
Mellan Hägg och Syrén 

Mellan Hägg och Syrén genomförs i år i Boliden. Vi besöker den så kallade ”Bolidengården” som 

flyttades från Bjurliden till samhället Boliden i slutet av 1950-talet och den står nu vid sjön Sidtjärn. 

Huset ägdes av Margareta Lundberg i Bjurliden, som kallades för ”guldänkan”, för att det var på 

hennes mark, Fågelmyran, som man fann Bolidenmalmen den 10 december 1924. Gruvan startades 

1926 på den plats där malmen hittades.  För marken hon sålde fick hon 20000 kr, 12000 kr för 

kontraktet och 8000 kr för marken, en ganska blygsam summa så här i efterhand. Hon fick välja 

mellan att få betalt per ton guld eller 20000 kr i engångssumma. Hon valde det senare. Knappast 

visste någon vilken stor betydelse som denna lilla markbit skulle komma att få. Margareta ansåg att 

det var viktigare att byborna skulle få arbete i gruvan än att hon skulle bli förmögen, så hon sålde 

marken med villkoret att byborna skulle få jobb i gruvan och det fick dem.   

  

 

 

Före malmfyndet 1924 bestod nuvarande Boliden av skogs- och myrmark. När malmen hittades 

vinternatten till den 10 december 1924, så kom Boliden att bli Sveriges ”Klondyke”. Samhället växte 

fram i en rasande takt. 1929 var första året det fanns skola i Boliden. Då hade även en del bostäder 

och post byggts. Margareta själv hann inte ha så stor nytta av de pengar hon fick eftersom hon avled 

redan 1931, men för hela bygden, hela länet, ja till och med för hela landet betydde malmfyndet 

väldigt mycket. Än i dag är det massor av människor som får sin lön av det företag som uppstod tack 

vare malmfyndigheten.  1989 hyllade man henne genom att ge en gata i samhället efter namn henne, 

gatan fick namnet Margaretavägen, den gata där bland annat Boliden Minerals kontor finns. 2012 

fick parken i gruvsamhället namnet ”Margaretaparken” efter en omröstning där invånarna fick säga 

sitt. Även den är namngiven efter Margareta Lundberg.  Till sist, ett citat från Margareta själv från 

Veckojournalen 1926 efter påpekande från folk som ansåg att hon sålt marken för billigt: 

- Jag ägde en guldgruva i 25 år och hade inte varken glädje eller ett öres nytta av den. Skulle 

jag då inte vara nöjd, då jag nu på gamla dagar just genom bolaget själv fått det bra och ser 

hur tusentals andra människor fått det bra genom att jag sålt den för mig och för vem som 

helst här uppe värdelösa marken? 

Ett feltryck på kartan från 1918, där Bjurliden felaktigt nämns 

som Boliden. Detta gjorde att samhället som växte fram i och 

med guldfyndet kom att heta Boliden och inte Bjurliden. 

                Margareta Lundberg. 


