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MALMBERGET

FÖRORD

S

tora samhällsförändringar får genomgripande
konsekvenser på många områden. De nu pågå
ende förändringarna i gruvsamhällena i Malm
fälten påverkar människors hela livsmiljö, kulturarv,
historia och framtid.
I den här forskningsrapporten medverkar pro
fessor Birgitta Svensson, Nordiska museet och Stock
holms universitet, och professor Ola Wetterberg,
Göteborgs universitet, tillsammans med kollegorna
fil.dr Gabriella Olshammar, Göteborgs universitet,
doktorand Beate Feldmann, Nordiska museet och
Srockholms universitet, fil.dr Ingrid Martins Holm
berg, Göteborgs universitet, tekn.dr Krister Olsson,
Kungliga tekniska högskolan, och fil.dr. Anna Storm,
Kungliga tekniska högskolan. I rapportens artiklar
skildras olika aspekter kring de stora förändringarna
i Gällivare-Malmberget. Det är en antologi där läsa
ren får ta del av hur historia och kulturmiljö produ
ceras och används i en ort under stark förändring.

Forskningsarbetet som redovisas i den här bo
ken är ett delresultat från ett pågående FoU-projekt
som finansieras av Riksantikvarieämbetets FoU-an
slag. Rapporten ansluter till temat Moderna kultur
arv inom Riksantikvarieämbetets FoU-program för
kulturmiljöområdet 2006-2oro. För framförda åsik
ter och sakupplysningar svarar författarna.
Riksantikvarieämbetets sektorsforskningsanslag,
FoU, syftar till att utveckla ktmskapsuppbyggnad
och stimulera till forskning om kulturarvet och kul
turmiljön.
FoU-anslaget används för att stödja forsknings
projekt som befinner sig i mötet mellan kulturpoli
tik, kunskapsuppbyggnad om kulturmiljöer samt de
vetenskap Iiga disciplinerna.

Riksantikvarieämbetet
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Historiens betydelse i kulturrnilj öförvaltning
BIRGITTA SVENSSON OCH

OLA WETTERBERG

enna antologi innehåller bidrag om hur his
toria och kulturmiljö upplevs och framställs
i en ort under starkt förändringstryck, en
plats som domineras av en gruvnäring som verkar
under den globala marknadens villkor. Malmberget
är en gruvort i Gällivare kommun som växte fram i
slutet av 1800-talet. Under större delen av r900-ta
let har ortens befolkning ökat i takt med malmbryt
ningens utveckling. Under seklets senare del har ut
vecklingen dock stagnerat och invånarantalet är idag
cirka 6000. Artiklarna är ett resultat av en delstudie
i ett större projekt om hur strukturella samhällsför
ändringar påverkar kulturmiljön. En första utgångs
punkt för projektet är att det behövs mer kunskap
om hur dessa förändringar ser ut och ska värderas
för att samhället ska kunna hantera kulturmiljöfrå
gan i olika planeringsprocesser. En annan utgångs
punkt är det fokus som idag sätts på "det kulturella"
i miljön - kulturarv, hiscoria, identitet, attraktivitet.
Detta är en global trend som påverkar utveckling
och gestaltning av landsbygd, småorter och städer
över hela världen .
Den första utgångspunkten leder till resonemang
om förändringens konsekvenser för olika människors
livsmiljöer, för byggnader och landskap och för de
värden som de tillmäts. Den andra utgångspunkten
sätter i stället sökarljuset på hur lokala egenskaper i
bebyggelsen kan användas som medel i konkurren
sen mellan olika orter och regioner, för att attrahera
nya invånare, investeringar och verksamheter.

D

I antologin presenteras resultatet av en fallstudie.
Arbetet genomfördes som eo koncentrerad insats i
Malmberget i Gällivare kommun under en vecka i
juni 2007 och resulterade i ett material bestående av
bilder, intervjuer och fältanteckningar' . Vi har också
gått igenom äldre material i Nordiska museets arkiv,
dels sådant som rör Malmberget som industrisam
hälle och dels de så kallade Gruvarbetarminnena.
I artiklarna visas hur olika individer, grupper och in
stitutioner lyfter fram och tolkar olika delar av kul
turmiljön på olika sätt. Vi har dock inga anspråk på
att här berätta "sanningen" om kulturmiljöns vär
den. En sådan sanning kan alltid ifrågasättas och vårt
material är inte lämpat för bredare generaliseringar.
Vi tycker emellertid att vi har lyckats problema
tisera frågan om vad som gör en plats attraktiv, och
dessutom peka på hur angeläget det är att kultur
miljöns betydelse inte bara tas för given. Samhälls
planeringen måste utveckla relevanta metoder och
förhållningssätt till platsens kulturvärden.
Deltagarna i projektet kommer från flera olika
institutioner och representerar olika vetenskapliga
ämnen (etnologi, kulturvård, arkitektur, samhälls
planering). Med den här antologin vill vi visa hur
ett mångvetenskapligt samarbete och synsätt kan vid
ga de analytiska perspektiven på hur stadslivet kan
ha tett sig under olika tider. Utgångspunkterna har
varit flera. Vi vill dels visa hur nya synsätt skapar ny
kunskap och dels öppna för nya tolkningar av hur det
förflutna kan användas i planprocesser i framtiden.

r

Dokumentationen ge nete rade e tt omfattande material som arkive rats i Nordiska museets arkiv, för a tt vara tillgä ngligt även för
framtida forskning. Även anteckningar frå n e n seminariedag med kommunens tjänstemän, politike r och intresserade medborgare
som hölls de n 1 4 juni 2.007 ingå r i materialet.
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Karta över Malmberget med områdesindelning, ur: Fördjupad översiktsplan FÖP 2008- 2025.

Boken riktar sig i första hand till dem som för
valtar kulturmil jön i dess vidaste förståe lse. Vi vi ll
a tt det antikvariska perspektivet ska vara möjlig
görande, utvecklande för människor i deras vardag
och inte minst att det ska göra alla medborgare del
a ktiga i vad som sker med deras närmiljö. Delak
tighet och engagemang bygger på kunskap och vi
hoppas bibringa läsaren såväl ny kunskap som ett
slags motkrafr mot kvardröjande kunskapsstruktu
rer som låser fast tankarna i en planering där kultur
historien är besvärlig och begränsande.

Kulturmiljön som plats
Vår normativa utgångspunkt har varit att en kultur
arvspla nering bör göras innan man bygger eller för

ändrar i miljön. Människors identifikationer med en
plats, liksom platsens identitet och betydelse beror
både på personl iga erfaren heter och på förestä ll
ningar om platsens historia. Om perspektiven på
kulturarvet vidgas från att ses som en restriktion
till att omfatta människors uppfattningar, kan den
historiska tolkningen finnas med som en möjlighet
redan i planprocessen. En diskussion o m hur kul
turarv skapas inrymmer därmed också en diskussion
om hm framtidens plats skapas.
Platsens betydelse har uppmärksammats av många
forskare den senaste tiden. I takt med att avstånden
minskat och rummet komprimerats har platsbundna
identiteter generellt sett ökat i betydelse, tvärtemot
vad många tror. Kulturgeografen David Harvey
(2005) menar att det är här kärnan i förståelsen av

HISTORIENS BETYDEl.'il. I KULTUR/>.IILJÖl'ÖRVALT'-:1:->:G
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städernas problem och möjligheter måste sökas. En
plats formas av de sociala relationer som äger rum
där - en plats är något mer än ett abstrakt rum. Det
innefattar också värderingar och erfarenheter. Vår
ana lytiska utgångspunkt är att vi vill visa hur platser
kan tolkas genom historien om man sätter fokus på
de nätverk och relationer som skapat dem.
I fokus för vårt intresse står livet i Malmberget un
der olika tider. Vår ambition har varit att lyfta fram
ofta förbisedda faktorer, som hur den privata upple
velsen av staden skiftar beroende på kön och ålder.
Platsen framträder också på olika sätt beroende på
vilken social eller ekonomisk verklighet tolkningen
grundar sig på, eller om man utgår från en bofast
eller en rörlig befolkning. Vi har också försökt visa
hur livet ter sig då det kopplas till olika tidsepoker.
Även de fysiska miljöerna i staden får olika ka
raktär beroende på hur de tolkas. Ibland är staden
utkant i landskapet, ibland utgör den centrum. Inne
i staden finns också en rad mellanrum och dolda mil
jöer som avtäcks när man ställer frågor om stadsut
vecklingen. Vilka miljöer har hittills varit dolda för
vår kunskap? Hur formar vardagslivet staden? Hur
förändras livet i staden? Vilka strider förekommer
om samma plats? Finns det farliga miljöer? Vems
stad får tolkningsföreträde i olika sammanhang? På
vilket sätt är de urbana processerna delar av större
samhällsprocesser?
Som forskningsprojekt inrymmer staden åtskilligt
av maktaspekter, paradoxer och mystik, men också
möjligheter och förväntningar. Varje människas möj
lighet att ta plats i landskapet är i grund och botten
en fråga om makt (Zukin 1995) . Även farliga platser
och mörka minnen kan då vara av betydelse (jämför
Hayden 1995:9). Många forskare har försökt fånga
det motsägelsefulla i staden, i det urbana (se till ex
empel Harvey, Lefebvre, Wirth), men få har intresse
rat sig för det inre liv som ger staden dess innehåll."

2

Utgångspunkten är att vår kunskap om det Jiv som
levts i städerna egentligen är ganska liten. Vi vet en
hel del om byggnader, gatunät och stadsregleringar,
mindre om vad som utspelat sig i och mellan husen
och på gatorna. Urbansociologen Mats Franzen har
använt sig av begreppet "folklig stadskultur" för att
komma åt det som finns i skärningspunkten mellan
den rumsliga artikulering som det urbana utgör och
det som kan benämnas folklig kultur. Kultur står då
för det liv som människor faktiskt lever och har levat,
och betoningen av det folkliga anger att perspektivet
ska ses underifrån i en hegemonisk relation mellan
över- och underordnade (Franzen 1992:2off).
Staden är vår tids referenspunkt. Det är härifrån
som det globala livet styrs och vi vill ställa frågor
om kontinuitet och förändring i denna styrning.
Styrningsperspektivet för med sig ett intresse för små
mekanismer, detaljer och särskildheter. I staden finns
en materialitet som gör det möjligt att se byggna
der och andra lämningar från olika tider på samma
plats. Det ger oss, som Bruno Latour (1998) gjort
oss uppmärksamma på, möjlighet att betrakta dem
med en förenande blick. Här samlas materiella rester
från olika tider och olika platser på samma plats och
i samma tid. Forskaren kan teoretiskt pröva vad som
händer om man byter tid och sammanhang kring
dem och på så sätt åstadkommer ny kunskap. Det är
genom att bringa oordning i den gängse kunskapen
som det vanliga, det normala, synliggörs. Detta visar
hur relationell vår kunskap är och hur beroende den
är av vilka framställningsformer vi väljer. Med Bruna
Latours sätt att se kan de materiella lämningarna och
deras inbördes betydelser betraktas som utsträckta
händelser som skapar en viss tidrumslighet.
Men vad som äger rum är beroende av vilka rela
tioner det nätverk består av som skapar tidrumslig
heten. Handlar det om färdigförhandlade relationer
är positionerna låsta och relationerna med Latours

Ett intressant undantag utgörs av de stora undersökningarna som gjordes redan i slutet på 1940-calet under ledning av Gregor
Paulsson i arbetet med Svensk stad (Paulsson 1950-53). Se Harvey 2005, Lefebvre 1974, Wirth 1938.
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uttryck svartlådade, det vill säga man vet på förhand
vilket resultatet ska bli. Svardådade relationer be
traktas i regel som självklara. Genom att utgå från
dessa bibehåller man också relationen. Dess motsats
är öppna relationer, vilka fortfarande är under för
handling. Förmågan att svartlåda relationer handlar
om att kontrollera aktörerna i nätverket, det gäller
både staden som sådan och vår forskning om den.
Med ett öppet synsätt växer nya möjliga situationer
och tolkningar fram som kan bidra till transforme
ringar av både staden och kunskapen om den. Det
ligger också i kulturarvsförvaltningens logik. Kultur
arvet är i offentligheten vad historien är för kollek
tivet och minnet för individen. Kulturarvsinstitutio
nerna har i sin förvaltning av historien ansvar för att
medla mellan samhällsmedborgarnas erfarenheter
och vilka uttryck av dessa som får leva kvar i kul
turarvets form.

Kulturarvsförvaltning som möjlighet
I stället för att låta stadsutvecklingen ensidigt styras
av strukturförändrande krafter kan man skapa lokal
kontroll av p latsen. Även globala problem kräver i
regel lokala lösningar. Den lokala planeringen skulle
kunna verka som en kraftkälla mot följderna av de
globala kapitalflödena genom att kommunerna sat
sar på den lokala kulturen. På så sätt kan medbor
garnas självkänsla stärkas och nya värden formule
ras som i sin tur kan bilda grogrund för kommande
utvecklingsprocesser.
Kulturarvsinstitutionernas möjligheter att öppna
våra sinnen för andra världar och nya upplevelser
skulle kunna vara oändliga. Här finns makten att
i dialog med samhällets medborgare diskutera och
dokumentera det vi vill minnas av samtiden och vad
som därmed ska bli framtidens kulturarv. Makten
att bestämma framtidens kulturarv får alltså inte
främst handla om passiv förvaltning utan måste be
reda plats för ett aktivt bruk. Kulturarvsexperterna
ska kritiskt granska hur kulturarv produceras: Vem

producerar för vem och på vems villkor? Vilken möj
lighet finns till delaktighet?
Att diskutera Malmbergets historia blir på så sätt
också att diskutera och bearbeta samtiden.
Om man ser till kulturmiljövå rdens historia och
tillämpning så verkar den öppna, framåtsyftande
verksamhet som skisserats ovan vara långt borta.
Den kulturmiljövård som de flesta människor kän
ner till brukar sammanfattas med ordet "k-märkt".
Det är en verksamhet som pekar ut och skyddar sär
skilt värdefulla objekt och fragment ur det förgång
na med hjälp av bland annat lagstiftning. Det som är
"k-märkt" kan inte röras. "K-märkning" uppfattas
emellertid i grunden som något positivt av de flesta.
Den negativa spegelbilden av samma fenomen be
skrivs i stället i termer av förmynderi, intrång i den
enskildes rätt att bygga om sitt hus eller som en "död
hand" över utvecklingen.
Stämmer det att lagstiftning, reglering och ett
snävt, geografiskt avgränsande, inomvetenskapligt
och elitistiskt förhållningssätt har fått dominera kul 
turmiljövården? Även om det ligger något i denna
bild så är den inte helt rättvisande. Parallellt med
en expertinriktad och juridisk institutionalisering av
bebyggelsens kulturvärden så har det också funnits
en mer humanistisk och diagnostisk tradition där
man utvecklat metoder som syftat till att utgå från
den enskilda platsens kulturella värden, och där man
arbetat i dialog med berörda medborgare. Under de
senaste decennierna har även denna inriktning fått
en formaliserad plattform i form av politiska mål,
internationella överenskommelser och professionel
la etiska riktlinjer.
Redan under 1960- och 70-talens rivningspraktik i
de europeiska städerna kom bevarande och kulturhis
toriska värden att betraktas som en viktig del i utveck
lingen av goda livsmiljöer, något som skuJle integreras
med övriga aspekter i planeringen (Bjur & Wetterberg
1990). Synen på planering som en renodlad expert
verksamhet har successivt förändrats i riktning mot
en mer öppen och kommunicerande verksamhet där
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medborgarnas uppfattningar tillmäts större betydelse.
Kulturmiljövårdens arbetsmetoder har förändrats i
takt med detta. Även om idealen inte sällan kommer i
konflikt med en maktutövande praktik så innebär det
att en större mångfald av uppfattningar om kulturarv
och historia hörs, och att platsers värden kommit att
problematiseras i allt högre grad.J
Även kulturmiljövårdarens egen identitet har
förändrats och gamla sanningar om kulturvärden
har omvärderats. Inte bara genom att sådant som
i sin samtid ansågs vara utan särskilt värde med ti
den kommit uppvärderas och betraktas som en del
av historien - sådana förskjutningar sker hela tiden
- utan också genom att själva de idemässiga och
teoretiska grundvalarna för kulturarvens värden har
förändrats. Där man tidigare tänkt att historisk au
tenticitet, äkthet och sanning skulle kunna fastställas
relativt entydigt genom vetenskapliga metoder eller
professionell kompetens, omfattar de flesta idag tan
ken att det kan finnas flera parallella sanningar om
kulturarvet och dess värden (Munos-Vinas 2005).
Till exempel har en västerländsk syn på det kul
turhistoriska objektets materiella innehåll som det
viktigaste kriteriet på dess autenticitet utmanats av
österländska synsätt på historisk kontinuitet. De
japanska templen är månghundraåriga byggnader i
originalskepnad, men rivs och byggs upp vart femti
onde år, och här utgör såväl kultens kontinuitet som
hantverkskunskapen det autentiska. Kulturarvets
innehåll utgörs av kulturbäraren, människan, inte i
första hand av originalmateria.
Talar vi om en byggnad eller miljö kan vi i en
historisk beskrivning välja att utgå från dess konst

närliga, hantverksmässiga, ekonomiska eller symbo
liska betydelser. Inte minst de senare, immateriella,
dimensionerna av kulturarvet har under senare år
uppmärksammats alltmer. 4 Sambandet mellan histo
riska egenskaper och kulturella värden i kulturmil
jön å ena sidan och dessas samtida sammanhang å den
andra har också kommit alltmer i fokus för diskussio
nen. En viktig exponent för kulturmiljövårdens nya
synsätt återfinns i den Europeiska landskapskonven
tionen.5 Här förenas aspekter på natur och kultur, på
historia och framtid och på det unika och vardagliga
i landskapet. Det finns också en stark demokratisk
aspekt i konventionen. Riksantikvarieämbetet pekar i
en rapport på hur landskapskonventionen skulle kun
na vara en utgångspunkt för en politik och praktik
som behandlar landskapet som en helhet, och bland
annat förenar kulturarvsperspektiv med utvecklings
frågor (Riksantikvarieämbetet 2008).
En konkret handbok i en sådan modern kultur
arvsförvaltning gavs ut i Australien 2004.6 Dess
rötter kan sökas i I970-talet, då de australiensiska
kulturvårdarna sökte efter principer som var bätt
re anpassade till det egna landets förutsättn ingar.
Diskussionen härrörde bland annat ur spänningar
mellan landets ursprungsbefolkning och den vita
majoriteten. Ett första dokument antogs av de pro
fessionella kulturvårdarna i Burra i slutet av 70-talet
och har sedan reviderats i flera omgångar. Här pekar
man ut en väg i kulturarvsplaneringen som tar sin
början i ett klarläggande av platsens värden, såväl
materiella som immateriella. Arbetsmetoden förut
sätter en bred demokratisk process där berörda par
ter involveras i arbetets olika faser.

3

Tendensen kommer också till synes i officiella deklarationer somt.ex. UNESCO 2005.

4

Detta gäller såväl icke materiella kulturarv som språk och sedvano r, men också de immateriella aspekrerna av det materiella kul
turarvet. Se UNESCO 2003, 2005. Se också UNESCO:s hemsida för immatedella kulturarv: http://www.unesco.org/culture/ich
Information om landskapskonvemionen återfinns på Europarådets hemsida:
http://convenrions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&CL=ENG. Se också Riksantikvarieämbetet 2008.
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Marqu is-Kyle & Meredith WaLker 2004. För en kritisk diskussion se Waterton m. fl. 2006.
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Kulturarvsförvaltningens faror
Vår normativa utgångspunkt har, som tidigare kon
staterats, varit att en plan för kulturarvet bör upp
rättas innan man bygger eller förändrar i miljön.
Antologins analys av olika värdeperspektiv på "det
historiska" understryker behovet av en planering
som visar att betydelsen av fysiska förändringar får
olika innebörd för olika människor. Bidragen till an
tologin visar också på några av kulturarvsplanering
ens fallgropar.
För det första har den kulturarvsvetenskapliga
forskningen visat hur begreppet "historien" inte bara
använts för positiva identitetsprocesser, utan också
för att utesluta andra och därmed visa på skillnader
mellan "oss" och "dem" (jämför Jönsson & Svens
son 2005). Kulturarvets bakomliggande motiv, bruk
och effekter genom historien har gjorts tydligare.
Olika tolkningar och betydelser av kulturarvet låter
sig inte sammanfogas till ett harmoniskt helt (jämför
Ashworth & Tunbridge 1996). När kulturarvspla
neringen trots allt ofta reducerar historieskrivningen
till enskilda tolkningar och perspektiv på miljön, bi
drar det till en ensidig förståelse och utveckling av
vår omgivning.
För det andra har det politiska och instrumentella
bruket av kulturarvet som produktivkraft ökat mar
kant. Ett exempel är det "platsskapande" som blivit
en del av städers marknadsföring; en allt vanligare
strategi för att stärka den lokala ekonomin, speci
ellt där handel och service tar över efter industrin.
Ingrepp i stadsmiljön används för att möjliggöra
ekonomiskt lönsamma funktioner och ny kommersi
ellt fördelaktig " image", till exempel genom att den
byggda miljön upphöjs till kulturarv eller genom an
dra former av "infoedutainment". Resultatet av en
sådan uppgradering av stadsmiljöer genom bevaran
deinsatser och utpekade kulturvärden blir ofta det
som kallas gentrifiering: en kombinerad process av
förnyelse och social förflyttning där nya köpstarka
befolkningsgrupper tränger undan de ursprungliga

invånarna. Fenomenet är omfattande och väl doku
menterat (Lees m. fl. 2008).
Paradoxalt nog kan kulturarvsplanering insatt i
ett sådant politiskt sammanhang snarast sägas bi
dra till att undertrycka den lokala kulturens egen
utveckling. Det som av en utomstående betraktare
enkelt kan kännas igen och marknadsföras som kul
turarv premieras, framför de ofta subtila, komplexa
och ibland motstridiga lokala tolkningarna. I detta
sammanhang har påpekats att kulturarv är en global
företeelse som uppvisar stora likheter över kontinen
terna, och därmed i sig bidrar till en homogenisering
av världens bebyggelsemiljöer och landskap (jämför
till exempel Howard 2002:67). Själva utpekandet av
en plats eller en byggnad som kulturarv ger likartade
förutsättningar för den fortsatta utvecklingen, ge
nom skötselplaner, urvalskriterier, skyddsinstrument
och former för presentation.

Artiklarna
Vi har i denna inledning talat för en kulturarvspla
nering som tar sin utgångspunkt i ett brett spektrum
av erfarenheter och historiska värden i kulturmiljön.
Avsikten är att lyfta fram kulturarvsförvaltningens
möjligheter att bidra till planeringen av goda livs
miljöer. Det är med ett sådant perspektiv inte till
räckligt att bara se till bevarande och restriktioner,
utan också med ett demokratiskt arbetssätt utveckla
samtalen kring miljöns historiska egenskaper och
värden. Men vi har också försökt peka på svårighe
ter och risker med ett sådant arbetssätt. Möjligheten
att förena olika aspekter på kulturarvet kan vara lika
svårt som att förena olika perspektiv på dagens sam
hälle i stort. Vilka bilder som får företräde handlar
även här om resurser och makt. Kulturarvsplanering
kan vara frigörande, men kan också användas för
andra syften.
För att förstå hur strukturförändringar i samhäl
let påverkar kulturmiljön och dess värden, måste vi
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alltså börja i en problematisering av kulturmiljön
och dess innehåll. Vad är det som påverkas, vems
kulturmiljö är det som är satt under tryck, och vil
ken kulturmiljö är det som blir synlig i det offentliga
samtalet, i planeringen och i kulturarvets egna insti
tutioner?
Antologins artiklar ger oss fyra exempel på hur
Malmbergets historiska innehåll framställs i olika
sammanhang och av olika aktörer. Hur ser det på
orten dominerande företaget, LKAB, på sin egen his
toria och hur förhåller sig barn och ungdomar till sin
hembygds historia? Hur ser hembygdsförening och
museum på platsen och, slutligen, hur hanteras det
förflutna i samhällsplaneringens egna dokument?
Några slutgiltiga svar kan inte lämnas, men redan
denna skiss pekar på att skillnaderna mellan olika
perspektiv är avsevärd.
Inledningsvis påbörjar Gabriella Olshammar en
diskussion om hur det statliga LKAB förhåller sig
till det kulturhist0riska arv som man till följd av
gruvdriften skapat i landskapet. Ambitionen är här
att väcka frågor om huruvida dessa kulturmiljöer
samspelar eller hamnar i konflikt med andra brukare
av samma miljöer. I fokus står den mest påtagliga
lämningen av gruvdriften, den grop som skapats i
centrum av Malmberget.
Beate Feldmann tar ett annorlunda grepp på kul
turarvsproblematiken då hon ställer frågor om hur
barn och ungdomar förhåller sig till sin hembygd och
dess hiscoria. Att anlägga ett generationsperspektiv
på vad som är värdefullt i kulturmiljön i förhållande
till identitet och minne är en ofta förbisedd aspekt
på bevarandeproblematiken. Hur tänker barnen
kring den del av samhällenas historia som de inte
själva har några minnen av? Feldmann lyckas å ena
sidan visa att det kan finnas skillnader mellan unga
och vuxna, men å den andra att det också sker en
förskjutning mellan olika uppväxtgenerationer. Vad
som tycks förena de olika uppväxtgenerationerna är
det som Feldmann beskriver som en riskkompetens;
däremot verkar den viktiga identitetsskillnad mellan
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Gällivare och Malmberget som betonas av de äldre
tonas ner av de yngre. Deras hembygd framstår som
ett mer enat samhälle.
Ingrid Martins Holmberg gör en översiktlig analys
av kulturarvsprocesser i Malmberget och Gällivare
genom att visa hur dessa kommer till uttryck i ett mer
institutionaliserat sammanhang. Utgångspunkten är
texter som uttryckligen behandlar orternas historia:
hos Gellivare sockens hembygdsförening, i Gellivare
museum, men också i bebyggelseinventeringar och
i historisk forskning. Utifrån det analytiska begrep
pet historisering skisserar hon några problem, alter
nativt möjligheter, i den framtida planeringen. Hon
problematiserar också det som anses vara orternas
kulturarv, samt i vilka sammanhang detta kulturarv
har kommit till. I den här framställningen blir det
särskilt tydligt att Gällivare och Malmberget står i en
mycket nära relation till varandra på flera sätt, och
att historien ofta beskrivs just i denna relation. De
ligger intill varandra och griper in i varandra, men är
ändå tydligt åtskilda.
Anna Storms och Krister Olssons artikel ger dels
en bakgrund tiJI de strukturförändringar som påver
kat planeringen i Malmberget under efterkrigstiden
och dels en diskussion kring det förflutnas roll i den
na planering. De förflyttar fokus - från LKAB, barn
och ungdomar och historiska texter - till hur kultur
miljön och dess värden hanterats i översiktsplane
ringen. Författarna visar på en kluven inställning till
kulturmiljön. I allmänna ordalag betonas den som
betydelsefull, men då den fysiska miljön diskuteras
konkret handlar det om enskilda byggnader. Sam
manfattningsvis menar St0rm och Olsson att det för
flutnas roll i form av fysiska kulturmiljöer i dagens
Malmberget framträder, om inte som en icke-fråga
så i alla fall som ett avgränsat särintresse.
Storm och Olsson visar också hur översiktsplane
ring och lokala kulturarvsprocesser påverkas av sto
ra strukturella förändringar i samhället. Det gör de
genom att beskriva hur två motsatta förhållningssätt
till det förflutna kommer till uttryck i två konkur

rerande ideal för stadsutformning: post-urbanism
respektive nyurbanism. Det första idealet ansluter
till föreställningar om att det förflutna saknar egent
lig relevans för stadsbyggnad idag. Nyurbanism, å
andra sidan, tar utgångspunkt i ideal och kvalite
ter i pre-modernistiska stadsmiljöer och försöker
återskapa dessa kvaliteter i nutida stadsutformning.
I deras artikel blir det förflutnas roll i planering och
framtidsbilder särskilt tydlig.
I Storms och Olssons redogörelse för strukturför
ändrande krafter iMalmbergetligger fokus på osäker
heter om framtiden och på ansvarsfördelning mellan
offentliga och privata aktörer. Frågeställningarna är
generella, men med en tyngdpunkt på den föreståen
de utvecklingen och osäkerheten i Malmberget idag.
Vissa jämförelser görs med motsvarande diskussio
ner i Kiruna. Författarna konstaterar bland annat
att det i enföretagsorter tidigare har varit vanligt att
företaget förväntas leda samhället och ta hand om
de problem som uppstår, medan det samband med
de strukturförändringar, nedläggningar och fusioner
som skett i globaliseringens spår snarare lett till att
företagets patriarkala roll på många orter försvagats
eller försvunnit. I stället har kommunala politiker
och tjänstemän övertagit rollen som samhällets le
dare. I Malmberget finns det stora företaget kvar,
till viss del i sin traditionella roll, men samtidigt har
kommunen bit för bit tagit över det som företaget
tidigare ansvarade för. Kommunalrådet talar tiU ex
empel om behovet av att bygga nytt badhus och ny
ishall, men uttrycker förväntningar om att LKAB
ska vara med och finansiera satsningarna.
Avslutningsvis sammanfattar Svensson och Wet
terberg resonemangen om vilken roll kulturarvs
processer och historiska sammanhang spelar när ett
samhälle genomgår stora förändringar. De diskute
rar betydelsen av en planering som sätter människan
i centrum, när utveckling och avveckling ska sam
verka i ett samhälle som så starkt påverkats av en
situation där det industriella, globala företaget också
ska agera lokal samhällsbyggare.
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Ruinlandskapet som besvär eller historia
GABRIELLA 0LSHAMMAR

Malmberget finns en målning av en gruvlave som
brinner. Målningen är inte stor, men den säger
mycket. Eldslågorna i centrum. Distinkta, röd
gula och heta äter de sig genom en av gruvnäring
ens lämningar - den rödmålade Seletlaven; ovanför
schaktet till Seletmalmen. Den hade stått i snart ett
hundra år. Den var förfallen, ja. Den användes inte
mer, nej. Hade inte gjort så på länge. Den var just
inte mycket att ha längre. Eller?

I

Meningarna går isär. Om man nu ska tala om dem
som "meningar", för det tycks inte ha varit något
direkt meningsutbyte om Seletlavens vara eller inte
i början på 2000-talet då detta utspelade sig. Bygg
naden fanns visserligen upptagen som ett bevarande
objekt i kommunens bevarandeplan från r985 och
kulturförvaltningen hade ansökt hos länsstyrelsen
om medel för en upprustning av byggnaden och
ifyllning av dagbrottet intill. Ägaren LKAB önskade
samtidigt göra sig av med lämningen och företagets
ansökan fick godkännande i Byggnadsnämnden. Så
en dag lät de sätta laven i brand som en övning för
den egna brandkåren.
I framkanten av målningen ses två representanter
för bolaget stå, iförda turbaner som för tankarna till
afghanska talibaner. Till vänster om dem sitter kom
munens representanter likt de tre visa aporna från
tempeltaket i Nikko - med förhållna öron, ögon och
mun: de som varken hör eller ser vad som händer, de
som ingenting säger om skeenden i världen.
Lågor som äter förfallet gammalt trä.
En lave som förgörs genom eld.

Men hur ska en sådan här händelse uppfattas? Den
kan ses både som en förstörelse av ett industrihis
toriskt minnesmärke och som ett omhändertagande
av ett riskobjekt. Branden tycks dock ha väckt käns
lor till liv bland boende i Malmberget, Koskullskulle
och Gällivare och den stred emot länsstyrelsens re
kommendationer. Vid Riksantikvarieämbetet i Stock
holm hade man ungefär samtidigt inlett ett större
arbete för att uppmärksamma och värna om våra
svenska industriminnen. Och Tord Pettersson målade
sin färgstarka skildring av hur det brinner i en åldrad
gruvlave på slänten uppåt Välkommaberget.

Frågan
Här ovan möts minst två skilda världar. En hand
lar om gruvdriften som präglas av konkurrens och
effektmaximering. En annan handlar om människors
sätt att uppleva och bruka de lämningar och miljöer
som gruvnäringen genom århundradena gett upphov
till. I fallet med den brinnande Seletlaven (en lave
är den byggnad ovanför gruvschaktet som bland an
nat innehåller hissmaskineri och påstigningsplan för
arbetarna) hamnar de två världarna i konflikt om
vad en gammal uttjänt byggnadskropp är för något.
För bolaget som främst måste se framåt är en ut
tjänt byggnad ett onödigt åtagande. Det kostar både
pengar och innebär ett ansvar för att hålla undan
besökare som kan skadas om förfallet går för långt.
För människor som lever i bygden lockar lämning
arna genom att blåsa liv i historien och utgöra mål
för utflykter och kontemplation.
Syftet med den här artikeln är att påbörja en dis
kussion om hur företaget LKAB förhåller sig till det

RUINLANDSKAPET SOM BESVÄR ELLER 1-fl!,TORIA

I

5

"LKAB-talibaner bränner ner kulturbyggnaden Seletlaven" är en målning av Tord Pettersson, Malmberget, 2002.
Den gjordes som en reaktion på att ett industriminne som skulle fyllt l 00 år 2003 brändes ner samtidigt
som RAÄ påbörjade ett treårigt projekt för att uppmärksamma våra svenska industriminnen.
Foto: Gabriella Olshammar 2007.
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kulturhistoriska arv man till följd av gruvdriften
skapat i landskapet, och hur detta förhållningssätt
samspelar alternativt hamnar i konflikt med brukare
av miljöerna. Tyngdpunkten läggs på gruvnäringens
industriella lämningar. I andra artiklar i den här vo
lymen behandlas exempelvis de bostäder som anlagts
i anslutning till gruvnäringen.
En viktig fråga här är vem som vinner på att å
ena sidan uppmärksamma gruvindustrins lämningar
som attraktiva, å den andra på att göra dem otill
gängliga. Länsstyrelsens miljöavdelning har exem
pelvis föreskrivit igenfyllning av den stora Kaptens
gropen (oftast omtalad som endast Gropen). Gropen
är definitivt den mest iögonfallande lämningen efter
gruvbrytningen och har uppstått till följd av om
fattande brytningar under jord som lett till att ett
stort markområde - där delar av municipalsamhället
Malmberget legat - helt enkelt störtat ner i gruvan.
Gropen klyver idag samhället i två delar. Att beskri
va hanteringen av denna och andra lämningarna i
termer av "vinna eller förlora" är dock förenklat.
Det är fullt möjligt att lämningar som görs mer lät
tillgängliga förlorar i amaktionskraft för dem som
lockas av dem idag.
Den här skildringen ingår i och hämtar näring från
ett vidare kunskapsfält inom stadsbyggnads- och
landskapsforskningen vars målsättning är att synlig
göra de konflikter och maktrelationer som formar
städer och landskap, och där äldre industriområden
och andra ruinlandskap utgör ett slags spelplan där
sådana processer synl iggörs. Det är här värdefullt
att uppmärksamma att kulturvårdande institutioner,
akademiska forskare, företag och fastighetsägare
alla är aktörer som påverkar värderingar och det
faktiska handhavandet av materiella lämningar.

Företaget och dess historia
Riksantikvarieämbetet har i en undersökning från
2002 om företagen och deras kulturarv konstaterat
att de flesta av de 86 företag som svarat anser att

kulttuarvet är betydelsefullt och en tillgång för före
taget, och att det även kommer att ha betydelse i
framtiden (Johansen 2002:5). Mer precist uttrycks i
undersökningen att företagen anser sin historia vik
tig att förmedla eftersom det bland annat ger intryck
av trygghet och långsiktighet vid kundkontakter. Det
skapar så att säga en god image på marknaden och
en stabil grund såväl inom företaget som utåt. Åsik
ter kom också fram om att en förståelse för historien
behövs för att kunna agera i nutid och framtid. Dess
utom har historiemedvetenheten lokalt betydelse för
såväl kommunen som politikerna, men också för
företagets personal som kan känna en samhörighet
med sin arbetsplats historia (Darphin 2002:21).
Undersökningen visar att det inom bergsbruk och
järnhantering finns en stark tradition att uppmärk
samma näringens historia. Här existerar företag med
en lång kontinuitet och vars verksamhet är knuten till
orter där de spelat en helt avgörande roll. Där finns
också ofta bevarade miljöer och välordnade företags
arkiv (Westin & Strandänger 2002:9). Samtidigt går
det inte att komma ifrån att de byggnader som för
lorat sina betydelser som industrianläggningar, men
ännu ingår i företagens fastighetsbestånd, kräver lö
pande underhåll och innebär ett ansvarstagande från
företagets sida (Darphin 2002:13 ).
De medel och metoder som enligt studien an
vänds för att förmedla företagens historia och kul
turarv domineras av broschyrer och böcker och
andra trycksaker. Den näst vanligaste metoden är
visningar. Det kan ske i anslutning till kulturhisto
riska byggnader och miljöer, museer eller i historiskt
relaterade utställningar och tillverkningsprocesser
(Darphin 2002:19).
LKAB producerade 2006 en publik skrift, En
historisk resa, som berättar om framväxten av fö
retaget och samhället runtomkring, samt om pro
duktionen i nutid och om framtidsutsikterna. Sam
ma år producerades även den mindre foldern, Om
LKAB, där företagets produkter och ambitioner samt
framtidsvisioner beskrivs kortfattat. Båda skrifterna
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finns även tillgängliga på engelska. Årsredovisningen
(från 2006) redogör för nutid och framtidsutsikter
och saknar, som väntat, det historiska perspektivet.
I anslutning till den hundraåriga och väl beva
rade Hermelinstollen (en stolle är en utfraktsport
för malm) i västra Malmberget ligger LKAB:s gruv
museum, som visserligen drivs av turistbyrån, men
ägs av LKAB. Här kan besökaren få inblick i såväl
det historiska perspektivet, som i samtida gruvdrift
och säkerhetsfrågor. I en filmsal visas en vacker och
tämligen nyproducerad informationsfilm om bolaget
där såväl historia som framtidsutsikter bidrar till en
positiv och kraftfull framställning.
LKAB är ett av de företag som deltog i Riksantik
varieämbetets enkätundersökning. Enligt undersök
ningen är man uppenbart intresserad av att lyfta fram
företagets historia. Det görs främst genom distribu
tion av trycksaker, men också genom det nämnda
gruvmuseet. Man ordnar även studiebesök i gruvan
där besökaren får se borrning, bergtransport, upp
fordring och ibland också en verkstad ("Besök hos
LKAB", www.lkab.com, 2007-08-r6) .
Den fråga som ska belysas här är dock huruvida
LKAB har ett intresse av att vårda det yttre industri
landskap och den industribebyggelse som uppstått
till följd av gruvnäringen. När det handlar om bygg
nader utpekade som bevarandevärda, men olämpligt
belägna till följd av den expanderande brytningen,
så pratas det "på stan" om att LKAB inte bryr sig
om sin historia utan bara vill tjäna pengar.' De flesta
kommentarerna av det här slaget handlar om be
byggelsen i bostadsområdena Bolagsområdet och
Johannes, men också om det mer produktionsrela
terade landskapet innanför industristängslet i norra
Malmberget: dagbrott, sjunkhål, gruvlavar och ut
fraktstollar.
Är det möjligt för företaget att bevara gruvnä
ringens produktionsrelaterade materiella lämningar
l

I

i landskapet och göra dem säkra nog att besöka? Av
sikten är inte att här på något sett bortse från om
rådets riskfaktorer, utan att väcka frågan huruvida
landskapet innanför industristängslen delvis skulle
kunna iordningställas så att guidade besök vore
möjliga. Självklart måste också frågan ställas om ett
intresse finns av sådana guidade besök i gruvnäring
ens industriella landskap ovan jord (guidning skulle
kunna ske med skyltar och handdatorer lika väl som
med mänskliga guider). En annan fråga är om ett
sådant iordningställande skulle förbruka den attrak
tion som det inhägnade området idag har på besö
kare som trotsar förbuden och ger sig ut på upptäckts
färder.

Gruvlandskapets framväxt
Malmkropparna i Malmberget är flera (cirka 20
stycken totalt varav tio nyttjas idag) och brytningen
har skapat ett löst sammanhängande landskap av
dagbrott, utfraktstollar, gruvlavar, terrassformade
deponier av sovringsgrå berg (överflödiga brytnings
massor), transportvägar samt ruiner efter hus och
vägar som fått lämna plats till gruvverksamheten.
Av malmkropparna ligger de så kallade Välkom
man och Baronma lmarna längst i väster och Vitå
fors och Koskullskulle längst i öster. I norr breder
Tingvallskulle ut sig och längst i söder ligger Fabian
malmen, intill Kaptensmalmen. Före r950-ta let var
gruvdriften uppdelad på ett flertal utfraktstollar,
men sedan dess koncentreras all utfrakt av malm till
Vitåfors industriområde och det är här som malm
förädlingen sker (Fördjupad översiktsplan 2003:6
och r 5). Vitåfors utgör enrren till gruvområdet och
ovan jord ligger föräd lingsverk och kontor med ar
kiv med mera och det är härifrån som de anställda
åker ner till brytningen under jord.

Med att "det pratas på stan" menar jag information so m kommit fram lite a limänt i korta samtal med diverse personer under fälr
srudieveckan i Gälliva re.
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Runtomkring Vitåfors, innanför industristängsel,
ligger ett stort obebyggt område dit tillträde är förbju
det. Detta delvis eftersom gruvbrytningen pågår här
under och delvis för att tidigare brytning har gjort
markens bärkraft oviss. I området existerar några
enstaka fysiska lämningar som minner om gruvnä
ringen längre tillbaka i tiden.
Gruvbrytningen i Malmberget skedde fram till
mitten av 1920-talet i dagbrott. Idag sker bryt
ningen helt och hållet under jord och på allt större
djup. Nivån räknas i relation till den ursprungliga
Välkommatoppen (Om LKAB 2006:7). Oavsett om
brytningen sker ovan eller under jord så påverkas
närområdet kraftigt.
Malmkropparna stupar 45-70 grader vilket gör
att verkningarna breder ut sig över större och större
landytor ju djupare ner som brytningen sker. Vibra
tioner och rasrisker sprider sig från de aktiva gruv
schakten som ringar på en vattenyta. Brytningen un
derminerar stödjande jordmassor på den så kallade
"hängväggen", vilket skapar rasrisker. Den motsatta
"liggväggen" under malmkroppen är inte lika käns
lig men kan också den skapa ras. Då brytningen ex
panderat har det sålunda medfört att bebyggelse ri
vits eller flyttats. Det har skett vid flertalet tillfällen i
Malm berget. För de människor som vuxit upp i trak
ten har det inte varit ovanligt att man fått byta hem
flera gånger som en direkt följd av gruvbrytningen.
Som författaren Svante Lindqvist konstaterar i en
skildring från barndomens Malmberget:
Inget nytt har skett, inget unikt. En familj får flytta från
sin boplats. Det har skett i alla tider och sker varje dag
runt hela jorden av olika skäl. Ibland tar man beslutet
själv - det behöver inte vara mindre bittert än som nu,
när samhället har tagit det. Den här gången har sprick
bildningen i berget blivit så svår att ett kvarter måste ut
rymmas femton år tidigare än den ursprungliga planen
(Lindqvist 1995:9).

När malm började tas ur Kaptensmalmen på 1800
talet gjordes det ur den norra änden, som är ytligast.
Idag orsakar de djupa brytningarna i Kaptens- och

främst Fabianmalmarna att bostadsområdet Elev
hemsområdet i Malmberget måste tömmas på bo
städer under de närmaste åren. Kaptensgropen har
redan vidgats underifrån så pass mycket att västra
och östra Malmberget snart inte äger någon kopp
ling till varandra. Samhället Koskullskulle som lig
ger österut isoleras också från Malmbergets centrum
till följd av Gropen (Fördjupad översiktsplan 2003,
Savilahti 07-06-15, Wikström 07-06-13).
Karl Wikström, som är verksam vid LKAB med
ansvar för omvärldskontakter, berättar att bryt
ningen påverkat gruvförorter (små byar med nära
anknytning till gruvbrytningen) och tätorten Malm
berget under mycket lång tid. Sedan 1950-talet har
det skett omflyttningar inne i Malmberget till följd
av gruvverksamheten, men även flera gruvförorter
runtomkring tätorten har rivits. Själv har Wikström
fått flytta ett par gånger, dels från en plats i Malm ber
get som nu är försvunnen, dels från Kaptensvägen,
mitt emot Folkets hus. Gruvförorten Dennewitz, där
han under några år gick i skola, har försvunnit helt
då byn revs på 1970-talet. Vitåfors var ursprungli
gen också en gruvförort som rivits och nu fått ge
namn tilJ LKAB:s högkvarter i Malmberget, Vitåfors
industriområde (Wikström 07-06-13, samt e-post
08-02-08).
I bostadsområdena Johannes och Bolagsområdet
i nordvästra Malmberget har byggnaderna nyligen
tömts på boende eftersom det finns risk för ras. Det
är brytning i de två malmarna Johannes och Josefina
som orsakar vibrationer och rasrisker. Bostadshusen
ägs av LKAB och förvaltas av FAB, som är LKAB:s
fastighetsbolag. De anses som några av de vackraste
och vackrast belägna i hela kommunen, där de ligger
på en slänt i söderläge med utsikt mot berget Dund
ret. Kulturförvaltningen i Gällivare gav i uppdrag
åt fotografen Michael Johansson att dokumentera
bebyggelsen, vilket gjordes sommaren 2006. Husen
står ännu kvar men det är osäkert hur många av dem
som kommer att tas om hand. Wikström berättar att
intressenter kan få köpa husen billigt, men de måste
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bekosta flyttningen själva. FAB kommer möjligen att
låta flytta några hus om de vet att de kan nyttjas på
annat håll. Sannolikt kan det fantastiska läget inre
återskapas någon annanstans.
De flesta byggnaderna i Bolagsområdet och Johan
nes ha r varit upptagna i kommunens bevarandeplan
från J98 5 (Bevarandeplan för den kulturhistoriska
bebyggelsen i Gällivare, Malmberget, Koskullskulle
198 5, Normark 07-06-14). Inget ensk ilt hus är dock
byggnadsminnesmärkt. Ulf Normark, som är ord
förande i kommunens miljö- och byggnadsnämnd,
menar att bevarandeplanen inte kommer att få så
stor betydelse för vad som händer med byggnaderna
i området. Nämnden kommer att få i uppdrag att
bereda ett ärende om art upphäva skyddet för sex till
sj u hus, vilket sedan sannolikt går till beslut i full 
mäktige. Det finns, enligt Normark, inget a lterna tiv
till beslutet att husen ska rivas (Normark 07-06-14).
Det finns en ganska god dokumentation av den
bostadsbebyggelse som måste överges till fö ljd av
gruvnä ringen, och fl era av husen ligger vä l syn liga
bakom de höga industristängslen. De hus som inre
flyttas kommer sannolikt art rivas för att inre stå och
förfalla till riskfyllda objekt. Byggnaderna ger där
med inte upphov till några ruiner. Dock skapas ett
ruin la ndskap i och med att vägar, terrasseringar och
rester av grunder kommer att finnas kvar och vittna
om att boplatser legat där.
Andra produktionsrelaterade lämnjngar i g ruv
landskapet är svårare att få en uppfattning om,
då de inte på samma sätt finns dokumenterade. I
kommunens bevarandeplan från r98 5 finns dock
några enstaka byggnader med direkt koppling till
gruvnäringens produktion listade. Dels den numer
uppeldade Seletlaven, dels ett så ka llat spelhus (ma
skinvinsch), samt Kaptensspelet som ligger a lldeles
intill Kaptensgropen. Enligt Lars lsraelsson vid kul
turförvaltningen rustades Kaptensspelet upp i slutet
av 1980-ta let ti ll en kostnad av några miljoner och
på uppdrag av Länsstyrelsen. Meningen var att spelet
skul le utgöra dels en symbol för Malmberget, dels ett
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utsiktstorn från vilket Kaptensgropen var väl synlig.
Men, plötsligt hade LKAB låtit sätta upp ett staket
runt byggnaden som förhindrade besök i tornet.
Åtgärden hade inte föregåtts av någon dialog med
kommunen eller länsstyrelsen (Israelsson, e-post
07-08-17).
D et är svå rt för en utomstående att få grepp o m
det industriella landskapet och industribebyggelsen
då dessa lämningar i allmänhet ligger do lda bakom
stängsel. De går inte a tt undersöka a nnat än o m ma n
ger sig in i de förbjudna och riskfyllda markerna.
Samtidigt är det lockande att få veta mer om detta
produktionslandskap. Hur ser det ut där nu, när
naturen återtagit markerna? Vad har a lla de män
niskor som trotsar förbudet gjort med de övergivna
och slutna platserna?

Kaptensspelet reser sig över den nordvästra änden av Gropen.
I förgrunden syns en lastbil som transporterar det sovringsgråberg
som används för att fylla gropen. Foto: Gabriella Olshammar 2007.

Ruinlandskap som uppstått då en industriell pro
duktion lagts ner eller flyttat tenderar att locka till di
verse alternativa användningar. Somliga kriminella,
andra bara säregna och åter andra högst vardagliga,
som rekreation och lek (Doron 2000, Edensor 2005,
Schneekloth 2007). Enligt geografen Tim Edensor
utgör industriruiner ett slags nödvändiga andrum
eftersom de erbjuder plats för sant varierande akti
viteter och kreativitet, framför allt i samtida städer
vars offentliga rum och aktiviteter blivit alltmer lik
riktade (Edensor 2005 :59). Men, kan man fråga sig,
vad har ett inhägnat gruvindustriområde att erbjuda
invånarna i en liten ort som Malmberget och en glest
befolkad kommun som Gällivare? Och hur mycket
är detta område värt satt i relation till den risk be
söken innebär och det ansvar som åligger företaget
LKAB att stänga besökare ute?

Vistelser innanför stängslet
Det avstängda industriområdet är påtagligt närva
rande när man rör sig inne i Malmbergets tätort.
Överallt avbryts gatusträckningar och siktlinjer av
industristängsel. Egencligen är det väl inte så drama
tiskt eller hemskt. Men det skapar en ödslighet och
en känsla av att det riktigt levande livet nog fanns där
bortanför stängslen där husen idag står tomma eller
där vägarna brustit och fallit ner i den srora gropen.
Det är underligt att övergivna bostäder betraktade
genom ett stängsel väcker drömmar och funderingar,
medan en högst vanlig bostadsgata som ringlar iväg
uppåt en höjd inte gör det.
Vid mitt besök i Malmbergec i juni vågade jag inte
trotsa förbudet och ge mig in bakom stängslen utan
stod fegt kvar vid en grind och försökte forografera
resterna av den i Gropen nedstörtade Kapcensgatan
med dess fortsättning på andra sidan. Däremot fick
jag chans att resa in till själva Kaptensgropen till
sammans med LKAB:s bergsmekaniker Tomas Savi
lahci (07-06-15).

LKAB genomför nu efterbehandling av Gropen,
föranledd av en lagstadgad skyldighet att iordning
ställa marker efter industriell drift i enlighet med
säkerhetsmässiga, miljömässiga och estetiska krav
(LKAB Ärsredovisning 2006:38). Kaptensgropen
kommer att fyllas igen med sovringsgråberg. Fyll
ningsarbetet beräknas ta sammanlagt tio år och
innebär att fem lastbilar kör i skytteltrafik dygnet
runt. Det stora transportbehovet och problem med
dammande last har föranlett LKAB att anlägga en
särskild väg innanför industriområdet. Det är en
sträcka på ett par kilometer och vägen ringlar upp
över en höjd skapad av gråbergsmassor - en terrass
formad deponi. Grönskande partier vittnar om att
det legat en naturlig höjd här som bygges på. Den nu
nedrivna orten Dennewitz har legat intill vägen och
ännu finns vägar och andra spår av orten kvar bland
snåren (Savilahti 07-06-15 ).
Vägen leder norrifrån ner till den äldsta delen av
Kaprensgropen. Här har Gropen aldrig varit så djup
som i södra änden; dessurom är den delvis redan
ifylld. Det gröna Kaptensspelet romar upp sig över
kanten och strax nedanför spelet, på Gropens ligg
vägg har någon placerat en kärleksförklaring i form
av en stor skiva med texten "Elin" samt symbolen
för ett hjärta på.
Det är uppenbart att det finns personer som trot
sar förbudet och ger sig innanför stängslen och till
och med klättrar på gropens väggar. Savilahti kom
menterade att det är livsfarligt att klättra där. Att
det skulle vara mindre förenat med risk att klättra
på den så kallade liggväggen än på hängsidan menar
han är en missuppfattning och förklarar att jord och
sten kan komma att rasa ner på den som klättrar,
varvid man kan skada sig riktigt illa (Savilahti, e
post 08-01-30).
Från kanterna på Gropen har det emellanåt ra
sat ner srora klippblock. Dundrandet hörs över hela
samhället. Det är för att motverka sådana ras som
man nu fyller Gropen. !fyllnaden påbörjades i norra
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Kaptensgatan bryts av och fortsätter på andra sidan gropen. Vy från väst mot öst. Foto: Gabriella Olshammar 2007.

ä nden och på hängsidan i den söd ra änden. Mot sö
der ha r hä ngsidan va rit ganska o beräknelig.
Den djupa re delen av g ropen ä r endast delvis
ify lld. Dä r fi n ns en pla tå på vilken lastbil a rna kan
vä nda och tippa grå be rget. Av säkerhetsskäl ha r en
va ll ska pats för a tt a vskilja platå n frå n den bra nt där
fy llna dsmassorna tappas ner i g ropen. Lastbilarna
lossar intill vallen och en hj ullastare a nvänds för att
lyfta massorna över ka nten. Ett sprinklersystem är
mo nterat fö r a tt minska da mmet, de ls frå n de mas
sor som rasa r ner av sig själv efter kanterna, men
mestadels frå n ifyllnadsa rbetet.
Det ha r funnits fö rho ppningar o m att den ifyllda
g ro pen på s ikt ska ku nna a nvändas som ett grönt
rekreatio nsområde (Wikström 07-06-13) . Sa vila hti
tror dock inte riktigt på a tt ify ll naden kommer a tt
bli t illräckligt sta bil för a tt skapa ett o mrå de säkert
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att vistas i. D et ä r inte bristen på ify llna dsmassor
som ä r problemet, utan mer hur massorna sätter sig.
Dä remot, förkl arar han, ko mmer det kans ke att gå
att bygga ett slags via dukt ö ver den grå bergstra n
sportväg som LKAB dagligen an vände r. Tyvä rr ka n
det inte fungera med en vanlig bro, på grund av vi
bratione r frå n sprängningar och seismisk a ktivitet,
sa mt fra mtida påverka n på a ndra m a lmkroppa r (Sa
vilahti , e-post 0 8-01-30) . En bro hade a nnars under
lätta t kommunika tioner inom tä torten M a lmberget.

Förbjudna vistelser innanför stängslet
Ka ptensgropen ä r verkligen eno rm . Den ä r defini 
ti vt störst i o mrådet, även o m det finn s fl era g ropa r
i g ruvla ndska pet i Malmberget. Det lä r ha bed rivits
en ganska aktiv kampanj på 1970-calet som ledde

til l att synen på Kaptensgropen förändrades bland
Malmbergetborna (Normark 07-06-14). Idag ä r den
nästan kult. Men det har uppenbarligen inte alltid
varit så . Och känsla n inför Gropen är än idag ambi
valent. Den har ju minst sagt påverkat tätorten och
gett upphov till att många fått lä mna sina hem. Sam
tidigt är det uppenbart att många människor söker
sig till den och till andra platser innanför industri
stängs.len.
A lla m än som vuxit upp i Ma lmberget har gåt t
innanför stängslet, konstaterar Tord Pettersson,
konstnär och modellbyggare på museet. Från sin
far, som arbetade i gruvan, har han emellertid fått
lära sig att skilja liggsidan från hängsidan av gruv
schakten : den förra ä r förhållandevis stabil medan
hängsidan tvärtom ä r mycket riskabe l och inte en

Bild som visar "lossningsplatån" nere i gropen. En lastbil håller just
på att lossa sovringsgråberg intill vallen, bakom vilken gropen stör
tar ytterligare säkert 100 meter. Foto: Gabriella Olshammar 2007.

plats man bör klättra på (Pettersson 07-06-13) .
ren sk ildring av Lindqvist rycks själva vistelsen i sig
intill riskfyllda schakt vara upplevelse nog:
Ibland for man till Dödspasset. Rasrisksrängslet hade en
glipa vid marken på ert ställe. Där kröp man under och
kom sen fram till det gamla gruvschaktet. Dödspasset
var djupt och brant. Dessutom fanns vid sidan om sjä lva
klyftan små hål, ungefär som brunnar som man kunde
falla ned i om man inte passade sig. Längst ner i borren
på schaktet såg man skymten av gamla stegar och err rep
hängde efter väggen (Lindqvist 1995:29f).

Men det är inte bara klättring i dl'amatiska schakt
och dagbrott som lockat innanför stängslen. Petters
son berättar att det förr om åren, när brytningen var
mer småskal ig och hantve rksmässig, fanns chans
att hitta vackra mineraler i schakten. I Koskullskulle
fanns en man som var mycket duktig på mineraler
och som kunde slipa upp dem (Pette rsson 07-06
13}. Bergsmekaniker Savi lahti bekräftar att många
gruvschakt innehå!Jit mycket vackra mineral som
lockat samlare. Men det var förr, innan brytningen
flyttat så djupt ner. Idag fylls i allmänhet schakten
snabbt igen, efter att malmen tagits ut (Savilahti 07
06-15 }.
Pettersson beskrev att han ofta söker upp gruv
området innanför stängslen helt enkelt eftersom det
' hisroriens ving
är stillsamt där och man kan känna
slag. Vid ett tillfälle mötte han en centra l person från
LKAB därinne och de konstaterade att de uppenbar
ligen har samma intresse av att söka upp dessa his
toriska och rofyllda marker. Det finns gråstensdepo
nier där inne på vilka man kan klättra upp och sitta i
solen och bara ha det skönt, beskriver Pettersson.
Enligt honom tycks det främst vara män som går
in bakom stängslen, men ett par 18-åriga kvinnor
som Beate Feld mann intervjuat till sin artikel i den
na volym beskrev att de (också) "va rit mycket och
sprungit innanför stängslen". Dock beskriver de att
området vanligtvis är tomt på folk, vilket ingår i den
stämning som både fascinerar och skrämmer (mer
om deras berättelse i Feldrnanns kapitel).
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Gropen i hela dess djup, cirka 200 meter. Vy mot söder. I bakgrunden syns berget Dundret beläget strax söder
om Gällivare. Dundret är ett naturreservat och populärt rekreationsområde. Foto: Gabriella Olshammar 2007.

Innan besöket i Malmberget förestä llde jag mig
att det endast var få och unga äventyrare som sökte
upp de riskfyllda inhägnade markerna. Men så rycks
inte vara faller. Vem jag än frågar säger art besök
innanför stängslen är högst vanliga. Att besöka
gruvområdet i sig tycks vara vardag men det beror
förstås på vad man gör därinne:
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Pappa och jag hugger julgran bakom rasr iskstängslet.
När vi kommer he m är granen så ful att vi får fara ur
igen ( Lindqvist r99 5 :8 ).

Att hugga en gran eller strosa omkring och sitta en
stund i solen på en gråbergsdepon i är förstås inte
samma typ av äventyr som att klättra i ett schakt
eller ett dagbrott. Wikström beskrev med oro hur

många människor till och med klipper sönder
stängslen för att kunna ta sig in med crossmotor
cyklar och snöskotrar. Han konstaterade upprört att
de helt enkelt inte begriper vilken livsfara de utsätter
sig för när de kör med snabba fordon i ett område
fullt av marker vars bärkraft är oviss (Wikström
07-06-r 3) .

LKAB har förstås ett ansvar för att stänga män
niskor ute från de farliga områdena och med åren
har de staket de använder blivit högre och mer stabi
la. Men mot en bultsax hjälper inte staketen eller de
förmanande förbudsskyltarna. På ett par skisser som
Tord Pettersson gjort syns den äldre typen av staket,
i stort inte mycket mer än inhägnader runt kohagar.
Dem var det bara att kliva över, konstaterar han då
han visar sina bilder (Pettersson 07-06-13 ). Från ett
mindre dagbrott har Pettersson skildrat stora sten
block som fallit från hängsidan, vilket illustrerar den
risk som besökaren utsätter sig för, åtminstone om
han eller hon är ouppmärksam eller vårdslös.
Flera personer i Gällivare och Malmberget om
nämnde det sj unkhål som uppstod vintern 2006/2007
i närheten av Kilenområdet. Sjunkhålet ligger en bra
bit innanför stängslen, men Wikström berättar att
man i snön kunde se tydliga fotspår från en spring
ande person som varit på väg i riktning mot hålet,
men som vikt av i sista stund. Tänk om personen
inte sett hålet i tid ... Wikström beskriver en vistelse
innanför stängslet som kunde ha slutat illa. Också
Pettersson berör dessa fotspår i snön, men ur en del
vis annan vinkel. Han beskriver dem i stället som ett
tecken på att sjunkhålet, som det ryktats om, väckt
intresse och att någon därför gått innanför stängslet
för att titta närmare. Även om det här inte är mer
än en antydan om skilda sätt att uppfatta en förete
else innanför rasriskstängslen, så är det intressant att
konstatera att spåren ger upphov till skilda tolkning
ar, där den förra handlar om ett riskfyllt tilltag, den
senare om fascination och intresse. I akt att bättre
förstå den betydelse som det övergivna och riskfyll
da gruvlandskapet kan ha ur skilda perspektiv måste

vi ge akt på även sådana här triviala tecken, då det
utgör en av få skildringar som finns om detta brist
fälligt dokumenterade landskap.

Besvär eller historia?
Såväl risk och fara som fascination genomsyrar de
skildringar av industriella ruinlandskap och byggna
der som forskarna Tim Edensor (2005) och Lynda H .
Schneekloth (2007) presenterar från Storbritannien
respektive USA. Ur deras perspektiv är det värde
fullt att låta de alternativa användningarna av indu
strisamhällets lämningar få vara ifred. Vid sidan av
diverse mänskliga aktiviteter uppmärksammar båda
även det växt- och djurliv som finner sin hemvist i de
från mänsklig produktion övergivna miljöerna. De
ser helt enkelt dessa miljöer som nödvändiga kon
traster till vardagliga, trygga och väl iordningställda
platser, vilka utesluter såväl många växter och djur
som människor och användningar som på o lika sätt
avviker från det vanliga. Varje försök att uppifrån
och på förhand bestämma vad liknande miljöer ska
användas till betyder, med detta sätt att se, en in
skränkning. Det innebär att en enskild myndighet,
ett företag eller en privatperson får tolkningsföre
träde när det gäller att bestämma hur till exempel
ett övergivet industriområde ska användas.
Det är uppenbart att såväl vistelserna i sig som
upplevelserna av det inhägnade området innebär
olika saker för olika personer. Att industriområdet
är riskfyllt med faktiska ras och att det skapar obe
hag med de nattliga sprängningarna, liksom känslan
av att "Gropen närmar sig" (som Feldmann berät
tar om i denna volym) är samtidigt, sannolikt, an
ledningen till att somliga personer söker sig dit. De
letar efter det riskfyllda, spännande och dramatiska.
Andra besök och upplevelser är av mer vardaglig och
"lågmäld" art, som till exempel en rofylld promenad
innanför rasriskstängslet.
I Malmberget är vistelserna innanför stängslen
knappast okända. Uppenbarligen är dock somliga
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dumdristiga. Det tycks ofrånkomligt att konflikten
mellan företagets och myndigheternas säkerhetspå
bj udna inhägning och medborgarnas längtan efter
upplevelser kommer att leva vidare i Malmberget.
Sannolikt kommer det alltid att finnas personer som
trotsar förbuden, även om delar av gruvnäringens
industrilandskap skulle göras tillgängligt på laglig
och säkrare väg.
Det kan möjligen vara självklart att det är upp till
företager, en världsledande producent av förädlade
järnmalmsprodukter, att bestämma framtiden för
detta område. Men oavsett om LKAB är så betydel
sefullt för bygden som många röster låter förstå, och
oavsett om företaget kommer att vara framgångsrikt
för lång tid framöver, så är det inte självklart en god
strategi att låta uttjänt bebyggelse och hiscoriska in
dustriella landskap förgås för eftervärlden bara för
att de idag innebär kostnader, besvär och direkta hin
. der för fortsatt expansion av gruv brytningen. Ponera
att Malmberget som sam hälle om ett par decennier
måste förlita sig på en annan näring än gruvindustrin
och man då slösat bort den tillgång som ett attraktivt
industrilandskap med tillhörande arbetarbostadsbe
byggelse skulle kunna bidra med: för den lokala eko
nomin, för den lokala tillhörighetskänslan, för den
starka "Malmbergetandan".
Ambitionen med det här kapitlet har främst varit
att lyfta frågor om betydelsen av gruvnäringens in
dustrilandskap för Malmberget, företaget LKAB och
för medborgarna. Det landskap som varit i fok us för
undersökningen har emellertid inte varit möjligt att
undersöka närmare på laglig väg, förutom den gui
dade resan in till den välkända Kaptensgropen. Be
tydligt mer omfattande undersökningar av vad indu
strilandskapet innehåller och spelar för roll - å ena
sidan som besvär och åtagande för företaget (eller
historisk tillgång?), å andra sidan som ett landskap
av upplevelser för boende på orten - vore nödvän
diga för att kunna säga något mer initierat om vem
som vinner respektive förlorar på att gruvnäringens
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industriella landskap görs mer tillgängligt, alterna
tivt än mer tillslutet.
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Gropen och gettot
- om kulturarv, identitet och generation
BEATE FELDMANN

D

er tråkiga är att Malmberget nog dör h ur det än blir.
Bryter de all malm så rivs hela Malmberger och slutar
de bryta så finns det inga jobb och då måste alla flytta
(Ridderström 1995).

Sprängningar och rivningar är inte någon ny förete
else för de boende i Malmberget. Redan på r950-ta
let var det ett accepterat .faktum att gruvbrytningen
krävde att hus revs och att människor var tvungna
att flytta. Flera generationer har sett sina barndoms
miljöer gå förlorade i Kaptensgropen, både barn och
vuxna har upplevt att vägar spärrats av och att mö
tesplatser försvunnit. Erfarenheter av att vara ung i
Malmberget under olika tidsepoker kan inte alltid
länkas till befintliga fysiska miljöer eftersom dessa
ofta har förändrats eller inte längre finns kvar. I stäl
let måste minnena fästas vid berättelser och fotogra
fier. I en krympande ort är värdet av historia och kul
turarv kanske än viktigare för en hållbar utveckling
av framtidens samhälle. Men kulturarvet består inte
enbart av fysiska byggnader och miljöer. Det formas
även i hög grad av normer och ideal som skapas i
människors vardag. Beroende på vems perspektiv
som uppmärksammas synliggörs också en mängd
olika innebörder av platsers värden och betydelser.
Här är just barndomens minnen och erfarenheter
en viktig källa för kunskap om hur stadslandskap
förändras och bevaras (jämför Feldmann & Svens
son 2006) . Genom att belysa barns vardagsliv i det
förflutna och i samtiden kan viktiga och ofta förbi

I

2

sedda frågor om den ömsesidiga relationen mellan
plats- och identitetsskapande lyftas fram.
Förutom den komplexa roll som kulturarvet har
i befästandet av maktstrukturer inverkar det även
i hög grad på formandet av kollektiva normer och
ideal i konstruktioner av kulturella identiteter såsom
kön, klass, etnicitet och generation (jämför till exem
pel Graham, Ashworth & Tunbridge 2000). Jag kom
mer här framförallt att intressera mig för generation
som social kategori och den ömsesidiga relationen
mellan unga människor och kulturarvsplanering.
Vad händer när vi riktar sökarl juset mot en annan
åldersgrupp än de som vanligtvis får komma till tals
i bevarandediskussioner och kulturarvsdebatter?
Barns och ungdomars utsagor ger kunskap om
den betydelse sociala relationer och kulturella iden
titeter har i sam hälleliga förändringsprocesser. Deras
erfarenheter skapar ett slags ku lturell kompetens, en
situerad kunskap, som både formar och formas av
de platser de brukar i sin vardag. Den specifika plats
som i det följande får exemplifiera denna dialektik är
Malmberget i Gällivare kommun. 1

Fasans nostalgi
Malmbrytningens expansion från 20 ooo ton år
r888 till en miljon ton år r896 krävde en bofast ar
betsstyrka i Malmberget som helt ägnade sig åt gruv
driften. Befolkningen ökade dramatiskt under åren

Materialet för denna a rti kel bygger på muntliga intervjuer med unga (8-18 år) och äldre (5 5+) invånare i Gällivare och Malm ber
get samt med några kommunpoli tiker och tjänstemän i Gäll ivare, insamlade under en fä ltvecka i juni 2007 . Dessurom har tidnings
artiklar, skönlitteratur och statistik ana lyserats.
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På väg mot Gropen, med Focushuset i bakgrunden. Foto: Beate Feldmann 2007.
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1891 till 1900, från 147 personer till 6 000- 7 ooo
personer•. Den stora inflyttningen i området orsa
kade svår bostadsbrist vilket ledde till att en oregle
rad kåkbebyggelse växte fram i närheten av gruvan.
Ett hundratal jordkojor, skjul och enkla brädkåkar
låg till synes planlöst utplacerade över den gropiga
och steniga marken. I ett socialt reportage i Dagens
Nyheter år r 898 skildras bostadsförhållandena och
människors skiftande sätt att organisera sin vardag
i Kåkstaden.
Invändigt upprepar sig alltjämt samma tavla: en tarv
lig säng med paltor i en byrå eller dragkista, ett omålat
bord - eller ett fint nätt bohag som skär mot rummets
usla beskaffenhet - och så ej att förglömma den lilla
järnspisen och plåten i taket genom vilket rökröret leder
upp. Ibland är det tapeter, ibland tidningar och papp
stycken i stället för tapeter, ofta endast bräd- eller stock
väggar med lump och lumpor instoppade här och var i
hålor och springor. Stundom dölja snygga ytterväggar
ett kaos av paltor och smuts. En annan gång överraskas
man av att inne i ett stenrös finna ett stort snyggt rum
med förnöjda människor i och blommor i fönstren (Ro
senjus 1898. Brev från Kåkstaden. Citerad i Forsström
1973:144.)

Uppteckningar i Nordiska museets arkiv om gruv
arbetarnas egna barndomsminnen och upplevelser
från Malmbergets nybyggarepok under slutet av
1800-talet• skildrar en miljö vitt skild från senare
ciders disponentvillor och höghus. Kåkstaden var
illa beryktad och beskrevs av dåtida politiker som
Malmbergets skamfläck. Vid sekelskiftet 1900 präg
lades området av fylleri och slumbostäder, ett för
flutenhetens landskap som rymmer både likheter och
skillnader med vardagslivet för 2000-talets barn .

Malmberget var vid sekelskiftet vilda vestern, det sköts
och det skreks å slogs varstans om kvällarne, för det var
gott om de som sålde sångarröstolja, det var även en
pappershandlare som sålde skolmaterial, å begärde man
tuppen abc-bok så fick man den efterlängtade varan, där
var det rätt många jordkulor som folk bodde i då, även
av fläsklådor å dynamitlådor var det byggda små stugor,
som användes till bostad (EU 50752).
Det var inte alltid riskfritt att gå ute om kvällarna på
den tiden. Det var mycket fylla och slagsmål och många
langarkåkar. Värst var det på avlöningsdagarna som of
tast var på lördagarna (EU 50777).

Etnologen Bo G. Nilsson (1996) visar i sin avhand
ling hur arbetarminnenas berättelser om etc mörkt
förflutet var en bild som arbetarrörelsen under folk
hemsepoken använde för att bygga det nya, mo
derna välfärdsamhället med högre levnadsstandard
för arbetare. Det var även den organiserade arbetar
rörelsen i Malmberget som främst verkade för Kåk
stadens rivning.
Arbecarförening beslöt vid ett möte, jag tror att det
var år 1901, att dom skulle ränsa upp i området bland
langarkåkarna som jag förut talat om. Dom tyckte det
började gå för långt med spriten. Alltnog en dag mar
scherade arbetarna upp till området och började försik
tigt bära ut deras tillhörigheter. Sedan rev dom kåkarna
undan för undan. Jag var med och såg på. Ungarna ska
ju alltid vara med. Jag minns särskilt en av langarna som
påstod sig vara sjuk men han bars ut med säng och allt
och ställdes försiktigt på backen. Han blev omedelbart
friskt och rusade i bara skjortan, slog vilt omkring sig
och arbetarna hurrade för honom (EU 50777).

Nästan ett sekel efter att kåkstaden rivits anlitades
vid slutet av r980-talet en arkitekt för att rekonstru
era miljön inför Malmbergets hundraårsjubileum.

2

Enligt utställning på LKAB:s gruvmuseum i Malmberget.

3

Arbetarminnena är Nordiska museets mest centrala arkiv. Insamlingen av material pågick under åren 1954-69 och resu lterade
i 1990 berättelser samt fyra tusen fotografier. Skildringarna består föwtom av Gruvminnen även av bland annat Statarminnen,
Skogsarbetarminnen och Sågverksminnen (Ni lsson, B. G. 1996}.
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Kåkstaden beskrivs numera på Internet som en lokal
sevärdhet och ett turistnöje, en "livs levande kåk
stad" som man inte behöver "åka till något tredje
världens land" 4 för att uppleva. Vid julmarknader,
skolutflykter och kulturvandringar skapar platsen
en slags fasans nostalgi, en möjlighet för den unga
generationen malrnbergare att genom kopplingen
tiJI det förflutna känna tillhörighet och trygghet i sin
vardag. I sagoboken Emma i hembygden (2004) får
en nioårig flicka följa med sin mormor på en utflykt
runt Malmberget. Mormor berättar om hur det var
i samhället förr i tiden. Bland annat får Emma och
läsaren lära sig hur barnen i Kåkstaden kunde ha det
i sin vardag, en berättelse som emellertid skildrar en
annan version av förra sekelskiftets barndom än vad
utsagorna i Gruvminnen gör.
"Kåks tadsbarnen" lekte nog samma lekar som ni barn
leker i dag. Enda skillnaden var att de inte hade lika
många dyra och fina leksaker som ni har, sa mormor. De
barnen tillverkade säkert sina egna leksaker av kottar,
scenar och annat material som de kunde hitta . Det lät
väldigt spännande, tyckte jag! (Isaksson 2004).

18-åriga Lotta berättar om när hon som barn fick
följa med sin farmor på ärenden runt om i Malm ber
get. Hon har minnen av butiker och byggnader som
hon förbluffat konstaterar vittnade om ett helt annat
samhälle än det hon lever i nu.
När jag var liren då gick jag med min farmor när hon
gjorde ärenden i Malmberget. Då gick jag till posten och
till banken och en godisaffär som låg där[...] Jag gillar
att titta på gamla bilder på hur Malmberget har sett ut.
Bara det att dom har haft tre biografer i Malmberget är
helt obegripligt för mig, och helt obegripligt att det har
varit två badhus en gång i tiden (Lotta 2007-06-u).

Genom att minnas de platser som var viktiga för oss
i barndomen kan vi i tanken återvända till dem och
därmed väcka liv i det som den norska sociologen

4

Odrunn Saeter (2003) kallar "minnessteder". Den
betydelse som dessa platser haft för oss som barn
fortsätter att påverka oss och inverkar på hur vi se
nare i livet orienterar oss i rummet. Men det är inte
bara våra egna barndomsupplevelser som formar oss
i vår identifikation och platsupplevelse. Även tidi
gare generationers erfarenheter ger oss kunskap om
samtiden, sett i ljuset från det förflutna. Äldre män
niskors berättelser om ett svunnet folkliv i Malm
berget, med kåkstad och aktivt kulturliv, är något
som dagens barn och ungdomar inte har några egna
minnen av. I den unga generationens identifikations
processer står valet, något förenklat, mellan att åter
skapa en historisk epok i en version som ofta formas
av nostalgi, eller att genom en typ av kulturell am
nesi ta avstånd från och spjärn emot dess normer och
ideal. Det senare konstitueras av en strävan att skapa
något annorlunda och självständigt där oberoendet
mot tidigare generationer kommer till uttryck. För
hållande mellan minne och glömska är komplext.
Men även i den unga generationens identifikations
process är berättelser om det förflutna av scor vikt
och behöver brukas på ett konstruktivt och demo
kratiskt sätt. Såväl nostalgi som amnesi handlar om
makt och motstånd, om vem som ges företrädet att
tolka eller förneka det fysiska och mentala kultur
arvet och om hur detta påverkar konstruktionen av
kulturella identiteter och sociala relationer.

Gettot i fokus
I kommunens bevarandeplan nämns Bolags- och
Johannesområdet och deras historiska betydelse för
M.almbergets identitet. Men i samtalen med ungdo
mar är det en annan del av samhället som lyfts fram
som värd att bevara. Visserligen nämns disponentvil
lan och de omgivande byggnaderna som vackra his
coriska platser men i första hand är det "gettot",

hrtp://www.svmc.se/upload/MC-Folker/PDF-er/gamla/Kakstan3-o4.pdf
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Focushuset med flaggor, 1990-ta l. Gellivare bildarkiv.

det vi ll säga Focusskrapan och dess omgivning, som
bedöms som karaktäristiskt för Malmbergets. På
1950-talet påbörjades stora fysiska förändringar i
samhället, påverkade dels av gruvdriften och dels
av planerade centrumförnyelser i Malmberget. Ett
nytt köpcentrum med det höga Focushuset byggdes
och vittnar om byggnadsnämndens vision att förtäta
samhället och skapa en "bättre stadsbild" där invå
narna fick kortare väg till de moderna servicefunktio
nerna (Forsström 1973). Med det 13 våningar höga
Focushuset befäste Malmberget under r9 50-talet sin
tätposition före Gällivare som "den nya tidens sam
hälle" (se Holmberg i denna volym). Malmbergets
expansion och den positiva malmbergsandan karak
täriserade samhället och tog sig fysiskt och kulturellt
uttryck i ert moderniserat centrum där människor
kunde mötas i sitt sociala och kulturella engagemang
för orten.
Hur kunde Malmberget, under några decennier
i slutet av 1900-talet, såväl fysiskt och ekonomiske
som socialt och kulturellt, omvandlas från ett mo
derne och framgångsrikt samhälle till en ort som idag

5
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framställs som "förslummad" (se Olsson & Storm i
denna volym) med ett "getto" ti ll centrum? I Malm
berget bor numera de människor som inte har råd att
köpa eller bygga ett hus längre borr från detta risk
samhälle där det sprängs och rivs och där framtiden
är oviss. I centrum finns inte längre några självklara
mötesplatser för bolagsfolk, kommunpolitiker och
representanter för arbetarrörelsen. I stället är det
människor i samhällets periferi som möts här. Enligt
flera informanter är det w1gdomar, pensionärer, flyk
tingar och narkomaner som brukar Ma lmbergets
centrala delar, sociala grupper vars samhälleliga sta
tus kan betecknas som låg. Lotta och Anna berättar
om hur de upplever området och dess brukare:
L: Umgås man med folk som har lire tvivelaktiga intres
sen då är man på Bergmansgaran i Malmberger. Där
bor det bara alkisar och pundare och migrarionsverker
har en massa [lägenhererl. Der är som ert getto .. . err
minigerro.
A: Där vill man inte så gärna vara och knata själv.

L: Nej gud, man vill inte gå igenom där själv på kvällen,
och mitt på dan . Jag ha r hört folk som inre fått lägenhet
nån annanstans, bara fån lägenhet på Bergmansgatan,
som har haft yxor i dörrn när dom kommit hem . Och
alkisar som har legat utslagna i trappen (2007-06-n) .

För de ungdomar som tillbringat m ycket av sin var
dag i Ma lmbergets centrum framstår tanken att vär
na Focushöghuset ändå inte lika absurd och otrolig
som för äldre. Detta område som för några decennier
sedan karaktäriserade Malm berget som ett modernt
samhälle med social och kulturell status beskriver
alltså Lorta och Anna som "gettot". För dem är det
trots allt en viktig plats som de rycker är värd att
bevara. En ligt dem symboliserar området det speci
fika med Malmberget, det som faktiskt skiljer detta
samhälle frå n centralorten Gällivare.

Derra framkommer, om än korrfarrar, även i Gällivare kommuns och Riksanrikvarieämberers kulrurmiljöanalys.
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L: Der känns lire tråkigt om det försvinner för det är ju
ändå rätt mysigt där.
A: Man är ju liksom ensam nu, solitär .. .

L: När dom började bygga alla betonghus på 60-ra let,
Focushuset och den där lilla lådan som är runr corger i
Malm berget.
A: Jag gillar lite den känslan i Malmberget.
L: Det är liksom ödsligt, lite hårt och lite kalt, der är lire
avkrok. Det är lire speciellt, Gällivare är ju liksom så
vanligt, för alla (2007-06-n).

Anna skildrar i en fotobok sin vardag i Gällivare
och Malmberget.6 Hon har bland annat fotograferat
övergivna hus, dock finns inte någon av de byggna
der som lyfts fram i kommunens bevarandeplan med
i boken. I stället är det industrilokaler och r970
talshus som får beskriva den unga kvinnans iden
titet och hembygd. Hon avbildar sig själv och sina
vänner i miljöer där natur möter kulrur; en bil som
åker genom en snötäckt bygata, eller två unga män
gåendes längs järnvägsspåret. Ett mittuppslag visar
Gropen medan en annan bild har motiv av berg och

Focushuset och centrum, ca 2000. Gellivare bildarkiv.

6

Boken är ett projekr- och examensarbete vid gymnasieskolan i Ma lmbcrger.
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sjö, där kraftledningar är en integrerad del av land
skapet. Den lilla fotoboken avslutas med en bild av
ett övergivet vardagsrum. Här har putsen rasat från
väggarna och mitt i rummet står ett trasigt badkar
tillsammans med en TV. I all sin enkelhet har denna
bok mycket att berätta om hur unga människor for
mar sin identitet i samspel med rumsliga strukturer.
I sin identifikation förhåller de sig inte bara till den
framtid som väntar utan i hög grad även till känslan
av ett förflutet.
Internationell forskning om barns platser och
landskap har på senare år fått stor betydelse för så
vä l sociologiska som geografiska studier (se till ex
empel Holloway & Valentine 2000 och Christensen
& O' Brien 2003 ). Gunilla Hallden är professor i pe
dagogik och verksam i ett projekt som rör barndo
mens innebörd i det senmoderna samhället. I detta
sammanhang diskuterar hon hur platsbegreppet kan
användas i olika analysingångar för den moderna
barndomens innebörder. Frågor om globaliseringens
inverkan och relationen mellan globala och lokala
processer undersöks ur barn- och ungdomsperspektiv
och visar att barn organiserar sin vardag på bestäm
da platser och att denna organisering påverkas av
artefakter som är globala fenomen (Hallden 2005) .
Detta resonemang kan ge vidare kunskap om barns
vardag i Malmberget. Globala processer påverkar
den utökade gruvdrift som har till följd att Malm
bergets folkliv begränsas både fysiskt och socialt.
I och med detta riskerar lokala värden att bli bort
glömda och homogeniseringen av kulturella identi
teter och sociala relationer att komplicera barns och
ungdomars idencifikationsprocesser. Samtidigt bör
den inverkan som globaliseringen har på kulturella
aspekter i människors vardag inte enbart beskrivas
i negativa termer och kopplas ihop med kulturella
identiteters undergång där mångfalden ersätts av en
homogeniserad, västinfluerad konsumtionskultur.
Globaliseringsprocessen är mångtydig och homoge
niseringen kan även verka medföra en ständig, eller
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till och med intensifierad, kulturell heterogenisering,
där traditionella identiteter omformas och återska
pas i samtida kontext (Meyer & Geschiere 2003).

Barns riskkompetens
En av Malmbergets centrala platser som tydligt
framträder i barndomsberättelser från andra hälften
av 1900-talet och början av 2000-talet är Kaptens
gropen, i folkmun kallad Gropen.
Gropen har man en särskild känsla för, eftersom der
är ens barndomshem. Gropen upptar hela Stenbacken.
Från att ha varit ett fu lt och stenigt område vart det
ett av Malmbergets aUra vackraste och finaste områden.
Där fanns administrativa byggnader, kyrka, läroverk
och badhus. Allt var omgivet av parker och vackra sten
murar. Nu finns ingenting, absolut ingenting kvar, inte
ett nå' (Johansson 1996:7}.

Det finns en tydlig kontinuitet vad gäller minnen
mellan generationer och den betydelse Gropen har
och har haft för människor i olika åldrar. I 99 5
hade en utställning premiär i Malmberget där ett
stort antal personer mellan sju och 80 år hade målat
sina känslor och funderingar kring Gropen. Dessa
bilder hängdes upp längs med avspärrningarna och
gav exempel på Gropens betydelse i vardag och i
framtid. Någon tyckte till exempel att gruvhålet
skulle kunna användas för bungyjump medan an
dra hade målat det monster som kunde förklara
varför det mullrade så i Gropen om kvällarna (Rid
derström, I 9 9 5). I skriften Vid kanten av Gropen
berättar Hilding om sina barndomserfarenheter av
och framtidstankar om Gropen. Helst vill han att
Gropen visas upp och görs tillgänglig för turister.
Att gå tvärs över Gropen på en hängbro skulle vara
en hisnande upplevelse som visade på dess storhet,
menar Hilding (Johansson 1996:7}. Detta specifika
förhållningssätt till Gropen och de sprängningar och
jordskred som är anledning till dess rörelse har sedan
flera decennier varit en del av de boendes vardags

Flygbild av Gropen. 1970-tal. Gellivare bildarkiv.
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liv. Författaren Björn-Erik Höijer har i fyra romaner
skildrat sin barndom i gruvsamhället Malmberget.
I hans berättelser är Gropen och dess faror i hög
grad närvarande. Som ung pojke plockade han blå
bär i det gruvlandskap där risken för ras var stor och
där stenar slungades iväg vid sprängningar, farligt
nära människorna.
Bing bang bång!

(www.lkab.com). Dessa händelser uppmärksammas
i ett flertal artiklar i såväl lokal- som rikspress. Här
ger människor både uttryck för en vana att anpassa
sig till malmbrytningen och dess påverkan på deras
vardagsliv och för ilska och rädsla över det de upp
lever. Den specifika känsla som Gropen framkallar
är något man i generationer har lärt sig att leva med
och förhålla sig till i sin vardag.

Så kom han loss. Skrikande hasade han sig utför tippen
och började springa i det vanvettiga hoppet att hinna
undan. Han skuttade vilt över stenar och buskar och
gropar och tuvor. Undan, undan! Skräcken hade bytts ut
mot en oresonlig ångest (Höijer [1950)1970:175).

Ja det är ju ljte så här Tjernobylkänsla, för det är ju
ingen som är där, och det går ju vägar fram till Gropen,
bilvägar som bara har gått av och hus som bara står
tomma. Det är lite spökstadskänsla, det är lite konstigt
över det där, det är som att folk bara har lämJ1at det
hux flux fastän dom inte kan ha gjort det. Det är ju inte
som att dom sa " i morrn ska vi spränga i Gropen och då
faller ert hus eventuellt ner", det var ju inte så. Så det är
lite konstigt (Anna 2007-06-rr).

Även i mina samtal med en grupp åttaåringar vid
Gunillaskolan i Malmberget7 framkommer en stän
digt närvarande rädsla att Gropen ska rasa. Samti
digt betonar barnen att denna rädsla var starkare när
de var yngre. Nu har de vant sig vid att det spränger
i berget varje natt klockan tolv, säger de. Trots bar
nens låga ålder ger de uttryck för ett slags realistisk
riskmedvetenhet om vad som pågår runt omkring
dem i vardagen. De har sett hus rivas i närheten och
de vet att hus har flyttats .
Under bara ett par månader i början av 2007 re
dovisar LKAB på sin hemsida sex stycken så kallade
seismiska händelser i Malmberget. Dessa händelser
uppmätte mellan 1,8 och 2,9 magnitud på Rich
terskalan och kom att resultera i "olägenheter för
kringboende". Seismiska händelser väntas förekom
ma då och då i Malmberget, "de kan kännas obehag
liga, men förväntas erfarenhetsmässigt inte ge några
skador på hus eller infrastruktur" meddelar LKAB

Annas uttalande visar hur det formas en riskkom
petens genom att leva nära Gropen, som paradoxalt
nog även ger uttryck för nostalgiska berättelser om
en harmonisk barndom som försvunnit såväl i tid
som i rum. Gabriella Olshammar skriver i denna vo
lym om de ambivalenta känslor som Gropen väcker.
Samtidigt som den har gett upphov till att många
människor fått flytta ifrån sina hus och se sin hem
bygd försvinna är den en plats för upplevelse och
spänning. Med sina avspärrningar och riskfyllda
schakt är Gropen idag närmast kultförklarad.
Barnen i Gunillaskolan tror att deras skola i fram 
tiden kommer att rivas och att "Malmberget kanske
försvinner". En flicka har dock uppfattat det pågå
ende arbetet med att fylla igen Gropen och tänker
sig därmed en framtid där nya hus byggs på plat
sen.8 Oavsett ålder beskriver ett flertal boende hän
delserna i Malmberget i termer av att "Gropen kom
mer" eller att "Gropen är på väg". Därmed sätter

Hela rymden gungade. Det var som om handen hållit
den största av spelpinnar och snott den runt i den väldi
gaste av trianglar. Förfärliga vibration.

7

Gunillaskolan cogs i bruk 1967 ocb var d å en högs tadieskola. Numer innefattar verksamheten förskola och å rskurser 1-9.
Dessutom är kommunens särskola inregre rad i skolan (www.gel livare.se).

8

Se O lshammars artikel för vidare information om LKAB:s ifyllning av gropen.
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de ord på Gropens dynamik och de kontinuerliga
förändringar som karaktäriserar livet i Malmberget.
Kanske är det just denna riskkompetens och prag
matiska medvetenhet om samhällets föränderlighet
som genom generationer (om)formar den så kallade
malmbergsandan.

Malmbergsandan
Parallellt med Gropens framväxt på 1970-talet kom
Malmbergets expansion att minska drastiskt med
an Gällivares befolkning och status som centralort
ökade. I samtalet med ungdomar i Gällivare kom
mun framkommer en tydlig medvetenhet om denna
statusförskjutning mellan samhällena .
Malmberger har ju förändrats, det var ju som Gällivare
är idag, det har liksom bytt plats. Malmberger var ju
liksom "stället" och från början så var ju Malmberget,
hade mer status när dom började bryta malm där, det
hade ju en egen näring. Gällivare var ju bara en socken
(Lotta 2006-06-n).

Men den åtskillnad i identitet mellan "malmbergare"
och "gä llivarebor" som ofta synliggörs av äldre per
soner tonas ner i intervjuerna med barn och ungdo
mar. Enligt den yngre generationen är deras hembygd
ett enat samhälle. Oavsett om de bor i Gällivare eller
Malmberget definierar de sig själva och andra som
Gällivarebor. För ett par flickor i tioårsåldern spelar
det inte så stor roll om Malmberget försvinner. En
ligt dem är Gällivare och Malmberget lika och det
gör egentligen ingen skillnad var man bor, eftersom
man ändå säger Gällivare generellt. För dessa flickor
är det "viktigast att man har någonstans att bo".
Unga människor ser uppdelningen mellan orterna
mer som en konstruktion upprätthållen av boende
födda tidigare än 1960-talet.

9

L: Näää, det är inte uppdelar. Förr, alltså på 50-talet, 60
och 70, då var det mera sådär att "Jag bor i Malm berget"
och "Jag bor i Gällivare" och "Jag bor i Koskullskulle".
Då var det mer så och det kunde vara stridigheter mellan
ungdomar sinsemellan (Lotta 2007-06-n ).

Lotta menar att gymnasieskolan i Malmberget9 är en
av anledningarna till att mångfalden av och motsätt
ningen mellan identiteter har minskat. Någon saknad
eller nostalgi över denna förändring finns heller inte
hos de unga. Det verkar i stället som att det är först
när man flyttat ifrån samhället och som vuxen sedan
återvänder, med kropp eller tanke, som minnena av
det som försvunnit präglas av sentimentalitet.
Fortfarande drömmer jag ibland om det rivna huset på
Tingvallsgatan 37. Jag kan vandra genom rummen i ta n
ken och minnas tapeter, fönste1; korkmattor och fram
förallt de olika rummens doft, på samma sätt rusar min
tanke hem igen omedelbart när jag in min vardag stöter
på dofter som fanns i huset. Garaget, tvättstugan, pann
rummet, köket, TV-rummet, alla har lämnat kvar lukt
nycklar i min hjärna och dörrarna slås upp på vid gavel
när nycklarna sätts i låset. [ ...] Men även om jag både
kan minnas och sväva i fantasin så grumlas bilderna ef
terhand. Jag är utflyttad - inte längre Malmbergare. Det
jag har upplevt som katastrof för samhället har andra
förlikat sig med. De föds, lever och älskar vid rasrisk
stängslet och är inte intresserade av att höra en utbölings
nostalgiska tillbakablickar (Lindqvist 1995 :120-12.1).

För de ungdomar som bor i samhällena idag är käns
lan av tillhörighet alltså mindre komplicerad än för
utflyttade Malmbergetsbor. Att komma tillbaka till
en försvinnande ort, en hembygd som drastiskt har
förändrats, kan skapa en större känsla av utanför
skap än för de ungdomar som skapar sin generations
version av malmbergsandan. De definierar sig som
Gällivarebor där uppdelningen mellan de olika sam
hällena inte längre är av betydelse för deras iden-

Välkommaskolan är Gällivate kommu ns enda gymnasieskola, med över 900 elever fr.1 n hela kommunen och r3 nationell a pro
gram samt det indi viduella programmet. Dessutom tar man emot elever från hela Sverige ti ll sitt alpina riksidrottsgymnasium och
sitt borrteknikgymnasium (http://www.gellivare.se/templates/Page__1469.aspx).
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tifikation. Samtidigt reproducerar de emellertid den
immateriella riskkompetens, den specifika malm
bergsanda, som så starkt betonas i äldre generatio
ners berättelser.

Barndomsperspektiv i planeringen
I Gällivare kommun bor det närmare 19 ooo invåna
re. Av dessa är cirka 3 400 i åldrarna 5-19 år. Ande
len barn upp till 15 år har minskat från 19,1 procent
till 16,2 procent mellan 1990 och 2006, medan an
delen äldre (65+) har ökat under samma period från
14,6 procent till 21,3 procent. Sedan 1986 har den
totala folkmängden i kommunen minskat med 28
procent (www.regionfakta.com). Den statistik som
finns tillgänglig på Internet gör dock ingen uppdel
ning mellan Gällivare och Malmberget. Procent och
antal gäller för hela kommunen, vilket gör en analys
av skillnader och likheter mellan de båda samhällena
omöjlig. Det går alltså inte att på detta sätt ta reda
på fakta om huruvida ungdomar väljer att stanna i
Malmberget eller att flytta till Gällivare. Men det är
gymnasieskolan i Malmberget som med sina drygt
900 elever lockar hit ungdomar inte bara från Gäl
livare utan även från Luleå. Och det var till sport
hallen i Malmberget som Idol-Markus för något år
sedan kom och höll en konsert som enligt ungdo
marna själva var den mest välbesökta de någonsin
upplevt. Att lägenheterna är billigare i Malmberget
än i Gällivare är också en faktor som underlättar för
unga människor att bosätta sig här. Men på grund av
bostadsbristen finns det knappt några lediga lägen
heter kvar i Malmberget. Trots att Focushuset ser illa
underhållet och övergivet ut är det fullt bebott, enligt
vice ordförande i barn-, ungdoms- och kulturnämn
den Karl-Erik Taivalsaari (2007-06-14).
Skolor och fritidsverksamheter för barn och ung
domar är viktiga faktorer för vidmakthållandet av
en god livsmiljö i Malmberget. I skriften "Tre Sam
hällen, en tätort. En nödvändig helhetssyn för 2000
talet" (okänt årtal), utgiven av Gällivare kommun,
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citeras kommunfullmäktiges inriktningar för fram
tidens tätort från 1996. Här beskrivs visionen för
Malmberget som ett vidareutvecklat utbildnings
och kulturcentrum dit all högre utbildning ska kom
ma att lokaliseras. Med tanke på de ändamålsenliga
lokaler som finns anses Malmberget passa bra som
centrum för mässor och större utställningar. Kanske
kan denna vision för det nya millenniet motivera
varför kommunens gymnasieskola, särskola och
sporthall finns kvar i centrwn av Malmberget, trots
det faktum att LKAB i framtiden kan komma att ta
även detta område i bruk för den utvidgade gruv
brytningen. Att kommunens fastigheter och anlägg
ningar i detta område är värderade till en miljard
kronor förklarar förmodligen än mer kommunens
önskan om att marknadsföra Malmberget som ett
attraktivt kulturcentrum. (Se Olsson & Storm i den
na volym.)
Parallellt med denna vision finns emellertid farhå
gorna om Malmbergets förslumning och utarmning.
Samtidigt som Malmbergets långsamma avveckling
stillsamt konstateras beskrivs Gällivares framtid av
kommuntjänstemän och politiker som allt ljusare
och den yngre generationens engagemang som "en
framgångsfaktor" för ett hållbart samhälle i framti
den. Statistiken visar att ungdomars utflyttning från
Gällivare har minskat, vilket ses som ett hoppfullt
tecken för centralortens utveckling. Stora investe
ringar görs i gruvdriften av de båda bolagen LKAB
och Aitic, vilket väcker en optimism och en vision
om att "bygga ett nytt samhälle" i centrala Gälli
vare (Berg 2007-06-13). Vice ordföranden i barn-,
ungdoms- och kulturnämnden ger uttryck för att en
växande framtidstro finns i samhället parallellt med
en sorg över det som gått förlorat.
Det som håller på att hända mentalt hos oss, från en pes
simism med utflyttning, gruvan har gått sisådär, nu är det
en stor optimism, nu finns det en möjlighet att överleva
här för att gruvan går så bra. Så i det här samtidigt att ett
samhälle läggs ner, så finns det fantastiska möjligheter
att det byggs upp nåt nytt också. Det är en utmanjng för

oss som politiker, att bygga upp ett nytt samhälle. Så det
finns både och så att säga. Vi lever både med att skapa
något nytt samtidigt som att något ska läggas ner. (Det
är] viktigt att ha respekt för att det kommer finnas en
sorgeprocess som kommer vara ganska länge skulle jag
tro. Men utvecklingen går så att, gruvan är vårt bröd,
så om vi inte gör det så, ja då finns det inget att leva av
på sikt. Men den är smärtsam den processen, det blir en
långsam utsmältning av det här samhället. Man löser
bara in det man måste, för företagsekonomiskt går det
inte att försvara (Taivalsaari 2007-06-14).

Trots viljan och ambitionen hos både politiker och
tjänstemän vid barn-, ungdoms- och kulturnämn
den i Gällivare kommun att göra ungdomar mer
delaktiga i planerings- och beslutsprocessen, finns
det en osäkerhet om hur detta ska gå till. Det finns
både ett ungdomsråd och en ungdomskonsulent i
kommunen. Ändå verkar den riskkompetens och
förändringsmedvetenhet som barn och ungdomar
i Malmberget ger uttryck för inte ha nått fram till
kommunpolitiker och tjänstemän i Gällivare.
Många är nog inte medvetna ens om att deras barn- och
uppväxtmiljö kommer att finnas i en grop, <ler är dom
inte. Inte barn i alla fall (Taivalsaari 2007-06-14}.

Etnologen Barbro Johansson visar i sin forskning
att det finns flera anledningar till att ta hänsyn till
barns erfarenheter och utsagor i planeringsproces
sen. Bland annat är det ett faktum att det är barn
och ungdomar som under längst tid ska forma sin
vardag under de förutsättningar som stadsplanering
en erbjuder (Johansson 2006). Kulturarvet berör på
olika sätt även den yngre generationen, inte minst
i deras förståelse för platsens och sin egen historia.
I Gällivare agerar stadsarkitekten och tidigare mu
seichefen för att förverkliga iden om en dynamisk
stadsmodell. Genom att bygga upp ett Malmberget i
miniatyr blir det möjligt för barn och vuxna att med
hjälp av flyttbara hus och föremål skapa en person
lig modell av de barndomsmiljöer som inte längre
finns kvar. Där kan de också pröva visioner för hur
samhället kan komma att se ut i framtiden (Arnqvist

2007-08-23). En sådan modell belyser relationen
mellan kulturarv och planering. När platsens histo
ria knyts till nya generationers berättelser ges deras
tolkningar mening i planeringen av framtidens sam
hälle (jämför Svensson 200 5). Det som är nutid idag
kommer ofrånkomligt att vara historia i morgon och
ha stor betydelse även för unga och för ännu ofödda
genera tio ner.

Generationsperspektiv på kulturarv
Globala strukturella förändringar påverkar det lo
kala livet i Malmberget. Stora delar av samhället
omformas, Gropen växer och centrum krymper.
I sökandet efter kulturarvets roll i dessa stora för
ändringar är det viktigt att rikta sökarljuset mot så
väl yngre som äldre generationers brukare. I den här
artikeln har jag visat hur ett generationsperspektiv
på kulturarvsprocesser kan belysa andra frågor än
de som vanligtvis lyfts fram i diskussioner om vad
som är värt att bevara för framtiden. I samtal med
unga människor i Malmberget framkommer att den
riskmedvetenhet som de besitter inte är någon ny
företeelse utan en kulturell kompetens som har levt
vidare i generationer. Gropen och gettot är platser
som ges stora värden i unga människors utsagor om
Malmberget. Det är i dialektiken mellan historia och
samtid som de formar sin identitet och känsla av till
hörighet. De både väljer bort och väljer nytt bland
minnen och erfarenheter i sin generations skapande
av sin hembygd.
Denna unga generation invånare i Gällivare kom
mun förhåller sig till ett samhälle i det förflutna som
de inte har varit delaktiga i och inte har några egna
minnen av, men som genom berättelser och bilder
återskapas i vardagen. De miljöer som var tidigare
generationers barndomsplatser har försvunnit och
dagens barn och ungdomar kan ta del av dem en
bart genom äldre personers minnen och upplevelser
(jämför Arvastson 2003). Men den unga generatio
nen har även egna erfarenheter och minnen. Deras
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berättelser och bilder är viktiga inte bara för dem
själva utan även för kommande generationers rela
tion till Malmberget, oavsett vad som sker med sam
hället i framtiden.
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Historiseringen av Malmberget
INGRID MARTINS HOLMBERG

"Stories about the past have power and
bestow power" (Leonie Sandercock 1998).

enna artikel handlar om kulturarvsproces
sernas infrastruktur och det intresse som
finns och har funnits för Malmbergets kul
turmiljöer. Kulturarvsprocesserna i sig själva utgör
ofta en obeaktad resurs i planering och förändrings
arbete. Artikeln ställer frågor om de olika samman
hang där ett intresse för Malmbergets kulturmiljöer
har uppkommit, vilka utsnitt av Malmbergets kul
turmiljöer som intresset har riktats mot, samt vilket
slag av historia som har tillskrivits utsnitten, det vill
säga hur orten har historiserats. Redan omedelbart
behöver det sägas att grannorten Gällivare har va
rit föremål för ett mer omfattande intresse än orten
Malmberget, men också att det är just relationen
mellan orterna som har visat sig vara av central bety
delse för orternas respektive identitetskonstruktion.
Artikeln analyserar därför båda orternas historise
ring, och ringar utifrån denna analys in några pro
blemställningar som den framtida planeringen kan
behöva förhålla sig till.
Gällivare och Malmberget står på flera sätt i en
mycket nära relation till varandra. På inflygning
söderifrån ser man dem som siamesiska tvillingar
badande i en ocean av granmyrar, de ligger intill
varandra och griper in i varandra, men är ändå
tydligt åtskilda. En rundtur genom båda samhäl
lena bekräftar det vi sett från ovan: Gällivare och
Malmberget hör ihop, men de är inte samma, och
just deras olikhet upprätthålls i berättelse efter be
rättelse under vår sightseeingtur. Utgångspunkt be
höver därför tas i att de båda orterna har en stark
och komplex relation sedan lång tid. Orterna verkar
också gå en gemensam framtid till mötes. Eftersom
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den planerade malmbrytningen i Malmberget med
för att i stort sett hela orten måste flyttas, kommer
grannorten Gällivare med nödvändighet att påver
kas. Orten Gällivare kommer att bli både förtätad
och utbyggd vare sig det sker genom förflyttning
av (hela eller delar av) den befintliga bebyggelsen,
genom konventionell nybyggnation, genom kombi
nationer av dessa alternativ, eller genom att också
grannområdet Koskullskulle berörs. Undersökning
arna av kulturarvsprocesser rörande kulturmiljön
kan därför inte begränsas till Malmberget, utan man
behöver i stället granska kulturarvsprocesser i både
Malmberget och Gällivare. (Koskullskulle, "Kul
len", har en i detta sammanhang mindre betydelse
och lämnas utanför undersökningen.)
Malmberget och Gällivare har en alldeles speciell
strukturomvandlingsproblematik, en problematik
som beror på att orterna på var sina sätt är historis
ka konsekvenser av gruvnäringen. Industrin har givit
samhällena existensgrund och välstånd mitt i myr
marken, men den har ständigt både givit och tagit.
Idag har den punkt nåtts då malmnäringen kommer
att utplåna en lejonpart av Malmberget, det samhäl
le som den själv givit upphov till. Samtidigt är det
just konjunkturuppgången inom malmnäringen som
utgör grundvalen för fortsatt existens och utveckling
inom regionen, och den fortsatta malmbrycningen
är därför efterlängtad trots de stora konsekvenserna
för orten Malmberget. I denna komplexa situation
där det be.fintliga Malmberget står inför en, som det
verkar, förutbestämd utplåning (dock utan tidsplan)
är en av kärnfrågorna hur Malmbergets kulturmil
jö ska betraktas och bedömas. Vad ska sparas och

bevaras? Vad anses ha flyttbara kvaliteter? Vad har
väckt intresse och engagemang, och ansetts värt att
slå vakt om och att kämpa för? Dessa frågor måste
hanteras varsamt och noggrant, och för att kunna
besvara dem krävs också konkreta undersökningar
av hur den befintliga kulturmiljön upplevs, förstås,
värderas och hanteras, såväl i samtiden som hur den
använts och upplevts tidigare.
I andra artiklar i denna volym har bland annat
gruvan, Gropen och gettot behandlats som viktiga
men ofta förbisedda kulturmiljöer. Denna artikel av
ser att belysa frågan om vilka delar av kulturmiljön
som redan är etablerade som kulturarv. Kulturarvs
processernas infrastruktur omfattar den offentligt
finansierade kulturmiljövården, lokala museer och
hembygdsföreningar, men överskrider dessa etable
rade sammanhang och inbegriper till exempel även
lokalhistorisk litteratur eller andra former för orts
presentation. Detta inklusiva perspektiv medger att
såväl gemensamma och långvariga, som enskilda
och mer tillfälliga föreställningar om kulturmiljön
som kulturarv kan belysas. Undersökningen använ
der det analytiska begreppet "historisering" som
tydliggör hur materialiteten och det förflutna sam
manlänkas i berättelser som har sin hemvist i spe
cifika sammanhang (Holmberg 2006a). Genom en
analys av historiseringar kan dessa miljöer, berät
telser och sammanhang identifieras. Det kan vara
både positiva förhållningssätt (likt det som Olsson
och Storm i denna volym diskuterar som "nyurba
nism "), neutrala förhållningssätt, eller till och med
negativa förhållningssätt.
Denna artikel kommer först att belysa hur Gäl
livares och Malmbergets identiteter är ömsesidigt
relaterade tiJI varandra. Därefter analyseras histori
seringen av Gällivare och Malmberget med avseen
de på tematik. Till sist diskuteras hittills obeaktade
uppgifter som kan bidra till ett annat slags av histo
risering av Gällivares och Malmbergets kulturmiljö
- en historisering som skulle kunna öppna för nya
perspektiv på orternas identitet och som på så sätt

skulle kunna utgöra en ny utgångspunkt för plane
ringen av den framtida kulturmiljön.

Orterna som motsatspar
Gällivares och Malmbergets identiteter står i rela
tion till varandra på så vis att de ofta spelas ut som
motsatspar. Detta förhållande har lång kontinuitet
och är en komplikation i det konkreta och hållbara
planeringsarbetet rörande orternas kulturmiljö. För
att ta två exempel: medan den så kallade "malm
bergsandan" sägs ha skapat handlingskraftiga al
lianser på den ena orten, har den också skapat en
osynlig men skarp gräns gentemot grannorten (och
gränsen verkar åt båda hållen). Detta kan visserligen
vara en generationsbunden uppfattning som mins
kar i omfattning och styrka (se Feldtman i denna an
tologi), men den kan också genom sin förankring i
en stor mängd berättelser fortsätta att vara verksam
under lång tid.
Åtskillnaden betonas också i berättelsen om orter
nas höghus. Under ett fåtal år byggdes höghus i både
Malmberget och Gällivare. Det är lätt att tolka hög
husen som exempel på efterkrigstidens framtidsopti
mism, snarlikt manifesterad på ort efter ort runt om
i Sverige. Men den lokala berättelsen är annorlunda.
Där poängteras att höghuset på torget i Malmber
get byggdes först, att orten Gällivare därefter, och
som en direkt konsekvens av just grannorten Malm
bergets höghus, lät bygga sitt Tempohus. När sedan
Gällivares höga Tempohus väl stod klart lät Malm
berget uppföra den allra högsta byggnaden, det så
kallade Focushuset, om hela r 3 våningars höjd.
I den lokala berättelsen hör alltså byggnaderna
ihop för att de tillkommit som reaktioner på var
andra, inte för att de speglar nationell framtidsopti
mism. Men, och det är viktigt att påpeka, berättel
serna konstruerar också en antagonistisk opposition
som spelar ut orterna mot varandra. Detta exempel
antyder förhållanden som kommer att belysas yt
terligare i denna artikel, men tjänar också som il-
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lustration av hur berättelserna själva upprätthåller
maktrelationer mellan sociokulturella grupper och
rumsligheter - berättelserna kan alltså inte tas för
att vara "naturliga" eller "neutrala" (Said 1978;
Gregory 1994). Med Leonie Sandercocks formule
ring: "Stories about the past have power and bestow
power" (Sandercock 1998:1). Höghusexemplet visar
också att berättelserna kontinuerligt ger form åt ma
terialiceten -- just därför behöver berättelserna ges
plats i undersökningar av kulturmiljöns betydelse.
Vilka är de dominerande berättelserna om orternas
förflutna? Hur byggs förestäl lningen om åtskillnad
upp? Vilka alternativ kan spåras?

Den gränsöverskridande konsten
Det sannolikt mest centrala sammanhanget för
historisering av Gällivare och Malmberget utgörs
av Gellivare sockens hembygdsförening, i fortsätt
ningen kallad "hembygdsföreningen ". Hembygds
föreningens verksamhet sträcker sig bakåt till 1937
då den bildades "på grund av rivningarna för barn
rikehusen". Sedan dess har hembygdsföreningen
utgjort navet i en mängd olika kulrurarvsrelaterade
frågor inom Gällivare socken, vilken innefattar båda
orterna Gällivare och Malmberget. Föreningen,
som idag har 480 medlemmar (att jämföra med ca
600 medlemmar år 1980), upprätthåller en mycket
omfattande och central del av Gällivare kommuns
kulturverksamhet: bland annat årliga arrangemang
kring de stora helgerna (minst åtta stycken), histo
rievandringar i Gällivare, drift av fastigheten och
sameboplatsen Aborrträsk några mil utanför Gäl
livare, betydande förläggarverksamhet på temat
Gällivare och Malmbergets förflutna, och vård av
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föreningens byggnader och samlingar. Byggnaderna
och samlingarna är Gellivare hembygdsområde med
sina byggnader, samt Gellivare museums samlingar.
Dessa sistnämnda delar av verksamheten ska här fo
kuseras. '
Den mest uppenbara och syn liga av verksamhe
terna är hembygdsområdet vid älven i Gällivare, där
hembygdsföreningen har samlat äldre byggnader
från trakten ända sedan fören ingen startades. Om
rådet hyser flera olika slags byggnader, men mest
intressant i detta sammanhang är konstnärssamen
Skums ateljekåta, "engelska baracken" (en annan
än den engelska baracken i Malmberget) samt Ett
öreskyrkan/Lappkyrkan. För närvarande planerar
man att upplåta mark inom hembygdsområdet åt
den rivningshotade Tuoddarvillan som står i Bolags
området i Ma lmberget. Tuoddarvillan är lokalt känd
genom det konstnärskollektiv som använt den under
några decennier.
På hembygdsområdet har hembygdsföreningen
alltså samlat byggnader från både Gällivare och
Malmberget, men föreningen har ändå under hela
denna tid haft sin verksamhetsmässiga tyngdpunkt
i orten Gällivare. Medlemmarna rekryteras fram
förallt från Gällivare, från byarna runtomkring,
samt från Nattavaara. Inom föreningen är det också
ofta just medlemmar från Gällivare som är de mest
engagerade: "Vi sitter och spelar in minnen, gata för
gata, vad vi minns om vad som har funnits förut."
När det gäller Malmbergets ställning inom hem
bygdsföreningens verksamhet menar man att det vis
serligen .finns "mycket skrivet om Malmberget" och
att "det fanns mycket skrivkunnigt folk på LKAB",
men att "Malmberget inte har engagerat folk, trots
att vi har medlemmar därifrån". Det som förknippas

Uppgifterna i detta avsnitt om hembygdsföreningen och museer bygger på intervjuer med följande personer: Sonia Wiklund-Falck,
ordförande i hembygdsföreningen; Gunnar Widgren, drivande kraft inom hembygdsföreni ngen sedan många år, utförd 14 juni
2.007; Karina Jarret, museic hef; Lars Israelsson; samt också f. museichefen Ann-He len Mickelzon, i tjänst 2.000-06, uppgifter ur
Kåsan, organ för bembygdsföreningen.
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med gammal tradition och hembygd avser alltså i
endast liten utsträckning Malmberget.
Gellivare Museum, idag ett kommunalt museum
i centrala Gällivare, grundades och drevs av hem
bygdsföreningen fram till slutet av 1990-talet då
verksamheten överläts till kommunen. Samtidigt
behöll hembygdsföreningen äganderätten över sam
lingarna och en betydelsefull plats i referensgruppen.
Sedan slutet av 1990-talet kan Gellivare museum
visserligen betraktas som en självständig aktör inom
kulturarvsområdet, men då museet inte har haft nå
gon egen inköpsbudget eller några anställda utöver
museichefen, är det ändå en aktör vars verksamhet
är svår att särskilja från hembygdsföreningens. Gel
livare museum har ingen nämnvärd samverkan med
länsmuseet. Vilka tyngdpunkter har denna musei
verksamhet, vilka frågor driver man och vilka histo
riseringar kan urskiljas?
I hög utsträckning har museet varit hänvisat till
att använda sina befintliga samlingar, varav de flesta
rör det gamla bondesamhället, indelade på tre te
man: "samerna", "nybyggarna", "malmen". Under
förra museichefen grundlades därutöver en verksam
hetsinriktning på temat "stolthet över orten", som
riktade ljuset mot kända profiler från Gällivare och
Malmberget. För närvarande håller kommunen på
att ta fram en kulturpolitisk handlingsplan. I denna
handlingsplan har de redan nämnda temana - "sam
erna", "nybyggarna", "malmen" och "ortens profi
ler" - nu definierats som verksamhetsområden för
museet. Därtill kommer "konst och bild/foto", samt
det helt nya området "turism".
Utifrån detta står det klart att museet alltså inte
driver någon egentlig kulturmiljöinriktad verksam
het i vare sig Gällivare eller Malmberget. Det är där
för intressant att det var hembygdsföreningen som
på frivillig basis utförde en bebyggelseinventering
under tidigt 1980-tal (medan man fortfarande drev
museet). För närvarande planerar museet en mindre
utställning om Malmberget, och år 2007 har man
förlagt visningarna vid Kulturhusens dag till Malm-

berget. (Visningar går tiJI området Kåkstan, till
Malmbergets centrum, till Disponentvillan, samt till
Kaptensspelet. Jag återkommer till dessa platser och
företeelser nedan.} Man kan alltså skönja att Malm
berget som ort nyligen har fått ett visst inträde i detta
historiseringssammanhang.
Ett av de områden som anges i den nya verksam
hetspla nen för Gellivare museum är "konst och bild/
foto". Denna verksamhet har givit upphov till histo
risering av Gällivare och Malmbergets kulturmiljö,
trots museets avsaknad av egentlig kulturmil jöverk
samhet. Det behöver nämnas att det, inom ramen
för konst och konstrelaterad verksamhet, finns flera
verksamhetsmässiga kopplingsvägar inom kommu
nen; bland annat är flera av hembygdsföreningens
styrelseledamöter med i Gällivare och Malmbergets
konstförening. Efter kommunaliseringen rekrytera
des museets första chef från kulturförvaltningen och
museet fick då ansvar för kommunens konstverk
samhet. Hembygdsföreningen har dessutom nära
kontakter med konstnärskollektivet Tuoddargrup
pen (jämför ovan}. Genom museets täta kontakter
med ortens konstnärer har kulturmiljön i Gällivare
och Malmberget indirekt kunnat bli del av museets
verksamhet. Konstnärernas konst är till viss del in
riktad på landskapsskildringar med motiv hämtade
från Gällivaretrakten. Konstnärliga avbildningar
kan därför ses som indikationer på vilka delar av
kulturmiljön som betraktas som viktiga.
Strax efter arbetet med nämnda inventering i mit
ten av 1980-talet lät museet trycka en vykorrserie
med byggnadsporträtt gjorda av konstnären Tord
Pettersson som är medlem i Tuoddargruppen. Vy
kortserien omfattar tiotalet Malmbergsmotiv och
lika många Gällivaremotiv på enskilda äldre bygg
nader. Sådana konstnärliga avbildningar av "det
gamla" Gällivare och Malmberget- i form av motiv
som föreställer orternas äldre bebyggelse - har på
så vis fått en betydelsefull spridning också utanför
hembygdsföreningen och museet. På liknande sätt
har ortens fotoklubb ägnat sig åt att visa upp orten
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och dess historia genom temautställningar med gam
la bilder på orterna. Utställningarna har sedan lång
tid hållits årligen i museets lokaler.
Detta visar hur den konstnärliga och fotografiska
bilden har gett möjlighet till historisering av kultur
miljön, och att det i första hand har varit hembygds
föreningen som har riktat uppmärksamhet mot
kulturmiljön. Museet har i sin mer ordinarie verk
samhet framförallt varit inriktad på temana "sam
er", "nybyggare", "malmen", men vissa möjligheter
till historisering av den befintliga kulturmiljön har
funnits inom den konstrelaterade delen av museets
verksamhetsområden.
Museitemana "samer", "nybyggare", "malmen"
har blivit den vedertagna och odiskutabla uppfatt
ningen om vad som är de respektive orternas legi
tima historiska identitet. Också exempelvis ama
törhistoriker Mats Krigsman, flitig föreläsare om
bygden, bygger sina berättelser om Gällivare- och
Malmbergetbygden just kring hörnstenarna "samer
nybyggare-malmen" . Denna trojka ska i det närmas
te fokuseras.

Samer, {Nybyggare), Malmen
Temana "samer", "nybyggare" och "malmen" sät
ter upp gränser och möjligheter för hur Gällivare och
Malmbergets kulturmiljö kan framträda och histori
seras. Till att börja med kan man konstatera att "ny
byggare" som tema framförallt relaterar till uppod
lingsverksamheten inom Gellivare sockens (mycket
vidsträckta} område, och att nybyggarna således inte
är en särskilt framträdande historiseringsgrund för
själva orterna Gällivare och Malmberget. Inom ra
men för denna artikel kommer temat "nybyggarna"
att lämnas åt sidan .
När det gäller temat "samer" som historiserings
grund är förhållandet ett annat. Utanför kommun
huset i orten Gällivare finns idag en granitskulptur
föreställande en same, och samekulturen utgör en
central historiseringsgrund för denna ort. Gällivare
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hembygdsförening har idag en särskild plats i sin sty
relse avsatt åt företrädare för samerna (ledamoten
utses av samer), vilket kan kopplas till att Gällivare
kyrka i mitten av I700-talet placerades i ett område
som dittills nyttjats främst av samer. Samerna fram 
träder som ursprungliga brukare av platsen och där
för som naturliga anspråksställare på förvaltandet
av dess historia.
När det gäller "malmen" som historiseringsgrund
är det i stället orten Malmberget och en långt se
nare del av det förflutna som pekas ut. Det hand
lar om industrialisering, entreprenörer, arbetare och
vidsträckta geografiska relationer på nationalpolitisk
och marknadsekonomisk grund - relationer som allt
så utkristalliseras i Malmberget under sent I 800-tal.
I historiseringssamma nh a ng an vänds a Iltså "malm"
som en grund för att ge en entydig identitet och defi
nition av endast den ena av orterna, Malmberget,
medan "samen" ger entydig identitet och definition
åt den andra, Gällivare. Det är därför viktigt att på
peka att temana "samer" och "malm" - betraktade
som konkreta historiska fenomen, var för sig och
tillsammans - också skulle kunna ses som grund för
orterna Gällivare och Malmbergets likhet, att "samer"
och "malm" sammanbinder orterna på många och
komplexa sätt.
Emellertid visar sig denna historiskt placerade
identitetsmässiga åtskillnad mellan Gällivare och
Malmberget vara själva grundtemat och budskapet
i flera sammanhang, såsom i Gellivare museums två
stora väggmålningar i enrrehallen på temat "Gäl
livare och Malmbergets födelse" . Utsmyckningen
är utförd av den internationellt erkände Gällivare
födde konstnären och .filmaren Erling Johansson på
uppdrag av hembygdsföreningen (jämför ovan om
konstens roll i detta historiseringssammanhang) .
Väggmålningarna visar Malmbergets respektive
Gällivares ursprung och utveckling. Med episka mo
tiv gestaltas historiens lopp i koncentriska cirklar
från en mittpunkt som föreställer ortens ursprungs
tillfälle. Gällivare är här ursprungligen samernas: i

bildens mittpunkt står den första samebosättaren i
ett renbetesland. Malmberget är här ursprungligen
malmhittarnas: i bildens mittpunkt står den man
som först funnit malmen. I dessa väggmålningar
ställs samer och malrnexploatörer mot varandra på
ett sätt som stadfäster en polariserad platsidentitet.
Väggmålningarnas bildvärld är också allmänt spridd
genom en välarbetad skrift (utgiven av hembygds
föreningen), och kan inte betraktas som blott en del
av utsmyckningen av ett trapphus.
"Samer" och "malm" som teman är alltså var för
sig kopplade till olika tider (för-urbanisering respek
tive 1800-tal), till olika slags verksamheter (extensiv
djurhållning respektive intensiv malmutvinning), till
olika slag av sociokulturell identitet (etnisk respek
tive mer eller mindre klassbaserad) och, viktigast i
detta sammanhang, till olika orter. Här gör sig det
ovan nämnda utspelet av Gällivare kontra Malmber
get påmint, fast denna gång med hjälp av ett mytiskt
ursprung som platsidentitet.
Effekten av de åtskilda identiteterna är att de po
ängterar olikhet och att identiteterna endast svårligen
kan förenas. En vidare och allvarligare implikation
är emellertid att båda orter framträder som homoge
niserade och dränerade på sin sociala och kulturella
mångfald. Dessa berättelser förmår inte omfatta så
pass uppenbara och faktiska historiska företeelser
som Malmbergets alla gruvarbetande samer, eller
Gällivares alla gruvarbetare. Orterna hålls isär och
denna åtskillnad förankras i en föreställning om ett
visst ursprung - ett ursprung som får kontinuitet in i
nuet genom att befästa åtskillnaden mellan orterna.
Utifrån dessa observationer kan man återvända
till frågan om hur orternas kulturmiljö historiseras.
Vilka delar av Gällivares och Malmbergets befintliga
kulturmiljö har kunnat bli historiserade utifrån dessa
teman? När det gäller sametemat är hembygdsfören
ingens engagemang i Etröreskyrkan/Lappkyrkan och
i Skums ateljekåta definitivt sameanknutna. Dessa är
belägna i Gällivare. Därtill kommer driften av sam
eboplatsen Aborrträsk utanför Gällivare. När det

gäller temat "malm", kan Tuoddarkollektivskonst
nären Tord Petterssons bilder nämnas. Pettersson
avbildar de gruvdriftsrelaterade byggnaderna Spel
huset och Hermelinsstollen, arbetarbostäderna Eng
elska barackerna (andra än de i hembygdsområdet),
Disponentvillan och Tuoddarvillan. Dessa byggna
der är belägna i Malmberget och kan på olika sätt
relateras till malmbrytningsverksamheten.
Hade fördelningen kunnat vara annorlunda? En
sådan fråga kan bara ställas om man betraktar varje
kulturmiljö som ett möjligt upphov till en oändlig
mängd berättelser. Vilka spår av malm finns i Gälli
vare? Vilka spår av samer finns i Malmberget? Vilka
av dessa spår hade kunnat bli föremål för historise
ring?
Hittills har analysen av historiseringen av Gälli
vare och Malmberget kunnat ringa in ert par centra
la aspekter av hur kulturmiljön har historiserats. För
det första att det främst är orten Gällivare som för
knippas med "kulturhistoria" och "det gamla". För
det andra att historiseringen understödjer åtskillnad
och polarisering mellan orterna så att Gällivare paras
ihop med det samiska, och Malmberget med malm
näringen. I den mån orterna varit i fokus i egenskap
av kulturmiljöer, har det framförallt skett genom en
konstverksamhet som har potential att överskrida
denna polarisering (såsom fotoutställningar med
äldre bilder från orterna). Denna schematiska och
förenklande uppställning av de grundläggande för
givettaganden som finns om kulturmiljön i Gällivare
och Malmberget kommer i nästa avsnitt att utveck
las och ges större komplexitet.

Historisering av kulturmiljön
I detta avsnitt analyseras de publikationer kring or
terna och deras förflutna som finns tillgängliga på
ortens bibliotek och genom hembygdsföreningen.
Det handlar här, precis som när det gäller de aktörer
som presenterades i förra avsnittet, om ett visserligen
litet antal alster och personer, men som ändå visat sig
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ha ett betydande inflytande. Beträffande publikatio
nernas betydelse är det emellertid inte antalet utan
räckvidden som är central. Räckvidden överskrider
lässtundens. Ett exempel på den publicerade textens
inflytande är att konstnär Erling Johansson anger ett
par publikationer om Malmbergets och Gällivares
historia som de viktigaste inspirationskällorna för
väggmålningarna om Gällivares och Malmbergets
födelse. Han nämner särskilt material från ABF:s
studiecirklar "Gräv där du står", Gösta Forsströms
redogörelser för Gällivares respektive Malmbergets
förflutna, samt Hilding Ollikainens olika skrifter (ut
givna av hembygdsföreningen). Detta exempel visar
att det är angeläget att också undersöka den histori
sering som förekommer i tryckta publikationer och
jämföra den med övriga aktörers. I denna pilotstudie
har jag av avgränsningsskäl utelämnat vissa viktiga
inventeringar och kulturmiljövärderingar som ut
förts av bland annat Gellivare sockens hembygds
förening och av Länsmuseet i Norrbottens län.
De mest vederhäftiga skildringarna av Gällivare
och Malmberget är Gösta Forsströms böcker om
orterna utgivna 1973 respektive 1977 av Gällivare
kommun. Dessa har ännu inte spelat ut sin roll som
de viktigaste (och sannolikt oftast citerade) verken
om Gällivares och Malmbergets historia, och det kan
vara angeläget att något stanna vid den bild de ger
av orterna. Forsström, ekonomisk geograf, tecknar
orternas historia utifrån administrativa handlingar
framförallt rörande näringskontroll - av främst ren
näringen respektive malmfyndigheterna - och an
vänder detta källmaterial som förståelsegrund för
hur orterna har formats. Han visar hur den statliga
kontrollen gjort olika nedslag i Gällivare respektive
Malmberget, och konstruerar på denna grundval
en näringsmässigt förankrad identitetsåtskillnad: i
Malmberget kontrolleras malmen, i Gällivare kon
trolleras samernas rennäring. De källmaterial som
Forsström använder sig av är mycket lämpade för
detaljerade ekonomisk-geografiska redogörelser,
men har naturligtvis sin begränsning när det gäller
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andra frågor om Gällivares och Malmbergets kultur
miljö och identitet. Utifrån andra källmaterial bör
Gällivares och Malmbergets förflutna kunna ges en
mer mångfacetterad beskrivning.
Utgivningen av texter om Gällivare och Malm
berget skedde med störst intensitet dels kring förra
sekelskiftet då flera "hembygdsskildringar" och sa
mekulturanknutna historier utgavs, dels på 1980
talet med "Gräv där du står"-rapporter, bebyggel
seinventeringar samt skildringar av en mängd o)jka
historiska eller historierelaterade företeelser. Om
man räknar in såväl monografier som tryckta alster
av utredningskaraktär, framstår i dagsläget Gellivare
sockens hembygdsförening som den allra största en
skilda utgivaren av publikationer om Malmbergets
och Gällivares kulturmiljö och förflutna.
I vilken relation står publikationerna till vad som
har hänt i kulturmiljön? Gropens utvidgning under
1960-talets konjunkturuppgång medförde rivning
av viktiga symbolbyggnader i Malmberget: badhu
set, läroverket, Folkets hus med flera . Gropens ut
vidgning medförde också att den östra och västra
delen av samhället separerades och att kyrkan år
1974 flyttades till annan plats (se Olsson och Storm
i denna volym). När sedan gruvnäringens nedgång
under sent 1970-tal och två decennier framåt ska
pade en hotfull situation av helt annat slag, kom i
stället arbetslöshetsproblematiken och bostadsöver
skottet upp på den kommunpolitiska dagordningen.
Delar av denna problematik löstes med rivningar av
kommunala bostadshus. Det var i detta senare oros
skede som ett stort engagemang för orternas kultur
miljö mobiliserades.
Bland annat utförde hembygdsföreningen då den
ovan nämnda omfattande inventeringen där de flesta
byggnader klassificerades. Denna inventering förefal
ler ha varit ett initiativ från föreningen själv och kan
betraktas som en del av det stora engagemang för
orten som följde på krisåren inom malmnäringen.
I spetsen för arbetet stod dåvarande hembygdsför
eningsordföranden Lars lsraelsson, idag kultursekre

terare i Gällivare kommun. Inventeringen följdes av
andra satsningar. Bland annat gjordes ett försök att
starta en byggnadsminnesförening i Malmberget:
"Man hade några möten och talade om den planera
de flyttn ingen, men mer blev det inte" (Krigsman).

Kulturstigen för Malmberget
Vilka byggnader inom Malmberget har kunnat his
toriseras utifrån temat "malmen", det vilJ säga från
gruvan, gruvnäringen och gruvarbetet? Riksantik
varieämbetet och länsstyrelsen har pekat ut LKAB:s
område Bolagsområdet som ett riksintresseområde.
Detta gäller bebyggelseområdet i sin helhet, med allt
från anställdas bostäder (rumsligt fördelade efter
yrkesgrupp, social status och befattningsnivå), till
verkskoncor, representationslokaler och läkarmot
tagning. Idag är detta område emellertid högintres
sant för malmbrytning (se bland annat O lsson och
Storm denna volym för malmbrytningsregleringen),
varpå det successivt har inhägnats och därmed del vis
gjorts oåtkomligt för allmänheten.
I Bolagsområdet har särskilt Disponentvillan (ut
sedd till ett av besöksmålen under Kulturhusens dag
i september 2007), och Tuoddarvillan (vars rivning
hittills har motverkas genom Tuoddargruppens och
bembygdsföreningens starka engagemang för flytt
ning), historiserats och framträtt som kulturhisto
riskt intressant.
I både Malm berget och Gällivare finns också k ul
turstigar (snitslade banor med informationsskyltar),
som för några år sedan iordningställdes av kultur
sekreterare Lars Israelsson på kulturförvaltningen.
Stigarnas banor och texter finns även presenterade
i enkla foldrar, och ger därmed såväl i stadsbilden
som i textvärlden en bild av ortens kulturvärden och
kulturarv. Det är därför intressant att presentera
kulturstigen för Malmberget i sin helhet: Tolvkan
ten (informationsplats), Offentlig utsmyckning I (av
Sundstedt), Leas kur (stuga som tillhört fotograf Lea
Wikström), Gruvgubben, Offentl ig utsmyckning II,

Kåkstan (rekonstruktion av den enklaste bebyggelsen
frå n Malmbergets tidigaste tid), Kaptensspelet (tidi
gare malmvinsch, nu utsiktstorn), Spelhuset (tidigare
maskinvinsch, nu teater), Disponentvillan, Tuoddar
villan (ursprungligen bostad för som mest 14 arbe
tarfamiljer, idag konstnärskollektiv), Bolagshotellet,
74 :an (bostadshus), Pumphuset, Långa raden (arbe
tarbostäder), Höijers backe (vid Malmbergetfödde
förfa ttaren Björn-Erik Höijers barndomshem), Her
melinskolan (tidigare äldsta skolan, nu rekreations
center för LKAB-arbetare), Stallet (ko- och häststal
lar), Gruvmuseet, Tippsta (före detta sopptipp, nu
grönområde), Svanparken, Selet, Allhelgonakyrkan
(flyttad till sin nuvarande plats år 1974), Kungsryg
gen (bergrygg med Baronlaven och Upplandslaven).
Detta urval är till förväxling likt urvalet av p latser
och byggnader i Susanna Isakssons barnbok Emma
i hembygden från 2004, och visar på hur kulturmil
jöns betydelsefulla platser och objekt traderats.
Gruvan, gruvnäringen och gruvarbetet har som
nämnts varit ämne för många publikationer. Under
flera år arbetade en Gräv-där-du-står-cirkel i Malm
berget i ABF:s regi och i detta sammanhang, där
gruvarbetets historia utforskades genom olika studie
cirklar, publicerades också ett flertal häften. Nämnas
kan även skriften Om sextio ära villiga som tecknar
Malmbergets Folkets hus h istoria 1896- 1946 (i ny
tryck 1978) och föreningslivet kring arbetarfören
ingen i Malmberget. Ett annat exempel är skriften
Nautanen, en historik (2002) om livet i och kring
det lilla kortlivade gruvsamhället Na utanen samt
arbetarföreningen där (samhället grundades 1898
men redan år 1917, då malmbrycningen lades ner,
såldes byggnaderna till en skrothandlarfuma för riv
ning - ett historiskt exempel på samma problematik
som Malmberget idag står inför). Gruvan och gruv
näringen har också genom LK.AB:s försorg kontinu
erligt beskrivits i texter om den egna verksamheten;
det har funnits personaltidningar som på olika sätt
har beskrivit bolagets historia och det har utgivits ju
bileumsskrifter och idag finns också ett gruvmuseum
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som ägs av bolaget (men drivs av Gällivare taxi som
ordnar körningar mellan tågstationen i Gällivare och
gruvmuseet i Malmberget). LKAB har också nyligen
givit ut mer påkostade publikationer kring gruvans
historia. Det är, som ovan påpekats, "mycket skriv
kunnigt folk" som har engagerat sig i gruvan och
gruvrelaterade aspekter på samhället.
Utöver vad som sagts ovan om Tuoddarvillan och
Disponentvillan, har också 74:an fått särskjld upp
märksamhet: byggnaden har blivit utförljgt behand
lad i skrifter som tar upp vilka som bott där och vad
som hänt. Här är det de boende som har engagerat
sig i byggnadens historia. En särskild plats i dessa
sammanhang intas emellertid av Kåkstan, den om
diskuterade rekonstruktionen av de centrala delarna
i Malmberget under dess "Klondyke-epok", vilken
byggdes upp i samband med hundraårsjubileet I988.
Kåkstan består av ett dussin byggnader av enklaste
slag, uppförda som kopior av de hus som kan skönjas
på äldre foton. Idag används Kåkstan vid marknader
samt som pedagogiskt material för skolorna.
Bakom Kåkstan-projektet stod länsstyrelsen, Gel
livare sockens hembygdsförening och kommunen.
Motiven handlade dels om att man behövde och an
såg sig kunna bygga en intressant miljö med enkla
medel inför jubileet, dels att kunna visa en del av
Malmbergets historia som inte längre var synlig,
det vill säga dess enklaste bebyggelse. Museet var
tveksamt till projektet därför att den nya Kåkstan
inte var autentisk; man tyckte sig inte kunna stå för
den och menade att den var jippobetonad. Kåkstan
som projekt kunde genomföras bland annat tack
vare det enorma fotoarkiv som finns i Malmberget.
Men det fanns också annat material: redan I 9 54
publicerades en artikel av Gösta Forsström i Malm,
Grängesbergskoncernens tidning för anställda, med
rubriken "Malmbergets kåkstad". Forsström beskri
ver där utförligt detta samhälle och dess tillkomst ur
ett ekonomisk-geografiskt perspektiv, dock i popu
lär tappning. I Forsströms ovan nämnda böcker om
Malmberget finns ett snarlikt kapitel. Året efter upp
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byggnaden av den nya Kåkstan skrevs en C-uppsats i
historia vid Umeå universitet som behandlade pater
nalism kontra socialism i sekelskiftets Malmberget,
med en diskussion om Kåkstan som nod för vidare
politiska frågor. Själva uppsatsarbetet torde vara
samtidigt med jubileet. Kåkstan har idag inlemmats
i kulturarvsförståelsen, den är del av kulturstigspro
menaden och visas även på Kulturhusens dag.
Ytterligare ett exempel på byggnader som fram
träder i publikationer och kulturarvsurval är Fjäll
näs, en gång gruvbolagsdirektörens hem. Som för
fattare och utgivare till boken om Fjällnäs står Mats
Krigsman, som skrev den med ambitionen att dra
uppmärksamhet till ett akut rivnjngshot och i syfte
att förhindra detta. Vid den tidpunkten fanns det
emellertid ingen intresserad förläggare, och förfat
taren tryckte själv I ooo exemplar som snabbt sålde
slut. I boken är förståelsen av Fjällnäs, trots bygg
nadens läge alldeles intill Gällivare, inte kopplad till
Gällivare utan helt baserad på dess relation till gruv
näringen i Malmberget.

Kulturarvets kommunala infrastruktur
I denna pilotstudie av kulturarvsprocesser i Malm
berget och Gällivare har frågorna endast kunnat ges
en översiktlig behandling. Utöver kompletterande
materialinsamling som med nödvändighet skulle om
fatta kulturmiljöaktörers inventeringar, värderingar
och program samt en noggrannare källmaterialana
lys, skulle en vidare studie behöva ge en fördjupad
förståelse för hur just "det historiska" har kopplats
till vissa objekt, belysa vilka konsekvenser det kan
ha fått för kulturmiljön själv, men också förhålla
förändringarna i denna kulturarvsprocessernas in
frastruktur till andra strukturomvandlingar (Holm
berg 2006b). Jag ska här sammanfatta några av de
iakttagelser som kan göras utifrån studien.
Utifrån undersökningen kan en kulturarvets egen
infrastruktur i Gällivare och Malmberget skisseras.
Denna visar sig bestå av flera olika slags aktörer vars

Kåkstan i centrala Malmberget, en kontroversiell rekonstruktion av den enklaste bebyggelsen från Malmbergets "Klondyke-epok", uppbyggd
i samband med hundraårsjubileet 1988. Foto: Birgitta Svensson 2007.

intressen sammanfaller på vissa punkter, tidsligt och
rumsligt. Det finns en sedan lång tid etablerad och
kontinuerligt verksam intresseförening, Gelllivare
sockens hembygdsförenjng, med ett brett intresse
för hemorten, och en viss verksamhetsmässig tyngd
punkt i den ena orten, Gällivare. Föreningen har
initierat inventeringsarbeten, vårdat befintliga bygg
nader och engagerat sig i flyttning av Tuoddarvillan.
Det finns också en kommunal ku lrurverksamhet som
kanaliseras dels genom museet och dels genom an
nan kulturverksamhet som exempelvis kulturstigar.
En sammanbindande nod är konstnärlig verksamhet
i vid bemärkelse, och denJ1a har också fått visst ge
nomslag i kulturmiljöarbete. Dessurom finns såväl

enskilda personer som mer tillfälliga grupper som
har engagerat sig i kulturmiljöfrågor och bevaran
defrågor relaterade ti ll rivningar och den väntade
flytten. Det är uppenbart att dessa intressen har mo
biliserats framförallt i samband med hot mot kultur
miljön (hembygdsföreningens tillkomst i samband
med rivningar I937, inventeringsverksamhet efter
de stora rivningarna av husen vid Kaptensvägen, och
den samtida osäkerheten i samband med utvidgning
av Kaptensgropen).
För det andra visar undersökrungen att det finns en
väl etablerad konsensus kring vad som är Gällivares
och Malmbergets kulturarv. Det handlar om Bolags
området med sina o lika byggnader, om Kåkstan, och
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Syftet med Kåkstan
projektet var att visa en
obeaktad del av Malm
bergets historia och med
enkla medel skapa en
intressant miljö inför jubi
leet. Bakom stod länssty
relsen, Gellivare sockens
hembygdsförening och
kommunen. Foto: Birgitta
Svensson 2007.

om ett par byggnader och platser till. Urvalet avspeg
las exempelvis i kulturstigarna. Det faktum att det
finns en konsensus är en stor resurs i planeringen
av det framtida Malmberget/Gällivare, och eventu
ella avsteg från denna bör tas under noggrant och
kritiskt övervägande. Också spontana kortintervjuer
med folk på stan stöder urvalet ovan.
Undersökningen visar för det tredje att den iden
titetsmässiga polariseringen mellan orterna som ofta
åberopas och återberättas, också har stöd i rådande
historiseringar. Detta leder till en homogeniserande
förenkling av vad som är orternas historia och kultur
arv. Presenrarionssättet har också en lång tradition.
Denna polarisering är alltså väl etablerad, den
är läsbar i kulturmiljön, men står i dagsläget inte
oemotsagd. Redan pilotundersökningarna visar att
det finm vissa incitament för andra och mindre pola
riserade ortsidentiteter redan inom ramen för histo
riseringarna själva. Till detta återkommer jag strax.
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Dessa incitament kan betraktas som ännu outnyttja
de ku lturella resurser i förhållande till kulturmiljön.
Att använda sig av dessa möjligheter skulle kunna
inne bära att man fick ge sig i kast med följande över
väganden .
En ny historia kan erbjuda ny grund för ortsiden
titet. Hittills har den generellt tagit antingen etniska
utgångspunkter, eller utgångspunkter i gruvnäring
en, båda berättigade men inte tillräck liga för att
överbrygga gränsdragningen mellan orterna (jämför
frågan ovan om var det finns plats for "gruvarbetare
i Gällivare"). Det finns en omätligt stor möjlighet
till en komplexare ortshisroria. Redan dessa under
sökn ingar har gett uppslag. De affärsmässigt viktiga
relationerna mellan Västtyskland och bolaget under
1960-talet; vad finns det för spår av dem, i minnet
och i kulturmiljön? De många nya svenskar som
mottagits i Malmberget, vad finns det för berättel
ser knutna till dem? Deras upplevelser är beskrivna i

andra sammanhang, exempelvis så här: "I Malmber
get bemöttes vår familj vänligt. Vi accepterades i det
lilla gruvsamhället och respekterades för de indivi
der vi var och stöttes inte bort för att vi var zigenare"
(Kalander 2005).
Vad finns det för spår av detta, i minnet och i
kulturmiljön? Vad skulle ett fokus på kulturmöten
i historieskrivningen kunna erbjuda för möjligheter
till ny och gemensam grund för framtiden? Inom
ramen för analyserna av de befintliga historiserade
objekten är det snarast Kåkstan och Malmbergets
centrum (gettot) som skulle kunna vara sådana plat
ser, uppenbart öppna för en sådan tolkning. Kåk
stan, genom både sin enkelhet och sin obestämbara
tidlöshet, och sin berättelse om en epok som med
förde sociala gränsöverskridanden. Centrum, genom
sin baksideskaraktär, öppen för egna tolkningar och
egna ianspråktaganden.
Erfarenheter kan dras från hur vissa delar av kul
turmiljön redan har fungerat och engagerat män
niskor. I detta fall antyder undersökningen att den
folkliga dimensionen i kulturhistorien är en viktig
aspekt. Här kan återigen Kåkstan tas som exempel,
men också mer symboltyngda byggnader som Dis
ponentvillan eller höghusen. För att få ett breddat
engagemang kring kulturmiljön krävs också en bred
dad och fördjupad historieskrivning. Utifrån denna
undersökning är det uppenbart att de byggnader
och miljöer som har blivit föremål för beskrivningar
och avbildningar, också har kommit att bli del av
den allmänna uppfattningen om vad som är orter
nas kulturarv. Och när det gäller både Gällivare och
Malmberget är det helt uppenbart att det är svårt att
få tillgång till annat än den redan etablerade histo
riseringen av det redan etablerade kulturarvet. Vad
finns att tillägga?
En reflektion som kan göras är att en utgångs
punkt mycket väl skulle kunna tas i bebyggelsens
kvalitetsaspekter: vad kan den gamla befintliga be
byggelsen tillföra bara genom sina egna egenskaper

och kvaliteter? Det handlar om flera olika slag av
kvaliteter. Dels förstås det som denna artikel har
fokuserat: bebyggelsens outtömbara möjligheter att
upprätthålla kontinuitet genom sina redan etable
rade berättelser, men också de stora möjligheterna
att generera nya berättelser (om bredare social och
kulturell tillhörighet). Detta ger förankring och
identitet. Dels aspekter av mer byggnadstekniskt
och arkitektoniskt relaterat slag: gedigna material,
hantverksbaserat byggande, överraskande lösningar,
oväntade rumssamband, oftast resurssnål arkitektur.
Detta ger underlag för reflexion i en tid då miljövän
ligt byggande är en av de stora utmaningarna. Om
byggnadernas kvaliteter kan få leva vidare kan man
fortsätta att relatera till dem på nya sätt.
På denna punkt skiljer sig min diskussion från
tidigare utredningar av orternas kulturmiljövärden.
Jag menar att kvaliteterna i den befintliga bebyggel
sen utan vidare skulle kunna föras vidare till ett nytt
rumsligt sammanhang, och att en sådan flytt till och
med skulle kunna vara värdefull. Ett aktuellt exem
pel kan tas från Bolagsområdets gam la byggnader.
Dessa byggnader har idag ett symbolvärde som är
starkt relaterat till "malm" och Malmberget. Genom
att flyttas till annan plats intill Gällivare skulle bygg
naderna kunna ge upphov till en situation där de
inte längre på samma sätt kan upprätthålla de pola
riserade ortsidentiteterna ("Gällivaresamer" kontra
"Malmbergetmalm"). En sådan flytt skulle nämligen
medföra att byggnadernas symbolvärde luckras och
förskjuts. Inom kulturmiljövården betraktas vanli
gen en försvagning av ett redan etablerat symbolvär
de som ett hot eller förlust. Men ur detta perspektiv
kan det förskjutna symbolvärdet snarast anses främ
ja en långsiktigt hållbar utveckling som visserligen
beaktar och säkrar behovet av kontinuitet, men som
också leder till förnyelse av onernas självbild i rikt
ning mot mer komplexa, mångfacetterade och rika
identiteter. Då återstår frågan: vilka andra ännu inte
identifierade byggnader kan tjäna detta ändamål?
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Det förflutna i framtidens Malmberget
KRISTER OLSSON OCH ANNA STORM

M

almens utbredning bestämmer framtiden
för Malmbergets samhälle. Osäkerheten
om malmkropparnas utsträckning och
kvalitet i kombination med världsmarknadens skif
tande efterfrågan på järnmalm gör det problematiskt
för såväl individer som företag och offentlig förva lt
ning att planera på lång sikt. Att framtiden är oviss är
en självklar förutsättning för all samhällsplanering,
men i Malmberget har osäkerheten kanske varit mer
framträdande än på många andra platser.

Framtidsbilder
Trots osäkerhet om framtiden innebär planering att
resurser intecknas, oavsett om den sker i offentlig
regi eller på privata initiativ. Under efterkrigstiden
växte sig den offentliga planeringen stark genom
utveckling av lag- och regelsystem och genom tillta
gande offentliga resurser. Samhällsplanering betrak
tades som en offentligt styrd och rationell verksamhet
baserad på expertkunskaper med objektiva överväg
anden. De senaste decenniernas politiska ström
ningar och relativt sett minskande offentliga resurser
har dock förändrat bilden av samhällsplanering som
en i huvudsak offentlig angelägenhet. Samtidigt har
föreställningar om en rationell planering starkt kom
mit att ifrågasättas med hänvisning till planeringens
komplexitet och påtagliga politiska innehåll.
Samhällsplanering har inte minst kommit att kän
netecknas av ett samspel och ett ömsesidigt beroende
mellan offentligt och privat. Offentlig planering som
är knuten till lokala förhållanden utsätts idag för
starka krafter utifrån, ofta med globala förtecken,
vilket leder till ännu större osäkerhet om framtida

utveckling. I Malmberget framträder denna relation
mellan offentligt och privat inte minst genom förhål
landet mellan den kommunala planeringen och det
globalt verkande företaget LKAB:s roll i samhällets
historia och framtida utveckling.
I generella termer brukar samhällsutvecklingen
idag ofta beskrivas som en övergång från ett lokalt
anknutet industrisamhälle till ett globaliserat kun
skapssamhälle. En sådan beskrivning av den all
männa samhällsutvecklingen mer än bara antyder
att dagens (och framtidens) samhälle är väsensskilt
från gårdagens i en mängd olika avseenden. Samhäl
lets ekonomiska, sociala och rumsliga organisation
antas vara fundamentalt annorlunda än tidigare. På
samma sätt som jordbrukssamhället med tiden över
gick till ett industrisamhälle hävdas idag att industri
samhället övergått till ett post-industriellt kunskaps
samhälle med långtgående konsekvenser för hur vi
lever och organiserar våra liv (se Olsson 2003).
Analyser av detta slag ställer frågan om det för
flutnas roll i samhällsbyggandet. En möjlig slutsats,
å ena sidan, är att referenser till det förflutna egent
ligen saknar relevans för planering och framtida ut
veckling. Å andra sidan är den motsatta slutsatsen
lika möjlig: att det förflutna får en ökad relevans för
planeringen när samhället förändras radikalt. Det
förflutna får rollen som trygghetsskapare i en osäker
framtid (Harvey r990). I planeringens överväganden
kan resonemanget i princip renodlas i två motsatta
ställningstaganden, dels ett där det förflutna funge
rar som en motbild att ta spjärn mot, dels ett där det
fungerar som en bas att bygga vidare på.
Dessa två förhållningssätt till det förflutna kom
mer idag till uttryck i två konkurrerande ideal för
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stadsutformning: post-urbanism respektive nyurba
nism. Det första idealet ansluter till föreställningar
om att det förflutna saknar egentlig relevans för
scadsutformni ng. Nyurbanism, å andra sidan, tar ut
gångspunkt i ideal och kvaliteter i förmodernistiska
scadsmi ljöer och försöker återskapa dessa kvaliteter
i nutida stadsbyggande (Kelbaugh 2001). I Kiruna,
som står inför liknande förändringar som Malm
berget och där stora delar av staden måste flyttas
till följd av gruvbrycningen, kommer dessa ideal till
uttryck genom två skilda planförslag för framtidens
Kiruna. Det ena ser den uppkomna situationen som
en möj lighet att skapa något helt nytt och det andra
understryker vikten av att koppla utformningen av
ett nytt Kiruna till Kirunas traditioner och historia
(Nylund 2007, Wilhelmson 2007). I Malmbergec
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har dock, i motsats till i Kiruna, redan tidigare stora
delar av samhället utsatts för genomgripande fysisk
förändring. Redan 1974 flyttades till exempel kyrkan
i Malmberget, medan andra symbolbyggnader som
läroverk och Folkets hus revs. För närvarande står
Malmbergec inför en situation som kan innebära att
i stort sett hela samhället måste rivas eller flytta s.
Mot bakgrund av det inledande resonemanget
diskuterar vi i denna artikel det förflutnas roll i pla
nering och framtidsbi lder. Vi gör det med ett fokus
på osäkerheter om framtiden och hur dessa påverkar
planeringens överväganden. Etc andra fokus gäller
ansvarsfördelningen mellan offentliga och privata
aktörer när det gäller att hantera dessa osäkerheter.
Frågeställningarna är generella, men som empiriske
fokus står Malmberget idag och diskussionen om

den förestående utvecklingen. Osäkerheten i Malm
berget gäller förekomsten av ma lm och hur samhäl
let kan komma att påverkas. Ansvarsfördelningen
i Malmberget gäller, som nä mnts ovan, i huvudsak
förhållandet mellan den kommunala planeringen
och LKAB:s överväganden om framtiden. Tidsmäs
sigt gör vi en återbl ick till perioden frå n mitten av
r9 50-talet ti ll slutet av 1960-talet. Vissa jämförelser
görs också med motsvarande diskussioner i Kiruna.
Under lå ng tid karaktäriserades Malmbergets sam
hälle av tre öst-västl iga stråk med olika ägare. Högst
upp på bergets sydsluttning fanns bolagets mark, det
så kallade Bolagsområdet. Det var glest bebyggt med
arbetare- och tjänstebostäder, liksom anläggningar
för gruvdriften. Strax nedanför å terfanns järnvägs
området kontrollerat av SJ och ytterligare en nivå
söderut har Ma lmbergets municipalsamhälle, seder

mera som en del av Gällivare kommun, växt fram.
I början av 1960-talet avvecklades järnvägsområdet
då det inte längre behövdes för transport av malm.
Här byggde i ställer kommunen offentl iga byggnader
som skolor, bad hus, sporrha ll med mera.
Ma lmen i Malmberget bestå r av ett ston anta l
mindre fyndigheter spridda över ett cirka sex kilo
meter brett område. Naturligt nog bröts malmen
först där den gick i dagen; senare övergick verksam
heten successivt till underjordsbryrning. Ett alldeles
påtagligt spår från dagbrottsbryrningen utgör den så
kallade Gropen som mer eller mindre delat Malm
berget i två delar. Under ett ha lvt sekel forslades mal
men upp och ut ur berget i anslutning till respektive
fyndighet, men sedan 19 50-raler sker uppfodringen
centralt i industriområdet Vitåfors några kilometer
nordost om Malmbergets centrum.

Malmberget sett från nordost. I bildens mitt dominerar det så kallade Focushuset och strax till höger
därom syns Folkets hus, idrottshall och badhus. Fjället i bakgrunden är Dundret och till vänster, utan
för bild, ligger Gällivare. Foto: Krister Olsson, 2007.
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Kulturmi ljö är de fysiska lämningar som har po
tential att berätta en eller flera historier och utgör
ett slags historieskrivning i det materiella. Det för
flutna är verkligt, men samtid igt omöjligt att förstå
och beskriva fuJlständigt. Historia är en colkning av
det förflutna . Olika tolkningar kan existera paral
lellt och ändå vara riktiga. Kulturmiljö representerar
dessa olika colkningar i form av fysisk miljö.

Analysram
Till följd av gruvbrytningen finns en 200 meter djup grop - mitt i
Malmbergets samhälle. Området runt gropen är stängslat på grund
av rasrisken. Foto: Anna Storm, 2007.

Undersökningen baseras på den kommunala över
siktliga planeringens dokument, skriftliga källor
från LKAB bestående av personaltidningar, samt
intervjuer med företrädare för Gäl livare kommun
respektive LKAB. Artikeln har följande disposition:
Efter denna inledning diskuterar vi en övergripande
analysram som både strukturerar framställningen
och utgör utgångspunkt för vår analys. Därefter re
dovisar vi det empiriska materialet från Malm.ber
get utifrå n de övergripande frågeställningarna om
osäkerhet, ansvarsfördelning och det förflumas roll
i planeringen. Artike ln avslutas med en sammanfat
tande analys.
lnnan vi övergår till att diskutera vår analysram
behöver vår användning av begreppen " det förflut
na", " historia " och "kulturmi ljö" förtydligas. Med
det förflutna avser vi a llt som har hänt, a llt det som
har varit före vå r egen tid. Historia kan förstås som
utva lda bilder av det förflutna vilka skapar ett be
gripligt och meningsfullt sammanhang för samtiden.

Framväxten av industrisamhället innebar nya för
utsättningar för den tidens minnesvård och satte
fokus på det agrara samhällets miljöer. På samma
sätt har strukturomvandling och avindustrialisering
inneburit ett ökande intresse från kulturmil jövårdens
sida för industrisamhällets miljöer (se till exempe l Al
zen 1996, Storm 2005, Storm 2008). Den pågående
samhä llsutvecklingen ställer frågor om traditionella
arbetssätt inom p.lanering och kulturmiljövå rd och
behovet av nya kunskaper om samhällsprocesser och
deras direkta och indire kta inverkan på den fysiska
miljön . Inte minst handlar det om att försöka han
tera osäkerheter om framtiden. I planeringens över
väganden kan det beskrivas som frågor om att be
döma vad som är sannolikt, vad som är möjligt och
vad som är att föredra (Börjeson er a l 2006). I detta
ligger också en fråga om vilka risker ocb möjligheter
som kan förkn ippas med planeringens inriktning.
I den fortsatta framställningen och analysen an
vänder vi tre begrepp som vi har lå nat från Silven
(2004): integration, separation och rekonstruktion . '
Vi tolkar begreppen som olika strategier för att för
hå lla sig till det förflutna i planeringen. De är i den
meningen också strategier för att skriva historia
genom den fysi ska miljön tolka d som ku lturmi ljö.

Silven (2004) har sruderat måla ryrkets urvcckling och i det samman hanget placerar ho n begreppen tidsmässigt e nl igt följande:
integration dominerade fram till och med andra världskriget, separation va r i fokus mellan r94 5 och -i 97 5 med bl.a. det s.k.
mi ljonprogrammet. Perioden efter 1975 har enligt Silven främst kännetecknats av rekonstruktion.
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Med integration avser vi en additiv hållning där det
förflutna tillåts samspela med överväganden om för
ändringar i planering och stadsbyggande. Separation
innebär i vårt resonemang att det förflutna antingen
avskiljs från och inte har någon konkret funktion
i planeringens överväganden om framtiden eller
fungerar som något som man medvetet tar avstånd
ifrån. Rekonstruktion innebär i vår tolkning att ge
nom planering söka återskapa kvaliteter från det för
flutna. Nyurbanism kan sägas vara ett exempel på en
sådan strategi. Post-urbanism kan på motsvarande
sätt tolkas som en strategi som syftar till separation
från det förflutna.
Traditionellt har kulturmiljövården orienterats
mot fysiska objekt och avgränsade miljöer. Kultur
miljövårdens uppdrag i samhällsplaneringen har pri
märt tolkats som en uppgift att hävda existensen av
bebyggelsemiljöns historiska egenskaper i form av
fysiska strukturer. Integration, i vilken det förflutna
har en aktiv roll i stadsutveckling och planering, kan
tolkas som ett övergripande ideal för kulturmiljövår
den idag. I huvudsak har dock den offentliga kultur
miljövården varit organiserad och styrd av arbetssätt
som närmast ansluter t ill separation som vägledande
princip. Rekonstruktion bar som övergripande tan
kemodell eller förhållningssätt ofta varit främmande
i den offentliga kulturmiljövården. (Se också till ex
empel Pettersson 2003.)
Utgångspunkt här är att samhällsförändringar 
och de strategier och åtgärder som dessa ger upphov
till - kan ha konsekvenser inte bara för en direkt be
rörd och tydligt avgränsad fysisk miljö, utan också
för omgivande indirekt berörda områden. Påverkan
kan ta sig en mängd uttryck och vara positiv eller
negativ i olika avseenden. Det handlar om kort- och
långsiktig påverkan på den fysiska miljön och kon
sekvenser för immateriella aspekter, såsom använd
ning, upplevelse och förståelse (Olsson 2004, Olsson
och Hasic 2005).

Planering under osäkerhet
Den osäkerhet om framtida utveckling som idag
finns i Malmberget gäller konkret förekomsten av
malm under och i anslutning till olika bebyggelse
miljöer. En kraftig ökning av världsmarknadspriset
på järnmalm i början av 2000-talet har medfört en
expansion av gruvnäringen. Prisuppgången har va
rit 13 5 procent under perioden 2003 - 2007 (Thelin
07-06-13). För närvarande har LKAB fem under
sökningstillstånd för olika områden i Malmberget.
Redan tidigare har klargjorts att de malmkroppar
som benämns Kaptensmalmen och Fabianmalmen,
belägna i Gropens förlängning sträcker sig söderut
in under villabebyggelsen i Elevhemsområdet. Bo
stadsområdet ska avvecklas mellan 2012 och 2015,
varvid brytning av Kaptens- och Fabianmalmen i
detta område inleds. Det innebär att Malmberget
definitivt kommer att klyvas och delas i en östlig och
en västlig del. För övriga områden kan inte idag be
dömas ifall brytning kommer att bli aktuell i samt
liga, några eller något av områdena. Besked kommer
under de närmsta åren och eventuell brytning kom
mer att påverka samhället successivt från och med
2012 i det första området och från och med 2040
i det sista området. Om alla områden anses bryt
värda kommer Malmbergets samhälle successivt att
behöva avvecklas (Gällivare kommun 2006:98-ro3 ,
Johansson 07-06-13).
Den plötsliga uppgången av konjunkturen för järn
malm omkullkastade den tidigare kommunala över
siktliga planeringen i Malmberget, i stort sett över
en natt. En fördjupning av översiktsplanen för Gälli
vare och Malmberget antogs hösten 2003, dock utan
större politiskt engagemang eftersom utvecklingen
varit negativ under många år. Planeringen var inte
en prioriterad fråga (Johansson 07-06-13, Nyström
07-06-15). Besked från LKAB strax efter utställ
ningen av planen föranledde "Arbetsgruppen för
översiktsplanering" inom Gällivare kommun att avi
sera ett omedelbart behov av en ny fördjupning av
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planen redan innan antagandet {Gällivare kom
mun 2002b:4}. Arbetet med en ny fördjupn ing,
som för närvarande pågår, sker direkt under
kommunstyrelsen och innebär i jämförelse med
tidigare en prioritering av pla neringsfrågorna
(Nyström 07-06-15). Arbetet Jeds av Gällivare
kommun, men finan sieras till stor del av LKAB
(Gällivare kommun 2006:5, Johansson 07-06-13).
Ett av de områden som LKAB för närvarande
tmdersöker för evenruell malmbrytning motsva
rar i grova drag det före detta järnvägsområdet
i centrala Malmberget och anslutande delar av
Bolagsområdet. Brytning skulle inte bara på
verka det gamla järnvägsområdet och delar
av Bolagsområdet direkt, utan också hela Bo
lagsområdet indirekt eftersom det vid brytning
skulle avskärmas från övriga samhället (Thelin
07-06-13). Besked om malmförekomst förvän
tas 2009 och eventuell brytning skulle påverka
området från och med 2.01 5 {Gä llivare kommun
2006:99). I ett utkast till en ny fördj upning av
översiktsplanen" konstateras inledningsvis att
om brytning blir aktuell kommer det "att erfor
dra en genomgripande förändring av denna FÖP
om ca 3 å r" (Gällivare kommun 2006:5} . Här
antyds nödvändigheten av att se den översikt
liga planeringen som en process snarare än som
ett dokument, eftersom framförhållningen är så
kort och förutsättningarna snabbt kan förändras
(Johansson 07-06-13). Detta understryks också
av ett konstate ra nde att översiktplanen kommer
att behöva ses över varje å r under de närmaste
tre åren beroende på de besked LKAB kommer
att lämna avseende sina undersökningsområden
(Gällivare kommun 2006:5}.

2

överst: "Långa raden" är en uppskattad adress inom Bolagsområdet
i Malmberget. Till vänster i bild skymtar Dundret och antyder den
storslagna utsikten från bostäderna. Foto: Anna Storm, 2007.
Underst: På Bolagsområdet finns också bolagskontoret.
Foto: Anna Storm, 2007.

Enligr kommunchefen ska utkasrer snarasr ses som ert analys- och underlagsmarerial för en fördjupning av övers ikrpl anen. Der
finns inger po liriskr sräll ningsragandc rill der refererade urkasrer. Err samrådsförslag presenterades för pol iriskt s rällningsragande
sommaren 2007 (Johansson 07-06-r3).
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Här finns anledning att erinra sig 2003 års för
djupning av översiktsplanen, vilken blev mer eller
mindre inaktuell innan den antagits. Osäkerhet om
framtiden och snabba förändringar av förutsätt
ningarna karaktäriserar emellertid inte bara dagens
planeringssituation i Malmberget. Redan i slutet av
19 50-talet stod det klart att Kaptensmalmen, till
skillnad från vad man tidigare trott, fortsatte in under
delar av centrala samhället (Magnusson 1969:22).
Länsstyrelsen initierade 1956 ett arbete med en ge
neralplan för Gällivare inklusive Malmberget i syfte
att undersöka vilka konsekvenser malmförekomsten
skulle ha för bebyggelsen i Malmberget. Två år se
nare redovisades ett förslag till generalplan, men ar
betet kom att fortsätta ända till 1964 med en rad
olika ändringar eftersom nya uppgifter successivt
framkom avseende framtida sysselsättning inom
LKAB samt undersökning av malmförekomster på
olika platser i Malmberget. I LKAB-tidningen fram
hölls att undersökningarna var mycket angelägna
eftersom risken annars fanns "att man upprepar
sådana misstag, som redan begåtts i Malmberget,
i det att stadsplanen utformats så, att väsentliga
förändringar snart blir nödvändiga" (Osignerad
1962:14). I generalplanen framhölls att den inte får
betraktas som färdig, utan bör fungera som en stom
me för ett rullande kommunalt handlingsprogram
för femårsperioder och årsvis (Eglers stadsplanebyrå
1967:r-2).
Kommunal företagsamhet måste, liksom industriell fö
retagsamhet, för sin egen skull hålla sig med en rullande
planering som förberedelse för ständigt nya, för utveck
lingen nödvändiga investeringar (Eglers stadsplanebyrå
1967:2}.

Malmundersökningar är utdragna processer och
även efter ingående undersökningar kvarstår vissa
osäkerheter. r 96r skrev LKAB:s dåvarande VD att
Kaptensmalmens omfattning möjliggör brytning
" i planerad omfattning i minst 200 år", men han
konstaterade också att malmreservens existens inte

var den enda förutsättningen för brytning, eftersom
malm är en ekonomisk term. Kostnadsfrågan är i
praktiken den enda viktiga frågan för brytningens
omfattning och därmed också för sysselsättningen
och kommunens ekonomi (Lundberg r 96r:3). Lik
som idag var brytningen av järnmalm starkt bero
ende av rådande konjunkturer.
LKAB:s VD noterade r96r att större delar av sam
hället på lång sikt skulle komma att beröras av bryt
ningen. H an förutsåg en utveckling där bebyggelsen
skulle "dra sig åt Gällivare-hållet och att den gamla
drömmen om de två samhällenas sammanväxande
kan förverkligas". Samtidigt framhöll han en avig
sida med den pågående utvecklingen då stora delar
av Malmbergets samhälle "icke kan saneras" och
att "en tids ovisshet i om bebyggelseutvecklingens
detaljer kommer att föreligga" (Lundberg r96r:3) .
Likheten med situationen i början av 2000-talet är
minst sagt slående.
Osäkerheten om framtiden får konsekvenser för
befintlig bebyggelse och infrastruktur där ägaren
kan välja att investera, underhålla eller låta förfalla.
Osäkerheten bidrar också till en icke fungerande
fastighetsmarknad. I Malmberget finns exempel på
fastighetsägare som under tidigare epoker investe
rat i byggnation eller upprustning för att några år
senare ta beslut om rivning (Johansson 07-06-1 3).
Idag finns bostadsområden som successivt töms
och som står som symboler för en osäker framtid.
Utvecklingen i centrumområdet betecknas som en
"förslumning" (Nyström 07-06-15, se också Feld
mann i denna antologi). Men där finns också bebyg
gelse som underhålls, vilket tyder på en tro på lång
siktig överlevnad. Det gäller paradoxalt nog även
LKAB:s inställning till Bolagsområdet vilket förvaltas
av det egna fastighetsbolaget. Så länge planeringsho
risonten överstiger fem år underhålls byggnaderna.
I LKAB-tidningen 1963 karaktäriserades Malmber
get som ett "förbrukningssamhälle" (H enriksson
1963:8). Idag framstår denna karaktärisering kan
ske som än mer relevant.
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Under slutet av 1980-talet och under 1990-ta
let revs bostäder i Malmberget, men inte enbart på
grund av gruvbrytningen utan också till följd av ut
flyttning (Johansson 07-06-13, Gällivare kommw1
2003 :18, Gällivare kommw1 2006:118) . Den snab
ba konjunkturuppgången i början av 2000-talet har
radikalt förändrat planeringsförutsättningarna och
idag finns ett bostadsunderskott, men investerings
viljan är trots det generellt sett låg både från privata
och offentliga fastighetsägare (Gällivare kommun
200670). För privata aktörer framstår nybyggande
helt enkelt som alltför ekonomiskt osäkert. Från
kommunalt håll framhålls att kommunen inte kom
mer att göra några stora investeringar innan det finns
klara besked om malmförekomst och brytningspla
ner. Erfarenheter från det tidigare bostadsöverskot
tet innebär att kommunen är "livrädda att bygga
nytt" (Nyström 07-06-15). Frustrationen över att
det är så svårt att få klara planeringsförutsättningar
är påtaglig.
Kommunen har alltid varit starkt beroende av
besked från LKAB för sin planering. Så var det i
samband med generalplaneringen på 1950- och
1960-talen och så är det idag i samband med den
översiktliga planeringen. Förståelsen för att LKAB
inte har kunnat ge långsiktiga besked har varierat
mellan olika enskilda aktörer och mellan olika tider.
Idag uttrycker LKAB en ambition att vara öppen
med sin kunskap om malmförekomst och brytnings
planer, men det har inte alltid varit så. Kvarstår gör
emellertid osäkerheten, men den är i huvudsak den
samma för LKAB som för det omgivande samhället
(Thelin 07-06-13, Nyström 07-06-15).
Till följd av konjunkturutvecklingen och bero
ende på vad pågående undersökningar resulterar
i står Malmberget idag inför olika möjliga fram
tida situationer. Brytningen av Kaptensmalmen och
Fabianmalmen kommer att fortsätta in under Elev
hemsområdet, men för fem aktuella undersöknings
områden är situationen idag oklar. Frågan är vad
som är sannolikt, vad som är möjligt och vad som
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är att föredra. Få tycks idag vilja uttala sig om vad
som är sannolikt och vad som är möjligt, men för
Gällivare kommuns kommunalråd är det klart vad
han föredrar när det gäller undersökningarna under
gamla järnvägsområdet i centrala Malmberget:
... jag hoppas de hittar värdefull malm under varenda
kåk däruppe, så vi får ta bort samhället. För blir det inte
så ...... då blir det ett förslummat Malmberget kvar
(Nyström 07-06-15).

Brytningen av Kaptensmalmen och Fabianmalmen
och avvecklingen av Elevhemsområdet skapar stora
problem för Malmberget som samhälle, inte minst
vad gäller lokala förbindelsevägar och därigenom
också tillgänglighet till service (Johansson 07-06
13). Mot den bakgrunden framstår det som bättre
för kommunalrådet att hela samhället avvecklas
eftersom han menar att den förslumning av Malm
berget som han ser redan idag annars kommer att
öka. Kommunen har fastigheter och anläggningar i
centrala Malmberget värderade till en miljard kro
nor (Nyström 07-06-15). Om brytning inte blir ak
tuellt i de centrala delarna kommer kommunen att
vara uppbunden med de anläggningar de redan har
i ett område som man tror successivt kommer att
förslummas. Om däremot brytning blir aktuellt är
bedömningen att förutsättningar finns för att i stället
bygga nya anläggningar i Gällivare, även om det är
oklart hur ansvaret ska fördelas ekonomiskt mellan
kommunen, LKAB och staten.
I utkastet till ny fördjupning av översiktsplanen
konstateras att om befolkningsutvecklingen fortsät
ter på samma sätt fram till 2040 som under åren
1991-2005 skulle det i praktiken innebära att hela
Malmberget skulle kunna avvecklas utan att be
höva ersättas av ny bebyggelse (Gällivare kommun
2006:50). En viktig utmaning för den översiktliga
planeringen är således att försöka bryta den negativa
befolkningsutvecklingen. I den fördjupning av över
siktsplanen som antogs 2003 anges detta som kom
munens primära mål (Gällivare kommun 2003:2).

Malmbergets centrum. Till vänster ett gatukök, i mitten Focushuset
och till höger ett kombinerat bostads- och affärskomplex. Bebyg
gelsen i centrum är bitvis mycket förfallen och många av affärs
lokalerna står tomma. Foto: Anna Storm, 2007.

I Malmbergets centrum finns också Nordan - Folkets hus - som
ensamt upptar ett helt kvarter, samt sporthall och badhus. Bakom
sporthallen skymtar en ishall. Foto: Anna Storm, 2007.

I nu föreliggande utkast till ny plan anges syftet med
planen vara "att ge ett beslutsunderlag för de åtgär
der som måste vidtas med anledning av gruvans ex
pansion och fö r art skapa en attraktiv tätort" (Gäl
livare kommun 2006:24).
Det är i ansl utn ing till frågan om a ttraktivitet in
tressant att notera en något ambivalent inställning i
den översiktliga planeringen till den kulturmiljö och
kulturhistoriskt intressanta bebyggelse i Ma lmberget
som riskerar att behöva flyttas eller rivas. I utkastet
till ny fördjupning av översiktsplanen ställs frågan
om den kulturhistoriska bebyggelsen i Malmberget
ska beaktas som en resurs för att utforma attrak
tiva miljöer, till exempel genom att flytta byggnader
till Gällivare. Samtidigt framhålls a rt frågan bara är
giltig om ekonomisk lönsamhet kan uppnås (Gälli
vare kommun 2006:21), eller om LKAB eller staten
tar det ekonomiska ansvaret för både flyttning och
framtida drift (Nyström 07-06-15 ). Osäkerheten om
framtiden och en osäkerhet om hur attraktiva mil
jöer ska skapas kommer här också till uttryck i en
rådvillhet över hur det förflutna i form av kultur
miljö ska ha nteras. Samtidigt finns en insikt om att
gruvverksam heten även fortsättningsvis kommer att
vara den ekonomiska basen (Johansson 0 7-06-x 3 ),

vilket gör art frågan om a ttraktivitet inte sätts i pla
neringens fokus.
Osäkerhet om framtiden har kännetecknat pla
neringen i Malmberget under hela efterkrigstiden,
sannolikt i större utsträckning än på andra platser.
Osäkerheten har inte bara präglat utvecklingen på
lång sikt utan också på mycket kort sikt. Till följd
av konjunkturförändringar har planeringsförutsätt
ningarna förändrats snabbt. Gruvbrytningens villkor
har tvingat den kommunala översiktliga planeringen
att anpassa sig till LKAB:s överväganden, snarare än
tvärtom. Det är samtidigt intressant a tt notera att
det nu har gått nästan 50 å r sedan arbetet med ge
neralplanen genomfördes. De framtidsbedömningar
- korrekta e ller felaktiga - som gjordes vid denna tid
synes ge erfarenheter som på olika sätt kan vara till
nytta i dagens planering.

Ansvaret för framtiden
Så vem ska planera för de förändringar ovan mark
som verksamheten under mark förorsakar? Och hur
ser-mer allmänt- relationen mellan kommunen och
det stora företager ut? Vår tillbakablick till det sena
r950- och tidiga 1960-talet antyder en relation som
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gått från att vara i det närmaste symbiotisk, över ett
"synnerligen intimt" samarbete till ett förhållande
präglat av misstänksamhet och konflikt.> Under de
allra senaste åren, från omkring 2004, har den från
varande eller ansträngda dialogen dock återuppta
gits och betecknas idag som god (Thelin 07-06-13,
Nyström 07-06-15, Johansson 07-06-13).
Den varierande graden av distans och närhet mel
lan kommunen och företaget kan knytas såväl till
politiska vindar och framväxten av en stark offent
lig sektor som till konjunkturen för järnmalm. Strax
innan andra världskrigets utbrott stod malm, och då
i huvudsak järnmalm, för 13 procent av den svenska
varuexporten. Efter genomgripande omstrukture
ringar av järn- och stålindustrin i slutet av 1970
och början av 1980-talet sjönk siffran och i mitten
av 1990-talet var andelen mindre än en procent.
På grund av nedläggningar, men också till följd av
ny teknik, har antalet anställda inom gruvnäringen
i Sverige minskat från knappt 20 ooo i början av
1960-talet till ungefär 8 ooo i slutet av 1990 -talet
(Isacson 2007:142ff). I Malmberget har det totala
antalet sysselsatta i alla branscher minskat med 30
procent mellan 1985 och 1998 (Gällivare kommun
2003 :24).
Gruvnäringen regleras bland annat av mineral
lagen. Enligt denna ska brytningsverksamhet inte
påverka samhället negativt och gruvföretaget ska stå
för de kostnader som andra aktörer eventuellt åsam
kas i samband med malmutvinningen (Hedström
2007: 30-31). I praktiken är det förstås inte så enkelt
att definiera vilka dessa kostnader är då påverkan
kan vara indirekt och långsiktig. Vilka förändringar

3

i den byggda miljön och den fysiska infrastruktu
ren som LKAB ska bekosta i Malmberget är därför
i stora stycken en förhandlingsfråga. Ett belysande
exempel är de enskilda fastighetsägare vars villor är
belägna strax utanför den stängslade riskzonen kring
Gropen. Marknadsvärdet på dessa hus kan antas ha
minskat avsevärt samtidigt som de inte för tillfället
är hotade och därför inte heller självklart faller inom
ramen för de kostnader gruvbolaget ska stå för (Jo
hansson 07-06-13, Nyström 07-06-15).
I likhet med andra enföretagsorter har Malm
berget präglats av ett ömsesidigt beroende mellan det
offentliga och det privata, och av ett tydligt makt
förhållande där företagets intressen alltid befunnits
vara tyngst vägande. I början av 1960-talet fram
gick i LKAB-tidningen att företaget "tvingats med
dela de kommunala myndigheterna i Malmberget
att de pågående undersökningarna av malmerna
inom statsgruvefältet kan komma att klarlägga fa kta,
som blir av betydelse för utformningen av bebyggel
sen. Planeringen har kommit in i ett dödläge, medan
undersökningarna pågår" (Osignerad 1962:14). Lik
nande formuleringar står att finna idag och de anty
der ett beklagande över den osäkerhet kommunen
tvingas hantera. Undersökningarnas resultat är det
som avgör riktningen för företagets verksamhet och
därmed den verklighet som kommunen har att för
hålla sig till.
I ekonomiskt hänseende kan förhållandet mel
lan kommunen och det stora företaget illustreras
med hjälp av för en offentlig verksamhet avgörande
siffror. I början av 1960-talet svarade LKAB och
dess anställda för 60 procent av kommunens skatte-

C itatet från Linne 1964:20. Det konfliktfyllda förhållandet mellan kom munen och det stora företager har kommit till än tydli
gare uttryck i Kiruna. Parallellt med kommunens arbete med en ny fördj upad översiktsplan 2006 lade till exempel LKAB fram
en egen vision, vi lket kommenterades av den biträdande stadsarkitekten på föl jande sätt: "Vi blev både förvånade och förban
nade ...... Många undrar vem som egentl igen planera r. Är det komm unen eller LKAB?" (Nylund 2007:24-25 ).
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intäkter (Linne 1964:20). Det har dock sällan eller
aldrig funnits något enkelt samband mellan å ena
sidan expansion eller tillbakagång för gruvverksam
heten och å andra sidan antalet arbetst illfä llen, då
förändrad brytningsteknik kräver allt färre männi
skor i arbete (Linne 1964:22, Thelin 07-06-13).
Många storföretag inom järn-, stål- och skogs
branschen svarnde länge själva för transporter, re
parationer och underhåll, de drev egna jordbruk och
förvaltade egna bostadsområden för sina anställda,
där de också skötte vatten och avlopp, brandskydd
och vägar (Isacson 2007:28). LKAB utgjorde inget
undantag. I slutet av 1940-talet började många före
tag att avveckla delar av dessa åtaganden och kon
centrera sig på det man såg som sin kärnverksamhet.
Det kommunala ansvaret växte i motsvarande grad
(lsacson 2007:23, 14 5 ). I relationen mellan LKAB
och Gällivare kommun kan en tyngdpunktsförskjut
ning skönjas något senare, i slutet av 1950- och
början av 1960-talet. I LKAB-tidningen beskrevs
1964 förändr ingen med att "malmkommunerna [...]
med åren alltmer frigjort sig från bolaget" (Linne
1964:20). Vid denna tid slutade företaget till exem
pel att producera m jölk i egen ladugård och företa 
gets gruvskola införlivades i kommunens yrkesskola.
1965 slöts ett avtal där kommunen övertog ansvaret
för byggande och underhåll av gator, vägar, vatten
och avlopp inom vissa delar av Malmberget (Osig
nerad 1967=7).
Ännu i början av 2000-talet omfattar dock bo
lagets verksamhet fortfarande flera områden som
på må nga andra platser sköts av en offentlig aktör;
bland annat har LKAB:s fastighetsbolag Fastighets
AB Malmfälten 18 procent av hyresgästerna i kom
munen. Företaget har även ett eget vatten- och av
loppssystem samt äge1; ombesörjer och bekostar väg
nät och gatubelysning (Gällivare kommun 2003:26,
49-50, Thelin 07-06-13) . Just bostäder hör till de
områden där även andra stora företag behöll sitt
engagemang decennierna efter andra världskriget,
främst av rekryteringsskäl. Till skillnad från LKAB i

Malmberget upphörde de flesta dock med såväl bo·
stadsbyggande, -förvaltande och -förmedling i slutet
av 1970-talet (se till exempel Gelotte et al 2006:12f.
r 6). Bland anledningarna till att LKAB behållit fastig
heterna nämns dels kontroll över mar ken i händelse
av eventuell framtida brytning, dels tillgå ng till re
kryteringsboscäder för att kunna locka vissa typer av
arbetskraft (Thelin 07-06-13, Johansson 07-06-13).
I Ma lmberget är LKAB vidare fortsatt involverat i
gym nasieskolans gruvlinje och företaget garanterar
anställning för tio elever varje å r efter avslutad ut
bildning (Nyström 07-06-15).
I enföretagsorter har det varit vanligt att företaget
förväntas leda utvecklingen av samhället och ta hand
om de problem som uppstår. I samband med struk
turförändringar, nedläggningar och fusioner har fö
retagets patriarkala roll på må nga orter försvagats
eller försvunnit och i stället har kommunala politi
ker och tjänstemän övertagit rollen som samhällets
ledare (Isacson 2007=268) . I Ma lmberget finns det
srora företaget kvar, till viss del i sin traditionella roll
som "den hand som föder oss" (Nyström 07-06-15).

Trots den osäkra framtiden för stora delar av Malmbergets bebyg
gelse, investerar LKAB:s fastighetsbolag Fastighets AB Malmfälten
(FAB) i kontinuerligt underhåll av sina fastigheter. Bilden visar
pågående renoveringsarbete vid "Långa raden" på Bolagsområdet.
Foto: Anna Storm, 2007.
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LKAB och gruvbrytningen dominerar Malmbergets samhälle högst påtagligt, såväl ekonomiskt som visuellt. Bild från Malmbergets centrum
med gatuköket till höger. I bakgrunden en av många lavar som omger samhället, tidigare använda för att uppforåra malm ur berget.
Foto: Krister Olsson, 2007.

Samtidigt har kommunen klivit fram och bitvis tagit
över det som företaget tidigare ansvarade för. Kom
munal rådet framhå ller att det finns ett ömsesidigt
beroende mellan företaget och kommunen. LKAB
är till exempel beroende av en fungerande offentlig
service för sina anstä lldas räkning (Nyström 07-06
r 5).
I början av 2000-talet finns i Gällivare och Malm
berget på ett vis en stark förväntan om att LKAB
ska såväl bekosta som ta ansvar för ett flertal verk
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samheter som ligger utanför malmbrymingen och
ersätta den infrastruktur och bebyggelse som påver
kas (Johansson 07-06-13). Kommunalrådet talar till
exempel om behovet av att bygga nytt badhus och
ny ishall, och uttrycker förväntningar om att LKAB
ska vara med och finansiera satsningarna (Nyström
07-06-15 ). Att LKAB bekostar en privat konsult i
det pågående arbetet med en fördjupn ing av över
siktsplanen nämns bara i förbifarten av såvä l kom
munen som företaget och antyder en uppfattning

hos båda parter att företaget ska spela en aktiv roll
i samhället. 4
Den kommunala planeringen i Gällivare och
Malmberget i början av 2000-talet framstår som
å ena sidan ett maktlöst reagerande på "de pröv
ningar som uppstår med LKAB:s utveckling" (MAF
Arkitektkontor och ÅF Infrastruktur 2006:46) och
å andra sidan en ambition att hävda en egen bild
av framtiden, fristående från företaget. Visionen
baseras på en strävan att vända en negativ befolk
ningsutveckling genom att erbjuda god livskvalitet
(Gällivare kommun 2003:78ff, MAF Arkitektkon
tor och ÅF Infrastruktur 2006), medan frågan om
arbetstillfällen och samhällets beroende av ett stort
företag ställs i bakgrunden .
Ansvarsfördelningen mellan den offentliga aktö
ren kommunen och det statligt ägda pr.ivata företaget
LKAB i fråga om planering kan i viss utsträckning
karaktäriseras som en dragkamp. I många frågor
drar de båda aktörerna åt samma håll - som när det
gäller en önskan om en fungerande bostadsmarknad
- men har skilda uppfattningar om vem som ska
stå för risktagandet. I andra frågor gäller kampen
vem som ska kontrollera olika resurser, till exem
pel markområden och infrastruktur. I fallet med det
förflutna i form av fysiska kulturmiljöer, vilket ska
behandlas i det följande, är det en fråga som såväl
kommunen som företaget skjuter ifrån sig som ett
problem för någon annan att hantera - i det här
fallet staten. Kommunen menar att eftersom staten
äger LKAB och även pekat ut Bolagsområdet som
ett riksintresse för kulturmiljövården bör ansvaret
för kulturmiljön inom LKAB:s område hamna på
den nationella nivån (Gällivare kommun 2002a:5}.
Frågan kompliceras ytterligare av att vissa delar av
Malmberget, främst Bolagsområdet, som ägs av
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LKAB inte omfattas av detaljplan eller områdesbe
stämmelser.
Integrationen mellan offentligt och privat i Malm
berget har varierat över tid, men måste i början av
2000-talet sägas vara hög i jämförelse med den gene
rella bild som målas upp av ett globalt företags roll
i ett lokalsamhälle. I den meningen utgör förhållan
dena i Malmberget ett undantag eller en nyansering
av föreställningen om att högt specialiserade före
tag med svag platsanknytning är karaktäriserande
för det globala samhället. Den offentliga aktören
kommunen kontrollerar formellt många funktioner
i samhället, men är i praktiken fortfarande utläm
nad till företaget - åtminstone är det den upplevelsen
som förmedlas i uttalanden och plandokument.

Det förflutnas roll i planeringen
I den pågående översiktsplaneringen i Gällivare
och Malmbergec diskuteras, som tidigare nämnts,
om kulturmiljön skulle kunna fungera som en re
surs för framtida utveckling. Intrycket är dock att
planförfattarna har en kluven inställning till frågan.
I generalplanen från 1960-talet diskuteras inte frå 
gan om kulturmiljö överhuvudtaget. Generalplanen
och den samhällsdiskussion som kommer till uttryck
genom LKAB-tidningen uppvisar ett mycket osenti
mentalt förhållande till den befintliga miljön. Med
anledning av den då förutsedda brytningen av Kap
tensmalmen konstateras helt kort i generalplanen
att i "första hand måste kyrkan, läroverket, gamla
badhuset, Folkets hus samt viss butiks- och bostads
bebyggelse rivas" (Elgers stadsplanebyrå 1967:68 ).
Förhållandet till den befintliga bebyggelsemiljön var
närmast en teknisk fråga. Den var inte heller bara en
konsekvens av gruvverksamheten, utan också, med

Även här finns tydliga paralleller till Kiruna. Den biträdande stadsarkitekten skriver att det förslag till plan för Kiruna som LKAB
tagit fram " lär har kostat gruvföretaget fem mi ljoner kronor" och stra x därefter menar han art "Inget hittills tyder på att LKAB
kommer att finansiera något utöver det man är ålagd en ligt gruvlagen" (Nylund 2.007 :2.5, 2.7).
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den tidens språkbruk, en fråga om "sanering" av en
ineffektiv stadsmiljö och bristfällig bebyggelse som
inte hade någon plats i det framtida Malm berget (se
också Holmberg i denna antologi).
I 2003 års fördjupning av översiktsplanen redo
visas vissa byggnader och områden som betydelse
fulla ur kulturmiljösynpunkt. Det är dock endast
bebyggelse från tiden före andra världskriget som
lyfts fram i resonemangen, främst Bolagsområdet.
Förslag till bevarandeåtgärder omfattar skydds- och
varsamhetsbestämmelser vid ny detaljplanläggning
(Gällivare kommun 2003:44- 45) . Under rubriken
"Gällivare i framtiden" har kulturmiljön ingen
tydligt uttalad roll i resonemangen om den fram
tida utvecklingen (Gällivare kommun 200379-80).
Det noteras förvisso att en prioriterad fråga, bland
många andra, är att utreda bevarandevärdena inom
Bolagsområdet, men framförallt konstateras att Gäl
livare tillsammans med Malmberget och närliggande
Koskullskulle är en "modern" tätort (Gällivare kom
mun 2003 :79).
Under plansamrådet framhöll länsstyrelsen att
modern kulturhistorisk bebyggelse inte var redovi
sad och att det saknades uttryck för vilken viljein
riktning kommw1en hade när det gällde samhällets
kulturvärden. Länsstyrelsen ansåg att den kulturhis
toriskt värdefulla bebyggelsen i tider av tillbakagång
hade ett viktigt symbolvärde för medborgarna, ortens
identitet och invånarnas framtidstro (Länsstyrelsen i
Norrbottens län 2002:4). Kulturbyggnadsförening
en i Gällivare ansåg i sitt samrådsyttrande att viss
efterkrigstidsbebyggelse var värd att bevara, samt
att byggnader borde bevaras på ursprunglig plats i
"sitt rätta historiska sammanhang". I samrådsredo
görelsen kommenterade kommunen med anledning
av ovanstående att bevarandeplanen, som var från
1985, var föråldrad och att en ny borde upprättas
som även tog hänsyn till efterkrigstidens bebyggelse
men också att "all äldre bebyggelse går knappast att
bevara" (Gällivare kommun 2002a:5).
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I texten under rubriken "Kultur" i utkastet till ny
fördjupning av översiktplanen kopplas det förflutna
ihop med framtiden redan i den andra meningen. Den
lyder: "Vi lär oss av historien för att se in i framti
den" (Gällivare kommun 2006:40). Samtidigt foku
seras resten av texten i huvudsak mot att diskutera
den fysiska miljön i form av enskilda byggnader i
Bolagsområdet, Elevhemsområdet och centrum. Ut
gångspunkt för diskussionen är att fortsatt gruvbryt
ning kommer att medföra att områdena ska avveck
las: "Då hotbilden är så konkret [...] finns i princip
bara två alternativ. Riva eller flytta byggnaderna."
Särskilt avseende Bolagsområdet framstår det som
angeläget för planförfattarna att åtminstone någon
" del bör återskapas som miljö för att bevara min
net av området och strukturen" (Gällivare kommun
2006:45). I jämförelse med planeringen på 1960-ta
let är kulturmiljön idag en framträdande fråga i den
översiktliga planeringen. Ändå är kulturmiljöfrågan
mest pliktskyldigt redovisad i den översiktliga pla
neringen. Det gäller särskilt 2003 års plan. Det är
på så sätt otydligt i översiktsplaneringens dokument
vilken roll det förflutna i form av kulturmiljö har
för de överväganden som görs avseende framtida ut
veckling. l det sammanhanget kan noteras att frågan
om hur kulturmiljön ska hanteras oundvikl igen är
ett mycket stort spörsmål för planeringen i Malm
berget. Frågan kan inte undvikas, bara hanteras
medvetet eller omedvetet på olika sätt.
Det förflutnas roll i form av fysiska kulturmiljöer
i samtidens Malmberget framträder, om inte som
en icke-fråga, så i alla händelser som ett avgränsat
särintresse. Byggd miljö som del av förankring och
identitet framstår sammantaget inte som en priori
terad fråga för planeringen. Kanske kan en del av
förklaringen sökas i att kulturmiljö ställts i kontrast
till samhällets överlevnad genom fortsatt gruvdrift.
I Kiruna frågar sig den biträdande stadsarkitekten
retoriskt: "Vad väger tyngst, kulturhistoriskt värde
full bebyggelse eller utvinning av järnmalm? Just i

den frågan är svaret redan givet. Det är därför vi
måste flytta eller ersätta delar av Kiruna " (Nylund
2007:23). Också i Malmberget är den spontana re
aktionen osentimental och utan plats för nostalgi
hos både LKAB och kommunen (Thelin 07-06-13,
Nyström 07-06-r 5, Johansson 07-06-r 3 ).
En viss omsvängning kan skönjas i den nu pågå
ende planeringsomgången i vilken kulturmiljön sägs
vara något som bör betraktas som en resurs, till ex
empel för att bidra till att göra Gä llivare centrum
mer attraktivt och stärka ortens identitet genom att
flytta dit hus från Ma lmberget. Dock kvarstår än så
länge frågan om ekonomiska förutsättningar som
något som föregår kulturmiljöns förvandling till en
resurs. I en orcsana lys av samhället Gäll ivare från
2006 definieras olika ekonomiska, arkitektoniska,
antikvariska och symboliska värden knutna till be
byggelsen i Malm berget. Konsekvensen av de identi
fierade värdena är, en ligt analysen, att om husen ska
flyttas är placeringen viktig för att värdet ska kom
ma ti ll sin rätt. En byggnad med symbolvärde bör
till exempel placeras så att många kan se den (MAF
Arkitektkontor och ÅF Infrastruktur 2006:8).
LKAB har på försök flyttat ett mindre antal bo
stadshus från Elevhemsområdet till ett område mel
lan Malm berget och Gällivare, och försöket bedöms
som framgångsrikt ur ekonomiskt hänseende. Att
flytta husen tros inte bli dyrare än att lösa in och riva
dem (Wilhelmson 2007:38). LKAB uttrycker emeller
tid att det är otänkbart att flytta enstaka byggnader
från Bolagsområdet och fortsätta att förvalta dessa i
Gällivare. För att bolaget ska vara intresserat krävs
flyet av en större grupp byggnader (Thelin 07-06-13).
Företrädare för såväl LKAB som Gällivare kommun
kommenterar att stora delar av Malm bergets bebyg
gelse är komplicerad att flytta eftersom helheten är
svår att å terskapa någon annanstans. Den björkbe
vuxna sydsluttningen där Bolagsområdet ligger har
till exempel ingen självklar motsvarighet i Gällivare,
och byggnaderna anses inte gå att flytta som solitärer
eftersom de utgör en helhet, ett sammanhang (Gälli

vare kommun 2006:45, Thelin 07-06-13, Johansson
07-06-13) . När det gäller Bolagsområdet konstate
ras således att det som helhet inte kommer att kunna
återskapas, men samtidigt att några delar, fragment,
kan flyttas som kan "ge en upplevelse av hur det en
gång var" (Gällivare kommun 2006:45 ).
Vad är det som representerar det förflutna i Malm
berget? Är det den byggda miljön, ett område eller
kanske snarare en erfarenhet eller tradition? Det har
i samband med vår undersökning inte framkommit
något självklart hävdande av symbolbyggnader eller
platser som är viktiga att bevara för att behålla en
känsla av identitet eller hemmahörighet. På explicit
fråga nämns den så kallade Touddarvillan, Dispo
nentvillan, Långa Raden och Kaptensspelet (Thelin
07-06-13, Nyström 07-06-15, Johansson 07-06-13,
se också Holmberg i denna antologi). I samta l om
Gropen omtalas även den som monumental och som
det enda som egentligen utmärker Malmberget och
ger samhället en särart. Samtidigt är relationen till
platserna utåt sett osentimental - det är malmen och
gruvnäringens behov som går först och det som sker
det sker.

Disponentvillan på Bolagsområdet vittnar med sin förfallna snickar
glädje om en annan tids framtidstro. Foto: Krister Olsson, 2007.
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Kaptensspelet i Malmberget syns vida omkring. Spelet, som befinner sig innanför den stängslade riskzonen runt Gropen,
är noga igenbommat för att förhindra äventyrslystna besökare. Foto: Krister Olsson, 2007.
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I slutet av 1950-talet menade en "huvudstadstid
ning" att hela Malmberget var hotat av malmbryt
ningen. Ett befintligt och centralt beläget dagbrott
- dagens Gropen - skulle kunna komma att utvidgas
genom ras då fortsatt brytning under jord innebar
såväl vibrationer som sättningar i marken. Tidning
en formulerade det som att samhället riskerade att
sprängas i två delar med ett "öppet sår" i mitten.
Denna profetia dementerades i kraftfulla ordalag i
en artikel i LKAB-tidningen. Artikelförfattaren häv
dade att "Förvisso kommer Malmberget att förbli
beboeligt, ity att det icke kommer att bli tudelat!"
I stället framförde han företagets och bergmästar
ämbetets bedömning, vilken innebar att "vissa risker
kan komma att finnas ner till Tingva1lsgatan, men
också att det sannolikt kommer att dröja väl hund
ratalet år innan det eventuellt kommer något ras så
långt ner" (Ljunggren 1959:8). Gropen har trots
dessa försäkringar påverkat Malmbergets samhälle
sedan 1960-talet och genom ras och sprängningar
växt avsevärt sedan dess. Den förestående brytningen
av malm i Gropens förlängning och Elevhemsornrå
dets avveckling kommer också inom en snar framtid
att definitivt klyva samhället i två delar (Johansson
07-06-1 3, Nyström 07-06-15, se även Olshammar i
denna antologi).
I början av 2000-talet var Gropen närmare 200
meter djup och omfattade en yta om 21 hektar. Vid
denna tid började LKAB att fylla igen Gropen, dels
för att få en depå för gråberg, dels för att förhindra
ras, men framförallt, till följd av lagstadgad skyldig
het, för att i någon mån återställa området (se vidare
Olshammar i denna antologi). Att deponera gråber
get i Gropen är en dyrare lösning jämfört med att
som normalt tippa det ovan mark (Thelin 07-06-13).
Med en takt av åtta trucklaster i timmen dygnet runt
beräknades igenfyllningen ta tio år i anspråk. Företa
get ställde dock inte i utsikt att området skulle kunna
bebyggas inom överskådlig tid utan i bästa fall vara
stabilt nog för vägar och för att användas som ströv

område (Gällivare kommun 2003:36). Anledningen
till att företaget börjat fylla Gropen är således inte
rationellt ekonomiskt motiverat. Undertexten talar
om samhällsansvar, men det är inte en självklar be
vekelsegrund för LKAB. 2007 pågår arbetet med att
fylla Gropen i oförminskad takt. Samtidigt menar
företrädare för LKAB att Gropen möjligen aldrig
kommer att fyllas igen helt eftersom brytningen fort
sätter i området (Thelin 07-06-13) .
Vad betyder Gropen i Malmberget? Gropens ut
vidgning under 1960-talet och senare innebar att of
fentliga byggnader som badhus, läroverk och Folkets
hus revs och ersattes, att den östra och västra delen
av samhället fick en allt längre förbindelseväg samt
att kyrkan fick flyttas till annan plats. Många män
niskor har levt och vuxit upp med Gropens närvaro
och utvidgning. Gropen är således en central miljö
i förståelsen av Malmbergets efterkrigshistoria, på
individnivå såväl som när det gäller den större sam
hällsomvandlingen (se också Feldmann respektive
Olshammar i denna antologi). Kommunalrådet talar
om Gropen som en sevärdhet, något som han visar
varje mer betydelsefull besökare, helst från helikop
ter men också genom att åka bil ner i den. Samtidigt
menar han att det inte finns någonting som är bra
med Gropen (Nyström 07-06-15). Detta dubbla för
hå1lningssätt finns också hos företrädare för LKAB
(Thelin 07-06-r 3 ). Gropen är något självklart närva
rande och en viktig faktor i Malmbergets självbild,
samtidigt som dess potentiella försvinnande inte
ifrågasätts eller diskuteras. Gropen uppmärksam
mas inte alls i planeringen som en viktig del av kul
turmiljön, varken i dess materiella eller immateriella
dimensioner.
Gropens existens och utvidgning har gett Malm
bergsborna en erfarenhet av ständigt pågående för
ändring. Upplevelsen att "vi har alltid flyttat" tolkas
av kommunalrådet som ett uttryck för en luttrad
inställning, och också en av orsakerna till att Malm
bergsborna - till skillnad från Kirunaborna - inte
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gjort så stort väsen av de förändringar samhället
genomgår på grund av gruvbrytningen (Nyström 07
06-15 ). Kommunchefen benämner inställningen som
"fatalistisk" (Johansson 07-06-1 3). Den luttrade in
ställningen inbegriper även ett osentimentalt förhåll
ningssätt gentemot den byggda miljön. De hus som
råkar ha en brytvärd malmkropp under sig måste
evakueras och rivas eller flyttas, mer komplicerat än
så är det inte. Det betyder dock inte att nostalgi helt
saknas, utan endast att den inte i sig kan påverka den
fysiska förändring som brytningen framkallar.
Det svenska begreppet "bruksanda" betyder, enligt
Isacson (2007), bland annat att människor "identifie
rar sig starkt med ortens dominerande företag och dess
ledning, med de kollektiva normerna och värdering
arna, de egna organisationerna, den byggda miljön och
den gemensamma historien" (Isacson 2007:267). För
många rymmer den fysiska miljö som formats i sam
band med industriell verksamhet ofta en dubbelhet: en
stolthet men också en påminnelse om tw1gt och kan
ske farligt arbete (Andersen er al 2004, Storm 2006).
I Malmberget är relationen än mer mångfacetterad.
Det stora företaget som grund för hela samhällets
existens är inte bara något förflutet utan också samtid
och troligtvis även framtid. Den fysiska miljön berät
tar om det som varit men måste stryka på foten för
att dagens verksamhet ska kunna fortgå . Den fysiska
miljön i Malmberget kan av tvingande skäl inte utan
mycket stora ansträngningar representera det för
flutna i framtidens Malmbe.rget, åtminstone inte mer
än marginellt genom flyttning av enstaka byggnader
och mindre mjljöbildningar. Å andra sidan kanske det
förflutna i Malmberget bäst representeras genom de
samhälleliga processer som gruvnäringen ger och har
gett upphov till. Det ligger nära till hands att tolka en
sorts förändringskompetens som det som represente
rar det förflutna i Malmberget idag. Malmbergets kul
turmiljö är i själva verket en "förbruknjngsmiljö":
Malmbergets karaktär av "förbrukningsmiljö" kommer
alltid att finnas kvar så länge malmen i gruvorna bryts.
Det gamla kommer att bli gammalt fortare i gruvsam
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häller än på andra platser ...... det ständiga förnyand et
kommer alltid att ge kontraster mellan det som var och
det som växer upp (Henriksson 1963:8).

Analys och diskussion
Gruvan var upphovet till samhället Malm berget. Ut
veckling av gruvverksamheten har ständigt varit en
förändrande kraft där osäkerhet om framtiden gjort
och fortfarande gör planering till en, minst sagt, stor
utmaning. Expansionen av gruvverksamheten idag
vidmakthåller en industriell tradition och de senaste
årens utveckling kan mot den bakgrunden inte be
skrivas som strukturella förändringar. Omvand
lingen av Malmberget över tid kan inte heller bara
hänföras till gruvnäringens utveckling. En analys av
påverkan på kulturmiljön och av den lokala plane
ringens överväganden måste även beakta tendenser i
samhällsutvecklingen i stort.
I inledningen av denna artikel ruskuterades några
generella föreställningar om samhällsutvecklingen.
Det gällde föreställningar om en övergång från ett
industrisamhälle till ett postindustriellt kunskaps
samhälle, om en förändrad ansvarsfördelning mellan
offentligt och privat i samhällsbyggandet samt om
den roll det förflutna kan tillskrivas i framtidsbilder
och planering idag. Frågan är vilken .relevans sådana
generella beskrivningar har för Malmberget, liksom
för andra orter? Varje plane.ringssituation är i något
avseende unik och lokala förutsättningar och rela
tioner till omvärlden skapar komplexa planerings
förutsättningar för varje enskild plats.
Likheten mellan de utmaningar som känneteck
nade samhällsplaneringen i Malmberget i slutet av
19 50-talet och under I960-talet och den situation
som föreligger idag nyanserar den generella bilden
av en då stark offentlig planering som mer eller min
dre oberoende av privata aktörer styrde samhälls
byggandet. I Malm berget har beroendet och samspe
let mellan företaget och den offentliga planeringen
alltid, nu liksom tidigare, varit framträdande, även
om det inte alltid fungerat friktionsfritt.

Att den industriella traditionen fortfarande är
stark i Malmberget kan delvis förklara den ambi
valenta inställningen till kulturmiljön. De övervä
ganden som görs kring attraktivitet och kulturmiljö
som resurs framträder som något som ligger i tiden
snarare än något som har sin grund i Malmbergets
utveckling. På andra håll har frågan om attraktivitet
blivit vägledande i ett sökande efter en ny ekonomisk
bas. Så är inte fallet i Malmberget - där har man
inte tvingats se kulturmiljön som en möjlig resurs för
framtida utveckling.
Den roll kulturmiljön tillskrivs i framtidsbilder
och planering i Gällivare och Malmberget är således
oklar. Det kan varken hävdas att kulturmiljön upp
fattas som irrelevant för överväganden om framtiden
eller att den tillskrivs en viktig roll för trygghet, kon
tinuitet och identitet. Än så länge framträder plane
ringsförutsättningarna som allt för osäkra för att dra
mer generella slutsatser om vilka förhållningssätt till
det förflutna som dominerar i Malmberget.
I den fortsatta analysen diskuterar vi med utgångs
punkt i vår analysram Bolagsområdet och Gropen
som fysiska miljöer. Därefter inriktas analysen mot
en diskussion av förutsättningarna och beredskapen
i Gällivare och Malmberget att hantera de föränd 
ringar som gruvnäringens expansion ger upphov till.
Avslutningsvis redovisar vi en tentativ modell för
analyser av påverkan på kulturmiljön till följd av
strukturella och andra stora samhällsförändringar.

Bolagsområdet
Även om det inte artikuleras explicit synes LKAB:s
bedömning vara att Bolagsområdet sannolikt kom
mer att försvinna. Kommunalrådet anser att en så
dan utveckling också vore att föredra medan Kul
rurbyggnadsföreningen 2002 hävdade att områdets
bebyggelse bör bevaras på plats. Det är således
LKAB som uttrycker vilken framtid som är möjlig
och sannolik för Bolagsområdet, medan kommunen

och intresseorganisationen formulerar vad de anser
vara att föredra.
I diskussioner kring möjligheten att flytta delar
av Bolagsområdets bebyggelse framkommer vidare
olika förhållningssätt till det förflutna i form av kul
turmiljö. Kulturbyggnadsföreningens ståndpunkt
kan bäst karaktäriseras som förespråkande separa
tion då de menar att området ska skyddas genom att
inte röras. Separationsstrategin kan också ses som en
konsekvens av att platsen eventuellt isoleras genom
att kringliggande områden stängslas in på grund av
rasrisk. Företrädare för LKAB och kommunen me
nar att en flytt skulle vara möjlig och också innebära
vissa fördelar, bland annat skulle Gällivare centrum
kunna göras mer attraktivt med hjälp av bebyggelse
från Malmberget. Samtidigt uttrycker många tvek
samhet inför ett sådant förfarande. Det läge och det
sammanhang som karaktäriserar Bolagsområdet
idag anses omöjligt att återskapa någon annanstans
och en flytt skulle därför i bästa fall leda till ett be
varande av fragment. Från LKAB:s sidan är lokali
seringen till Malmberget av tradition betydelsefull.
Bebyggelse som lämnar Malmberget kan inte längre
på samma sätt representera bolaget. Hur Gällivares
kulturmiljö skulle påverkas av att bebyggelse från
Bolagsområdet i Malmberget flyttades dit har över
huvudtaget inte diskuterats.
En eventuell flytt av delar av Bolagsområdet kan
därför å ena sidan betraktas som ett försök till re
konstruktion, och å andra sidan, i den mån rekon
struktionen anses omöjlig att uppnå, som något ny
skapat. En nyskapad miljö baserad på flyttad äldre
bebyggelse kan sägas präglas av separation, men det
är också fullt möjligt att benämna en sådan plats i
termer av integration. Vanligtvis ställs stadsplanera
re inför problem om hur nybyggnation på ett bra sätt
ska kunna samspela med befintlig äldre bebyggelse.
Här blir uppgiften den motsatta, hu r äldre bebyg
gelse ska kunna integreras i ett nyare byggnadsbe
stå nd.
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De materiella aspekterna dominerar resonemangen
kring Bolagsområdets betydelse och framtid. Bebyg
gelsens läge och fysiska utformning - det bästa läget
och de äldsta och vackraste husen - är de värden
som knyts till området. Immateriella aspekter som
vad byggnaderna representerar är mindre framträ
dande. Rumsligt kommer området således troligtvis
att försvinna, med en eventuell påverkan på Gälliva
re. Perspektiven är kortsiktiga och hänger sannolikt
samman med planeringens korta framförhållning i
Gällivare och Malmberget.

Gropen
När det gäller Gropen var det sannolika tills nyligen
att den skulle fyllas igen och på så sätt försvinna.
Nu tycks det i stället troligt att den aldrig blir helt
fylld på grund av fortsatt utvidgning, men eftersom
gråbergsdumpningen också fortsätter i oförminskad
takt kommer Gropen att växa söderut och krympa
i sin norra del. Det som tidigare ansetts vara möj
ligt, att återställa markområdet mitt i Malmberget
som rekreationsområde, är inte längre en målsätt
ning. Klyvningen av samhället är vidare med största
sannolikhet snart en realitet. Vad som är att föredra
avseende Gropens framtid är en fråga som rymmer
både ambivalens och en tydlig avsaknad av reflek
tion kring vad Gropen betyder. Å ena sidan uttrycker
både LKAB och kommunen att det är bra om Gro
pen fylls igen. Å andra sidan menar samma enskilda
företrädare att de kommer att sakna den om den
faktiskt skulle försvinna . Gropen betraktas som en
sevärdhet och det som ger Malmberget särart. Gro
pen ses däremot inte som en kulturmiljö - i grunden
ett separerande förhållningssätt - vilket kan hänga
samman med att där pågår verksamhet och att det är
en farlig plats. Den kan därför inte så enkelt använ
das i syfte att locka turister eller genom att erbjuda
en spännande miljö för till exempel klättring eller
cykling.
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I och med att Gropen omgärdas av ett inhägnat
och igenvuxet riskområde präglar den inte Malm
berget visuellt annat än sett från luften. En möjlig
tolkning av avsaknaden av reflektion kring Gropens
betydelse är att denna brist på synlighet bidrar till
att Gropen inte betraktas som en värdefull symbol
för samhället. Å andra sidan har inga andra mer
synliga miljöer - som lavar eller liknande anlägg
ningar ovan jord - pekats ut som något som skulle
kunna bära minnen och berättelser vidare. Stängslet
runt Gropen är därtill inte ett utan flera. För varje
gång riskområdet utvidgats har ett nytt stängsel satts
upp och tillsammans bildar de ett slags Gropens års
ringar. Sammantaget är den immateriella dimensio
nen av Gropen som en plats som berättar något helt
avgörande om framväxten av Malmbergets samhälle
otydligt integrerad i såväl LKAB:s som kommunens
planering. Gropen förstås som en central fysisk miljö
i Malmberget, men den är för farlig och för förän
derlig för att kunna intecknas som symbol för det
förflutna.
Det som står i fokus i planeringen är i stället den
bebyggelse som påverkas av Gropen, i dagsläget i
första hand Elevhemsområdet. Såväl företrädare
för Gällivare kommun som LKAB betraktar om
rådets framtid huvudsakligen ur ett materiellt per
spektiv, men inkluderar såväl direkta som indirekta
konsekvenser liksom förändringar sedda på kort
och lång sikt. I den ambivalenta och oreflekterade
inställningen till Gropen framträder i stället ett re
konstruerande förhållningssätt. Landskapet ska re
konstrueras genom att marken återställs, även om
det är oklart hur säkert det skulle vara att vistas
där. Gropen rekonstrueras paradoxalt bort i dess
egenskap av kulturmiljö utan att någon riktigt har
tagit ställning till varför. Det pågående fyllnadsar
betet innebär en direkt materiell påverkan på kort
sikt där Gropens fysiska gestalt försvinner eller för
ändras. Konsekvensen blir också att uppfattningen
om Gropen sannolikt förändras liksom upplevelsen

av Malmbergets samhälle. En återskapad markyta
skulle kanske göra det möjligt att åter igen röra sig i
öst-västlig riktning genom Malmberget.

Förändringskompetens
Hos LKAB och kommunen finns en föreställning om
att Malmbergsborna besitter en slags förändrings
kompetens i form av en luttrad inställning till fram
tiden. Den omfattande mobilisering som skett i Ki
runa betraktas med viss distans. I Malmberget finns
en erfarenhet som innebär att stora förändringar kan
lösas pragmatiskt och utan större åthävor. Stämmer
den bilden? Kan det förflutna i Malmberget sägas
representeras av en förändringskompetens hos dess
befolkning? Eller handlar det mera om uppgivenhet
inför osäkerheten om malmens utbredning och ef
terfrågan på världsmarknaden? Skulle förändrings
kompetensen kunna bestå av något annat än en er
farenhet av att ingenting kan tas för givet?
En möjlighet vore att se förändringskompetens som
en förmåga att tänka om framtiden. Vad kan hända
i Malmberget, vad kommer sannolikt att hända och
vad skulle vara att föredra? Som den här undersök
ningen visat vilar planeringen på förutsättningar som
i stort sett när som helst kan förändras radikalt. Den
möjliga framtiden för Malmberget är, enligt vår be
dömning, därför i första hand en ekonomisk fråga.
Efterfrågan på järnmalm och ett eventuellt statligt
agerande är de enskilt viktigaste faktorerna för vad

Föreställningar om
framtiden

•

Vad är sannolikt?

•

Vad är möjligt?

•

Vad är att föredra?

Förhållningssätt till
det förflutna

•

Integration

•

Separation

•

som är möjligt i Malmberget. Den sannolika framti
den är enligt vår uppfattning att samhället kommer
att fortsätta att präglas av osäkerhet och att Malm
bergsbornas förändringskompetens kan leda till ett
mer samarbetsinriktat förhållningssätt mellan LKAB
och kommunen, liksom en försiktighet in.för stora
kommunala investeringar. Tidigare misstag har in
tegrerats i en erfarenhet om ständig förändring och
det goda samarbetet som något som ständigt måste
underhållas, eller rekonstrueras. Planering i Malm
berget handlar inte om expansion utan om att skapa
en flexibilitet som ska kosta så lite som möjligt i ma
teriellt och socialt hänseende. Det förflutna uttrycks
inte i första hand i ett värnande av fysisk kulturmiljö
utan i form av immateriella aspekter, vissa av dem
möjligen sorterande under rubriken förändrings
kompetens.

Försök till modell
Avslutningsvis redovisar vi en tentativ modell som
syftar till att sammanfatta hur ana lyser av påverkan
på kulturmiljön till följd av stora samhällsföränd
ringar kan struktureras i planeringens överväganden.
Modellen bygger på vår analysram, men underbyggs
också av den empiriska genomgången och genom
förd analys.
Enligt modeUen är bedömningar av konsekvenser
för kulturmiljön beroende av förhållningssätt till det
förflutna. Det skulle således betyda att bedömningar

Konsekvensanalys

•

Egenskaper

(materiellt - immateriellt)

Rekonstruktion

•

Rum

(direkt - indirekt)

•

Tid

(kort sikt - lång sikt)

Modell för analys
av konsekvenser
för kulturmiljön till
följd av stora sam
hällsförändringar.
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av konsekvenser skiljer sig åt beroende på om inte
gration, separation eller rekonstruktion tjänar som
övergripande strategi för att förhålla sig till det för
flutna i planeringen.
Modellen framhåller vidare vikten av att inklu
dera föreställningar om framtiden i den övergri
pande analysen. Förväntningar på framtiden kan
formuleras väldigt olika beroende på om de base
ras på en bedömning av vad som är sannolikt, vad
som är möjligt eller vad som är att föredra. Olika
bedömningar ger på så sätt ski lda underlag för att
formulera strategier i förhållande till det förflutna
och därigenom också för en analys av konsekvenser
för kulturmiljön.
Modellen kan fungera som en utgångspunkt för
att diskutera strukturella förändringar och kultur
arvsprocesser i generella termer och i olika regionala
och lokala sammanhang. På vilket sätt samspelar fö
reställningar om framtiden med förhållningssätt till
det förflutna i olika planeringssituationer? Och hur
påverkar detta analyser av konsekvenser för kultur
miljön?
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Riskhantering i kulturmiljön
- mellan utveckling och kulturförstörelse
BIRGITIA SVENSSON OCH OLA WETIERBERG

nledningsvis ställdes en rad frågor om hur lo
kala kulturarvsprocesser skulle kunna stude
ras som en del av större samhällsförändringar.
I vårt försök att utveckla en metod för samhällen
i rörelse använder vi begreppet kulturarvsprocesser
som beteckning på de processer som både formar
och omformar människors kulturmiljöer, i såväl den
faktiska fysiska omgivningen som i de minnen och
berättelser som knyts till olika miljöer. Av central
betydelse är hur kulturarvsprocesserna värderas av
olika människor och grupper samt hur miljöerna
förvaltas i offentligheten.
Det vi framför allt har fångat genom att fokusera
på olika sätt att betrakta det förflutna är att kontak
ten med det som passerat riskerar att gå förlorad,
utarmas eller trivialiseras, då man bygger framtiden.
Vi finner också att kulturmiljöaspekterna i Gällivare
inte beaktats i sin fulla vidd i planeringssaroman
hang och i den offentliga kulturarvsförvaltningen.
Överhuvudtaget förefaller planeringen lida brist på
såväl lokal förankring som långsiktighet. Eftersom
strukturella förändringar och kulturarvsprocesser är
långsiktiga - både sett ur ett förflutet och i ett frarn
tidsperspektiv- bör även utvärdering och analyser av
konsekvenser och påverkan ha ett långt tidsperspek
tiv. Den kulturskapade miljö som människor lever i
måste vara en prioriterad fråga för planeringen.
Om man vill se en socialt hållbar kulturell utveck
ling i kulturmiljön, betraktad som en lokalt värdefull
minnesresurs, krävs förändringar i synsätt. Dels mås
te synen på vad som är kulturarv ständigt förändras
och utvecklas i takt med att samhället förändras, dels
måste berättelserna om kulturmiljön återspegla den
komplexitet som finns i det omgivande samhället.

I
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Om inte detta sker, stagnerar kulturarvprocessen
och riskerar att marginaliseras i stället för att bli
den resurs som den är i samhällsplanering och sam
hällsutveckling. Konsekvenserna kan bli ännu mer
tillspetsade med en låst och endimensionell syn på
kulturmiljön. Då kommer den offentliga kulturarvs
förvaltningen inte bara att reducera sina möjligheter
till aktivt resursutnyttjande, utan också att direkt
osynliggöra kulturmiljöns betydelser och värden.
En av våra metodologiska utgångspunkter var att
se hur "svartlådade" relationer mellan olika aktö
rer var. Här förefaller det som om medborgarna i
Malmberget inte ser särdeles stora möjligheter att
påverka besluten om Malmbergets framtid . Tradi
tionellt har LKAB fattat de avgörande beslut som
påverkat samhällets framtid och fortfarande dröjer
det kvar en förväntan att de ska göra det även fram
ledes, samtidigt som den offentliga planeringen inte
har långsiktiga perspektiv.
Redan på r 960-talet började rationaliseringen av
gruvindustrin och antalet arbetare och tjänstemän
minskade successivt. Municipalsamhället upphörde
1960. Det sista malmtåget rullade iväg från statio
nen i Malmberget 1962. Flera av kommunens tjäns
temän uppger att det då gjordes en utmärkt general
plan, men att den aldrig genomfördes. Brytpunkten
i Malmbergets utveckling kom på 1970-talet då
alltmer av den centrala bebyggelsen försvann. Då
flyttades till exempel Allhelgonakyrkan, endast 30
år efter att den uppförts efter ritningar av den kände
arkitekten Hakon Ahlberg. Gropen bredde ut sig,
folk flyttade, servicen försämrades och utflyttningen
accelererade. Rädsla, ilska eller oro blandades med
nostalgiska berättelser om hur bra samhället var

Hockeymatch mellan Kiruna och Malmberget i Malmbergets centrum, 1960-tal. Foto: Tore Johnson, Nordiska museet.

förr. Enligt vissa försvann den särskilda Malm bergs
andan någon gång på 1980-talet; andra menar att
den fortfarande lever kvar. Intressekonflikter mellan
LKAB och invånarna tog sig så småningom uttryck
i såväl överklaganden till miljödomstolen som i tid
ningsartiklar. ' Ambivalensen mellan strukturella för
ändringar som befrämjar ekonomisk utveckling på
en global och nationell nivå och kulturarvsprocesser
på lokal nivå blir allt tydligare.

När disponenten flyttade från samhället föränd
rades synen på historia och kulturarv. De sociala re
lationerna i enföretagssamhäUet präglas inte längre
av en vardaglig relation mellan bolagsdirektörer och
gruvarbetare. Styrningen i det globala företaget sker
i fjärran, medan den lokala befolkningen fortfarande
har att hantera den lokala miljö n. Kulturella aspek
ter på miljö n ger inte längre någon vinst för företa
get, varför LKAB möjligen inte heller är benäget att

Se rill exempel Bäckström 2007. Miljödomen som föll i december 2007 blev en framgång för villaägarna, men domen har över
klagats och frågan är om detta ince bara skjuter upp bes lut om Aytt som ändå kommer att farras och på så sätt fördröjer en akt iv
planering.
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Centrala Malmberget med Focushuset i bakgrunden, juni 2007. Foto från öster, Beate Feldmann.

betala lika mycket för infrastrukturen i Malmberget
som tidigare. Kommunen har delvis tagit över det
som företaget tidigare ansvarade för. Kommunalrå
det talar till exempel om behovet av att bygga nytt
badhus och ny ishall, men uttrycker samtidigt för
väntningar om att LKAB ska vara med och finan
siera satsningarna.
Det är inte någon snabb process som gjort att
Malmberget idag präglas av avveckling med förlust
perspektiv.
Människors miljö formas i samspelet mellan na
turförhå llanden och de kulturella, ekonomiska och
sociala villkor som resulterar i olika anspråk på art
utnyttja naturen . Såväl människors egen identitet
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som identiteten på den plats där de lever är således
beroende av detta samspel. I en rad olika processer
relateras därmed lokalt till globalt, samtid till histo
ria och natur till kultur.
Om fokus riktas mot riskhantering i kulturmil
jön kan kultur beskrivas som det kitt som förenar
människor. Det skapar tillhörighet och närhet - men
också utanförskap och avstånd. Med kulturens hjälp
kan männjskan skapa ba lans i tillvaron . Det sker ge
nom en aktiv planering av såväl kulturmiljön, som är
människans historiska avtryck i landskapet, som av
det immateriella kulturarvet i form av berättelser och
sammanhang som historien lämnat åt oss att förva l
ta. En sådan kulturarvsplanering kräver visioner om

Centrala Malmberget, juni 2007. Foto mot söder, Birgitta Svensson.

hur människor vill ha det i framtiden (jfr Svensson
2005). Planeringen ska vara möjliggörande och inre
begränsande. Det finns en spänning mellan o lika sätt
att definiera en värdefull kulturmiljö och vad som
får ku lturarvsstatus. Det som avgränsas påverkas
av vems berättelser, minnen och tolkningar som får
göra sig gällande.
I Malmberget var det gruvdriften som lade grun
den till den kultivering av naturförhållanden som
så smån ingom skapade en karaktäristisk kulturmil
jö. Den märks såväl i bebyggelse som i en särskild
"Malmbergsanda ", men också i en speciell kulturell
kompetens att hantera förändring. I Malmberget har
det alltid funnits en beredskap att flytta när gruvdrif

ten krävt det. Men först nu har utvecklingen blivit
sådan att det handlar om att flytta från Malm berget.
Kanske handlar det om att flytta hela sam hället. Vad
är det då man riskerar att förlora? Är det en unik
bebyggelsestruktur e ller unika byggnader? Vilka ska
i så fall väljas ut? För några är det viktigaste Bo
lagsområdet, för andra är det den egna villan och
någon tycker till och med att Focushuset och cen
trwnområdet tillsammans med sportanläggningarna
och Folkets hus är det viktigaste. Ofta berör risken
något mer immateriellt som berättelser, kunskaper
och möjligheter. Någon betonar att det är arbetar
kulturen i Malmberget som måste bevaras. Gemen
samt för alla som kallar sig malmbergsbor, vare s ig
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de är utflyttade och nu kallar sig "gamla malmber
gare" eller bor kvar är att de betonar betydelsen av
en speciell malmbergsanda.
Rumsligt präglas Malmberget idag av den stora
grop som finns kvar efter övergången från dagbrott
till underjordsbrytning. Gropen delar inte bara sam
hället i två delar, utan har genom rasrisken redan
tidigare tvingat fram förändringar av bebyggelse och
trafiksystem.

Statens roll i strukturomvandling
Den I juni 2007 beslutade riksdagen om en lagänd
ring som innebar att äldre byggnader i Malmberget
och Kiruna skulle kunna flyttas till nya platser i takt
med gruvans expansion. Beslutet gav regeringen
möjlighet att bevilja undantag från den lag som krä
ver att gamla byggnader ska anpassas efter dagens
byggnadskrav när de flyttas. Moderna krav på sä
kerhet, handikappanpassning och miljö underord
nades möjligheten att bevara äldre byggnader och
rekonstruera miljöer på ny plats.
I propositionen motiveras beslutet i korta, när
mast lakoniska ordalag, där ett antal positiva miljö
effekter radas upp:
"Befintliga byggnadsverk kan ges längre livslängd
eftersom alternativet till flyttning är rivning av bygg
naderna. Vidare kommer möjligheterna att bevara
kulturhistoriskt värdefulla byggnader att förbättras.
Möjligheterna att i större skala kunna återanvända
byggnader och anläggningar genom att flytta dessa,
bidrar till hållbar utveckling på berörda orter. Ge
nom att befintliga byggnader inte behöver rivas blir
den uppkomna mängden byggnadsavfall mindre än
vad den annars skulle ha blivit. Belastningen på mil
jön till följd av transporter och användning av nytt
byggmaterial blir också mindre än vad den annars
skulle ha blivit."'
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Dessa odramatiska argument för att underlätta en
flyttning av ett hus gäller dock inte alltid. Det ska i
stället till något så drastiskt som ett särskilt reger
ingsbeslut för att denna hållbara utveckling med
flyttade kulturhistoriska byggnader ska göras möj
lig. Det är just situationen i Malmberget och Kiruna
som ligger bakom ändringen i lagtexten, och som
i förbigående nämner propositionens författare att
man vill undvika "kulturförstörelse".
Flytten av en eller ett par hela orter på gruvpro
duktionens villkor uppfattas nog av de flesta, även
riksdagens ledamöter, som en dramatisk händelse
som inte låter sig beskrivas i termer av återanvänd
ning av kulturhistoriska byggnader och minskande
transporter av byggmaterial. I stället handlar det om
en betydligt mer djupgående känsla av förlust, av ut
satthet och maktlöshet, och kanske ska propositio
nen ses som ett försök till kompensation för denna
förlust och utsatthet.
Riksdagens beslut leder vidare till ett antal frågor
kring förlust och om statens roll i denna förlust. Vad
är det för förväntad förlust som lagstiftaren här ut
går ifrån och uttrycker i termen "kulturförstörelse"?
Kan den hindras, eller kompenseras, och vems för
lust är det i så fall det handlar om? Handlar det om
förlust av historiska byggnader som kan kompense
ras med "bevarande", om förlust av en god livsmiljö,
eller om utsatthet och maktförlust i förhållande till
den egna omgivningen?
Staten uppträder här i olika roller i relation till
Malmberget. Å ena sidan är man den ägare som dri
ver på och samspelar med de globala strukturför
ändringar som bokstavligt talar undergräver kultur
miljöns framtid. Å andra sidan påtar sig staten ett
ansvar för att samhällsplanering och kulturarvsför
valtning ska kunna minimera de lokala konsekven
serna av denna utveckling.

Samhällsutveckling - samhällsansvar
Varken beroendet av globala strukturella marknads
krafter eller hus- och befolkningsförflyttningar är
något nytt i Malmberget. Platsen och trakten har en
historia av långvarigt mänskligt nyttjande som bland
annat hänger samman med statens koloniala strä
vanden i förhållande till den samiska befolkningen,
med inlandskolonisation genom anläggande av torp
knutna till skogs- och gruvnäringen och med indu
strialiseringen .
Sverige är idag Europas största gruvnation och
priserna på råvaror har sedan flera år stigit rejält.
Intensiteten i gruvbrytningen har ökats för att mot
svara en ökad global efterfrågan i spåren av en
ökande befolkning, men främst på grund av ökande
krav på standard, produkter och konsumtion. När
Malmbergets malm blir åtråvärd på den globala
marknaden riskerar lokala värden att gå förlorade .
Det handlar alltså om hur denna risk ska hanteras.
Svaret skulle kunna vara att det kräver en aktiv och
visionär planering.
Mycket tyder på att det är just bristande planering
som skapat samhällets stora identitetsproblem. När
mast föregående uppsving i gruvindustrin skedde
under 19 50-talet med en stor inflyttning till Malm
berget. Då byggdes också nya bostadsområden, på
kostade centrumanläggningar och planeringen av
samhället växte till en stor fråga. Bebyggelsen förtä
tades och högre hushöjder blev tillåtna. Stadsbilden
moderniserades från gamla salustånd till ett modernt
köpcentrum. Men samtidigt visste man redan i mit
ten av 19 50-talet att Kaptensmalmen skulle innebä
ra gruvdrift under hela samhället. logen klyvning av
samhället eller något öppet ras förutsågs dock. När
beskedet om rasriskområdets utbredning kom till
Malmbergets invånares kännedom blev konflikten
mellan boende och gruvbrytning uppenbar.
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Samtidigt som gruvbrytningen är samhällets för
utsättning är det alltså också dess problem. Hittills
har malmen vunnit över människan i konflikten.
Besluten om exploateringen av malmen sker alltmer
fjärran medan människor som bor nära upplever att
de inte har något inflytande.

Kulturmiljön i planeringen
Hur man än väljer att betrakta den förestående ut
vecklingen i Malmberget så står det klart att män
niskors omgivningar och livsmiljöer kommer att för
ändras på ett dramatiskt sätt. Genom kulturmi ljöns
förändringar förändras också förutsättningarna för
vardagliga handlingar, vanor, rörelsemönster, sociala
kontaktnät, fritidsaktiviteter, boendeekonomi med
mera. Förändringarna är arkitektoniska och rums
liga, men består också i nya mentala föreställningar
om omgivningen och vad som är värdefullt.
Det är bara det faktum att man står inför en stor
och drastisk förändring som är förutbestämd, inte
hur denna förändring kommer att gestaltas. Och det
är där i mötet mellan det invanda, kända, uppskat
tade och betydelsebärande i kulturmiljön, och det
nyas möjligheter och omöjligheter, som känslan av
förlust och utsatthet kan få fäste . Men det är också
där som möjligheter och lust skulle kunna bli mer
dominerande. Vilka känslor som kommer att domi
nera beror på tillgången till resurser samt möjlighe
terna att påverka utveckling och avveckling.
Skiljaktigheter i uppfattning om vad som har hänt,
och vilka historiska platser och företeelser som är vik
tiga att ta hänsyn till och bevara, säger också något
om vad det är vi tycker är viktigt idag, och därmed
om hur vi vilJ att framtiden ska utvecklas. Det innebär
att de beskrivningar som görs av historia och kultur
miljöer också kommer att få betydelse för hur kul
turmiljön kommer att utvecklas i framtiden. J

Jfr Wetterb.erg ~999 s.?m pekar på behovet av ett bevarnnde som rar sin utgångspunkt i vardagslivers behov och inte bara i förment
generella h1sconska varden.
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De skillnader som finns i sättet att representera
det förgångna som återspeglas i antologins texter
pekar också mot behovet av en kraftfullare plane
ring där medborgarna får möjlighet till aktivt delta
gande. Inledningsvis påbörjar Gabriella Olshammar
en diskussion om hur företaget LKAB förhåller sig
till det kulturhistoriska arv som det skapat i land
skapet till följd av gruvdriften. Hon beskriver det
som ett industriellt ruinlandskap, med sina alldeles
egna bevarandevärden och reser därmed frågan om
det inte är värdefullt att låta de alternativa använd
ningar som letat sig fram till industrisamhällets läm
ningar få vara ifred. Här har inte bara mänskliga
aktiviteter fått sin grogrund, utan även ett växt- och
djurliv som finner sin hemvist i de från mänsklig pro
duktion övergivna miljöerna. Sådana miljöer kan ses
som nödvändiga kontraster till vardagliga, trygga
och väl iordningställda platser, vilka utesluter såväl
marginaliserade människor och marginella använd
ningar som många växter och djur, menar Olsham
mar. Frågan om vem som ska ha bestämmanderätt
över det förflutna i framtiden ställs på sin spets ge
nom antagandet att Malmberget som samhälle om
ett par decennjer måste förlita sig på en annan näring
än gruvindustrin. Vad händer då med den tillgång
som ett attraktivt gruvlandskap med tillhörande ar
betarbostadsbebyggelse skulle kunna bidra med: för
den lokala ekonomin och den lokala känslan av till
hörighet?
Även Beate Feldmann tar ett annorlunda grepp
om kulturarvsproblematiken då hon ställer frågor
om hur barn och ungdomar förhåller sig till sin
hembygd och dess historia. Barnen i Malmberget har
enligt Feldmann utvecklat ett slags riskkompetens
som kan jämföras med den förändringskompetens
som präglar hela samhället. Detta specifika förhåll
ningssätt till sprängningar och jordskred har sedan
flera decennier varit en del av vardagslivet. Kanske
förklarar detta varför kommunens gymnasieskola,
särskola och sporthall kan finnas kvar i centrum av
Malmberget, trots sanitära olägenheter från gruv
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brytningen. Kommunens stora investeringar i om
rådets anläggningar förklarar marknadsföringen av
Malmberget som ett attraktivt kulturcentrum. Paral
lellt finns farhågorna om Malmbergets förslumning
och utarmning och slutgiltiga avveckling när gruvan
expanderar. Ett förslag till bearbetning av proble
matiken innebär att man gemensamt ska bygga upp
ett Malmberget i miniatyr där barn och vuxna med
hjälp av flyttbara hus och föremål kan skapa en per
sonlig modell av försvunna barndomsmiljöer, men
också pröva visioner för hur samhället kan komma
att se ut i framtiden. En sådan modell skulle på ett
nytt och annorlunda sätt kunna belysa den ömsesi
diga relationen mellan kulturarv och planering.
Ingrid Martins Halmberg gör en översiktlig ana
lys av kulturarvsprocesser i Malmberget och Gälli
vare genom att visa hur dessa kommer till uttryck i
ett mer institutionaliserat sätt att se på vad som är
kulturmiljö och värdefullt i historien. Kulturarvsför
valtningen har ett start ansvar att följa upp föränd
rade perspektiv och synsätt och inte minst möta de
ungas sätt att se på historien i framtiden. Holmberg
visar hur olikheter upprätthålls i berättelse efter be
rättelse. Men det finns också den påtagliga verklig
heten att den planerade malmbrytningen i Malmber
get medför att i stort sett hela Malmbergets samhälle
måste flyttas, vilket med nödvändighet kommer att
påverka grannorten Gällivare. Bland flera frågor
som diskuteras i den här artikeln märks både bebyg
gelsens kvalitet, betydelsen av symboltyngda bygg
nader och vad som krävs för att erhålla ett breddat
engagemang kring kulturmiljön. Holmberg visar
exempelvis hur uppenbart det är att de byggnader
och miljöer som har blivit föremål för "historiska"
texter (publicerade, men också andra), också har
kommit att bli del av den allmänna uppfattningen
om vad som är kulturarv. Än så länge är dock detta
historiska kulturarv avgränsat och berör bara några
få ständigt upprepade aspekter. Detta är en begräns
ning som också gör sig gällande i planeringsdoku
ment, vilket Krister Olsson och Anna Storm också

visar i sin artikel, där kulturmiljön närmast plikt
skyldigt omnämns. Den utgör inte någon prioriterad
fråga i planeringssammanhang, vilket antyder att
man inte inser kulturmiljöns betydelse för männi
skors förankring, identitetsformering och känsla av
att höra hemma i samhället.

Risker och möjligheter
När vi på ett seminarium i Malmberget i juni 2007
ställde den konkreta frågan om vad invånarna ville
ha med sig av historien i framtiden blev svaret en
diskussion om boendemiljöer. Men snart framkom
att många tyckte det var OK att, efter en dokumen
tation, flytta kulturmiljöer och omformulera dem på
ny plats. Samtidigt betonades behovet av en tydliga
re planering. Hittills har visioner om kulturmiljöns
framtid saknats i plandokumenten och styrningsme
kanismer på området har inte diskuterats.
Svaren på frågan ovan antyder samtidigt att det
finns ganska förutbestämda uppfattningar om vad
kulturmiljö och kulturarv ska vara och hur de kan
behandlas i planeringen. Sådana fasta definitioner
finns inte bara i allmänna föreställningar, utan är
också mer eller mindre inbyggda i den offentliga
kulturarvsförvaltningens egna traditioner och verk
tyg. Även om utvecklingen under flera decennier gått
mot ökad integration och demokratisering av kul
turarvsfrågorna, så kvarstår ett antal fundamentala
motsättningar. Eller kanske är det till och med så
att dessa motsättningar har blivit både skarpare och
svårare att hitta lösningar på?
Förväntningarna på kulturarvet ökar nämligen
ständigt. Gregory Ashworth, som forskar om kul
turarvsplanering, har visat hur det offentliga kul
turarvet idag ska uppfylla en mängd ofta motstri
diga syften (Ashworth 2007). Målkonflikterna och
osäkerheten kring lämpliga arbetssätt har tilltagit.
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Bland de motsättningar som lyfts fram i våra texte1
är användningen av kulturarvet som en attraktions
faktor för turism och industri, vilket kolliderar mec
invånarnas lokala sociala och kulturella behov. Der
offentligt arrangerade kulturarvsprocessen ska dess
utom både syfta till utvecklingen av kollektiva min
nen och stärka och bejaka komplexitet, mångfald
och motsättningar i och kring kulturmiljön. Några
samstämmiga modeller för att sammanfoga dessa
olika målsättningar finns idag inte. 4
Det finns med andra ord motstridiga sätt att se
på kulturmiljö och kulturarv, både i praktiken och
i teorin, som leder till såväl vinst som förlust. Hur
strukturella förändringar ska värderas för att skapa
underlag för ändrade planeringsrutiner, där olika
dimensioner av kulturmiljöfrågorna kommer in ti
digt i planprocessen, i form av konkreta planerings
verktyg, är en fråga som återstår att besvara. Vår
undersökning i Malmberget kan dock fungera som
en utgångspunkt för att diskutera strukturella för
ändringar och kulturarvsprocesser i generella termer
i olika regionala och lokala sammanhang.
Bevarandets och utvecklingens problem och möj
ligheter måste beaktas parallellt - allt för ofta har
bara problemen diskuterats. Omladdningar sker på
olika sätt beroende på vems och vilken historia det är
som kommuniceras i det offentliga minnet. Det finns
en stor medvetenhet om de hot mot kulturarvet som
markexploatering utgör, mindre om vad som händer
när det inte finns berättelser, talesätt, minnen och visio
ner som relaterar platsen till kulturarvet. Platser får sin
innebörd av det vi tillskriver dem och förknippar dem
med. De skapas av den tid och de sociala värden som
skrivs in i dem. På så sätt kan Gropen i Malmberget
sägas vara viktig att bevara. Alla har något att berätta
som förknippas med Gropen. Här finns allt det som
beskriver det samhälle som skapade Malmbergets
storhetstid och den så kallade Malmbergsandan.

Jfr också Ahmad 2006, som visar hur utvidgningen från det materiella till det immateriella ännu inte fått någon genomarbetad
eller gemensam terminologi.
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Gropen har påverkat samhället sedan mitten av
1960-talet. Hela kvarter har försvunnit, gator, vägar,
bebyggelse och inte minst urbana miljöer såsom Fol
kets hus, biografer, skolor och andra offentliga sam
lingsplatser. Malmberget har alltså under en relativt
lång period på snart ett halvt sekel haft en negativ
utveckling ur kulturmiljösynpunkt då kvaliteten i
människors livsmiljö försämrats både vad gäller bo
ende och service. Rasriskområdets successiva utvidg
ning har inneburit att orten Malmbergets tidigare
stolta identitet som den urbana miljön i kommunen
förbytts till ett utkantsområde med en alltmer ne
gativ identitet. Kvar lever i stället berättelserna om
det framgångsrika Malmberget, inte minst hos den
äldre delen av befolkningen. Utifrån berättelserna
kan man också forma framtiden.
Det exemplariska urbana mönstersamhälle som
en gång fanns i Malmberget finns idag mest kvar som
något man talar om. Kanske är denna "Malmbergs
anda" viktigare att bevara än enskilda fysiska mil
jöer. Andan innebär att man lyssnar på medborgarna
när de betonar att sammanhållning och solidaritet
är det som alltid präglat samhället. Med ett aktivt
deltagande av de människor som berörs av flytten,
och en framåtsyftande planering som beaktar deras
synpunkter, torde utvecklingen inte behöva upplevas
med oro, förlust och brist på inflytande. Genom att
ta fasta på det som kallas immateriella aspekter på
kulturmiljön - kulturarv i form av berättelser om det
som varit - skulle det kunna bli möjligt att bygga
nya kulturmiljöer på befintliga traditioner. Vår un
dersökning har visat att det är viktigt att lyssna på
olika grupper i samhället då det gäller att få fram vad
man finner värdefullt i miljöerna. Det är också av be
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tydelse att få klart för sig hur den rådande synen på
vad som är värdefullt vuxit fram och kanoniserats.
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tora strukrurförändringar i samhället får
genomgripande betydelse för kulturarvet
- hur .vi ser på det och hur vi använder
det. I malmfä lten i Norrbotten har gruvdrif
ten intensifierats till följd av det ökade världs
marknadspriset på järnmalm. Eftersom mal
men finns under den befintliga bebyggelsen
genomgår samhällen som Kiruna och Malm
berget drastiska förändringar.
I avsikt att hitta analysmetoder för stora sam
hällsförändringar, bildades en tvärvetenskaplig
forskargrupp med forskare från samhällspla
nering, miljö, teknikhistoria, kulturvård och
etnologi. Den här boken är forskargruppens
första resultat.
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