
Tidernas Malmbergare röstning av besökare till ”Malmberget visas” Sporthallen 

1 Viktor ”Vicke” Johansson: Han som var kommunens vandrare mellan sträckan Gällivare-

Malmberget oavsett väderlek. En ung till sinnet och omtyckt pensionär som fann sig tillrätta var han 

än var, han som är ensam men alla känner, han som symboliserade en sort frihet bortom samhället.   

2. Tord Petterson: Konstnär som skapar än idag, och en ur Tuoddargruppen. Redan från 8 års ålder 

var han konstnär, kunnig autodidaktiske och många är hans verk aldrig verkar han få slut på idéer 

heller, då han gärna genom konsten berättar om hur Malmberget en gång i tiden såg ut. 

3. Lea Wikström: Fotograf i över 60 år och ägare av Grahns fotoateljé. Hon dokumenterade hela 

samhället och dess folk under hela sin tid. Personporträtt, föreningsverksamhet, skolor och mycket 

mera. Oavsett väder och rusk tog hon sig ut och förevigade ögonblick av ett Malmberget i förändring. 

4. Svante Lindqvist: Riksspelemannen på fiol, författare, hedersdoktor vid LTU och dramatiker. 

Mannen som berättar för Sverige och världen om sin hemort genom kulturen han som ligger bakom 

pjäsen ”Mannen från Malmberget” och boken ”Än kan man köpa en Portello på sporthallsfiket”. 

5. Erik Niva: Sportjournalist på sportbladet och tv kommentator. Niva började som sportmurvel 

numera har han också sin biografi i tre böcker och har haft en lång karriär med tv annars är han flitig 

kommentator på Viasat fotboll där han både följer Champions och Premier League matcherna. 

6. Lina Andersson: Malmbergets längdskidåkare med meriter i 19 tal hon har bland annat gjort oss 

stolta som deltagare i Piteå Elit, olympiska vinterspelen, Turin Italien 2006 och vinnare av OS-guldet 

2006 med sina lagkamrater i damernas springstafett. 

7. Björn Erik Höijer: Författare. Han började som slöjdlärare men mer och mer kom han att arbeta 

med det skrivna ordet. Och vad han skrev om hade förstås en norrbottnisk grund. I Hans verk 

gestaltas laestadianismen och drama spelas upp för publik om den hårda arbetarvardagen. 

8. Enar Olofsson: Norrbottens kanske största idrottsledare genom tiderna. Enar såg hellre 

möjligheter än såg svårigheter i problem och lite kontroversiell. Han hade ett stort idrottshjärta och 

de klappade som starkast för handbollen det är tack vare honom som sporten fick sitt genombrott 

här. 

9. Åke Sundqvist: Träkonstnären och gruvarbetaren. Han som kunde föreviga ”bygdeorginal” viktiga 

platser och gubbar med ett stycke trä och några verktyg, det är tack var honom Malmbergets 

bibliotek har hela 76 viktiga malmbergs profiler. Pajala likaså då han gjort Lars Levi Læstadius i trä. 

10. Hadar Hagström: Skrev visor och sånger, enligt många en ganska underlig karl på sitt sätt men 

musik kunde han allt. Jobbade också i gruvan en sväng, hans verk och arbeten har med tiden blivit 

kända som ”Hadar visor”.  

11. Adolf Henriksson: Gällivare-Malmbergets folkbibliotekschef. ”Kvalitet i allt” var hans valspråk. 

Den förste mannen till att föra boken till de väglösa landet, via sin trogna bokbuss. Kunskap, musik 

och kultur var något som stod honom varmt om hjärtat och något han delade med alla han mötte.  

12. Syster Gulli: Distrikts sköterskan, sjukvården i Gällivare Malmberget har ofta haft en utsatt men 

viktig position. Viktigt då sjukdomarna var många och gruvan fann kunde olyckan aldrig vara långt 

borta, Syster Gulli en av dessa pionjärer, fick man inte plats på ett sjukhus körde hon dig personligen. 



13. Carl Bertlin: Musiker och kapellmästare född i Koskuskulle och förblev hembygden trogen hela 

livet. Hans stora intresse var musiken i alla dess former. Främst som trumpetare i Malmbergets 

musikkår, solist inom klassisk musik, stöttat frälsningsarmen och medverkat i Chick Lindwells 

orkester. 

14. Bo Nilsson: Tonsättare och sångtextförfattare sedan 1956. ”Geniet från malmberget” som han 

kallas i musikbranschen då det inte finns nästan någon form av musik han inte gjort, han kan 

komponera till filmmusik, pianostycken, Jazz, populärmusik och långt mycket mer. 

15. Birger Edfast: Han som hade många strängar på sin lyra.  LKAB anställd och direktör. Med stort 

idrottsintresse som gav en hand till idrottsförbundet, sporthalls och simhallsbyggandet och inom 

politiken var han bland annat: ordförande i moderrateras samlingsparti och Valrossarna i malmberget. 

16. Carl Lagerqvist: 43 årig gruvarbetare och närapå guda begåvad fiolspelare, han har spelat i ortens 

orkesterförening i sådär 40 år. Vad han gjort för musiklivet i malmberget är mycket och kan nog aldrig 

mätas, lärare inom ABF och med sina bröder gjort biomusik under stumfilmsepoken. 

17. Helga Nylander: ”tant helga” för många. Älskad av de unga för sagostunder, dockteatrar och som 

bibliotekarie. En stark pelare för orternas föreningsliv som nykterhetsrörelsen, kvinnoklubben och 

ABF en kvinna med ett rent hjärta, gott huvud och varm hand både för kunskap och för folk.  

18. Märith Mattsson: LKAB anställd och medlem i MAIF, utförsåkare och slalom, även om hon från 

början var golfspelare. Ursprungligen från Östersund men kom till Malmberget 1957 och blev kvar 

med två SM-guld båda i storslalom, det första i Åre 1958 och det andra vanns på dundret två år senare. 

19. Eileen ”Eje” Åsbrink: Konstnär, friluftsmänniska, lärare och filmentusiast. En kvinna av många 

talanger och stora intressen. Hon undervisade du unga i konsten, fjällvandrare på sin fritid, en av 

grundarna till Tuoddargruppen. Stridbar, frispråkig men också hjälpsam och generös.  

20. Hjalmar ”Napoleon” Wäppling: Kommunpolitiker och engagerad i malmbergsfrågor. Var med i 

triumfvarvet Birger Edfast, högerinriktad, Gunnar Lindman, socialdemokrat och hans själv, 

kommunist. Som han själv sa det, ”vi byggde och rev i Malmberget”. 

21. Erik Holmstedt: Fotograf han som skildrar med sina bilder hur Malmberget aldrig helt avstannat, 

dess framfart och dess nya landskap, då han återkommer hit dokumenterar han dess förändringar. Med 

alla samhällets kratrar och sår, dess hela kretslopp av ett samhälle byggt på framtidstro och viljan. 

22. Gunnar Falk: Han som var Malmbergets Folkets hus föreståndare. Folkets hus grundades 

ursprungligen av 60 villiga. Huset har varit en viktig grund för folkrörelser och en viktig 

samlingslokal. 

23. Edith Wärnberg: Företagare Bild: Innehavare av café NK, starkt engagerad i frågor som gällde 

orten Malmberget och medförfattare till häftena ”gräv där du står” Malmberget Del 1-2 som går 

igenom gruvsamhällets historia. 

24. Ulf Sundberg: Kommunalråd och kommun politiker under 1970-80 talet engagerade han sig 

speciellt inom frågorna unga, äldre och handikappade samt turism. När staten gjorde lite stod han på 

kommunens sida och tog upp frågorna, ” det är viktigt att få medborgarnas synpunkter på förslagen”. 

25. Folke Asplund: Är skådespelaren som medverkat i hela 15 filmer, tv serier och teaterchef för 

Norrbottensteatern. ”Som möbelhandlarens dotter, jägarna och tre kärlekar”. Alla tre historier om 

Norrland och svårmodet om vad som en gång vårdades men inte alltid uppskattas på senare tid. 



 

 

 

 

 


