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KÅKSTADEN I MALMBERGET. VÄSTERLÅNGGATAN 

Förslag till återuppbyggnad 

Bakgrund 

1988 firar samhället 100-års jubileum. Det var nämligen året 1888 som 

malmbanan från Luleå nådde järngruvorna här och brytningen kunde komma 

igång på allvar och samhället växte fram under en kort och hektisk tid. 

Det var engelska exploatörer som byggde malmbanan och startade brytningen i 

större omfattning. Brist på kapital gjorde att företaget stod på lös grund och 

1891 manövrerades engelsmännen ut av svenskarna under nationalistiska 

hurrarop. SJ tog över malmbanan och det nybildade Svenska Aktiebolaget 

Gellivare Malmfält – AGM – tog över malmbrytningen. Brytningen kom riktigt 

igång 1895 sen malmbanan iordningsställts och AGM konsoliderats. 

Mängder av arbetare behövdes för gruvbrytningen och en stor tillströmning från 

landets alla hörn skedde. Varken det engelska bolaget eller det svenska mäktade 

med att förse arbetarstammen med bostäder. Arbetarna tvingades därför att 

själva ordna bostäder här i vildmarken. De kom att bli av enklaste slag som 

kojor, skjul och enkla timrade kåkar eftersom ingen fri mark fanns att tillgå och 

kåkarna befarades rivas av markägaren staten. Hundratals enkla kåkar växte 

fram under kort tid i anslutning till Kaptensgruvan och järnvägsstationen. De 

eländiga bostadsförhållandena uppmärksammades och samhället blev ett 

begrepp i landet som Kåkstaden i Malmberget. 

De rättsvidriga förhållandena för den ofria bebyggelsen kom att vara i ett 

decennium till 1899 då samhället fick stadsplan och möjligheter skapades att 

förvärva tomter för eget bebyggande. 

Kåkbebyggelsen på Kilen, som området utanför stadsplanen kom att få heta, 

levde dock kvar ytterligare ett årtionde. Bebyggelsen brandskattades visserligen 

1903 och 1907 men först 1912-14 hade man lyckats utplåna kåkstaden genom 

rivningar. Många välbyggda hus hade då flyttats ner på stadsplanen och ett fåtal 

större och solidare byggnader kom att stå kvar in på 1960-talet. Idag finns endast 

två byggnader från begynnelseåren kvar på området nämligen klädeshandlaren 

Finkelsteins bod med uthus och det stora bostadshuset som benämns Strands. 

Finkelsteins bod är idag uthus och garage på Strandska huset, som i begynnelsen 

innehöll bageri, bostäder och ett slags tjänstemannamäss i övre våningen. 
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Under kåkstadstiden låg de båda kvarvarande byggnaderna i centrum av 

samhället. Hjärtat eller rättare pulsådern i kåkbebyggelsen var handels- och 

marknadsgatan som började här och som senare kom att kallas Västerlånggatan. 

Den låg i direkt anslutning till bangårdsområdet och förutom ett och annat timrat 

hus bestod den trånga handelsgatan huvudsakligen av salubodar och salustånd, 

som handlande från när och fjärran uppfört för att saluföra sina varor. 

Kommersen var livligast under likviddagarna då de hårt förvärvade lönerna 

omsattes. I och med stadsplanens tillkomst flyttades kommersen ner till det s.k. 

Salutorget, kring vilket centrum i Malmberget utvecklades. Tidigare var detta ett 

sankt obebyggt område som tidvis utnyttjades som nöjesfält. Centrum i 

Malmberget ligger än idag kvar i anslutning till Salutorget, ett stenkast från den 

gamla affärsgatan på Kilen, som endast avtecknar sig som en liten väg genom ett 

parklandskap bland planterade björkar. Föreställningarna om vad som en gång 

funnits här kan man bara svagt frammana ur gulnande gamla fotografier. 

 

Genom att bygga upp en del av kåkstaden skulle man kunna skapa en 

lättförståelig bild av Malmbergets tidigaste historia, den tid då själva samhället 

kom till. En tid skulle frammanas som berättar om de vedermödor och extremt 

svåra förhållanden som människorna här gick igenom för att skapa det välstånd 

som vi idag skördar frukterna av. En tid och en plats som mer än vad vi idag 

föreställer oss haft en avgörande betydelse för det moderna samhället. De 

extremt svåra förhållandena här satte tummen på ögat i arbetsfrågorna. En sådan 

fråga som aktualiserades av kåkbebyggelsen var bostadsfrågan för arbetarna i 

landet, vilket i sin tur ledde till egnahemslånen 1904. 

 

Tillfället att bygga åter en del av Malmberget tidtigaste historia kan inte vara 

lämpligare än i samband med jubileet. 100 år efter det att samhället började 

byggas åter igen denna bebyggelse upp. På exakt samma ställe och med samma 

hus. Ett mer slående jubileum är svårt att prestera. Motsvarigheten till en sådan 

rekonstruerad bebyggelse får man närmast gå över Atlanten för att finna. 

Attraktionen skulle vara stor och dra mängder av människor hit för vilka man 

handfast skulle kunna berätta om Malmbergets historia och även om dagens 

Malmberget. Den återuppbyggda kåkstaden eller rättare Västerlånggatan skulle 

med sina byggnader och aktiviteter stödja upp och understryka andra 

sevärdheter som berättar om gruvverksamheten och samhället: Gruvmuseet med 
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Hermelinsstollen, Kaptensgruvan (Gropen), Kaptensspelet och Spelhuset, 

Seletlaven osv. Bolagsområdena med sin gamla bebyggelse allt från de första 

Engelska barackerna fån 1888 är ett levande inslag i denna bild. Alla dessa 

sevärdheter bör knytas samman som något slags ”stadsvandring”. Kåkarna längs 

Västerlånggatan i sitt strategiska läge intill centrum i Malmberget skulle vara en 

slående och naturlig utgångspunkt – ”ingångspunkt” – för en sådan vandring. 

Ur historisk synpunkt skulle en återuppbyggd kåkstad ha stort värde som 

framhållits. Under senare år har kulturhistoriskt intressant bebyggelse alltmer 

utvecklats till betydande turistmål. I detta sammanhang kan också pekas på den 

rekonstruerade borgen Eketorp på Öland som blivit ett av det mest dragande 

plåstren på ön. Från andra sidan Atlanten kan man peka på de för 

filminspelningarna uppbyggda likartade Vilda västern-städerna som lockar 

resenärer till sig från alla delar av världen. Stora turistmål där också de 

övergivna gruvstäderna s.k. Boomtowns. Överhuvud har rekonstruerade städer 

och samhällen blivit vanliga i USA. Förutom att verka som turistmål har de även 

en stor betydelse för amerikanernas självkänsla – att visa att man har en historia, 

fastän den inte sträcker sig så långt bak i tiden. 

I samband med möjligheterna att skapa ett turistmål har människornas 

föreställning om vad man ska finna på platsen stor betydelse, vad man med ett 

ord kallar begreppet. Begreppet Malmberget är sedan samhällets tillkomst 

välkänt i landet och har självklart med gruvbrytningen att göra. Kan man sedan 

med satsningar understödja och ge begreppet nytt (gammalt) innehåll bör det bli 

slagkraftigt och attraktivt. 

För Malmbergsborna har likväl ett återuppbyggande av kåkstadenen stor 

betydelse för självkänslan. Genom ”att bygga tillbaka historien” återskapar man 

med aktiviterna kring själva byggandet och förarbetena därmed något av själva 

andan kring pionjärtiden då de strävsamma människorna lade grunden till 

dagens Sverige. Malmbergets betydelse i det svenska samhällets uppbyggnad 

förs handfast fram till sin rättmätiga plats och genom byggnadernas påtagliga 

närvaro faller inte historien i glömska. De unga malmbergarna kan genom att 

delta i arbetet skapa sig en föreställning om förfädernas slit och svårigheter på 

ett direkt och omedelbart sätt, något som inte böcker och gamla fotografier kan 

meddela. Viken självkänsla ger det inte, då barnen stolta kan säga att de bygger 

sin egen historia.  
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Rekonstruktion 

 

Vid en rekonstruktion och återuppbyggnad är det viktigt att man är trogen 

originalen, så att man kan relatera gamla foton osv. till den rekonstruerande 

bebyggelsen. Ett frångående från originalen fördärvar förståelsen. 

Med hjälp av gamla foton och kartor (de senare kan ifrågasättas i måttriktighet) 

har jag rekonstruerat bebyggelsen längs Västerlånggatan. Den redovisas i 

axionometrisk, skalriktigt perspektiv (original 1:200). Dessutom har fasaderna 

(de synliga) till varje på fotografier synligt hus rekonstruerats i skala 1:100. På 

grund av den trånga gatan finns stora svårigheter att i detalj rekonstruera 

fasaderna. Dock bör det vara möjligt att komma så nära originalen att ett 

igenkännande blir slutresultatet. Baksidorna kommer man endast undantagsvis 

åt genom fotografier, så där får man ta erfarenheten och fantasin till hjälp. 

Rekonstruktionerna ska finslipas allt eftersom och anpassas till de nya kraven på 

användning i planlösningar. Målet är att fullständiga byggnadshandlingar 

upprättas innan byggnadsarbetena påbörjats. 

Fotografierna som har varit underlag till rekonstruktionen är från olika 

tidpunkter. Bebyggelsen har självklart förändrats under denna tidsrymd. Detta 

gäller i synnerhet salubodarna som flyttades hit och dit. Det redovisade 

perspektivet visar bebyggelsen i slutet på 1890-talet. Perspektivet ska 

kompetteras med några intilliggande byggnader, bl.a. Strands. På ett annat 

perspektiv redovisas den första bebyggelsen. Ett perspektiv på denna ska också 

dras upp. Vid ett rekonstruktionsarbete är det viktigt att men fastställer en tid för 

bebyggelsen. Detta är beroende på omfattningen på den bebyggelse man vill 

återuppbygga. En huvudtanke är dock att man bygger upp det hela kontinuerligt 

som det en gång skedde och behovet får avgöra var man drar strecket. 
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Återuppbyggnad 

 

Den bebyggelse som i första hand bör återuppbyggas omfattar i stort den i 

perspektivet redovisade bebyggelsen (något färre hus) och sträcker sig längs 

Västerlånggatan från Finkelsteins i väster upp till staketet i öster. Härifrån 

fortsätter gångvägen upp till Kaptensspelet och vidare till Seletlaven. 

En anslutande gångväg anläggs som är en anslutning till Vasagatan. Intill denna 

kan bebyggelse senare tillkomma. I detta område söder om Västerlånggatan bör 

även olika typer av kåkar (bostäder) som jordkojor (s.k. Backsvalor), 

dynamitkåkar, torvkojor osv. uppföras. Här finns utrymme för en utbyggnad av 

kåkstaden. Om FinnJakobs bastu skulle återuppföras är detta det lämpliga stället. 

Detta gäller även någon lönnkrog. 

I området norr om Västerlånggatan (tidigare bangårdsområde och 

bostadsområde för SJ) kan i ett senare skede små timrade kåkar uppföras som 

uthyrningsstugor. Innan SJ byggde sina bostäder fanns här sex timrade kåkar 

som har rekonstruerats. Varje sådan kåk skulle kunna innehålla två 

uthyrningslägenheter. Innan dessa timmerkåkar byggdes låg engelsmännens 

första provisorika byggnader här. Det var enkla rundtimrade blockhus. Någon 

eller några av dessa skulle kanske byggas. Huruvida man skulle försöka 

levandegöra bangården och järvägsverksamheten här står frågan öppen och bör 

diskuteras. 

Bebyggelsen längs Västerlånggatan bestod förutom av en mängd salubodar av 

ett antal rejälare timrade byggnader. Dessa ligger längst upp på gatan och kom 

till tidigt vid det så kallade Gamla torget uppe vid gruvan där man från början 

hade salustånden. Dessa timrade byggnader bör till huvuddelen återuppföras 

som en stomme i bebyggelsen. Mellan dessa får sen salubodar och salustånd 

fylla upp tomrummen, så att den trånga och täta gatukaraktären erhålls. 

Byggnaderna timras upp av rivningstimmer eller nytt timmer eller om möjligt 

genom att liknande byggnader flyttas hit. 
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De byggnader som bör uppföras är: 

 

1. Kaféet ”Endast för nyktra” med pensionat och bageri 

Denna byggnad var central i bebyggelsen längs Västerlånggatan och 

återfinns på snart sagt alla foton härifrån. Den låg också intill 

anslutningsvägen från Vasagatan. Från början bestod den av en ca 6,5 x 7 

m. timrad envåningsbyggnad. Senare förlängdes den till dubbla sin längd 

och därefter en brädklädd enklare tillbyggnad. På baksidan tillkom en 

lägre tillbyggnad. De bägge senare var troligen delar av bageriet. Mot 

öster byggdes huset ytterligare ut några meter med brädväggar. Delar av 

byggnaden stod kvar till 1967 och beboddes av gruvfogden K F Karlsson 

som flyttade dit 1946. Genom kontakter med dottern Ingrid Mattsson kan 

huset troligen i detalj rekonstruerats. 

Denna byggnad bör återuppföras åtminstone till delar och få utgöra ett 

slags centrumbyggnad i anläggningen med kafé och utställningar. 

Timrade delar bör i första hand byggas upp och tillbyggnaderna kan sen 

komma till om behov finns för den verksamhet som ska inrymmas. Va- 

och elledningar bör dras till byggnaden. 

2. Bageri med matservering och matvaruaffär 

Denna byggnad var ursprungligen en lång smal timmerbyggnad och 

inrymde bageri med en kringla som skylt. Senare byggdes huset ut på 

längden i bägge ändarna och byggdes samman med den tvärställda 

byggnad som inrymde Oscar Lövgrens matvaruaffär (en tid också 

Hallers). 

Den timrade delen bör åtminstone byggas upp. Idag står här en samling 

björkar som motiverar att inte hela komplexet återbyggs. 
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3. Hallers Järnhandel 

Denna höga timrade byggnad med korsplan var en av de första 

byggnaderna. Det är osäkert vad den inrymt. 

Möjligen kan Forsström ha blandat ihop denna och nästa byggnad och 

den har då innehållit mjölkaffär (Bodens mejeriförening) och 

matservering (en förteckning 1897 styrker detta). Byggnaden stod kvar in 

på 60-talet (Carbergs). Byggnaden bör återuppbyggas. Det bästa vore att 

leta upp en byggnad som passar och flytta den hit. 

Förslagsvis skulle byggnaden kunna inrymma en tidsenlig kooperativ 

affär. Arbetarföreningens kooperativa affär låg härintill där nu gropen är. 

 

Mjölkaffär, matservering 

Som ovan nämnts är det osäkert om verksamheter som inrymts i denna 

byggnad. Rekonstruktionen är också tämligen osäker pga. Avsaknaden av 

fotografier. Detta och utkantläget motiverat att byggnaden inte utförs i ett 

första skede. Framför byggnaden stod tidvis många salubodar. 

Tomrummet om byggnaden som inte uppförs bör fyllas upp av nya 

salubodar. 

 

4. Diverseaffär 

Denna låga timrade byggnad ”avslutar” gatan där den ligger mitt i 

siktlinjen. 

Byggnaden bör återuppföras eftersom den är så betydelsefull i 

stadsbilden. Den blir ett naturligt avslut mot staketet runt gropen. 

Verksamheten kan diskuteras. Kanske kan man anknyta till den likartade 

byggnaden som inrymde den s.k. ”5-öreskaféet” längre upp (se nedan). 
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”5-öreskaféet” 

I liknande byggnad som 6. Diversehandeln. Här inrymdes Helena 

Strandbergs kafé, som var livligt frekventerat av åkare och kuskar. Ligger 

alldeles intill staketet till gropen. Uppförs inte. 

 

5. Timmerkoja 

Användning okänd. Enligt uppgift bör byggnaden finnas kvar på 

Apelqvistheden. Bör undersökas och eventuellt flyttas hit. Alternativt 

återuppföras. 

Den ena halvan av byggnaden uppfördes före 1896. En av byggnaderna 

återuppförs – förslagsvis fotografiateljén, men på platsen för den andra 

byggnadshalvan. I fotografiateljén kan man förslagsvis inrätta en 

tidstypisk ateljé där människor kan dra på sig gamla kläder och 

avporträtteras framför gamla kulisser. 

 

6. Blockhuset 

Låg koja av rundtimmer intill fotografiateljén den sista kvarvarande 

byggnaden från den allra första tiden. Timret är ojämnt kapat och kojan 

har svagt sluttande tak, som var så typiskt för skogskojorna som byggdes 

vid järnvägsbygget. Möjligen är detta hus den en gång så välbekanta 

"Finn-Gretas koja". Bör definitivt byggas upp. 

På norra sidan av Västerlånggatan utgjordes bebyggelsen huvudsakligen 

av salubodar. Norr om denna låg i en rad timrade bostadshusen som 

tidigare omtalats. En enda större timrad byggnad låg intill 

Västerlånggatan vid mynningen mot väster. Det var det stora två- 

vångshuset där Frälsningsarmén i början höll till. I byggnaden inrymdes 

ett kafé. Huruvida det var denna byggnad, som en tid som var syndens 
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näste och kallades kråkslottet har inte kunnat klarläggas. Byggnaden 

återuppbyggs inte, i varje fall inte från början.       

Frälsningsarméns hus hade på sin södra sida en motsvarighet i Strandska 

huset, som står kvar än idag. Detta inhyste vid sekelskiftet bageri och 

tjänstemannamäss. Byggnaden var en av de första större som uppfördes 

på Kilen. Den har stort bevarandevärde.  Förutom Strands fanns här även 

ett åkeri med matservering och några bodar söder om den kvarvarande 

Finkelsteins bod och uthus. 

Några större byggnader på norra sidan som skiljer ut sig från de många 

bodarna är: 

7. Livsmedelsbutiken 

Denna brädklädda byggnad med sadeltak (ca 5 x 8 meter) låg intill 

Frälsningsarméns hus i början på Västerlånggatan. Uppfördes 1894-96. 

Var under några år ett slags delare av handelsstråken vid marknaderna. 

Salustånd som inte rymdes vid Västerlånggatan ställdes nämligen upp 

norr om denna byggnad. 

Byggnaden bör återuppföras som entrébyggnad till den återuppbyggda 

Västerlånggatan. 

8. ”Magasinet” 

Större magasinsliknande sadeltaksförsedda bobyggnad till den 

återuppbyggda Västerlånggatan. Verksamhet okänd. Uppförd under 

senare häften av 1890-talet. Tveksamt om byggnaden återuppförs i första 

skedet. 

9. Blomqvist Ur och Foto 

Större pulpettaksförsedda brädskjul bestående av två likadana hopbyggda 

byggander varav den ena innehöll fotografiateljé med stort ateljéfönster 

mot norr. Bodliknande entrébyggnad mot Västerlånggatan. Framför 

byggnaden stod mängder av salustånd och bodar på marknadsdagarna 
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Salubodar 

Resterande byggnader vid Västerlånggatan var salubodar. 

På södra sidan låg 3-4 salubodar mellan Finkelsteins och ”Kafé endast för 

nyktra”, varav den mest kända var Brådskans klädes bod. Från en annan 

bod såldes skor. Här bör 3 bodar uppföras. 

Framför Frälsningsarméns hus fanns tidigt en bod men antalet kunde 

stundtals vara 3-4 st. 

Här bör en liten bod uppföras i anslutning till 7. Livsmedelsbutiken. 

Denna bod är något av en entré bod och bör inrymma en slags 

Informationscentral med vykortsförsäljning osv. 

Vid 12:e fanns två större salubodar med dubbla luckor. Bör byggas. 

Vid 13:e låg 5-6 bodar, med okänt innehåll. Möjligen låg Pettersonskans 

karamell bod här. 4-5 bodar kan och bör uppföras här. 

Vid 14:e ligger en rad bodar som avslutar Västerlånggatan. Några av 

bodarna bör byggas här. Förslagsvis 3-4 st. 

De två bodarna vid 15 framför mjölkbutiken bör placeras här som en 

ersättning för byggnaden. 

Sammanlagt rör det sig om ca 15 bodar som byggs i ett första skede. 

Liksom byggnaderna bör de vara förebilderna trogna. Bör göras flyttbara. 

Delar av bodarna uppförs av rivningsvirke. Andra kan vara av nytt virke 

och av bättre kvalitet. 
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Sammanfattning 

Följande byggnader återuppförs i ett första skede: 

1. Kafé endast för nyktra (”Centralbyggnad”) 

2. Bageriet 

3. Hallers järnhandel (flyttas hit) 

4. Diversehandeln 

5. Timmerkoja (flyttas hit) 

6. Blockhuset 

7. Livsmedelsbutiken (Brädfodrat regelhus) 

8. Magasinet (brädfodrat regelhus) – ev. inte i första etappen 

9. Fotografiateljén 

10-15. Salubodar, ca 15 st. 

 

    

       


