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PRESSINFORMATION

Platser vi minns
Minnen från Malmberget, Laurajärvi, Liikavaara och Sakajärvi

Många människor i Gällivare kommun påverkas av förändringarna i Malm-
berget, Laurajärvi, Liikavaara och Sakajärvi. I takt med gruvbrytningarnas 
expansion har områden undan för undan rivits och såväl offentliga fastigheter 
som privata bostäder har avvecklats eller flyttats. 

Nu vill Norrbottens museum samla in berättelser och bilder som vittnar om 
platserna som har eller håller på att förändras. Genom att dela med sig av sina 
minnen bidrar man till den framtida historieskrivningen, men också till att kom-
mande generationer får kunskap om det som en gång har varit. 

Flera byggnader har beskrivits och fotograferats i samband med olika kulturmiljöanalyser 
och byggnadsdokumentationer. I dessa tas emellertid sällan någon större beaktning till 
de personer som har använt, ägt eller vistats i byggnaderna. 

– Platser är ju så mycket mer än geografiska områden eller fysiska miljöer. Vi är en del 
av platserna och både formar och formas av dem. Därför står de personliga vittnesmålen i 
fokus inom detta projekt, säger Paulina Öquist Haugen, etnolog och projektledare,  
Norrbottens museum. 

– Kanske har man deltagit i mösspåtagningen utanför sporthallen eller blivit vigd i  
Allhelgonakyrkan? Platsen behöver inte vara en byggnad, det kan också vara motions-
slingan eller fotbollsplanen som har varit särskilt betydelsefull, säger Ida Matsson,  
arkeolog på Norrbottens museum och tidigare boende i Liikavaara.

Insamlingen sker på Norrbottens museums hemsida och pågår fram till den 2 december. 
Via ett formulär kan vem som helst dela med sig av berättelser och bilder, och det går bra 
att delta flera gånger. För den som föredrar att berätta muntligt är det också möjligt att 
boka en tid för intervju.

– Vi hoppas att personer i olika åldrar vill delta så att vi fångar minnen från olika 
tidsperioder. Det kan handla om både personligt viktiga platser och platser som en tycker 
varit viktiga för samhället, säger Christelle Fredriksson, föremålsantikvarie på Norrbottens 
museum. 

Under Gällivare Kulturfestival den 15-23 oktober är det dessutom möjligt att delta på 
plats i Gällivare kommun. Då genomför Norrbottens museum en insamling i Gällivare 
Kulturmuseums lokaler. Festivalbesökare kan skriva och lämna in berättelser, bli intervjua-
de av museipersonal och ta med sig analoga bilder som skannas innan de tillfaller verk-
samheterna i digitalt format. Allt material som samlas in kommer att bevaras i Norrbottens 
museums arkiv och bildarkiv, i Gällivare Kulturmuseums arkiv och i Gellivare Bildarkiv.

– Genom att delta bidrar man till vår gemensamma historia och förhindrar att stora 
delar av platserna faller i glömska, säger Robert Pohjanen, föremålsantikvarie på  
Norrbottens museum.

Bilder för fri publicering
• (Foto) Robert Pohjanen, Christelle Fredriksson och Ida Mattsson står på toppen av  

Dundret med utsikt över Gällivare kommun och områden som påverkas av samhälls-
omvandlingen. Foto: Paulina Öquist Haugen.

• (Illustration) Allhelgonakyrkan, Focushuset, Sporthallen och Nordan är exempel  
på byggnader som har bedömts att ha mycket höga kulturhistoriska värden.  
Illustration: Paulina Öquist Haugen.
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