutställning. Allmänt 
förväntades en utställning fylld av nationalistiska uttryck och Norgefientliga verk. Utställ-
ningen blev i stället en palett av landskapsmåleri, som snarare visade på en svensk-norsk 
samhörighet. Den kände norske samtida konstkritikern Jens Thiis (1870‒1942) skriver om 
utställningen: 

Når jeg ser bort fra de store hundreårsudstillinger af fransk kunst, …har jeg, som 
dog har reist en del, ikke havt lykke til at se en rigere og vaerdifuldere udstilling af 
moderne kunst131 

 
Helt klart var ändå att de svenska konstnärerna hade en stark påverkan i unionsdebatten. 
Lundbohms konstnärsvänner tillhörde alltså bägge falangerna i unionsfrågan men till övervä-
gande del stöddes Norges krav på självständighet av konstnärerna. Lundbohm var accepterad 
inom bägge falangerna när det gällde unionsfrågan och konstnärerna, på samma sätt som fö-
reträdare både inom Konstakademien och Konstnärsförbundet ingick Lundbohms närverk av 
konstnärer. Var Lundbohm själv stod i frågan, framgår inte av källorna. Hans sympatier fanns 
både hos förespråkarna för en fortsatt union, samtidigt som han bland annat bejakade den 
folkomröstning som genomfördes i Norge för ett utträde från unionen. 
 
Ett vacklande ledarskap 
De första tecknen på att Lundbohms auktoritet som ledare inom LKAB började svikta, var då 
han 1908 erbjöds tjänsten som samordnande gruvdirektör för hela TGO-koncernen, med pla-
cering i Stockholm.132 Erbjudandet kom i samband med att disponenten för AGM i Malmber-
get, Nils Bosaseus, anmält att han ville avgå med pension 1908. Inom TGO hade man sedan 
en tid övervägt möjligheten att ersätta Lundbohm med en mer driven och kunnig bergsingen-
jör, men Lundbohms stora popularitet gjorde att bolagsledningen denna gång valde att inte 
fullfölja detta.133 Istället fick Lundbohm i sitt ledarskap en ansvarsposition där han blev chef 
även för AGM:s verksamhet i Malmberget, där bergsingenjör Gustaf Wallin blev platschef 
med titeln intendent. 
 
Under första världskriget två första år kunde man se att Lundbohms auktoritet som ledare 
märkbart försvagades, både inför de fackliga organisationerna och inom de olika styrelserna 

128 Gunnar Lindblom, ” Svenskerne var vi halvveis i krig med”. I Boström Hans-Olov, (red) Nation och union. Konst och 
konstnärer i Sverige, Norge och Värmland under unionstiden. Ideella föreningen Rackstadmuseet. (Arvika 2005), ss. 11-12. 
129 Boström (2000), s. 304. 
130 Ibid, s. 303. 
131 Isakson (2005), s. 72. 
132 Meinander (1968), s. 340. 
133 Manuskript från 1926. Ulf Eriksson anteckningar Norrbottens museum arkiv.  
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för TGO- koncernen. Det som blev tydligt var att Lundbohm agerade mycket utöver sin roll 
som disponent, sett ur ett företagsperspektiv. 

Samtidigt rekryterades till styrelserna inom TGO-koncernen mer kompetenta ledamöter. 
Den mest tongivande av dem var den nya VD:n Gunnar Dillner (1875-1942), som innehade 
VD-posten både inom TGO och LKAB från 1916 till 1930.134 Dillner, som var utbildad 
bergsingenjör vid KTH, hade även gedigna kunskaper och bred erfarenhet av järnmalmsbryt-
ning, såväl från utlandet som inom landets gränser.  

Lundbohm agerade sin vana trogen som den informelle ledaren, oaktat att Dillner ur före-
tagsperspektivet faktiskt var hans formelle chef. Detta agerande från Lundbohms sida skapade 
ofta konflikter mellan de bägge, vilket fick direkta konsekvenser för det inre arbetet inom 
LKAB. Vid de officiella företagsbesöken vid LKAB i Kiruna uppfattades Lundbohm som 
ledaren för företaget med anledning av den patriarkala bild som byggts upp kring honom, un-
der de 18 år som han dittills verkat som ledare för LKAB.  

Lundbohm agerade även på ett sådant sätt att han utåt kunde uppfattas som den formelle 
ledaren. Ett exempel på hur det kunde gå till när Lundbohm och Dillner tillsammans skulle 
företräda bolaget, ges i ett manuskript skrivet kort efter Lundbohms frånfälle men aldrig pub-
licerat. Vem som är upphov till manuskriptet är inte känt men det är daterat till 1926, vilket 
möjligen kan härröra till ett underlag för en artikel, tänkt att publiceras i samband med Lund-
bohms frånfälle: 

Lundbohm innehade en av alla erkänd ställning som ”kungen i Lappmarken”. När så 
hans chef Dillner emellanåt besökte Kiruna, fordrade han helt naturligt att bli betraktad 
och hedrad som Lundbohms överman, men det lät sig icke genomföras, enär den senare 
icke överhövan ansträngde sig att visa sin chef tillbörlig reverens. Varken Norrbottens 
myndighetspersoner – landshövdingen däri inräknad eller malmbergets tjänstemän eller 
ortsbefolkningen funno sig i att någon skulle ställas framför deras avhållne Lundbohm. 
De voro vana, att denne var N:o 1 i Kiruna, och den platsen kunde icke ens Dillner göra 
honom stridig. Värst var det kanske, då medlemmar av Kungl. Maj:ts regering kommo 
dit upp på besök och Dillner pliktskyldigast var dem följaktig. Många pinsamma situ-
ationer inträffade därvid, i det att Lundbohm utan vidare uppträdde som malmbolagets 
Kirunachef, presiderade vid festmåltider o.s.v, ehuru hans chef Dillner var närvarande. 
Sådant måste ju den senare taga illa upp.135 

 
Dillner själv berättade i en intervju året efter sin avgång 1930 som ledare för TGO- koncer-
nen, hur han uppfattade Lundbohms ledarskap och kompetens inom gruvverksamheten. Han 
konstaterade att Lundbohm var en mycket skicklig administratör, vilket krävdes vid uppbygg-
nads- och etableringsskedet av gruvverksamheten, men menade att han fortfarande levde kvar 
i en patriarkal chefsroll och agerade - ”rent artistiskt sorglöst”:136 

Disponenten Lundbohm var en i många avseenden skicklig administratör och därtill en 
väl balanserad arbetschef. Men grufbrytning – hans egentliga uppgift – lärde han sig 
aldrig. Det blef den ena ledsamma felräkningen och felbedömningen efter den andra.137 

 
Dillner ger vidare ett exempel på Lundbohms sätt att ur ett patriarkalt ledarskapsperspektiv 
projektera och arbeta fram kalkyler för bland annat ett omfattande bygge av ett nytt laborato-
rium för LKAB i Kiruna. Lundbohm gjorde som tidigare och använde sig inte av de nya kal-
kyleringsmetoderna, som under 1915 införts i företaget. Kalkylen som Lundbohm presente-
rade för styrelsen och VD-n Dillner, slutade på en summa av 175 000 kronor, motsvarar i da-
gens penningvärde 7,2 miljoner kronor. Beslutet blev att avslå äskandet, och Lundbohm om-

134 Se bilagorna 1:2 samt 1:4. 
135 Manuskript från 1926. Ulf Eriksson anteckningar Norrbottens museum arkiv. Upphovsperson okänd. 
136 Intervju med Gunnar Dillner 1931-04-13. Ulf Eriksson anteckningar Norrbottens museum arkiv. 
137 Intervju med Gunnar Dillner 1931-04-13. Ulf Eriksson anteckningar Norrbottens museum arkiv.  
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bads återkomma med en ny kostnadsberäkning, baserad på grundliga kalkyler i det nya sy-
stemet. Dillner berättar vidare om händelsen: 

Det blef nej. Sätt ned anspråken till högst 75 000 kronor, så skola vi fundera på saken. 
Nya ritningar etc uppgjordes och kostnadskalkyl på 76 000 kronor förelades styrelsen. 
Detta förslag godkändes, men när hela bygget var färdigt, kostade det 160 000 kronor.  
– Då fick Lundbohm en ordentlig skrapa.138 

 
Företrädaren till Dillner på VD-posten, Erik Frisell (1859‒1942), var ekonom och hade till 
skillnad från Dillner, men i likhet med Lundbohm, bristfälliga kunskaper avseende teknikut-
vecklingen inom järnhanteringen.  

Det som skedde mellan Lundbohm och hans närmaste chef Dillner var i praktiken en kol-
lision mellan det patriarkala och den nya formen av ämneskompetent ledarskap. Lundbohm 
utövade ett ledarskap på väg att ersättas av det nya form ledarskapet, som Dillner represente-
rade. Det var ett ledarskap där chefsutbildning ingick som ett grundkrav för de presumtiva 
ledarna inom teknikdrivande företag. Den nya formen av ledarskap innebar en professional-
isering av mer didaktisk art, där utövandet ständigt vilade på frågeställningarna: vad skall 
göras, varför skall det göras, hur skall det göras och vem skall göra detta? Det didaktiska syn-
sättet var även starkt kopplat till den allt mer tillämpade organisationsformen Taylorism inom 
teknikdrivande företag som exempelvis TGO koncernen.  
 
Sammantaget innebar det i praktiken att Lundbohm fick legitimitetsproblem gentemot sin 
egen styrelse, då han personligen inte hade tillräckliga fackkunskaper inom området. Följden 
av detta blev att Lundbohm successivt från omkring 1916 fick släppa ifrån sig de mer tekniska 
utvecklingsfrågorna till gruvingenjörer med nya spetsutbildningar. Genom styrelsens beslut 
positionerades han mer till övergripande varumärkesrelaterade frågor som representation och 
marknadsföring. 
 
I rollen som envoyé 
I sin nya roll som ledare med fler utåtriktade uppdrag och färre interna utvecklingsuppdrag, 
kom Lundbohm även att användas av regeringen för delvis diplomatiska uppdrag samtidigt 
som han arbetade för TGO-koncernens intressen. Under första världskriget senare del fick 
Lundbohm i uppdrag av regeringen Swartz att resa till USA, för att vara svenskt ombud i för-
handlingarna om internationella handelsavtal, som var avgörande för Europas och i synnerhet 
Sveriges handel under krigstiden. Lundbohm hade fått förfrågan om uppdraget direkt av utri-
kesministern och gode vännen Arvid Lindman, i juli månad 1917. Att uppdraget föll på just 
Lundbohm hade flera orsaker, dels hade han erkänt goda förbindelser med den officiella han-
delsdelegationen och dels ett upparbetat kontaktnät bland TGO-koncernens kunder i USA. 
För Lundbohm blev detta uppdrag något av en revansch i förhållande till den negativa inställ-
ning styrelsen inom LKAB respektive TGO hade till honom. I slutet av augusti anträdde 
Lundbohm resan mot USA från Kristiania, där han klev ombord på fartyget Bergensfjord, och 
den 22 september anlöptes hamnen i New York.139 

Uppdragets syfte var alltså att säkerställa handelsavtal mellan Sverige och USA, under på-
gående världskrig. Det var ingen lätt uppgift med tanke på Sveriges vacklande ställningsta-
gande under kriget, samt den kritiserade råvaruexporten av järnmalm till Tyskland. Dessutom 
fanns i malmfälten en tyskägd gruva, Frejabolaget som utvann järnmalm i Koskullskulle nära 
Malmberget, vilken levererat järnmalm till centralmakterna i kriget. 

138 Intervju med Gunnar Dillner 1931-04-13. Ulf Eriksson anteckningar Norrbottens museum arkiv. 
139 Passagerarlista för Bergenfjord, september 1917. Ellis Island Fuondation, Inc. 
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Förhandlingarna skedde i samverkan med Norge, som hade en mer tyskfientlig inställning i 
exportfrågan. Norges förhandlare var Fritjof Nansen (1861-1930). Lundbohm och Nansen 
hade olika uppfattningar om vad som borde skeppas tillbaka till Norge och Sverige om de 
lyckades utverka ett förmånligt handelsavtal med USA. Spontant uttrycktes från de bägge 
företrädarna vad de ansåg vara prioriterade varor i förhållande till hemlandets behov: 

-Et skip med tran, hävdade Nansen – En båt med kaffe, sa Lundbohm.140  
 

Lundbohm och Nansen samarbetade i de allmänna handelsfrågorna för Sverige och Norge, 
men Lundbohm lade största tonvikten på TGO:s möjligheter att både sälja produkter till USA 
och samtidigt kunna ta hem viktiga förnödenheter som behövdes i Sverige. I sin privata an-
teckningsbok skriver Lundbohm om tankarna kring förhandlingarna och vad han hoppas 
åstadkomma med dessa, för i första hand TGO: 

Då jag reste till U.S. var det i den fasta förvissningen att jag skulle kunna föra under-
handlingar på ett sådant sätt att resultaten tillfredsställde både England och U.S. Jag 
trodde att det skulle vara möjligt att sälja jernmalm, vissa förädlade produkter af jern, 
träkolstackjern, kallvalsadt stål m.m., trämassa, att erbjuda så mycket tonnage som vi 
lämpligen kunna afvara, och att vi skulle få hem en del produkter som vi behöfva.141 
 

Lundbohm ansåg att förhandlingarna gick helt enligt planen, om än oändligt långsamt. Under 
den mer än fyra månader långa vistelsen i USA hade även det parlamentariska läget föränd-
rats i Sverige. Det svenska Allmänna valmansförbundets (moderaterna) regering Swartz, hade 
i oktober 1917 ersatts av samlingsregeringen Edén (1871‒1945), bestående av liberaler och 
socialdemokrater. Detta skulle få konsekvenser för de förhandlingar som Lundbohm drev för 
statens och TGO:s räkning skulle det visa sig. Nya förhandlingar inleddes i London, med 
USA, England, Frankrike, Japan och Italien, samtidigt som Lundbohm underhandlade i USA, 
med handelsdelegationen. Förhandlingarna i London leddes av häradshövding Marcus Wal-
lenberg och skeppsredaren Gunnar Carlsson (1887‒1967). Lundbohm som ansåg sig ha blivit 
förd bakom ljuset av sin uppdragsgivare, noterar i sin anteckningsbok den 20 december hur 
han och biträdet Axel Nordvall (1870‒1938) upplevde processen: 

Jo, underhandlingarna skola fortsätta i London. De äro för Sveriges vidkommande i 
Wallenbergs hand. Det framgick att 'detta var Sveriges önskan'. Wallenberg var utrus-
tad med fullmakt att avsluta vilket vi icke varit.142 

 
Lundbohm uttrycker sin bitterhet över att ha blivit förbigången i förhandlingarna och skriver 
av sig i sin anteckningsbok, om den amerikanske förhandlaren Munsens uppgörelse på sidan 
om med Marcus Wallenberg, utan Lundbohms kännedom: 

Han hade hela det långa förslaget om Modus Vivendi underskrivet av Wallenberg, Eng-
elsmännen och Amerikanarna. Han uttryckte sin förvåning över att jag ej fått det. Jag är 
ju inte förvånad, ty jag är numera rätt van vid taktlöshet.[…] Vilket gör att jag mycket 
snart packar in och reser vare sig julbåtarna går eller inte.143 

 
En stukad och trött Lundbohm avreste från USA den 9 mars 1918. Han lyckades under för-
handlingarna ändå få till stånd att ”Julbåtarna” kunde föra hem en betydande mängd förnö-
denheter, som livsmedel, drivmedel och andra svåråtkomliga varor till Sverige och i första 

140 Rolf Edberg, Nansen - europén : en studie i vilja och godvilja. Tiden. (Stockholm 1961), s. 159. 
141 Åström (1965), s. 158. 
142 Ibid, s. 161. 
143 Åström (1965), s. 162. 
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hand Malmfälten.144 Intrycket är att Lundbohm och hans biträde Nordvall, hade använts som 
en bricka i ett större politiskt spel, med såväl företagsledningens som regeringens goda minne. 

Målet för den snart sextiotvåårige Lundbohm tycks ändå ha varit att hela tiden under för-
handlingarna lyfta in Malmfältens och dess bosättares behov i första rummet. I efterhand upp-
fattade allmänheten i Kiruna att Lundbohm med egna medel, eller med ekonomiskt stöd från 
den Casellska fonden, hade kunnat hemföra de efterlängtade varorna till Sverige och Malm-
fälten. Det finns inga källor som stödjer detta påstående, men Lundbohms starka patriarkala 
ställning i systemet lockade till mytbildning och skapade förmodligen berättelser av denna 
karaktär. 
 
Avgång 
Det skulle bli ytterligare en resa i tjänsten till USA för Lundbohms räkning, innan han avslu-
tade sin tjänst som chef vid LKAB. Formellt hade nu Lundbohm lämnat alla ledningsuppdrag 
som hade med gruvdriften och personalhantering att göra, varför förhandlingar och represen-
tation med kunder var de viktigaste av Lundbohms kvarvarande arbetsuppgifter. I Lundbohms 
ställe som driftsledare för LKAB i Kiruna hade ingenjör Gustaf Granström (1883‒1965), som 
var närmast underställd intendent Wallin i Malmberget, trätt in.  

Den 19 januari 1919 avreste Lundbohm från Kristiania och anlöpte hamnen i New York tio 
dagar senare. Uppdraget denna gång var att förhandla med malmkunder i USA om eftergifter i 
beställda leveranser som gjorts under krigsåren, och som på grund av den osäkra sjöfarten inte 
kunnat levereras enligt beställning. Affärsresan, som var planerad att bli en kort resa på någon 
vecka, visade sig till slut bli en vistelse på över tre månader. 

Det handlade i praktiken om att övertyga amerikanska köparna att avstå från kravet på 
TGO att efterleverera eller kompensera för det stora bortfallet av leveranser under krigsåren. 
Från amerikanskt håll menade man att grunduppgörelsen för malmleveranser under perioden 
februari 1915 till januari 1919 uppgick till 17 000 000 ton järnmalm, medan den levererade 
mängden endast var 2 250 000 ton. Frågan var känslig eftersom orsaken till de inställda leve-
ranserna i första han var de tyska ubåtsattackerna mot de svenska fraktfartygen, samtidigt som 
Sverige levererade järnmalm till Tyskland enligt grundavtal. Lundbohm förde fram i förhand-
lingarna att det varit omöjligt för Sverige att leverera malmgodset till USA under denna pe-
riod och åberopade som starkaste argument force majeure, med hänvisning till de tyska ubåt-
sanfallen. Till slut nåddes en överenskommelse mellan parterna, som undertecknades den 8 
april 1919, att TGO skulle öka sina leveranser under ett antal år för att kompensera bortfallet 
under kriget. 

I slutskedet av förhandlingarna verkar Lundbohm ha blivit en aning trött. Han ventilerar 
detta i brev till vännen prins Eugen i slutet av mars, där det framkommer att den besvärliga 
förhandlingen tagit på krafterna. Redan i inledningen av brevet framskymtar även Lundbohms 
längtan hem: 

I går fick jag brev hemifrån och Dagens Nyheter och detta gör att jag längtar efter 
svenska människor och den längtan kan jag endast tillfredsställa genom att själv skriva, 
detta är orsaken till att jag sänder dessa rader.145  

 
Den 12 april anträdde Lundbohm resan tillbaka till Sverige och han anlände den 24 april, efter 
det som skulle bli hans sista besök i USA. Resan hade tagit hårt på Lundbohms krafter, och 
det var en nedsliten, trött och något stukad disponent som kom hem. Det enda som på något 

144 Returbåtarna som levererade järnmalm till USA, tog på returen under december månad 1917 hem varor omfattande 8 000 
ton förnödenheter bestående av bland annat kaffe, lysoljor, smörjoljor och annat. Båtleveranserna fick benämningen 
”julbåtarna” eftersom de anlöpte Sverige lagom till jultid. 
145 Åström (1965), s. 164. 
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sätt antyder att Lundbohms hälsa börjar vackla, är hans egna anteckningar, där han i februari 
1919 noterar att han tycker att han röker för mycket. Han noter kort att: 

Slutat röka.146 
Dagen efter noterar han: 

Nikotinen börjar avdunsta.147 
Ytterligare efter en dag noterar han: 

Nikotinen borta. En cigarr på kvällen.148 
 
Helt klart är ändå att Lundbohms krafter börjat sina, liksom hans engagemang inom TGO-
koncernen. Lundbohm deltog visserligen på de styrelsesammanträden som han kallades till, 
men visade inte någon större entusiasm för frågorna. Arbetsåret 1919 präglades av en hel del 
resor mellan Kiruna, Narvik och Stockholm, där Lundbohm deltog i både styrelsesammanträ-
den och olika uppvaktningar. En notering i hans anteckningar den 30 september 1919 berättar 
att han mår bra, men är mycket trött och känner återkommande yrsel.  
 
Lundbohms ställning inom TGO-koncernen vid nyåret 1920 var i det närmaste helt raserad. 
Styrelsen och Lundbohm gick allt mer i otakt och den allmänna meningen inom styrelsen var 
att den förut så uppburne patriarken numera utgjorde en belastning, även inom den represen-
tativa miljön. Lundbohms rundhänta hantering i ekonomiska frågor var en aspekt av kritiken. 
Utåt uppfattades Lundbohm som den gode patriarken, som ofta kunde ge ett handlån eller en 
mindre penninggåva till enskilda behövande och lokala organisationer i samhället.  

Men han saknade heller inte egna medel för sitt patriarkala utövande. Inkomståret 1920 
hade Lundbohm en årsinkomst på totalt 208 100 kronor. Av tjänst uppgående till 131 290 
kronor och av kapital 76 810 kronor. Den sammanlagda inkomst- respektive förmögenhets-
skatten var blygsamma 14 634 kronor149 Därtill hade Lundbohm ett representationskonto att 
spendera i samband med företagsbesök och egna initiativ, som utgick med ett halvt öre för 
varje ton malm som försåldes.150 

Lundbohm verkar under våren ha tagit tag i frågor, som han antog att inte hans efterträ-
dare, eller någon annan i styrelsen, skulle komma att lyfta. Det var frågor som hade att göra 
direkt med verksamheten inom gruvan, men även framtidsfrågor, vilka Lundbohm ansåg bo-
laget hade ett visst ansvar för. Ett exempel på en sådan fråga var Lundbohms tidigare funde-
ringar om att i Kiruna ordna en lokal för de mineraler och stuffer, som samlades in i området i 
samband med den stora geologikongressen, till ett framtida mineralmuseum i LKAB:s regi. 
Han tar upp frågan och överlämnar en skrivelse till styrelsen, där han även anger kostnaden 
för åtgärden: 

Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösund, STOCKHOLM. 
I Kiruna finnes mycket värdefulla geologiska samlingar, som hopbragtes vid geologiska 
kongressen år 1910 och för närvarande ligga magasinerade i vårt förråd. Jag skulle 
gärna vilja ha denna samling ordnad och upplagd, innan jag lämnar Kiruna, och det 
finnes nu en plats, som lämpligen skulle kunna användas för detta ändamål, nämligen 
vinden i laboratoriebyggnaden. För att denna skall bliva brukbar måste den dock 
panelas och inredas, vilket beräknas kosta 5.000 kronor. Jag tillåter mig hemställa, att 
detta arbete får företagas. 
Högaktningsfullt 
Hjalmar Lundbohm151 

146,Åström (1965),  s. 165. 
147 Ibid, s. 165.  
148 Ibid, s. 165.  
149 Ibid, s. 92. 
150 Eriksson (1991)Avsnitt 1, s. 233. 
151 Brev från Hjalmar Lundbohm till styrelsen för TGO 1920-03-27. LKAB:s arkiv Kiruna, brevsamling. 
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Denna fråga om mineralsamlingen och andra hjärtefrågor för honom visade styrelsen föga 
intresse för, vilket gjorde Lundbohm både nedstämd och bitvis missmodig. Under våren 1920 
framkommer det i brevväxling med prins Eugen, att han är trött på alla småkonflikter som 
blossar upp, både inom styrelsen och även inom arbetarkollektivet. I brevet kan man skymta 
ett beslut som antingen han själv tagit - eller styrelsen delgivit honom: 

Jag finner det tråkigt med de evigt uppslitande underhandlingarna med arbetarna. […] 
På hösten tänker jag vara färdig med Kiruna.152 

 
Så blev det. Formellt kvarstod Lundbohm i tjänst under 1921, då han bevistade ett antal sty-
relsesammanträden, men han utförde aldrig mer något operativt arbete för TGO-koncernen.153 
Under verksamhetsåret 1921 lämnade han även TGO-styrelsen och året därpå också LKAB-
styrelsen.154 Med detta så var Lundbohms ledarskapsarbete vid TGO-koncernen över. 
 
Sammanfattning 
Lundbohms verksamhetsperiod som ledare inom TGO-koncernen med LKAB som huvudsan-
svarsområde, kan beskrivas som en ledarskapsresa genom det patriarkala till det ämneskom-
petenta ledarskapet. Lundbohm verkade i en organisation där de yttre kraven på ledarrollen 
förändrades i snabb takt, men där Lundbohm själv, förblev kvar i ett patriarkalt ledarskap i 
långsam förändring.  

I början av sin chefsanställning 1898, utövade Lundbohm ett reaktivt ledarskap med 
knappa resurser i en organisation under uppbyggande, där uppkomna problem löstes när de 
uppstod. De första fyra åren präglades av förberedelsearbete inför gruvbrytningens igångsät-
tande, samtidigt som Lundbohm ansvarade för planeringen av det nya gruvsamhällets etable-
ring och initiala utveckling. 

Relativt tidigt identifierade sig Lundbohm med ett patriarkalt ledarskap präglat av bolaget 
LKAB:s organisation och uppbyggnad. Under tiden fram till TGO:s övertagande av AGM 
respektive dotterbolaget LKAB, utövade Lundbohm ett ledarskap med ringa detaljstyrning 
från styrelserna i respektive bolag. Eftersom perioden fram till 1903 mest handlade om rena 
förberedelse- och uppbyggnadsarbeten, var styrelsen mest sysselsatt med de ekonomiska frå-
gorna för att kunna finansiera projektet innan järnmalmen började ge inkomster.  

När produktionen av järnmalm kommit igång och den lokala organisationen på plats i Ki-
runa blivit dimensionerad och anpassad för driften, förändrades Lundbohms ledarskapsut-
övande till att vara mera proaktivt. Lundbohm kom under detta skede att ägna mer tid till frå-
gor som rörde den immateriella infrastrukturen främst inom samhällsuppbyggnaden, där han 
med en utpräglad patriarkal ledarskapsmetod tillsåg bolagets intressen på lång sikt, rörande 
främst utbildningsfrågor och samhällets organisationsform. 

Under åren för första världskriget 1914‒1918, skedde en tydlig förändring vad gäller 
Lundbohms auktoritativa ställning inom bolagets hierarki. Styrelsen reformerades och fler 
ledamöter med hög kompetens inom fackområdet värvades till styrelsearbetet, vilket med-
förde att kraven på fackkompetens inom ledarskapet ökade. Här hängde helt enkelt inte Lund-
bohm med. Hans gamla patriarkala ledarskapsstil var förlegad samtidigt som det ämneskom-
petenta ledarskapet bröt ny mark inom den svenska industrin. Detta fick till följd att Lund-
bohm successivt fasades ut ur det tekniska ledarskapet, till förmån för den nya tidens pro-
fessionellt utbildade ledare. Lundbohm fick en mer representativ ställning som ledare, där 
mindre av rent operativa ledningsfunktioner fanns kvar. 

152 Åström (1965), s. 170. 
153 Meinander (1968), s. 338. Se även Andrén (1989), s. 46. 
154 Krantz (1953), s. 193. 
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Sin sista tid som ledare var Lundbohm marginaliserad vad gällde gruvdriften och teknikut-
vecklingen inom verksamheten. Däremot hade han fortfarande kvar stora delar av sin ledar-
skapsauktoritet utifrån sin tidigare patriarkala status i samhället som ur ett kulturellt perspek-
tiv fortfarande var en stark del av företagets varumärke. 
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Kapitel III:II             Utbildning, folkbildning och vetenskap 1898-1921 
 
Lundbohms nyfikenhet inom olika vetenskapliga områden medförde även att han tidigt i sitt 
ledarskap, både privat, och än oftare genom LKAB, stödde olika vetenskapliga projekt och 
publikationer av forskningsresultat med fokus på Lappland och Norrbotten. Lundbohm var 
även tidigt engagerad inom den svenska folkbildningsverksamheten och detta bottnade för-
modligen i hans nära bekantskap med prins Eugen, som var starkt engagerad i folkbildnings-
arbetet på det nationella planet. Ett annat område som engagerade Lundbohm starkt var de 
allmänna kulturfrågorna som konst- och allmänkultur. Förutom sitt medlemskap i vetenskap-
liga sällskap och föreningar, utövade Lundbohm ett betydelsefullt mecenatskap inom olika 
kulturområden, dels som finansiär, dels som mecenat genom sitt väl utbyggda kontaktnät och 
genom inbjudningar till vistelser i Lappland för kulturutövare. Kännetecknade för Lundbohm 
var förmågan att implementera konst och kultur i vitt skilda sammanhang, så även i gruvindu-
strins utvecklingsfrågor. Utbildningsfrågan var för Lundbohm inte enbart en strategi för att 
trygga kompetensförsörjningen för LKAB, utan också ett genuint privat och professionellt 
intresse och som han studerat ingående vid sina tidigare resor i Europa och USA.  
 
Uppbyggnadsfasen 
När Lundbohm etablerade sig i Lappland och Norrbotten som anställd platschef för LKAB:s 
gruvverksamhet i Luossajärvi, utnyttjade han sitt nätverk av kulturutövare såväl inom bola-
gets som i samhällets utvecklingsarbete.  
 
Konstnärerna i samhällsbygget 
De två första av Lundbohms konstnärsvänner som engagerades i verksamheten var Karl 
Nordström och Christian Eriksson. Nordström fick av Lundbohm uppdraget att utföra en mål-
ning av det orörda Kiirunavaara inför världsutställningen i Paris 1900.1 Uppdraget att presen-
tera LKAB på världsutställningen kom ursprungligen från LKAB:s VD, grosshandlaren 
Broms. För LKAB handlade deltagandet i utställningen även om att visa upp projektet för 
presumtiva finansiärer. Broms, som var huvudägare i AGM med dotterföretaget LKAB, hade 
sedan något år tillbaka en mycket pressad ekonomi, varför han ville marknadsföra verksam-
heten i Malmfälten på ett fördelaktigt sätt för presumtiva investerare.  

Lundbohm valde då att använda sig av den konstnärliga bilden som utrycksmedel för att 
gestalta de avancerade tekniksystem som höll på att byggas upp på Kiirunavaara. Nordström 
reste inte själv upp till Luossajärvi för att göra målningen på plats av gruvberget Kiirunavaara 
eller utarbeta några skisser, utan använde sig av ett fotografi taget av petrografiprofessor 
Helge Bäckström. Bäckström hade tagit bilden i samband med undersökningar vid berget 
sommaren 1896, som han hade utfört som biträde till Lundbohm. Bilden som Nordström må-
lade blev den första oljemålningen över Kiirunavaara och dess högsta orörda topp, Stadsrå-
det.2 Oljemålningen föregicks även av en kolteckning med samma motiv. 

Även Christian Eriksson engagerades av Lundbohm för ett uppdrag till utställningen i Pa-
ris, nämligen att göra en plastisk tredimensionell modell över Kiirunavaara och den planerade 
regleringsplanen för Haukkivaara. Till skillnad från Nordström reste Eriksson upp till Lu-
ossajärvi sommaren 1899 för att på plats bese omgivningarna.3 Förutom besöket på plats hade 
Eriksson även en del fotografier som stöd samt de nyligen framtagna noggranna terrängkar-
torna med höjdangivelser, som låg till grund för arkitekterna Hallmans och Wickmans arbete 

1 Exposition Universelle. Utställningen pågick mellan den 15 april och 12 november, och besöktes av ca 50 miljoner 
betalande. 
2 Statsrådet var ett av nio namngivna de utmål belägna på Kiirunavaara.  
3 Kjellin (1953), s. 151. 
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med den nya regleringsplanen. Erikssons plasmamodell över gruvberget Kiirunavaara och det 
blivande samhällets tänkta utbredning blev en magnifik presentation av projektet.4  

En annan konstnär som Lundbohm senare engagerade i gestaltandet av gruvindustrin, var 
Axel Sjöberg (1866‒1950). Han fick av TGO, genom Lundbohm, i uppdrag att måla en större 
bild av gruvberget Kiirunavaara och dess bergtransportsystem. Målningen kom sedan att fö-
revisas vid den svenska avdelningen på världsutställningen i Liège 1906.5 Målningen som har 
måtten 4 460 6 160 mm, placerades efter utställning i Bolagsskolans aula som fondmålning, 
sommaren 1908.6  

En starkt bidragande orsak till att Lundbohm tidigt i sitt ledarskapsutövande hade råd att 
verka som mecenat inom konst, vetenskap och kulturfrågor var den höga lön han hade som 
platschef, och senare disponent vid LKAB, men även det kapital han fick när han sålde in-
mutningen i Tuolluvaara.  
 

 

Bild 15. Del av den svenska montern på världsutställningen i Paris 1900. På bilden syns den stora 
målningen av Karl Nordström och i förgrunden den tredimensionella modellen utförd av Christian 
Eriksson, föreställande gruvberget Kirunavaara inklusive den nyligen beslutade regleringsplanen. 
Både målningen och modellen, användes som verktyg för huvudägaren Gustaf Broms att attrahera 
finansiärer till gruvprojektet i Malmfälten. 

Foto: Okänd, 1900. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
 
 

4 Plasmamodellen finns i LKAB:s besöksgruva i Kiruna. En icke färdig kopia på arbetet förvaras i Kiruna stadshushall. 
5 Andrén (1989), s. 23. 
6 Brit-Mari Andrén, ”Kiruna och konsten” i Kiruna staden som konstverk, Brummer Hans Henrik. Waldemarsudde. 
(Stockholm 1993), s. 102. 
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Konstnärskolonin i Abisko 
I samband med att STF genom Lundbohms försorg kunde förvärva byggnader i Kalixfors, 
Abisko och Vassijaure, fick turismnäringen en rivstart i fjällområdet kring Torneträsk. Kul-
turutövarna som vistades hos Lundbohm gjorde även besök i fjällvärlden, främst i Abisko, 
med resultat att de flesta av dem återvände till platsen ett flertal gånger för att utöva sitt 
konstnärskap, inspirerade av det lappländska landskapet, både av naturen- och av kulturen, 
samt av Lundbohms mecenatskap. 

Den exklusiva natur- och kulturmiljön i fjällområdet kring Torneträsk blev en magnet vars 
dragningskraft kunde konkurera med ljuset i Österlen för det nationalromantiska friluftsmåle-
riet. Ganska snart hade en konstnärskoloni etablerats i Abisko, som växte år för år. Bland de 
första att besöka området var John Bauer (1882‒1918), som vistades i området redan somma-
ren 1904 då han arbetade med skisser och målningar till det stora bokverket Lappland – Det 
stora framtidslandet. Bauer var en av flertalet konstnärer som valdes ut att illustrera det om-
fattande verket som Lundbohms nära vänner, geolog Svenonius och biskop Bergqvist 
(1862‒1940), var redaktörer för och som gavs ut 1908. Bauers vistelse i Abisko och Torne-
träskområdet resulterade i en mängd starka bilder från Kårsavagge, Pessinajokk men även 
från Jukkasjärvi. Bauer fick en stark inspiration i Jukkasjärviområdet då han tidvis befann sig 
i området kring Sautusjärvi och vid berget Puimoisenvaara. En annan känd landskapsmålare 
som tidigt befann sig i Lappland och etablerade sig i Abisko var Helmer Osslund, som första 
gången vistades i Abisko 1905. Osslund som tidigt fått epitetet Norrlandskonstnären med 
bilder från mellersta Norrland, Ångermanland och Medelpad. Osslund, hade bland annat stu-
derat landskapsmåleriet hos Paul Gauguin (1848‒1903) i Paris och blev erkänd som en skick-
lig landskapsmålare.  

Han hette från början Helmer Åslund, men kom att ändra sitt namn av rent praktiska skäl i 
samband med sin vistelse i USA 1887 då han arbetade en kort tid vid en lokomotivfabrik. Alla 
arbetare vid fabriken ålades att märka sina verktyg med sitt efternamn, för att kunna ansvara 
för dessa. Problemet för Helmer var att bokstaven Å, inte fanns i det amerikanska alfabetet. 
Därför märkte han sina verktyg med Osslund, en stavning som han behöll även efter hem-
komsten. Osslund hade en egenhet när han målade i fält, han målade på smörpapper. Han an-
såg detta vara både praktiskt och kostnadseffektivt. Smörpapper var billigt i inköp, relativt 
slitstarkt och lätt att frakta. Det var därmed utmärkt för just fältmåleri i fjällmiljö.7 I Lund-
bohms privata konstsamling återfinns även Helmer Osslunds yngre broder Elis Åslund 
(1872‒1956) representerad med ett antal verk.8 Det var den yngre brodern Elis, som först be-
sökte Lundbohm, redan 1901.  

Lundbohm resonerar i ett brev till prins Eugen om de, som han ansåg, bekväma frilufts-
målarna, som inte vill utsätta sig för de strapatser som är nödvändiga för att se och uppleva 
det lappländska landskapets alla skiftningar i allmänhet, och Torneträskområdet i synnerhet. 
Målande beskriver han för prins Eugen både landskapets skönhet och de umbäranden som 
oftast leder till det storslagna: 

Jag har nyss gjort en resa till Ofoten. Först vandrade man halfannan mil och får dervid 
se ett af de ställen som jag räknar till allra vackrast i vårt land, den punkt på Kurra-
vaaraberget der man framför och under sig ser Rautasjoki bildande en mils lång ring-
lande fors. Nu såg jag den en halfdunkel natt i en herrlig belysning. Så blir man sof-
vande rodd och stakad uppför långa, smala, enformiga sjöar och kommer slutligen till 
Torneträsk, vilket är ett under fullt af geologisk skönhet, ”värdig en målares pensel” om 
bara någon vågade sig hit. Men målare vill ej underkasta sig sådana ansträngningar som 

7 Andrén (1989), s. 49. 
8 Ibid, Bilaga III Hjalmar Lundbohms konstsamling rekonstruktion, s. 163. 
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geologerna. Detta är orättvist mot Åslund som är der men han får aldrig eller sällan nå-
got riktigt målarstämningsväder.9  
 

Ryktet om den fantastiska natur- och kulturmiljön Abisko spred sig snabbt bland Lundbohms 
konstnärsvänner och inom kort hade Abiskoområdet etablerats som en viktig utgångspunkt för 
landskapsmåleriet i Lappland. Albert Engström, Bruno Liljefors, Leander Engström 
(1886‒1927), Olof Hermelin (1827‒1913), Victor Forsell (1846‒1931) samt bröderna Karl 
(1869‒1955) och Johan Tirén (1853‒1911), vilka alla ingick i vänskapskretsen kring Lund-
bohm.  
 

 

Bild 16. Bilden skickades av Lundbohm i ett brev till nära vännen prins Eugen. I brevet påpekade han 
att landskapsmålarna var för bekväma för att ta sig till de vackraste platserna. Bilden tagen från den 
västra sluttningen av Kurravaara i riktning emot sammanflödet av Rautasälven och Torneälven 
 

Foto: Borg Mesch, 1900. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
 
 
Skolfrågan i det framväxande samhället 
Vid tiden för samhället Kirunas tillblivelse pågick en intensiv debatt på nationell nivå om hur 
den grundläggande utbildningen i Sverige skulle organiseras. Högern ville minska styrningen 
och lämna en större frihet, medan liberaler och socialdemokrater verkade för en gemensam 
bottenskola. Liberalernas och socialdemokraternas viktigaste argument var den splittring som 
uppstod, när skilda samhällsklasser praktiserade skilda skolformer. I praktiken återfanns un-
derklassen i folkskolans system, medan överklassen fanns i majoritet i de högre folkskolorna, 
oftast drivna i privat regi. Liberalerna och socialdemokraterna menade att om folkskolan or-
ganiserades som en gemensam bottenskola kunde detta hjälpa till att utjämna olikheterna 
mellan samhällsklasserna i skolsystemet.10 

9 Lundbohm Hjalmar brev till prins Eugen 1900-08-30. Waldemarsudde, brevsamling. 
10 Bo Stråth, (red), ”Utbildning för könsroller”, ingår i Sveriges historia 1830‒1920. Norstedts. (Stockholm 2012), ss. 230-
231. 
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Den handling som låg till grund för styrning och organisation av den svenska folkskolans 
verksamhet vid tiden strax efter sekelskiftet 1900, var styrdokumentet Normalplan för under-
visningen i Folkskolor och Småskolor 1900. Normalplanen och det svenska skolsystemets 
uppbyggnad var reviderad vid två tillfällen tidigare, 1878 respektive 1889. Dokumentet var 
vägledande och fick starkt inflytande på de lokala skolstyrelsernas sätt att organisera skol-
verksamheten. Normalplanen beskrev sex olika skolformer för det svenska systemet. Dessa 
skolformer var I Småskola, II Folkskola, III Mindre folkskola, IV Mindre folkskolans högre 
avdelning, V Fortsättningsskola samt VI Ersättningsskola. För Kiruna innebar det första läså-
ret 1900-1901 att de aktuella skolformerna för de skolpliktiga barnen var Småskola och Folk-
skola.11 

 
Det nya samhället växte rekordsnabbt mellan åren 1900‒1910, från 222 innevånare till 7 
468.12 Detta medförde att problem uppstod i organisation- och styrning av undervisnings- 
väsendet i Jukkasjärvi kommun, eftersom kommunens huvudort var Vittangi, beläget 75 km 
från Kiruna.13 År 1900 utgjorde samhället Kiruna bara 7 % av hela kommunens innevånaran-
tal men 1910 hade andelen ökat till hela 65 %.14 Styrelsen med placering i Vittangi kyrkby 
hade även ett skolråd, vars sammansättning vilade på den gamla förordningen om kyrko-
stämmans ålägganden från 1862. Förordningen stadgade bland annat att: 

[h]varje kyrkosamling, så i stad som på landet, eger att för vården av kyrkans och folk-
skolans angelägenheter, i kyrkostämma med kyrkoherden sammanträda till öfverlägg-
ning och beslut.15  

 
Skolrådets bestod av kyrkoherden i Vittangi Frans Lidström (1847‒1901), som var ordfö-
rande, samt fyra ur kommunalstämman valda representanter. Dessa ledamöter var hemmansä-
garna Isak ”Pietari” Persson (1835‒1904) och Anders Hansson Muotka (1818‒1904), Handla-
ren Emil Wikman (1859‒1909) samt kronojägare Herman Berggren (1855‒1903). Represen-
tanterna valdes utifrån den 5 000-gradiga fyrkskalan där de mest välbeställda hade flest rös-
ter.16 I praktiken satt de största hemmansägarna och de högst avlönade i kommunen på de 
ledande posterna - i alla utskott. 

Den 15 september 1900 var 51 barn inskrivna vid folkskolan i det nya samhället Kiruna 
och senare under hösten tillkom 20 barn.17 Detta utgjorde 12 procent av det sammanlagda 
antalet barn i hela kommunen.18 Av dessa var 20 inskrivna i småskolan. På initiativ av Lund-
bohm genomfördes undervisningen de första åren i provisoriska lokaler, vilka ställdes till för-
fogande av SJ och verksamma frikyrkoförsamlingar på orten.19 De flesta barn, som var in-
skrivna i skolan första året, hade föräldrarna arbetande vid LKAB och SJ, vilket innebar att 
under läsåret 1900-1901 bedrevs undervisningen i praktiken i form av en privatskola, ef-
tersom hela kostnaden togs av LKAB och SJ som även anställde en lärare. Uppgörelsen var 
att SJ skulle hålla lokal, medan LKAB stod för lärarlön.  

11Normalplan för undervisningen i Folkskolor och Småskolor. (1900). Av Kungl. Maj:t nåder godkänd den 7 november 1900. 
Stockholm. P.A. Norstedt & söner. 
12 Se bilagorna 4:1 samt 4:3. 
13 Samhället Kiruna sorterar vid denna tid under Jukkasjärvi kommun och tillhör Jukkasjärvi församling. Jukkasjärvi var 
huvudkommun i församlingen 1862-1948. 
14 Sölve Anderzén, ”Skola”, ingår i Kiruna 100-årsboken. utgiven med anledning av Kirunas 100-årsjubileum den 27 april 
2000. Törmä Kjell (red), Kiruna kommun. (Kiruna 2000), s. 323.  
15 Normalplan för undervisningen i Folkskolor och Småskolor. (1900). Av Kungl. Maj:t nåder godkänd den 7 november 
1900. Stockholm. P.A. Norstedt & söner. 
16 fyrk. http://www.ne.se/lang/fyrk/176899, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-11-07.  
17 Gunhild Jonsson Ranestål, Folket i tiden och Kiruna kyrka 1898‒1990. Eget förlag. (Kiruna 1997), ss. 53-54. Se även 
bilaga 4:3. 
18 Anderzén (1999), s. 323. 
19 Se Jonsson Ranestål (1997), ss. 53-54 samt Anderzén (1999), ss. 323-325. 
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Läsåret 1901‒1902 övertog LKAB alla kostnader för skolverksamheten.20 Den första lära-
ren som anställdes för att arbeta i Kiruna var Gottfrid Sjöberg (1877‒1937) som var utexami-
nerad lärare från landstingets seminarium och tjänstgjort i Kalixbygden sedan examen 1894. 
Han startade undervisningen i samhället hösten 1900 för de 51 eleverna.21 

Under perioden fram till hösteterminen 1903 lät Lundbohm för bolagets räkning finansiera 
inrättande av totalt åtta lärartjänster för Kirunas skolverksamhet.22 De första åren utförde 
lärarkåren även andra uppdrag i skolbyggnaden, som exempelvis eldning och snöröjning. För 
de tyngre göromålen och underhållsarbeten svarade bolagets byggnadsavdelning under led-
ning av överingenjör Lundgren. 

Att skolrådet fanns drygt sju mil från verksamheten ställde ofta till praktiska problem när 
snabba beslut skulle tas i löpande frågor. Med anledning av detta utökades skolrådet med en 
representant även från Kiruna samhälle 1901, då järnvägspastorn och senare komminister 
Nikolai Juliebø (1857‒1928) i Kiruna ingick i rådet. På detta sätt kunde verksamheten i Ki-
runa även få en representation i skolrådet.23 

Med den ökande aktiviteten i Kiruna kom snart krav på att ett eget skolråd skulle inrättas i 
samhället och i maj månad 1902 tillsattes därför en separat provisorisk skolnämnd i Kiruna. 
Sammansättningen blev att järnvägspastor Juliebø blev ordförande medan ingenjör Carl 
Asplund (1872‒1943) samt disponent Lundbohm utgjorde skolrådets övriga ledamöter. Detta 
skolråd verkade fram till att kyrkostämmans huvudort flyttades till Kiruna vintern 1912/13, då 
en ny skolnämnd tillsattes med en helt annan bakgrund än den tidigare i Vittangi. Den nya 
skolnämnden kom att domineras av representanter från Kiruna municipalsamhälle. 

 
Det nya skolrådet rivstartade sin verksamhet och höll sitt första sammanträde redan den 21 
maj 1902. Ur protokollet kan man utläsa att det mest angelägna var att tillse att undervis-
ningen bedrevs i ändamålsenliga lokaler: 

Söka utreda huru stort och till huru stort kostnadsbelopp särskildt skolhus på stadspla-
nen under närmaste framtiden bör och kan uppföras.24 

 
LKAB hade genom Lundbohms försorg redan under 1901 startat bygget av samhällets första 
skollokal vilken stod klar den 21 april 1902. Skolan fick namnet Bolagsskolan eftersom bola-
get stod för hela finansieringen.25 Lundbohm tillskrev stämman i Vittangi att LKAB: 

[f]ick vara medbestämmande vid tillsättande af de lärare som skola undervisa och bo i 
det nya huset.26 

 
Detta var en medveten strategi från Lundbohms och LKAB:s sida, då man ville ha ett starkt 
inflytande i egenskap av finansiär och kontroll över både byggnaden och verksamheten. Det 
ingick i Lundbohms strategi för det nya samhället, att bolaget skulle ha kontroll även över 
utbildningsmiljön. Ur ett patriarkalt perspektiv var strategin förväntad, eftersom bolaget med 
Lundbohm som vice ordförande i skolstyrelsen utövade full kontroll över utbildningsmiljön i 
samhället, och kunde styra utbildningsinsatserna efter egna långsiktiga behovet. 

Lundbohm var väl medveten om att bolaget skulle behöva stå för kostnaderna för under-
visning och lokaler fram till dess att organisationsformen för det nya samhället var beslutad, 

20 Anderzén (1999), s. 323. Jonsson Ranestål (1997), ss. 53. 
21 Frank (1950), s. 262. 
22 Jonsson Ranestål (1997), s. 55. Se även bilaga 4:3. 
23 Jonsson Ranestål (1997), s. 54. 
24 Skolnämnden Kiruna protokoll, 21 maj 1902. Kiruna kommun centralarkiv. 
25 Innan Bolagsskolan blev klar bedrevs undervisningen i en barack som SJ ägde, som även fungerade som gudstjänstlokal av 
statskyrkan. En kort period användes även ett även bostadshus B46, som provisorisk skollokal. Se även Brunnström (1981) 
Del II, s. 62. 
26 Skolnämnden Kiruna protokoll, 21 maj 1902. Kiruna kommun centralarkiv. 
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vilket även skulle innebära att samhället kunde erhålla skatteintäkter nog för att driva skol-
verksamheten. Eftersom majoriteten av de som uppehöll sig i samhället de första åren inte var 
skrivna på orten, fanns heller inte den nödvändiga skattebasen för en kontinuerlig finansie-
ring. 
 
Den första behöriga läraren som tillträdde en tjänst i den nybyggda folkskolan var Frans 
Landström (1873‒1969), som värvats av Lundbohm sommaren 1901 från Malmbergets sko-
lor. Landström fick som första uppdrag att sammanställa en förteckning över inventarier som 
behövde anskaffas till den nya skolbyggnaden. Lundbohm gav för detta i princip fria händer 
till Landström, som bland annat reste till hantverksutställningen i Gävle 1901, innan han blev 
anställd i Kiruna, för att bese det senaste inom möbler för undervisningsmiljöer.  

Här visade Lundbohm ytterligare en sida av sitt ledarskap, där han gav stort handlingsut-
rymme för en enskild person inom ett avgränsat område. Lundbohm litade på Landströms 
kompetens inom ansvarsområdet, vilket tydligt framkommer i Lars Madséns intervju med 
Landström i november 1952. Landström redogör för uppdraget han fick för att införskaffa 
nödvändiga inventarier till arbetet i den nyuppförda skolan och de besvär det innebar att sko-
lans administration fanns placerad i Vittangi: 
Landström: Den första uppsättningen av skolböcker fick jag kosta på, och det kostade ju inte så lite. 

Skolrådet var ju i Vittangi, och det var ju nästan omöjligt att komma i beröring med, det 
fanns ju ingen väg dit annat än över Gällivare. Och så hade dom inga pengar, så dom 
kunde inte bidra till kostnaderna för skolväsendet. 

 
Madsén:  Skulle inte bolaget göra det, hade det inte åtagit sig det? 

 
Landström: Ja bolaget betalte, men kommunen hade ju inga medel. Men nu hade bolaget lovat att 

betala lärarlönen och hålla lokal, men då hade vi som sagt inget material. Då framhöll 
jag det där för disponenten och undrade hur vi skulle bära oss åt, för det var ju omöjligt 
att komma någon vart annars. Han sa att ja kunde ju rekvirera materalet som behövdes.  

Jag skrev en förteckning på vad som i första hand behövdes det blev en lång lista, 
det var kartor och det var planscher och så där. Nu ville jag inte rekvirera det där utan 
vidare, utan han skulle få gå igenom rekvisitionen. Jag tänkte det kunde betraktas som 
ett missbrukat förtroende om jag skulle beställa det där, för det gick ju till ganska stora 
belopp.  

Ja vi fick ju så småningom skolmateriel, det vi behövde i första hand. Sedan behöv-
des det ju skolbänkar, och då hade jag ju varit på Gävle-utställningen271900, och där 
fanns utställd en skolbänk som hade fått mycket beröm, och jag framhöll det för dispo-
nenten och att det var Åtvidaberg som tillverkade den. Han ville då att jag skulle be-
ställa ett prov, så att han skulle få se på det, och jag gjorde det. Så uppdrog han mig att 
rekvirera skolbänkar, så vi fick en hel vangslast. 
 

Madsén: Då hade ni på tre år blivit ultramoderna? 
 

Landström: Ja det var redan första året, dvs. dom där skolbänkarna fick vi först under senare delen 
av vårterminen 1902. 

 
Madsén: Det var snabbt marscherat. Var disponenten speciellt intresserad av undervisningen? 

 
Landström: Ja han var mycket intresserad. Hade han inte varit det, hade det nästan varit omöjligt att 

komma någon vart.28 
 

27 Hantverksutställningen genomfördes i Gävle 1901. 
28 Lars Madsén LKAB-resan. Intervju med folkskollärare Frans Gustav Landström (1873-1969) 1952-11-24. 
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Av intervjun framgår två saker som tydligt visar att Lundbohm hade ett stort intresse och en 
stark vilja att utveckla utbildningsområdet, dels att Lundbohm hade ett stort engagemang i 
utbildningsfrågan eftersom han såg det långsiktiga perspektivet sett ur det patriarkala ledar-
skapet, dels att han gav ett stort utrymme för Landström att verka inom sitt ansvarsområde. 
Samtidigt handlade skolfrågan även om en av huvudaktiviteterna i ett patriarkalt system, 
nämligen att sörja för kulturella anordningar som skolbyggnader och ta ansvar för själva ut-
bildningen. 

Skolrådet i Kiruna arbetade intensivt vidare med att planera för ytterligare skolbyggnader 
och dessas placering i samhället. Lundbohm hade i sin tidiga planering avsatt området strax 
söder om regleringsplanen i gränsområdet av LKAB:s bostadsområdes norra gräns, som ett 
område för allmän bebyggelse som skolor, sjukhus, brandstation med mera. Skolrådet tog 
också ett beslut i juni månad 1902 att beställa ett ritningsförslag till ett större skolhus än den 
nyligen uppförda Bolagsskolan.29 
 
Fostran till blivande medborgare 
Under perioden fram till att samhällets organisationsform var löst, arbetade Lundbohm med 
en övergripande strategi för utbildningsfrågan i samhället. Han var väl medveten om LKAB:s 
ökade behov av utbildad personal till verkstäder och gruvdriften. Samtidigt insåg han att alla 
ungdomar som växte upp i samhället omöjligt skulle kunna komma att beredas anställning hos 
LKAB. Därför var han mån om att bygga ett utbildningssystem där de individer, som inte 
började arbeta vid LKAB, kunde fortsätta studier till högre nivåer om intresset fanns. Man 
kan se Lundbohms strategi för utbildningsfrågan både som ett proaktivt ledarskapsutövande, 
där han långsiktigt förutsåg behovet av högre utbildning för gruvindustrin, samtidigt som det 
låg helt i linje med ett patriarkalt ledarskap att sörja för arbetarnas utbildning. 
 
Utifrån detta helhetsperspektiv startade Lundbohm sommaren 1905 i Malmfälten något som 
kan liknas vid dagens kommunala feriearbeten, nämligen småpojkslag. Elever vilka gått ut 
den allmänna folkskolan var i allmänhet i åldern nio år och skulle om förutsättningarna fanns 
kunna påbörja studier i den allmänna högre folkskolan, när de fyllt fjorton år.30 Tiden emellan 
de bägge skolformerna var en tid då ungdomarna inte hade någon ordnad sysselsättning. 
För att de inte skulle förslösa tiden och hamna i ”dåliga” aktiviteter, ordnade Lundbohm dessa 
småpojkslag för ungdomar som fyllt elva år. Lundbohm uttryckte sin oro över att ungdomarna 
gick sysslolösa och i en av Lundbohm författad promemoria till LKAB- styrelsen beskrev han 
det hela på följande sätt: 

Då någon vidare förvärfsmöjligheter utanför den, som Bolaget kan bjuda, icke finnes 
och knappast kan komma att uppstå, så kan det lätt komma att inträffa, att en stor del af 
de halvvuxna ungdomarne som lämna folkskolan, till följd af brist på passande arbete 
kommer att utvecklas på ett sätt som är mindre lämpligt, både för dem själfva och för 
samhället.31  

 
I småpojkslaget fick ungdomarna arbeta omkring sex timmar per dag, och de fick även betalt 
för detta. En dagsförtjänst kunde uppgå till omkring 0.50‒2.0 kronor/skift. Lönen delades upp 
i tre delar, där ynglingen erhöll en tredjedel, vårdnadshavaren en tredjedel och den sista 
tredjedelen av lönen sattes in på ett räntebärande konto som bolaget höll.32 Lundbohm ord-
nade så att verksamheten kunde fortgå även fortsättningsvis, trots att det var en oplanerad 
kostnad för LKAB. Han skrev om detta till sin mor våren 1905: 

29 Anderzén (1999), s. 324. 
30 Med elever avses här endast pojkar, helt i linje med det patriarkala systemets huvudkriterier. 
31 Lundbohm (1904) Promemoria rörande skolförhållanden. 1904-11-20. LKAB:s arkiv Kiruna.  
32 Eriksson (1991) Avsnitt I, s. 406.  

                                                           



S i d a  | 119 

Här är en otrolig mängd ungar, ej mindre än 51233 i skolan och väl ännu flera som ej 
hunnit dit. Skolbarnens antal ökas med omkring 100 om året.  

Om sommaren springa dessa omkring som vildar till stor fara för dem sjelfa och för 
det växande samhället. För att i någon mån minska olägenheten däraf har jag i sommar 
tagit mig för att använda ett antal, f.n. omkring 70 för allehanda slags arbeten. En del 
rensar skogarna från kvistar och skräp, sågar torra grenar m.m., en annan afdelning gör 
vägar i de blifvande parkerna och de öfriga sköta om trädgårdsarbetet vid bostäderna. 
Alla ha betalt och alla arbeta med den största ifver och glädje, så att jag väntar mig ett 
mycket gott resultat av detta.  

Det är också mycket roligt att se huru dessa små människor småningom åstadkomma 
att det blir ordning, der föräldrarna ej bry sig om det. Det värsta blir att kunna hålla dem 
med arbete, ty nu börja 9 och 10 åringarna att vilja vara med, men jag hoppas det skall 
gå för sig.34 

 

 
Bild 17. Småpojkslaget i arbete med stenrensning i Bolagsområdet. 

 
Foto: Borg Mesch, 1918. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 

 
 
Lundbohm såg utbildningsfrågan tillsammans med bostadsfrågan, som de viktigaste fak-
torerna för att rekrytera kompetent arbetskraft och för att öka de anställdas vilja att stanna 
kvar vid företaget och på orten. Omsättningen på anställda i företaget var nämligen hög de 
första tio åren mellan 1900‒1910, då medeltiden för en anställning låg på ca 2½ år. Nackdelen 
med den höga omsättningen var att den medförde stora problem i produktionen och i kontinu-

33 Se bilaga 4:3. 
34 Brev från Hjalmar Lundbohm till moder Augusta Lundbohm (1827-1912). 1905-05-03. LKAB:s arkiv brevsamling Kiruna. 
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iteten för teknikutvecklingen i gruvan och dess verkstäder, medan en av fördelarna var att den 
goda tillgången på arbetskraft höll lönekostnaderna nere för bolaget.35 

För att ytterligare stärka utbildningsmöjligheterna för ungdomen i Malmfälten, nu inräknat 
även flickor, och samtidigt säkra kompetensförsörjning för LKAB, införde Lundbohm 1905 
en ny form av högre folkskola i Kiruna. Skolformen innebar att direkt efter avslutade folk-
skolestudier fick eleverna läsa treåriga kurser med naturvetenskapliga ämnen baserade på 
praktisk undervisning.36 
Det som i huvudsak fördröjde uppförandet av nya skolbyggnader i samhället var den dittills 
olösta frågan om samhällets organisationsform. I huvudsak diskuterades organisationsfor-
merna köping eller municipalsamhälle som kommunal enhet, vilket skulle omfatta stadspla-
nen inklusive Kiirunavaara, Luossavaara och Tuolluvaara gruvområden med bebyggelse, samt 
SJ:s bostadsområden. 37 Formen av organisation var avgörande i fråga om skatteintäkter för 
det nya samhället och i förlängningen storleken på driftskostnaderna för den kommunala in-
frastrukturen.  

För LKAB:s del var man emot ett bildande av köping eftersom man då skulle förlora större 
delen av kontrollen över samhällsutvecklingen, samtidigt som bolaget skulle vara tvingat att 
erlägga sin produktionsskatt direkt till köpingens gemensamhetskassa. Sett ur bolagets per-
spektiv var detta en orimlig lösning. LKAB förordade genom Lundbohm en municipal organi-
sationsform, där bolagets domäner skulle vara undantagna beskattning, helt och hållet. 
 
I avvaktan på vilken organisationsform som skulle bli gällande för det nya samhället var den 
enda lokala ”myndigheten” med delegation, den sedan 25 april 1900 bildade byggnadsnämn-
den. I nämnden ingick tre ledamöter utsedda av Kunglig Majestäts befallningshavare (K.B.) 
det vill säga landshövdingen. Byggnadsnämndens förste ordförande var överingenjör Lund-
gren och de övriga två ledamöterna var extra länsman August Ohlsson (1865‒1930) samt 
baningenjör Emanuel Holmgren (1858‒1936). 
 
Den 22 mars 1902 beslutades på kommunalstämman i Kiruna samhälle att utse två delegater 
att ingå i den kommitté som skulle påbörja arbetet med att, genom ett avskiljande från Jukka-
sjärvi kommun, grunda i första hand en egen kommun. Beslutet konfirmerades senare på kyr-
kostämman i januari 1903. Kommittén var sammansatt med utgångspunkt från den 5 000-gra-
diga fyrkskalan, vilket innebar att den majoritet som berördes mest av frågan, det vill säga 
befolkningen boende på Kiruna stadsplan var i minoritet i kommittén och endast företrädd av 
en person, Lars Jansson(1868‒1922). 

De två delegaterna som fick representera det nya samhället, blev ingenjör Asplund och 
gruvarbetaren Lars Jansson. Arbetsgruppen utökades senare efter kyrkostämmans samman-
träde i januari med handlare Carl Hannu från Kiruna, länsman August Ohlsson från Kiruna, 
samt Hjalmar Lundbohm. Representationen från Kiruna var starkt viktad till LKAB:s fördel, 
genom fyrksystemet. 

Från Vittangi valdes handlare Emil Wikman, kronolänsman Frans Bergström (1870‒1947), 
folkskollärare Abraham Johansson (1856‒1949), samt hemmansägarna Josef Andersson Lahti 
(1847‒1934) och Vilhelm Johansson Hansi (1856‒1930). De valda från Vittangi represente-
rade de största markägarna i kommunen och hade en stark röstviktning.  

35 Eriksson (1991) Avsnitt I, s. 196. 
36 Hjalmar Lundbohm Hjalmar, Kiruna 1910. (Stockholm 1910), ss. 10-12. 
37 Köping är en ort med speciella rättigheter, men som till skillnad från städer inte hade stadsrättigheter. Organisationsformen 
köping hade möjlighet att beskatta både privatpersoner och dess ägande av fastigheter, såväl som företag. Municipal är en 
tidigare benämning på tättbebyggda områden på landsbygden, som inte utgjorde egna kommuner men där vissa regler för 
städer tillämpades, t.ex. rätt till viss beskattning. Kiruna municipalsamhälle kom att ligga inom det vidsträckta Jukkasjärvi 
kommun. 
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I kommittén ingick även samerna Olof Olafsson Tuuri f 1857 från Talma, Mikel Mickels-
son Inga (1839‒1910) från Kaalasvuoma samt Mickel Mickelsson Nia (1850‒1912) från 
Gabna. Samerna hade ingen rösträtt i kommittén utan var valda som representanter från de 
aktuella samebyarna.38  
 
Kommittén kan ses som en spegel såväl av ett kolonialt system som ett klassamhälle. Sett ur 
ett kolonialt perspektiv låg den beslutande parlamentariska makten hos exploatörerna, där 
ursprungsfolket inte hade rösträtt, och ur ett klassperspektiv var den breda massan underrepre-
senterad genom fyrkskalans reglering. Det var ett stort problem för den växande befolkningen 
i Kiruna att majoriteten hade så litet inflytande rent parlamentariskt. En som uppmärksam-
made detta vid sitt besök på plats i Kiruna var Kata Dalström, som beskriver tillståndet i sin 
bok På härjartåg kors och tvärs genom Sverige I. Åren 1900-1903. Hon formulerade sig rakt 
och målande om systemet vid besöket 1900. Med nybyggarfolket menar hon de boende inom 
stadsplanen: 

En olycka är även, att Kiruna i kommunalt hänseende hör under Vittangi, som ligger 8 
mil därifrån. Helt naturligt kan ej nybyggarfolket resa dit, utan på stämmorna avgöres 
allt av bolaget och prästen, såsom det för resten under fyrkväldets spira är lite varstans, 
småfolket hålles utanför! Ja man blir förbittrad, bara man tänker därpå!39 

 
För Lundbohms vidkommande var detta en balansgång mellan dels hans ställning som ledare 
och förvaltare av ett patriarkalt system och dels hans vilja att utöva ett ledarskap, där fokus på 
rationella lösningar såväl för bolaget som för samhällets innevånare var det primära.  
 
Tuolluvaara får egen skola 
I avsaknad av egen administration vid TGA, blev även infrastrukturen och samhällsuppbygg-
naden lågt prioriterad av den inlånade arbetsledningen vid TGA. En annan försvårande om-
ständighet var att Tuolluvaara även låg utanför det nyligen beslutade municipalsamhället Ki-
runa. I praktiken utnyttjade de boende i samhället Tuolluvaara den infrastruktur som byggts 
upp i Kiruna. De skolpliktiga barnen fick gå de drygt fyra kilometrarna till skolhusen inne i 
Kiruna varje dag, vilket vållade stora problem för familjerna, i synnerhet vintertid. 

 
De allra flesta boningshus i Tuolluvaara samhälle före första världskrigets utbrott, var upp-
förda på privata initiativ. Varken TGA, eller Lundbohm, visade någon vilja att lösa de infra-
strukturella frågorna, eftersom det var en oskriven överenskommelse att de boende och an-
ställda i Tuolluvaara kontinuerligt utnyttjade infrastrukturen inne i Kiruna.  

Men det största behovet var ändå en byggnad för folkskolan i Tuolluvaara samhälle. Ge-
nom Lundbohms initiativ gick TGA till slut in och delfinansierade en skolbyggnad som kunde 
invigas våren 1915. Skolbyggnaden var väl tilltagen och innehöll även en skollärarbostad på 
övervåningen. På nedre plan inrättades två traditionella lärosalar, samt en slöjdlokal för poj-
kar. Undervisningen integrerades i municipalsamhällets organisation, vilket innebar att lä-
rarkåren i Tuolluvaara även kom att lyda under rektor Björkman. 

38 Frank (1950), ss. 154-155. 
39 Kata Dalström, Härjartåg. Kors och tvärs genom Sverige åren 1900-1903. (Stockholm 1914), s. 48. 

                                                           



S i d a  | 122 

 

 
Bild 18. Hjalmar Lundbohm besöker en lektion i den nybyggda folkskolan i Tuolluvaara 
gruvsamhälle, och följer intresserat undervisningen. 
 

Foto: Borg Mesch, 1915. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
 
Vetenskap och turismen 
Redan innan järnvägen var klar till den norska atlantkusten senhösten 1902 hade främst geo-
loger startat de vetenskapliga undersökningarna av den lappländska fjällvärlden. I synnerhet 
två personer i Lundbohms bekantskapskrets var pionjärer inom vetenskap och turism. I Lule 
lappmark var professorn i geografi vid Uppsala universitet, Axel Hamberg, den ledande pro-
filen inom den vetenskapliga verksamheten, där han främst använde Kvikkjokk som utgångs-
punkt för de vetenskapliga undersökningarna i Padjelanta och Sarek.40  

Den andra personen som arbetade med vetenskapliga undersökningar i den svenska fjäll-
världen var vännen och geologen Fredrik Svenonius. Svenonius hade tidigare arbetat med 
Lundbohm bland annat inom SGU:s apatitkommission, främst i Torne lappmark, samt inom 
Svenska Turistföreningens verksamhet. Dessutom hade Lundbohm, Hamberg och Svenonius 
många gemensamma intressen, både inom vetenskap och inom den framväxande turismen: 
exempel på detta är att alla tre var medlemmar i Sällskapet Idun, STF samt De Svenska Fjäll-
karlarnas klubb. I och med att järnvägen nu öppnats även för persontrafik sommaren 1903 i 
kölvattnet av industriexploateringen, skapades bättre möjligheter att färdas in i fjällvärlden, på 
ett någorlunda bekvämt sätt.  
 

40 Gunnar Hoppe, ”Axel Hamberg”, ingår i Sarek, Arktis och akademisk vardag. En bok om geografen Axel Hamberg. 
Minnesteckning vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 31 mars 1980. Publicerad i Red Lars 
Andersson. ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och historia. 94. 
Edita Västra Aros, Västerås. (Västerås 1980), s. 13.  
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Lundbohm medverkade till förvärv av ett antal byggnader längs järnvägens sträckning Malm-
berget‒Riksgränsen, vilka hade använts som förläggningar och befälsmässar vid banbygget. 
Sammanlagt var det fyra byggnader som SJ sålde eftersom man inte hade behovet av dem 
längre nu när järnvägen var klar. För STF:s räkning förvärvades byggnader i Kalixfors, Abi-
sko och Katterjokk41 och för den nya verksamheten Vassijaure Vetenskapliga station, 
anskaffades en byggnad i Katterjokk.42 Det var Lundbohms personliga engagemang inom 
STF, där han blev medlem redan 1888, och hans nära vänskap med Fredrik Svenonius som 
gjorde att han bidrog till byggnadsförvärven.43  
 

 
Bild 19. Abisko turiststation med annexet vid Abiskojokk. Annexet var tidigare bostad för 
kraftverkspersonalen. Själva turiststationen var från början en byggnad från järnvägsbygget, som 
Lundbohm förvärvade till STF 1903. 
 

Foto: Borg Mesch, 1907. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
 
STF startade en omfattande verksamhet i den nyförvärvade byggnaden i Abisko vilket även 
blev den första turiststationen i området. I och med denna etablering öppnades fler möjlig-
heter till fjällturer för en större grupp besökare i området. I Kalixfors inrättades en mindre 
station med övernattningsrum, som blev den nya utgångspunkten för turistströmmarna till 
Kebnekajse. För Katterjokks del inrättades i en av de före detta befälsmässarna en övernatt-
ningsstation med ett flertal bäddar. Alldeles intill denna byggnad inreddes i den andra befäls-
mässen den första vetenskapliga stationen. Senare lät Lundbohm även bekosta flytten och 

41 Orterna Vassijaure respektive Katterjokk sammanblandas ofta i litteraturen. Exempelvis benämns Katterjokk ofta som 
gamla Vassijaure. Detta beror främst på att i samband med elektrifieringen av Riksgränsbanan, så koncentrerades 
verksamheten kring praktiska och administrativa arbetsuppgifter till Vassijaure. 
42 Eriksson (1978), s. 48. 
43 Persson (2013), s. 31. 
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upprustningen av en barack från Sjangeligruvan, som han skänkte till STF 1907. Stugan blev 
den första övernattningsstugan i Abiskojaure för STF. 

 
Lundbohms intresse för vetenskapliga undersökningar synes ha utvecklats i samband med att 
den vetenskapliga stationen etablerades i Katterjokk. Ett exempel på detta är hans observation 
att en tydlig kulturpåverkan av växtligheten var synbar i Kiruna samhälle redan sensommaren 
1903, då stora omlastningar av höleveranser skedde kring Kiruna järnvägsstationsområde för 
vidare leverans till de nödställda byarna runt Kiruna i samband med missväxtåret 1903. Där-
för finansierade Lundbohm två mindre växtinventeringar som genomfördes av Gunnar An-
dersson (1865‒1928) och dennes bror Gotthard Birger (1879‒1931) i Kirunaområdet, vars 
resultat senare kom att ligga till grund för den stora inventeringen av kulturpåverkan i växt-
ligheten i Kiruna centralort som Lundbohms gode vän Herman Simmons (1866‒1943) sva-
rade för med LKAB och Lundbohm som beställare och finansiärer.44 Detta arbete ledde till ett 
annat synbart projekt som kopplas till Lundbohms vetenskapliga ambitioner, nämligen 
LKAB:s laboratorium som inrättades 1901 i den tidigare mässen och förmansbostaden B:8.  

Detta laboratorium bedrev genom Lundbohms försorg växtodlingsförsök i den östra delen 
av LKAB:s bostadsområde. Lundbohm, som var intresserad av olika växttyper, ville utreda 
vad som på sikt kunde odlas av både nyttoväxter och främmande trädslag i det karga klimatet 
som det nya samhället Kiruna skulle utvecklas i. På kort sikt medförde detta intresse att 
Lundbohm till och med lät plantera exotiska trädslag i omedelbar närhet av sin egen bostad. I 
korrespondens framkommer Lundbohms intresse för dessa odlingsförsök när han erhåller frön 
till bland annat kalifornisk gran Abies Concolo, från trädgårdskonsulenten i Luleå, som han 
låter plantera i omedelbar närhet av disponentbostaden i Kiruna. 
 
Ytterligare exempel på initiativ som Lundbohm tog för att få till stånd forskning, är de förslag 
som han själv lämnade angående renbetet i promemorior till civildepartementet, efter att själv 
ha finansierat en undersökning om renlavsbeståndet i delar av Torne lappmark. Laboratorie-
verksamheten i B:8 var i första hand inriktad på analys av de olika malmkvalitéerna som 
skulle bestämmas innan utfrakt från gruvan i Kiirunavaara, men Lundbohm införde även olika 
seriemätningar av meteorologiska data, likt de som gjordes på den naturvetenskapliga stat-
ionen i Katterjokk/Vassijaure. Förutom detta utfördes på Lundbohms initiativ även växt- och 
vatteninventeringar av både närområdet där samhället etablerades, men även i mer avlägsna 
områdena där främst fisket och växtpåverkan studerades.  
 
Folkbildning för det nya samhället 
Förutom konsten som en av komponenterna att integrera kulturen i samhället, engagerade sig 
Lundbohm tidigt även av folkbildningen för att nå fram med de olika kulturverksamheterna i 
samhällsbygget. Redan 1902 igångsattes på Lundbohms initiativ en aktiv folkbildningsverk-
samhet genom Kiruna Föreläsningsanstalt, där han använde sig av sitt nätverk för att garan-
tera en hög konstnärlig höjd på aktiviteterna. Föreningen fick en bred uppslutning redan från 
början då bland andra Gruv avd 12, Metalls avd 105, Träs avd 69, IOGT-logen, Blåbandföre-
ningen samt NOV-logen var medstiftare. Lundbohm själv blev föreningens förste ordförande 
och föreståndare.45 Efter några år hade varje liten by i med självaktning i Kirunaområdet en 
egen föreläsningsförening, som kunde stå som arrangör för de folkbildare som genom Lund-
bohms försorg engagerades. Lundbohm såg folkbildningen som ett viktigt verktyg för att öka 
bildningsnivån bland alla innevånare i det nya samhället. Lundbohm insåg även kopplingen 

44 Herman Gustaf Simmons, Floran och vegetationen i Kiruna. Vetenskapliga och praktiska undersökningar i Lappland. 
Anordnade af Luossavaara - Kiirunavaara Aktiebolag. Nordiska bokhandeln. (Stockholm 1910), s. 11. 
45Källa: Arkiv- och föreningsinventering Kiruna kommun Del 2. Folkrörelsernas Arkiv Norrbotten. 1991, s. 48. 
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mellan en välutbildad arbetskraft och en kontinuitet i yrkeskompetensen, vilket även i slutän-
den ledde till fler fastboende i samhället. Att arbetarna och tjänstemännen hade en rik fritids-
verksamhet som även kunde leda till kompetenshöjning genom folkbildning, såg Lundbohm 
som en stark rekryteringsfaktor. Förmodligen var det intryck från bland annat bröderna Le-
everholmes system för folkbildning i Port Sunligth, som var förebilden i Lundbohms strävan-
den. Lundbohms personliga engagemang för folkbildningen grundades med största sannolik-
het i vänskapen med prins Eugen, som var en av grundarna till den nationella organisationen 
för folkbildning i Sverige. Lundbohm deltog tidigt i folkbildningsverksamheten under sin tid 
då han bodde i Stockholm. 

Verksamhetsåret 1903 tycks ha varit ett särskilt aktivt år för folkbildningen, inte bara i Ki-
runa utan även i delar av övriga länet. Lundbohm arbetade på så sätt att alla föreläsare han 
engagerade till Kiruna erbjöd han även att föreläsa i Luleå och andra orter. En föreläsare som 
tycks ha vållat en smärre debatt var professorn i zoologi vid Stockholms högskola och nära 
vännen till Lundbohm Vilhelm Leche (1850‒1927). 

I en brevkorrespondens med lektor Carl Svedelius (1861‒1951) i Luleå, framkom det att 
Svedelius ansåg att Leches darwinistiska åsikter kolliderade med de kristna grundvärdering-
arna, varför han ställde sig tveksam till att Leche skulle föreläsa för allmänheten i Luleå. I 
sammanhanget kan det även vara intressant att notera att ämnet som Leche föreläste i, även 
handlade om den svenska rasbiologins utveckling. Leche kom förövrigt att bli förste ordfö-
rande i föreningen Svenska sällskapet för rashygien, som bildades i Stockholm 1909. 

I ett svarsbrev några dagar senare skrev Lundbohm att föreningen i Kiruna tar kostnaderna för 
Leche och dennes föreläsningar i Kiruna. För att undvika att skapa konflikt i frågan, re-
dogjorde Lundbohm även för den fortsatta planeringen: 

Jag har skrifvit till Leche och bedt honom telegrafiskt underrätta mig om han vill före-
läsa i Luleå den 12 o 13 Sept samt uppgifvit edra pris och bedt honom genast telegra-
fera huru det blir, hvarefter jag skall telegrafera till eder. Hit kommer han nog i alla fall. 
Vi Kirunaföreningen få betala hans resa ty eljest gå det ej ihop med kostnaderna. 

Till pastor Bore har jag icke skrifvit, då jag af edert bref fann att han var obenägen 
och då jag icke vill utöfva något slags tryck på någondera - och allra minst på Leche. 
Han föreläser Darwinistiskt och att bedja honom ej göra detta är detsamma som att 
bedja honom ej komma.  

För oss här i Kiruna tror jag att dessa föreläsningar skola blifva mycket välkomna, 
och jag vet att de äro synnerligen intressanta. Säkerligen blifver de uppskattade äfven i 
Luleå, men om Herr Lektorn hyser den ringaste farhåga i detta afseende, hvilket jag 
tyckt mig skymta i något föregående bref, så ber jag att ni icke skola låta påverka eder 
af några hänsyn mot oss ty jag kan utan obehag bedja L. resa direkt hit. Jag är af samma 
mening som ni, att föreläsningarna böra anordnas på bestämda tider om det låter sig 
göra. Detta möter dock stora svårigheter om vi vilja ha hit lärare, annan tid än somma-
ren. 

Att jag afgjorde saken med Leche för tidigt beror på ett telegram från eder hvilket 
liksom brefkortet 18/8 gaf mig den bestämda uppfattningen att både Luleå, Boden o 
Gellivare ville ha honom.46 

 
Lundbohm skrev samma dag till vännen Leche och presenterade en reseplan för honom, samt 
hur föreläsningsturnén skulle genomföras. I brevet framskymtar även Lundbohms ställnings-
tagande i fråga om ämnesval och resonemanget om lämpligheten att föreläsa inom ämnet i 
Luleå: 

Broder Leche! 

46 Brev från Hjalmar Lundbohm till Carl Svedelius (1861-1951) i Luleå. 1903-08-26. LKAB:s arkiv Kiruna brevsamling. 
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Ändtligen, efter ett långvarigt telegraferande fram och tillbaka har det lyckats mig 
att få besked från Luleå om dina ifrågasatta föreläsningar och derom har jag idag tele-
graferat till dig.” 

Ett tredje sätt vore - om du är mera intresserad af dig sjelf och oss än af Luleå - att 
komma hit när du vill och när och hvart du vill och slopa Luleå - men i sådant fall 
måste jag ha besked genast för att kontramandera i Luleå, hvilket ju är i någon mån 
ohöfligt men likväl utförbart. 

Föreningarne här brukar betala 40 kr för en och 70 kr för två föreläsningar, då före-
läsaren sjelf bekostar resan.47 I detta fall ikläder sig Kirunaföreningen de öfverskjutande 
kostnaderna så att du får hvad du ansåg lämpligt. 

Telegrafera genast hvad du beslutar, ty jag måste annonsera. 
Låt mig också veta om du kommer ensam eller om du har sällskap med dig. 
Ämnen: Om du sjelf vill bestämma blir jag tacksam. Hvad du kan ge oss om men-

niskans utvecklingshistoria, de rudimentära organen, de äldsta menniskorna och hjertat 
på två föreläsningar - det vilja vi ha. Luleåborna tåla nog ej sanningen så bra som vi. 

Din vän 
Hjalmar Lundbohm.48 

 
Lundbohms folkbildningssträvanden ledde till att han 1904 även tog initiativet till att bilda 
Norrlands bildningsförbund, med samma upplägg som det i Stockholm 1903 bildade Folk-
bildningsförbundet,49 vilket blev en samlande organisation för olika bildningsförbund och 
föreläsningsföreningar. Det är tydligt att Lundbohm var genuint intresserad av folkbildningen, 
med anledning av hans breda engagemang i frågan. Samtidigt skall man se Lundbohms folk-
bildningssträvanden som ett utryck för det patriarkala ledarskapet, där folkbildningsverksam-
heten dels ingick i uppbyggandet av företagets image och dels bidrog till den allmänna kom-
petensutvecklingen för personalen. 
 
Etableringsfasen 
När Lundbohm blev permanent boende i Kiruna, kom han även att locka sin bekantskapskrets 
av konstutövare till Kiruna, för att på plats både utöva konstnärskapet och lämna synliga spår 
både samhällsbygget och gruvverksamheten.  
 
Konsten för samhället 
Ett av de mer konkreta exemplen på hur Lundbohm integrerade den exklusiva konsten i män-
niskors vardag i det växande samhället Kiruna, var när han ordnade så att Konstnärsförbun-
dets jubileumsutställning i Uppsala även visades i Kiruna sommaren 1904. Utställningen i 
Uppsala var ett initiativ från Studentföreningen Verdandi där man genom folkbildningsverk-
tyget ville ge möjlighet för studenter och arbetare att bese god samtidskonst.50 Lundbohm, 
som varm anhängare av folkbildning, blev mycket entusiastisk över konceptet, ställde frågan 
till gode vännen Nordström, som var ordförande för Konstnärsförbundet, om möjligheten 
fanns att genomföra samma utställning i Kiruna, med samma ändamål, att nå den breda mas-
san. Lundbohm lovade dessutom att stå för både lokal och kostnad för projektet, om Konst-
närsförbundet accepterade förslaget.  

47 Lundbohm betalade betydligt mer än vad Folkbildningsförbundets praxis var, till de föreläsare som gästade Malmfälten. 
Enligt Folkbildningsförbundet var normalarvodet 25 SEK för en föreläsning.Källa, Fredrik Hjelmqvist, Stockholms 
stadsbibliotek och några ord om ett modernt stadsbiblioteks uppgifter. (Stockholm 1928), 22. 
48 Brev från Hjalmar Lundbohm till professor Jakob Vilhelm Ebbe Gustaf Leche (1850-1927). 1903-08-26. LKAB:s arkiv 
Kiruna brevsamling.  
49 Andrén (1989), s. 37. 
50 Ibid, s. 62. 
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Nordström bejakade förfrågan från Lundbohm och det beslöts att genomföra projektet un-
der sommaren 1904, med blåmålaren Eugéne Jansson (1862‒1915) som ansvarig för uppbyg-
gandet av utställningen på plats i Kiruna.51 

Förutom Konstnärsförbundet inbjöds även på Lundbohms förslag konstnärer som inte var 
medlemmar i opponenterna.52 Att Lundbohm lyckades få utställningen till Kiruna ansågs som 
sensationellt eftersom den endast avsåg att visas i Uppsala. Anledningen torde ha varit att 
Lundbohm var respekterad bland konstnärerna som en aktiv mecenat, därtill kunnig och in-
tresserad av konsten som uttrycksmedel även inom industri- och samhällsplanering. 

Lokal för utställningen blev Bolagsskolans bibliotek, med måtten nio gånger sex meter. Att 
skolans stora samlingslokal inte kunde användas berodde på att den periodvis även användes 
som gudstjänstlokal, i avsaknad av statskyrkolokal i samhället. Att det blev biblioteket i sko-
lan, hänger samman med att skolans samlingslokal periodvis även användes som gudstjänst-
lokal, i avsaknad av statskyrkolokal.53 

I början av juni månad 1904 reste Jansson upp till Kiruna och påbörjade arbetet med att 
montera utställningen. Biblioteket hade stora fönster med kraftfulla ljusinsläpp som Jansson 
klädde in med tunna gardiner för att dämpa det starka ljuset. Väggarna draperade Jansson med 
papp för att skapa neutrala ytor för den exponerade konsten. En gest av Lundbohm som vi-
sade hans stora personliga intresse för folkbildning och konst, var han beslöt i sann folkbild-
ningsanda att alla intäkter från utställningen skulle tillfalla just biblioteksverksamheten.  
 
Utställningen i Kiruna fick stort genomslag i pressen som lovordade både utställningen och 
sättet den genomfördes på. Utställningen var inte en försäljningsutställning utan inriktades 
helt på folkbildnigsperspektivet där bland andra Lundbohms vän konsthistorikern och peda-
gogen Carl Laurin (1868‒1940) höll ett antal föreläsningar, bland annat med rubrikerna ”Ut-
veckling i konsten”, ”Carl Larsson, Anders Zorn och Bruno Liljefors”. De tre konstnärerna i 
rubriken var även representerade på utställningen.  

Laurin som vistades i Kiruna under merparten av utställningsperioden, ger i en skildring en 
god bild av Lundbohms representationsförmåga som ledare under vistelsetiden. Laurin hän-
fördes liksom övriga besökare av det ständiga ljuset i juli och imponerades av Lundbohms 
gästfrihet, som tycktes sträcka sig långt över bolagets egna domäner. Samtidigt som Laurin 
vistades i Kiruna, var även dåvarande statsminister Boström (1842‒1907) med dottern Eva 
(1885‒1971) där som personliga gäster hos Lundbohm. Laurin skriver: 

När jag kom till Kiruna, som nu i juli låg hela dygnet så ljust och varmt, bodde jag först 
på bolagets hotell och såg genast, att Lundbohms anda räckte överallt. Jag ansåg mig ej 
vara ordgrannlaga, om jag frågade hotelljungfrun, hur chefen var, ty jag kände hans 
amerikanska chevalereska uppträdande mot allt vad kvinnfolk hette. »Den bästa som 
finns» svarade hon, och då jag sedan gjorde mig underrättad om samma sak hos en av 
ortens folkskollärarinnor, svarade hon: »Ja, ber man honom om en orgel, så ger han 
den.» Samtidigt med mig var den store Boström där uppe, och jag hörde av hans be-
hagliga dotter Eva, som var med honom, att de först och med mycket skäl blivit förvå-
nade, då Lundbohm stannade framför en stuga och sade: »Här bor jag.» men var man 
väl inne, så såg man, att man kommit rätt och var hos en rik man och en särskilt mot 
damer hänsynslöst frikostig herre, hos en mäktig man, som telefonerade eller telegrafe-
rade vare sig någon gäst behövde någon särskild sorts hårnålar från huvudstaden eller 
någon vinsort, som ej redan låg i den välförsedda källaren. Jag var hos Lundbohm en 
vecka, och alla dagar utom en var det stor diner med gäster från alla länder.54  

51 Strömbom (1965), s. 236. 
52 Andrén (1989), s. 63. 
53 Ibid, s. 63.  
54 Carl G Laurin, Minnen. 1898-1908. P.A. Norstedt & söner, (1931 Stockholm), s. 293. 
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Liksom Lundbohm själv hade hans vän, finansmannen Ernest Thiel, lånat ut ett antal verk ur 
sin egen privata samling till utställningen. Totalt omfattade utställningen tjugonio målningar, 
teckningar, grafiska blad och femton skulpturer. Utställningen blev en stor framgång, även 
publikmässigt. Av stadens ca. 3 000 innevånare löste närmare 900 personer biljett till utställ-
ningen. Signaturen T-n skriver en mycket positiv recension i Norrbottens Kuriren den 23 juni 
1904: 

Med aktning och tacksamhet lämnar man denna Lapplands första konstutställning, ej 
utan förhoppningar, att densamma skall medföra en väckelse hos ungdomen, framtids-
folket, hvilket i synnerhet om sådana tillfällen förnyas skall få ögonen öppna för en 
rika, aldrig sinande källa till konstnärlig alstring, som äfven Norrlands och Lapplands 
storslagna natur erbjuder. 55 

 

 
Bild 20. Bild tagen i samband med 1904-års konstutställning i Kiruna. Utställningen var förlagd till 
Bolagsskolans bibliotek. På bilden syns verk av bland andra Bruno Liljefors, Axel Jerndahl, Per 
Hasselberg med flera. 
 

Foto: Borg Mesch, 1904. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
 
Startfältet av de som var representerade vid utställningen var imponerande. Här deltog med 
skulptur: Carl Eldh (1873‒1954), Christian Eriksson och Aron Jerndahl (1853‒1936). Med 
måleri: Richard Bergh, Eugéne Jansson, Nils Kreuger, Bruno Liljefors (1860‒1939), Karl 
Nordström, Herman Norrman (1864‒1906). samt Carl Wilhelmson (1856‒1928). De inbjudna 
gästerna var: Prins Eugen, Albert Engström, Carl Larsson samt Anders Zorn.56 

55 Norrbottens Kuriren 1904-06-23. 
56 Andrén (1989), ss. 147-148. 
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Succén upprepades även sommaren 1905, då även Konstnärsförbundets utställning visades i 
Kiruna. Konceptet var detsamma, att pedagogiskt visa konsten i folkbildningens anda med 
föreläsningar.  

Utställningen blev en aning mer omfattande denna gång och presenterade trettionio mål-
ningar, teckningar, grafiska blad och tio skulpturer. Vid denna utställning var följande konst-
närer representerade. Med skulptur: Carl Eldh, Christian Eriksson, Per Hasselberg samt Aron 
Jerndahl. Med måleri: Björn Ahlgrensson (1872‒1930), Aron Gerle (1860‒1930), Gösta von 
Hennigs (1866‒1941), Eugéne Jansson, Nils Kreuger, Bruno Liljefors, Fritz Lindström 
(1874‒1962), Herman Norrman, Axel Sjöberg samt Carl Wilhelmson. De inbjudna gästerna 
var denna gång Anders Zorn, Prins Eugén samt Carl Larsson.57 

En som året därpå, kommenterade dessa utställningar, men framförallt Lundbohms sätt att 
arbeta med kultur- och folkbildning i samhällsbygget var Hjalmar Branting (1860‒1925) som 
besökt Kiruna som gäst hos Lundbohm sommaren 1906. Han relaterar i sin redogörelse bland 
annat omfattningen av besöksantalet till 1905-års utställning - i förhållande till Stockholm: 

[s]itt enskillda intresse har L. f.ö. velat utsträcka till hela samhället i det han ombestyrt 
och bekostat konstutställningar i Kiruna – så pass besökta, trots allt efter hvad en kän-
nare sagt mig att de i proportion till folkmängd skulle svarat mot att 40 000 personer 
besett en utställning i Stockholm.58 

 
Dessa utställningar, tillsammans med folkbildningsinsatserna som Lundbohm initierade, bi-
drog till att bygga en gedigen grund för det rika konstlivet i Kiruna. Kopplingen som Lund-
bohm gjorde mellan kulturutövande och folkbildning, skapade även en medvetenhet hos inne-
vånarna i Kiruna om kulturens betydelse för ett samhälles attraktion. 
 
Konsolideringsfasen 
När beslutet kom om att Kiruna skulle bli ett municipalt samhälle investerade LKAB i om-
fattande byggnationer som skolor, sjukhus, brandstation och kyrkobyggnad. Det var samti-
dens mest efterfrågade arkitekter som genom Lundbohm lockades till att delta i samhällsbyg-
get. 
 
Arkitekturens avtryck 
Man kan nog påstå att det nya samhället Kiruna i sig – var ett konstverk. Främst uttrycktes 
detta i den geografiskt klimatanpassade stadsplanen, vilken var unik för sin tid. En väsentlig 
del av konstverket Kiruna var även byggnaderna, såväl industri- som bostadsbyggnader. För 
att åstadkomma både estetiskt tilltalande byggnader och praktiska lösningar, anlitade Lund-
bohm som vanligt arkitekter ur sin egen vänkrets. Förutom Wickman återfinns lämningar i 
Kirunas arkitektur av bland andra arkitektvännerna Ferdinand Boberg, Elis Benckert 
(1881‒1912), Lars Wahlman (1870‒1952), Carl Westman (1866‒1936) och SJ:s arkitekt 
Folke Zetterwall. Spåren efter de tre förstnämnda arkitekterna återfinns främst i delar av 
konstverket Lundbohmsgården B:2.  Utan Lundbohms engagemang och känsla för god estetik 
i byggfrågor, hade kanske inte dessa avtryck funnits i samhället. Lundbohm var noga med att 
de byggnader som bolaget uppförde skulle vara både praktiska och nydanande, ur ett både 
arkitektoniskt som mänskligt perspektiv. Byggnaderna skulle bebos av både arbetare och 
tjänstemän, så kraven på hög standard var en självklarhet för Lundbohm. Lika höga krav satte 
han på de offentliga byggnaderna, som skolhus, brandstation och övriga servicebyggnader. 

57 Andrén (1989), ss. 149-150. 
58 Ibid, Sid 102. 
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Men det främsta uttrycket i samhället Kiruna där även konstnärerna i Lundbohms nätverk 
återfinns, är naturligtvis Kiruna kyrka och dess vidstående klockstapel. Hela projektet med 
både klockstapeln och kyrkan är ett exempel på hur Lundbohm använde sig av sitt nätverk i 
ledarskapet för att genomföra dessa omfattande byggnadsprojekt. Som huvudarkitekt för både 
klockstapel och kyrka står G Wickman,59 men för detaljerna i utsmyckningen i de bägge 
byggnadsverken återfinns en hel rad av konstnärer och författare sammanbundna till Lund-
bohm. Till klockstapeln som stod klar för invigning 1907, kan knytas bland andra Christian 
Eriksson, Carl Eldh (1873‒1954), Albert Engström och i viss mån även August Strindberg.  
 

 
Bild 21. Klockstapeln invigdes den 29 mars 1907. Senare samma sommar målades stapeln med 
faluröd färg. 
 

Foto: Borg Mesch, 1907. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
 

Att klockstapeln uppfördes så lång tid före själva kyrkan hänger samman med att svenska 
statskyrkan, genom Lundbohm och LKAB, hyrde gudstjänstlokaler av de etablerade frikyr-
korna i samhället. Inom frikyrkorörelsen tillämpades dock inte klockringning vid gudstjänst 
akterna och detta saknade statskyrkans medlemmar, varför behovet påtalades för församling-
ens styrelse. Församlingsstyrelsen vände sig till Lundbohm med en begäran om att få en 
klockstapel uppförd, bekostad av bolaget. Lundbohms känsla och förståelse för helheten och 
hans argumentation inför bolagsstyrelsen att bygga ett samhälle för alla, påverkade förmodli-

59 Andrén (1989), s. 87. 
                                                           



S i d a  | 131 

gen att LKAB tillmötesgick församlingens begäran att uppföra klockstapeln. Dessutom var 
det en mycket ringa kostnad för bolaget för att befästa en maktposition i systemet. 60  
 
 
Ny skolform i bolagets regi 
Lundbohm konstaterade, i och med att innevånarantalet i samhället ökat kraftigt och därmed 
även barnkullarna, att skolfrågan var en viktig framtidsfråga för samhället och bolaget.61 
Lundbohm var väl medveten om att LKAB inte skulle kunna anställa alla ungdomar i sam-
hället, men samtidigt var LKAB i behov av utbildad arbetskraft i ett längre perspektiv. Lund-
bohm valde att hantera problemet genom att föreslå en helt ny form av högre folkskola, där 
elever, både flickor och pojkar, som fyllt tretton år skulle få möjlighet att bedriva skolgång 
istället för att vara sysslolösa och i värsta fall hemfalla till dagdriveri. I en skrivelse till skol-
styrelsen utvecklar han sina resonemang i frågan och beskriver problemet, men även som en 
proaktiv handling, föreslår en lösning på detsamma: 

Som bekant har Kiruna för närvarande omkring 4,000 innevånare, av vilka något över 
500 utgöras av skolpliktiga barn. Då nu den hit inflyttade befolkningen till övervägande 
del består av helt unga människor, så kommer med all säkerhet barnantalet att under de 
närmaste åren ökas betydligt, och därav följer, att ett för varje år växande antal barn i 
åldern 13-14 år kommer att utexamineras från folkskolan. 

I bolagets arbeten komma endast några få minderåriga att kunna erhålla syssel-
sättning, då det till och med är mycket svårt att åt något större antal ynglingar i åldern 
18-20 år giva ett arbete, som är avpassat efter deras kroppskrafter. Då vidare någon för-
värvsmöjlighet utanför den, som bolaget kan erbjuda, icke finnes och kan knappast 
komma att uppstå, så kan det lätt komma att inträffa, att en stor del av de havvuxna 
ungdomarna, som lämna folkskolan, till följd av brist på passande arbete komma att ut-
vecklas på ett sätt, som är mindre lämpligt både för dem själva och för samhället, såvida 
icke åtgärder vidtagas för att bereda dem sysselsättning, tills de komma till den åldern, 
att de kunna utföra gruvarbete eller söka arbete på annan ort. 

Intet torde vara mera ägnat att avhjälpa denna olägenhet än en skola, i vilken med-
delas undervisning åt gossar i praktiska läroämnen och eventuellt i något hantverk samt 
åt flickor i matlagning och kvinnlig slöjd, en skola, som kunde bereda de från folksko-
lan utexaminerade barnen sysselsättning i åldern 14-17 år samt giva en för deras verk-
samhet mera solid basis än den, som meddelas i folkskolan och i hemmen, där deras 
uppfostran ofta är bristfällig. En sådan skulle för övrigt kunna anordnas så, att de barn, 
som skola sändas till städernas högre läroverk, där kunna vinna den första utbild-
ningen.62 

 
Skrivelsen var, ett exempel på ett proaktivt ledarskapsutövande av Lundbohm då han genom 
en förebyggande insats söker motverka ett växande problem. Innan Lundbohm sände skrivel-
sen till skolrådet hade han redan rekryterat en enligt egen bedömning lämplig lärarkraft till 
den nya skolformen. Eftersom LKAB var finansiär av projektet behövde Lundbohm heller 
inte invänta åsikter från den kommunala skolnämnden i Vittangi, utan kunde agera i eget högt 
tempo i enlighet med bolagets intentioner. Den pedagog som Lundbohm handplockade till 
uppgiften var Emil Björkman f 1868 efter konsultationer med vännen Fridtjuv Berg 
(1851‒1916). Berg, som vid tillfället var riksdagsman för liberalerna, blev senare ecklesi-
astikminister i Karl Staaffs (1860‒1915) regering 1905. När Björkman rekryterades använde 
sig Lundbohm av sitt nätverk som i tidigare rekryteringar, som exempelvis när ingenjör 
Lundgren anställdes.  

60 Andrén (1989), s. 87.  
61 För befolkningsutveckling och antal skolpliktiga barn, se bilaga 4:2 och 4:3. 
62 Emil J Björkman, Kiruna högre folkskola i: Vetenskapliga och undersökningar i Lappland anordnade av LKAB. 
(Stockholm 1916), s. 5. 

                                                           



S i d a  | 132 

 
Lundbohm uppdrog åt Björkman att resa in till olika städer i Sverige och Tyskland för att stu-
dera olika skolsystem, som kunde ligga till grund för den nya skolformen i Kiruna, vilket 
medförde att det, när Björkman väl tillträdde sin tjänst, fanns ett genomarbetat förslag att ar-
beta med.63 Skolformen startade i provisoriska lokaler höstterminen 1905 med sammalagt 
arton elever, sexton flickor och två pojkar. Undervisningen kom att bli mer teoretisk inriktad i 
början än vad som var planerat, beroende på de bristfälliga lokalerna som inte medgav prak-
tisk undervisning i slöjd och hushållsgöromål. I takt med att skollokalerna byggdes ut och 
blev mer ändamålsanpassade utvecklades skolformen som den var tänkt från början, där de 
praktiska delarna även kunde tillämpas. Under hösten 1909 gjordes en omorganisation av ut-
bildningen, dels för att anpassas dels till LKAB:s långsiktiga behov, dels för att höja den teo-
retiska nivån som helhet. Efter omorganisationen omfattade Kiruna Högre Folkskola tre pa-
rallella avdelningar:  

- 3-årig Teoretisk avdelning, motsvarande kommunal mellanskola. 
- 4-årig Yrkesskola för gossar med trä- och metall. 
- 2-årig Husmodersskola.64 

Omorganisationen synes ha blivit en lyckad förändring. Ansökningarna till skolformen blev 
många påföljande år, då över hälften av alla ungdomar som avslutat folkskolan sökte sig till 
utbildningen. Merparten sökte sig till den praktiska utbildningen där de flesta kunde beredas 
plats. Av de som valde den teoretiska delen av skolformen, kunde cirka tre fjärdedelar beredas 
möjlighet att studera. Den förändrade skolformen blev även grunden till Kiruna Praktiska 
Ungdomsskola (KPU), som var det första försöket i Sverige att skapa en yrkesskola. KPU 
kom i huvudsak att inriktas på grundutbildning inom snickeri- och metallarbete, eftersom 
detta var de primärt mest efterfrågade kategorierna inom LKAB:s verksamhetsområde på 
längre sikt. 
 
Hedersdoktor vid Uppsala universitet 
De många vetenskapsfrågor som Lundbohm engagerade sig i med stort intresse i sin roll som 
ledare vid LKAB, men även privat, ledde till att han 1907 kallades till Uppsala universitet 
som filosofie hedersdoktor, i samband med universitetets stora Linnéfirande. Vid samma till-
fälle promoverades några nära vänner till Lundbohm, vilka även ingick det personliga nätver-
ket.65 Bland dem kan nämnas konstnären prins Eugén, skolmannen Fridtjuv Berg, författaren 
Selma Lagerlöf, geologen Edvard Erdman samt landshövding Per Johan Bråkenhjelm.  

Utnämningen tycks visserligen ha glatt Lundbohm, men i brevkorrespondens med sin mor 
framkom att han helst undvek tillställningar som detta innebar. Inför resan till promoveringen 
skriver han till moder Augusta att: 

[f]ilosofiska Fakulteten i Uppsala, har visat mig en heder som jag nog ej förtjänat. Den 
vill nemligen kalla mig till hedersdoktor vid det stora Linnéjubiléet vid pingsttiden, och 
jag kommer väl att infinna mig för att promoveras kan jag tro, och då skall jag också 
säkert komma till dig. Så snart ja kommer till Stockholm får du höra av mig.66 

 
I ett brev en månad senare, beskriver han den vånda han känner inför hela högtidsdagen; 

[…]jag är på väg till Stockholm och reser på onsdag morgon till Uppsala för att deltaga 
i alla de stora festligheterna, vilket förmodligen blir roligt. Jag väntar mig dock ej så 

63 Brev från Hjalmar Lundbohm till Emil Björkman. 1904-12-02. LKAB:s arkiv Kiruna, brevsamling. 
64 Björkman (1916), s. 9. 
65 Neveus (2000) Honoris Causa – Promotioner, hedersdoktorer och hedersmedlemmar 
vid Uppsala universitet 1800-2000. Acta Unversitatis Upsaliensis. Sid 27-29. 
66 Brev från Hjalmar Lundbohm till moder Augusta. 1907-04-29. LKAB:s arkiv i Kiruna, brevsamling. 
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oerhört mycket för min del, ty jag har aldrig riktigt kunna följa med på sådana tillställ-
ningar – vilket väl är ett naturfel.67 

 
Förutom att Lundbohm blev filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet erhöll han ett fler-
tal andra hedersbetygelser. Utmärkelserna kan ses som ett erkännande av Lundbohms breda 
engageman inom många skiftande områden, och visar på att Lundbohm var en känd person i 
ett nationellt perspektiv, redan under sin aktiva tid.  
 
Samerna och segregationspolitiken 
En del av Lundbohms ledarskap innebar att som disponent hantera olika aktuella samhällsfrå-
gor. En fråga som kom att beröra Lundbohm extra mycket som företrädare för den omfattande 
exploateringen, vilket gruvindustrin innebar, var situationen för samerna. Det är uppenbart att 
Lundbohm hade ett dualistiskt förhållningssätt till samerna. Han var fullt medveten om vad 
gruvnäringen och järnvägen skapade för slags problem för den renskötande samiska befolk-
ningen och de bofasta tornedalsfinnarna, samtidigt som han var djupt engagerad i tidens ro-
mantiserade bild av samerna som folkgrupp. En bild som förstärktes av det ökade intresset för 
Lappland och Norrbotten genom industrialiseringens tillgängliggörande av det vidsträckta 
området som Lappland utgör.  
 
En specifik fråga som intresserade Lundbohm, där även ett privat engagemang var tydligt, var 
den aktuella renbetesfrågan samt ”lappväsendets” verksamhet och organisation, där han bland 
annat författade en promemoria i ärendet till chefen för civildepartementet i december 1907. 
Promemorian, som föregicks av en omfattande brevväxling mellan bland andra professor K. 
B. Wiklund (1868‒1934) och biskopen i Luleå stift, Olof Bergqvist, var handskriven och 
omfattade åtta sidor text. Promemorian tog i första hand upp de svårigheter som samerna 
drabbades av med anledning av det krympande livsutrymmet för rennäringen. Ett av de 
bärande momenten i promemorian var Lundbohms beskrivning av hur nybyggarens 
uppodlingsverksamhet inkräktade på renskötseln. I början av promemorian skriver han:  

”Lappfrågan” som kanske alltid varit en aktuell fråga i Norrland är det nu i högre grad 
än någonsin förut. Lapparne hade förr, utan rofdjuren, endast en svår fiende, nemligen 
bonden, som trängde in i deras områden och bröt åker och svedjade och dervid upp-
muntrades af myndigheterna emedan han ansågs representera en högre andlighet än 
lappernes. Man viste då icke än, att dedt land som nybyggarne tog i besittning ofta på 
grund af sin underskaffenhet och till läge var olämpligt för öfverlefnaden, och man 
anade ej att nybyggarens efterkunnande i många fall icke skall kunna existera om de ej 
haft de undanträngde lapparne till grannar och deras produktion att lita på.68 

 
Lundbohm gjorde även en självkritisk koppling i denna promemoria till gruvnäringen och den 
allmänna industrialiseringens intrång i samernas och den bofasta finskspråkiga minoriteten 
huvud- och binäringar: 

Nu, sedan Norrland genomdragits af stora kommunikationsleder och industristräfvan-
den uppstått i de forna vildmarkerna, hafva lapparnes undermedvetna och medvetna fi-
ender ökats i en fruktansvärd grad i många förut okända svårigheter hafva uppstått, del-
vis genom att väl belägna och rikligt gifvande renbetesland fråntagits lapparne, icke 
bara för åkerbruket utan också äfven för järnvägar och andra anläggningar, indirekt på 
dedt sätt att lapparne tillgifvit allt starkare berättigande att antaga här deras och indu-
strimännens lefnadsansvar hvilka minnet af allt passa för nomadfolket.69 

67 Brev från Hjalmar Lundbohm till moder Augusta. 1907-05-20. LKAB:s arkiv i Kiruna, brevsamling. 
68 Hjalmar Lundbohm (1907) Promemoria rörande Lappfrågan. Ställd till chefen för civildepartementet. civildepartementet, 
huvudarkivet volym F V a, s. 1. 
69 Lundbohm (1907), ss. 1-2. 
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Vidare utvecklade han i promemorian vikten av att tillsätta omfattande undersökningar rö-
rande samernas levnadsmönster och flyttvägar samt renbetets beskaffenhet på grund av av 
överbetning inom vissa områden, främst beroende på stängda flyttvägar för alternativa betes-
områden med anledning av unionsupplösningen 1905. Att Lundbohm är kluven i frågeställ-
ningen om samerna, tydliggörs även i ett tidigare brev till vännen Albert Engström. I brevet, 
vilket handlar om gode vännen polarforskaren och antropologen Knud Rasmusens 
(1879‒1933) resa till Karesuando vintern 1906, skriver Lundbohm: 

Broder 
Knud Rasmussen är f. n. i Karesuando och studerar lappar, och jag är glad att han 

kom just lagom för att få på nära håll se det förtryck och den brutalitet som denna ädla 
och goda ras är utsatt för just nu af oss hvita människor, som representera kulturen, 
hvilket i detta fall går så till att vi våldföra oss på lapparne derför att de öfverskrida 
ägogränser och politiska gränser som vi uppdragit mer eller mindre godtyckligt genom 
deras land.  

Man skäms för att tillhöra kulturbärarne när man bevittnar detta elände. I vanliga fall 
bruka dessa kunna skylla på att de måste tillgodogöra naturens skatter, malmerna och 
den bördiga jorden, för att dermed lyckliggöra ett större antal menniskor än landets 
ursprungliga innevånare.  

Så i Amerika och så i Afrika. Men här finnes ingen ursäkt. Här roffar man åt sig hela 
fjäll och förvandlar steniga moränmarker och dåliga myrar som ligga i polarmörkret till 
domäner åt ett slags pseudobönder som sedan måste lefva på renstöld. Du kan icke 
föreställa dig huru bedröfligt detta är.  

Vår vän Vassara från Karesuando var inne hos mig idag med illern till 
landshöfdingen; en af mina gäster pekade på ett af vargskinnen i min stuga och yttrade 
att "dessa äro inte edra vänner"; Wassara svarade att vargen var mild jemfört med 
finnarne" (d. v. s. "kulturen").70 

 
Lundbohm skrev ytterligare en promemoria i oktober månad 1908. Denna promemoria var en 
utvecklad skrivning av den tidigare från 1907 och blev en av hörnstenarna i den motion Nr: 
163, som lades i riksdagens andra kammare 1908. I denna promemoria konkretiserade Lund-
bohm vad som borde göras. Han underströk bland annat vikten av att genomföra vetenskap-
liga undersökningar av renlavens utbredning. Detta hade föranletts av osäkra uppgifter om 
betestillgången för renarna och risken för överbetning i olika områden bland annat till följd av 
unionsupplösningens stängda gränser för renskötseln. Till promemorian bilade han resultat av 
undersökningar gjorda under sommaren 1908 som han själv hade finansierat. Det som ändå 
tydligast präglade den motion Nr:163, som sedan lades i riksdagen, är det Lundbohm anförde 
vara skillnaden mellan renskötselmetoderna i de fyra nordligaste länen. I ett stycke i 1908-års 
promemoria gjorde han följande utläggning: 

Som bekant drifes renskötseln på helt olika sätt i Norrbotten och Västerbotten. I det 
förra länet äro hjordarna, som tillhöra samma lappby, sammanslagna, få sträfva fritt 
omkring samt erhålla jämförelsevis ringa tillsyn, medan i Västerbotten en eller ett fåtal 
lappfamiljer hafva åt sig upplåtna vissa till sin utsträckning bestämda områden, kallade 
”lappskatteland” eller ”renbetesfjell”, inom hvilka hjordarna hållas samlade.  

Dedt synes som om renskötseln i det senare länet utfördes mer rationellt, med mera 
omsorg, och dedt vore väl värdt att undersöka, om och huru ett sådant system skulle 
kunna tillämpas i Norrbotten. 

 
Västerbottenslapparne äga rätt att föra sina renar ända ned till kusten, sålunda genom 

dedt egentliga jordbrukarlandet, hvilket som bekant icke får ske i Norrbotten.71 

70 Brev Hjalmar Lundbohm till Albert Engström 1906-01-23. KB brevsamling. 
71 Promemoria författad av Hjalmar Lundbohm. Kiruna den 18 oktober 1908. LKAB:s arkiv i Kiruna. 
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Delar av Lundbohms text från de bägge promemoriorna från 1907 respektive 1908, fanns 
alltså nästan ordagrant återgivna i motionen som antogs 1908.72 Främst återkommer Lund-
bohms formuleringar på sidorna 2, 7 och 11 i motion Nr: 163 ”Angående den nomadiserande 
lappbefolkningens vidmakthållande m.m.” Andra kammaren år 1908. 73  

På det nationella planet hade en större revidering av renbeteslagen från 1898 nyligen ge-
nomförts, vilket resulterat i införandet av lappväsendet. Lappväsendet var en organisation som 
konstruerades som en kontroll- och översynsmyndighet för efterlevnaden av 1898-års renbete-
slag. Administrativt var lappväsendet uppbyggt så att länsstyrelsen var huvudman för verk-
samheten med landshövdingen som högsta beslutande. Direkt under landshövdingen utsågs 
lappfogdar som tillsynsmyndighet inne i länet. Lappfogdarna hade till sin hjälp lapptillsy-
ningsmän, vilka var rekryterade ur den bofasta befolkningen. I samebyarna valdes sedan ord-
ningsmän av samebyn vilka var de som lapptillsyningsmännen och lappfogdarna förde för-
handlingar med.74  

Renbeteslagen 1898 var en delvis konfirmering av 1886-års renbeteslag där det bärande 
elementet var att renskötselrätten skulle vara kollektiv. Detta innebar att samebyarna skulle 
instiftas som administrativa enheter och att renskötselrätten var en samisk rättighet. Lagen 
innebar även att det samiska samhället började klyvas i två delar, renskötande och icke rens-
kötande samer. Senare delades även gruppen renskötande samer i två grupper, de helnomadi-
serande fjällsamerna och övriga renskötande samer.75 Lundbohm hade ett stort inflytande på 
den nationella minoritetspolititiken genom sina promemorior och korrespondenser med le-
dande politiker och sakkunniga inom minoritetsfrågor. Ett av Lundbohms tydligaste engage-
mang i frågan kom senare att märkas framför allt i utbildningssystemets utformning för de 
nomadiserande renskötarnas barn, vilket var aktuellt i slutet av Lundbohms verksamhetspe-
riod som ledare vid LKAB. 
 
Här framträder alltså en mycket klar bild av Lundbohms dualistiska förhållningssätt till sa-
merna. Samtidigt som han uttrycker sin förståelse och medvetenhet för vad den koloniala ex-
ploateringen tillfogar för skador för samerna och dess näringsfång renskötseln, stödjer han 
aktivt den segregeringspolitik mot samerna som växer fram under 1900-talets första decen-
nium, bland annat genom sina promemorior till civildepartementet. 
 
Beskrivningarna om Lundbohm och hans engagemang i samepolitiska frågor under verksam-
hetstiden i Malmfälten är tudelade, både i hans samtid och i senare beskrivningar. Klart är att 
Lundbohm ingick i kretsen kring K. B. Wiklund, biskop Olof Bergqvist samt nomadskolin-
spektör Vitalis Karnell (1862‒1921), vilka samtliga var ivriga förespråkare för det samtida 
uttrycket lapp skall vara lapp. Tittar man närmare på innehållet i de promemorior och 
brevkorrespondenser som Lundbohm författade, så framstår han som en av de ivrigaste före-
språkarna för doktrinen, tillsammans med Karnell och Wiklund.76 

 

72 Motion nr 163 Af herr G. A. E. Kronlund m. fl.  om skrifvelse till Kungl. Maj:t angående den nomadiserande 
lappbefolkningens vidmakthållande m. m. Motioner i andra kammaren 1908, s. 11. 
73 Bland undertecknarna för motion nummer 163 den 16 januari 1908 återfinns förutom motionsställaren G.A.E. Kronlund, 
även följande underskrivare Carl Lindhagen, Harald Hjärne, Joh. Er. Nordin, S. H. Kvarnzelius, Rob. Karlsson, Johan 
Nydal, A. A. Eriksson, O. Emthén, P. Hörnstén, C. J. Öberg, A. J. Hagström, J. Hellgren, Karl Karlsson. Mo, E. Sundin, J. 
Bromée, S.J. Enander, Ad. Wiklund, J. Andersson. Baggböle, Alfr. Jonsson, P. Zimdahl. C. G. Sædén, Albin Ahlstrand, Pehr 
Svensson, Linus Lundström, Fr. Berglund.  I motionens syfte instämma: L. J. Carlsson, Carl Sehlin. 
74 Elenius (2006), ss. 97-98.  
75 Ibid, s. 159. Se även Nordin (2000), s. 176. 
76 Lennart Lundmark, "Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm-" : svenska statens samepolitik i rasismens tidevarv. 
Bjurholm : Norrlands universitetsförl., 2002. Ingår i Kulturens frontlinjer Nr 41. Norrbottensakademiens skriftserie. (Umeå 
2002), s. 82. 
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Doktrinen innebar att man både näringsmässigt och kulturellt skulle skilja de renskötande 
samerna från industrisamhället och den svenska kulturen, för att därigenom bevara den sa-
miska renskötarkulturen inför framtiden.77 Detta innebar i klartext att man ville minimera 
samernas kontakt med ”civilisationen” eftersom man ansåg att detta kunde fresta samerna att 
överge den nomadiserande tillvaron för ett bekvämare liv.78 Rent praktiskt tog denna politik 
sig uttryck exempelvis inom utbildningsväsendet, i vilket man upprättade ett segregerat skol-
system där barnen till renskötande samer fick gå i de så kallade nomadskolorna. Även i denna 
fråga var Lundbohm en pådrivande kraft.79 

Bakgrunden till nomadskolsystemet var en utredning genomförd 1909 som leddes av bis-
kop Bergqvist och där Lundbohm aktivt deltog.80 Utredningen kom fram till att en ny skol-
form för de samiska barnen var nödvändig. Den hittills rådande formen ansågs bristfällig, 
främst då man menade att den stod på en mycket låg nivå och att många samiska barn stund-
tals var helt utan undervisning. Därför föreslog utredningen att den ambulerande undervis-
ningen skulle utökas, samt att den tidigare ”lappfolkskolan” skulle ersättas med fasta skolor. 
Huvudmålsättning var givetvis att ge de samiska barnen en fullgod grundundervisning, men 
ett lika viktigt motiv var att skapa ett skolsystem som kunde bidra till att samebarnen efter sin 
skolgång, skulle återvända till renskötseln. 

Utredningen ledde i slutänden till att en segregerad skolform för de samiska barnen starta-
des 1913. Systemet som kallades för ”kåtaskolsystemet” innebar att barnen de tre första åren 
gick i en så kallad ”nomadskola”, även kallad ”visteskola”, som var ambulerande under som-
maren. Undervisningen sköttes av en kateket, en ambulerande lärare. Efter de tre åren gick 
barnen sedan i den fasta nomadskolan, i huvudsak förlagd till kyrkbyarna. Just nomadskolan 
var enbart för de renskötande samernas barn. Den hårda segregeringen som bland annat 
Lundbohm förespråkade ger Karnell tydligt uttryck för i en tidningsintervju i Nya Dagligt 
Allehanda den 15 februari 1917: 

När lapparna börja bilda föreningar och hava sin egen tidning, när de börja tillägna sig 
folkhögskoleutbildning, då är det totalt slut med dem som lappar och då bliva de de 
eländigaste människor man kan tänka sig. […] Gynna gärna lapparna på alla sätt, gör 
dem till sedliga, nyktra och nödtorftigt bildade människor, men låt dem inte läppja på 
civilisationens bägare i övrigt, det blir i alla fall bara ett läppjande, men de har aldrig 
och ska aldrig bli till välsignelse. Lapp skall vara lapp.81 

 
När det gällde läromedel för nomadskolan att använda i undervisningen, fanns det sedan tidi-
gare endast en abc-bok författad på nordsamiska för de lägre klasserna, samt Odhners lärobok 
i historia. Detta ansågs inte vara tillräckligt, varför Wiklund fick i uppdrag av Luleå stift att 
utveckla nya läromedel för den samiska undervisningen.82 

I detta arbete korresponderade Wiklund flitigt med Lundbohm angående innehållet i de nya 
läroböckerna, som beräknades komma att omfatta tre delar. Från början ansågs det från stiftet, 
som var ansvarig för projektet, att delarna borde författas av flera personer med olika speci-
alistområden. I det första planeringsutkastet presenterades ett upplägg där innehållet borde 
omfatta abc- och läsebok, men även mer omfattande delar om renens biologi och zoologi samt 
om samernas ställning och den lagstiftning i samhället som gällde för dem.  

Som tänkbara författare nämndes Ester Blenda Nordström samt Hjalmar Lundbohm. Nord-
ström hade tidigare på Lundbohms bekostnad gett ut boken Kåtornas folk (1916). I slutänden 

77 Lennart Lundmark, Stulet land. Svensk makt på samisk mark. Ordfront. Falun. (Falun 2008), s. 171. 
78 Lundmark (2002), s. 63. 
79 Elenius (2006), ss. 160-161. 
80 SOU 1960:41. (1960) Samernas skolgång. Betänkande avgivet av 1957 års nomadskoleutredning. Stockholm, s. 38. 
81 Lundmark (2008), s. 155. Samt SvD 5/2 1917 samt 4/3 1917 och NDA 15/2 1917. 
82 Christer Karlsson, Vetenskap som politik. K. B. Wiklund, staten och samerna under 1900-talets första hälft. Kulturens 
frontlinjer. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr 25. (Umeå 2000), s. 71. 
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blev det Wiklund själv som författade samtliga tre delar.83 Värt att uppmärksamma är att 
illustrationerna i de samiska läroböckerna utfördes av Lundbohms vän Ossian Elgström. 

I den intensiva korrespondensen mellan Wiklund och Lundbohm i arbetet med Nomad-
skolans läsebok, framgick tydligt Lundbohms inställning till innehållet i arbetet. I ett av bre-
ven framhärdade Lundbohm med bestämdhet mot Wiklunds tanke att ta upp även den bofasta 
(svenska) kulturen i läseböckerna. Lundbohm ansåg att: 

[a]ll övrig kunskap skulle kunna skada barnen, splittra deras andliga kraft och »grumla 
deras fantasi och måhända leda in dem på föreställningen, att de verkligen kunna något, 
locka in dem på nya banor«.84   

 
Lundbohm skrev en promemoria med anledning av Wiklunds presentation av lärobokens 237 
olika punkter. I promemorian återkom Lundbohm till vikten av att samebarnen inte skulle 
utsättas för den svenska bofasta kulturen, som han ansåg vara skadlig för dem. Lundbohm 
gjorde korta noteringar vid varje punkt och föreslog förändringar eller tillägg. Vid punkt nr 
155, som löd: 

»Kaffe. Brasilien med dess farliga klimat och usla förhållanden. Överdrivet kaffedrick-
ande farligt; barn böra aldrig få kaffe. Ill: kaffebusken; kaffeplantage med negrer.»85 

 
Här gjorde Lundbohm en marginalanteckning:  

»Beskrif bara kaffe och kaffeväxten».86 
 
I Lundbohms promemoria framgick klart och tydligt hans inställning till frågan om vad läro-
böckerna borde innehålla och syfta till: 

[…]och då undervisningstiden är kort, så måste man sorgfälligt undvika mångläseri, 
vilket komme att skada barnen i stället för att gagna dem. Det komme att splittra deras 
andliga kraft och hindra dem att bli vad lapparna nu äro, nämligen harmoniska, förnuf-
tiga människor, som kunna sitt yrke och som lefva ett jämförelsevis lyckligt lif[…] 

 
Man bör exempelvis helt och hållet afstå från försöken att ge dem kunskaper om Sveri-
ges industri[…] 

 
Gif dem till slut ett minimum af kunskap i historia, geografi och andra ämnen, som de 
icke beöfva, som endast skulle skada dem och tendera att dra dem från lapplifvet men 
som de ändå bör känna till[…[87 

 
Hur skall man då tolka Lundbohms eget personliga förhållningssätt, och hans roll som opin-
ionsbildare, i frågan om samerna? Helt klart visade Lundbohm ett djupt och ärligt intresse för 
samerna som folkgrupp. Han insåg tidigare än de flesta industriföreträdarna hur industria-
liseringen påverkade samernas livsföring och hur gruvindustrin starkt begränsade den tradit-
ionella renskötselns verksamhet, på grund av bland annat gruvanläggningen och järnvägens 
etablering genom landskapet, och han uttryckte detta i bland annat brevkorrespondens.  

Samtidigt bidrog han som opinionsbildare och sakkunnig inom området för staten, till att 
utveckla en segregeringspolitik som på sikt blev förödande för samerna. När det gällde 
gruvindustrin gav sig detta uttryck i det att han motverkade anställningar av samer i gruvverk-
samheten, för att på så sätt, enligt resonemanget ”lapp skall vara lapp”, förhindra att samerna 
integrerades i det svenska systemet. 88 

83 Lennart Lundmark, Stulet land. Svensk makt på samisk mark. Ordfront. Falun. (Falun 2008), s. 171. 
84 Ibid, s. 172. 
85 Åström (1965), ss. 124-125. 
86 Ibid, ss. 124-125. 
87  Åström (1965), ss. 124-125. 
88 Persson (2013), s. 77. 
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Samtidigt som segregeringsarbetet mot samerna, pågick även en omfattande lobbyverksamhet 
för den allt mer accepterade vetenskapen rasbiologi. Lundbohm visade redan före första 
världskriget ett intresse för de rashygieniska frågorna, då han välvilligt bistod vännen Herman 
Lundborg, med såväl ekonomisk som praktisk hjälp vid dennes omfattande fältunderökningar. 
En annan person i Lundbohms bekantskapskrets som arbetade aktivt med rasfrågan, var pro-
fessorn i zoologi vid Stockholms högskola, Vilhelm Leche, som även var Svenska Sällskapet 
för rashygiens första ordförande när föreningen startade 1909. Lundbohm verkade som ledare 
i en tid då rasbiologin som erkänd vetenskap var på stark frammarsch, och då eliten i den 
svenska politiska och kulturella miljön, till stor del bejakade den nya vetenskapen.   

Den ledande kraften inom Svenska Sällskapet för Rashygien var alltså Lundbohms vän 
Herman Lundborg. Lundborg kom från Väse socken Karlstad församling i Värmland. Han 
hade studerat en rad olika ämnen vid Uppsala universitet, bland annat zootomi, morfologi, 
psykiatri och neurologi. Senare även embryologi och marinbiologi i Bergen, psykiatri i Ne-
derländerna och kriminalpsykologi i München.  
 
De organiserade resorna som Lundborg företog i Torne lappmark, främst från 1913 och 
framåt, för att undersöka Lapplands befolkning, stöddes aktivt av Lundbohm, i första hand 
ekonomiskt, men även genom den lokala bekantskapskretsen i Kiruna. I denna krets ingick 
bland andra den kände fotografen Borg Mesch (1869‒1956) som flitigt engagerades för foto-
graferingsuppdrag under Lundborgs inventeringar. Andra personer som aktivt tog del i det 
lokala arbetet att stödja Lundborg i arbetet var Georg Bergfors, präst i Jukkasjärvi församling 
med placering i Vittangi, och dennes broder antropologen och tandläkaren Gustaf Berg-
fors(1891‒1975), som för övrigt senare blev anställd av det nybildade Institutet för rasbiologi, 
som antropolog och fältassistent till Lundborg.   

Fältinventeringarna genomfördes oftast under täckmanteln att de presumtiva undersök-
ningsobjekten skulle få genomgå en kostnadsfri läkarundersökning. Detta tillsammans med 
den auktoritet som enbart läkartiteln utgjorde, innebar att Lundborg med assistenter och tolkar 
kunde arbeta ostört. Vid själva undersökningen användes mätinstrument av olika typer. Ob-
servationerna och måtten fördes sedan in i ett registreringskort, vilket sedan användes som 
underlag för statistik och valda presentationer. Lundbohm finansierade delar av fältunderök-
ningarna i Torne lappmark, både privat men även genom TGA. När tiderna blev sämre, som 
en följd av att första världskriget pågått några år, hade Lundbohm inte samma möjligheter att 
stödja Lundborgs fältstudier lika generöst som tidigare. I ett brev till Lundborg försöker 
Lundbohm att förklara det svåra läget, men vill i alla fall försöka hjälpa till med finansie-
ringen från annat håll. 

Lundbohm var även med att finansiera den omtalade folktypsutställningen 1919 på Kung-
liga konstakademin, tillsammans med ett flertal av sina närmaste vänner, som konstnären 
Zorn, upptäcktsresanden Sven Hedin, författaren, poeten och akademiledamoten Werner von 
Heidenstam, Selma Lagerlöf samt författaren och feministen Ellen Key (1849‒1926). Utställ-
ningen turnerade sedan vidare även till Visby, Gävle, Uppsala och Göteborg. Lundbohms 
gode vän fotografen Borg Mesch från Kiruna, deltog i pristävlan, där han fick ett diplom som 
förstapristagare. Diplomet, var utformat av Ossian Elgström och undertecknat av prins Eugen, 
konstnärerna Carl Larsson och Anders Zorn samt arrangören Herman Lundborg.89 
 
 
 

89 Svante Hedin, Fjällvråken Borg Mesch. Fotografpionjär bland samer, rallare och mäktiga landskap. Nya vyer Förlag. 
Stockholm. (Stockholm 2001), ss. Sid 246-247. Se även Maja Hagerman, Det rena landet. Om konsten att uppfinna sina 
förfäder. Prisma. (Stockholm 2006), s. 357. 
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Den arkeologiska mecenaten 
Med anledning av sitt intresse för fornminnesfrågor verkade Lundbohm även aktivt som fi-
nansiär och möjliggörare av arkeologiska undersökningar främst i Torne lappmark. Arkeolo-
gin i Lundbohms samtid var en vetenskap med stort inflytande på bland annat rasbiologin och 
antropologin. Arkeologin bidrog starkt till det intensiva nationsbyggandet och historieskriv-
ningen - för Sverige som nation.90 

 
Inom arkeologin verkade Lundbohm främst som finansiär och pådrivare av arkeologin som 
studieämne, genom bland annat anordnandet av flertalet föreläsningar inom folkbildnings-
verksamheten. Konkret bidrog Lundbohm med både finansiell och praktisk hjälp till framför 
allt arkeolog Gustaf Hallström (1880‒1962) då denne genomförde arkeologiska fältstudier i 
Torne lappmark. I brevkorrespondens mellan Lundbohm och Hallström kan utläsas Lund-
bohms starka intresse för Hallströms forskningsresor i Torne lappmark, ett intresse som bi-
drog till att han bland annat ordnade finansiering för Hallströms resor under fältsäsongerna 
1907 respektive 1909.91  

Som finansiär hade Lundbohm ett flertal synpunkter på den av Hallström upprättade pro-
memorian 1907 angående ”arkeologiska och geografiska undersökningar i Lappland”.92 Ett av 
flertalet påpekanden Lundbohm gör, handlar om vikten av att Hallström lär sig både samiska 
och finska hjälpligt, för att kunna kommunicera i Torne lappmark med samer och lantalaiset, 
men även i de norska delarna av undersökningsområdet. Av korrespondensen med Hallström 
framgår det att Lundbohm stod för en ansenlig del av Hallströms finansiering för projektet 
med eget kapital. Detta synliggörs i budgeten för 1907-års undersökningar:93 

Datum Givare     Summa 
1907-03-22 Disponent Hjalmar Lundbohm    500 SEK 
1907-03-25 Lars Hjertas minne     800 SEK 
1907-04-08 Sederholmska stipendiet     500 SEK 
1907-04-10 Vitterhetsakademin     250 SEK 
1907-06-03 Disponent Hjalmar Lundbohm    200 SEK 
1907-08-27 Disponent O Almgren       50 SEK 
1907-10-03 Disponent Burhardt       20 SEK 

     
Summa     2320 SEK 

 
Att arkeologin nära sammankopplas med den i Sverige allt mer vetenskapsaccepterade rasbi-
ologin vid denna tid blir uppenbart i Lundbohms fall. I korrespondensen med Hallström gav 
Lundbohm tydliga direktiv till Hallström när denne beskrev upplägget för sina tänkta fältstu-
dier. Vid detta tillfälle telegraferade Lundbohm till Hallström att denne borde tidigarelägga 
sin resa till Torne lappmark och Jukkasjärvi. Anledningen var att Jukkasjärvi gamla träkyrka 
höll på att renoveras sommaren 1907, delvis med finansiering av LKAB genom Lundbohm, 
och han såg det som ytterst angeläget att Hallström skulle komma till Jukkasjärvi innan bygg-
nadsarbetena hunnit så långt att golven blev tillbakalagda. Lundbohm var nämligen mån om 
att Hallström skulle utföra mätningar av kranier på de hundratalet kroppar som låg under kyr-
kans golv, vilka till största delen troligen var av samisk härkomst. Mätningarna skulle sedan 
tillföras de påbörjade undersökningarna som Lundbohms vän rasbiolog Herman Lundborg 
(1868‒1943) bedrev vid denna tid. Lundbohm skriver i ett telegram till Hallström: 

Benäget underrätta när ni beräknas komma till Lappland. Vid restaureringen af 
Juckasjerfvi kyrka anträffades inemot 100 lik under kyrkokoret om ni avfser det vore af 

90 Se Hagerman (2006), s. 352 ff. Se även Baudou (1997), s. 13 ff. 
91 Baudou (1997), ss. 79-81. 
92 Forskningsarkivet Umeå. Gustaf Hallströms samlingar. Finanser, arkeologisk- och geografisk expedition Lappland 1907 
93 Ibid.  
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intresse att göra kraniemätningar, borde detta ske mycket snart emedan nya golfet med 
allra första kommer att inläggas. 94 

 
När Hallström sedan anlände till Kiruna den 19 september 1907 var Lundbohm ute på en av 
sina otaliga resor, men Hallström blev väl omhändertagen ändå då Lundbohm ordnat både 
hämtning vid stationen och boende för Hallström i bolagets eget hotell. Hallström nämner 
detta i sin dagbok och beskrivningen visar på ett målande sätt hur driven Lundbohm var i sin 
representationsroll, även när det gällde verksamheter utanför den ordinarie gruvverksamheten: 

[..]6.30 till Kiruna. Ingen var nere ‐ men det hade jag ej heller väntat. Jag hade just 
bestämt mig för järnvägshotellet ‐ då en yngling kommer: "Är det aman. Hallström? 
Det är rum beställt på bolagshotellet. Skjuts väntar." ‐ Alltså väntad.  

Jag kände en behaglig värmande känsla av att ha en skyddande hand över mig. 
Bolagshotellet ‐ d.v.s. Kirunabolagets eget privata hotell för deras speciella gäster ‐ 
fint ‐ elegant ‐ hemlikt. Tjänstemännens matställe samt "Bachelors´ club".  

Ett litet trevligt rum väntade mig med ljuvlig utsikt över bruna ‐ skimrande fjäll-
vidder ‐ ‐ samt närmast Kirunavaras matta med sina pyramidtrappsteg av malmbryt-
ningen o maskiner o dövande buller. Och fjälluften som omfamnar en med höstlig 
berusande frisk kyla. 95 

 
Hallström genomförde skallmätningarna i Jukkasjärvi gamla träkyrka innan golvet åter lades 
på plats och skriver också i sin dagbok att han hade med sig ”instrumenten”, med vilka han 
menade skallmätningsutrustningen, till Jukkasjärvi. Vid detta första besök i Kiruna arbetade 
Hallström främst i Jukkasjärvi med kyrkoprojektet, men hann även med att fotografera i Juk-
kasjärvi by och intervjua ortsbefolkningen, angående olika fornfynd i trakten. Hallström 
skulle återkomma och utföra grundligare fältarbeten redan sommaren 1909 även då delfinan-
sierad av Lundbohm. 
 
Stöd till Lapplandsforskningen 
Lundbohms tidiga kontaktytor såväl nationellt som internationellt, gjorde att han fanns med i 
olika vetenskapliga kretsar. Hans engagemang inom olika forskningsområden tog sig främst 
uttryck i arbetet med att finansiera och därmed synliggöra resultat av olika forskningsinsatser 
som hade beröringspunkter med Lappland och Norrbotten.  
 
Genom LKAB tillsåg Lundbohm att en serie vetenskapliga undersökningar av Kirunaområdet 
presenterades främst i bok- och rapportform. Bokserien kom att benämnas Vetenskapliga och 
praktiska undersökningar i Lappland. Anordnade af Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag. 
Serien omfattade i huvudsak fem ämnesområden: geologi, flora och fauna, socialhygien, 
skolväsende och meteorologi.  

Inom området socialhygien gjordes en genomgripande undersökning av tuberkulosens ut-
bredning i Kiruna på uppdrag av Lundbohm, under åren 1906‒1909. Här undersöktes alla 
skolbarn i samhället samt delar av närliggande byar. En speciell undersökning gjordes även av 
samerna på Lundbohms initiativ, såväl de nomadiserande som de bofasta. Här fanns en direkt 
koppling till rasbiologen Herman Lundborgs pågående undersökningar i Lappland. Lundborg 
ansåg nämligen att rasblandningen var skadlig också ur medicinsk synpunkt och han syftade 
då främst på barnalstrandet över de etniska gränserna i norra Lappland. Här gifte sig inte säl-

94 Forskningsarkivet Umeå. Gustaf Hallströms samlingar. Telegram från Hjalmar Lundbohm till Gustaf Hallström. 12 
augusti 1907. 
95 Handskrift 7A. Arkeologen Gustaf Hallströms arkiv. Ur Volym D1:1, Dagbok 1907, 16.6‐24.9 (Resan 1907 Jämtland, 
Norge, Kiruna, Jukkasjärvi), s. 61. 
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lan samer, finnar och svenskar med varandra. Lundborg ansåg att rasblandning minskade 
motståndskraften mot turberkulos och ledde till sämre ”moralisk halt” hos individen.96  

Undersökningen publicerades 191097som en del i den vetenskapliga serien, och den visade 
att samerna var drabbade av TBC i samma utsträckning som den bofasta befolkningen i Torne 
lappmark, liksom befolkningen i Sverige som helhet, vilket motbevisade Lundborgs tes. För-
fattaren till studien Gustaf Neander (1874‒1941), hade innan undersökningen uppfattningen 
att den samiska befolkningen inte var lika hårt drabbad, eftersom han ansåg att de hade ett 
rörligt levnadssätt och vistades mycket ute i friska luften.98 Undersökningen ledde till att ett 
sanatorium uppfördes i Sandträsk, norr om Boden. 1913. 

Ett annat arbete som gavs ut i serien var Sven Ekmans om Torneträsks röding.99 Bakgrun-
den till arbetet var att Lundbohm av flertalet aktiva fiskare fått uppgifter om att närliggande 
sjöar och vattendrag kring samhället Kiruna uppvisade tecken på utfiskning. När Lundbohm 
kom till området vid olika undersökningar före 1900 fanns det gott om fisk i Luossajärvi och 
närliggande vattensystem, men redan några få år efter att gruvsamhället etablerats kunde en 
dramatisk minskning av fiskbeståndet konstateras.100 Detta föranledde Lundbohm att initiera 
en undersökning av fisket och fiskfaunan i Torneträsk sommaren 1907, ledd av dr Ivar Ar-
vidsson (1873‒1936) samt dåvarande lektorn Sven Ekman (1876‒1961). Syftet var att i grun-
den inventera Torneträsk med tillflöden för att få en bild av fiskbeståndets status och ut-
veckling, med fokus på fjällröding som art. Återigen visade Lundbohm prov på både ett pro-
aktivt ledarskap, då han genom LKAB satsade på framtidsstudier utanför gruvnäringen som 
var själva kärnverksamheten, samt en nyfikenhet inom vetenskapsområdet.  

Ett tredje exempel ur serien är Herman Simmons arbete om floran och vegetationen i Ki-
runa.101 Detta arbete var påkallat av de växtinventeringar som på Lundbohms initiativ hade 
gjorts av Gunnar Andersson och Gotthard Birger sommaren 1900 och de förändringar i floran 
som Lundbohm iakttagit sommaren 1903. Simmons genomförde en omfattande inventering av 
floran med början sommaren 1908 över hela det område som utgjorde den nya stadsplanen, 
inklusive LKAB:s bostadsområde. Arbetet visade på den kulturpåverkan samhällsbygget och 
gruvverksamheten hade på floran och vegetationen i det undersökta området.  
 
Förutom ovan nämnda arbeten i skriftserien, gav LKAB under Lundbohms ledning ut ytterli-
gare ett tjugotal skilda vetenskapliga arbeten inom bland annat geologi, botanik och socialhy-
gien. Dessa utgivningar tyder på en stor nyfikenhet och drivkraft hos Lundbohm i skilda ve-
tenskapliga områden. Skriftserien fortsatte efter Lundbohms tid i Kiruna med ytterligare ut-
givningar fram till tiden före andra världskriget. 

 
Parallellt med LKAB:s finansiering av vetenskaplig utgivning, stod Lundbohm själv för eko-
nomin i en skriftserie om samerna, som av många anses vara det första försöket till en mer 
omfattande genomlysning av den samiska kulturen i Sverige. I serien Lapparne och deras 
land, skildringar och studier gavs mellan åren 1910‒1922 nio arbeten ut.  

96 Allt som kan mätas är inte vetenskap… (2007) En populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet. Forum för levande 
historia. Skriftserie # 4:2007, ss. 9-10. 
97 Vetenskapliga och praktiska undersökningar i Lappland. Anordnade af Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag. 
Socialhygieniska studier och meddelanden. No: 1. Turberkulosens utbredning bland befolkningen i Kiruna. 1910. 
98 Neander (1910), s. 13. 
99 Vetenskapliga och praktiska undersökningar i Lappland. Anordnade af Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag.Serien 
Flora och fauna No: 3. Om Torneträsks Röding. Sjöns naturförhållanden och dess fiske. 1912. 
100 Lundbohm (1912), s. III. 
101 Vetenskapliga och praktiska undersökningar i Lappland. Anordnade af Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag. Flora och 
Fauna No: 1. Floran och vegetationen i Kiruna. Af Herman G. Simmons. 1910. 
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Det första arbetet, vilket gavs ut 1910, blev den välkända ”Muitalus sámiid birra” En bog 
om lappernes liv af Johan Turi”.102 Boken väckte stor sensation eftersom det var den första 
beskrivningen av samer som skrivits av en same för en vidare läsekrets. Bokens tillkomst bör 
tillskrivas författaren, etnologen och konstnären Emilie Demant, som under ett helt år vistades 
bland samerna i Talma sameby norr om Torneträsk. Här uppmuntrade hon Johan Turi att 
skriva en bok om samerna och renskötarlivet. Turis bok kom även att ges ut i svensk, engelsk 
och tysk översättning efter några år, även detta bekostat av Lundbohm. 

Två av de övriga nio utgivningarna i serien var speciella ur ett flertal synvinklar. Bägge var 
titlar författade av närstående kvinnliga bekanta till Lundbohm. Den första var ett arbete av 
tidigare nämnda Emilie Demant-Hatt. Hon gav ut en bok med titeln Med lapperna i højfjeldet 
som nummer två i serien 1913. Arbetet grundade sig på den tidigare nämnda årslånga vistel-
sen inom Talma sameby norr om Torneträsk. Demant-Hatt kom att ge ut ytterligare en titel i 
serien, som nummer nio utkom Ved ilden. Eventyr og historier fra Lapland. Samlade og udg. 
Af Emilie Demant-Hatt (1922).103 

Den andra kvinnliga författaren var den för tiden berömda journalisten Ester Blenda Nord-
ström (1891‒1948), som 1914 skrivit den berömda och avslöjande boken En piga bland pi-
gor. Boken var ett resultat av en ny metod att beskriva händelser inifrån, det som vi i vår 
samtid benämner ”att Wallraffa”. Med samma metod fick hon med hjälp av Lundbohm möj-
lighet att verka som nomadskollärarinna i ett samiskt viste. Resultat av detta blev bok nummer 
fem i serien med titeln Kåtornas folk (1916). Det speciella med dessa bägge författare är att de 
hade ett mycket nära vänskapsförhållande med Lundbohm, vilket gett upphov till vidare spe-
kulationer om hur nära dessa förhållanden var. Belagt är i alla fall att Lundbohm friade till 
Nordström.104 Det blev inget äktenskap, men den nära relationen tycks ändå fortsatt. I korre-
spondensen med Ester efter utgivningen, framgår det att Lundbohm var mycket generös när 
det gällde arbetet med ekonomin kring denna publikation, då han finansierade hela projektet. I 
brevet nämner han även rasbiologen och vännen Herman Lundborgs omdöme om boken: 

Till Ester Blenda Nordström 
Kiruna 5/8 17 
 

Tack kära Ester Blenda för brefvet. 
Baron Fock, som jag visserligen inte känner, har haft vänligheten att sända mig 

också en afskrift af Rehns manuskript i ett storartadt omslag. Det är väl din förtjenst 
kan jag tro, ty först då han läst din utmärkta bok kom han antagligen att tänka på den 
stackars förläggaren. Han skrifver f. ö. ett mycket lappsympatiskt bref.  

Dr Lundborg var här igår och äfven han höll ett loftal över ditt förträffliga arbete. 
Han berättade att också Lappfogden Holm är förtjust i dig för bokens skull. Men Lund-
borg ser mycket mörkt på lapparnes framtid liksom Kronlund, tycker jag.  

Han har inte lemnadt sina synpunkter offentligt och tar rätt mycket intryck af de 
halfförfallna, dåliga lapparnes tillstånd. För övrigt gör det ett djupt intryck på honom att 
han träffar så få ”rena” lappar. Rasblandningen är för honom ett obotligt eller åt-
minstone ett på många hundra år obotligt ondt. 

Och så tror han inte att det går att i sådana fall som detta stifta förnuftiga lagar om 
inte dessa äro baserade på djupgående rasbiologiska forskningar. 

102 Lapparne och deras land : skildringar och studier / utgifna af Hjalmar Lundbohm. Muittalus samid birra : en bog om 
lappernes liv / af den svenske lap Johan Turi ; udgivet med dansk oversættelse af Emilie Demant ; paa foranstaltning og med 
forord af Hjalmar Lundbohm.1910. 
103 Övriga titlar i serien var No: 3 Kolmodin Torsten (1885-1963), (1914) Folktro, seder och sägner från Pite lappmark.  No: 
4 Forsslund Karl-Erik (1872-1941), (1914) Som gäst hos fjällfolket. No:6 Turi Johan En bok om lapparnas liv (1917) Svensk 
utgåva. No:7 Drake Sigrid Anna Carolina Maria (1872-1930), (1918) Västerbottenlapparna under förra hälften av 1800-
talet. No:8 Turi Johan & Turi P (1918-19) Lappish texts Ed. by Emilie Demat-Hatt.  
104 John Landqvist, I Ungdomen. Scener ur det förlutna. Albert Bonniers förlag. Stockholm. (Stockholm 1957), s 228. 
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Sexhundra kronor bifogas, det är ju en bra liten del af den oerhörda vinst du kommer 
att göra.  

Jag önskar att du kommit på ett bra ställe och får lära dig jordbrukets elementer 
praktik riktigt och trefligt. 

Din vän 
Hjalmar Lundbohm.105 

 
Bägge serierna av utgivningar bidrog starkt till att öka kunskapen om Lappland och Norrbot-
ten i sin samtid, där den naturvetenskapliga serien, med LKAB som utgivare, fortfarande an-
ses innehålla viktiga grundstenar för sentida forskning - inom respektive ämnesområden. I 
detta sammanhang bör nämnas att Lundbohm själv arbetade med en bibliografi över litteratur 
rörande Lappland och Norrbotten med utgångspunkt från sin egen omfattande samling av 
litteratur rörande ämnesområdet.106 
 
Lundbohms intresse för vetenskap innefattade också de outforskade delarna av Arktis och 
Grönland, som består av likartade naturbildningar som stora delar av nuvarande Barentsreg-
ionen. Polarforskare Knud Rasmussen gjorde en längre resa i Lappland under 1900 och kom 
då i kontakt med Lundbohm. 107 Rasmussens återkommande ödemarksfärder i trakterna av 
Karesuando intresserade Lundbohm, som, förutom att engagera Rasmussen till ett antal folk-
bildningsaktiviteter där även Rasmunssens bokutgivningar om färderna presenterades, även 
inledde ett samarbete för att finansiera en längre polarexpedition till det nordligaste av Grön-
land. Expeditionen namngavs till ”Den första Thule-Expeditionen 1912”.108 Expeditionen 
hade två huvudmål. Det första var att färdas upp till det nordligaste området på Grönland vid 
Peary Land, för att undersöka om passagen mellan Melville land och Mylius Erichsens Land 
var farbar för större farkoster. Det andra målet var att färdas till Upernavik för att säkerställa 
förbindelselänkar mellan handelsstationer i området.109 

Det är oklart hur stort ekonomiskt stöd Lundbohm gav till projektet, men det torde ha varit 
en större summa, eftersom Lundbohm uppmärksammades både i den omskrivna rapporten, 
men även i kartbladet över Grönland. Lundbohm fick nämligen en geografisk plats uppkallad 
efter sig i det nordligaste av Grönland.110 Mitt emot Chr Erichsens Bræ finns platsen som he-
ter Kap Lundbohm.111 
 
Skövling på samiska heliga platser 
Lundbohm stod även bakom andra arkeologiska undersökningsexpeditioner i Torne lappmark 
än de av Hallström genomförda, sådana som i vår samtid närmast skulle betraktas som sköv-
lingar av det samiska kulturarvet.112 

Med på resan var förutom Lundbohm själv, Emilie Demant-Hatt, docenten och geografen 
Otto Sjögren(1881‒1975), samerna ”Polis Nikki” och författaren Johan Turi (1854‒1936)  
 

105 LKAB:s brevsamling Kiruna. Brev från Hjalmar Lundbohm till Ester Blenda Nordström 1917-08-05. 
106 Åström (1965), s. 136. 
107 Se Knud Rasmussen, ”Episoder fra vinterlivet i Lapmarken” Ingår i: Svenska turistföreningens årsskrift; 1905, s. [128]-
138. Samt Knud Rasmussen  Lapland. Kjøbenhavn : Gyldendalske boghandel, (Köpenhamn 1907). 
  samt STF årsbok 1905. 
108 Report of The First Thule Expedition 1912 by Knud Rasmussen. (1915). 
109 Ibid, ss. 286-287. 
110 Rasmussen (1915), s. 366. 
111 Ibid, s. 341, karta. 
112 Evert Baudou, Evert, Gustaf Hallström. –arkeolog i världskrigens epok. Natur och Kultur. (Stockholm 1997), ss. 138-139. 
Se även Ernst Manker, ”Kultplatsen I Pålnovuoddo”. Ingår i Norrbotten 1956.  (Luleå 1956), ss. 55-57, samt även Theander 
(2005) Theander Agge, ”Pålnoviken - en fantastisk kulturplats”. Ingår i Till fjälls 2005. (Stockholm 2005), ss. 16-17. 
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Bild 22-23 
 
Bild 22: Seite hämtad av Hjalmar Lundbohm med flera från offerplatsen vid Pålnovuoddo. Seiten 
förvarad i Hjalmar Lundbohmsgården Kiruna. 
 
Bild 23: Exlibris för Hjalmar Lundbohm tillverkat av Albert Engström, med föregående seite som 
förlaga. 
 
samt en icke namngiven arbetare från Abisko. Ett flertal seitar togs vid tillfället med därifrån 
varav en återfinns i Lundbohms arbetsrum i disponentbostaden i Kiruna.113  
Lundbohm redogjorde själv för händelsen för Erik Daunius (1892‒1977) som senare återgav 
berättelsen i Västerbottens hembygdsförbunds årsskrift 1926, med titeln ”Om de hedniska 
lapparnas gudabilder”. Lundbohm berättade om vilka som var med, hur de färdades till plat-
sen och kommer slutligen fram till själva ögonblicket när man finner offerplatsen: 

Sjögren och jag fortsatte förbi avsatsen, medan fröken Demant stannade kvar där-
städes och bad oss komma åter. Jon fann då ett par seitar, vilka nästan övertäcktes av 
mossa, och vid närmare undersökning befunnos de omgivna av ett tjockt lager av stora 
renhorn. I detta lager fanns då åtminstone tre seitar, av vilka en stod i mitten och var 
särdeles egendomligt formad.  

De två andra voro obetydliga och stodo på sidan av den första. Vi medtogo den stora 
seiten, enär jag hade anledning att tro, att den eljest skulle ha tagits av turister från Abi-
sko.  

De två mindre seitarna och flera andra egendomligt formade stenar fördes sedan av 
Johan Turi till Kiruna, där även den första befinner sig för närvarande.114  

 
Hallström som besökte offerplatsen följande sommar, kunde konstatera att offerplatsen var 
utgrävd och tömd på seitarna, men även på en del mynt. Mynten hämtades av samen Henrik 
Jonsson Partapuoli (1844‒1929) som en månad efter Lundbohms besök på platsen gjorde en 
kontroll av offerplatsen.115 

113 Två av seitarna är placerade i samemuseet på hembygdsgården i Jukkasjärvi och den fjärde återfinns i Nordiska museets 
samlingar. Seiten i Lundbohms arbetsrum är även förlagan till det exlibris, som Albert Engström tillverkade åt Lundbohm. 
114 Manker (1956), s. 57. 
115 Baudou (1997), s. 137. 
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Händelsen vid Pålnovuoddo skall kanske ses som ett uttryck för kolonialism, där kolonisatö-
ren tar sig rätten att tillskansa sig en del av kulturarvet i rollen som patriarkal beskyddare av 
det samiska folket, som självt inte anses kunna skydda sitt eget kulturarv. Händelsen är även 
ett exempel på Lundbohms dualism i förhållningsättet till samerna. Å ena sidan värnade han 
om samernas kultur genom utgivning av böcker och rapporter om samerna, samtidigt som han 
tog sig rätten att tillskansa sig samiska kulturföremål, för privata ändamål.  
 
11:e Internationella geologikongressen 
Den svenska geologiska forskningen förhöll sig långt framme, sett ur ett internationellt per-
spektiv, redan i slutet av 1800-talet. Inom de internationella kretsarna hölls sedan början av 
1880-talet de skandinaviska naturforskarmötena med regelbundenhet. Ur dessa möten växte 
nya internationella mötesformer fram inom specifika vetenskapsområden som antropologi, 
kemi och fysik. Strategiskt lades dessa internationella vetenskapsmöten i i anslutning till ak-
tuella världsutställningar.  

Inom geologin ägde det första internationella vetenskapsmötet rum i Paris 1878, och de 
internationella geologikongressernas grundtema var att behandla övergripande geologiska, 
mineralogiska och paleontologiska frågeställningar, vilka inte kunde besvaras ur ett nationellt 
forskningsperspektiv. Dåvarande chefen för SGU, Otto Torell, som var med redan 1876 vid 
kongressens bildande, närde tidigt en önskan om att kunna förlägga en internationell kongress 
till Sverige, men det kom att dröja ända fram till våren 1905 innan initiativ togs för detta. Den 
6 april 1905 tog den Svenska geologiska föreningen beslut att ansöka om att arrangera en in-
ternationell kongress i Sverige inom kort.  

För att undersöka förutsättningarna för detta bildades en primärkommitté omfattande nio 
delegater där flera av Lundbohms närmaste vänner ingick. Bland dessa personer kan nämnas 
Helge Bäckström, A. G. Nathorst, Fredrik Svenonius och Axel Hamberg. Senare kom även 
Lundbohm själv att ingå i denna primärkommitté.  

Efter att primärkommittés betänkande var klart bildades en kongresskommitté för att arbeta 
med planeringen av en internationell geologikongress i Sverige. Beslutet togs efter att man i 
den Svenska geologiska föreningen beslutat sig för att ansöka om att få genomföra en inter-
nationell kongress i Sverige. Även i denna kommitté ingick Lundbohm som ledamot. Kom-
mittén arbetade snabbt att få fram en preliminär budget för att kunna söka finansiering till 
arrangemanget. Men ännu hade det inte på internationell nivå beslutats om att förlägga någon 
kongress i Sverige. Genom en proposition i riksdagen visade regeringen att man var välvilligt 
inställd till kongressen och beslutade därför om en förlustgaranti för arrangemanget.116 I 
november 1906 fastslogs att ansöka om att genomföra kongressen 1910.117 I och med detta 
beslut utökades även kongresskommittén med SGU:s nye chef Gunnar Andersson 
(1874‒1960), som även blev arvoderad generalsekreterare för kongressen.  
 

116 Kungl. Maj:ts Proposition 1906:109. 
117 Protokoll vid Geologkongresskommitténs sjette sammanträde den 22 maj 1906. 
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Bild 24. Högsta toppen av Kirunavaara, Stadsrådstoppen, sprängs bort i samband med den elfte 
internationella geologikongressen, som delvis hölls i Kiruna 1910. 
 

Foto: Borg Mesch, 1910. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
 
Den 11:e internationella geologikongressen öppnades torsdagen den 18 augusti 1910 i Stock-
holm. Kongressen indelades i sex olika fokusområden. Världens järnmalmsresurser, Postgla-
ciala klimatförändringar, Glacial erosion, Den kambriska faunans plötsliga uppträdande, De 
prekambriska systemens geologi och Polarområdenas geologi. De över 700 delegaterna från 
hela världen kunde även delta i olika exkursioner som anordnades, varav två till Lappland och 
Norrbotten. Även en längre resa över tre veckor med ångfartyg till Spetsbergen, förutom de 
specialchartrade tågen till Luleälvens dalgång för att studera magmatiska bergarter och järn-
malmsförekometer i Sarekområdet samt Kiruna, med utflykt till Abisko och Kårsavagge. 
Lundbohm kom att vara engagerad som värd för besökarna i Kiruna- och Abiskoområdet. 

En av kongressens höjdpunkter kom att inträffa i Kiruna, med Lundbohm som ciceron. 
Lundbohm hade förberett kongressdeltagarna på att de i samband med en måltid i disponent-
bostaden, skulle få bevittna sprängningen av högsta toppen på Kiirunavaara‒Stadsrådstoppen. 
Den 10 augusti strax efter klockan 21.00 detonerade en explosion, vilken sprängde bort ett 
tiotal meter av toppen, efter att Lundbohm anförtrott hedersgästen professor Van Hise 
(1857‒1918), att trycka på den iordningställda detonationsknappen inne i matsalen. Lund-
bohm ville demonstrera teknikutvecklingen inom LKAB och hur sprängtekniken med eltänd-
ning införts i LKAB:s gruvindustri. Som en notering i utvärderingen av arrangemanget skrevs 
att berget blev ”sacrificed in honour of the geologists”.118  
 

118 Christer Nordlund, Björn Sundqvist, Geologi och ära. Ingår i En studie av den 11:e internationella geologikongressen i 
Stockholm 1910. (red) Frängsmyr Tore. Uppsala universitet Avdelningen för Vetenskapshistoria. (Uppsala 2004), ss. 26-27. 
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Till saken hör att man vid LKAB inte alls hade hunnit så långt i teknikutvecklingen att man 
kunde detonera en så stor sprängladdning genom elektrisk fjärrmanövrering. I verkligheten 
hade det förberetts en enkel ringledning vilken tände en lampa utanför disponentbostaden. När 
lampan tändes flaggades det med traditionell flagghälsning upp till berget, där gruvfogde C. 
E. Carlsson med två man stod i skyddsställning och på vanligt sätt tände den korta stubintrå-
den till laddningen som då detonerade.119 Händelsen speglar på ett bra sätt Lundbohms långt 
driva färdigheter när det gällde representation och marknadsföring av LKAB i alla lägen. 
 
Den andra delen där Lundbohm stod som värd, var en exkursion till Abisko för att dels stu-
dera Torneträsks morfologi och kvartärgeologi, med ett av besöksmålen Kårsavagges jökel. 
Exkursionsgruppen färdades med ånglok upp till Abisko, där gruppen inlogerades vid STF:s 
turiststation. Därefter färdades gruppen med klövjehästar upp till det innersta av Kårsavagge, 
för att där studera Kårsajökeln. Geologikongressen blev en länge omtalad succé, vilket lyfte 
fram Sverige som geologisk kunskapsnation i framkant.  

 
Sommaren 1910 var för övrigt fylld av aktiviteter och större besök i Kiruna som innebar en 
hel del extraarbete för Lundbohm. Förutom geologikongressen genomfördes även ett besök av 
Sveriges riksdagsledamöter i Kiruna. Men detta visade även på Lundbohms goda organisat-
ionsförmåga som ledare, eftersom bägge huvudarrangemangen avlöpte helt enligt planering, 
med goda vitsord efteråt. När Lundbohm senare på hösten färdas från Luleå mot Stockholm 
med ångbåten Kung Oscar, skriver han i ett brev till sin mor kort om sommarens arrangemang 
och nämner bland annat den internationella geologikongressen: 

Nu är det snart slut på denna kongressommar. Betecknar geologikongressen som 
lyckad. Det är ingen småsak att till vårt lilla land bjuda alla världens geologer, av vilka 
många äro bortskämda av storartade geologiska förhållanden, medan vi här visserligen 
ha viktiga geologiska frågor att lägga fram men likväl, om jag så får säga, en fattig 
geologi.120 

 
En del i Lundbohms ledarstrategi tycks ha varit att i proaktivt syfte, i förväg färdigställa ett 
väl genomarbetat informationsmaterial till såväl riksdagsledamöterna som geologikongressens 
deltagare. För riksdagen författade Lundbohm en mindre skrift, som redogjorde för både sam-
hället och gruvverksamhetens tekniska utveckling, mellan åren 1900-1909. Publikationen var 
klar och översiktlig med ett flertal tabeller visande olika utvecklingstendenser, inom såväl 
gruvverksamheten som samhället. Till detta hade Lundbohm bilagt en av honom ritad över-
siktskarta, som visade gruvindustrins utbredning och anläggningar och det nya samhällets 
utbredning med stadsplanens läge och hur bebyggelsen dittills var utbredd. 
 
En byggnad för konst och kultur 
Lundbohm insåg tidigt behovet av en samlingslokal för olika kulturaktiviteter, mycket med 
anledning av den folkbildningslinje han själv drev redan från samhällets start. Lundbohms 
tankar fick även gehör från huvudägaren av LKAB, genom TGO:s inflytelserika och kultur-
intresserade ordförande sir Ernest Cassel (1852‒1921). Cassel var en kraftfull mecenat som 
donerade över 40 miljoner SEK till välgörande ändamål medan han själv var verksam. Cassel 
hade redan 1890 donerat medel för kulturändamål i Grängesberg, där han lät uppföra kultur-
hus och använda medel för långsiktigt folkbildande inom kulturområdet. Till arbetarnas 

119 Åström (1965), ss. 85-86. 
120 Brev från Hjalmar Lundbohm till moder Augusta 1910-08-27. LKAB:s arkiv Kiruna, brevsamling. 
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fromma för kultur i Malmfälten donerade han 500 000 kronor121 till en kulturfond, sommaren 
1911.122  

Till ordförande för denna fond utsågs Lundbohm, som genast startade resonemang kring 
hur medlen borde användas. Detta koressponderade väl med Lundbohms egen tidiga tanke om 
ett konstmuseum i Kiruna, där Lundbohm i brevväxling med konstnärsvänner resonerat om att 
hans egen konstsamling skulle kunna utgöra basen för detta. I en promemoria upprättad strax 
efter Cassels donation skriver styrelsen för fonden kort om framtidstankarna: 

Närmast till hands ligger att uppföra en byggnad med ungefär liknande ändamål som 
Cassels donation i Grängesberg det vill säga en byggnad, i hvilken kunde beredas till-
fälle för mera förädlade förströelser i form av musikaliska och teatraliska föreställ-
ningar, föredrag i bildande ämnen mm. Utan tvifvel skulle en sådan byggnad blifva till 
gagn äfven i Kiruna.123 

 
Men Lundbohm kom oväntat att se något annorlunda på frågan i och med att samhället vuxit 
och skapat egna mötesplatser för kultur- och folkbildningsaktiviteter. I stället förordade han 
en större idrottsanläggning i samhället, med anledning av att kulturen levde av sig själv ge-
nom föreningar med ändamålsenliga lokaler och enskilda initiativ. Lundbohm skriver om 
detta följande i ett brev: 

Arbetarna hafva redan uppfört Folkets Hus och Godtemplarlokal samt en lokal som 
kallas ”Kiruna konsertsalong” och innehavarna har sin förnämsta inkomst genom ut-
hyrning utav byggnaderna. Om man nu uppförde en monumental byggnad genom hvil-
ken en del af dessa behov kunna fyllas utan kostnad för uppträdande och därigenom 
konkurera, så skulle det med sannolikhet förorsaka misstämning hos en stor del av 
samhällets innevånare.124 

 
Därför föreslog Lundbohm i stället att man skulle uppföra ett idrottshus. En av Lundbohms 
arkitektvänner Torben Grut fick rita ett förslag till en idrottsanläggning i Kiruna.125 Dessvärre 
kom första världskriget att sätta stopp för realiseringen av planerna på ett idrottshus denna 
gång. Från fonden gavs senare även nödhjälp till gruvarbetarfamiljer och gruvänkor i nöd. 

Men Lundbohm närde ändå en förhoppning att hans egen konstsamling skulle kunna ut-
göra grunden till ett konstmuseum i Kiruna. Även om det inte återfunnits några handlingar 
eller projektbeskrivningar, som visar att det fanns planer på att ett konstmuseum skulle uppfö-
ras i Kiruna, så tyder flertalet uttalanden av personer i Lundbohms nätverk att så var fallet. 
 
Lundbohm hade succesivt fortsatt att bygga på sin konstsamling som han från början förva-
rade i bostaden i Stockholm, men när han slutligen skrev sig i gruvsamhället Kiruna från 
1903,126 placerade han samlingen i sin tjänstebostad B:2. Här byggde han sedan aktivt vidare 
på sin konstsamling fram till första världskrigets utbrott 1914. Året före var en artikel införd i 
Stockholms Dagblad som kort gav en beskrivning av Lundbohms samling: 

Därinne i detta det utvändigt enklaste af Kirunas hus – gömmes en hel skönhetsvärld. 
Det skulle kunna bli ett museum af alla dessa Christian Eriksson, Hasselberg, Liljefors, 
prins Eugén, Zorn och Wilhelmsson, Eugéne Jansson, Norrman etc. Men hemtrefnaden 
är det första intrycket, och först så småningom upptäcker man hela mångfalden af 
konstskatter, hängda, och placerade utan trängsel och utvalda uteslutande därför att de 
tilltalat värdens starkt personliga och utsökta smak. När man behagligt njutande af allt 

121 Vilket i dagens penningvärde (2015) värderas till ca 28 miljoner SEK. Omräkningstabell på portalen 
http://www.historia.se/ använd för beräkningen.  
122 Andrén (1989), s. 79. 
123 Promemoria rörande sir Ernest Cassels ifrågasatta donation till Kiruna samhälle. LKAB:s arkiv Kiruna. 
124 Andrén (1993), s. 107. 
125 Bedoire (1993), s. 62. Se även Brunnström (1981) Del I, s. 152. 
126 Jukkasjärvi församling, inflyttningsbok 1903. 
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det omkring sig sitter t.ex i samlingsrummet och skenet från den af Christian Erikssons 
skulpterade öppna spis rödfärgar väggarnas nakna timmer instämmer man gärna med 
Albert Engström, som en gång kallat detta rum för ”världens hemtrefligaste rum127 

 
Under hela sin tid som ledare för LKAB, närde Lundbohm en tanke på att hans konstsamling 
skulle kunna utgöra stommen för ett konstmuseum i Kiruna. Två av Lundbohms närmaste 
konstnärsvänner, Carl Wilhelmsson och Christian Eriksson, vittnar i intervjuer efter Lund-
bohms frånfälle om de långt framskridna tankarna Lundbohm hade på ett kulturhus i Kiruna 
där förutom konsten även andra kulturyttringar skulle få spelrum. Eriksson uttalar sig om 
detta i en intervju i Svenska Dagbladet i samband med att en fond upprättades i den nyligen 
avlidna gruvdisponentens namn, Lundbohmsfonden. Fondens ändamål var att medel skulle gå 
till verksamheter som legat Lundbohm nära. Ur Lundbohms nätverk föddes tanken att fonden 
skulle kunna utgöra grundplåten för ett konstmuseum i Kiruna. Eriksson uttrycker det på föl-
jande sätt i intervjun: 

Lundbohms egen idé var att samla det hela i en särskild museibyggnad som han talade 
med mig om flera gånger. Vi hade tänkt oss något i stil med Solna gamla kyrka och 
byggnaden skulle uppföras i sten – annars är nästan allt byggt i trä däruppe. Lundbohms 
eget hus skulle ligga mycket bra till, men även det är som bekant ett trähus och erbjuder 
kanske inte tillräcklig säkerhet som offentlig museibyggnad. Jag vet också att Hjalmar 
Lundbohm under sin sista tid flera gånger uttryckte den förhoppning, att hans konstverk 
skulle komma att stanna i Kiruna.128 

 
Carl Wilhelmsson citeras, och även han lyfter fram Lundbohms tankar kring ett konstmuseum 
i Kiruna: 

Den avlidne hade för avsikt att samla ihop alla sina konstverk i Kiruna och möjligen ut-
vidga samlingen med andra saker, som rörde Kiruna.129 Det hela skulle sammanföras i 
ett museum. Någon snäv begränsning till enbart Kirunamotiv skulle emellertid inte gö-
ras, tvärtom skulle Lundbohms samtliga konstverk tillfalla samlingen. Huvudsyftet var, 
att så mycket som möjligt skulle till gruvsamhället däruppe.130 

 
Ett brev till gode vännen musikern Sven Kjellström skriver Lundbohm om sina tankar kring 
ett kulturhus för musikkonserter och konst. Här uttrycker han sin besvikelse över hur delvis 
kriget ändrade planerna för ett kulturhus i Kiruna: 

Förr i verlden hade jag dom tankar jag skulle bygga ett hus som skulle inrymma musik 
och konst och jag fick t.o.m. min vän Gustaf Wickman att göra en skiss till detta hus. 
Der hade jag fått plats åt Dig men så kom kriget och jag blef fattig och fick uppge hela 
tanken på huset och jag kan förmodligen aldrig göra något af det.131 

 
Men Lundbohms grundarbete inom kulturområdet i Kiruna skulle visa sig vara vilande på en 
solid plattform. Efter att han flyttat från samhället fortsatte arbetet med konstutställningar i 
Kiruna, folkbilningsverksamhet och de Lappländska musikveckorna. Lundbohm hade visat att 
kulturen hade en bred uppgift att fylla, även utanför större befolkningscentra som exempelvis 
huvudstaden. Ett tydligt bevis på detta var när Nationalmuseum redan 1925 förlade konstut-
ställningar i Kiruna. Jämfört med andra städer där Nationalmuseum arrangerade utställningar 

127 Stockholms Dagblad 1913-09-13. ”Från Kiruna – en liten kulturhärd ofvan polcirkeln” Signatur H, G-t. 
128 ”Iden om en Lundbohms fond entusiastiskt mottagen, den dödes verk fullföljes” Svenska Dagbladet 1926-04-08. 
129 Förmodligen kände inte Lundbohms konstnärsvänner till den svåra ekonomiska situationen som Lundbohm befann sig vid 
sitt frånfälle. Efter bouppteckningen stod dödsbot i skuld till TGO uppemot 300 000 SEK, varvid konstsamlingen till största 
delen togs ut som säkerhet. 
130 Intervju med Carl Wilhelmsson i Svenska Dagbladet 1926-04-08. 
131 Brev från Hjalmar Lundbohm till Sven Kjellström. Odaterat. Musikmuseet Stockholm. 
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var publiktillströmningen i Kiruna mer än dubbelt så stor i förhållande till befolkningsun-
derlaget, inklusive Stockholm.132 
 

 
Bild 25. Sven Kjellströmskvartetten på besök hos Lundbohm i Kiruna. Sven Kjellström längst till 

vänster i bild. Kvartetten återkom till Kiruna för de Lappländska musikveckorna, även efter att 

Lundbohm lämnat Kiruna. 

Foto: Borg Mesch, 1912. Kiruna bildarkiv. Kiruna kommun. 

 

Musiken en del av folkbildningen 
I arbetet med att integrera kulturens olika yttringar i samhället använde sig Lundbohm som 
tidigare nämnts även av folkbildningen. Ett exempel på detta är hans initiativ till att engagera 
den redan då erkände musikpedagogen Sven Kjellström (1875‒1950) för att anordna konser-
ter i Malmfälten, vilket kombinerades med ett antal föreläsningar om dels tonsättarna och dels 
den pedagogiska betydelsen av musik som konstform.  

Dessa folkbildningsaktiviteter ledde fram till skapandet av de Lappländska musikveckorna, 
vilka genomfördes med Kiruna som bas, men även pågick i Narvik, Malmberget och Luleå 
inom samma koncept. Kärnan i projektet var Kjellström-kvartetten133. De Lappländska 
musikveckorna genomfördes åren 1912‒1928 och utgjorde därigenom Kjellströmkvartettens 
längsta konsertserie.  

132 Andrén (1993) Sid 107. 
133 Stommen i Kjellström-Kvartetten utgjordes av förutom Sven Kjellström oftast av sekundviolinist som från början var 
Axel Claes Runnquist (1880-1947), från 1913 Gösta Björk o från 1924 Ernst Reinhold Törnqvist (1893-1988); 
altfiolstämman spelades de första åren av Fritz Johansson (1889-) och från 1920 av Einar Johan Grönwall (1890-); cellisten 
Carl Wilhelm Lindhe (1876-1946) efterträddes 1913 av Carl August Christiansen (1890-1947), som med något avbrott 
kvarstod i kvartetten till 1928; höstsäsongen detta år övertogs cellostämman av Gunnar Carl Thomas Norrby (1911-1992). 
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Totalt genomfördes över 130 konserter, där de klassiska mästarnas kvartetter och kvintetter 
dominerade programmen. Då kvartetten alltid under lapplandsveckorna även kompletterades  
med gästpianister, som exempelvis Erik Westberg (1892‒1944) och Algot Haquinius 
(1886‒1966), blev inslagen av kammarmusik med piano rikliga. Vid olika konserter i Kiruna 
kyrka medverkade ofta även organisten och musikdirektören Simon Holmberg (1884‒1982) 
med solosång och orgelsolo.  
 
Sammanfattning 
Lundbohms kraftfulla engagemang inom kultur- och vetenskapsområden, medförde att bilden 
av den gode patriarken och kulturmecenaten stärktes möjligen på bekostnad av bilden av fö-
retagsledaren Lundbohm. Att det sker en tidig etablering av kultur- och bildningsfrågor i det 
nya samhället Kiruna, kan med fog tillskrivas Lundbohms personliga intressen och engage-
mang i frågorna. Genom att använda sig av sitt väl utbyggda nätverk bland kulturpersonlig-
heter, kunde Lundbohm etablera ett högkvalitativt utbud av konst, musik, litteratur och ut-
bildning redan från samhället Kirunas grundläggande. Det implementeringsarbete, som Lund-
bohm lade ned den första och andra fasen av ledarskapstiden, fram till utbrottet av första 
världskriget, var av avgörande betydelse för att det som etablerats inom kultur- och utbild-
ningssystem i samhället även skulle få acceptans och permanentas, såväl hos ledningen inom 
LKAB som hos samhällets innevånare. 

Arbetet med tillgängliggörandet av Torneträsk fjällvärld för turism, kan ses som en del i 
Lundbohms strävande att synliggöra en dl av Norrbotten och Lapplands natur- och kultur. 
Detta gjorde han dels genom sin roll som ledare inom LKAB, då han förlade delar av den 
internationella geologikongressen i området och dels privatperson genom fastighetsanskaff-
ning längs malmbanan och stöd till STF, genom bland annat gåvan av byggnaden till Ab-
iskojaure. 

Frågan om undervisning för de skolpliktiga barnen i det nya samhället var ett problem som 
växte snabbt i takt med den ökande befolkningen på platsen. Eftersom Jukkasjärvi kommun 
med huvudsäte i Vittangi by inte hade ekonomiska eller praktiska möjligheter att hantera 
detta, valde Lundbohm att lösa frågan genom att starta en temporär privatdriven skola, där 
LKAB och SJ stod för driftskostnaderna. Efter det att organisationsfrågan för samhället sedan 
fastställts, fortsatte LKAB, genom Lundbohm, att ta en del av det ekonomiska ansvaret för 
driften av skolan. Förutom detta arbetade Lundbohm vidare med utvecklingsfrågor inom ut-
bildningsmiljön och bidrog till att skapa Kiruna praktiska ungdomsskola, som sedan fick stå 
som modell för praktiska ungdomsskolor vid 1918-års nationella skolplan. 

Lundbohms intresse för vetenskapsfrågor gjorde att han även praktiskt verkade för ett till-
gängliggörande av vetenskapliga resultat, och dessas tillämpning i vardagen. Men liksom 
många samtida kulturpersonligheter och politiker, bejakade han de nya vetenskaperna i sin 
egen samtid. Exempel på detta är hur Lundbohm aktivt gav stöd på olika sätt till arbetet med 
rasbiologin och målet att starta ett institut för rasbiologi i Sverige. Stora delar av Lundbohms 
nätverk var likaså engagerade i arbetet för rasbiologin som praktisk vetenskap. 

Ett annat område där Lundbohm var mycket aktiv, var inom de samiska frågorna. Dels 
verkade han kraftfullt i egenskap av auktoritet, för en segregeringspolitik ur ett kulturellt- och 
näringspolitiskt perspektiv gentemot samerna, dels bidrog han till att sprida kunskap om 
Lappland och samernas kultur i omfattande skriftserier.  
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Kapitel III:III Samhällsbygget 1898-1921 
 
Samhället Kiruna liksom det närliggande Tuolluvaara, var starkt knutna till de gruvföretag 
som var upphovet till de bägge samhällsbildningarna. Gruvindustrin i sin tur utvecklade ett 
beroende av samhället på samma sätt som innevånarna var beroende av industrin.  
 
Uppbyggnadsfasen 
Den organisationsform som samhället Kiruna kom att få, medförde ett betydande inflytande 
på utvecklingen för LKAB och därigenom även för Lundbohm i hans roll som företagets le-
dare. Lundbohm kunde utifrån sin maktposition som disponent vid LKAB och tack vare den 
proportionella röststyrkan han förfogade över genom fyrkskalan utöva ett starkt, i vissa fall 
avgörande, patriarkalt inflytande över samhällsbygget. Samhällets fyra olika befolknings-
centra inordnades samtliga under det patriarkala styrelseskicket, som bolagen LKAB respek-
tive TGA i större eller mindre utsträckning utövade. 

Lundbohm kom därför att som ledare att spela en avgörande roll för samhällsbygget, inte 
enbart för LKAB:s egna bostadsområden inklusive Tuolluvaara utan också för själva munici-
palsamhället. De offentliga miljöerna som skolor, sjukhus, kommunikationer och handelsom-
råden, nyttjades av alla parter i systemet, såväl boende inom municipalet som de inom 
LKAB:s bostadsområde.  
 
Utredning om det nya samhällets placering 
När järnvägsbygget tog ny fart blev det även en ökad aktivitet hos LKAB vad gällde jordav-
rymningsarbeten och planerande av ett nytt gruvsamhälle. Redan 1883 hade Alrik Ljunggren, 
som då var den störste enskilde ägaren av inmutningar på fyndigheten på berget Kiirunavaara, 
lämnat in en ansökan genom en promemoria som beskrev hur ett framtida gruvsamhälle skulle 
kunna vara lokaliserat på platsen. Promemorian innehöll även en uppskattning av hur många 
gruvarbetare som skulle behövas för driften, samt hur många personer som skulle behöva fin-
nas på plats i ett gruvsamhälle med allt vad det innebar. Promemorian utgick från en bryt-
ningsvolym på ca 1 miljon ton per år. Vid detta tillfälle gjordes en uppskattning att ca 1 500 
‒2 000 personer skulle komma att behövas för gruvdriften. Till detta skall även familjer, ent-
reprenörer och affärsidkare adderas.1   

Våren 1898 fick Lundbohm uppdraget av Kommerskollegium att undersöka trakterna kring 
Luossajärvi för att ta reda på var de bästa förutsättningarna fanns för ett framtida samhälles 
placering. Uppdragets huvudlinje var att renodla LKAB:s behov av mark för både industriän-
damål och bostadsbyggande, i förhållande till det kommande samhället av privat bebyggelse. 
Regleringen var viktig sett ur LKAB:s perspektiv eftersom man sett de problem som uppstått i 
Malmberget där ägorna mellan bolaget och municipalsamhället var oklara, vad gällde själva 
byggandet men framförallt den offentliga miljön.2 

Inför detta arbete var det åter dags för Lundbohm att lämna in en tjänstledighetsansökan till 
civildepartementet. I denna ansökan preciserade han sin tjänstledighetsperiod till den första 
januari 1900. Anledningen till den längre tjänstledigheten var troligen att Lundbohm fick för-
frågan om att tillträda som platschef för LKAB:s arbeten vid Luossajärvi. Ansökan beviljades 
dock med förbehållet att Lundbohm måste söka tjänstledighet för ett år i taget.3 
 
När Lundbohm arbetade med planerna för det nya samhällets placering och utformning an-
vände han sig av kunskaper och erfarenheter han införskaffat under sina resor i Europa, Ka-

1 Brunnström (1981) Del I, s. 98. 
2 Ibid I, s. 124. 
3 Civildepartementet konseljakt 1898. Dr: 942. 
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nada och USA. Förutom Malmberget så fanns i norra Sverige ett annat samtida exempel på 
samhällsstruktur kopplad till en dominerande industri, nämligen Norrbyskär sågverkssamhälle 
beläget ca tre mil söder om Umeå. Norrbyskär präglades av en tydlig ägarstruktur där såg-
verksägaren Frans Kempe drev anläggningen och samhället i ett renodlat patriarkalt system, 
där han styrde allt i det från fastlandet avskilda sågverkssamhället.  

Norrbyskär är beläget på ett antal sammanhängande öar ca 1 kilometer från fastlandet och 
Kempe var ensam ägare till hela ön.4 Detta innebar att Kempe kunde styra och diktera hela 
systemet. Bolaget ägde samtliga byggnader på ön, inklusive arbetar- och tjänstemannabostä-
der, affär och sjukvårdsinrättning. Systemet innebar att den anställde var helt beroende av 
ägaren, arbetsgivaren, som även var hyresvärd. Kempe satte upp kriterier för vilka som skulle 
få tillträde till arbete och boende i samhället. Exempelvis var det ett krav att den som sökte 
anställning skulle vara absolut nykterist, icke ansluten till någon fackförening samt kunna 
påvisa att man var kristen och aktivt troende i den lokala pingstförsamlingen.5  

 

 
Bild 26. Tjänstemannabostäder vid Norrbyskärs sågverkssamhälle. Både tjänstemmanabostäderna som 
arbetarbostäderna, ritades av arkitekten Kasper Salin. Tjänstemannabostäderna uppfördes främst i 
tegel. 
 

Foto: Curt Persson, 2011. Författarens arkiv. 
 
Bebyggelsen på Norrbyskär framstod som ett mönstersamhälle, sett till arkitektur och estetik, 
men främst ur ett patriarkalt perspektiv. Arbetar- och tjänstemannabostäderna var uppförda 
både med tegel- och träfasader helt enligt tidens ideal. Arkitekten Kasper Salin (1859‒1919) 
var en av arkitekterna bakom planeringen och utförandet av de många bostäderna på ön. Salin 
ansågs som en av de främsta experterna på just arbetarbostäder i de snabbt växande 
industrisamhällena vid denna tid. Förutom delar av arbetarbostäderna utformade Salin även 
interiören i det för samhället uppförda bönhuset.6 Här kan man se likheter med hur även 
Lundbohm anlitade en huvudarkitekt för de flesta byggnationerna i LKAB:s regi, nämligen 
Gustaf Wickman. 

4 Ahnlund (1978), s. 27. 
5 Ibid, ss. 197-198.  
6 Ibid,  s. 51. 
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Gruvsamhället Malmberget, elva mil söder om Kiruna, och Norrbyskär, kan sägas utgöra 
varandras motpoler avseende samhällsstruktur och planering under samma tid. I Malmberget 
fanns en otydlig struktur vad gäller samhällsutvecklingen och byggnadsfrågorna, där arbe-
tarna bitvis hade stort inflytande på byggnadsverksamheten, medan Norrbyskär präglades av 
en stark styrning från den patriarkaliska ägaren.7 Malmberget karakteriserades av en oreglerad 
kåkstad där avsaknad av styrning medförde att de samhällsfunktioner som normalt uppfördes 
av bruksägaren- eller staten, etablerades av privatpersoner utan hänsyn till framtida infra-
struktur eller markbehov.8 I Norrbyskär var det tvärt om - ägaren styrde allt i ett fullt 
utvecklat patriarkalt system. 

En påtaglig skillnad mellan Norrbyskär och Kiruna samhälle låg framförallt i den fria före-
ningsrätten. Varken bolaget LKAB eller Lundbohm motarbetade föreningsbildningar av olika 
slag, eftersom Lundbohm tidigt insåg styrkan i en organiserad befolkning. En befolkning som 
tidigt skapade egna förutsättningar för en rik fritid innebar även att LKAB kunde förlita sig på 
en större kontinuitet bland nyckelgrupper i företaget. LKAB införde heller inte något förbud 
mot bildandet av fackföreningar, som Kempe gjorde i Norrbyskär. Redan 1900 bildades Lu-
ossavaara Kiirunavaara Arbetareförening,9 som senare ombildades till Svenska 
gruvarbetareförbundet avdelning 12, när fler yrkesbundna fackföreningar startade i samhället. 
LKAB uppmuntrade visserligen handelskooperativ vilka inte hade fackföreningsanslutna 
medlemmar, men man motarbetade heller inte aktivt handelskooperativ ägda av fackföre-
ningsmedlemmar. 

Utifrån ett patriarkaliskt perspektiv var den tidiga och omfattande folkbildningsverksam-
heten i Kiruna ytterligare en verksamhet som markant skilde sig från Norrbyskär. I Norrbys-
kär erbjöds bildningsverksamheten främst genom den lokala pingstkyrkans församling och 
genom den företagsunderstödda arbetareföreningen, helt i enlighet med ett patriarkalt mönster 
där företaget med dess ledning bestämde och styrde utbudet.10 I Kiruna däremot, bildades och 
drevs folkbildningsverksamheten ur ett bredare perspektiv, där visserligen Lundbohm själv 
var starkt engagerad, men den breda verksamheten bars av ett flertal olika fristående före-
ningar vilka tillsammans bildade Kiruna föreläsningsförening.11 

Ett annat tydligt exempel på ett annorlunda ledarskapsutövande från Lundbohms sida, var 
den tidiga implementeringen av olika kulturverksamheter i samhället finansierade av LKAB. 
Med anledning av Lundbohms eget engagemang och intresse i frågan, fick han LKAB att be-
kosta konstutställningar, musikkonserter och aftonskolor. 
 
Vid en jämförelse mellan Kempes och Lundbohms ledarskapsutövande kan man också se en 
stor skillnad vad gäller respektive ledarens position i organisationen. När det gällde Kempe 
och Norrbyskär, så ägde Kempe anläggningen och hela samhället, medan Lundbohm var an-
ställd av ett bolag.12 Bolaget ägde visserligen en del av samhällets bostadsområden men var 
inte direkt ägare av maktstrukturen, likt ett utpräglat patriarkalt system som i Norrbyskärs fall. 
Lundbohm hade även internationella exempel att använda sig utav när han drog upp planerna 
för det nya samhället, såväl för LKAB:s eget bostadsområde som för den nya stadsplanen. I 
samband med sitt arbete vid Världsutställningen i Chicago 1893 hade han studerat utställ-
ningen om Georg Pullmans (1831‒1897) industrisamhälle, där industrimiljö och bostadsom-
råde integrerats i samma miljö. I Pullmancity skulle arbetaren bo, arbeta och utöva sina fri-

7 Hjalmar Falk (1955) Manuskript ang Malmbergets tidigare historia. Hjalmar Falks samlingar Vol A: 71. Kapsel 15. 
Landsarkivet i Härnösand. Blad 23-55. 
8 Brunnström (1980) Del II, ss. 52-53. 
9 Johansson (1991), s. 106. 
10 Ahnlund (1978), s. 198. 
11 Ibid, s. 48. 
12 Se bilagor 3:1 samt 3:2. 
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tidsaktiviteter i samma miljö, en ur industriägarens perspektiv idealmiljö, där man optimerade 
uttaget av kraft i arbetaren samtidigt som ägaren hade full kontroll på systemet. Noterbart är 
att arbetsstyrkan som bodde i detta Pullmancity till 20 procent bestod av invandrade svenskar, 
vilket förmodligen skapade ytterligare intresse för Lundbohm att studera systemet på plats.13   

På plats vid världsutställningen var även representanter för den stora stålkoncernen Krupp-
verk och dess dåvarande vd Friedrich Krupp (1854‒1902). Kruppverks samhälle hade samma 
uppbyggnad som Pullmancity, med integreringen av boende och fritidsaktiviteter för arbets-
kraften i industrin. Vid sina tidigare resor till Storbritannien besåg Lundbohm även ett flertal 
andra industrimiljöer inom bland annat textil, sten- och järnområdet, vilket senare lämnade 
avtryck i Lundbohms arbete med samhället Kiruna. 

 
En av de starkaste inspirationsmiljöerna för Lundbohm var bröderna Leverhulmes samhälls-
bygge Port Sunlight utanför Liverpool, som Lundbohm besökte under en av sina tidigare stu-
dieresor. William Leverhulme (1851‒1925) och hans bror James (1854‒1910) grundade ett 
företag som tillverkade tvål med firmanamnet Sunlight. Företaget växte snabbt och bröderna 
förvärvade ett stycke landområde 1887 vid den lilla byn Cheshire, som till största delen be-
stod av sankmark vid floden Merseys utlopp.   

Marken, som utgjorde en yta av ca 230 hektar (ungefär lika stort som LKAB:s planerade 
bostadsområde i Kiruna), användes till att uppföra fabriksbyggnader och bostäder till de an-
ställda. Det som emellertid gjorde mest intryck på Lundbohm var vissa delar av brödernas 
verksamhetskoncept, i synnerhet att fabriksarbetarna skulle ha sex timmars arbetsdag.14 

Företagsledningen ansåg att fritiden som uppstod skulle fyllas med kompetensutveckling i 
form av folkbildande aktiviteter, som konst och kultur, detta för att arbetarna skulle utföra ett 
mer effektivt arbete i produktionen, samtidigt som ledningen försäkrade sig om att ha en låg 
personalomsättning. De ville därigenom helt enkelt behålla skickliga medarbetare. Av syste-
met med sextimmars arbetsdag verkar inte Lundbohm ha tagit något särskilt intryck utav, men 
systemet med en rik fritid där folkbildning och kultur var hörnstenar tilltalade honom desto 
mer. 

Dessutom drev man även ett Housing and welfeare15projekt, där man gick in och systema-
tiskt stödde socialt utsatta medarbetare och deras familjer. Företagsledningen var även tidig 
med att införa ett delningssystem för vinst i företaget, som de anställda fick ta del av. Syste-
met gick under beteckningen CO-Partnership and business management16 och kom att tilläm-
pas även i andra brittiska industrimiljöer. Strukturen korresponderar i stort sett med alla de 
tolv grundaktiviteterna för ett utpräglat patriarkalt system.  

Ytterligare en sak som kännetecknade Port Sunlight, var att man använde sig av ett starkt 
och nyskapande arkitekturspråk när man uppförde bostäder och fabriksmiljöer. Här kan man 
se klara likheter med Lundbohms strategi för bostadsbyggandet i LKAB:s blivande bostads-
område. 
Utgångspunkten för Lundbohms utredning om samhällets placering och utformning, var att 
inte upprepa samma misstag som gjorts i Malmberget. Där hade samhället delvis anlagts på 
malmkropparna, varför det var känt för både bolagsledning och inbyggare att samhället suc-
cessivt skulle komma att beröras av gruvverksamheten.17  

13 Lasse Brunnström, ”Kiruna – LKAB:s mönstersamhälle”. Ingår i Boken om LKAB. LKAB och Centrum för 
näringslivshistoria. (red) Karin Jansson Myhr. (Stockholm 2015), s. 82. 
14 Lord Lewer William Hesketh Leverhulme, The six-hour day and other industrial questions : with an introduction by 
viscount Haldane of Cloan. Ed. by Stanley Unwin. London & New York : Allen & Unwin. (London 1918), ss. 14-35. 
15 Ibid, ss. 141-183. 
16 Ibid, ss. 73-90. 
17 Hjalmar Falk (1955), Manuskript ang Malmbergets tidigare historia. Hjalmar Falks samlingar Vol A: 71. Kapsel 15. 
Landsarkivet i Härnösand, Blad 83. 
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Lundbohm fick i förberedelsearbetet för Kiruna stor nytta av sina omfattande kunskaper 
när det gällde nyttotagandet av natursten i berggrunden som byggnadsmaterial. Han re-
dogjorde i sin utredning för lämpliga områden där god kvalité av brytvärd natursten fanns 
inom räckhåll. Däremot konstaterade Lundbohm ganska snart att det saknades såväl lera som 
lerskiffer, vilka var viktiga beståndsdelar vid exempelvis tegelframställning. Dessutom var 
området fattigt på brytbar torv för energiuttag. I sammanfattningen skriver Lundbohm i sin 
slutrapport om den fördelaktigaste platsen för ett framtida samhälles placering följande: 

Med hänsyn till dessa omständigheter, måste vestra sluttningen af Haukivaara anses 
såsom bästa platsen för ett blifvande samhälle, oaktadt densamma med afseende på  
terängförhållanderna och jordmånens beskaffenhet måhända än mindre gynnsam än 
en del andra ställen.18 

 
Lundbohm angav även alternativa områden som lämpliga för placeringen av det nya sam-
hället, men bolaget bestämde sig slutligen för den rekommendation som Lundbohm gav ut-
tryck för i sin utredning.19 I och med detta så ansökte LKAB om markförvärv, både för sitt 
eget industriområde med gruvverksamhet, och för sitt eget bostadsområde. Lundbohms under-
sökning blev alltså vägledande för beslutet som senare kom att fattas om det nya samhällets 
placering. Sett ur vårt eget samtidsperspektiv är ett brev från Lundbohm till verkställande 
direktören Broms intressant när det gäller järnvägens dragning, i förhållande till gruvan och 
det tänkta samhället. Här redogör Lundbohm kort för ett förslag från södra distriktets banin-
genjör Fredrik Almqvist (1857‒1929). I ett kontrafaktiskt20 perspektiv ter sig det Lundbohm 
skriver i brevet om linjens dragning intresseväckande: 

Ingengör Almqvist har tänkt sig en annan lösning af hela jernvägsfrågan vid Lu-
ossajärvi, hvilken utan tvifvel förtjenar mycken uppmäksamhet och bör utredas, 
hvilket han också ämnar göra. Han har nemligen tänkt sig att hela linien skulle dra-
gas vester om Kiirunavaara - såsom jag redan meddelat - om dedt går, d.v.s. om 
terängen är lämplig så vinnes en afsevärd förkortning af jernvägen och hela bostads-
frågan blefve betydligt lättare att lösa.21 

 
Lundbohm valde att absorbera delar av system och metoder från olika industrisamhällen han 
studerat när han startade planeringen av samhällsbygget vid Luossajärvi. Som anställd i före-
taget fick han argumentera för de insatser han ville genomföra, vilka låg utanför det ordinära 
åtagandet som bolaget enligt lag måste göra. Lundbohm använde då olika förebilder på vad 
han ville åstadkomma. Som ett närliggande exempel på hur en bristfällig styrning kunde för-
svåra olika typer av insatser inom samhällsuppbyggnaden var synligt valde han Malmberget. I 
Malmberget saknades en långsiktig strategi för samhällsstrukturen, vilket medförde att primi-
tiva bostäder tilläts uppföras som mer eller mindre permanenta lösningar. 
 
Den första tidens provisorium 
Vid tiden för Lundbohms tillträde som platschef för verksamheten i LKAB:s gruvanläggning 
vid Luossajärvi var tillvaron i regel mycket enkel. Ordentliga bostäder och ekonomibyggna-
der saknades för både bolaget och privatpersoner. Livsmedelsförsörjningen var bristfällig och 
någon organiserad handeln hade ännu inte tagit fart på platsen.22 Trycket på den bristfälliga 

18 Finansdepartementets konseljakt 1899. Dr: 29. 
19 De alternativa områden som Lundbohm angav, var bland annat Ruotsidalen, beläget ca 5 km söder om Luossajärvi samt 
Lintainen, i nutid benämnt Laxforsen, beläget ca 10 km öster om Luossajärvi vid Torneälven. 
20 Hade järnvägen dragits enligt ingenjörens förslag hade förmodligen förutsättningarna varit annorlunda för den 
samhällsomvandling som pågår i Kiruna idag. 
21 LKAB: arkiv Kiruna. Kartong 2/2. 
22 Under sommaren 1898 uppehöll sig temporära handlare tidvis på platsen, samtidigt som ett handelsbolag förberedde sin 
etablering genom ett förmånligt avtal med staten.  
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infrastrukturen blev allt större då fler arbetare etablerades på orten, med anledning av gruv-
verksamheten men framförallt järnvägsbygget. Själv kunde Lundbohm husera under korta 
perioder i B:2-an, då den inte var upptagen av övriga arbetsbefäl eller tillresta prominenta 
besökare.23 

Då Lundbohm 1898 tillträdde sin chefspost bestod det permanenta bostadsbeståndet egent-
ligen enbart av tre lagligt uppförda byggnader, samtliga tre ägda och uppförda av LKAB.24 
De tre byggnaderna var B:1, som uppfördes 1890, B:2 uppförd 1895 och slutligen B:3, vilken 
uppfördes 1897, som kom att bebos av gruvfogde August Malm med familj från hösten 1898. 

Under sommarperioderna 1898 och 1899 uppfördes ytterligare ett tiotal byggnader av mer 
eller mindre permanent art, men det räckte ändå inte till för det stora behovet.  

Lundbohm fick ständiga propåer, främst från sina närmaste medarbetare om den kritiska 
situationen som bostadsbristen förorsakade, samtidigt som han själv drabbades av problemet. 
Lundbohm kunde inte flytta in i B:2 eftersom byggnaden användes som bolagskontor och 
övernattningsrum för arbetsbefäl. Strategiskt lät Lundbohm 1899 då uppföra både bolags-
kontor och förmansbostad i närheten av B:2.25 

Arbetsåret 1898 var för Lundbohm ett fullspäckat år då han var engagerad i så gott som 
varje detalj, både vad gällde förberedelserna för gruvverksamheten och övriga uppgifter där 
framförallt den akuta bostadsbristen ständigt engagerade honom. Arbetsåret 1898 var även det 
första året som Lundbohm fick agera ledare för en större arbetsstyrka, som då omfattande 
uppemot 150 personer. Från Malmberget skriver Lundbohm många uttrycksfulla brev till sin 
mor, där han redogör för sommarens och höstens intensiva arbete. I ett av breven framkom-
mer även synpunkter på en rad olika områden, som exempelvis mathållning, bostadssituat-
ionen, löner och personal. Här skymtar också Lundbohms representationsförmåga och hans 
sinne för god PR, då de viktiga besöken aldrig riskerade att sakna god förplägnad. Hushål-
lerskan som avses är förmodligen någon av systrarna Brita Maria (1865-1949)  eller systern 
Sofia Vilhelmina (1873‒1954) Olofsdotter Pappila, vilka Lundbohm anlitat vid tidigare till-
fällen. Brevet ger en god bild av hur arbetet såg ut för Lundbohm, men även en beskrivning 
av den bristfälliga infrastrukturen: 

Malmberget  
Jag har tillbragt hela sommaren i fjellen, d.v.s. vid Kiirunavaara, där jag skött om 

undersökningarna och arbetena i de stora malmbergen samt planerat för brytningen av 
malm, hvilken skall börja så snart jernvägen hunnit fram.  

Det har sålunda varit ganska mycket att göra. 6 à 7 ingenjörer och 100 à 150 arbetare 
skulle hållas i verksamhet och de förstnämnda också hållas med mat. Och så emellanåt 
storfrämmande, stadsråd och landshöfvding, engelsmän och annat fint folk, vilka skulle 
ha festmiddagar och behandlas väl på alla möjliga sätt. Du har kanske läst något om alla 
dessa tillställningar i någon tidning och sett att de flesta komma glada och mätta från 
fjällen, vilket inbragt mig mera berömmelse än jag förtjänat.  

Det är icke så svårt att bjuda hungriga människor på en god middag, i synnerhet då 
man som jag förut fått husera som jag ville hos Stockholms delikatesshandlare och 
dessutom hade en någorlunda användbar hushållerska att dela bekymren med. Då vi 
träffas skall jag beskriva allt detta och tala om huru hushållsbekymren klarades, så får 
jag se om du också godkänner mina anordningar.  

För några veckor sedan kom jag hit och har sedan varit upptagen med att bearbeta 
iakttagelserna från sommaren samt förbereda nästa års arbeten, vilka komma att bli 
mera omfattande och kräfva mycket folk. Det borde nu vara öfverflödigt att resa till 
Amerika, åtminstone för arbetare, ty här kunna så många som helst sysselsättas och 

23 LKAB förtecknade alla sina byggnader med en intern numrering. B:1 betydde Byggnad nummer 1, B:2 byggnad nummer 2 
och så vidare. 
24 Brunnström (1980) Del II, s. 10. 
25 Ibid, s. 10.  
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arbetsförtjänsterna äro mycket goda. Det är knappast tal om att få en arbetare för 
mindre än 4 à 5 kronor om dagen och ej sällan blir förtjensten mycket högre. Mina 
handtlangare – 10 à 15 man – hade 3:60 – men strejkade – ville ha fyra kronor för ett 
lätt arbete 8 à 9 timmar. Det lyckades ej men nästa år få de nog minst den summan.  

Jag längtar nu att få resa söderut, hvilket ju är förlåtligt, då jag varit borta inemot 
fyra månader, och jag hoppas komma i väg senast om en vecka. Men det går ingen nöd 
på mig. Jag bor hos disponenten Bosæus och hans utmärkt snälla fru och hela familjen, 
bestående av ett större antal flickor och gossar, omhuldar mig på det mest vänskapliga 
sätt, och så har jag här min gamle vän Dellvik som är grufingenjör och Huldt, vilken i 
somras gifte sig med Elin Torell. Det är lifvade och glada människor häruppe, hvilka 
icke låta vinterkylan och det annalkande mörkret inverka på sig.26 

 
Innan en mer reglerad bebyggelse var påbörjad och den utarbetade regleringsplanen var anta-
gen växte, parallellt, tre så kallade kåksamhällen upp på privata initiativ.27 De tre oreglerade 
bostadsområdena var Rälstippen, Ön och Pitholmen. Att dessa temporära områden växte fram 
hade främst två orsaker. Det ena var att gruvområdet var beläget ovan den från 1867 av staten 
avsatta odlingsgränsen, vilken avsåg att markera en övre gräns för nyetableringar av nybyg-
gen eller annan ekonomisk verksamhet.28 Ovan odlingsgränsen skulle endast samerna få 
bruka mark och vatten för sin renskötselverksamhet. Detta innebar i praktiken att ingen privat 
byggnation kunde utföras ovan odlingsgränsen utan statens medgivande. Ur denna aspekt var 
alltså all ny bebyggelse, annan än de samiska, eller de redan bofasta tornedalsfinska byggen 
som etablerats ovan odlingsgränsen, att juridiskt betrakta som svartbygge. Den andra orsaken 
till att dessa primitiva bosättningsområden uppstod var att regleringsplanen för den nya sam-
hällsbildningen ännu inte var antagen.29 LKAB:s fåtal byggnader var däremot lagliga utifrån 
kopplingen till de försvarsarbeten som bolaget bedrivit sedan 1890. När sedan LKAB:s mar-
kinlösen från staten för industriändamål på ca 500 hektar, och för bostadsändamål på ca 240 
hektar vunnit laga kraft, kunde Lundbohm aktivera olika projekt på den mark som LKAB 
disponerade.  
 

26 Brev från Hjalmar Lundbohm till moder Augusta Lundbohm. 1898-10-18. LKAB:s arkiv brevsamling Kiruna. 
27 Med kåksamhälle avses en grupp med byggnader som utan reglerad byggnadsplan uppförs på mark som annan part äger.  
28 Den första provisoriska odlingsgränsen drogs upp 1867 i Norrbottens och Västerbottens län i samband med den omfattande 
avvittringen.  Den definitiva gränsen fastslog Kungl. Maj:t den definitiva odlingsgränsen den 20 juni 1890. I Riksdagens 
beslutstext formuleras det kort "bestämmandet av en provisionell gräns mellan lappmarkernas kulturland och fjällbygd"  
29 Med regleringsplan avses detsamma som det vanligare begreppet stadsplan.  Regleringsplanen övergår till en stadsplan 
formellt när den börjar bebyggas.  
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Bild 27. Den första bebyggelsen vid Luossajärvi. På bilden syns den provisoriska bron över 
Luossajokk, dit kärrvägen från Håmojokk kommer fram. I bakgrunden skymtar silhuetten av 
Luossavaara. Byggnaden längst till höger i bild är B:2. Byggnaden längst till vänster i bild är B:1. 
Byggnaderna närmast efter bron är de provisoriska handelshusen. 
 

Foto: Erland Groth, 1898. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
 
Rälstippen var en bebyggelsekoncentration som uppstod på platsen dit den provisoriska 
skenlagda järnvägen nådde hösten1899. I området Rälstippen samlades LKAB:s första för-
valtningsbyggnader som platskontor, platschefen Lundbohms bostad och bostäder för den 
övriga driftsledningen, ett slags maktens temporära nav.  

Här uppförde även de första handlarna, med för Malmfälten välkända namn som exempel-
vis Silferbrand, Hannu & Green, Hasselström, Finkelstein med flera, sina provisoriska bygg-
nader.  Kommersen var förmodligen god då förutom arbetsskaran för LKAB med delar av fa-
miljer, även rallarna vid järnvägsbygget var aktiva i området och tillgången på varor var brist-
fällig med anledning av de svåra transportförhållandena. 

Pitholmen var ett annat tidigt bosättningsområde beläget strax söder om järnvägsstationen 
vid Luossajärvis norra strand. Namnet härrör från att det var en ansamling av kuskar och häst-
ägare från Piteåtrakten som tillfälligt bosatt sig där. Dessa hade kommit från arbetet med den 
omfattande stormfällningen i Jokkmokks revir, vilken inträffade senhösten 1897 och delvis 
våren 1898.30 Till Luossajärvi kom dessa kuskar för att, dels transportera materiel från och till 
Tuolluvaara, dels att köra fram timmer från Jukkasjärvi- och Kurravaaraböndernas skogar till 
det nyanlagda sågverket i Lintainen vid Torneälven och det av LKAB under uppbyggande 
ångsågsverket vid Luossajärvi.31   

30 Brunnström (1981) Del I, s. 153. 
31 Lintainen är namnet på platsen som i dag benämns som Laxforsen. På platsen startade en vattendriven såg strax före 
sekelskiftet 1900. Sågen utvecklades till en omfattande ångsåg med fem ramsågar. Anläggningen var Europas nordligaste 
ångsåg och hade över 100 anställda när verksamheten var som störst. Merparten av produktionen exporterades till England 
via hamnen i Narvik. 
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Det tredje området, Ön, eller Djävulsön som en del kallade platsen, uppstod i nära anslut-
ning till LKAB:s industrianläggningar nära bergsfoten vid Kiirunavaara. 32 På området Ön 
uppfördes, förutom den tidigare nämnda ångsågen även ett kraftverk för elproduktion av el till 
belysning och kompressoranläggning, mekanisk verkstad och de första permanenta bostä-
derna för arbetare och arbetsledare. Ön utgjorde även det första permanenta bostadsområdet 
för LKAB där i första hand servicepersonal för driftsanläggningarna bodde. Innan det regle-
rade byggandet kom i gång fanns tre vanliga varianter av primitiva bostäder för de människor 
som uppehöll sig i området. Dessa tre byggnadstyper benämndes Fläsk- eller Dynamitlåda, 
Backsvala och Tobaksrulle.  

 
Det kunde vara både trångt och besvärligt att bo i dessa bostäder. Trångboddheten berodde 
inte bara på att det var små skuffen till bostäder, utan att man även hade inneboende för att 
dryga ut hushållskassan. Ett vittnesbörd om de svåra förhållandena ger fru Amanda Emt 
(1871‒1941). Hon bodde med man och tre barn i en fläsk- eller dynamitlåda på Pitholmen den 
första tiden. Det är ett av många exempel på de svårigheter de boende tvingades möta: 

På moron fick vi ta skyffeln och kasta ut snön, som drivit in genom dörrspringerna på 
natten, snön hade inte tina opp inne under natten, men den hade blivit kram. (Symaskin 
blev rostig där den stod). Vi hade tre inneboende, Emts bror, ”Mas-Bodin” och Moss-
berg. ”Mas-Bodin” låg på golvet, så man fick akta sig, så man inte trampa på honom. 
Dom andra två låg i soffan. Vi andra låg i sängen.33 

 
Ett annat vittnesmål beskriver en backsvala belägen i den kraftiga sluttningen strax ovanför 
den blivande järnvägsstationen i Kiruna. Den torftiga bostaden beskrivs i en intervju med Si-
mon Hammar (1887‒1959) på ett målande sätt. (Samtliga notering i citatet gjorda av 
Odstedth): 

Vi fällde björkar och kvista av och barka av dom, dom ruttnar inte så lätt, om man bar-
kar av, annars var björkarna precis som dom växt, med dom reste vi stugan, dom restes 
lite snett för att torven vi täckte med skulle ligga bättre. Taket (underligt nog regna det 
aldrig in) var också av björkstammar o, torv, det var ett åstak. (sadeltak). Utanpå det 
satte vi tjärpapp både på tak o. väggar (ytterväggarna). Dörren satte vi också papp på. 
Ett litet fönster på dörrns högra sida (fönstrets storlek omkr. 45x45.) Litet senare 
byggde vi på ett rum till. Det rummet var av bräder utan tjärpapp. (golv av bräder) (Alla 
fyra väggarna var av bräder.) De var ingen ingång utifrån vi gick in från gamla delen. 
Stenväggen vitmåla vi ”för det skulle se trevligare ut.” (de övriga väggarna endast 
björkstammar, med några spikar i här o, var för att hänga opp kläder m.m.) De var bara 
jordgolv med några brädbitar på, ifall vi gick i strumporna nån gång, så var det ju trev-
ligare med bräderna.34 

 

32 Begreppet Djävulsön, härrör sig från romanen som byggde på den välkända politiska rättsskandal som ägde rum i 
Frankrike åren 1894-1906. Affären handlade om officeren Alfred Dreyfus (1859-1935) som anklagades för spioneri och 
dömdes till straffarbete för detta. Författaren Émile Édouard Charles Antoine Zola (1840-1902) engagerade sig starkt i fallet 
och skrev den berömda artikeln J'accuse! - Jag anklagar! Artikeln medverkade till att Dreyfus slutligen frikändes. 
Kopplingen som gjordes i folkmun, var att man ansåg att man befann sig på Djävulsön om man bodde på området Ön, detta 
med anledning av att det var sankt och väldigt gott om insekter innan platsen dikades ur och blev en mer behaglig boplats.  
33 Odstedth Astrid (1941) KM.  Kirunaminnen. Intervju med Fru Amanda Emt f Berglund (1871-1941). Kom till Kiruna den 
15 juli 1900. 
34 Odstedth Astrid (1941) KM.  Kirunaminnen. Intervju med Simon Gustaf Hammar (1887-1959). Kom till Kiruna 25 augusti 
1899. 
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Bild 28. En av de många primitiva bostäderna under den första tiden, innan regleringsplanen blev 
beslutad. Byggnaden på bilden benämns för tobaksrulle. 
 

Foto: Oscar Ohlsson, 1898. Kiruna bildarkiv. 
 
Förhållandena för de första bosättarna på platsen var primitiva och i många fall svåra att han-
tera. Lundbohm var väl medveten om problemet eftersom han själv drabbades av det. Föru-
tom de bristfälliga bostäderna var vattenförsörjningen och tillgången på livsmedel till ett 
överkomligt pris de största problemen. Det officiella byggnadsförbudet innebar även att allt 
som uppfördes som bostäder var ständiga provisorier. I intervjumaterialen ges gång på gång 
vittnesmål om vatten-, bostads- och livsmedelsproblemen. I synnerhet de första kvinnorna på 
platsen fick utstå hårda prövningar för att få de mest basala rutinerna att fungera. Så här be-
skriver Victoria Juhlin förhållandena vad gällde livsmedels- och vattenfrågan: 

Vattnet måste köras från sjön. Det kördes i tunner. Vi hade en liten norsk häst. Men 
vattnet fick vi sila. Skulle man till pumpen fick man gå kl . 4 på morron för kl 5 på 
samma morron var den tom. Pumpen stod mitt emot Rosenfors. Det var skojigt den 
första tiden fast besvärligt.35 

 
En annan uppgiftslämnare, Johan Rönbäck, lämnar en liknande beskrivning av vattensituat-
ionen: 

Med vattnet var det svårt. Det fanns någon brunn eller pump, men ibland var de uttor-
kade eller annars i olag och då var det att ta hinkarna och gå till Luossajärvi.36 

 

35 Odstedth Astrid (1942) KM.  Kirunaminnen. Intervju med Viktoria Juhlin f Hedberg (1877-1953) Juhlin kom till Kiruna 14 
augusti 1901. 
36 Odstedth Astrid (1942) KM.  Kirunaminnen. Intervju med förmannen Johan Wilhelm Rönnbäck (1879-1944) arbetade med 
banbygget Gällivare – Kiruna 1900-1901. Besökte Kiruna flertalet gånger under tiden med arbetet efter järnvägen. Bosatte 
sig i Kiruna 1902. 
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Ett första handelscentrum 
De tidiga handlarna uppförde även de sina byggnader på ofri grund. Livsmedelspriserna var 
mycket högre i Luossajärvi än i, exempelvis, Malmberget, främst beroende på tillgången och 
fraktkostnaderna samt svårigheten att förvara livsmedel i de provisoriska handelsbodarna. 
Särskilt förvaringen var ett stort problem under sommarperioden, vilket Lundbohm uppmärk-
sammade efter påstötningar från bland annat kvinnorna i den enkla bosättningen. Ett vittnes-
börd om detta ger fru Emt i en intervju: 

Under sommaren var det att köpa färskvarer varje dag, för man hade ju ingenstans för-
vara. Det var att gå bort till ”Tippen” och till Silfwerbrand. Här o. var, var stigen dålig 
med myrhål, men brädlappar låg ju där det var värst. (Till sist blev det en upptrampad 
väg) Tvättvatten o. skurvatten tog vi från sjön, men matvattnet tog vi i en kall-källa. 
Sjövattnet kunde vi inte ta till matvatten, för det var så mycket ”sjölus” i sjön.37 

 
När jordavrymningsarbetena pågått en tid och förberedelsearbetet inför gruvbrytningen var i 
full igång, startade även det omfattande järnvägsbygget. Detta medförde att stora skaror av 
arbetare samlades vid Luossajärvi varför även ett antal handlare etablerade sig på platsen, mer 
eller mindre permanent. De första handlarna sålde främst livsmedel och dagligvaror, men sor-
timentet var sparsamt och dyrt. För handlarna gällde det givetvis att sälja så mycket som möj-
ligt, främst med tanke på att en avhysning kunde effektueras när som helst eftersom handels-
husen de uppfört på statens mark var olagliga.  
För att kunna tillhandahålla arbetarna och tjänstemännen livsmedel vid arbetet i Luossajärvi 
valde Lundbohm att inte ordna detta genom LKAB:s försorg. I stället avtalade han med 
grosshandlaren Carl Green (1862‒1917), även kallad Stor Green, att genom sitt ombud gross-
handlaren Carl Hannu (1873‒1911), på plats i Luossajärvi, försälja nödvändiga varor från och 
med december 1897. Våren 1898 uppfördes därför Greens handelsbod, eller proviantförrådet, 
som det även benämndes.  

I oktober 1898 övertog Hannu och E. L. Green rörelsen vid Luossajärvi helt och hållet av 
grosshandlaren C. E. Green och bildade firman Hannu & Green. Varorna utökades till att 
även omfatta diversehandel, men fortfarande var det C E Green som hade monopolet på leve-
ransen av livsmedel till verksamheten. 

Förutom proviantförrådet fanns även firman Silferbrand & Hasselström och kringresande 
tillfälliga handlare och caféidkare, både i Luossajärvi och längs hela järnvägsbygget. De 
kringresande handlarna var till stor del judiska handlare med mobila handelsstånd, som exem-
pelvis Goldman & Goldman, Finkelstein38och Fessé.  Josef Anton Fessé (1870-1928) etable-
rade sig senare som en välkänd handlare i Kiruna. I en intervju nämns den intensiva handeln 
längs järnvägsbygget av Jonas Andersson (1872‒1971) där han beskriver handeln i Nakeri-
vaara: 39 

Där fanns allt att köpa. Den första jude jag blev bekant med var Fessé. Han hade ett 
stort knyte, judarna kom och bar sina varor.40 

 
Den monopolställning som firman Hannu & Green skaffat sig kritiserades hårt av de boende 
på platsen, beroende på att priserna var höga samtidigt som också kvalitén var ojämn. Syste-
met medgav att de boende på platsen kunde handla på kredit, vilket var mycket fördelaktigt 
för firman Hannu & Green. Kredithandeln kallades för trucksystem och kommer ifrån de eng-
elska kolgruvedistrikten. Det innebar att LKAB utfärdade en rekvisition för att handla livsme-

37 Odstedth (1941) KM. Kirunaminnen. Intervju med Amanda Emt f Berglund (1871-1941). Fru Emt kom till Kiruna den 15 
juli 1900. 
38 Firman ägdes av Enok Orkovitz Finkelstein (1851-1924). En av innehavarna till firman var Abraham Goldman (1855-). 
39 Nakerivaara var ett större anlägg, där senare Bergfors station uppfördes. Ca 4 mil från Kiruna c. 
40 Odstedth (1941) KM. Kirunaminnen. Intervju med f.d. rallaren och gruvarbetaren Jonas Andersson (1872-1971). 
Andersson kom till Ofotenbanebygget 1900.  
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del, vilket sedan reglerades genom avdrag på lönen. Systemet avskaffades i England redan 
1847, men i Sverige var det i bruk i industrisamhällen och i samband med järnvägsbyggen till 
långt in på 1930-talet. Kata Dalström noterar att det tillämpas i handeln i Kiruna vid sitt besök 
i samhället. Hon skriver följande om företeelsen: 

Där nere vid stationen funnos posten och telegrafen, och på andra sidan banan låg det så 
mycket omtalade »G:ska proviantförrådet». Järnvägsstyrelsen hade nämligen ingått 
kontrakt med en handlande G. från Gellivara och tillförsäkrat honom envälde däruppe i 
ödemarken. Detta försök att införa trucksystemet även bland statens järnvägsbyggare 
mottogs med en storm av ovilja av protester från såväl järnvägsarbetarna själva som 
nybyggarfolket.41 

 

 
Bild 29. Firma Hannu & Greens handelsbolag, beläget på området Tippen i Luossajärvi. Firman 
benämndes även som proviantförrådet med anledning av det förmånliga avtalet handlarna hade med 
staten och LKAB. 

 
Foto: Erland Grooth, 1898. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 

 
Hannu var väl medveten om att den affärsrörelse han drev tillsammans med E. L. Green vi-
lade på osäker grund med anledning av markfrågan. I en tidningsnotis hade Hannu uppmärk-
sammat att staten genom kronolänsmans handräckning avsåg att avhysa alla olagliga byggna-
der på kronomark. Detta skapade osäkerhet för de lokala handlarna i väntan på regleringspla-
nen. Hannu skriver i ärendet till Lundbohm i förhoppning om att få ha kvar sin handelsbod, 
trots kronans varsel. Han hänvisar i brevet bland annat till det utökade ansvaret med anledning 
av att poststationen även skulle inrymmas i handelsverksamheten: 

På grund af H. Hs vl. Löfte till mig i höstas, tillåter jag mig friheten vördsamlingen råd-
fråga H.H. lite angående byggnadsplatsen vid Luossajärvi. Jag har, jämte en broder till 
min förra principal, öfvertagit i oktober 1898 den senares filialaffär här i socken och 

41 Dalström (1914), s. 45. 
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köpt äfven hans byggnader vid Luossajärvi samt ämna vi idka handel vid Luossajärvi 
under firma ”Hannu & Green”.  

Nu emellertid var det, för någon tid sedan, synlig i pressen en tidningsnotis, hvilken 
visste meddela att handräckning är begärt hos Konung. Bef. Hafvande i Luleå att få 
vräka alla byggnader vid Luossajärvi, hvilka äro byggda å Kronans mark med sjelvta-
gen rätt.  

Med anledning däraf vågar jag ödmjukligen i förtroende rådfråga om H.H. anser 
detta farligt, jag menar om man har att befara blifva vräkta och dedt innan ens stadspla-
nen blifvit klar och hvad man i så fall förmånligaste kunde flytta.42 

 
Någon svarsskrivelse på brevet från Lundbohm har inte återfunnits, men inom den nya regle-
ringsplanen fanns avsatta områden för handel inom olika nivåer, så handelsmännen hade inget 
att oroa sig för. Dessutom tog Lundbohm 1902 beslutet att köpa Hannu & Greens byggnader 
för att ingen förlust skulle uppstå för själva affärsrörelsen. Lundbohm ombesörjde senare att 
byggnaden flyttades och byggdes om till rum för boende. Att Lundbohm och LKAB löste in 
rörelsen med byggnad hängde förmodligen samman med att verksamheten från början utgick 
från det officiella proviantförrådet och att handlaren hade avtal med staten. Däremot så löste 
inte Lundbohm ut byggnaden för den konkurrerande handlaren Josefsson & Dolck.43 Lund-
bohm besvarar förfrågan av företrädarna för Josefsson & Dolck i brev: 

Luossavare den 12/9 1899 
Herrar Dolck & Josefsson, Gellivare 
Med anledning af edert bref till Disponenten Bosæus i Malmberget får jag meddela, 
att edra omskrifna byggnader härstädes äro uppförda på en plats som mycket snart 
kommer att tagas i anspråk för annat ändamål, så att de i hvarje fall ej kunna få stå 
qvar. Enligt den uppmätning som jag låtit utföra, är - ifall byggnaderna skulle flyttas 
- värdet af virket så ringa i jemförelse med det pris ni åsatt dem, att jag icke kan för 
bolagets räkning köpa dem. 
Högaktningsfullt 
Hjalmar Lundbohm.44 

 
Lundbohm förde ständiga dialoger med handelsmännen rörande kvalitén på livsmedel som 
försåldes, detta på grund av ständiga klagomål från LKAB anställda. Förutom handelsidkarna 
på plats vid Luossajärvi fick också tornedalsfinnarna i byarna Kurravaara och Jukkasjärvi 
sälja småskaligt lokalproducerat livsmedel till arbetsfolket i Luossajärvi.  
 
En plan för samhället tar form 
Den utredning som Lundbohm tidigare utfört blev grunden för det nya samhällets placering, 
som därefter skulle realiseras i form av en regleringsplan. Områdets utbredning och läge på 
den sydvästra sluttningen av Haukivaara beslutades i riksdagen i enlighet med en proposition 
(1899/1900:85.) vilken senare beslutades i enligt med skrivelse (n:o 136) i 1899-års riksdag 
den 29 maj.45 Området avskildes från kronans mark och ställdes till förfogande för den 
efterfrågade regleringsplanen för det nya samhället. 

Det blev Lundbohms gode vän, arkitekt Wickman, som fick projektansvaret, tillsammans 
med arkitektkollegan Per Olov Hallman (1869‒1941), att upprätta den nya regleringsplanen 
för samhället. Noterbart är att även för denna rekrytering använde sig Lundbohm av sitt väl 
utbyggda nätverk. 

42 Brev från Karl Hannu till Hjalmar Lundbohm 1899-02-01. LKAB:s arkiv brevsamling Kiruna. 
43 Firma Josefsson & Dolk var baserad i Malmberget sedan en tid, men öppnade filial i Luossavaara. Verksamheten drevs av 
Gustaf Dolk (1862-) samt Viktor Severinus Josefsson (1856-). 
44 Brev från Hjalmar Lundbohm till firma Josefsson & Dolk Malmberget. 1899-09-12. LKAB:s arkiv brevsamling. 
45 Wilhelm Carlsson Wilhelm. Promemoria; angående ändrad kommunal organisationsform för Jukkasjärvi kommun och 
Kiruna municipalsamhälle. (Kiruna 1944), s. 1. 
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Hallman hade tidigt i sin arkitektkarriär gjort sig känd för att hitta okonventionella lös-
ningar. Med detta menas att han gärna bröt mot den gängse normen för stadsplanering och 
emellanåt skapade oregelbundna stadsrum med egen stil. Sedan 1897 innehade han en oavlö-
nad docentur i stadsanläggningskonstens formlära vid KTH- vilket gjorde att han kunde ut-
veckla sitt okonventionella formspråk för stadsplanering.46  Detta formspråk blev mycket tyd-
ligt i slutförslaget till regleringsplan för det nya samhället vid Luossajärvi, då Hallman även 
hämtade många praktiska lösningar från de kontinentala stadsplaneideologierna.47 

Uppdraget att rita den nya regleringsplanen var en indirekt beställning från civildeparte-
mentet via länsstyrelsen i Luleå. Den 13 juli 1899 utsågs formellt Wickman och Hallman till 
planförfattare för regleringsplanen.48 Redan samma vecka avreste de bägge arkitekterna till 
Luossajärvi för att studera området i detalj. Avsaknaden av detaljerade kartor över området 
bidrog till att planförfattarna på plats ville bilda sig en uppfattning om den verkliga terrängen 
och det utsatta förhållandet drygt tjugo mil ovan polcirkeln. Lundbohm korresponderade med 
Hallman angående de nödvändiga höjdkartorna som behövs för planarbetet och försöker un-
derlätta arbetet genom att föreslå Hallman att använda redan utförda höjdmätningar som in-
genjör Carl Gimberg (1854‒1931) utfört i samband med Lundbohms tidigare utredning: 

 
Luossavare 25/8 1899 

 
Broder Hallman! 

 
Mitt förslag beträffande Gimbergs reseersättning, hvilket jag icke hann att framställa 

uti mitt förra bråda bref, är att Du betalar hela hans resa hit och hem. I sådant fall skall 
jag låta eder få kurvorna för ett billigt pris, d.v.s. utan några afsevärda resekostnader för 
kurvläggaren.  

Detta är ju i alla fall liberalt från bolagets sida, då eder resa icke drabbar edra 
hufvudmän och ni dessutom få till skänks detaljkartan öfver området hvilken upprättats 
på bolagets bekostnad och kostat mycket pengar. Men vill du hellre betala kurvläggaren 
dyrt, så låt det bli som du föreslog. 

Wickman har bedt mig föranstalta om 5 meters kurvor äfven på den rektangelfor-
miga delen af stationssamhället. Detta är icke kartlagdt, men [?] såvidt möjligt ombe-
sörja att detta också blir gjordt. 

Kurvorna inom bolagets område49äro nu i det närmaste färdiga och den delen af kar-
tan torde sålunda snart kunna sändas. Samtidigt skall jag försöka få i ordning en p.m. 
rörande byggnaderna, men då det nu dragit så långt ut på tiden så är det kanske bäst att 
ej fixera något på papper innan jag kommer ned. Det vore dock bra om du dessförinnan 
funderade på saken. 

 
Vännen 

 
Hjalmar Lundbohm. 
Har Gimberg ej rest så bed honom medtaga afvägningsinstrument o stång. 
Telefonera till Wickman att jag mottagit hans ritning o skall svara på brefvet se-

nare.50 
 

Redan den 11 april 1900 hade länsstyrelsen i Luleå ett färdigt underlag från de bägge arkitek-
terna. Ärendet snabbehandlades hos länsstyrelsen och den 27 april kunde Kungl. Maj:t fast-

46 Brunnström (1981) Del I, s. 73. 
47 Lennart Nilsson, Kiruna – En samhällsbyggnadshistorik. Licentiatsuppsats. Partille Uppsala. (Uppsala 1968), s. 47. 
48 Brunnström (1981) Del I, s. 124. 
49 Avser LKAB:s eget bostadsområde och regleringsplan. 
50 Brev från Hjalmar Lundbohm till Per Olov Hallman 1899-08-25. LKAB:s arkiv brevsamlingen Kiruna. 
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ställa den nya regleringsplanen för samhället.51 Regleringsplanen, eller stadsplanen som den 
även kallas när den blir aktiverad, anpassades både till klimat och geografi där hänsyn till 
terrängen på lågfjället Haukivaara togs, vilket innebar att den kuperade miljön bibehölls in-
takt. Man avstod därför i största möjliga mån från att utföra schaktningsarbeten som skulle 
kunna förändra markbeskaffenheten, vilket man ville undvika för att uppnå den eftersträvade 
variationen i planen.  

Hallman ritade ett oregelbundet gatunät utan större torgmiljöer för att undvika att nord-
västvindarna skulle få fritt spelrum i stadskärnan under vinterperioden. Som en yttre gördel 
placerades även de större byggnaderna längs med Iggesundsgatan, (nuvarande Hjalmar Lund-
bohmsvägen), för att på ett effektivt sätt först stoppa upp vinden för att sedan få den att splitt-
ras i det oregelbundna gatunätet. Den genialiska och okonventionella planen fungerade väl 
och vid de ofta förekommande flervägskorsningarna uppstod små torgliknande miljöer för 
handel och bostäder. Noterbart är att höjdskillnaderna varierade kraftigt inom den avgränsade 
planen, som mest med drygt 73 meter.52 

Parallellt med den nya regleringsplanen var projekteringen för både LKAB:s bostadsbe-
byggelse och SJ:s byggnationer i full gång. Ansvaret för LKAB:s bostadsbyggande låg under 
Lundbohms själv och för SJ:s del leddes arbetet av SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall 
(1862‒1955), som Lundbohm kände sedan tidigare. LKAB erhöll enligt Kungl. Maj:t beslut 
den 26 maj 1899 tillstånd att friköpa 241 ha mark för bostadsbebyggelse och vissa för sin ad-
ministration nödvändiga områden. I samma beslut utarrenderades från staten ca 500 ha till 
LKAB för gruvdriftens verksamhet. SJ erhöll mark för bostadsbebyggande och för en del av 
anläggningsbyggnaderna till järnvägen, i storleksordningen 120 ha.53  

För LKAB:s egen byggnadsplan anlitade Lundbohm gode vännen Wickman, som utarbe-
tade en byggnadsplan för området som skilde sig helt från den nyligen fastställda reglerings-
planen för den privata bebyggelsen. Wickman ritade för LKAB:s område en mer industriell 
och traditionell plan med raka och vinkelräta plankorsningar, en mönsterstad.  
 
Namnet Kiruna beslutas 
Innan samhället fick sitt nuvarande namn Kiruna benämndes orten växelvis Luossajärvi, Lu-
ossajaure, Luossavaara eller Luossavare. I samband med att stadsplanen var så långt framar-
betad att endast formalia kvarstod till godkännande av Kungl. Maj:t, fanns redan ett namnför-
slag på det planerade samhället. Förslaget var lagt av dåvarande styrelseordförande i LKAB, 
G. E. Broms, vilken ansåg att platsen borde ha ett kortare och mer orienterande namn som 
kunde sammankopplas med själva verksamheten. Förslaget till namn på den nya orten blev 
Kiruna.54 Namnet härstammar från det nordsamiska Giron och den tornedalsfinska nordliga 
varieteten, Keiron, vilket betyder ripa. 

Vid 1900-års folkräkning fanns 222 personer upptagna som skrivna på platsen men mång-
falt fler fanns boende i det nya samhället, de flesta var skrivna i kyrkbyn Jukkasjärvi eller i 
Malmberget.55 Mot bakgrund av att järnvägsbygget, jordavrymningsarbetet och övrig 
byggverksamhet som pågick, så bör omfattningen av befolkningen på plats ha varit uppemot 
1 500 personer.56 

 

51 Brunnström (1981) Del I, s. 124. 
52 Nilsson (1968), s. 49. 
53 Ibid, s. 46. 
54 Underdånig skrivelse från Gustaf Emil Broms till konungen 1900-01-19. RA. 
55 Folkräkning, SVAR- Svensk arkivinformation. Se även Bilaga 4:1. 
56 Samma bedömning gör Lasse Brunnström av förhållandet. Brunnström (1981) Del I, s. 111. 
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Bild 30. Familjen Ingeborg och Anders Söderberg, med det förstfödda barnet Kiruna Söderberg i 
famnen, samt övriga syskon. Det förstfödda barnet i det blivande samhället fick samma namn som 
orten Kiruna, på förslag av LKAB:s ordförande Gustaf Broms. 

 
Foto: Borg Mesch, 1900. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 

 
LKAB:s lönelistor visar att 200‒300 man var i arbete, samtidigt som järnvägsbygget sys-
selsatte omkring 1 800 personer på sträckningen Malmberget‒Torneträsk.57 Exempelvis så 
var den kände handlaren Carl Hannu med frun Alma f Isaksdotter Luttu (1873‒1939) och två 
handelsbiträden boende på platsen, men till en början mantalsskrivna i kyrkbyn Jukkasjärvi.58 
 
På platsen fanns även skrivna familjen Söderberg, makan Ingeborg f Danielsdotter 
(1873‒1917) och hennes make Anders Söderberg (1857‒). Paret hade vid flytten till samhället 
med sig tre barn: Nestorf 1891, Klara f 1893 samt Paulus f 1897. Ingeborg var gravid och 
födde den 27 augusti det först födda barnet i det nya samhället.59 Barnet fick på förslag från 
Broms namnet Kiruna och erhöll även en dopgåva från LKAB i form av en insatt livränta 
omfattande 100 kronor, i dagens penningvärde motsvarande ca.6 000 kronor. Tjugo år senare 
korresponderade Lundbohm med Kiruna Söderberg angående dessa medel och påtalade att de 
100 kronorna nu vuxit till 243:45 kronor, motsvarande ca.4 500 kronor i dagens penning-
värde, och var placerade i en fond hos Ränte & Kapitalsförsäkrings Anstalter. Av korrespon-
densen framgår att Kiruna Söderberg inte hade kvar den bankbok som höll dessa medel, var-
för Lundbohm ordnade så att hon fick tillgång till en sådan. Enligt bestämmelserna skulle 

57 Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen af statsbanan Gellivare-Riksgränsen. (1903), s. 95. Se även bilaga 4:4. 
58 Folkräkning, SVAR-Svensk arkivinformation. 
59 Paret fick ytterligare två gemensamma barn, Attler Manfred (1902-1983) samt Ingvald Levi (1906-1934). Anders 
Söderberg utvandrar till Kanada 1907 och tar med sig barnen Klara Kjerstina samt Paulus Leander. Ingeborg föder ytterligare 
ett barn Frans Gunnar (1910-1990). 
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beloppet utfalla till Kiruna Söderberg när hon uppnådde myndighetsålder, som vid denna tid 
var 21 år.60  

Det är värt att notera att ytterligare ett barn föddes i det nya samhället senhösten 1899. 
Barnet var pojken Ludvik Eugén Carlsson Fink, som föddes den 2 oktober 1899 och avled 
1972. Föräldrar var Sara f Olofsdotter f 1865 med maken Karl Carlsson Fink f 1866. Familjen 
hade kommit till Malmberget i samband med järnvägsbygget och vidare upp till Luossajärvi 
där Ludvik Eugén föddes. Eftersom familjen fortfarande var skriven i Malmberget så 
registrerades barnet i födelseboken för Gällivare församling.61 
 
Från regleringsplan till stadsplan 
I och med att regleringsplanen fick sitt godkännande av Kungl. Maj:t den 27 april 1900, 
kunde tomter börja försäljas och byggnationer komma igång. Därmed kunde bildandet av en 
fungerande stadsplan ta form. För att motverka spekulationer kring attraktiva tomtlägen 
infördes av den lokala byggnadskommittén en bestämmelse som effektivt motverkade detta. 
Den som köpte en tomt fick inte salubrevet, och därmed lagfarten förrän denne kunde uppvisa 
att man uppfört eller påbörjat ett bostadshus på tomten. I allmänhet tog det mellan tre till fem 
år innan byggnaderna var helt klara, som man ansökt om att få bygga, vilket gjorde att rena 
tomtspekulationer kunde avvärjas på ett smidigt sätt.62 

För att ytterligare stimulera byggande på den nu aktiva stadsplanen sattes tomtpriserna 
lågt, så att även familjer med lägre inkomst skulle kunna komma i åtnjutande av både fastig-
het och byggnad. Priset på tomterna sattes till mellan 5 öre och 1:10 kronor per kvadratmeter. 
Dessa som i storlekar varierade mellan ca 900 kvm till ca 2 000 kvm, kunde därför kosta 
mellan 200 och 500 kronor, motsvarande i dagens penningvärde ca.11 500‒28 500 kronor, de 
första fem åren av stadsplanens bebyggande.63  

Till den lokala byggnadsstadgan tillförde länsstyrelsen en särskild stadga angående ord-
nande och bebyggande av området med bland annat en bestämmelse om boningshusens totala 
höjd, som inte fick överskrida två våningar om det var trähus.64 Var det stenhus tilläts 
emellertid tre våningar. Dessutom fanns tillägget att hus måste bekläs med fasadmaterial av 
panel eller reveteras i för byggnadslovet beskrivet material.65 Just detta var en av de bärande 
målsättningarna för Lundbohm för att samhället skulle få en ordnad och städad bebyggelse-
miljö redan från start, i motsats till Malmberget. 

Det första året administrerade den lokala byggnadskommittén försäljning av 147 tomter, 
till ett sammanlagt värde av 17 500 kronor, motsvarar i dagens penningvärde ca.1 miljon kro-
nor.66 Detta innebar att det första årets medelvärde på försålda tomter blev 119 kronor, 
motsvarande dagens penningvärde ca.7 000 kronor. Byggnadskommitténs arbete innebar, 
förutom att förmedla försäljning av tomter, även att granska bygghandlingar och vara be-
hjälpliga vid utsättning av tomter, samt att organisera arbetet med att röja upp för väglinjerna 
för det som senare skulle utgöra gatunätet och slutligen, att upprätta tomtkartor till köparna av 
tomter.  

För att kunna hinna med det praktiska arbetet fick byggnadskommittén, genom Lundbohm, 
efter förfrågan hos länsstyrelsen, rekrytera ett tekniskt biträde. Även här fanns Lundbohm 
med i rekryteringsarbetet och valet föll på Allan Lenander (1877‒1952) som formellt började 

60 Brev från Hjalmar Lundbohm till Kiruna Söderberg (1899-1926) 1920-01-23. LKAB:s arkiv brevsamlingen Kiruna. 
61 Persson (2000), s. 182. 
62 Nilsson (1968), s. 47. 
63 Ibid, s. 47. 
64 Ibid, s. 46. 
65 Brunnström (1981) Del I, s. 85 
66 Ibid, s. 84. 
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sin anställning som byggnadsingenjör i juni 1901.67 Lenander värvades av Lundbohm från 
Malmberget, där han innehade en likande tjänst för AGM. 

Ett problem som uppstod relativt tidigt i bebyggandet av stadsplanen var att de privata 
husbyggnationerna fick en oregelbunden och vid spridning. Byggnadskommittén valde att inte 
genom reglering styra var på byggnadsplanen den privata spekulanten köpte tomt. Följden av 
detta blev att samhället kom att karaktäriseras av avsaknad av sammanhållen miljö, vilket i sin 
tur skapade problem för anläggandet av nödvändig infrastruktur som vatten, avlopp och gator. 
Problemet blev allt större efterhand som samhället växte. 
 
Genom den då rådande parlamentariska konstruktionen utövande Lundbohm, i bolagets namn, 
full kontroll över utvecklingen av regleringsplanen. Dessutom handplockade och tillsatte han 
det tekniska biträdet som kom att avlönas av bolaget, fram till dess att organisationsformen 
för samhället var beslutad.  
 
Bolagets egen byggnadsplan 
I bolagets egen plan för bostadsbyggande söder om stadsplanen ville Lundbohm i varje läge 
förebygga de problem som uppstod inom stadsplanen med den godtyckliga spridningen av 
bostäder. Bolagets byggnadsplan skilde sig markant från den privata planen på Haukivaara, 
genom att den var uppbyggd med ett traditionellt rutmönster och klart avgränsade rektangu-
lära kvarter med raka gator. Till detta hade Wickman ritat förslag på både arbetar- och tjäns-
temannabostäder i varierande storlekar. Här fanns även en färdig arbetsplan för vatten- och 
avloppsledningar samt elektricitet.  

En annan avgörande skillnad mellan regleringsplanen för det nya samhället och bolagets 
egen plan, var att bolaget inte behövde underkasta sig ett godkännande av staten för planens 
genomförande. Detta underlättade arbetet betydligt för Lundbohm, då LKAB kunde styra hela 
processen utan inblandning av myndighetsutövande och gällande byggnadslagstiftning för 
rikets städer.68  

Detta skapade på så sätt redan från början en dualism mellan de bägge områdena. Bolagets 
plan blev fysiskt en utpräglad Company Town, ett mönstersamhälle, där de boende i smått och 
stort var beroende av bolagets samhällssystem och ekonomi, medan den av staten godkända 
regleringsplanen blev ett frivuxet samhälle med eftersatt infrastruktur, främst beroende på 
grund av bristen på nödvändiga skatteintäkter.69 Förutom att LKAB:s eget bostadsområde var 
ett exempel på en arkitektonisk mönsterstad, utgjorde planen ett bra exempel på patriar-
kalismens alla aktiviteter, som ned på praktisk detaljnivå bestämde livsvillkoren för arbetaren 
i bolaget. 
 
Utformningen av bolagets byggnadsplan var i stora delar redan sommaren 1898 utformad i 
huvuddrag av Lundbohm, då han för LKAB:s räkning utredde förutsättningarna för den-
samma. I samband med detta hade Lundbohm samrått med VD:n för LKAB, Broms, om vilka 
medhjälpare för planläggningen av bostadsområdet han skulle engagera i arbetet. Medhjäl-
parna kom att bli Per Olov Hallman och Gustaf Wickman.70 I den föreslagna planskissen för 
LKAB:s bostadsområde kunde man urskilja två bostadstyper för arbetare, en med utrymme 
för fyra familjer och en för sex familjer. Planen beskrev totalt 98 fyrfamiljshus och 18 sexfa-
miljshus, vilket skulle ge 500 familjer bostad.71  

67 Brunnström (1981) Del I, s. 84.  
68 Ibid, ss. 134-135. 
69 Nilsson (1968), ss. 54-55. 
70 Brunnström (1981) Del I, s. 135. 
71 Ibid, s. 135. 
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När det gäller kulörsättningen på bolagets fastighetsbestånd, utarbetade Lundbohm tidigt, 
innan själva byggnationerna tog fart, en färgskala tillsammans med Wickman. Genomgående 
för LKAB:s bostadshus användes kulörerna falurött, gulockra och kromoxidgrönt i färgsätt-
ningsprogrammet, vilket även gällde taken på bolagets hus. Urskilt från bostadshusens färg-
sättningsprogram var de planerade skolbyggnaderna, vilka samtliga fick en vit fasadkulör med 
genomgående svarta eller röda tak.72 

 

 
Bild 31. Nyuppförda arbetarbostäder inom bolagets bostadsområde. Byggnaden ingår som ett av sex 
hus längs nuvarande Hjalmar Lundbohmsvägen. 
 

Foto: Borg Mesch, 1900. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
 

På Lundbohms order uppfördes alla byggnader i noggrant uträknade serier, till en början först 
längs Iggesundsgatan, därefter i ett rutnätsformat planerat område söderut mot Lombolojärvi. 
Metoden för Lundbohm var att bygga klart ett helt kvarter med fyra hus, innan man startade 
nästa byggnationsområde. Detta medförde att husen blev inflyttningsklara omedelbart och 
rinnande vatten kunde successivt kopplas på i de färdiga byggnaderna. 

Det tredje stora bostadsområdet, som började bebyggas under 1899, var SJ:s bebyggelse 
för driften av järnvägsanläggningen. Inom detta område skulle rymmas serviceanläggningar 
för själva järnvägen, men även bostäder för fast och rörlig personal. För Lundbohm innebar 
detta att vissa samordningsvinster kunde göras i fråga om planering för skola, sjukvård och 
allmänna byggnader. Huvudarkitekt för SJ:s byggnadsprojekt var Folke Zettervall. Han ritade 
förutom själva stationshuset även ett antal så kallade betjänings- och boställshus samt över-
liggningshus. Totalt omfattade dessa byggnader ett lägenhetsbestånd på 92 rum och 36 kök, 
förutom uthus och mindre förrådsbyggnader. Beståndet var helt färdigställt före årsskiftet 
1902‒1903.73 Alla SJ:s byggnader fick en faluröd färg. 

 

72 Brunnström (1981) Del I, ss. 182-184. 
73 Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen af statsbanan Gellivare-Riksgränsen. (1903) Sid 107. 
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Slutligen skall nämnas den starkt avvikande samhällsbildningen vid den konkurerande gruvan 
i Tuolluvaara. För Tuolluvaara samhälle var bostadssituationen för de anställda vid TGA och 
deras familjer mycket bristfällig då gruvverksamheten tog sin början. TGA hade på Lund-
bohms initiativ under sommaren 1900 låtit uppföra en spartansk barack för i första hand en-
samstående arbetare. Detta var en mycket enkel barack av Hälleforstyp med lucksystem, om-
fattande två rum och en liten farstu. Byggnaden var avsedd att härbärgera 16 personer och var 
förhållandevis dyr att uppföra då kostnaden var 2 058 kronor, i dagens penningvärde motsva-
rande ca.120 000 kronor. Byggkostnaden hänger samman med den stora bristen på bygg-
nadsmaterial vid denna tid, vilket gjorde att priset på hyvlat virke var högt. Baracken byggdes 
senare om till fyra rum, två på varje gavel.74  

Arbetena vid Tuolluvaaragruvan bestod år 1900 av uteslutande försvars- och jordavrym-
ningsarbeten. Förhållandena var mycket primitiva och arbetsledningen saknade kontinuitet, 
vilket medförde att det mesta av arbetsinsatserna gjordes på så kallade beting eftersom det var 
en enklare upphandling för bolaget då man inte behövde anställa. Till exempel kunde en 
grupp arbetare få betalt för att utföra en specifik jordavrymning på en viss tid.75 

En uttrycksfull beskrivning av de primitiva förhållandena i Tuolluvaara ger Albert Johans-
son Lehto (1874‒1961), vars första arbete vid TGA var att gräva försvarsgropar, som var ett 
hårt och väderutsatt arbete. Johansson Lehto beskriver i intervjun hur baracken var inredd och 
hur den fungerade. Varje rum hade tvåvåningssängar uppställda längs väggarna, men i övrigt 
inga andra möbler som stolar eller bord. I sängarna fanns varken madrasser eller halm, så det 
var att dra rocken över sig som skydd mot myggen på sommaren och mot kölden på vintern. 
Ett stort problem var frånvaron av tvättmöjligheter och färskt vatten. Johansson Lehto ut-
trycker sig kort och klart om förhållandet: 

-Man arbetade och sov i samma kläder i flera månader, tills de började ruttna av svet-
ten, sedan fick man köpa nya.76 

 
Det var oftast mycket trångt i baracken när jordavrymningsarbetena var i gång. Johansson 
Lehto omtalar att det låg folk överallt inne i baracken. Britsarna var fulla och folk låg direkt 
på golvet i rummen och i farstun, överallt där det fanns en ledig golvyta. Johansson Lehto fick 
i uppdrag att vid ett senare tillfälle städa ut ett av de små rummen i baracken, för att hyra den 
till sin familj. Rummet var mycket nedsmutsat av diverse kvargömt materiel: 

-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 lager 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.77  

 
För att kunna utnyttja den infrastruktur som byggdes upp i Kiruna, lät Lundbohm redan 1903 
TGA anlägga en enkel trasportväg av en sammanlagd längd på 4 212 meter mellan gruvområ-
det i Tuolluvaara och Kiruna, till en kostnad av 11 629 kronor, i dagens penningvärde ca.700 
000 kronor. Detta var ett strategiskt beslut av Lundbohm, då han insåg att det skulle bli be-
tydligt dyrare att börja bygga upp en fungerande infrastruktur i Tuolluvaara innan produkt-
ionen av malm kommit igång på allvar. Senare anlades en landsväg till samhället från Kiruna 
och vidare österut till Laxforsen vid Torneälven, där den stora ångsåganläggningen var belä-
gen. 
 

74 Persson (2009), s. 55. 
75 Ibid, s. 48. 
76 Intervju med Albert Johansson Lehto (1874-1961) Intervjuad av Erland Sören Isak Branteryd (1921-1980) 1954. LKAB:s 
arkiv Kiruna. TI, Tuolluvaara intervjuer. 
77 Ibid.  
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För att rationellt kunna transportera den brutna malmen från Tuolluvaara för vidare utförsel 
med järnväg, anlades 1904‒1905 en linbana med en längd av 3 900 meter från gruvan i Tu-
olluvaara, till en omlastningskaj. Från kajen byggdes sedan ett stickspår med en längd av 
2 400 meter till järnvägen. 

När produktionen i Tuolluvaara kommit igång uppfördes fler industribyggnader och bostä-
der. TGA lät uppföra enklare baracker som bolaget sedan hyrde ut till främst ensamstående 
utan familj. Någon elektricitet fanns inte i dessa byggnader, varför fotogen till belysning och 
ved till uppvärmning såldes av TGA till hyresgästerna. Vatten hämtades från en gemensam 
grävd brunn, vilken ägdes av TGA. TGA satte upp ordningsregler för hyrestagarna i baracken 
som löd: 

Ordningsregler för Arbetarebostad N: 3. 
Tuolluvaara Grufaktiebolag tillhandahåller mot en afgift af tre /3/ kronor per månad 
och arbetare fritt husrum samt jernsäng, fri städning och skurning. Däremot ingår ej 
fri ved. Hyran afdrages å arbetarens månadsaflöning. 
Arbetaren iaktager ett städadt och nycktert uppträdande; kortspel och dryckeslag är 
inom baracken förbjudet. I barackerna få ej obehöriga inhysas. 
Tuolluvaara i November 1908.78 

 
Verksamhetsåret 1908 tog bolaget TGA ut en hyra av de fast boende familjerna, där ett rum 
med garderob kostade 12 kronor i månaden, motsvarande ca. 650 kronor i dagens penning-
värde. Ett rum med kök kostade 20 kronor i månaden, motsvarande ca.1 000 kronor i dagens 
penningvärde. De högst avlönade arbetarna vid TGA hade en månadsinkomst på ca.100 kro-
nor, vid samma tid, motsvarande ca. 5 000 kronor i dagens penningvärde.  

Sommaren 1910 borrade TGA en brunn till de bofasta i samhället. Då uppfördes även en 
enklare matservering av bolaget inom gruvområdet. Här kunde främst de ogifta arbetarna äta 
frukost, middag och kvällsvard. Priserna som gällde 1910 var frukost med kaffe 0,5 kronor 
(motsvarande ca.25 kronor i dag), middag 0,75 kronor (motsvarande ca.50 kronor), kvällsvard 
0,5 kronor (motsvarande ca.25 kronor) samt kaffe med bröd 0,2 kronor (motsvarande ca.10 
kronor). Betalningen skedde kontant eller med löneavdrag. 

En annan svårighet för familjerna i Tuolluvaara var bristen på livsmedel i början av an-
läggningstiden. En första affär med ett glest sortiment öppnades 1905 av Nils Åslin f 1861, 
men verksamheten upphörde efter något år då Åslin omkring 1910 flyttade till Canada. I 
första hand var de boende i Tuolluvaara hänvisade till att göra sina inköp i Kiruna. Koopera-
tiva föreningen öppnade en butik i samhället 1911, vilket betydligt underlättade för de bo-
ende. 
 
Det var tydligt att bostadsförhållandena vid gruvan i Tuolluvaara inte ens motsvarade en för 
tiden godtagbar standard. Förmodligen hänger detta samman med att TGA inte hade någon 
egen platsansvarig vid anläggningen, utan lånade in en arbetsledare från konkurerande bolaget 
LKAB den första tiden. Styrelsen för bolaget hade sitt säte i Stockholm, men ingen fast ar-
betsledarorganisation på plats i Tuolluvaara eller Kiruna.  

Lundbohm lade ned mycket arbete för att lösa kommunikationsfrågorna. Efter detta tycks 
han inte ha engagerat sig i varken organisationsarbetet vid TGA:s gruvanläggning eller be-
byggelsefrågan i samhället, trots att han informellt fungerade som disponent i företaget.79 
Tydligt är att Lundbohm heller inte etablerade något patriarkalt förhållningssätt till arbetarna i 
Tuolluvaaragruvan eller för själva samhället och dess innevånare.  Det minskade intresset 
hänger förmodligen samman med Lundbohms ökade arbetsbörda inom LKAB:s gruvverk-

78 TGA årsrapport 1908. LKAB:s arkiv Kiruna. 
79 Se bilaga 1:3. 
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samhet och samhällsbygget i Kiruna. Hans delaktighet i samhällsuppbyggnaden i Tuolluvaara 
återkom långt senare, då bolaget inrättat en fast ledning på plats i Tuolluvaara. 
 
Etableringsfasen 
Kiruna samhälle växte explosionsartat det första fem åren, vilket medförde att flera olika in-
frastrukturfrågor måste lösas, såväl materiell infrastruktur som kommunikation och bostäder 
samt skolsystem och organisationsform för samhället.  
  
Teknisk lösning på transportproblemet 
Att samhället Kiruna i enlighet med Lundbohms utredning placerades på lågfjället Hauiki-
vaara innebar att avståndet mellan gruvanläggningen och samhället blev ca 2 km. En av an-
ledningarna till den relativt långa sträckan var att LKAB:s markförvärv inte gick ned till Lu-
ossajärvi och därmed inte heller inrymdes i regleringsplanen. Missnöjet var därför stort 
gentemot LKAB på grund av detta. För de som bosatte sig i norra och östra delarna av stads-
planen blev vägen till arbetsplatsen lång och ofta besvärlig. I praktiken innebar det för gruv-
arbetarna att de hade en dryg vandring fram till arbetsplatsen och hem igen, både sommar och 
vinter. Under vintertid var detta speciellt mödosamt, då det i början saknades manskapshus för 
ombyte på arbetsplasten. Problemet påtalades tidigt av fackföreningen, redan i samband med 
riksdagens besök i Kiruna 1900.   

Även den statliga egnahemskommittén som var på inspektionsbesök i Kiruna samhälle pe-
kade ut samma problem, det vill säga att avståndet mellan bostäder och arbetsplats var långt 
och bitvis besvärligt, i synnerhet under vintertid. Vid inspektionen nämner Lundbohm att man 
har diskuterat en elektrisk spårväg för att underlätta persontransporter till och från arbetsplat-
sen. Han nämner detta i ett brev till VD Lindman att en möjlig lösning på problemet kunde 
vara ett spårbundet transportsystem: 

Jag har så godt som lofvat en spårväg men naturligtvis ej sagt när den blir färdig. De 
reste härifrån  - tror jag‒med den uppfattningen att allt var planlagt här.80 

 
Denna typ av transportsystem med en så kallat Decauvilleräls, där spårvidden mätte 600 mm, 
var mycket vanlig vid olika anläggningsarbeten som exempelvis vattenkraftsbyggen, större 
schaktningsprojekt och järnvägsvägbyggen. Typen av system hade med framgång redan tidi-
gare prövats med rutschbanor i Malmberget, så metoden var redan väl beprövad, varför Lund-
bohm lät införa detta även i gruvanläggningen i Kiruna. Transportsystemet underlättade be-
tydligt lastnings- och transportarbetet och dessutom sparade det tid och därmed resurser för 
företaget. Men för persontransport hade inga lättnader ännu genomförts. Arbetarna fick gå till 
arbetsplatsen och klättra upp för bergssidan med i många fall tung utrustning och många ska-
detillfällen som följd.   

Det kom att dröja ytterligare några år innan persontransportfrågan skulle komma att lösas. 
Klart var att det inte gick att kombinera persontransport och transporten av den brutna mal-
men ned från berget till omlastningen för järnvägen. Därför behövdes det åtminstone två olika 
transportsystem. Med anledning av detta inledde Lundbohm ett samarbete med ASEA, som 
våren 1903 tog fram en utredning för en transportbana vid Luossajärvi. I denna utredning be-
handlades även med frågan om utbyggnad av LKAB:s eget ångkraftverk, för att kunna leve-
rera elkraften till en spårvägsanläggning. Utredningen visade att för en kostnad av omkring 
50 000 kronor, motsvarande ca. 3 miljoner kronor i dagens penningvärde, skulle man kunna 
uppföra en spårväg med en uppskattad längd av 1905 meter. Senare samma år, beslutade 
LKAB:s styrelse att låta anlägga en elektrisk spårväg i Kiruna för persontransport, för, som 

80 Brev från Lundbohm till dåvarande VD:n Arvid Lindman. 1900-08-06. LKAB:s arkiv Kiruna, brevsamling. 
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det uttrycktes, arbetarnas bekvämlighet. Den byggdes som en hissbana från bergfoten upp på 
pallarna.  

För att sätta igång projektet anlitade Lundbohm platschefen i Narvik, Ole Lund, som även 
drev en entreprenörsfirma inom anläggningsprojekt. Lund hade satt ut huvudsträckningen för 
spårvägen in till det nya samhället före 1905, med en total sträcka av ca 2,5 km. Men fortfa-
rande hade man inte slutligen bestämt vilken spårvidd som skulle tillämpas. Senare bestämdes 
att spårvidden skulle vara 1000 mm. Detta gjordes av praktiska skäl, då de övriga spåranlägg-
ningarna uppe på berget hade denna spårvidd. Lundbohm såg praktiska fördelar med att 
kunna använda samma typ av rullande materiel i hela anläggningen.  

För att kunna driva spårvägen behövde Lundbohm rekrytera kunnig personal. Några nyck-
elpersoner rekryterades från Göteborgs spårvägar medan andra kategorier, som banvakter, 
reparatörer med flera, rekryterades från orten. Den nyanställda personalen fick ett bra tillfälle 
att testa anläggningen i ”skarpt” läge, i samband med Kirunas vinteridrottsfest den 16 mars 
1907. Då bjöds de deltagande i spelen att provåka spårvägen till Kiirunavaara, efter att ha 
tagit del av den noggranna instruktionen som var utfärdad: 

Som spårvägen ännu ej är offentligt öppnad för trafik äga vagnarne ej rätt att medtaga 
passagerare. De passagerare som medfölja, resa på egen risk. Rätt att medfölja på egen 
risk äger Bolagets tjänstemän och förmanspersoner. Liniearbetare vid ban- och elekt-
riska afdelningen, ortens kronobetjäning samt polismän, telegrafbud i uniform och 
postbudet till Ön. För att personalen skall få tillfälle att framföra vagnarna lastade samt 
Bolagets arbetare skola få vänja sig vid åkningen, är dedt tillåtet medtaga arbetare från 
och till grufvorna vid skiftesbytet på middagen och eftermiddagen. Dessa arbetare åka 
äfven på egen risk. Öfriga passagerare äga endast rätt åka med vederbörande tjänste-
mäns tillåtelse.  

 
Efter provdriften togs spårvägslinjen i bruk internt inom LKAB i april samma år. När ordina-
rie trafiken sattes igång den 1 oktober, presenterades även en turlista för avgångstider, där 
man kunde läsa att spårvägen i första hand var avsedd för de arbetande vid LKAB:s anlägg-
ningar för särskilda turer. Övriga turer kunde allmänheten åka med - om det fanns plats. En-
kelbiljetten kostade då 10 öre, motsvarande ca.50 öre i dagens penningvärde. För ett häfte 
omfattande 25 biljetter fick man betala 2 kronor, motsvarande ca. 100 kronor i dagens pen-
ningvärde. Längst ned på turlistan finns en uppmaning till de resande som lyder: 

Den åkande allmänheten är skyldig ställa sig till efterrättelse ordningsreglerna för spår-
vägstrafiken samt spårvägspersonalens anvisningar.  

 
Anläggningen underlättade mycket i det dagliga arbetet, såväl för gruvarbetarna som för fö-
retaget. Spårvägen var en teknisk lösning för Lundbohm att lösa ett växande problem och 
därmed även ett växande missnöje, som ledde till ständiga förhandlingar.  
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Bild 32. Spårvägen i Kiruna, sträckningen längs Iggesundsgatan (nuvarande Hjalmar 
Lundbohmsvägen) i höjd med platsen för nuvarande stadshuset. 
 

Foto: Okänd, ca 1910. Kiruna Bildarkiv, Kiruna kommun. 
 
Valet mellan köping och municipal 
I den kommitté som tillsatts för att utreda organisationsformen för det nya samhället Kiruna, 
var det gruvbyggare Lars Jansson som företrädde majoriteten av de i Kiruna boendes vilja i 
kommittén, en majoritet som förordade organisationsformen köping för det nya samhället. 
Denna organisationsform innebar att det exploaterande företaget LKAB skulle vara ålagt att 
betala huvuddelen av sin bolagsskatt till Kiruna köping. Detta skulle i sin tur borga för att 
samhället kunde påräkna skatteintäkter för att kunna bygga en stark infrastruktur med vatten 
och avlopp, vägar, skolsystem och nödvändiga samhällsfunktioner på långs sikt.81 

Under samma tid som kommittén arbetade ändrades ägarstrukturen för LKAB. Efter hu-
vudägaren Gustaf Emil Broms frånfälle pågick segslitna förhandlingar med långivare och 
staten, vilket resulterade i att det privatägda LKAB år 1903 inordnades under TGO, där staten 
1907 gick in som hälftenägare. Även AGM uppgick i samma bolag.82 

Lundbohm hade inför förhandlingarna och den stundande omröstningen för samhällets or-
ganisationsform utarbetat ett underlag för hur LKAB skulle kompensera samhällsinnevånarna 
i Kiruna om organisationsformen för samhället blev municipalform. LKAB hade genom 
Lundbohm redan påbörjat finansiering av undervisning och undervisningsmiljöer och Lund-
bohm ville presentera en konkret plan för LKAB:s insatser i händelse av att beslutet blev en 
municipal organisation. Lundbohm skrev ett långt brev till styrelsen och dess VD Vollrath 
Tham, där han redogjorde för investeringsbehoven i samhället och konsekvenserna för 
LKAB, förutsatt att organisationsformen för det nya samhället blev ett municipal.  

Formuleringen i brevet av Lundbohm skall tolkas utifrån den kunskap som han hade om 
hur ett röstningsutslag skulle bli utifrån den då gällande 5 000-gradiga fyrkskalan, det vill 
säga att LKAB:s åsikt skulle röstas igenom.  I den senare delen av brevet åsyftas det Lund-
bohm senare preciserar i en separat promemoria som läggs fram inför omröstningen om orga-

81 Carlsson (1944), ss. 13-15, ss. 21-23. 
82 Jonsson (1969) , ss.277-278. Se även bilaga 2. 
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nisationsformen för samhället. Där markerar Lundbohm även att det är viktigt att LKAB:s 
eget bostadsområde inte skall inordnas under det nya samhällets organisationsform. Detta kan 
ses som ett utslag för ett vidmakthållande av makten inom LKAB:s egna bostadsområden: 

Herr Brukspatron Vollrath Tham, Stockholm. 
Broder! 
 

Med anledning af ditt bref den 21 dennes och der bilagda afskriften af 
civilministerns bref den 20 januari telegraferade jag igår till Trafikbolaget: 

 
För Kiruna samhälle erfordras följande byggnader: kyrka för 800 personer omkring 
100.000 kronor, prästboställe omkring 20.000 kronor, brandstation 25.000, sjukhus för 
24 patienter omkring 80.000 kronor, såvida icke länslasarett bygges, hvilket dock torde 
förutsätta bidrag från kommunen eller bolaget. 

 
Vidare erfordras framdeles fattigvård och barnhem. 

Särskildt för stadsplanen erfordras vatten- och afloppsledningar. Professor Richert 
har beräknat för tre stadier i utvecklingen, nämligen 1/ vattenledning från bolagets 
gräns till och med högreservoaren, omkring 34.000 kronor, 2/ hufvudledning från ny 
pumpstation vid Luossajärvi till högreservoaren samt nödiga afloppsledningar 200.000 
à 266.000 kronor, 3/ fullständigt vatten- och afloppssystem i hela det område, som 
antagits blifva bebyggt framledes 828.000 kronor.  
 
För anläggning af trottoarer och makadamisering af nu befintliga gator inom stadsplan 
beräknar stadsingeniören omkring 300.000 kronor och för brytning och ordnande af nya 
gator, som anses vara behöfliga, ytterligare 150.000 kronor. För brytning och underhåll 
af gator har byggnadsnämnden hittills användt 13 à 15.000 kronor årligen. 
 
Under förutsättning att Konungens Befallningshafvandes förslag om 
municipalsamhällets begränsning kommer att genomföras, vore det lämpligt, att bolaget 
lämnar något bidrag för ordnande af förhållandena inom samhället. Viktigast är 
uppförande af kyrka, prästgård, brandstation samt första stadiet af vattenledningen. 
 
Man kunde tänka sig ett årligt bidrag under något antal år till gaturegleringen på 
stadsplan, under förutsättning, att denna sker efter plan, som blifvit på förhand 
godkänd. Kan det utverkas, att bolaget får ombesörja gaturegleringen inom sitt område, 
så vore detta fördelaktigast. 
 
Såsom förklaring öfver, att bolaget lämnar bidrag, kunde måhända anföras, att bolagets 
skattebidrag icke kommer att utgå efter hela dess inkomst, då rörelsen ligger utanför 
municipalsamhällesområdet och att bolaget önskar snart få ordnade förhållanden. 

Oppositionens ledare hafva upplyst allmänheten, att bolaget inom kort förtjänar 15 
millioner årligen och sålunda kommer att betala hela municipalskatten. Därför betraktas 
hvarje erbjudande från bolaget såsom ett försök att mot en grynvälling aflocka folket 
sin förstfödslorätt och därför mottagas ett bjudande af den nuvarande majoriteten här ej 
med tacksamhet, äfven om det är till samhällets gagn. 

Ingen här tänker numera på köping. Alla äro ense om municipalsamhälle, och det 
grälas endast om gränserna. Bolaget har enligt nya lagen rätt att uttala sig innan 
municipalstadgar införas. 

Din tillgifne 
Hjalmar Lundbohm83 

 

83 Brev från Hjalmar Lundbohm till verkställande direktören Vollrath Tham. 1908-01-28. LKAB:s arkiv Kiruna, 
brevsamling. 
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Av brevet kan utläsas att Lundbohm hade full beredskap vad gällde kostnader för LKAB, 
oavsett vad beslutet skulle bli. Här arbetade Lundbohm med ett tydligt proaktivt ledarskap, då 
han i brevet till VD:n Tham skisserade ett långsiktigt perspektiv och samtidigt förberedde ett 
underlag för kompensation till samhället på kort sikt. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv och 
ett maktperspektiv var givetvis en municipal organisationsform att fördedra för LKAB:s del. 
Om en köping blivit aktuellt skulle LKAB varit tvingat att erlägga en betydande summa 
skattemedel till köpingen, samtidigt som man inte skulle ha full kontroll över hur resurserna 
fördelades. Det var ur LKAB:s perspektiv en omöjlig situation. Förste byggnadsingenjör 
Lundgren uttrycker tydligt bolagets inställning i frågan, i en tidig skrivelse till Kungl. Maj:t 
inför slutförhandlingarna: 

Af allt synes som befolkningen här ännu ej vunnit den staga, 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 den förutsättning, att endast stadsplanen kom-
mer med i municipalsamhället.84 

 
Inför beslutet av Länsstyrelsen inkom LKAB med en i detalj utarbetad plan av Lundbohm för 
den ekonomiska kompensationen till municipalsamhället, vilken omfattade en engångsinsats 
för infrastruktur till ett värde av ca 310 000 kronor, motsvarande ca.16 miljoner kronor i da-
gens penningvärde.85 Dessa medel skulle finansiera bland annat uppförande av sjukhus med 
tjugofyra vårdplatser, brandstation, huvudvatten- och avloppsledning. I förbindelsen åtog sig 
LKAB även att låta uppföra en kyrka med kyrkoherdebostad när behovet så påkallades av den 
kyrkliga organisationen.86  

Fyrkskalan i formen 5000-gradiga skalan, vilken tillämpades vid beslutet om organisat-
ionsfrågan för samhället, innebar att män som uppnått myndighetsålder som vid denna tid var 
21 år, hade en röst, förutsatt att de kunde visa upp en taxerad årsinkomst över 2 000 kronor, 
motsvarande ca.100 000 kronor i dagens penningvärde, eller lagfart på en fastighet motsva-
rande ett värde av 20 000 kronor, motsvarande ca.1 miljon kronor i dagens penningvärde. Det 
var ytterst få arbetare i Kiruna som detta år kom upp i en årslön av 2 000 kronor och därför 
kunde rösta. Kommitténs sammansättning och inbördes parlamentariska styrka, speglade så-
väl ett kolonialt- som ett klassamhälle.87 Sett ur ett demokratiperspektiv så var utgångsläget 
givet till bolagets fördel. 
 
Den 12 september 1908 beslutade Länsstyrelsen att organisationsformen för Kiruna samhälle 
skulle vara municipalsamhälle. För LKAB:s del innebar det att bolaget gick in med ett större 
engångsbelopp, ca 350 000 kronor, för att utföra infrastruktursatsningar i enlighet med Lund-
bohms utredning. 

Uppgörelsen blev en seger för bolaget och Lundbohm. Utifrån fyrkskalan var utgången 
emellertid given på förhand, då LKAB som stor jordägare hade en kraftfull pott röster. Detta 
tillsammans med att den högavlönade arbetsledningen inklusive handelsidkare och övriga 
högavlönade i samhället, biträdde municipalformen, så hade inte den numerära majoriteten 
någon chans i denna omröstning.  

Under den första municipalstämman, som hölls den 1 januari 1909, med överläraren 
Björkman som dess förste stämmoordförande, valdes den nya styrelsen. Municipalets förste 
ordförande blev Lundbohms högra hand i samhället, överingenjör Lundgren. Till municipal-

84 LKAB:s arkiv i Kiruna kopiebok. 1906-03-24. 
85 Värdet av kompensationsbeloppet motsvarar 2015 ca 310 000 SEK år 1908 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 
15 896 353 SEK år 2015 mätt med konsumentprisindex. Källa http://www.historia.se/  
86 Frank (1950), s. 155. Se även Carlsson (1944), ss. 21-22. 
87 LKAB:s intressen i kommittén företräddes av Lundbohm, länsman Ohlsson, ingenjör Asplund, handlaren Wikman, 
hemmansägarna Lahti och Hansi från Vittangi, kronolänsman Bergström från Vittangi samt folkskollärare Johansson från 
Vittangi, alla med ett större antal röster. Samerna Thuri, Inga och Nia, hade ingen rösträtt i kommittén, men väl yttranderätt.  
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nämndens ordförande valdes övergruvfogden Andersson. I och med dessa val hade bolaget 
full insyn i och styrning av de kommunala angelägenheterna.  
 
De första åren fram till första världskrigets utbrott präglades av oenighet och motsättningar i 
styrelsearbetet, genom den parlamentariska sammansättningen av styrelsen där den numerära 
minoriteten hade makten.88 Detta blir än mer tydligt när man analyserar antalet röster och 
rösternas värde. Arbetet i municipalstyrelsen kom efter rösträttsreformen 1918 och kommu-
nalvalen 1919, att fungera bättre, då styrelsesammansättningen förändrades till bolagets nack-
del. 

Ett bra exempel på hur fyrkskalan kunde ge utslag i omröstningar, var tillsättningen av 
viceordförandeposten i december 1907 för kommunalstämman efter kyrkoherde Isak Johans-
son (1853‒1911) i Vittangi, som av åldersskäl hade avgått. Valet stod mellan folkskoläraren 
Oskar Stenudd (1878‒) och Lundbohms huvudkandidat överingenjör Lundgren. När röst-
sammanräkningen var klar stod det klart att Stenudd vunnit valet. Stenudd erhöll 26 367 röster 
av 182 röstande, medan Lundgren hade fått 23 328 röster av 32 röstande. Detta innebar att en 
röst av de 32 på Lundgren motsvarade ett värde av 729, medan en röst på Stenudd var värd 
144,9 röster. Så fungerade fyrkskalan i praktiken. 

Exemplet med tillsättningen av viceordförandeposten är en god belysning över den tidens 
maktstruktur, där förutsättningarna för makten utgjordes av ett i grunden patriarkalt system. I 
denna struktur blev Lundbohm ledare. Det var ett system som under slutet av hans chefspe-
riod, skulle ersättas av ett mer modernt medborgerligt system, som tillät både organisering i 
fackföreningar och till slut även allmän och lika rösträtt. 
 
Konsolideringsfasen 
Perioden från 1909, fram till Lundbohm avgår som ledare, präglades av förvaltande och vid-
makthållande av bolagets inflytande över samhället. Efter att bolaget genomfört sin del av 
avtalet i samband med att municipala organisationsformen infördes, följde en tid av 
maktkamp i dem municipala organisationen. 
 
När organisationsfrågan för samhället Kiruna var beslutad, effektuerade Lundbohm på 
LKAB:s vägnar alla delar av de förutskrivna kompensationerna i avtalet. Huvudledningar för 
vatten och avlopp anlades och anslöts till LKAB:s eget sedan länge anlagda system. Den nya 
folkskolebyggnaden började byggas 1909, liksom brandstationen och kyrkobyggnaden, men 
dessa projekt försenades något på grund av den landsomfattande storstrejken.89 

I och med att samhället nu var ett municipalt samhälle inriktades sig LKAB på att förflytta 
kyrkostämman från Vittangi till Kiruna, detta mest av praktiska skäl, men även som en del i 
det maktvälde som Lundbohm och bolaget utövade. När sedan så skett lät LKAB, genom 
Lundbohm, uppföra en kyrkoherdebostad med pastorsexpedition. Med kyrkostämmans för-
flyttning, flyttades sedan även skolfrågornas organisationsansvar till gruvsamhället.90 

En annan åtgärd, som Lundbohm vidtog efter municipalbeslutet, var att bilda ett fastighet-
bolag för LKAB:s fastighetsbestånd. Det nya bolaget Kiruna Gellivaare Fastighetsbolag 
(KGAB) 91 fick ansvar för förvaltningen av LKAB:s samtliga fastigheter i Malmfälten och 
även för fastighetsbildningar inom stadsplanen i Kiruna.92 
 

88 Frank (1950), ss, 157-162. 
89 Ibid, s. 155. 
90 Ibid, s. 158. 
91 Bolaget heter nu, LKAB Fastighets aktiebolag (LKAB FAB). 
92 Utdrag från Bolagsverket. 
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Den största förändringen efter beslutet om organisationsformen var emellertid att LKAB nu 
drog sig ur det direkta organisationsansvaret för samhället. I princip hade LKAB, genom 
Lundbohms försorg, drivit och till större delen även bekostat delar av alla nödvändiga sam-
hällsfunktioner. Det gällde funktioner som det lokala brandväsendet, skolan, delfinansiering 
av polisväsendet och driftskostnader av nödvändiga kommittéer som exempelvis biblioteks- 
och byggnadskommittén. Ansvaret var självpåtaget av bolaget och berodde mycket på Lund-
bohms engagemang i samhällsbygget. För Lundbohm blev det en form av delat maktutö-
vande. Inom bolaget hade han fortsatt oinskränkt makt över LKAB:s bostadsbestånd och åta-
gande, medan han nu kunde välja vad han ville stötta, eller utveckla inom samhällsbygget. 
Det blev en övergångsperiod där Lundbohm indirekt, kunde utöva sin makt med anledning av 
bolagets representanter i municipalstyrelsens olika poster, men inte lika påtagligt som tidi-
gare, där bolaget direkt hade makten. 

Nu skulle den municipala styrelsen planera för ekonomin och driften för alla delar i sam-
hället. Visserligen underlättade det kortsiktigt att LKAB genom Lundbohms utarbetade upp-
görelse, finansierade nyinvesteringar för samhället, som municipalet aldrig kunnat genomföra 
av egen kraft, men fortfarande fanns bolagets informella styrning delvis förankrat i den muni-
cipala organisationen, genom fyrkskalan. 
 
Kiruna kyrka 
När beslutet om att flytta kyrkostämman till Kiruna hade tagits, aktualiserades även frågan om 
att uppföra en kyrka i samhället. Behovet för detta var sedan länge påtalat och huvuddelen av 
församlingens medlemmar var bosatta i centralorten Kiruna sedan några år tillbaka. Kiruna 
kyrka blev även en stark symbolbyggnad i samhället. Lundbohm själv ansåg att en kyrko-
byggnad i samhället även borde kunna användas till större allmänna aktiviteter som musik-
konserter och övriga kulturaktiviteter. Från stiftets sida var man inte särdeles entusiastisk över 
detta, då man befarade att bolaget skulle få för stort inflytande även på det kyrkliga livet i 
samhället. 

I och med att klockstapeln redan uppförts inom kvarteret N:1 på stadsplanen, var det na-
turligt att även kyrkan skulle komma att uppföras på samma tomt. Strategiskt låg området i 
stadsplanens östra del, gränsande mot LKAB:s bostadsområdes västra gräns, som därigenom 
även blev en markör mellan bolaget och municipalsamhället. Lundbohm hade redan före 1903 
uppdragit åt Wickman att skissa på förslag till en kyrkobyggnad, som sedan bearbetades i 
flera omgångar fram till att ett formellt beslut togs av LKAB om bygget.93 

I maj månad 1909 påbörjades grundarbetet som dock fick avbrytas beroende på den lands-
omfattande strejken och lockouten, som berörde även Malmfälten, men efter att arbetet åter-
upptagits fortskred bygget enligt planen, och den 8 december 1912 kunde kyrkan invigas och 
överlämnas till församlingen som gåva från LKAB.94 
 
Själva bygget av kyrkan och de medverkande konstnärerna i detta, har förtjänstfullt behand-
lats i ett flertal konstvetenskapliga framställningar, varför det lämnas å sido i detta arbete.95 
Kyrkobygget kan ses som det sista monumentala bygget i samhället Kiruna som Lundbohm 
driver, där LKAB:s maktutövande tillämpas fullt ut. Trots att byggnaden skulle överlämnas 
till en kyrklig verksamhet, behöll bolaget genom Lundbohm äganderätten och också beslutan-
derätten över hela processen i projektet.  
 

93 Se Brunnström (1980) Del II, s. 123. Se även Bedoire (1973), s. 35. 
94 Brunnström (1980) Del II, s. 158. 
95 Se bland annat Andrén (1989), Bedoire (1973) samt Brunnström (1980). 
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Bild 33. Den färdigställda kyrkan med alla skulpturer monterade på yttertaket. Kyrkan blev även en 
symbolbyggnad för bolagets patriarkala maktspråk i samband med municipalfrågan, där 
kyrkobyggnaden var ett av de åtaganden som bolaget gjorde som ersättning till de förlorade 
skatteinkomsterna. Lundbohm styrde även utformningen av byggnaden och dess utsmyckningar.  
 

Foto: Borg Mesch, 1913. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
 
Men även sedan kyrkan var tagen i drift utövade LKAB sin makt ur flera perspektiv. Genom 
en överenskommelse med Luleå stift åtog sig bolaget att avlöna kyrkoherden i den nya 
huvudförsamlingen i Kiruna. Den nya kyrkoherden fick en rekordhög lön, faktiskt den högst 
avlönade i landet, detta beroende på att man tillämpade den gamla lönekonventionen från 
1868, vilken gällde fram till 1918.96 Detta innebar att kyrkoherden Carl Edqvist erhöll en års-
lön på 46 207 kronor, motsvarande ca. 2,2 miljoner kronor. Av denna stod LKAB för 30 617 
kronor, alltså i dagens penningvärde ca. 1,5 miljoner kronor. Dessutom kom överingenjör 
Lundgren att få en framträdande position som ledamot i kyrkorådet och tillika kyrkvärd. Un-
der Lundbohms tid var alltså LKAB:s inflytande mycket stort även inom den kyrkliga kom-
munen.97  

Lundbohm utnyttjade i projektet även sitt nätverk av konstnärer och arkitekter, vilka ge-
nom sin medverkan deltog i den praktfulla demonstrationen av bolagets maktutövning. Kyr-
kans utsmyckning präglas av tidens exotism i synen på samerna. Detta illustreras i de tolv 
figurerna placerade på kyrkans södra, västra och norra sluttande tak, där merparten av 
gestaltningarna föreställer samer. Den figurativa berättelsen i takvinkeln med de inhuggna 

96 Lönekonventionen från 1868 innebar att lönen i huvudsak beräknades på församlingens areal. Se även Jonsson Ranestål 
(1997), s. 75. 
97 Jonsson Ranestål (1997), s. 75. 
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konturerna ovanför kyrkans ingång, berättar även om hur samer och tornedalsfinnar möter de 
svenska förkunnarna i den nya industriella tiden. 
 
Samhället firar Lundbohm 
Den 25 april 1915 fyllde Lundbohm 60 år och detta uppmärksammades av olika organisat-
ioner och dess företrädare i gruvsamhället. Lundbohm åtnjöt fortfarande, trots sin vikande 
ställning inom LKAB och dess ledning, en stor aktning i gruvsamhället och hos dess olika 
organisationsföreträdare. Uppvaktningen av Lundbohm är ett bra exempel på hur man i lokal-
samhället värderade bilden av den åldrande patriarken, som ett kort ögonblick mötte folket 
och dess hyllningar. 

Lundbohm, som sällsynt nog var hemma i Kiruna denna bemärkelsedag, fick ta emot en till 
synes aldrig sinande ström av uppvaktande deputationer i form av municipalföreträdare, lä-
rarkollegium, föreningsföreträdare och i princip alla skolpliktiga barn i gruvsamhället.  

Med alla skolbarnen samlade utanför disponentbostaden B:2 framfördes en specialkompo-
nerad sång till Lundbohm för att hedra honom. Olika företrädare framförde därefter hyll-
ningstal, där Lundbohms goda gärningar för samhällets utveckling lyftes fram. Från skolans 
sida framförde rektor Emil Björkman ett hyllningstal, där han lyfte fram Lundbohms intresse 
och idoga arbete för den lokala utbildningens utveckling. Ett utdrag ur rektor Björkmans tal 
belyser Lundbohms uppriktiga intresse för skolans utveckling.  Björkman tog även upp Lund-
bohms engagemang för de ungdomar som han skapade småpojkslagen för: 

Att skolväsendet jämsides även kvalitativt utvecklats, detta är i främsta rummet Eder 
förtjänst. Edert kraftiga ingripande vid upprättandet av den första lilla skolan i Kiruna, 
Edra insatser såsom medlem i den först tillsatta lokala skolstyrelsen på platsen, då ni 
ofta var den, som vid ej sällan inträffade brydsamma tillfällen med ett raskt hugg av-
högg den gordiska knuten, Edra åtgärder för räddandet av skolgossarna undan sysslo-
löshetens faror under de långa sommarferierna – allt vittnar om ett intresse för under-
visningen och uppfostrans sak, som hart när enastående, särskilt hos en man, på vilken 
ställts så många stora krav i andra avseenden.98 

 
Rektor Björkman som framförde Kiruna skolväsendes hyllning till disponenten, följdes av fler 
talare bland annat från föreningslivet. Även här lyfte man fram Lundbohms givmildhet när det 
gällde stöd till exempelvis idrottstävlingar och andra arrangemang i samhället.  
 
Senare på kvällen anordnades en middag för disponenten i Bolagsskolan stora samlingssal. 
Till Lundbohms ära hade vännen Albert Engström målat en bild med ett motiv av Lundbohm 
samtalandes med en same. Bilden skapade Engström med ett tidigare verk som förlaga. Förla-
gan var ett tackkort som Lundbohm använde i samband med invigningen av klockstapeln 
1907. Bilden i Bolagsskolan, som täckte nästan hela kortsidan av samlingslokalen, var prakt-
full och dominerande fullständigt lokalen. 

I samband med middagen framfördes ytterligare hyllningar till Lundbohm. En av talarna 
var Lundbohms vän pastor Georg Bergfors i Vittangi. Bergfors ansåg sig vara tolk för både 
samerna och tornedalsfinnarna i byarna utanför centralorten Kiruna. I sitt tal lyfte prosten 
Bergfors fram Lundbohms engagemang i de samiska frågorna. Ett utdrag ur talet beskriver 
hur Lundbohm hanterade effekten av exploateringen i det samiska kärnområdet.  Med fjäll-
folket avsåg Bergfors även tornedalsfinnarna: 

Fjällfolket här fick snart veta, att den som från början ledde dessa storslagna arbeten, 
doktor Lundbohm, var den vidsynte och förstående mannen, som ock hade ett hjärta i 
barmen. Han ej blott unnade dem deras gamla lappskatteland, utan tillräckligt under-
kunnig om det hårda öde, som ofta drabbar en gammal kultur, där den möter en ny, vi-

98 Frank (1950), s. 434. 
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sade han sin vilja att göra allt och sin förmåga att göra mycket för att lapparna skulle 
bibehållas vid den höga kultur, dit de genom århundradens nötning mot bistra naturför-
hållanden arbetat sig fram, och som väl nått den höjd, ett naturfolk kan stiga.99 

  
Tidigare under dagen hade Johan Turi i disponentbostaden överlämnat en gratulationsadress 
till Lundbohm från medlemmar ur Talma sameby, nedtecknad på ett renskinn. Lundbohm höll 
själv ett längre tacktal där han nedtonade sin egen roll i samhällsutvecklingen, och det fram-
kom tydligt att det var de första fem åren som hade varit de mest innehållsrika och krävt mest 
av honom som ledare för projektet gruvan och samhället. Han lyfte fram speciellt förste 
gruvingenjör Wallin och överingenjör Lundgren, som de viktigaste medarbetarna denna första 
tid som chef. Vidare framkom i talets senare del, att hans inflytande över samhällsutveckl-
ingen och gruvverksamheten minskat starkt omkring 1907. Detta stämmer bra överens med de 
beskrivningar som ges av samtida utsagor i intervjuer och artiklar. Lundbohm uttryckte sig i 
sitt tal på följande sätt: 

Det var egentligen tiden mellan 1898 och 1903 som var prövande både för mig och för 
andra, särskilt för mina medhjälpare intendenten Wallin och ingenjör Lundgren, ty 
framtiden måste komma att bero på vad vi då uträttade. Sedan har allt gått jämförelsevis 
lugnt och stilla i det spår som då utstakades.100 

 
Lundbohm sammanfattar på ett tydligt sätt sitt eget förhållningssätt i ledarskapet fram till 
1915. Han uttalar sig så här: 

Skulle något vara min särskilda förtjänst, så anser jag det vara, att jag från början klart 
vetat, att om arbetet skall bli gott, så måste den som utför det också ha ansvaret och ha 
rätt att känna glädjen över att det lyckats. Det är det viktigaste för en arbetsledare, att 
han väljer intelligent folk och sedan låter dessa arbeta i fred. Många må ha en annan 
uppfattning och det går bra ändå, men allt går inte lika bra.101 

 
Det handlade helt enkelt om att Lundbohm oftast hade förmågan att rekrytera rätt person till 
rätt plats, och sedan ge förtroendet till denne att utföra arbetet, efter egen kunskap. Detta 
gällde såväl i gruvverksamheten likväl som i samhällsbygget. 
 
 

99 Frank (1950), ss. 436-437. 
100 Frank (1950), s. 437. 
101 Åström (1965), s. 235. 
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Bild 34. Festdukningen i Bolagsskolan till Lundbohms 60-årsdag. Den stora målningen utfördes av 
Lundbohms nära vän Albert Engström. Albert Engströms stora fondmålning har ett fotografi av Borg 
Mesch som förlaga. Bilden kan även tolkas som en beskrivning av Hjalmar Lundbohm som samernas 
vän och beskyddare. 
 

Foto: Borg Mesch, 1915. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
 
Uppvaktningen av Lundbohm denna sextioårsdag kan även ses som den avskedsfest som ald-
rig blev av när han slutligen lämnade samhället Kiruna drygt fem år senare. Lundbohms för-
ändrade ställningen inom bolaget medförde att han inte kunde genomföra lokala insatser för 
samhällsutvecklingen på samma sätt som tidigare. Visserligen fanns han fortfarande med i 
alla nödvändiga kommittéer och utskott såväl inom municipalets verksamhetsområden som på 
regionala nivåer, men hans inflytande som patriarkal maktutövare hade betydligt reducerats, 
vilket vid tiden från första världskrigets utbrott blev uppenbart. 
 
Ett delat klassamhälle 
Tiden under första världskriget och fram till att Lundbohm lämnade sitt uppdrag som ledare 
för LKAB var en tid av hårdnande motsättningar inom municipalet och dess olika utskott. 
Under en period då motsättningarna var som hårdast hade Lundbohm svårt att få sina egna 
underchefer att ställa upp som funktionärer inom de olika utskotten. Orsakerna till detta kan 
möjligtvis förklaras på två sätt. Dels var Lundbohms auktoritet som ledare urholkad, varför 
han helt enkelt hade svårt att förmå underchefer att ställa upp och dels fanns en ökande polari-
sering inom den lokala politiken, till följd av utvecklingen både i ett nationellt och i ett inter-
nationellt perspektiv, där uppror mot den härskande borgarklassen präglade flertalet stater i 
Europa. 
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Kiruna var inte på något sätt isolerat från de politiska strömningarna, där arbetarrörelsen 
drog fram inom två fronter, den revolutionära och den parlamentariska. I Kiruna yttrade detta 
sig främst i ständiga skärmytslingar i det municipala arbetet.  

Högersidan, som företrädde bolagets maktvälde i Kiruna, främst symboliserat av LKAB:s 
tjänstemannakår, var försvagat genom de senaste rösträttsreformerna som stärkte den nume-
rära majoriteten.102 Lundbohm ventilerar problemet i ett brev med ingenjör Knut 
Bildt(1867‒1955), när det stod klart att bolaget har problem med att få representanter till de 
olika posterna i municipalet. Tidigare ansågs det av medarbetare på chefsposter som en själv-
klarhet att ta på sig förtroendeuppdrag i municipala organ när Lundbohm kallade. De nya ut-
bildade cheferna i företaget, var heller inte så angelägna att verka i det förlegade patriarkala 
ledarskapet, som var på väg att försvinna under denna period. Lundbohm skriver till Bildt 
efter det att denne avsagt sig ett förtroendeuppdrag i municipalet: 

Opportunister få vi nog vara, så länge vi leva under ett demokratiskt system, och det lär 
icke vara någon möjlighet att komma ifrån den saken.103 

 
Längre fram i samma brev lägger Lundbohm ut texten om hur viktigt det är att bolagets före-
trädare verkligen finns representerade i municipalets olika arbetsgrupper, och att det är av vikt 
att flera delar på uppdragen: 

För det första måste arbetet uppdelas. Även om det låter sig göras att välja en man att 
representera bolagets intressen, så vore det knappast lämpligt. Han skulle möta för stort 
motstånd för att kunna göra någon egentlig nytta. Viktigt är att få folk att ställa upp så 
att inte platsen faller i vänstersocialisternas händer.104 

 
Lundbohm var fullt medveten om att det minskade inflytandet inom municipalet även skulle 
komma att avspeglas inom gruvverksamheten. Det handlade helt enkelt för honom om att 
vidmakthålla sin egen maktposition, för att inte förlora auktoritet inom arbetslagen. 

Det var heller inte alla gånger tydligt för innevånarna i municipalsamhället Kiruna hur 
makten var konstruerad, vem som ägde makten, även om alla var medvetna om fyrkskalans 
viktning av röster till bolagsväldets fördel. En konstruktion som bidrog till att förstärka otyd-
ligheten var det lokala polisväsendets organisation. LKAB, som hade åtagit sig att avlöna den 
lokala polisstyrkan i samhället innan organisationsformen för samhället var bestämd, fortsatte 
att ta hela kostnaden även efter municipalets införande. Detta medförde att polismakten 
stundtals uppfattades som partisk till LKAB:s fördel, trots att polisverksamheten redan från 
början sorterade under länsstyrelsen, men avlönades av LKAB.105  

Många rapporter från den lokala polismyndigheten bekräftar att det var satt i system för 
polisen att underrätta bolaget, då anställda vid LKAB var inblandade i förseelser som osedligt 
uppträdande eller fylleri och där ingripande var påkallat. Men även i fall då ingripande inte 
var nödvändigt, skickades en rapport till berörd arbetsledning inom LKAB. I januari 1916 
noteras en sådan rapport till ingenjör Einar Krantz, enligt följande: 

-[…] utfor han mot mig, såsom fjärdingsman, i mindre väl valda ordalag. Härvid fällde 
han yttranden, såsom 'här går ni dj-la tjockpampar och plågar oss arbetare, men annat 
skall Ni få se, för här skall sådana sprängas'.106 

 
Exemplet visade tydligt bolagets absoluta makt i samhället, trots det för tiden ökade inflytan-
det för numerären av bosättarna i municipalsamhället.  
 

102 Avser 1918-års reform för kommunalval. 
103 Brev från Hjalmar Lundbohm till Knut Bildt. 1918-12-17. LKAB:s arkiv Kiruna, brevsamling. 
104 Ibid. 
105 Eriksson (1991) Avsnitt I, s. 247. 
106 Rapport från Kiruna länsmanskontor till herr ingenjör Einar Krantz. 1916-01-03. LKAB:s arkiv, Kiruna, kartongserien. 
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En tydlig utveckling av det lokala klassamhället kan urskiljas under de sista åren som Lund-
bohm är ledare i Kiruna. För att kompensera det minskade inflytandet över situationen inom 
municipalsamhället, byggde Lundbohm vidare på exklusiva förmåner till främst anställda 
inom bolaget med arbetsledande funktioner för att därigenom säkra lojaliteten i systemet, men 
även för att förmå tjänstemännen att åta sig municipaluppdrag.107 

Sedan tidigare hade redan tjänstemännen fri bostad och fritt bränsle till värme och lyse, in-
nan elektriciteten infördes, vilken även den var kostnadsfri,  men bara för tjänstemännen. Till 
detta införde Lundbohm gradvis, beroende på tjänsteställning, att den kapade veden för ka-
kelugnarna bars in och att snön vintertid skottades utanför bostaden. Under sommarperioden 
fick de högre tjänstemännen utfört trädgårdsskötsel och potatissättning, samt i varierande grad 
produkter från disponentens växthus Bolagsträdgården. Dessutom utverkade Lundbohm att 
tjänstemännen kostnadsfritt fick mjölk utkörd till bostaden från bolagets ladugård.108 
 
I ett patriarkalt system finns alltid olika slag av markörer, så även i gruvsamhället Kiruna. 
Dessa markörer var enkla, men viktiga, eftersom de symboliserade att en enskild individ 
upptagits eller avancerat några steg i den lokala bolagshierarkin. En kollektiv markör för 
gruppen högre tjänstemän var förmansklubben, som av Lundbohm tilldelades en egen bygg-
nad för sina aktiviteter. Byggnaden var den första laboratoriebyggnaden belägen på nuvarande 
Bromsgatan. En annan tydlig markör var att smutstvätt hämtades från tjänstemannahemmen, 
kostnadsfritt. Det mest synliga emellertid var när en tjänsteman fick hemburen en julgran med 
hälsning från disponent Lundbohm. Detta sågs som en konfirmation av högre tjänstemanna- 
status. 

Förutom detta ordnade Lundbohm frikostiga rabatter på hushållsvaror och textilier, sub-
ventionerade av bolaget. Han ansåg tidigt att både arbetare och tjänstemän borde ha tillgång 
till en berikande fritid, beroende på intresse och möjligheter. För kollektivets del hjälpte 
Lundbohm till med att lösa praktiska frågor i samband med exempelvis idrottstävlingar och 
folkbildningsaktiviteter. För tjänstemännen såg Lundbohm till att uppföra bland annat fritids-
hus i bolagets regi, som kunde utnyttjas kostnadsfritt.  Även en tennisbana anlades vid det 
gamla stenbrottet för tjänstemännen.  

Utöver dessa förmåner erbjöd Lundbohm för alla tjänstemän inom LKAB, möjligheten att 
låta del av lönen kvarstå på ett fördelaktigt konto som bolaget höll, till högre sparränta än vad 
bankerna kunde erbjuda. Detta var en slags förmånlig sparkassa förbehållen enbart tjänste-
männen. Lundbohm införde alla dessa förmåner successivt i takt med sin egen minskade 
auktoritet som ledare. Samtidigt växte givetvis klyftan i klassamhället genom dessa förmåner. 

Andra tydliga markörer var arkitekturen och planeringen inom bolagets eget bostadsom-
råde. Här skilde sig arbetarbostäderna och tjänstemannabostäderna åt, såväl i utförande som i 
placering inom området. Bägge kategorierna var för tiden mycket generöst tilltagna och med 
hög boendestandard ‒ sett till landet i övrigt. Exempelvis uppfördes staket runt tjänstemanna-
bostäderna, som en markör för maktposition. Tjänstemannabostäderna var även större och i 
vissa fall beboddes enstaka byggnader enbart av en familj, detta om exempelvis innehavaren 
var ett högre arbetsbefäl som överingenjör eller liknande.  

De högsta tjänstemännens bostäder placerades i bolagsområdets nordligaste område, i när-
heten av kyrkan. Här återfinns bostäderna för alla ingenjörer i olika nivåer samt för läkare och 
polisbefäl. Ytterst få tjänstemän bodde utanför det segregerade tjänstemannaboendet inom 
bolagsplanen. Det var där som mönsterstaden fanns. 
 

107 Eriksson (1991) Avsnitt I, s. 242. 
108 Ibid, s. 250. 
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Bild 35. Tjänstemannabostad uppfört i tegel. I bakgrunden syns laboratoriet, senare förmansklubbens 
lokal. Notera staketen som omgärdar tjänstemannabostaden. 

Foto: Borg Mesch ca 1910. Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
Sammanfattning 
Som ledare och person hade Lundbohm ett mycket stort inflytande på samhällsutvecklingen 
redan från start 1898. I sin egenskap av utredare för den nya regleringsplanens placering och 
innehåll var Lundbohm en nyckelperson i processen. När beslutet om regleringsplanens place-
ring var fattat påbörjades även arbetet med bolagets egen stadsplan för bostads- och industri-
byggande. 

För bolagets verksamhet använde sig Lundbohm av sitt väl utbyggda nätverk, när det 
gällde arkitektur och uppbyggande av det lokala utbildningssystemet. 

Relativt tidigt framträdde det patriarkala väldets janusansikte i det nya samhället. Bolaget 
verkade till en början i en stark patriarkalisk anda, där Lundbohm fick personifiera makten, 
såväl inom LKAB, som i det nya samhället. När sedan bolaget i allt större utsträckning bör-
jade tillämpa ett ledarskap anpassat till den nya mer demokratiska tidsåldern, blev Lundbohm 
kvar i sin patriarkala ledarskapsroll. 

I sin roll som disponent kunde Lundbohm utöva ett fullskaligt ledarskap inom bolagets 
domäner, vilket avsatte tydliga spår i bolagets bostadsområden där en skarp klassegregation 
byggdes in, såväl i de generösa boendevillkoren för tjänstemännen, som i deras generösa be-
löningssystem. Samtidigt bejakade Lundbohm den nya tidens impulser inom arkitekturen, 
främst inom bolagsområdet och för de offentliga märkesbyggnaderna som exempelvis Kiruna 
kyrka. 

Genom bolagets maktutövande skapades en tydlig dikotomi mellan å ena sidan bolagets 
bebyggelse och å andra sidan municipalsamhället inom den nya stadsplanen. Effekten av 
municipalordningen för det nya samhället blev att stadsplanens bebyggande blev starkt 
eftersatt, detta i avsaknad av nödvändiga skattemedel för infrastrukturen. Dessutom kunde 
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bolaget genom olika förtroendeposter i olika organ utöva en informell styrning i municipalet, 
vilket syftade till att minska bolagets kostnader för samhällsbygget. Samtidigt utvecklades 
bolagets egna bostadsområden med hög standard och fördelaktiga förmåner till de boende, 
men enbart för dem med arbetsledande funktioner. 

Sina viktigaste insatser inom samhällsbygget Kiruna utförde han den första tiden som le-
dare, fram till beslutet om organisationsformen för samhället. Under denna period gjordes 
grundläggande investeringar i bland annat skolsystem och skolbyggnader, sjukhus och brand-
station. Lundbohm understödde samtidigt föreningsbildande för att därigenom kunna bidra till 
en kunskapsbyggande fritid för samhällets alla innevånare.  

I takt med Lundbohms minskade auktoritet, främst inom bolagets styrelse, minskade hans 
förutsättningar att genomföra projekt för samhällsutvecklingen som låg utanför bolagets 
egentliga åtaganden som gruvbolag. Den sista tiden som ledare i samhället präglades för 
Lundbohms del av klassmotsättningar och återkommande strider i den municipala organisat-
ionen. 
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Kapitel IV  Det skymmer 1922-1926 
 
Avresan 1920 
Officiellt kvarstod Lundbohm som ledare för LKAB fram till juni månad 1921 men sviktande 
hälsa och allt sämre relationer med de övriga styrelsemedelemmarna, gjorde att efterträdaren 
Gustaf Granström i praktiken hade övertagit Lundbohms operativa ledningsuppgifter redan 
första halvåret av 1920. Lundbohm reste från Kiruna den sjätte oktober 1920 för att aldrig mer 
återvända i livet.  

Den tillträdande disponenten, Gustaf Granström, erhöll en ny bostad eftersom Lundbohms 
disponentbostad fortfarande var reserverad för honom. Han var för övrigt fortfarande skriven i 
Kiruna och förväntades återvända dit. Dessutom ansågs det helt otänkbart att någon annan 
skulle flytta in i en byggnad så intimt förknippad med den tidigare disponenten. Granström 
fick ta i anspråk en av de bägge ingenjörsbostäderna belägna i sluttningen norr om Bolagsho-
tellet. Den andra bostaden beboddes sedan tidigare av 1:e byggnadsingenjör Lundgren.  

Några dagar senare, den nionde oktober 1920, reste Lundbohm söderut från Stockholms 
central, där hans bror landsfiskal Sixten Lundbohm och Ester Blenda Nordström tog adjö. 
Resan första mål var Strassburg, var hans resesällskap skulle ansluta. Från Strassburg skick-
ade Lundbohm ett vykort till Christian Eriksson, kort avhandlades hur arbetet med skulpturen 
S:t Göran och draken fortskrider. Skulpturen i ek hade Lundbohm tidigare beställt av Eriksson 
som en del av utsmyckningen i Kiruna kyrka. I brevkortet nämner Lundbohm att han planerar 
att åka till Egypten, för att bese pyramiderna1  
 
I Strassburg anslöt senare kronprinsen Gustaf Adolf och gode vännen prins Eugen till resan 
tillsammans med Eugens adjutant Hugo Cederschiöld (1878‒1969).  Resan gick sedan vidare 
genom Serbien, Jugoslavien till Verona och Venedig. Den 17 oktober var sällskapet framme i 
Aten, som var resans huvuddestination. Vistelsen i Grekland tycktes ha gjort Lundbohm gott. 
Han distanserade sig från allt ansvar och kunde njuta av de klassiska kulturmiljöerna i områ-
det. I ett brev till Emilie Demat Hatt skymtar det att han innerst inne lämnat Kiruna för gott. 
Det är också med en kluven känsla han beskriver hur han ser på saken: 

Jag har som jag kanske skrev, sist jag skrev, flyttat från Kiruna, fastän jag ännu inte 
sagt farväl åt mina vänner där utan bestämt mig för att resa tillbaka någon gång, kanske 
till jul, kanske senare. Det är inte någon lätt sak att skiljas från vänner som man haft så 
mycket gemensamt med och därför måste det ske så småningom.2 

 
Möjligen var det för svårt för Lundbohm att genomföra det officiella avskedet från Kiruna 
och därför blev det aldrig av. Vistelsen i Grekland med prins Eugen och de andra vännerna 
tycks ändå ha påverkat Lundbohm på ett positivt sätt. Han började nu släppa rollen som leda-
ren, sett till kopplingen till LKAB. Rollen som patriarkal ledare för enskilda människor i 
gruvsamhället, den som höll sin vakande hand över allt och alla, den rollen utövande han fort-
farande så länge ekonomin tillät. Han hade ett flertal åtaganden till enskilda personer i gruv-
samhället som regelbundet fick en mindre summa pengar, via bolagets kassör i Kiruna. 

Från Aten och Grekland reste Lundbohm vidare till Italien och anlände tillsammans med 
prins Eugen till Neapel via ett kort besök i Rom. Lundbohm valde att stanna kvar hela vintern 
i Italien, och tillskrev sin brorson Sixten Lundbohm att ansluta till vistelsen i Neapel. Lund-
bohm utövade ett nära mecenatskap till denne, som befann sig för aktivt målande och konst-
studier kring olika platser vid Medelhavet vid samma tid. Under vistelsen anslöt även konst-

1 Vykort från Hjalmar Lundbohm till Christian Eriksson. 1920-10-20. LKAB:s arkiv Kiruna, brevsamling. 
2 Åström (1965), s 221. Utdrag ur brev från Lundbohm till Emilie Demant Hatt.  
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närsvännen Acke Andersson (1859‒1924) sällskapet. Acke målade på plats i Rom ett porträtt 
av Lundbohm. Målningen kom att bli den sista porträttmålningen av Lundbohm. 

Men även om Lundbohm tycktes ha en bekymmersfri och behaglig vistelse i Rom, så fanns 
tydliga tecken på att hans hälsa snabbt försämrades. I ett brev från prins Eugen till konstnärs-
kollegan och gemensamme vännen, Karl Nordström, beskriver prinsen en trött vän som börjar 
tappa både kraft och stundtals lusten till nyfikna äventyr: 

I Rom trivdes jag däremot utmärkt. Jag levde där verkligen helt i fred, skötte mig helt 
och hållet själv, hade hela tiden ett gott och lugnt sällskap i Lundbohm, som dock var 
rätt klen och inte orkar med så mycket numera.3 

 
Under vistelsen i Sydeuropa korresponderade Lundbohm flitigt med nära vänner om tiden i 
Kiruna. Det är tydligt att han saknade den delen av Kirunatiden som innehöll de folkbildande 
och kulturella inslagen i livet. En person som han ofta skrev till på ålderns höst var musikern 
Sven Kjellström. Lundbohm månade om de Lappländska musikveckorna som de startat till-
sammans i Malmfälten, och som blev så varmt mottagna av en bred publik. Lundbohm tar upp 
detta i ett längre brev till Kjellström, där han beklagar att han inte kan vara på plats under mu-
sikveckorna. Brevet ger även en beskrivning av Lundbohms djupa engagemang för folkbild-
ningen: 

Käre gosse, så vidt jag nu ser är det mig omöjligt att komma till den stora musikfesten i 
Kiruna i september, hvilket gör mig mycket bedröfvad. Visserligen kommer jag att resa 
till Sverige dessförinnan, men en läkare, som haft hand om min stofthydda här, har 
strängeligen förbjudit mig att nu resa till Lappland. Framdeles säger han att det låter sig 
göra men inte nu, inte på några vilkor. 

Du förstår huru detta plågar mig. Musikveckan är ju en händelse i mitt lif, en 
upplefvelse som jag sätter ett otroligt stort värde på, detta naturligtvis mest för 
musikens skull men äfven för umgänget med dig och dina gossar och derför att jag får 
se Kirunapubliken tyst och allvarlig njuta af den förnäma musiken. Jag är dig oändligen 
tacksam för dessa musikveckor, hvilka, enligt min tro, verkat mycket godt i Kiruna och 
bidragit att rensa bort mycken hårdhhet och elakhet ur sinnena. Det finns ingenting som 
kan göra detta bättre än musik.  

Jag skulle t.o.m. vilja säga att kammarmusik mera än någon annan musikform eger 
den förmågan. Åtminstone på mig, som ju inte är musikalisk verkar den så, och jag har 
kunnat se på Kirunafolket att de tagit ett starkt intryck af musikveckorna. 

Jag hoppas att du använder kyrkan som konsertlokal i större utsträckning än förut. 
Det blir bättre musik der, och man slipper konkurrensen med den förhatliga biografen, 
som jag hoppas att du en gång kommer att spela bort från jorden.4 

 
Under våren 1921 reste prins Eugen hem till Sverige, men Lundbohm fortsatte vidare till Flo-
rens. Senare under sommaren reste Lundbohm även till Carrara, för att på plats studera de 
berömda marmorfälten. Under vistelsen fick Lundbohm från den Svenska legationen, en 
starkt försenad försändelse med gratulationsadresser till hans 65-årsdag, levererad på hans 66-
årsdag. Förseningen berodde i första hand på att Lundbohms roll som ledare var oklar, dess-
utom befann han sig på resande fot på födelsedagen. Innevånarna i gruvsamhället, främst de 
högre tjänstemännen inom LKAB, ville heller inte att födelsedagen skulle sammanfalla med 
att Lundbohm slutade i Kiruna. Bland gratulationsadresserna fanns en hälsning från de närm-
aste medarbetarna och däribland Lundbohms högra hand i samhället, Bengt Lundgren. 

Detta föranleder att Lundbohm att författade ett längre brev till Lundgren, där han beskri-
ver deras långa vänskap ända från tiden vid Vänersborg. Lundbohm inleder brevet med att 

3 Eugen (1945), s. 202. Brev från prins Eugen till Karl Nordström, Waldermarsudde 1921-11-14.  
4 Brev från Hjalmar Lundbohm, skrivet i Viareggio, Toscana Italien,  till Sven Kjellström. 1921-08-21. LKAB:s arkiv, 
Kiruna brevsamling. 
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tacka för gratulationsadressen som han fått och speciellt brevet från Lundgren, där Lundbohm 
ser tillbaka på deras långa vänskap som sträckt sig över 55 år: Lundbohm fortsätter längre 
fram i brevet att beskriva Lundgrens roll i samhällsbygget och det arbete denne utfört, men 
som Lundbohm själv fick kredit för: 

Hur glad var jag inte, då vi slutligen kom överens om att Du skulle bli den, som hjälpte 
mig med arbetet i Kiruna, där vi sedan arbetat vid hvarandras sida under 20 års tid. Du 
vet sjelf, utan att jag behöfver säga det, hur mycket jag har att tacka Dig för under dessa 
år. 

Jag kom dit upp skäligen oerfaren i praktiska ting, medan Du hade en rik erfarenhet i 
byggandets konst, vilket Du frikostigt ställde till mitt och bolagets förfogande, och tack 
vare Ditt intresse för allmänna angelägenheter och Din otroliga arbetsförmåga gick det 
mycket bra för mig och för Dig att förvalta det rika pund, som man lagt i våra händer. 

Det är orättvist, när äran af att det lyckades så pass bra som det gjorde i Kiruna 
lägges uteslutande på mig. Jag visste åtminstone delvis, vart jag ville, men det var Du, 
som hjälpte mig att komma dit. Det är Din förtjänst, att den yttre ordning i 
anläggningarna blifvit så god som den är. Jag hade för min del en viss förkärlek för det 
enklare och lättvindigare och billigare system. Men Du var envis och Du fick Din vilja 
fram, och Kiruna har nog inte förlorat på detta.5 

 
I slutet av brevet berör Lundbohm den sjukdom som Lundgren drabbats av under året. Detta 
blir det sista brevet som utväxlas dem emellan och avskedsordet till vännen, då Bengt Lund-
gren avlider i september samma år:  

Jag tackar Dig i hvarje fall för den tid som varit och vad Du varit för mig. I början af 
september kommer jag antagligen hem. Åtminstone för någon tid och då träffas vi. Jag 
ber Dig framföra min hjärtliga hälsning till Eva och flickorna och förblir Din alltid 
tillgifne vän. 

Hjalmar Lundbohm 
 
Efter den långa vistelsen i södra Europa, startade Lundbohm återresan till Sverige i september 
1921. Resan gick över München, där han gjorde ett uppehåll på några dagar, sedan vidare till 
Berlin för ytterligare några dagars vistelse. Hemkommen till Sverige, tog Lundbohm in på 
Grand Hotell Stockholm, där han kom att bo mer eller mindre permanent under en tid framö-
ver. 
 
Det var en sjuklig och trött Lundbohm som nu hyrde boende permanent på Grand Hotell i 
Stockholm. Några planer på att återvända till Kiruna för besök eller vistelse verkade inte ha 
funnits han var klar med Kiruna. Något mer besök blev det inte, men engagemanget för sam-
hällsutvecklingen i Kiruna och det djupa intresset för utbildningsfrågan var fortfarande något 
som verkade engagera honom. När Lundbohm fick rapporter om LKAB:s minskade engage-
mang i utbildningsfrågorna från bland andra efterträdaren Granström och landshövding Malm 
(1873‒1965), tycks Lundbohm ha fått förnyad kraft att tillskriva LKAB-styrelsen i ärendet. I 
ett flersidigt brev som propagerar för hur viktigt det är att bolaget äger och kan styra utbild-
ningsfrågan på längre sikt, för att kunna garantera kompetensförsörjningen både till företaget 
och även samhällets behov: 

Då styrelsen år 1905 beslöt inrättandet av Högre folkskolan i Kiruna ingick i planen att 
åstadkomma icke endast snickeri- och metallarbetareskolor samt husmodersskola utan 
även hantverkskolor av olika slag. Det ansågs emellertid klokast att inskränka sig till 
det nämnda slaget av skolor att börja med och senare upptaga frågan om flera skolor.  

Nu har det emellertid genom disponenten Granström kommit till min kännedom, att 
det råder en stor oro bland föräldrarna i Kiruna beträffande barnens sysslolöshet, och 

5 Brev från Hjalmar Lundbohm till Bengt Lundgren. 1921-09-??. LKAB:s arkiv, Kiruna brevsamling. 
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frågan har även ådragit sig landshöfding Malms uppmärksamhet, vilken meddelat mig 
att han hade för avsikt att i januari månad hålla ett föredrag för arbetarne i Kiruna i 
avsikt att intressera dem för lantmannaskolor i Norrbotten. Även om detta senare skulle 
lyckas är emellertid saken icke hjälpt därmed, ty endast ynglingar som nått en ålder av 
omkring 17 år torde kunna vinna inträde i dessa skolor. 

Jag tar mig därför friheten fästa styrelsens uppmärksamhet på denna fråga och 
hemställa, att styrelsen ville i samband med ordnandet av yrkesavdelningen i Kiruna 
Praktiska Ungdomsskolor, såsom skolan nu benämnes, och efter samma plan som de 
nuvarande yrkesskolorna besluta att inrätta ett antal hantverksskolor i några yrken. De 
yrken som man härvid måste företrädesvis tänka på äro: 

Skomakeri 
Skrädderi 
Bokbinderi – och typografi 
Urmakeri 
Frisörverksamhet och 
Handelslära. 
Om en eller flera sådana fackskolor inrättades, så är det mycket sannolikt att de 

skulle omfattas med stort intresse: säkert är att de skulle vara mycket nyttiga, och 
kostnaderna kunna icke bliva avskräckande. 

Stockholm den 15 dec. 1921 
Hjalmar Lundbohm6 

 
Styrelsen tycks inte ha beaktat den före detta disponentens hemställan om att utöka, Kiruna 
Praktiska Ungdomsskola (KPU), med ytterligare utbildningsmöjligheter. Noterbart är att först 
efter 1930 utökades KPU med en skräddarutbildning. Några fler brev till LKAB-styrelsen 
rörande samhällsutvecklingen i Kiruna skrev inte Lundbohm.  

Däremot verkade han fortfarande angelägen om att de enskilda personerna som han fortfa-
rande hade en relation till i samhället Kiruna, skulle upprätthållas. En av dessa personer var 
intendent Hoffström. I detta brev av många andra brev till Hoffström, ventilerar Lundbohm 
för första gången sin avgång från bolaget. Av brevet kan man utläsa att Lundbohm saknar 
många av de enskilda personerna, men samtidigt är lättad att slippa ifrån företaget: 

Min avsägelse som styrelseledamot var inte heller för mig något särskilt angenämt, men 
jag tror att det var riktigt handlat. 

Jag har alldeles samma uppfattning som du beträffande det allt uppslukande 
bankintresset men förhållandena ha utvecklat sig så, att jag knappast skulle orka med att 
hålla stånd emot den nya tidsandan, som visserligen inte beror på kriget utan på helt 
andra saker. Jag tror för övrigt att styrelsen är rätt glad att vara kvitt mig och jag tycker, 
att det var lika gott att sluta i tid som att sitta kvar. Men jag nekar inte till att det är 
tråkigt att lämna ett företag, där man arbetat i 25 år, där jag känner alla och alla känna 
mig.7 

 
Som så många andra i Lundbohms situation, fick han mycket tid över till att ägna sig åt korre-
spondenser och olika aktiviteter. Lundbohm glömde aldrig, trots sjukdom och en begynnande 
sviktande ekonomi, bort de många små åtaganden han hade gentemot olika personer. Han 
korresponderade flitigt med kassör Bertil Johansson (1884‒1960) vid LKAB i Kiruna, vilken 
förde bok på alla dessa åtaganden som Lundbohm hade i gruvsamhället.  

Bland annat tillsåg Lundbohm att hans gamla kokerska i disponentbostaden erhöll en årlig 
pension uppgående till 1 500 kronor. Dessutom såg Lundbohm till att ekonomiskt stöd läm-
nades till några åldriga kvinnor i Jukkasjärvi, samt till gode vännen Johan Turi. I den efter-

6 Brev av Hjalmar Lundbohm till LKAB-s styrelse. 1921-12-15. LKAB:s arkiv, Kiruna brevsamling. 
7 Brev från Hjalmar Lundbohm till Carl Erik Herman Hoffström (1882-1951), intendent vid TGO. 1922-06-08. LKAB:s 
arkiv, Kiruna brevsamling. 
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lämnade korrespondensen med kassör Johansson, återkommer flera exempel på dessa åtagan-
den: 

Grand Hotel De Russie, Rome 4/IV 21. 
Bästa Herr Johansson. 

Vill Herr Johansson ha godheten bedja Handelsbanken att sända mig en checkbok 
och sjelf låta mig veta om jag har några skulder på kontoret. Vidare vore jag tacksam 
om Herr Johansson ville lemna Johan Thuri 150 kronor då han uppenbarar sej, och så 
skulle Maria Pappila ha 200 kronor för vård af gumman Åström och Anna Larsson 100 
kronor som hon skall gifva åt en flicka som heter Inez vilken varit biträde åt henne. 

Anna Larsson skall sjelf ha 250 kronor den 1/VII. Jag hoppas att allt är väl i Kiruna 
och att ni inte der ha någon svår känning af de hårda tiderna som fara så illa med 
Sveriges innevånare för närvarande. 

Jag ber om en helsning till Fru Johansson och till kamraterna. 
Herr Johanssons tillgifne 
Hjalmar Lundbohm8 

 
När Lundbohms hälsa så medgav deltog han fortfarande i olika sammankomster i de före-
ningar han var verksam inom. Så länge han bodde kvar i Stockholm var det i första hand Ci-
tyklubben i Stockholm, S.H.T. och Sällskapet Idun. Föreningsaktiviteterna gjorde att han fort-
farande kunde hålla sig uppdaterad om läget inom de föreningar han deltog i. Men i takt med 
att sjukdomsbesvären tilltog och den privata ekonomin krympte, var Lundbohm tvingad att 
överge boendet i Stockholm. Han flyttade då i första hand till sin bror i Fritsla, men vistades 
periodvis vid olika kuranstalter. När han vistas i den danska kurorten Montebello, belägen 2 
kilometer väster om Helsingör Hösten 1922, för fysikalisk-dietisk behandling, skriver han till 
gode vännen Hoffström: 

Käre vän.  
Som du vet och ser är jag nu på väg mot fosterjorden. Jag har i sommar sugit det mesta 
möjliga af hvad godt är ur vårt klimat men nu börjar det bli höst äfven här. Det har varit 
en ljuflig höst i Köpenhamn men så blef det fult väder äfven der och jag flyttade hit. 
Montebello ligger som du vet nära Helsingör och är kändt för sitt goda klimat och sin 
naturskönhet. Men just nu när jag kommit så regnar det. Jag ämnar derför i nästa vecka 
vända Danmark ryggen och resa till Fritsla. 

 
En ekonomi i förfall 
Det var många sammanfallande faktorer som gjorde att Lundbohms ekonomi kraftigt försäm-
rades efter hans tid som ledare vid LKAB. En tidigare tämligen stabil ekonomisk bas för-
vandlades under loppet av några få år till en svårlöslig ekonomisk kris. Grunden till denna 
kris låg främst i de aktieplaceringar som Lundbohm gjort, liksom andra i hans bekantskaps-
krets, då han placerade merparten av sitt kapital i Grängesaktier, Aktiebolaget Spetsbergens 
Svenska kolfält och en mindre del i Sulitelma-gruvbolaget.9  

De placerade aktierna var starkt belånade för vidare placeringar i ytterligare aktier. När se-
dan aktierna föll kraftigt i den allmänna nedgången i början av 1921, växte Lundbohms lånes-
kuld lavinartat. Detta ledde till att han redan under 1922 bland annat sålde en målning vardera 
av Liljefors och Wilhelmsson, till ett sammanlagt värde av ca 20 000 kronor, till TGO. Värdet 
idag motsvarar ca.500 000 kronor.  Försäljningen till TGO innehöll en hemköpsklausul, vilket 
garanterade Lundbohm återköp av målningarna till samma pris. Men tiderna var dåliga, inte 
bara för Lundbohm, vilket medförde att fler försäljningar inte var möjliga. Bland annat för-
sökte Lundbohm sälja två målningar av Zorn till spekulanter i USA, utan att lyckats. Dessa 
målningar fick han senare belånade av Emma Zorn, vilka efter Lundbohms frånfälle övergick 

8 Brev från Hjalmar Lundbohm till bokhållaren Bertil Johansson. 1921-04-04. LKAB:s arkiv Kiruna, brevsamling. 
9 Åström (1965) Sid 224. 
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i hennes ägo. Lundbohm uttrycker sin tacksamhet till Emma Zorn, i ett enkelt brevkort där 
han skriver: 

Käraste Emma.  
Tack för den godhet Emma visat mig under sista tiden, då jag haft stora svårigheter att 
utstå, vilka tack vare Emma blivit avhjälpta. Jag är mycket tacksam för Emmas 
åtgöranden, och jag kan inte tillräckligt uttrycka vad jag känner i detta fall.  
Emmas tillgivne 
Hjalmar Lundbohm10 

 
Den privatekonomiska situationen blev i februari 1925 krisartad, då Lundbohm var skuldsatt 
till ett belopp omfattande 320 000 kronor. I dagens penningvärde ca. 8 600 000 kronor. Skul-
den, vilken var fördelad mellan fyra olika banker och en privatperson, löstes in av TGO ge-
nom en uppgörelse med Lundbohm.  

Uppgörelsen innebar att Lundbohm överlät de belånade aktierna till TGO, samt ett kon-
taktbelopp på 93 000 kronor, idag värt ca. 2 500 000 kronor. Kontantbeloppet bestod i ett rän-
tefritt amorteringslån från TGO, mot en säkerhet bestående av Lundbohms kvarstående konst-
samling. Noterbart är att Lundbohm hade en årlig pension från TGO omfattande 50 000 kro-
nor, motsvarande ca.1 300 000 kronor i dagens penningvärde, samt ett ”apanage” från TGA i 
storleksordningen 15 000 kronor årligen, motsvarande ca. 400 000 kronor i dag. 
 
Lundbohm fortsatte även efter sin ledarskapstid att arbeta med folkbildnings- och kulturfrågor 
på olika sätt. Några av hans konstnärsvänner vistades på Lundbohms bekostnad i den gamla 
disponentbostaden för att skapa och utveckla kreativa idéer i den inspirerande miljön. En av 
dessa, som förövrigt var den flitigast förekommande gästen hos Lundbohm, var Albert Eng-
ström. Det var också Engström som var den sista av vännerna som skrev några rader i Lund-
bohms gästbok, vilket skedde vid hans besök i Kiruna oktober 1920. Vid ett tidigare besök i 
juni månad, då Engström vistades i disponentvillan utan att värden Lundbohm var på plats, 
skrev han en längre målande strof i gästboken: 

Hur vemodsfullt i dag i dessa salar- för mig är det kan hända sista gången! 
Var liten sak, vart hörn, var möbel står talar i kapp med spis och tavlor om, hur fången 
jag blev med ens, när först jag hörde sången av skottens eko över fjäll och dalar, bland 
lappars kåtor och bland ripors balar och du stod pall för hela kångkarången! 
Nu ett bärgets liv du blivit. 
Du sörjer den kontur du exporterat och sörjer staden som vill grundarn mästra. 
Men här du gett dig själv, och det du givit, det blir, av tid och öden omformeradt, ditt 
eftermäles brusande orchestra.11 

 
Sjukdom 
Lundbohms sista år i livet präglades av sjukdom och vistelser vid olika kuranstalter. Sin fasta 
punkt hade han hos sin bror Sixten på Fritsla Hansagård i Västergötland. Han drabbades av ett 
flertal åkommor i form av gikt, ischias- och prostatabesvär, till detta även ett antal mindre 
hjärnblödningar. 

För att kurera sig mot värken i benen vistades Lundbohm, som tidigare nämnts, på kliniken 
Montebello där han prövade en ny form av elektrisk behandling för sina besvär. Behandlingen 
gav resultat för en kort period, nämner Lundbohm i ett brev till prins Eugen.12 För behandling 
av prostatabesvären reste han till en klinik i Köpenhamn, för att där genomgå en större oper-
ation, om vilken han berättar i ett brev till prins Eugen i september 1922.13 Han nämner även 

10 Brev från Hjalmar Lundbohm till Emma Zorn. 1923-10-26. LKAB:s arkiv Kiruna, brevsamling. 
11 Utdrag ur Hjalmar Lundbohms gästbok 1914-1920. Albert Engström 1920-06-10. 
12 Brev från Lundbohm till prins Eugen. 1922-09-11. Arkiv, Prins Eugen Waldemarsudde. 
13 Ibid. 
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att vännen Zorn, som valde att inte genomföra samma typ av operation på samma klinik troli-
gen avled till följd av sjukdomen hösten 1920. Lundbohms operation tycks ha gått som plane-
rat, men han drabbades av infektioner som gjorde att han fick tillbringa långa perioder på ku-
ranstalten Mösseberg i Falköping. Mösseberg var en välbesökt kuranstalt med anor från 1700-
talet, där flera av Lundbohms nära vänner vistats olika perioder.  

Emellanåt verkade Lundbohm må ganska bra och under dessa perioder korresponderade 
han flitigt med sina gamla vänner. Den som Lundbohm mest hade kontakt med, förutom prins 
Eugen, var Albert Engström. I de flesta breven till Engström skrev han om sin dåliga hälsa, 
men emellanåt när han hade en bra period, så visade han en skämtsam sida och lät självironin 
tala: 

Jag är temligen rutten men håller mig uppe och ser bra ut. Ibland sofver jag också och 
brännvin dricker jag hvarje dag. Jag träffade nyss en vers som kanske Euripides skrifvit.  
Förlåt att jag skrifver den på svenska eller danska: 
Var vinen ej, var Kypris glaede heller ej, 
Og icke nogen anden glaede pa vor vej. 
Frid och helsa! Vilod! Jag kommer till staden den 5 ds. 
Din vän 
HjalmarL.14 

 
En märkbart nedbruten Lundbohm vistades två veckor under hösten 1924 hos vännen prins 
Eugen. Det var tydligt att Lundbohm bara var en spillra av sitt forna jag, och prins Eugen be-
skrev detta i ett brev till Henriette Coyet (1859‒1941), där prinsen i övrigt konstaterarade att 
flera av hans nära vänner är skröpliga och stundtals riktigt sjuka. När det gäller Lundbohms 
tillstånd, konstaterar prinsen att den forne vännen Lundbohm är på väg mot slutet, på många 
sätt: 

På Örgården hade jag en ovanligt vacker tid med värme och ingen blåst. Hade här be-
sök en 14 dagar av vännen Hjalmar Lundbohm, som sorgligt nog numera är ganska 
gammal och klen. Bra synd när människor överlever sig själva.15 

 
Lundbohm firade sin sjuttioårsdag hos sin bror i Fritsla. En mängd gratulationsadresser 
strömmade in under flera dagar till den forne disponenten. Men Lundbohm, som var trött och 
sliten, orkade enbart med kortare sittningar för de närmaste under bemärkelsedagen. Från 
LKAB överlämnades en hyllningsadress genom efterträdaren disponent Granströms försorg. 
Adressen var undertecknad av, förutom bolagets representanter, även ett flertal från både mu-
nicipalsamhället och gamla Jukkasjärvi kommun, totalt 1 777 namnunderskrifter. Den om-
fångsrika adressen avslutades med några rader ur Viktor Rydbergs Kantat: 

Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill, 
vad skönt du drömt, kan ej av tiden härjas, 
det är en skörd, som undan honom bärgas, 
ty den hör evigheten till. 
Gå fram, du mänsklighet! var glad, var tröst, 
ty du bär evigheten i ditt bröst.16 

 
 
Lundbohm författade ett tackbrev till samhällets innevånare efter den storslagna uppvakt-
ningen. Noterbart är att Lundbohm inte nämner bolaget i detta tackbrev, utan riktar sig främst 
till municipalets- och den gamla Jukkasjärvi kommuns innevånare: 

14 Brev från Hjalmar Lundbohm till Albert Engström, avsänt från Fritsla. 1922-04-02. Kungliga biblioteket, brevsamling. 
15 Prins Eugen, Breven berätta vidare. Kung. Boktryckeriet. P.A. Norstedt & Söner. (Stockholm 1945), s. 241. Utdrag av 
brev från prins Eugen till Henriette Coyet. 1924-09-22. 
16 Åström (1965), s. 237. 
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Till Kiruna och Jukkasjärvi 
Den 25 april fyllde jag 70 år. På 

denna min födelsedag överlämnades 
till mig genom disponenten C. G. 
Granström, Kiruna, en 
hyllningsskrift, vilken i sitt 
konstnärligt utförda, utomordentligt 
vackra och smakfulla praktband, 
undertecknats av 
ettusensjuhundrasjuttiosju av Kirunas 
och Jukkasjärvis innebyggare. 

Denna storslagna hyllningsskrift 
med sitt värdiga och vackra innehåll, 
sitt mäktiga ordval, sade mig så 
oändligt mycket från det för mig kära 
Lappland och beredde mig en glädje, 
som ej med några fattiga ord kan 
återgivas. 

Jag vill nu endast säga, att den 
vänskap, som I nu visat att I hyst och 
hysen för mig, aldrig av mig kan 
glömmas. 

Jag har älskat Eder bygd, jag har 
älskat Eder alla, jag har älskat mitt 
arbete hos Eder. 

Måtte den ringa insats för 
Lappland och för dess innebyggare, 
som det förunnats mig att göra och 
vilken av Eder skattats så högt, 
medföra välsignelse och lycka nu och 
allt framgent. Detta är den önskan 
och det hopp, varmed jag i ödmjukhet 
beledsagar mitt hjärtevarma tack för 
Eder hyllning. 

Vördsammast 
Hjalmar Lundbohm17 

 
Gode vännen prins Eugen skickade ett långt brev till Lundbohm, som beskrev deras vänskap 
och deras gemensamma syn på livet och på konsten. I brevets avslutning skymtar en omskri-
ven sista hälsning till den gamle åldrade vännen: 

Jag önskar att du må kunna taga dina 70 år med jämnmod, du bör verkligen kunna göra 
det, du som har uträttat så mycket och som har ett så rikt liv att se tillbaka på.18 

 
Nästan precis ett år efter sjuttioårsdagen var resan slut. En sjuklig och i förtid åldrad Hjalmar 
Lundbohm avled under påskdagen den 4 april 1926 hos sin bror i Fritsla. Lundbohm hade 
under vintern fått ett antal mindre hjärnblödningar och under långfredagen fick han ett kraftigt 
slaganfall, föll därefter i en medvetslöshet, som han aldrig vaknade från. 

Nyheten om Lundbohms bortgång skapade många tidningsnotiser, såväl i Sverige som ut-
omlands. Under de närmaste veckorna efter dödsfallet skrevs otaliga artiklar om Lundbohm, 
där de allra flesta hyllade den mytomspunne ”Lapplands okrönte konung”. Några dagar efter 

17 Åström (1965), s. 237. 
18 Eugen (1945), s. 251. Utdrag ur brev från prins Eugen till Lundbohm. 1925-04-25. 

Bild nr 36. Den sista kända bilden på Hjalmar Lundbohm, 
fotograferad på sin sjuttiårsdag, utanför sin broder Sixten 
Lundbohms bostad i Fritsla 
 

Foto: Okänd. Norrbottens museum. 
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dödsfallet skrev prins Eugen ett brev till den gemensamme vännen Ferdinand Boberg, där 
Eugen konstaterade att flera av de närmaste vännerna, en efter en, började falla ifrån: 

Det börjar bli ganska tomt efter alla gamla vänner. Ossbahr19saknar jag djupt och nu har 
i år Lundbohm också gått bort. Det var ju bara gott, så nere som han sista tiden var. Han 
var i det närmaste borta redan förut, men vemodigt känns det, och tomt. Han var en 
verklig vän. Ett ovanligt enstämmigt och vackert eftermäle fick han. Bara synd han ej 
fick höra det själv, ty han kände sig nog misskänd den sista tiden.20 

 
Lördagen den 10 april 1926 hölls en begravningsceremoni för Lundbohm i Hedvig Eleonora 
kyrka i Stockholm. Hedersvakter vid begravningen var studenter från Bergshögskolan och 
Tekniska högskolan. Vid begravningen medverkade, förutom den närmaste familjen, även 
kronprins Gustaf Adolf och prins Eugen. Även ett antal representanter från de olika bolagssty-
relserna närvarade och totalt följde över femhundra personer ceremonin i kyrkan som leddes 
av Lundbohms vän biskop Olof Bergqvist. Efter ceremonin fraktades stoftet av Lundbohm 
med den kungliga begravningsvagnen för järnväg upp till Kiruna, dit den anlände på tisdags-
morgonen den 12 april. När begravningsvagnen rullade in vid stationen i Kiruna, togs ekipa- 

get emot av flera tusen personer. Kistan lyftes ut ur järnvägsvagnen av ”Lilla Lunds” stenar-
betarlag, som sedan bar den till den väntande begravningssläden.21 

Från järnvägsstationen färdades sedan begravningsföljet förbi disponentbostaden, upp ge-
nom samhället och fram till Kiruna kyrka. Även här i Kiruna kyrka var det biskop Bergqvist, 
som höll dödsbetraktelsen för en fullsatt blomsterbemängd kyrka. För att alla som ville ta 
farväl av Lundbohm skulle få möjlighet till detta, anordnades två sittningar. Efter ceremonin 
kördes stoftet av Lundbohm ned till begravningsplatsen belägen mellan Kiruna- och  
Tuolluvaara samhälle. Till höger om begravningskapellets ingång jordfästes sedan Lund-
bohm.  

19 Carl Anton Ossbahr (1859-1925), extraordinarie amanuens vid Livrustkammaren från 1883 och var dess intendent 1892-
1904. 1905 blev han kammarherre. 
20 Eugen (1945), s. 251. Utdrag av brev från prins Eugen till Ferdinand Boberg. 1926-04-08. 
21 Åström (1965), s. 245. 

Bild nr 37.   Lundbohms provisoriska grav, strax söder om begravningskapellet vid Tuolluvaara. 
 

Foto: Okänd, Kiruna bildarkiv, Kiruna kommun. 
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Det kom att gå närmare tre år innan Lundbohms slutliga viloplats var iordningställd, strax 
söder om Kiruna kyrka. Hösten 1929 flyttades Lundbohms stoft ytterligare en gång, för att i 
tysthet gravsättas i den nya gravvården. En enklare ceremoni genomfördes när den stora grav-
stenen skapad av Christian Eriksson avtäcktes. Det är oklart varför det tog så lång tid som tre 
år innan graven blev klar, I en längre artikelserie, publicerad i Norrskensflamman 1936, av 
folkskoleinspektör Nils Lundin (1881‒1959), berörs detta handlande med Lundbohms sista 
vila. Artikelserien, vilken hade som huvudrubrik ”Den skuldsatta staden och det skuldsatta 
bolaget – anteckningar kring ett regimskifte” fokuserade på LKAB:s patriarkala styrning av 
samhället genom beslutet om municipalformen. Här tar Lundin upp Lundbohms ekonomiska 
situation under de sista åren i livet och avslutar med bolagets agerande i gravfrågan: 

 
Några år efteråt dog Hjalmar Lundbohm – 
fattig. Han spekulerade som så många andra 
den tiden och delade samma lott som de 
industrier, för vilka Thorsson reserverade pen-
ningmarknaden.  

Lundbohm gravsattes på Kiruna kyrkogård 
och flyttades efter ett par år till en särskilt 
ordnad grav i närheten av kyrkan, där han 
vilar inom en krets av höga granitblock och 
under en granitvård med hans bildrelief. 

För begravningen svarade det rika bolaget. 
Men dess nya ledning som visat ett 
egendomligt sinne för småbelopp, samtidigt 
med att miljonerna rullat, var naturligvis för 
snål att kosta på denna malmens hjälte en 
ordentlig kista. Överflyttningen till det sista 
vilorummet blev därför bedrövlig. Kistan 
lossnade i fogarna och en del av lekamen rann 
ut vid upptagningen och transporten. 

Ödet ville, att det sista minnet skulle bli 
symboliskt för hans verk, utåt anslående, inåt 
…comme ci comme ça.22 
 

 
 
Sammanfattning 
Tiden från det att Lundbohm avslutade sitt ledarskapsengagemang inom TGO-koncernen 
fram till sitt frånfälle var till en början en berikande tid för honom. Den långa vistelsen i Sy-
deuropa var en sedan länge efterlängtad resa, där Lundbohm nu i lugn och ro kunde bese kul-
turmiljöer och geologiska områden som var intressanta för honom, till exempel de berömda 
marmorbrotten i Carrera. Dessutom fick han möjlighet att umgås utan begränsning med sina 
närmaste vänner, där prins Eugen utgjorde en slags fast punkt för honom. 

Under vistelsen fick Lundbohm tid och möjlighet att verka som mecenat för sin brorson 
Sixten Lundbohm, när denne vistades för konststudier i Medelhavstrakterna samma period. 

22 Norrskensflamman 1936. Artikelserie av N E Lundin. Kiruna kommun Centralarkiv. 

Bild nr38. Hjalmar Lundbohms gravvård, strax söder 
om Kiruna kyrka. 
Foto: Borg Mesch, Kiruna bildarkiv, Kiruna 
kommun. 
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Brorsonen synes ha stått Lundbohm nära, i synnerhet som de delade konsten som gemensamt 
intresse. Vistelsen innebar för Hjalmar Lundbohm även att han fick gott om tid att korre-
spondera med nära vänner, som på grund av tidsbrist hade fått stå tillbaka när Lundbohm utö-
vade sitt ledarskap. Breven från de sista åren vittnade även om en inneboende längtan hos 
Lundbohm, att återvända till Kiruna och de åtaganden han hade för de enskilda människorna i 
samhället. Samtidigt är det mycket tydligt att Lundbohm inte har något som helst inflytande 
kvar inom TGO-koncernen, då man i styrelsen inte tar i beaktande hans skrivelser under det 
första året som pensionär. 

Redan i slutet av sitt ledarskapsutövande, vacklade Lundbohms hälsa betänkligt, något som 
kan noteras i brevkorrespondensen som prins Eugen hade med vänner till Lundbohm. Prinsen 
konstaterade att Lundbohm var trött och börjar tappa livslusten. Den allt sämre hälsan och den 
privatekonomiska situationen påskyndade förmodligen det oundvikliga slutet för den forne 
disponenten, Hjalmar Olof Johan Lundbohm. 
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Kapitel V  Perspektiv på disponenten 
 
Lundbohms ledarskapstid har i avhandlingen delas in i tre olika faser, vilka beskriver hans 
period som ledare i gruvan och samhället. Mellan åren 1898‒1903, präglades ledarskapet av 
förberedelse- och uppbyggnadsarbeten, både vad gäller gruvverksamheten och samhällsbyg-
get. Denna period har därför benämnts som uppbyggnadsfasen. Åren 1903‒1909 har karakte-
riserats som en etableringsfas, då produktionen av järnmalm startade, samtidigt som gruvsam-
hället etablerades i såväl sin fysiska som sin organisatoriska form då associationsformen för 
samhället bestämdes att bli ett municipalt samhälle. Slutligen har perioden 1910‒1921, be-
traktats som en konsolideringsfas då Lundbohm befäste sin roll som patriarkalisk ledare utåt, 
samtidigt som hans ledarroll inom LKAB tonades ned. 
 
Gruvan 
Under uppbyggnadsfasen av gruvverksamheten passade Lundbohms ledarskapsegenskaper 
väl in, då den första tiden främst handlade om ett reaktivt ledarskap, där snabba beslut i en 
liten organisation med få anställda präglade vardagen. Lundbohms goda analys- och organi-
sationsförmåga hjälpte honom att omsätta utredningsresultat i reella handlingsplaner. Exem-
pel på detta är utredningen av samhällets placering och det efterföljande samhällsbygget, där 
Lundbohm framstod som en drivande ledare. Under perioden byggde Lundbohm även upp sin 
ledningsgrupp som han till en början detaljstyrde och som han till stor del ledde genom korre-
spondens via sitt tillfälliga boende i Malmberget eller från huvudkontoret i Stockholm. 

Fram till TGO:s övertagande av AGM 1903, inklusive dotterbolaget LKAB, gav styrel-
serna i respektive bolag honom stort spelrum i sitt ledarskapsutövande. Anledningen var att 
styrelsen var fullt sysselsatt med att finansiera övergången mellan förberedelser och produkt-
ion i gruvan. Under den första fasen blev också tre strukturfrågor till slut lösta för att kunna 
starta produktion av järnmalm. Järnvägen till den norska isfria kusten blev klar, gruvanlägg-
ningen började producera järnmalm och Lundbohm fick en fast ledarposition som disponent, 
då han övergick från SGU till LKAB.  

Lundbohms ledarskap fungerade väl under denna första fas, då organisation och struktur 
var under uppbyggande i bolaget. Hans erfarenheter av långvarigt fältarbete gjorde att han 
fann sig väl tillrätta i den primitiva miljön i Luossajärvi under den första tiden, och bland an-
nat detta bidrog till att bilden av en problemlösande patriark grundlades. Redan i den första 
fasen använde sig Lundbohm av sitt väl utbyggda nätverk, både i rekryteringsfrågor för gruv-
verksamhetens uppbyggnad, som i marknadsförningshänseenden, då han exempelvis anlitade 
sina konstnärsvänner för att synliggöra teknikutveckling inom gruvindustrin på olika mässor 
och utställningar. Lundbohms förmåga att rekrytera rätt medarbetare till rätt uppgift kompen-
serade hans egna tillkortakommanden inom olika fackområden. Det bidrog även till att han 
själv kunde utöva sitt ledarskap på ett synbart effektivt sätt. 

I övergången till nästa fas hade organisationen vuxit och Lundbohm hade fått ett mer kom-
plicerat ledarskap att hantera. I denna fas uppstod en friktion mellan Lundbohms mer ålder-
domliga sätt att leda verksamheten och de nyutbildade ingenjörernas mer branschkunniga 
ledarskapsstil, som etablerades inom företaget. Den andra fasen innebar en brytpunkt i Lund-
bohms ledarskap, då han hade uppenbara svårigheter att identifiera sig med det nya bransch-
kunniga ledarskapet. Hans ledarskap förändrades helt enkelt inte i samma takt som organisat-
ionen gjorde, vilket orsakade konfrontationer med delar av styrelsen. 

 
Under konsolideringsfasen skedde en tydlig förändring av Lundbohms auktoritet som ledare 
inom LKAB. De mest synbara tecknen på detta var att han övergick till en mer representativ 
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roll och fasades ut från den direkt operativa ledningen av malmbrytning. Fortfarande hade 
emellertid Lundbohm en stark ställning som marknadsförare av TGO-koncernen.   
 
Samhällsbygget 
Lundbohm hade ett mycket stort inflytande på samhällsutvecklingen redan då det bestämdes 
var och hur samhället skulle byggas. Som ensam utredare för den nya regleringsplanens inne-
håll, var Lundbohm en nyckelperson i processen. När beslutet om regleringsplanen togs, hade 
Lundbohm redan genom sitt nätverk förberett vilka som skulle forma den nya planen. Hans 
egna kunskaper om byggande i natursten blev en viktig del i processen då han tidigt gjort en 
noggrann inventering av lämpliga byggnadsmaterial i trakten av det nya samhällets etablering. 

Under etableringsfasen innebar Lundbohms metod att utöva ett patriarkalt ledarskap inom 
bolagets bostadsområden att en tydlig klassegregation uppstod. Detta blev främst synligt i 
bolagsarkitekturen, där tydliga fysiska gränser byggdes in i bostadsområdena. För samhällets 
del innebar municipalordningen, att bolaget informellt även styrde utvecklingen i samhället, 
med anledning av det rådande rösträttsystemet och fyrkskalan. Som kompensation till sam-
hället för de förlorade skatteintäkterna, tog bolaget ansvar för en större infrastruktursatsning, 
som förbereddes av noggrant Lundbohm. I uppgörelsen ingick bland annat att bolaget skulle 
uppföra skolbyggnader, brandstation, sjukhus och kyrka. 

I medborgarnas ögon förblev Lundbohm ändå den gode patriarken, på grund av hans breda 
humanistiska drivkraft, detta främst för att han tidigt etablerade folkbildning, vetenskap, ut-
bildning och kultur som en naturlig del i samhällsutvecklingen. I konsolideringsfasen mins-
kade Lundbohms förutsättningar att driva samhällsutvecklingsfrågorna, med anledning av det 
minskade stödet från bolagsstyrelsen och de ökade klassmotsättningarna i samhället. 
 
Nätverken 
Lundbohm hade redan i uppbyggnadsfasen engagerat olika personer inom sitt nätverk i ut-
vecklingen, såväl i gruvverksamheten som i samhällsbygget. Mest synligt är detta när Lund-
bohm anlitade konstnärer för att gestalta teknikutveckling inom gruvverksamheten, i samband 
med olika teknikmässor och utställningar i Europa. Greppet han använde var nytt och med-
förde även att ytterligare arenor för konstutövarna öppnades.  

Genom sitt nätverk kunde Lundbohm stödja andra verksamhetsområden, som exempelvis 
vetenskap och turism. Undersökningen visar hur Lundbohm arbetade för att tillgängliggöra 
kunskap om Lappland, dels genom publikationer där vetenskapsutövare i Lundbohms nätverk 
kunde publicera undersökningsresultat, dels genom att bidra till att förvärva fast egendom för 
forskningsstationer och turistanläggningar. Nyckelpersoner för etablering av verksamheter i 
dessa anläggningar ingick i Lundbohms nätverk. 

När det gäller gruvverksamheten handlade det främst om rekryteringsfrågor, där Lund-
bohm genom sitt nätverk snabbt fick tag på rätt person för olika uppdrag. Här är det främsta 
exemplet förste byggnadsingenjör Lundgren. Sammantaget kan sägas att Lundbohms väl ut-
byggda nätverk bidrog till att både gruvverksamheten och samhällsbygget fick en gynnsam 
uppbyggnads- och etableringsfas. I synnerhet samhällsbygget grundlade en stark folkbild-
nings- och kulturverksamhet genom Lundbohms nätverkskontakter. 
 
Ledaren 
Lundbohms roll som ledare förändrades i fråga om den personliga ledarstilen under den långa 
period han verkade som chef för LKAB, liksom den organisation han var satt att leda föränd-
rades under samma tid. Hans tidiga nätverksbygge medförde att han hade förutsättningar för 
att knyta enskilda personer till utvecklingsarbetet, som aktivt bidrog med sina respektive spe-
cialkompetenser för utvecklingen såväl i gruvan som i samhället. 
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Lundbohms ledarskap skilde sig åt, vad gäller gruvverksamheten och samhällsbygget. 
Inom gruvverksamheten klarade Lundbohm inte av att utvecklas som ledare, när bolaget som 
organisation genomgick förändringar i ledarskapsutövandet.  Men bilden av ett förlegat ledar-
skap, nådde inte utanför bolagets sfär. Samhällets innevånare betraktade fortfarande Lund-
bohm som den självklare ledaren, såväl för gruvan som för samhället. Detta medförde att bil-
den av den gode patriarken levde vidare, långt efter Lundbohm avslutat sitt värv i Kiruna. 
Efter sin bortgång förstärktes ytterligare bilden av den komplette ledaren, genom artiklar och 
hyllningsartiklar i såväl nationell som internationell press. 
 
Slutord 
Ett begrepp som ofta används när Kiruna som samhällsbyggnadsprojekt skall beskrivas är 
”mönsterstaden”. Begreppet är mångtydigt och kopplas oftast ihop med en positiv bild av ett 
lyckat samhälle, där innevånarna bor i för tiden den högsta standard som kan uppbringas, och 
byggnaderna är uppförda i en mönsterplan för att uppnå den bästa planlösning ett samhälle 
kan ha. Avhandlingen belyser att det finns andra alternativa sätt att beskriva mönsterstaden. 
Det förelåg en stor skillnad i standard inom de olika delarna av samhället Kiruna. Den 
materiella mönsterstaden fanns i allra högsta grad inom LKAB:s eget bostadsområde, medan 
bebyggelsen på stadsplanen var starkt eftersatt vad gäller infrastruktur och standard. Av-
handlingen visar även att den immateriella mönsterstaden, som exempelvis utbildning, folk-
bildning och kultur verkligen fanns där för alla innevånare i form av ett tidigt väl utbyggt 
skolsystem och stark grund i folkbildning- och kulturaktiviteter. Just denna del i begreppet 
mönsterstad är synonymt med Lundbohms ledarskap, där han tidigt insåg betydelsen av bild-
ning och kultur i ett samhälle.  

Att en vetenskaplig biografi om en historiskt välkänd person som Lundbohm, medför att 
ett genusperspektiv får en kraftfull kantring åt det maskulina är jag som författare fullt med-
veten om. Även källmaterialet till undersökningen uppvisar liknande dominans. Därför är det 
angeläget att ta ett större grepp kring samma tidsperiod i Malmfälten, där även kvinnor och 
unga vuxnas levnads- och arbetsbetingelser lyfts fram. 
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Kapitel VI  Bilagor och källor 

Bilageförteckning  

Bilaga 1:1. AGM:s styrelsesammansättning urval verksamhetsåren 1891-1926  

Bilaga 1:2. LKAB:s styrelsesammansättning urval verksamhetsåren 1890-1926  

Bilaga 1:3. TGA:s styrelsesammansättning urval verksamhetsåren 1900-1926  

Bilaga 1:4. TGO:s styrelsesammansättning urval verksamhetsåren 1895-1926 

Bilaga 2. Företagsrelationer LKAB 

Bilaga 3:1. Organisationsöversikt LKAB 1898 

Bilaga 3:2. Organisationsöversikt LKAB 1903 

Bilaga 3:3. Organisationsöversikt TGA 1900 

Bilaga 3:4. Organisationsöversikt TGA 1926 

Bilaga 4:1. Diagram befolkningsutveckling Kiruna 1900‒1926 

Bilaga 4:2. Diagram befolkningsutveckling Tuolluvaara 1900‒1926 

Bilaga 4:3. Diagram skolpliktiga barn och antal lärare vid Kiruna centralort skolor 

1900‒1926 

Bilaga 4:4. Diagram antal anställda vid LKAB Kirunaanläggning 1900‒1926 

Bilaga 4:5. Diagram antal anställda vid TGA 1900‒1926 

Bilaga 4:6. Diagram järnmalmsproduktion LKAB Kiruna 1900‒1926 

Bilaga 4:7. Diagram järnmalmsproduktion TGA 1900‒1926 

Bilaga 5. Översikt av förenings- och organisationsrepresentation samt 

styrelserepresentation 

Bilaga 6. Släktutredning proband Hjalmar Lundbohm 
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Bilagor 

Bilaga 1:1. AGM styrelsesammansättning1 urval verksamhetsåren 1891-1926 
 
Urval av styrelsesammansättningar, kopplat till händelser rörande Hjalmar Lundbohm eller större 
förändring i bolaget. 
 
Det i England baserade företaget, Gellivara Aktiebolag, som byggde den första delen av järnvägen 
från Svartön i Luleå till Malmberget, hamnade i tvist om rättigheterna till inmutningarna i Malm-
berget med anledning av underlåtenhet att svara för försvarsarbeten på plats.  

Detta ledde till att överste Bergman drev en process om rättigheterna till inmutningarna. I sam-
band med att Bergman vann processen och löste in inmutningsrättigheterna genom förlikning, bil-
dade han med Broms och trävaruhandlarna Hummel & Hummel ett nytt bolag för att bedriva utvin-
ning av järnmalm från inmutningarna i Malmberget.  

Aktiekapitalet sattes till 2 000 000 kronor. Aktiernas nominella värde sattes till 1 000 kronor per 
aktie och innehavet vid starten var 527 st för Bergman, 212 st för Broms, 204 st för David Hummel 
(1820‒1892) och 101 st för Axel Fredrik Hummel (1860‒1907), Aktiebolaget Gellivare Malmfält 
(AGM), fastställde sin bolagsordning den 15 maj 1891. Det nybildade bolaget var i första hand en 
konkurrent till det 1890 bildade Luossavaara Kiirunavara Aktiebolag (LKAB). 
 

1891 Bolaget bildas. 
 

Ledamot/Vd Konsul Gustaf Emil Broms (1849-1903) 
Ledamot/ordförande/platschef- Överste Carl Otto Bergman (1828-1901) 
Ledamot- Handlare Johan Adolf Mauritz jr Öberg (1860-1924) 
Ledamot- Överste Henrik Maximiliam Kilman (1833-1909) 
Ledamot- Häradshövding Knut Robert Henning Tillberg (1860-1940) 
Suppleant- Disponent John Edvard Broms (1851-1921)  

 
1893 Bolaget köper aktiemajoriteten i LKAB. LKAB blir dotterföretag till AGM. 
 
 Ledamot/Vd Konsul Gustaf Emil Broms (1849-1903) 

Ledamot/ordförande- Överste Carl Otto Bergman (1828-1901) 
Ledamot- Handlare Johan Adolf Mauritz jr Öberg (1860-1924) 
Ledamot- Överste Henrik Maximiliam Kilman (1833-1909) 
Ledamot- Häradshövding Knut Robert Henning Tillberg (1860-1940) 
Suppleant- Disponent John Edvard Broms (1851-1921) 

 
Platschef/disponent2 Carl Johan Österberg ()  

 
1898 Hjalmar Lundbohm anställs av dotterbolaget LKAB. 
  
 Ledamot/Vd Konsul Gustaf Emil Broms (1849-1903) 

Ledamot/ordförande- Överste Carl Otto Bergman (1828-1901) 
Ledamot- Handlare Johan Adolf Mauritz jr Öberg (1860-1924) 
Ledamot- Överste Henrik Maximiliam Kilman (1833-1909) 

1 Källa Bolagsverket arkiv. 
2 Efter att Carl Otto Bergman avgår som platschef under verksamhetsåret1892, ingår efterföljande platschefer inte i styrelsen.  
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Ledamot- Häradshövding Knut Robert Henning Tillberg (1860-1940) 
Suppleant- Disponent John Edvard Broms (1851-1921) 

 
Platschef/disponent Nils Valfrid Bosaeus (1847-1934) 

 
 
1900 Hjalmar Lundbohm utses till disponent för dotterbolaget LKAB. 
 
 Ledamot/Vd Konsul Gustaf Emil Broms (1849-1903) 

Ledamot/ordförande- Överste Carl Otto Bergman (1828-1901) 
Ledamot- Handlare Johan Adolf Mauritz jr Öberg (1860-1924) 
Ledamot- Överste Henrik Maximiliam Kilman (1833-1909) 
Ledamot- Major Per Axel Bergenzaun (1853-1933)  
Ledamot- Ingenjör Otto Wilhelm Broms (1853-1915)  
Suppleant- Direktör Nils Johan Öberg (1869-1945)  
Suppleant- Disponent John Edvard Broms (1851-1921) 

 
Platschef/disponent Nils Valfrid Bosaeus (1847-1934)  

 
 
1903 AGM, med dotterbolaget LKAB, köps av TGO. Hjalmar Lundbohm blir skriven i 

Kiruna och erhåller fast anställning vid LKAB. 
 

Ledamot/ordförande- Bankdirektör Jonas Henrik Carlsson Kjellberg (1858-1942) 
Ledamot/Vd- Bruksägare Volrath Henrik Sebastian Tham (1867-1946)  
Ledamot- Fältintendent Petter Abraham Fredrik Holmqvist (1847-1918) 
Ledamot- Grosshandlare Carl Fredrik Liljevalch jr (1837-1909)   
Ledamot- Major Mauritz Gregor Larsson (1845-) 
Ledamot- Landshövding Axel Gabriel Johan Svedelius (1836-1924)  
Ledamot- Professor Ernst Trygger (1857-1943) 
Suppleant- Docent Helge Mattias Bäckström (1865-1932) 
Suppleant- Häradshövding Carl Emil Kinander (1860-1929) 

 
Platschef/disponent Nils Valfrid Bosaeus (1847-1934)  

 
 
1921 Hjalmar Lundbohm går i pension och lämnar styrelsen inför verksamhetsåret 1922. 
 
 Ledamot- Justitieråd Johannes Hellner (1866-1947)  

Ledamot- Vice häradshövding Sten Isak Walter Philipson (1861-1934) 
Ledamot- Direktör Erik Frisell (1859-1942) 
Ledamot- Justitieråd Johan Fredrik Ivar Afzelius (1848-1921) 
Ledamot- Disponent Hjalmar Olof Lundbohm (1855-1926) 
Ledamot- Kommersråd Knut Abel Gunnar Dillner (1875-1942) 
Ledamot- Bankdirektör Herman Mannheimer (1867-1942)  
Ledamot- Direktör Carl Fränckel (1865-) 
Suppleant- Häradshövding Carl Emil Kinander (1860-1929) 
Suppleant- Landshövding greve Erik Gustaf Hugo Hamilton (1849-1928) 
Suppleant- Bankdirektör Johan Oscar Ehrenfrid Rydbeck (1878-1951  
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Platschef/disponent Gruvingenjör Einar Johan Krantz (1878-1961)  
 
 
1926 Hjalmar Lundbohm avlider. 
 
 Ledamot- Justitieråd Johannes Hellner (1866-1947)  

Ledamot- Vice häradshövding Sten Isak Walter Philipson (1861-1934) 
Ledamot- Direktör Erik Frisell (1859-1942) 
Ledamot- Kommersråd Knut Abel Gunnar Dillner (1875-1942) 
Ledamot- Bankdirektör Herman Mannheimer (1867-1942)  
Ledamot- Direktör Carl Fränckel (1865-) 
Ledamot- Överdirektör Waldemar Borgqvist (1882-1970)  
Supplenat- Ingenjör Ivar Kreuger (1888-1932)  
Suppleant- Häradshövding Carl Emil Kinander (1860-1929) 
Suppleant- Bankdirektör Johan Oscar Ehrenfrid Rydbeck (1878-1951 

 
Platschef/disponent Gruvingenjör Einar Johan Krantz (1878-1961) 
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Bilaga 1:2. LKAB styrelsesammansättning3 urval verksamhetsåren 
1890-1926 

 
Urval av styrelsesammansättningar, kopplat till händelser rörande Hjalmar Lundbohm eller större 
förändring i bolaget. 
 
LKAB fastställde sin bolagsordning genom ett första konstituerande sammanträde den 18 december 
1890. Aktiekapitalet sattes till 3 000 000 kronor. Huvudägare till aktierna var två ägargrupperingar i 
kretsen av Robert Schough och Alrik Ljunggren, vilka fört en långvarig tvist sinsemellan om in-
mutningsrättigheterna till utmålen i Kiirunavaara och Luossavaara.   
 
1890 Bolaget bildas. 
 
 Ledamot/ordförande- Major Johan Robert Schough (1832-1902) 

Ledamot/VD- Vice häradshövding Carl Johan Ljunggren (1844-1919) 
Ledamot- Bankir Carl Ceverin (1850-1919) 
Suppleant- Vice häradshövding Knut Axel Gustaf Olivecrona (1860-1948 
 

1893 LKAB köps upp av AGM, och blir därmed dotterföretag till AGM.   Ledamot/ordförande- Landshövding Per Johan Bråkenhielm (1840-1910) 
Ledamot/vd- Grosshandlare Gustaf Emil Broms (1949-1903) 
Ledamot- Vice häradshövding Knut Henning Robert Tillberg (1860-1940) 
Ledamot- Friherre Erik Oskar Karlsson Leijonhufvud (1863-1950) 
Suppleant- Ingenjör Otto Wilhelm Broms (1853-1915) 
Suppleant- Handlare Johan Adolf Mauritz jr Öberg (1860-1924)    

 
1898 Hjalmar Lundbohm anställs av LKAB. 
  
 Ledamot/ordförande- Landshövding Per Johan Bråkenhielm (1840-1910)  

Ledamot/VD- Grosshandlare Gustaf Emil Broms (1949-1903) 
Ledamot- Häradshövding Knut Robert Henning Tillberg (1860-1940) 
Ledamot- Häradshövding Carl Johan Ljunggren (1844-1919) 
Ledamot- Kammarherre Otto Conrad Waldemar Cedercrantz (1854-1932) 
Suppleant- Direktör Nils Johan Öberg (1869-1945)  
Suppleant- Häradshövding Hjalmar von Sydow (1862-1932) 
Suppleant- Disponent John Edvard Broms (1851-1921) 
Suppleant- Ingenjör Otto Wilhelm Broms (1853-1915)  
Suppleant- Handlare Johan Adolf Mauritz jr Öberg (1860-1924) 

 
1900 Hjalmar Lundbohm utses till disponent för LKAB. 
 
 Ledamot/ordförande- Grosshandlare Gustaf Emil Broms (1949-1903)  

Ledamot/VD- Disponent Salomon Arvid Achates Lindman (1862-1936) 
Ledamot/disponent- Stadsgeolog Hjalmar Olof Lundbohm (1855-1926)  
Ledamot- Häradshövding Carl Johan Ljunggren (1844-1919) 
Ledamot- Direktör Nils Johan Öberg (1869-1945) 

3 Bolagsverket arkiv. 
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Ledamot- Major Per Axel Bergenzaun (1853-1933) 
Ledamot- Överste Henrik Maximiliam Kilman (1833-1909)  
Ledamot- Landshövding Carl Fredrik Holmqvist (1857-1922) 
Suppleant- Häradshövding Hjalmar von Sydow (1862-1932) 
Suppleant- Disponent John Edvard Broms (1851-1921) 
Suppleant- Ingenjör Otto Wilhelm Broms (1853-1915) 
Suppleant- Fältintendent Petter Abraham Fredrik Holmqvist (1847-1918)  

 
 
 
1903 LKAB, med moderbolaget AGM, köps av TGO. Hjalmar Lundbohm blir skriven i 

Kiruna och erhåller fast anställning vid LKAB. 
 

Ledamot/ordförande Generaldirektör Julius Edvard von Krusenstjerna (1841-1907) 
Ledamot/VD- Direktör Arthur Semmy Thiel (1860-1933)  
Ledamot/disponent- Stadsgeolog Hjalmar Olof Lundbohm (1855-1926) 
Ledamot- Fältintendent Petter Abraham Fredrik Holmqvist (1847-1918) 
Ledamot- Grosshandlare Carl Fredrik Liljevalch jr (1837-1909) 
Ledamot- Bankdirektör Jonas Henrik Carlsson Kjellberg (1858-1942) 
Ledamot/VD- Bruksägare Volrath Henrik Sebastian Tham4 (1867-1909) 
Ledamot- Major Mauritz Gregor Larsson (1845-) 
Ledamot- Häradshövding Marcus Laurentius Wallenberg (1864-1943)  
Suppleant- Docent Helge Mattias Bäckström (1865-1932) 
Suppleant- Professor Ernst Trygger (1857-1943)  

 

 
 
1921 Hjalmar Lundbohm går i pension och lämnar styrelsen inför verksamhetsåret 1922. 
 

Ledamot/ordförande- Vice häradshövding Sten Isak Walter Philipson (1861-1934) 
Ledamot/vd- Kommersråd Knut Abel Gunnar Dillner (1875-1942) 
Ledamot - Stadsgeolog Hjalmar Olof Lundbohm (1855-1926) 
Ledamot- Direktör Erik Frisell (1859-1942)  
Ledamot- Justitieråd Johan Fredrik Ivar Afzelius (1848-1921) 
Ledamot- Direktör Carl Fränckel (1865-1945) 
Ledamot- Justitieråd Johannes Hellner5 (1866-1947)  
Ledamot- Bankdirektör Herman Mannheimer (1867-1942)  
Ledamot- Ingenjör Ivar Kreuger (1888-1932) 
Ledamot- Civilingenjör Knut Jacob Beskow (1876-1928) 
Suppleant- Häradshövding Carl Emil Kinander (1860-1929)  
Suppleant- Professor Ernst Trygger (1857-1943) 
Suppleant- Generalpostdirektör Anders Julius Juhlin (1861-1934) 
Suppleant- Bankdirektör Johan Oscar Ehrenfrid Rydbeck (1878-1951) 

  
Platschef/disponent- Civilingenjör Carl Gustaf Granström (1883-1965) 

 

4 Volvrath Tham valdes som Vd under verksamhetåret efter Arthur Thiel. 
5 Styrelsen tillsatte Hellner enligt Bolagsverkets handlingar den 1921-07-25. 
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1926 Hjalmar Lundbohm avlider.  

Ledamot/ordförande- Vice häradshövding Sten Isak Walter Philipson (1861-1934) 
Ledamot- Direktör Erik Frisell (1859-1942)  
Ledamot- Överdirektör Waldemar Borgqvist (1882-1970) 
Ledamot- Statsekreterare Torsten Karl Viktor Nothin (1884-1972) 
Ledamot/vd- Kommersråd Knut Abel Gunnar Dillner (1875-1942) 
Ledamot- Civilingenjör Knut Jacob Beskow (1876-1928) 
Ledamot- Riksdagsman Johan Bernhard Eriksson (1878-1952) 
Ledamot- Justitieråd Johannes Hellner (1866-1947)  
Suppleant- Direktör Carl Fränckel (1865-1945) 
Suppleant- Ingenjör Ivar Kreuger (1888-1932)  
Suppleant- Hovrättsråd Johan Fredrik Axel Afzelius (1885-1955) 
Suppleant- Bankdirektör Herman Mannheimer (1867-1942) 
Suppleant- Bankdirektör Johan Oscar Ehrenfrid Rydbeck (1878-1951) 
Suppleant-Professor Carl Filip Gunnar Andersson (1865-1928) 
Suppleant- Riksgäldsfullmäktige Viktor Larsson (1869-1950) 
Suppleant- Bergmästare Carl Oskar Norelius (1861-1941) 

 
Platschef/disponent- Civilingenjör Carl Gustaf Granström (1883-1965)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S i d a  | 212 

Bilaga 1:3. TGA styrelsesammansättning6 urval verksamhetsåren 
1900-1926 

 
Urval av styrelsesammansättningar, kopplat till händelser rörande Hjalmar Lundbohm eller större 
förändring i bolaget. 
 
Gruvverksamheten vid TGA skiljer sig från både LKAB och AGM, såtillvida att all produktion av 
järnmalm avsattes inom landet till de åtta delägarna. Formellt startade bolaget den 23 april 1900 i 
samband med ett konstituerande styrelsesammanträde. Aktiekapitalet sattes till 250 000 kronor och 
fördelades över 50 aktieposter med ett nominellt värde av 5 000 kronor.  

Av de åtta delägarna var Uddeholm aktiebolag den största delägaren med ett innehav av 10 ak-
tier. Därefter följde Aktiebolaget Bofors- Gullspång, Fagersta Bruks aktiebolag, Laxå Bruks aktie-
bolag, Storfors Bruks aktiebolag samt Strömsnäs Jernverks aktiebolag med 6 aktier vardera. Med 
en aktiepost på 5 aktier var Sandvikens Jernverks aktiebolag den minsta delägaren. 
  
1900 Bolaget bildas.7  
 
 Ledamot/ordförande- Bruksägare Christian Lundeberg (1842-1911) 

Ledamot- Ingenjör Tord Alarik Magnuson (1851-1929)  
Ledamot/Vd- Kapten, disponent August Herlenius (1861-1930) 
Ledamot/disponent- Ingenjör Henning Alarik Larsson (1846-1932) 
Suppleant- Disponent Ernst Erik Wilhelm Odelberg (1861-1939)  

 
 

1903 Hjalmar Lundbohm fungerar informellt som disponent för TGA, från 1903, även om 
den formellt utsedde disponenten är August Herlenius.8   

 Ledamot/ordförande- Bruksägare Christian Lundeberg (1842-1911) 
Ledamot- Ingenjör Tord Alarik Magnuson (1851-1929)  
Ledamot/Vd- Kapten, disponent August Herlenius (1861-1930) 
Ledamot- Disponent Hjalmar Lundbohm (1855-1926) 
Suppleant- Disponent Ernst Erik Wilhelm Odelberg (1861-1939)  

    
 

 
1921 Lundbohm går i pension från TGO-koncernen, men kvarstår fortfarande i styrelsen för 

TGA. 
  
 Ledamot/ordförande- Ingenjör Tord Alarik Magnuson (1851-1929)  

Ledamot/Vd- Kapten, disponent August Herlenius (1861-1930) 
Ledamot- Disponent Hjalmar Lundbohm (1855-1926) 
Ledamot/disponent- Disponent Axel Bernhard Nordman (1872-1948) 
Ledamot- Disponent Ernst Erik Wilhelm Odelberg (1861-1939)  
Suppleant- Brukspatron Kristian Vilhelm Lundeberg (1866-1948)  

6 Källa Bolagsverket arkiv. 
7 TGA hade sitt första konstituerande sammanträde den 18 januari 1900 där brukspatron Carl Carlsson Lindberg blev ordförande. 
Lundbohm som var innehavare av inmutningen överlät denna till det under bildande gruvbolaget TGA, den 22 januari 1900. Källa 
Persson (2009), ss. 42-43. 
8 Formellt tillträder Lundbohm disponentposten för TGA 1912. 
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1926 Hjalmar Lundbohm avlider.   

Ledamot/ordförande- Ingenjör Tord Alarik Magnuson (1851-1929)  
Ledamot/Vd- Kapten, disponent August Herlenius (1861-1930) 
Ledamot- Disponent Hjalmar Lundbohm (1855-1926) 
Ledamot- Disponent Ernst Erik Wilhelm Odelberg (1861-1939)  
Ledamot/disponent- Disponent Axel Bernhard Nordman (1872-1948) 
Suppleant- Brukspatron Kristian Vilhelm Lundeberg (1866-1948)  
 

1926 Med anledning av Lundbohms frånfälle, ombildas styrelsen under verksamhetsåret. 9 
 

Ledamot/ordförande- Ingenjör Tord Alarik Magnuson (1851-1929)  
Ledamot/vd- Kapten, disponent August Herlenius (1861-1930) 
Ledamot- Disponent Ernst Erik Wilhelm Odelberg (1861-1939)  
Ledamot/disponent- Disponent Axel Bernhard Nordman (1872-1948) 
Ledamot- Brukspatron Kristian Vilhelm Lundeberg (1866-1948)  
Suppleant- Disponent Axel Magnus Erland Fabian Fornander (1876-1944) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Med anledning av Lundbohms frånfälle, utses Lundeberg till ny styrelseledamot och ny suppleant blir Fornander. Samtidigt ändras i 
bolagsordningen bolagets hemadress till Tuolluvaara. 
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Bilaga 1:4. TGO styrelsesammansättning10 urval verksamhetsåren 
1896-1926 

 
Urval av styrelsesammansättningar, kopplat till händelser rörande Hjalmar Lundbohm eller större 
förändring i bolaget. 
 
TGO bildades som ett holdingbolag sommaren 1896 för tre olika industriföretag, samtliga majori-
tetsägda av sir Ernest Joseph Cassel (1852-1921). Bolagen som ingick i bildandet var 1, Kungliga 
Svenska och Engelska aktiebolaget för jernväg mellan Örebro och Hult (1848) (KHJ). 2. The Swe-
dish Association (1877), en sammanslagning av Oxelösund-Flen-Westmanlands Jernvägasaktiebo-
lag (1873) (OFWJ), samt Frövi-Ludvika Järnvägsaktiebolag (1869) (FLJ) samt Kloten aktiebolag 
(1876) (KAB). 3, Grängesbergs Grufaktiebolag (1883) (GGAB). 

Den 30 juni 1896 hölls det konstituerande sammanträdet för bildandet av TGO. Aktiekapitalet 
sattes till 19 090 000 kronor. Cassels innehav var 8 564 aktier, Fredrik Elias Warburg (1832‒1899) 
830 aktier, Liljevalc jr 674 aktier, Tham 90 aktier, John Johnsson 112 aktier, Agrelius, Mannhei-
mer, Langenskiöld och Herlitz 10 aktier var. 
 
 
1896 Bolaget bildas.  
 
 Ledamot/ordförande- Grosshandlare Carl Fredrik Liljevalch jr (1837-1909)  

Ledamot- Bankdirektör Jonas Henrik Carlsson Kjellberg (1858-1942)  
Ledamot- Bankdirektör friherre Bror Karl Johan Langerskiöld (1857-1925) 
Ledamot- Landshövding Axel Gabriel Johan Svedelius (1836-1924)  
Ledamot-Direktör Otto Marcus Agrelius (18281921) 
Ledamot- Bankdirektör Theodor Mannheimer (1833-1900) 
Ledamot- Bruksägare Volrath Henrik Sebastian Tham (1867-1909)    

 
 

1903 TGO förvärvar AGM med dotterbolaget LKAB.   
 Ledamot/ordförande- Grosshandlare Carl Fredrik Liljevalch jr (1837-1909)  

Ledamot- Överste generalfälttygmästare Salomon Gottschalk Alfons Geijer (1850-
1924)  
Ledamot- Landshövding Axel Gabriel Johan Svedelius (1836-1924)  
Ledamot-Direktör Otto Marcus Agrelius (18281921) 
Ledamot- Bruksägaren Volrath Henrik Sebastian Tham (1867-1909)   
Ledamot- Docent Helge Mattias Bäckström (1865-1932) 
Ledamot- Bankdirektör Jonas Henrik Carlsson Kjellberg (1858-1942) 
Ledamot- Professor Ernst Trygger (1857-1943) 
Ledamot- Häradshövding Theodor Vincent Dieden (1845-1927)  

    
 

1922 Lundbohm går i pension från TGO-koncernen och som ledare för dotterbolaget 
LKAB.  

  
 Ledamot/ordförande- Vice häradshövding Sten Isak Walter Philipson (1861-1934)  

10 Bolagsverket arkiv. 
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Ledamot- Direktör Erik Frisell (1859-1942) 
Ledamot- Disponent Hjalmar Olof Lundbohm (1855-1926) 11  
Ledamot- Civilingenjör Knut Jacob Beskow (1876-1928) 
Ledamot- Kommersråd Knut Abel Gunnar Dillner (1875-1942) 
Ledamot- Bankdirektör Herman Mannheimer (1867-1942) 
Ledamot- Direktör Carl Fränckel (1865-1945) 
Ledamot- Ingenjör Ivar Kreuger (1888-1932)  
Ledamot- Justitieråd Johannes Hellner (1866-1947)  
Suppleant- Grosshandlare Richard August Edvard Nilsson (1865-1931) 
Suppleant- Professor Ernst Trygger (1857-1943) 
Suppleant- Bankdirektör Johan Oscar Ehrenfrid Rydbeck (1878-1951)  
Suppleant- Generalpostdirektör Anders Julius Juhlin (1861-1934) 

 
Extra firmatecknare – Biträdande direktör Berndt Oskar Marcus Forsgren (1884-
1975) 
Extra firmatecknare- Direktör Gustaf Wallin (1871-1940)  

  
 
 
1926 Hjalmar Lundbohm avlider.   

Ledamot/ordförande- Vice häradshövding Sten Isak Walter Philipson (1861-1934)  
Ledamot- Direktör Erik Frisell (1859-1942) 
Ledamot- Kommersråd Knut Abel Gunnar Dillner (1875-1942) 
Ledamot- Bankdirektör Herman Mannheimer (1867-1942) 
Ledamot- Direktör Carl Fränckel (1865-1945) 
Ledamot- Ingenjör Ivar Kreuger (1888-1932)  
Ledamot- Justitieråd Johannes Hellner (1866-1947)  
Ledamot- Bankdirektör Johan Oscar Ehrenfrid Rydbeck (1878-1951)  
Ledamot- Civilingenjör Knut Jacob Beskow (1876-1928) 
Suppleant- Grosshandlare Richard August Edvard Nilsson (1865-1931) 
Suppleant- Generalpostdirektör Anders Julius Juhlin (1861-1934) 
Suppleant- Professor Ernst Trygger (1857-1943) 

 
Extra firmatecknare - Direktör Berndt Oskar Marcus Forsgren (1884-1975) 
Extra firmatecknare - Direktör Gustaf Wallin (1871-1940) 
Extra firmatecknare - Direktör Karl Viktor Mellin (1864-1927)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Under verksamhetsåret 1922 avgår Lundbohm ur styrelsen och ersätts av Rydbäck. Bolagsverket 1922-06-28. 
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Bilaga 2.  Företagsrelationer LKAB 1890-1982 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
LKAB Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag bildas 1890 

2. 
AGM Aktiebolaget Gellivaare Malmfält bildas 1891 

4. 
TGO Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund bildas 1896 

6. 
TGA Tuolluvaara Grufaktiebolag bildas 1900 

3. 
AGM köper LKAB 1893. LKAB blir ett 
dotterbolag till AGM 

8. 
Svenska staten köper 100 % av preferenserna i dotterbolaget LKAB av TGO 
våren 1907 

11. 
Helstatliga LKAB köper konkurrenten TGA 1974. Gruvan läggs ned 1982 och majoriteten av personalen 
övergår till nya koppargruvan Viscaria, som ägs av LKAB 

7. 
AGM med dotterbolaget LKAB köps 1903 av TGO 

9. 
Svenska staten tar över 96 % av aktierna i LKAB 1957. TGO behåller 
4 procent av aktierna. 

10. 
LKAB blir helstatligt ägt 1976 genom förvärv av de återstående 4 % av 
aktierna från TGO. 

5.  
FGAB, Förenade Grufintresenters Aktiebolag 
bildas 1898. Bolaget är ett holdingbolag för 
AGM, LKAB, MGAB, Mertainens 
Grufaktiebolag samt SGA, Sjangeli 
Grufaktiebolag. 
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1. LKAB, Luossavara Kiirunavaara aktiebolag, håller sitt första konstituerande sammanträde 
den 18 december 1890.12 Bolagets förste ordförande blir major Johan Robert Schough 
(1832-1902) 

2. AGM, Aktiebolaget Gellivare Malmfält, bildas den 13 maj 1891.13 Bolagets främsta företrä-
dare och huvudägare blir översten Carl Otto Bergman (1828-1901) som även blev bolagets 
förste ordförande, samt grosshandlaren Gustaf Emil Broms (1849-1903). Bolaget AGM 
verkar fram till 1978 då namnet ändras till GTC, Gränges Trading & Contracting AB.14 
GTC byter 1995 namn till ECAB, Electrolux Contracting Aktiebolag.15 

3. AGM med dess störste ägare G E Broms köper 1893 aktiemajoriteten i LKAB. LKAB blir 
dotterföretag till AGM. 

4. TGO, Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund, bildas den 1896 som ett holdingbolag 
där bland annat TGOJ, Trafik AB Grängesberg-Oxelösunds Järnväg, OJAB, Oxelösunds 
Järnverk, GGAB, Grängesbergs gruvor, SMAB, Svenska metallverken samt en rederirö-
relse ingår. Den ledande profilen och huvudägare i företaget är, sir Ernest Joseph Cassel 
(1852‒1921). 

TGO förvärvar ett flertal järnvägslinjer, bland annat Oxelösund‒Flen‒Västmanland, Kö-
ping‒Hult samt Frövi‒Ludvika. TGO förvärvade 1903 även aktiemajoriteten i rederiet AB 
Luleå-Ofoten, som blir starten på TGO:s rederiverksamet. 1903 förvärvar TGO aktiemajo-
riteten i malmfältsbolaget AGM, med LKAB som dotterbolag. 

TGO är majoritetsägare av LKAB fram till 1957, då den svenska staten förvärvar majorite-
ten i bolaget. 

5. FGAB Förenade Grufintresenters Aktiebolag bildas 1898 av G E Broms. Bolaget är ett så 
kallat holdingbolag som omfattar AGM med dotterbolaget LKAB. Ett nybildat bolag 
MGAB, Mertainens Grufaktiebolag, som äger järnmalmsinmutningar i Mertainen och 
Svappavaara, samt SGAB, Sjangeli Grufaktiebolag, som äger inmutningar av koppar i 
Sjangeli och Unna Allakas. FGAB ändrar 1900 namn till LGAB, Lappmarkens 
Grufintresenters Aktiebolag. LGAB avvecklas efter TGO:s övertagande 1903.16 

6. TGA, Tuolluvaara Grufaktiebolag har sitt första konstituerande sammanträde den 18 janu-
ari 1900. Formellt bildas bolaget och dess första styrelse utses den 23 april 1900.17 Bolaget 
är som konstruktion ett samägt bolag av 8 individuella bolag, varav Uddeholm är den största 
ägaren med 10 av de 50 aktieposterna. Övriga delägare är Aktiebolaget Bofors-Gullspång 6 
aktier, Fagersta Bruks Aktiebolag 6 aktier, Forsbacka Jernverks Aktiebolag 5 aktier, Laxå 
Bruks Aktiebolag 6 aktier, Sandvikens Jernverks Aktiebolag 5 aktier, Storfors bruks Aktie-
bolag 6 aktier samt Strömsunds Jernverks Aktiebolag 6 aktier. TGA  ändrar namnet till Tu-
olluvaara Gruvaktiebolag 1933. Bolaget köps av LKAB 1974 och avvecklar gruvverksam-
heten 1982. Bolaget ändar namn 1988 till MIAB Malmfältsdata Informationsutveckling Ak-
tiebolag. Bolaget ändrar namn till LKAB-Gruvutrustningar Aktiebolag 1989. Bolaget 
upplöses 1994. 

12 Se bilaga1:2 LKAB:s styrelsesammansättning 1890-1926. 
13 Se bilaga 1:1 AGM:s styrelsesammansättning 1891-1926 
14 Bolagsverket arkiv. 
15 Bolagsverket arkiv. 
16 Fritz (1965) Sid 28. 
17 Se bilaga 1:3 TGA:s styrelsesammansättning 1900-1926.  
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7. AGM med dess dotterbolag LKAB köps av TGO, 1903.  

8. Svenska staten köper 100 procent av preferenserna18 i dotterbolaget LKAB av TGO 1907, 
inom det så kallade Statsavtalet. Avtalet innehåller bland annat en klausul om hur mycket 
malm som skulle få utvinnas vid Kiirunavaara malmfält och mängden fastställdes till 75 
miljoner ton mellan åren 1907‒1932. Avtalet reglerade även vilken mängd av järnmalm som 
fick fraktas dels till Narvik, och dels till hamnen i Luleå. I statens köp ingår även en hem-
köpsklausul som ger staten möjlighet att förvärva aktiemajoriteten i LKAB inom 30 år. 

9. Svenska staten utnyttjar sin hemköpsklausul 1956 och förvärvar 96 procent av akterna i 
LKAB. TGO behåller dock 4 procent av aktiestocken. 

10. Svenska staten blir 100 procent ägare av LKAB 1976. 

11. LKAB som nu är helt statligt ägt, förvärvar TGA 1974. Gruvverksamheten i Tuolluvaara 
läggs ner och resurserna översförs till den nystartade koppargruvan Viscaria Aktiebolag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Preferensaktie är en aktie som vid exempelvis vid utdelning och likvidation har företrädesrätt framför andra aktier i bolagets 
aktiekonstruktion. 
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Bilaga 3:1. Organisationsbeskrivning LKAB 1898 

Styrelsen för Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) hade sitt huvudsäte i Stockholm vilket 
den haft sedan bolaget bildades 1890. Verksamhet som 1898 bedrevs i Luossajärvi var främst för-
svars-, jordavrymnings- och förberedelsearbeten inför den stundande gruvverksamheten. Sedan 
1893 var LKAB ett dotterbolag till, Aktiebolaget Gellivaare Malmfält (AGM). Verksamhetsåret 
1898 var AGM, ett bolag med den huvudsakliga verksamheten förlagd i Malmberget. AGM 
transporterade järnmalm från Malmberget till Svartön i Luleå, varifrån den sedan skeppades ut. 
Huvudägare av AGM, och därmed även av LKAB, var verkställande direktören vid LKAB, Gustaf 
Emil Broms. 

Organisationen för LKAB var konstruerad enligt följande: Bolaget leddes av styrelsen19 som till-
satts av huvudägaren AGM, där de intressen som G E Broms företrädde var i majoritet.20 Styrelsen 
utgjorde den operativa ledningen där Broms var verkställande direktör. Organisationen hade ännu 
ingen disponent vid LKAB:s verksamhet på plats i Luossajärvi, utan det löpande arbetet leddes av 
en person anställd utanför styrelsen, Hjalmar Lundbohm. Konstruktionen fungerade hjälpligt innan 
själva malmproduktionen var igång, då personalstyrkan inte var så omfattande. Lundbohms närm-
aste operativa chef var disponenten för AGM i Malmberget, Nils Bosaeus (1847‒1934). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Se bilaga 1:2. 
20 G. E. Broms bägge yngre bröder Johan och Otto Broms fanns representerade i styrelsen för LKAB. 

LKAB:s styrelse verksamhetsåret 1898 
Ledamot/ordförande- Landshövding Per Johan Bråkenhielm (1840-1910)  

 Ledamot/Vd- Grosshandlare Gustaf Emil Broms (1949-1903) 
 Ledamot- Häradshövding Knut Robert Henning Tillberg (1860-1940) 
 Ledamot- Häradshövding Carl Johan Ljunggren (1844-1919) 
 Ledamot- Kammarherre Otto Conrad Waldemar Cedercrantz (1854-1932) 
 Suppleant- Direktör Nils Johan Öberg (1869-1945)  

Suppleant- Häradshövding Hjalmar von Sydow (1862-1932) 
 Suppleant- Disponent Johan Edvard Broms (1851-) 
 Suppleant- Ingenjör Otto Wilhelm Broms (1853-1915) 
 Suppleant- Handlare Johan Adolf Mauritz jr Öberg (1860-1924) 
 

AGM:s styrelse verksamhetsåret 1898 
Ledamot/Vd Konsul Gustaf Emil Broms (1849-1903) 
Ledamot/ordförande- Överste Carl Otto Bergman (1828-1901) 

 Ledamot- Handlare Johan Adolf Mauritz jr Öberg (1860-1924) 
 Ledamot- Överste Henrik Maximiliam Kilman (1833-1909) 

Ledamot- Häradshövding Knut Robert Henning Tillberg (1860-1940) 
 Suppleant- Disponent John Edvard Broms (1851-1921) 
 
 Platschef/disponent Nils Valfrid Bosaeus (1847-1934) 

 

Platschef/disponent - Nils Valfrid Bosaeus (1847-1934) 
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Platschef Lundbohms huvuduppgift på plats i Luossajärvi var att leda och organisera det övergri-
pande arbetet, både inom förberedelsearbetet för gruvverksamheten och för samhällsuppbyggnaden. 
Platschefens närmaste överordnande var disponenten för AGM i Malmberget, Nils Bosaeus (1847-
1934). 
 
Gruvfogde Malms uppgift, var att leda och fördela arbetet inom det direkta gruvarbetet. Under 1898 
var det i första hand jordavrymningsarbeten och förberedande arbeten inför brytning och transport.  
 
Bergsingenjör Wallins uppgift var att leda det tekniska arbetet inom gruvarbetet. En mängd problem 
skulle lösas främst inom bergsfraktplaneringen.  
 
Kassör Mathisen hade huvudansvaret för bokföring och ekonomi. Mathisen var även den som tätast 
korresponderade med Lundbohm ner på detaljnivå. 
 
Arbetslagen vad gäller jordavrymningsarbetena bestod 1898 till övervägande del av säsongsarbetare 
från de närliggande byarna Kurravaara, Jukkasjärvi, Käyrävuopio och Vittangi. Till de mer speci-
fika arbetsmomenten inom gruvförberedelserna med transportanläggning och borrningsarbeten, 
rekryterades i första hand arbetare från Malmbergets gruvanläggning. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruvfogde 
August Malm (1864-1914) 

 

Bergsingenjör 
Gustaf Wallin (1871-1940) 

 

Kassör 
Malte Mathisen (1864-1922) 

Platschef disponent – Hjalmar Lundbohm 
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Bilaga 3:2. Organisationsöversikt LKAB 1903 

Sedan 1893 ingår, Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB), genom förvärv, som dotterbolag 
till Aktiebolaget Gellivaara Malmfält (AGM). AGM förvärvas 1903 av TGO, Trafikaktiebolaget 
Grängesberg Oxelösund, som därmed även övertar äganderätten till LKAB.  

Denna organisationsordning är den som Lundbohm kom att arbeta under större delen av sin 
verksamhetstid vid LKAB. Nästa större förändring blir 1907, då staten köper 100 procent av prefe-
rensaktierna i LKAB. I och med detta kommer även statligt ombud in i LKAB:s styrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TGO:s styrelse verksamhetsåret 1903  
Ledamot/ordförande- Grosshandlare Carl Fredrik Liljevalch jr (1837-1909)   
Ledamot- Överste generalfälttygmästare Salomon Gottschalk Alfons Geijer (1850-1924)  
Ledamot- Landshövding Axel Gabriel Johan Svedelius (1836-1924)  
Ledamot-Direktör Otto Marcus Agrelius (18281921) 
Ledamot- Bruksägare Volrath Henrik Sebastian Tham (1867-1909)   
Ledamot- Docent Helge Mattias Bäckström (1865-1932) 
Ledamot- Bankdirektör Jonas Henrik Carlsson Kjellberg (1858-1942) 
Ledamot- Professor Ernst Trygger (1857-1943) 
Ledamot- Häradshövding Theodor Vincent Dieden (1845-1927) 

 

AGM:s styrelse verksamhetsåret 1903 
Ledamot/ordförande- Bankdirektör Jonas Henrik Carlsson Kjellberg (1858-1942) 
Ledamot/Vd- Bruksägare Volrath Henrik Sebastian Tham (1867-1946)  
Ledamot- Fältintendent Petter Abraham Fredrik Holmqvist (1847-1918) 

 Ledamot- Grosshandlare Carl Fredrik Liljevalch jr (1837-1909)   
Ledamot- Major Mauritz Gregor Larsson (1845-) 
Ledamot- Landshövding Axel Gabriel Johan Svedelius (1836-1924)  
Ledamot- Professor Ernst Trygger (1857-1943) 
Suppleant- Docent Helge Mattias Bäckström (1865-1932) 
Suppleant- Häradshövding Carl Emil Kinander (1860-1929) 
 
Platschef/disponent Nils Valfrid Bosaeus (1847-1934) 

 

LKAB:s styrelse verksamhetsåret 1903 
Ledamot/ordförande Generaldirektör Julius Edvard von Krusenstjerna (1841-1907) 
Ledamot/Vd- Bruksägare Volrath Henrik Sebastian Tham (1867-1909)  
Ledamot/disponent- Stadsgeolog Hjalmar Olof Lundbohm (1855-1926) 

 Ledamot- Fältintendent Petter Abraham Fredrik Holmqvist (1847-1918) 
 Ledamot- Grosshandlare Carl Fredrik Liljevalch jr (1837-1909) 
 Ledamot- Bankdirektör Jonas Henrik Carlsson Kjellberg (1858-1942)  
 Ledamot- Major Mauritz Gregor Larsson (1845-)  
 Ledamot- Landshövding Axel Gabriel Johan Svedelius (1836-1924) 

Ledamot- Häradshövding Marcus Laurentius Wallenberg (1864-1943) 
Suppleant- Docent Helge Mattias Bäckström (1865-1932) 

 Suppleant- Professor Ernst Trygger (1857-1943) 
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Platschef Lundbohm ansvarade för det operativa arbetet på plats i Kiruna. Till sitt förfogande hade 
han en ledningsgrupp bestående av 1:e byggnadsingenjör, 1:e bergsingenjör, övergruvfogde samt 
kassör. Eftersom Lundbohm ofta var på resande fot till huvudkontoret i Stockholm eller på affärs-
resa, vilade huvudansvaret på i första hand 1:e byggnadsingenjören samt 1:e bergsingenjören. An-
talet anställda vid LKAB var 604 personer under verksamhetsåret 1903. 
 
1:e byggnadsingenjör Lundgren var huvudansvarig för hela LKAB:s byggnadsverksamhet, såväl 
LKAB:s egna bostadsbyggnadsprojekt som byggnadsfrågor rörande samhället inom stadsplanen. 
Att Lundgren även var ansvarig för samhällets byggnadsfrågor, hänger samman med att han var 
ordförande i den verksamma byggnadskommittén på platsen. Lundgren var även ansvarig för att 
hantera alla kontrakt för byggnationer, mellan entreprenörer och bolaget, vilket var ett omfattande 
arbete i det snabbt växande samhället. Under Lundgren arbetade ett flertal olika arbetslag, med egna 
arbetsledare. 
 
1:e bergsingenjör Wallin, var den som ledde och ansvarade för det gruvtekniska arbetet inom 
LKAB:s gruvverksamhet i Kiruna. Under sig sorterade ett flertal arbetslag vilka leddes av ingenjö-
rer inom olika specialistområden.  
 
Övergruvfogde Malm arbetsledde ett antal gruvfogdar, vilka i sin tur ansvarade för olika arbetslag i 
gruvarbetet. De olika momenten i gruvarbetet som gruvfogdarna ansvarade för var borrning, ladd-
ning, skjutning, skrädning, lastning och bergtransport.  
 
Kassör Mathisen hade ett övergripande ansvar för ekonomin och driftsbudgeten på plats i Kiruna 
redan från 1898, då Lundbohm tillträdde som platschef för LKAB. Förutom bokföring arbetade 
Mathisen med många olika projekt, som exempelvis timmer- och livsmedelsanskaffning. Avtal med 
leverantörer och skötsel för olika inrättningar inom LKAB. Mathisen var även chef för LKAB:s 
kontorsverksamhet i Kiruna. 
 

 

 

 

 

 

Platschef disponent – Hjalmar Lundbohm 
 

1:e Byggnadsingenjör 
Bengt Lundgren (1857-1921) 

1:e Bergsingenjör 
Gustaf Wallin (1871-1940) 

Övergruvfogde 
August Malm (1864-1914) 

Kassör 
Malte Mathisen (1864-1922) 
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Bilaga 3:3. Organisationsöversikt TGA 1900 

Tuolluvaara Grufaktiebolag (TGA), registreras den 23 april 1900. Bolaget var ett konsortium av åtta 
fristående bolag inom ståltillverkningsområdet, varav Uddeholm var den största ägaren. Styrelsens 
säte låg i Stockholm. Övriga delägare var Aktiebolaget Bofors-Gullspång, Fagersta Bruks Aktiebo-
lag, Forsbacka Jernverks Aktiebolag, Laxå Bruks Aktiebolag, Sandvikens Jernverks Aktiebolag, 
Storfors Bruks Aktiebolag samt Strömsnäs Jernverks Aktiebolag. 

Till en början lånades gruvingenjör Henning Alarik Larsson (1846‒1932) från LKAB ut till det 
nybildade bolaget för att arbeta med den löpande tillsynen av verksamheten. Som platschef utsågs 
Lundbohm, som även ingick i TGA:s styrelse från 1903 fram till sitt frånfälle. 

Trots att TGA var en presumtiv konkurrent till LKAB, lånades personal och viss teknik ut till 
bolaget. Anledningen till detta torde vara den blygsamma produktionen som beräknades för verk-
samheten, samt att malmen från gruvan till 100 procent avsattes för de åtta delägarnas egna behov. 
Därmed fanns ingen konkurens i fråga om export till kunder utanför landet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TGA: styrelse verksamhetsåret 1900 
Ledamot/ordförande- Bruksägare Christian Lundeberg (1842-1911) 

 Ledamot- Ingenjör Tord Alarik Magnuson (1851-1929)  
 Ledamot/Vd- Kapten, disponent August Herlenius (1861-1930) 
 Ledamot/disponent- Ingenjör Henning Alarik Larsson (1846-1932) 
 Suppleant- Disponent Ernst Erik Wilhelm Odelberg (1861-1939) 

 

Informell platschef Hjalmar Lundbohm (1855-1926) 

Platsansvarig Gruvingenjör Alarik Larsson (1846-1932) 

År 1900 fanns 14 personer anställda vid TGA. 
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Bilaga 3:4. Organisationsöversikt TGA 1926 

Året efter att Lundbohm avled, flyttade TGA sitt huvudkontor från Stockholm till Tuolluvaara 
samhälle. Från 1907 förordnas LKAB:s chefskemist Axel Bernhard Nordman (1872‒1948) till 
platschef för gruvdriften. 1920 får han titeln disponent. I företaget arbetar verksamhetsåret 1926 ca 
90 personer med gruvdriften. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TGA:s styrelse verksamhetsåret 1926 
1926: Ledamot/ordförande- Ingenjör Tord Alarik Magnuson (1851-1929)  

 Ledamot/Vd- Kapten, disponent August Herlenius (1861-1930) 
 Ledamot- Disponent Hjalmar Lundbohm (1855-1926) 
 Ledamot- Disponent Ernst Erik Wilhelm Odelberg (1861-1939)  
 Ledamot/disponent- Disponent Axel Bernhard Nordman (1872-1948) 
 Suppleant- Brukspatron Kristian Vilhelm Lundeberg (1866-1948) 
 

1926: Ledamot/ordförande- Ingenjör Tord Alarik Magnuson (1851-1929)  
 Ledamot/Vd- Kapten, disponent August Herlenius (1861-1930) 
 Ledamot- Disponent Ernst Erik Wilhelm Odelberg (1861-1939)  
 Ledamot/disponent- Disponent Axel Bernhard Nordman (1872-1948) 
 Ledamot- Brukspatron Kristian Vilhelm Lundeberg (1866-1948)  
 Suppleant- Disponent Axel Magnus Erland Fabian Fornander (1876-1944) 

 

Disponent Axel Bernhard Nordman (1872-1948) 

Verksamhetsåret 1926 fanns ca 90 personer anställda vid TGA. 
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Bilaga 4:1. Diagram befolkningsutveckling Kiruna 1900‒1926 
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Befolkningsdiagrammet omfattar tidsperioden 1900‒1926, det vill säga undersökningens tidsav-
gränsning, och bygger på personer som vid folkräkningstillfället är skrivna på orten Luossa-
järvi/Kiruna inom Jukkasjärvi församling.21   

Det är emellertid nödvändigt att ta i beaktande att ett stort mörkertal i statistiken föreligger. En 
stor del av de som i praktiken bor på plats i Kiruna de första tre till fem åren, är skrivna på andra 
orter. Främst då i Malmberget. Folkräkningen skiljer i mantalslängder på boende i Kiruna c (från 
1908 municipalsamhället), Järnvägslinjen samt Tuolluvaara samhälle. I statistiken räknas boende i 
Kiruna c samt boendes i SJ:s bostadsområde inom Kiruna c. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Municipalsamhället Kiruna tillhör Jukkasjärvi församling.  
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Bilaga 4:2. Diagram befolkningsutveckling Tuolluvaara 1900‒1926. 
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Befolkningsstatistiken för Tuolluvaara visar ingen bofast före 1906, då statistiken uppvisar 12 per-
soner. Detta beror sannolikt på att de anställda vid TGA från början var bosatta i Kiruna c, samt att 
avsaknaden av familjebostäder och allmän infrastruktur var stor ända fram till omkring 1914, då 
bland annat en folkskolebyggnad uppfördes. De skolpliktiga barnen skjutsades in till Kiruna c för 
skolgång före 1914.  

Allmänt nyttjades Kiruna centraorts infrastruktur av de boende i Tuolluvaara ända fram till om-
kring 1914 – 1915, då bostäder började uppföras av såväl bolaget TGA som privata fastighetsägare. 
Ett flertal småbruk uppstod i Tuolluvaara under första världskriget, vilka levde kvar under lång tid, 
ända in på 1950-talet. 
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Bilaga 4:3. Diagram skolpliktiga barn och antal lärare vid Kiruna 
centralort skolor 1900‒1926. 
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En av de stora utmaningarna i det nya samhället var att ordna för skolgång åt den snabbt växande 
skaran skolpliktiga barn i samhället. Från 1900 var skolan i privat regi, då LKAB stod för löner till 
lärare och SJ upplät lokaler. Ansvaret för skolverksamheten låg på Jukkasjärvi kommun, som hade 
sitt centrala administrativa säte i Vittangi by sedan 1851. Vittangi ligger ca 74 km sydost om Kiruna 
och avståndet ställde till stora problem i det administrativa arbetet, därför tillsattes en interimssty-
relse för skolfrågan under Jukkasjärvi kommuns styre i Kiruna 1900 för att driva en temporär skola. 
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Bilaga 4:4. Diagram antal anställda vid LKAB Kirunaanläggning 
1900‒1926 
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För att kunna jämföra antalet anställda vid LKAB respektive TGA presenteras siffrorna för LKAB 
här ovan och i följande diagram (bilaga 4:5) för TGA. LKAB präglades av en omfattande personal-
omsättning de första tio åren in på det nya seklet. I medeltal stannade arbetstagaren ca två år vid 
bolaget, innan denne flyttade vidare. Orsaken till detta var bland annat bostadsbrist, ett väderutsatt, 
skadefrekvent och hårt arbete. 

I diagrammet kan man notera två tydliga nedgångar i antalet anställda. En period är givetvis om-
kring 1908-1910 då den stora landsomfattande strejken påverkade bolaget på ett tydligt sätt. Efter 
strejken avflyttade några hundra personer från samhället, bland annat till Sydamerika. Den andra 
tydliga nedgången under perioden är den under slutåren av första världskriget, som följs av en stark 
uppgång av antalet anställda då Europa behövde järn för återuppbyggnaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S i d a  | 229 

Bilaga 4:5. Diagram antal anställda vid TGA 1900‒1926. 
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För att kunna jämföra antalet anställda vid LKAB respektive TGA presenteras siffrorna för LKAB i 
föregående diagram (bilaga 4:4) och i ovanstående för TGA. Diagrammet för antalet anställda inom 
TGA har en något annorlunda figur. Till största delen beror detta på att TGA inte exporterade sin 
malm utanför landet, utan förädlades inom landet i de åtta företag som ägde bolaget. 

Noterbart är att TGA har en betydligt lägre personalomsättning än LKAB under jämförelseperi-
oden. Gör man en jämförelse med diagrammet över antal boende i Tuolluvaara samhälle, kan man 
tydligt se att merparten av de anställda bodde på annan ort fram till omkring 1914‒1915, 
förmodligen då Kiruna centrum. 
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Bilaga 4:6. Diagram järnmalmsproduktion LKAB Kiruna 1900‒1926 
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I diagrammet kan man urskilja att den egentliga produktionen kommer igång när järnvägen är klar 
till Narvik 1902‒1903. Innan dess levereras små mängder malm med den södergående järnvägen till 
Svartön i Luleå för utskeppning. Diagrammet visar även de internationella konjunktursvängningar 
som påverkar LKAB på ett markant sätt, dels en kraftig uppgång innan krigsutbrottet då industrin i 
Centraleuropa behöver järnet till den stora vapensmedjan, dels nedgången under krigsåren. Efter 
kriget råder ett par år av uppgång, innan den internationella lågkonjunkturen drabbar även LKAB. 
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Bilaga 4:7. Diagram järnmalmsproduktion TGA 1900‒1926 
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Diagrammet för järnmalmsproduktionen vid TGA har en lite annorlunda linje än diagrammet för 
LKAB. När bolaget 1903 får inhyrd ledning från LKAB går produktionskurvan starkt uppåt i paritet 
med exempelvis LKAB:s kurva. Även vid TGA kan man notera storstrejkens påverkan på produkt-
ionen såväl 1904 som 1909. Något som sticker ut i diagrammet för TGA, är åren 1922‒1923, då 
arbetet ligger nere vid anläggningen långa tider med anledning av omfattande arbetskonflikter. 
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Bilaga 5. Översikt av förenings- och organisationsrepresentation samt          
               Styrelserepresentation 

 
Styrelseuppdrag i bolag och kommittéer  
Aktiebolaget Konstvärk. (ABK). 
Aktiebolaget Express Dynamit Aktiebolag. (AED AB). 
Aktiebolaget Gellivaara Malmfält. (AGM). 
Aktiebolaget Isfjord-Belsund. (AIB). 
Aktiebolaget Spetsbergens Svenska Kolfält. (ASSK) 
Grängesbergs Grufeaktiebolag. (GGAB). 
Kiruna Gellivaare Fastighetsbolag. (KGAB) 
Kiruna skolstyrelse. 
Kommittén angående arbetstiden i gruvor. 
Kommittén angående lägre teknisk undervisning. 
Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag. (LKAB). 
Oxelösund-Flen-Westmanlands Jernvegsaktiebolag. (O-F-W-JAB). 
Tuolluvaara Grufaktiebolag. (TGA). 
Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund. (TGO). 
Örebro-Köping Jernvegsaktiebolag. (Ö-K-J AB). 

 
Intresseföreningar 
Cityklubben Stockholm. 
De Svenska fjällkarlarnas klubb. 
Folkbildningsförbundet Norrbotten. 
Föreningen Idun. 
Idrotts Föreningen Kamraterna  Kiruna (IFK Kiruna). 
Järnbruksförbundet. 
Kiruna föreläsningsförening. 
Kiruna Skolförening. 
Liberala frisinnade diskussionsklubben. 
Svenska Turistföreningen (STF) 

 
Orden- och vetenskapssällskap 
Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. 
Fil heders Dr vid Uppsala Universitet 1907. 
Geologiska föreningen. 
Ingenjörsvetenskapsakademin, hedersledamot. (IVA). 
Svenska Teknologiska föreningen. 
Wasa Orden. 
S.H.T. Filiallogen Carl Michaël.  
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Bilaga 6.  Släktutredning proband Hjalmar Lundbohm 
Släktutredningen bygger på Hjalmar Lundbohm som proband, alltså den person som utredningen 
utgår ifrån. Den begränsade utredningen sträcker sig till att beskriva Hjalmar Lundbohms föräldrar, 
Hjalmar Lundbohms syskon och deras barn. Utredningen avgränsas av Personuppgiftslagen (PuL 
1998:204), vilket lägger en offentlighetsgräns vid 70 år. 
 

Proband: Johan Olof Hjalmar Lundbohm 
  F 1855-04-25  Rubbestad, Ödeshög, Älvsborgs län, Dalsland 
  D 1926-04-04  Fritsla, Älvsborgs län, Västergötland 
 
 
Far: August Ferdinand Lundbohm 
 F 1818-12-10   Nedre Hällsäter, Krokstad 
 D 1885-0820   Rännelanda,Älvsborgs län, Dalsland 
 
Mor: Augusta Hamarin 
 F 1827-12-08   Färgelanda 
 D 1912-08-02   Storängen, Saltsjöbaden 
 
 
Syster: Emelie Augusta Lundbohm 
 F 1845-07-30   Rubbestad, Ödeshög, Älvsborgs län, Dalsland  
 D 1954-02-22   Vindeln, 
 Till fam 1: 
 
Proband: Johan Olof Hjalmar Lundbohm    
 F 1855-04-25   Rubbestad, Ödeshög, Älvsborgs län, Dalsland   

D 1926-04-04   Fritsla, Älvsborgs län, Västergötland 
 
Bror: Sixten Elis Augustin Lundbohm   
 F 1857-02-28   Rubbestad, Ödeshög, Älvsborgs län, Dalsland 
 D 1939-07-16   Fritsla, Älvsborgs län, Västergötland 
 Till fam 2: 
 
Syster: Johanna Elisabeth Hildegard Lundbohm  
 F 1859-01-29   Rubbestad, Ödeshög, Älvsborgs län, Dalsland 
 D 1934-01-12   Sofia fm, Jönköpings län, Småland 
 Till fam 3: 
 
Bror: Elis Willhelm Natael Lundbohm  
 F 1862-03-07   Rubbestad, Ödeshög, Älvsborgs län, Dalsland 
 D 1909-06-13   Lerum, Älvsborgs län, Västergötland 
 Till fam 4: 
 
Syster: Henny Mathilda Lundbohm  
 F 1863-12-15   Rubbestad, Ödeshög, Älvsborgs län, Dalsland   
 D 1952-03-01   Skara 
 Till fam 5: 
 
Bror: August Ferdinand Lundbohm 
 F 1867-02-13   Rubbestad, Ödeshög, Älvsborgs län, Dalsland 
 D 1927-08-30   Storängen, Saltsjöbaden  
 Till fam 6:    
 
 
Bror: Otto Carl Thorvald Lundbohm 
 F 1868-12-18   Rubbestad, Ödeshög, Älvsborgs län, Dalsland 
 D 1929-02-27   Chicago, Il, USA 
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Bror: Birger Henning Lundbohm 
 F 1871-03-11   Rubbestad, Ödeshög, Älvsborgs län, Dalsland  
 D 1938-03-11   Milwaukee, USA 
 
Bror: Gustaf Brynolf (Ali) Lundbohm 
 F 1873-03-18   Rubbestad, Ödeshög, Älvsborgs län, Dalsland 
 D 1929-03-18   Gävle 
 
 
Fam 1: Emelie Augusta Lundbohm  Gift 1881-04-17 i Ödeborg 
 
Make: Lars Johan Larsson 
 F 1853-08-06   Ödeborg, Älvsborgs län, Dalsland 
 D 1931-07-26   Bäcke, Älvsborgs län, Dalsland 
 
Dotter: Gertrud Larsson 
 F 1882-01-30   Regineberg, Bäcke, Älvsborgs län, Dalsland 
 D 1960-03-11   Degerfors, Västerbotten län 
 
Son: Johan Birger Larsson 
 F 1883-07-19   Regineberg, Bäcke, Älvsborgs län, Dalsland 
 D 1965-01-16   Borgsjö, Västernorrlands län 
 
Dotter: Hildegard Henny Larsson 
 F 1889-06-24   Regineberg, Bäcke, Älvsborgs län, Dalsland 
 D 1958-11-11   Degerfors, Västerbottens län 
 
 
 
 
Fam 2: Sixten Elis Augustin Lundbohm  Gift 1890-09-27 i Ödeshög, Älvsborgs län,                           
                                                                                                         Dalsland 
 
Maka: Thekla Fernandia Lundbom   
 F 186301-26   Tyft, Svarteborg, Göteborg 
 D 1917-03-24   Fritsla, Älvsborgs län, Västergötland 
 
Dotter: Thekla Elsa Karin Lundbohm 
 F 1893-02-08   Renland, Rännelanda, Älvsborgs län, Dalsland 
 D 1955-02-27   Norrtälje, Stockholms län, Uppland 
 
Son: Sixten Wilhelm Lundbohm 
 F 189501-12   Renland, Rännelanda, Älvsborgs län, Dalsland 
 D 1982-09-15   Storkyrkoförs, Stockholms stad, Stockholms  

län 
Dotter: Ingrid Märta Lundbohm 
 F 1896-08-31   Renland, Rännelanda, Älvsborgs län, Dalsland 
 D 1981-03-05   Sankt Göran, Stockholms stad, Stockholms län,  

Uppland 
Dotter: Elsa Amalia Lundbohm  
 F 1898-08-09   Renland, Rännelanda, Älvsborgs län, Dalsland 
 D 1900-04-10   Renland, Rännelanda, Älvsborgs län, Dalsland 
 
 
 
 
Fam 3: Johanna Elisabeth Hildegard Lundbohm Gift  
 
Make: Pehr Gambetta Sieurin 
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 F 1871-01-01   Regineberg, Bäcke, Älvsborgs län, Dalsland 
 D 1934-09-18   Malmö 
 
Son: Pehr Hjalmar Bertil Sieurin   
 F 18987-03-24   Dalskog, Älvsborgs län, Dalsland 
 D 1968-03-12   Nacka kn, Stockholms län, Södermanland 
 
Dotter: Märta Ida Augusta Sieurin 
 F 1901-11-12   Dalskog, Älvsborgs län, Dalsland 
 D 1998-04-01   Oscars fm, Stockholms stad, Stockholms län,  

Uppland 
 
 
 
Fam 4: Elis Willhelm Natael Lundbohm  Gift  
 
Maka: Ida Maria Elisabeth Lindstedt 
 F 1865-05-02   Gunnarskog, Värmlands län, Värmland 
 D 1961-02-18   Kinnarumma, Viskafors kn, Älvsborgs län,  

Västergötland 
Son: Einar Gustaf Lundbohm 
 F 1899-06-16   Stavnäs, Värmlands län, Värmland  
 D 1918-09-04   Vasa fm, Göteborgs stad, Bohuslän,  

Västergötland 
Son: Bo Gustaf Lundbohm 
 F 1900-09-28   Stavnäs, Värmlands län, Värmland 
 D 1976-10-09   Eda, Eda kn, Värmlands län, Värmland 
 
Dotter: Inez Martha Elisabeth Lundbohm 
 F 1901-10-10   Stavnäs, Värmlands län, Värmland 
 D 1985-07-01   Skara Domkyrko förs, Skara kn, Skaraborgs  

län, Västergötland 
 
 
Fam 5: Henny Mathilda Lundbohm  Gift 1893-04-12 Idala, Dalskog 
 
Make: Paul Wilhelm Sieurin 
 F 1867-02-28   Bäcke, Älvsborgs län, Dalsland 
 D 1933-10-09   Skara stadsförs, Skaraborgs län, Västergötland 
 
Dotter: Ida Henny Ingrid Sieurin 
 F 1894-05-03   Göteborgs masthugg, Göteborgs och Bohuslän,  

Västergötland 
 D 1994-02-21   Arvika östra, Arvika kn, Värmlands län,  

Värmland 
Son: Paul Gösta Sieurin 
 F 1897-11-30   Göteborgs masthugg, Göteborgs och Bohuslän,  

Västergötland 
 D 1967-01-01   Åmål, Åmåls kn, Älvsborgs län, Dalsland 
 
Son: Sven Arne Sieurin 
 F 1901-07-24   Göteborgs masthugg, Göteborgs och Bohuslän,  

Västergötland 
 D 1975   Marbella 
 
 
 
 
Fam 6: August Ferdinand Lundbohm  Gift 1896 i Stockholm 
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Maka: Anna Emma Sophia Möller 
 F 1869-09-01   Mecklebourg, Tyskland 
 D 1958-04-09   Skarpsnäck, Stockholms stad, Södemanland 
 
Dotter: Rut Dagmar Lundbohm   
 F1897-05-09   Hedvig Eleonora fm, Stockholm stad, Uppland 
 D 1993-06-06   Danderyd, Danderyds kn, Stockholms län,  

Uppland 
Dotter: Anna-Lisa Lundbohm 
 F 1898-12-12   Hedvig Eleonora fm, Stockholm stad, Uppland 
 D 1975-11-02   Mörkö, Södertälje kn, Stockholms län,  

Södermanland 
Dotter: Elsa Margareta Lundbohm 
 F 1900-09-21   Hedvig Eleonora fm, Stockholm stad, Uppland 
 D 1934-10-06   Nacka, Stockholms län, Södermanland 
 
Dotter: Aina Feodorowna Lundbohm 
 F 1903-10-10   Hedvig Eleonora fm, Stockholm stad, Uppland 
 D 1992-11-11   Estoril 
 
Son: Arne Ferdinand Lundbohm 
 F 1909-02-08   Nacka, Stockholms län, Södermanland  

D 1994-06-21    Nynäshamn, Nynäshamn kn, Stockholms län,  
Södermanland   

 
 
 
Fam 7: Birger Henning Lundbohm  Gift 1896-10-28 i Winchester, MA 
 
Maka: Jessie A Donnell 
 F 1871   Cape Brenton USA 
 
Son: John Henry Ferdinand Lundbohm 
 F 1897-11-19   Winchester, MA USA 
 D 1960 
 
Dotter: Addis Henrietta Augusta Lundbohm 
 F 1912-08-17   Cincinnati, USA 
 D 1996-04-29   Torremolinos 
 
 
 
Fam 8: Gustaf Brynolf (Ali) Lundbohm  Gift 1905-10-05  
 
Maka: Alfhild Anna Maria Lagerstedt 
 F 1878-05-26   Danmark 
 D 1955-03-02   Gävle Heliga Trefaldighet, Gävle kn,  

Gävleborgs län, Gästrikland  
Son: Ali Hjalmar Lennart Lundbohm 
 F 1906-10-04   Gävle, Gävleborgs län, Gästrikland 
 D 1981-01-25   Gävle Tomas, Gävle kn, Gävleborgs län,  

Gästrikland 
 

Son: Birger Ali Thorvald Lundbohm 
 F 1910-04-17   Gävle, Gävleborgs län, Gästrikland  

D 1976-07-20   Hofors, Hofors kn, Gävleborgs län, Gästrikland   
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