Malmberget – ett gruvsamhälle dokumenteras !
Malmbergets födelse var 1888. Tusentals personer kom till Sveriges Klondyke. Järnmalmen
gav framtidstro och ett nytt samhälle började byggas. Men den byggdes på järnmalmen som
senare skulle bli samhällets stora problem.
De som kom till Malmberget var föreningsfolk från Bergslagens gruvor. Malmberget blev
därför folkrörelsernas första hemvist i Norrbotten. Föreningsledarna drev iväg lönnkrögarna
och startade bygget av ett samhälle med trähus och ett aktiv kultur och fritidsliv
1960 blev året då trähusen revs och nya betonghus byggdes i en rasande fart. Malmberget
blev den tidens moderna samhälle med sporthall, Folkets Hus och nya skolor. Men samtidigt
informerade LKAB att en stor del av det gamla centrum skulle behövas rivas p g a
järnmalmen. Gropen kom till och det blev signalen till ”allt har ett pris” som ett kommunalråd
sa i filmen ”Gropen”.
Dokumentation av Malmberget
Nu har vi startat ett arbete med dokumentera gruvsamhället Malmberget. Vi prioriterar tiden
från 1960 och framåt. Det blir ett arbete med att lyssna på de som bott och bor i samhället.
Föreningar skall dokumenteras. Modell av 2.000 hus skall byggas. Filmer skall spelas in över
viktiga händelser i samhället. Modern teknik skall användas för att engagera ungdomar i
samhällets historia. Bildarkivet kommer att presentera bildutställningar från olika områden.
Bildtext: Konstnärerna Tord Pettersson och Jan Åkerlund bygger tillbaka Malmberget
Kvinnoliv i Malmberget
Under året kommer vi att prioritera arbetet med att dokumentera kvinnors liv i ett samhälle
som utåt har präglats av män. Kvinnornas röster har inte fått komma fram. Det vill vi förändra
genom att visa upp kvinnoliv i Malmberget. Gunilla Tagestam, född Lindgren, uppvuxen i
Malmberget och har i sitt aktiva liv arbetat som samtalsledare. Hon har tillsammans med
filmaren Michael Johansson intervjuat ca 20 kvinnor. Filmerna kommer att visas under
höstens kulturfestival. En bok och bildutställning kommer också att produceras i ett projekt
som har fått stöd av Riksantikvarieämbetet.
Bildtext: Gunilla Tagestam född Lindgren har intervjuat 20 kvinnor från Malmberget
Vandring till Kaptenspelet
Under sommaren vandrar kl 11.00 en vägvisare från Kåkstan till Kaptensspelets topp. Det blir
historier om Malmberget och dess profiler . Du har en fantastisk utsikt från Kaptensspelet
över Malmberget och Gropen.
Bildtext; Du har en underbar utsikt från Malmberget

Vid kanten av Gropen
Bildarkivet producerar utställningar och böcker om de olika områdena i Malmberget. I
sommar visas på biblioteket en utställning vöer Bäcken och Elevhemsområdet.
Föreningshuset i Kåkstan har premiär för en bok med alla hus som har funnits i och vid
Gropen.
Sommar i Föreningshuset
Måndag den 22 juni öppnas dörrarna till Föreningshuset vid Kåkstan. Filmen ”Tjejerna på
Bolagsområdet” och ”Disponentvillan-ett familjeporträtt” visas under hela sommaren. Du kan
också träffa Peter Johansson och köpa hans bok ”i berget begravt” som är en kriminalroman
om Malmberget. Det blir även premiär för kulturstigen i Malmberget med nya tavlor och
folder. Stigen finns även på en app ”OnSpotStory”
Bildtext: Malmbergsbon Peter Johansson har premiär den 22 juni med boken ”I berget
begravt”
Final sommaren 2016
Sommaren 2016 blir det stor final i Malmbergets Sporthall. Modellen över alla hus i
Malmberget visas. Det blir även bildutställningar och berättelser från gruvsamhället samt
filmer över livet i ett samhälle som stegvis håller på att försvinna.

Text : Lars Israelsson Foto Michael Johansson

