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västerbottnisk kvinnohistoria

Änkan 
Margareta Lundberg 
och Bolidenguldet
Anton Rosendahl

Två gånger blev hon änka och lämnad ensam med sina små barn. 
Trots umbäranden tog hon hand om sin familj och sin gård, 
senare i livet tog hon dessutom hand om två fosterbarn. 
Margareta Lundberg i Bjurliden gav inte upp för motgångar.

Margareta Lundberg 1927. 
Foto ur Skellefteå 

museums samlingar. 
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Den fattiga änkan Margareta Lundberg uppnådde 
 välstånd på äldre dagar tack vare en guldfyndighet på 
Fågelmyran som hon ägde. Få anade nog vilken stor 
betydelse denna oansenliga lilla markplätt skulle 
komma att få för trakten. Den första markbiten hon 
sålde inbringade 8000 kr, i efterhand en ganska liten 
summa. Hon hade behövt pengarna tidigare i livet och 
det kan man förstå om man gör återblickar i hennes liv.
 Margareta Kristina Gustafsdotter Marklund, mer 
känd som Margareta Lundberg, föddes den 2 oktober 
1866 i Bjurliden 1:25 i dåvarande Skellefteå församling, 
som det äldsta barnet i en syskonskara på tio barn. 
Hennes föräldrar var bonden Gustaf Fredriksson 
 Marklund och hans hustru Stina-Lisa Larsdotter. Av de 
nio syskonen dog två som barn, en dog barnlös i vuxen 
ålder. De andra gifte sig och bildade familj. 
 När Margareta var 19 år fick hon arbete som piga hos 
bonden Anders Jonsson och hans hustru Brita i Bjur-
vattnet. Där stannade hon i fem år, tills hon år 1891 

gifte sig med soldatsonen Johannes Blylod Lindström, 
från samma by. Han var snickare och son till soldaten 
Anders Persson Blylod och Brita Magdalena Persdotter.  
Margareta och Johannes bosatte sig i en stuga på den så 
kallade ”Nybrukskläppen” (även kallat ”Lindströms 
jäla”) i Bjurvattnet, nuvarande fastighet Bjurvattnet 1:8 
och 2:8. När maken dog bodde Margareta kvar, hon 
hade en ko och en get. Hon gjorde dagsverke i byn för 
50 öre per dag. Hon bakade, tvättade och grävde upp 
potatis. 
 Johannes och Margareta fick tre barn tillsammans, 
Olga Kristina, 1892, Jenny Margareta, 1894 och Johan 
Andreas, 1896. Efter bara sex år som gifta drabbades 
Johannes av njurinflammation och dog den 30 maj 
1897. Då var sonen Andreas fortfarande spädbarn.
Detta foto är troligtvis taget vid Johannes begravning. 
Barnet längst fram är Margaretas dotter Olga och till 
höger om henne sitter Margareta. 

Margareta Marklund. 
Foto C. Franke, Skellefteå. Privat ägo

Johannes Lindström. 
Foto C. Franke, Skellefteå. Privat ägo.
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Makens bortgång innebar att Margareta stod ensam 
med tre små barn. Dessutom hade hon ett jordbruk att 
sköta. Jordbruket klarade hon med hjälp av drängar, 
som var billiga att anställa vid den tiden. Hon var 
ensam med barnen i fyra år, innan hon 1901 gifte om sig 
med drängen Karl Eliasson Lundberg från Jörns socken. 
 I Gamla Falmark i dåvarande Skellefteå församling 
köpte makarna ett hemman tillsammans med 
 Margaretas bror Johan. De bosatte sig där och brukade 
gården ihop. Den 10 mars 1902 fick makarna lagfart på 
fastigheten Bjurliden 1:29, som de köpt för 5000 kronor 
av Johannes ”Janne” Marklund (ej släkt med Marga-
reta). Då sålde Karl och Margareta sin del av Gamla 
 Falmark och flyttade till Bjurliden. I köpet ingick ett 
skogsskifte. Det var i samband med detta köp som 
Fågelmyran kom i deras ägo. Karl Lundberg hade 
 Margareta lärt känna under sin tid som piga hos Anders 
Jonsson i Bjurvattnet, Lundberg var dräng hos honom 
vid samma tid.

 Även detta äktenskap blev kortvarigt. Den 26 juli 
1903 avled Karl hastigt i lunginflammation. När maken 
dog var Margareta gravid med sitt femte barn. Före 
Mikaelis helg när Karl Artur föddes, tog Margareta 
skidorna och åkte till sina bröder. Korna fanns i 
sommar ladugården och hon ville ha hjälp med att 
flytta korna till vinterladugården. Året innan, 1902, 
hade dottern Emma Fredrika kommit till världen. Fyra 
månader efter att Margaretas andra make Karl hade 
dött, föddes sonen Karl Artur. Margareta var då ensam 
med fem barn. Hennes barn hamnade under för-
myndar skap. Margareta tvingades ha dräng i flera år 
tills barnen hade blivit stora. Förmyndaren klarade upp 
ekonomin och Margaretas barn fick en bit var av hem-
manet. Senare tog Margareta även hand om två foster-
barn, hennes brorson Ivar Marklund och en flicka som 
hette Ragnhild Tjärnlund, som dog bara 15 år gammal, 
1933. Det var nog ingen lätt uppgift att klara av och på 
den tiden fanns ju inte samma sociala hjälp att få som 

Margareta och Karls bröllopsfoto. 
Foto: Franke, Skellefteå. Privat ägo.

Familjefoto troligtvis taget vid Johannes begravning 1897. 
Bakre raden är Margaretas syskon, mittenraden hennes syster 
och föräldrar samt Margareta själv till höger. Längst fram till 
vänster är ännu en syster och till höger Margaretas dotter Olga.
Foto: Franke, Skellefteå. Privat ägo.
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finns idag. Att bli ensam med fem barn var tufft, men 
det fick gå ändå. Margareta var en trevlig, pålitlig och 
duktig kvinna. Hon var arbetsam som få och skötte 
hemmanet på ett mycket bra sätt. Hon var dessutom 
mycket lugn och gjorde inte mycket väsen av sig. Hon 
tog sig an den tuffa utmaningen och klarade av den 
med bravur.
 Malmfyndigheten hittades den 10 december 1924 vid 
provborrningar på Fågelmyran. Fyndigheten, som var 
Europas största, bestod både av guld och silver. Redan 
tre år tidigare hade undersökningar påbörjats i trak-
terna kring nuvarande Boliden. 1921 påbörjades avmät-
ningar i Svanfors av bland annat geolog Fritz Kautsky 
(se bild här intill). Först två år senare kom de till Bjur-
liden. Det var några ingenjörer, en vid namn Meyer och 
dessa var faktiskt inneboende hos Margareta. Byborna 
i Bjurliden erbjöds 12 000 kr vardera för nyttjande- och 
äganderätten till de fyndigheter som fanns eller som 
kanske kom att finnas på deras marker. Avtal gjordes 

upp. Bolaget skulle enligt detta betala 300 kr den 1 juli 
1924 och 900 kr den 31 december samma år. Kvar-
varande belopp skulle betalas en krona per ton malm 
som bröts i gruvan tills hela summan, 12 000 kr, var 
betald. Då skulle ägande- och nyttjanderätten till 
 malmen för all framtid övergå till bolaget. Förutom 
Margareta Lundberg var det ingen som fick mer än 
handpenningen. Vid 60-års ålder fick Margareta en 
livränta på 150 kr/månad fram till sin död.
 När guldfyndigheten upptäcktes erbjöds Margareta 
att få betalt per ton guld som gruvbolaget bröt eller 
20 000 kr (drygt 500 000 kr i dagens penningvärde). 
Hon valde det senare och betalade av sina skulder. 
Många tyckte att hon hade sålt alldeles för billigt men 
själv var Margareta nöjd. Hon sa i en intervju med tid-
ningen Veckojournalen: ”Jag ägde en guldgruva i 25 år 
och hade varken glädje eller ett öres nytta av den. 
Skulle jag då inte vara nöjd när jag nu på gamla dagar 
just genom bolaget själv fått det bra, och ser hur tusen-
tals andra människor får det bra genom att jag sålt den 
för mig, och för vem som helst här uppe, värdelösa 
marken?” Det bästa med gruvdriften tyckte Margareta 
var att de fick en riktig väg till byn (Bjurliden). Tidi-
gare fanns endast en 6 km lång kärrväg till Svanström 
där post och affär fanns. I och med gruvans tillkomst 
fick också Bjurliden bättre strömförsörjning. När elek-
triciteten kom till byn vet jag inte men det var nog 
ungefär samtidigt. En lanthandel öppnades i Margare-
tas sommarstuga. Nu behövde inte Bjurlidenborna 
längre resa drygt en halvmil för att handla. 

Tre av Bolidens gruvaktiebolags geologer cirka 1930. 
Från vänster Fritz Kautsky, Olof Bäckström och Erland Grip. 
Foto: okänd fotograf. Privat ägo.

Karl Lundberg, Margaretas andre make. 
Foto Jonas Nordstrand, Skellefteå. Privat ägo.
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 Margareta sålde marken till Centralgruppens emis-
sionsaktiebolag med villkoret att byborna samt hennes 
manliga barn och barnbarn skulle få arbete i gruvan, 
vilket de också fick om de så önskade. 1925 bildades 
bolagen Skellefteå Gruvaktiebolag och Västerbottens 
Gruvaktiebolag. I juli samma år togs det första spadta-
get för en gruva, som fick namnet Bolidengruvan. 
Malmbrytningen påbörjades 1926 och pågick till 1967 
när Bolidengruvan lades ner. Gruvan var känd för sin 
höga guldhalt. Namnet Boliden uppstod efter ett fel-
tryck på generalstabskartan från 1918, där Bjurliden 
felaktigt benämns som Boliden. Tidigare hade en 
annan fyndighet hittats i Bjurliden inom Norsjö 
socken varför det namnet redan var upptaget, därför 
fick fyndigheten på Fågelmyran heta Boliden. De två 
tidigare nämnda gruvaktiebolagen slogs ihop i februari 
1931 och bildade Bolidens Gruvaktiebolag. 
 Margareta själv fick uppleva lite av samhället Boli-
dens uppkomst innan hon drabbades av en hjärn-

blödning. Läkarna kunde inte göra så mycket på den 
tiden och efter tre dygn den 15 april 1931 avled hon. 
Margareta uppmärksammades långt efter sin död med 
en egen gata i samhället och även parken i Boliden fick 
namn efter henne. Hennes stuga i Bjurliden flyttades i 
slutet av 1950-talet till Boliden vid Sidtjärn. Byggnaden 
kallas i dag för ”Bolidengården” och vårdas av Bolidens 
hembygdsförening. Stugan kan hyras för olika tillställ-
ningar. 
 Så stor användning för pengarna som Margareta fick 
för marken hon sålde hann hon inte ha men det råder 
ingen tvekan om att för hela bygden, länet, till och 
med för hela landet gjorde fyndigheten på hennes mark 
stor nytta. Inte minst för samhället Boliden har före-
taget Boliden Mineral stor betydelse. Gruvdriften tog 
vid när andra näringar som exempelvis jordbruket gav 
dålig lönsamhet. Fortfarande är det många människor 
som får sin inkomst från det bolag som uppstod tack 
vare fyndigheten.

Margareta och dottern Olga i dörren, dottern Jenny sittande längst till vänster på trappan, barnen är från vänster Olgas son Sanfrid 
Lundström, Margaretas fosterson Ivar Marklund, Olgas dotter Adina Lundström och Margaretas fosterdotter Ragnhild Tjärnlund. 
Fotot är taget 1924 utanför den så kallade ”Bolidengården” som i dag finns vid Sidtjärn i Boliden. Foto: okänd fotograf. Privat ägo. mor
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Ett av Margaretas barnbarn, 
Henry Lundberg, blev 1973 
chef för Rönnskärsverken och 
1975 VD för Boliden Metall, 
som bestod av Bolidens gru-
vor och smältverk i Sverige. 
Foto: okänd fotograf. 
Privat ägo.

Margareta Lundberg på trappan till sin stuga.
Foto: Skellefteå museums samlingar. 

Margareta Lundbergs gård i Bjurliden. Foto: Skellefteå museums samlingar.
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