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Nu erbjuder Karlebo kompletta lösningar inom värmebehandling.  
Vi har ett heltäckande produkt- och tjänsteutbud, från nyinstallation 
av anläggningar till underhåll och service.

Karlebo representerar flera ledande leverantörer och kan därför 
erbjuda kvalitetsprodukter för alla typer av processer. Dessutom 
tillhandahåller vi reservdelar och styrsystem. Söker du en pålitlig 
partner inom värmebehandling? Vänd dig till Karlebo.

Läs mer på www.karlebo.se

Heta lösningar inom 
värmebehandling

Karlebo ingår i Beijer Tech, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk industri att bli ännu mer konkurrenskraftig.   www.beijertech.se

TÄNK FRAMÅT.
TÄNK HÅLLBARHET.

Det är ofta lönsamt för den metallurgiska industrin att  
upparbeta och återvinna sina restprodukter. Speciellt gäller 
detta i framtiden när miljökraven och deponikostnaderna ökar.  
Fråga oss på Carbomax om vår mångsidiga briketteringsteknik 
så ska vi visa hur man på ett effektivt sätt kan göra nya råvaror 
av industrins restprodukter. Eller läs mer på carbomax.se
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SYNPUNKTEN  
Lasse Sedenborg, Förbundsordförande

Hej igen!
Hösten närmar sig med raketfart men än känns det som att 
sommaren håller emot. För mig personligen har det här året 
varit rätt tufft. Vi har haft förmånen att ha väldigt mycket att 
göra samtidigt som vi har haft problem att hitta rätt personal 
både vad det gäller kunskap och intresse för yrket. Jag vet 
att jag är långt ifrån ensam att tycka så. Det är någonting som 
verkar genomsyra hela samhället idag. Jag har använt 3 olika 
bemanningsföretag för att avlasta oss, så att de kan göra en 
grovsortering. Resultatet har varit blandat. Vi har lyckats fylla 
på med en hel del mycket duktiga personer men vi har natur-
ligtvis också fått in en del personer som av olika orsaker inte 
har passat in hos oss. Det här är naturligtvis påfrestande för 
ett företag i vår storlek men vi har lyckats införa 2-skift i hela 
gjuteriet och även i viss mån i bearbetningen där vi i och för 
sig alltid haft halva personalen på dagtid och resten i 2-skift. 
Att hitta personal till gjuteriet har egentligen varit lättast för där 
är man redan mentalt förberedd att man måste internutbilda.  
I bearbetningen tycker man att det borde vara lättare eftersom 
där finns organiserade utbildningar men det är tvärtom. Där 
vi ligger geografiskt får vi ju konkurera med VCE i Eskilstuna 
och Getrag i köping som gör bl.a. växellådor till Volvo. Nu 
signalerar ju vår finansminister att sämre tider nalkas och 
direkt efter det stod det i lokaltidningarna att VCE varslar 107 
personer och Getrag 170personer. Jag får väl vara lite egoist 
och hoppas att vi kan hitta rätt kompetens där.

I september har ju SGF sitt årsmöte och jag kommer  
som vanligt att representera oss där. I det ingår att hålla ett 
kortare tal där man tackar för inbjudan och gärna pratar lite 
om vår förening. Jag har gjort det ett stort antal gånger men 
den här gången blir lite speciell eftersom jag har kommit 
överens med styrelsen att det här året är mitt sista som 
ordförande (totalt 9 år är mer än tillräckligt när jag hela tiden 
nämner vikten av föryngring i föreningen). Det innebär att 
stafettpinnen kommer att lämnas över till en yngre förmåga 
som kommer att ha som sin viktigaste uppgift att aktivera 
nästa generation att bli aktivt delaktiga. Jag hoppas att 
de förstår vikten av det nätverk som skapas genom att vi 
träffas. Jag deltog själv första gången 1991, 37 år gammal. 
Jag hade länge varit tveksam om jag skulle åka. Jag tror inte 
att jag missat ett årsmöte en enda gång sedan dess och är 
väldigt nöjd med att jag vågade prova.

Ett av resultaten med föreningen är ju att ett antal företag har 
valt att ställa ut tillsammans på ELMIA i början på  november. 
I år får vi en större monter eftersom vi får utökning med 
ytterligare en medlem som har valt göra gemensam sak med 
oss. Jag tycker att det känns väldigt bra och önskar dem 
välkomna.

Det händer ju väldigt mycket tråkigt också i Sverige.  
När jag var ung var det en sensation om någon sköt skarpt 
med  pistol eller liknande. Idag har det blivit vardag. Det går 
knappt en dag utan att man läser och uppgörelser i den 
undre världen där man skjuter ihjäl varandra. I början var det 
i stort sett bara i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg 
och Malmö men nu har det spridits även till mindre städer. 
I sommar har det skjutits både i Västerås och i Eskilstuna 
som ligger väldigt nära där jag bor. En av de inhyrda som vi 
provade att skola in i gjuteriet hade vi hyrt för att sedan viss 
tids anställa i 3 månader. När han hade jobbat hos oss i  
3 veckor var han ute på kvällen i centrala Eskilstuna. Strax 
före midnatt blev han skjuten i benet. Till mig sade han att 
han blev rånad på plånbok och mobil och efter det sköt de 
honom fast han inte gjort någonting. Efter den händelsen 
fick han skyddad identitet eftersom han levde under en 
hotbild. 5 månader efter det har jag fått en stämning med 
skadeståndskrav av en advokat för att de anser att han har 
fått sparken av mig 3 månader efter att hans anställning 
gått ut. Under hela tiden har det inte gått att nå honom på 
grund av den hotbild han lever under. För mig är det väldigt 
konstigt att blir skjuten efter genomfört rån där förövaren fått 
vad han begärt om det inte är någon form av uppgörelse. 
Man kan ju undra om lagen är till för de som lyder lagen eller 
de laglösa.

För övrigt tycker jag att vi kan ändra det gamla ordspråket 
”polsk riksdag ” och i framtiden säga ”brittisk riksdag”.  
Det känns som de fyller kraven med råge.

Med det önskar jag en bra höst och vi ses i Jönköping 
för de som vill.

Hälsar er ordförande Lasse Sedenborg.
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Kengis järnbruk 
– Startskottet i Norrbotten

Kengis Bruk ligger anonymt i så väl industri
historien som  resterna längst Väg 99, Torne
älven och den finska gränsen. Strax söder om 
Pajala i Norrbotten hittar vi de få resterna av ett 
pionjärskap som blev starten på något väldigt 
stort, dömt att misslyckas.

Det är sagt att en bonde var 1642, ute och jagade vid  
Torneälven. Det var i den nygrundade orten Junosuando  
som Lars Larsson Pesu, en eftermiddag tog sin pilbåge och 
siktade mot en ekorre. Den järnskodda pilen missar sitt mål 
och sätter sig en närliggande sten precis bakom. Enligt legen-
den upptäcker Pesu här och då, en stor åder med magnetit. 
Händelsen blir starten för vad som kommer att bli en av 
Sveriges största industrier genom alla tider.

”Man hoppas här, näst Guds tillhjälp,  
så skall det bliva de svenskas Västindien”
Riksrådet Karl Bonde i brev till Axel Oxenstierna 1635

Varför blir man i Stockholm intresserade av en 
avlägsen blind fläck på kartan?
Sverige befinner sig samtidigt i vad som efteråt kallats stor-
maktstiden. Långa tider av krig på flera fronter har präglat 
 utrikespolitiken. Krigen är kostsamma och Merkantilismen 
växer fram som en av de ekonomiska idéer som dominerar 
ute i Europa under samma tid. Tron på att handel endast 
medförde vinst för den ene och förlust för den andre. Man 
skulle sälja dyrt och köpa billigt. Staten skulle därför helst 
importera så lite varor som möjligt och fylla på statskassan 
genom export. Skyddstullar infördes och kronan var frikostig 
med privilegier. Landets egen produktion skulle premieras. 
Kolonisationen av andra länder är i full gång ute i världen.  
Den egna outforskade ödebygden var exotisk och väckte 
mycket nyfikenhet, och därför skyndades etableringen av 
industrin i Lappland på.

Text & Foto: Mattias Hildingh
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Forsen som avgörande livsnerv
Snart flyttar den Lübeckfödde borgaren Arendt Grape upp 
till området och får direkt kungliga privilegier att nyttja de rika 
malmfyndigheterna i trakten. Gruvdriften kommer igång och 
bebyggelsen som växte upp kring den nya masugnen en bit 
ifrån Junosuando, fick namnet Junosuando-masugnsby, som 
senare blev bara Masugnsbyn. Men området är  svårtillgängligt. 
Vid tiden finns det få vägar i Norrland. Hundspann eller ren-
pulkor var det enda sättet att ta sig fram.

I det kungliga privilegiet ingick rätten att få bruka forsarna på 
Torne älv. Älvarna har under tusentals år lockat till sig boenden 
och var också betydelsefulla för transport för främst timmer. 
Cirka 8 mil ner för älven från Junosuando anlades Kengis 
bruk, som blev världens nordligaste järnbruk. Hit flottades 
tackjärnen för vidareförädling. Med hjälp av forsen öppnades 
möjligheter, och snart gjorde de stora malmfyndigheter i områ-
dena runt om. Flottningen var ett mödosamt men högeffektivt 
sätt att transportera råvarorna genom terrängen.  
I Kengis uppfördes en damm och en stångjärnshammare 
med två härdar. Hit forslades tackjärnet från masugnen i 
Junosuando. 1649 görs den första provsmältningen i Kengis, 

och efter några turer växer en storhetstid upp i området.  
Då byggdes Sveriges nordligaste herrgård här och folk från 
bergen och andra bruksområden som Bergslagen och 
 Dalarna flyttade hit. Arbetslagen bestod snart av svenskar, 
finnar, fransmän och valloner.

På några år hade de startat gruvdrift i Svappavaara i an-
slutning till Masungsbyn. Drygt 10 mil norr med Torneälven, 
och snart även i Malmberget. Det är det enormt mineralrika 
område som i dag kallas Malmfälten. Mot slutet av 1600-talet 
nämns brytningarna i Kirunavara och Luossavaara för första 
gången. Mer om detta i Lättsmälts artikel om Kiruna.

Kengis blev centrum för Torneverken. Det var en blandning av 
guldgrävarsamhälle och industriort. Omkring verket byggdes 
ett litet samhälle av arbetarbostäder. Under 1660-talet utveck-
lades en intensiv järn- och kopparhantering. På1670-talet fick 
de kronans tillstånd att tillverka kopparmynt. Det blev stora 
framgångar för hela bygden. Stora intäkter gav pengar även till 
uppförande av större bostäder, jordbruket expanderade och 
präst och skolmästare anställdes för att ”…. fostra allmogen 
och dess barn i herrans tukt och förmaning.”
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Samernas roll
Under samma tid bröts det silver i Nasafjäll i mellersta Lapp-
land på gränsen mot Norge. Det är den enda dokumenterade 
gruvdriften i området annars vid tiden. Silvergruvan drevs 
under svåra förhållanden av tvångsrekryterad samisk arbets-
kraft. De använde sig av renar, och de blev oumbärliga för 
industrin. Samerna blev betydande för Sveriges ekonomi, då 
de ansvarade för transporterna till och från gruvor och bruk. 
Men den koloniala synen och den hänsynslösa behandlingen 
av samerna gjorde att de flesta flydde för att slippa slavarbete. 
Sverige omarbetade sin politik och gav samerna skattelättna-
der. På Kengis bruk förstod man snabbt att man var tvungen 
att hålla sig god med samerna. Behandlingen av dem var 
bättre här och många sökte sig hit. Mineralerna transportera-
des i slädar och renpulkor, och transporterna till köparna blev 
tidskrävande och riskfylld.

Ensam arbetare på den nuvarande gården.
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Ett stort misslyckande
Men framgångarna för Kengis bruk varar inte så länge.  
Bara 10 år senare börjar brukets nedgång. Råvaran sinade 
och kostnaderna för brytning och transporter ökade drama-
tiskt. Kopparhalten var inte den förmodade och brytningen 
 något av ett lotteri. Stora krig ute i Europa påverkade sjö-
transporterna och brukets betalningsförmåga försämrades. 
 Bruket självdog 1686 och de dåvarande ägarna dog utblottade. 

Mellan 1715–17, under Karl XII:s tid härjade ryska trupper  
i Tornedalen. Kengis hammare brändes och befolkningen 
flydde. Den unga orten låg i ruiner. Men 1721 kom freden  
till området och verket intresserade riket på nytt. Bruket var 
som störst under den följande tiden och då jobbade här runt 
120 personer. Men pionjärernas okunskap blev deras fall. 
Bristande sakkunskaper hos den outbildade personalen, 
 blandat med ett extremt hårt klimat gjorde produktionen svår. 
De riskfyllda transporterna längst forsarna kostade många 
liv och mycket i produktionen gick förlorat på bottnen. De 
stränga vintrarna gjorde att tillverkningen endast kunde ske 
under sommaren. Forsarna frös under vintertiden och omöjlig-
gjorde frakten. Den tunga masugnen med sina gjutna väggar 
var inte lämpad för nordligt bruk. Den sprack efter tjälens 
rörelser och krävde konstant underhåll. När isen smälte kom 
översvämningarna.

Læstadianismen växer fram
Tornedalen med sin befolkning har en tråkig historia av konflik-
ter. Samer, Finnars, Svenskar, Kristna ortodoxa från Ryssland 
och protestanter förenades inte sällan i fattigdom och svält. 
Alkoholismen var utbredd och ett stort problem. Här i Kengis 
predikade i många år den Pajalafödde väckelseprästen Lars 
Levi Læstadius för arbetarna och de boende. Hans botpre-
dikningar gav upphov till en väckelse som spred sig över 
Nord kalotten. Främst bland samerna kom han att förändra 
mångas livsföring och minska alkoholmissbruket. Læstadia-
nismen har senare spridit sig till många länder, bland annat till 
 Nordamerika. Störst utbredning har rörelsen i Finland.

Eldsvådorna blev många
1840 brann bruket, men stångjärnshammaren räddades och 
användes ytterligare en tid. 1879 ödelades bruket igen av en 
brand. Men innan detta pågick en mindre manufakturtillverk-
ning av stång- och ämnesjärn och man exporterade exem-
pelvis, högafflar, båtspik, spadar, hästskor, och andra diverse 
järnprodukter. Detta pågick fram till 1920.

Brukets saga får ett slut
Idag finns ingenting kvar av det forna samhället. Inne i 
skogsgläntorna hittar vi de små resterna efter bruksarbetarnas 
hårda liv i Tornedalen och den nykterhetsrörelse som föddes 
här. Kampen och försöken att driva företag under enormt 
svåra förhållanden var enormt tuffa. Krig, religion och politiska 
intressen har styrt området. Men slutligen var det klimatet som 
fick sista ordet. Kanske får världens nordligaste järnbruk förblir 
en fotnot i den svenska industrihistorian. Men det var start-
skottet för den enorma gruvnäring som föddes i Norr botten 
med LKAB och Kiruna i spetsen.  

”Livet är en 
uppförsbacke 
och när du 
är framme är 
du död” 
Författaren och Pajala-
sonen Mikael Niemi om 
Leustadianismen.
(Niemi:s vars roman 
”Koka Björn” för övrigt 
utspelar sig i Kengis 
under brukstiden)

Lars Levi Laestadius
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SAND- och KOKILLGJUTNING 
BEARBETNING 
i aluminiumlegeringar 
Tel: 016-14 84 30 
Fax: 016-12 45 62 
Epost: info@agemetall.se 
Hemsida: www.agemetall.se

Gjuteriet som håller formen

Hejargatan 3a       
632 29 Eskilstuna

Metallimpregnering
• Ledande i Norden inom metallimpregnering på lego. 

• Tätar mikroporositet i alla typer av gjutgods och sintergods med miljövänlig regenererbar 
  metakrylatplast i Caskade-processanläggning med återvinning. 

• Vi kan även erbjuda information om tätningsanläggningar i olika versioner och storlekar.

Tätningskvot:
• Tempområde: -150° - +200°
• Trycktäthet: 1000 bar
• Kemiskt motstånd
• Fluorescerande
• Korrosionsskydd
• Dokumentering

Godkännande:
• US Navy MIL-II-17563 B
• Lloyds´Reg/Ship. MAT/GEN/002
• Brittisk Standard: BS 5750: Part2:1987
• Underwriters Laboratory Inc. MH16455
• British Admirality

Soundseal ab • Box 127 • 305 05 Getinge • Tel 035-580 05 • Fax 035-583 05
www.soundseal.se • E-post. info@soundseal.se



Metallkrönika

Metallpriserna höll sig relativt väl i början av sommaren 
med stöd av förhoppningar om ljusning i handelskon
flikten mellan USA och Kina samt förväntningar om start 
av en serie räntesänkningar i USA. När den amerikanska 
centralbanken sänkte räntan i slutet av juli uteblev de 
positiva reaktionerna, då centralbankschefen uttalade 
att det var en tillfällig korrigering, och inte början på en 
trend. De finansiella marknaderna reagerade negativt och 
när handelskonflikten eskalerade i början av augusti tog 
det fart utför. Basmetaller föll på bred front; 10–15 % på 
bara några veckor. Undantaget är nickel som går mot 
strömmen med stöd av batterispekulation och Indonesiskt 
export stopp. 

Konjunkturoron är överhängande; handelskrig, Brexit, 
svag tysk ekonomi samt geopolitiska oro. Våra ekonomer 
är ändå inte alltför negativa. Fortsatta stimulanser är att 
vänta. I Tyskland diskuteras en expansiv budget. Både 
USA och Kina förväntas stimulera för att hålla ekonomin 
stark; i USA inför valet, i Kina inför 100 års jubileumet. 

Koppar tog mycket stryk i augusti. Lite oförtjänt enligt 
vår uppfattning. Efterfrågeutsikterna är väldigt goda och 
efterfrågan ökar, framför allt i Kina. Priset har stabiliserats 
i början av september i intervallet $5600–5800. Utbudet är 
relativt begränsat och fysiska premier har stabiliserats och 
stiger i Kina. Elbilsutvecklingen talar för ökad konsumtion 
kommande år, vilket ännu inte visat sig i prisbilden. Vi tror 
att efterfrågan kommer och att priset stärks under sista 
kvartalet.

Aluminium har rört sig svag nedåt de senaste två 
 kvartalen. Vi har sett perioder av återhämning under 
sommaren, men varje försök möts av stora säljorder från 
producenter som vill säkra framtida produktion. Priset har 
nu nått nivåer där det blir olönsamt att producera; utbudet 
bör minska. Den globala balansen visar underskott, vilket 
är ett första tecken på en förestående vändning. Kina 
fortsätter ändå att subventionera via energimarknaden 
vilket ger en konstlad kostnadsbild, vilket riskerar att slå 
ut produktion i övriga världen. Vi tror på en stabilisering av 
priset under årets sista kvartal.

Vi har länge varit negativa till zinkpriset. Oron för utbu
det har varit överdriven. Ny produktion har varit på gång 
länge och materialiseras nu. Nu känns det som priset 
istället överreagerar på nedsidan, $2200 såg vi som lägst 
i augusti (i mars var priset upp i närheten av $3000). I linje 
med övriga metaller är stabilisering att vänta under fjärde 
kvartalet.

Nickel är årets sensation; upp 70 % sen årsskiftet. 
 Spekulation kring den ökade användningen i batteri
industrin är ett genomgående tema. Den stora pris
ökningen kom efter nyheten att Indonesien tidigarelade 
ett planerat exportstopp av nickelmalm från 2022 till att 
gälla från januari 2020. Inom loppet av ett par dagar i 
slutet av augusti steg priset med 16 %, upp till $18700 
som högst. Därefter meddelade regeringen att de utfärdar 
nya exportlicenser fram till årsskiftet, vilket i viss mån tog 
udden ur marknaden. Vi ser en stabilisering kring $18000. 
Fram tiden är ytterst osäker; nya instruktioner kring export
politiken i Indonesien kan komma samtidigt som den 
framtida utvecklingen för batterimetaller är osäker. 

Pär Melander
SEB Commodities
par.melander@seb.se
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Svarvaregatan 10, 302 50 Halmstad, Tel 035-10 64 84, Fax 035-10 64 89, info@giab.nu, www.giab.nu

Våra produkter förbättrar era
Ympmedel  Segjärnsbehandling  Legeringstråd

FerroPem
Groupe Ferro Atlántica

YHTIÖ

Beijer Industri ingår i Beijer Tech, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk  

industri att bli ännu mer konkurrenskraftig.   beijertech.se

Glödheta även inom eldfast
Beijer Industri gör det enklare än någonsin att handla upp eldfasta applikationer.  
Med oss som totalleverantör inom såväl Material som Installation & Tillverkning  
och Service & Utbildning får du skräddarsydda lösningar från ett och samma ställe.  
Resultatet blir bättre överblick, mer trygghet och ökad lönsamhet.

 Vill du veta vad vi kan göra för just dig? Gå in på www.beijerind.se och läs mer  
om vårt glödheta erbjudande inom eldfast.
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om vårt glödheta erbjudande inom eldfast.

YHTIÖ

Beijer Industri ingår i Beijer Tech, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk  

industri att bli ännu mer konkurrenskraftig.   beijertech.se
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Beijer Industri gör det enklare än någonsin att handla upp eldfasta applikationer.  
Med oss som totalleverantör inom såväl Material som Installation & Tillverkning  
och Service & Utbildning får du skräddarsydda lösningar från ett och samma ställe.  
Resultatet blir bättre överblick, mer trygghet och ökad lönsamhet.

 Vill du veta vad vi kan göra för just dig? Gå in på www.beijerind.se och läs mer  
om vårt glödheta erbjudande inom eldfast.

Beijer industri gör det enklare än nå-
gonsin att handla upp eldfasta appli-
kationer. Med oss som totalleverantör 
inom såväl Material som instalation & 
Tillverkning och Service & utbildning 
får du skräddarsydda lösningar från 
ett och samma ställe. Resultatet blir 
bättre överblick, mer trygghet och 
ökad lönsamhet.
Vill du veta vad vi kan göra för just 
dig? Gå in på www.beijerind.se och 
läs mer om vårt glödheta erbjudande 
inom eldfast.
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applikationer. Med oss som total
leverantör inom såväl material som 
installation, tillverkning, service och 
utbildning får du skräddarsydda 
lösningar från ett och samma ställe. 
Resultatet blir bättre överblick, mer 
trygghet och ökad lönsamhet.

Vill du veta vad vi kan göra för just 
dig? Gå in på www.beijerind.se och 
läs mer om vårt glödheta erbjudande 
inom eldfast.

    Lättsmält Nr 3. 2019    11



De sista dagarna  
i Kiruna 

Text: Mattias Hildingh

Det var drygt 20 år sedan som jag senast var 
i Kiruna. En karg förhållandevis ung stad som 
vuxit under de senaste hundra åren. Det var 
länge sagt att Kiruna är världens största stad, 
till ytan. Men nu kan det knappast stämma 
längre. Staden har slukats av de enorma 
rikliga fyndigheterna under den. Beslutet att 
flytta staden kom 2004, även om den svenska 
regeringen var medveten om problemet flera 
år tidigare.

Men det här är inget problem för Kirunas be-
folkning. LKAB är synonymt med Kiruna och 
staden existens vilar på gruvbrytningen. Det är 
odelat huvudnäringen i området. När företaget 
säger att de måste flytta staden 3 mil österut, 
för att säkra malmbrytning i 20 år framåt. Så är 
det få som har invändningar. Det är LKAB som 
betalar flytten. 
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LKAB är ortens skapare och försörjare.
LKAB står för Luossavaara Kiirunavaara AB efter de två 
stora gruvorna som på senare år vuxit ihop. Det är ett av 
Sveriges äldsta industriföretag. Mer om den faktiska star-
ten på 1600-talet kan ni läsa mer om i artikeln om Kengis 
bruk här i Lättsmält. LKAB bryter och förädlar järnmalm 
till stålindustrin. LKAB:s gruvor och förädlingsverk finns i 
Malmfälten i norra Sverige. Verksamheten finns i huvudsak 
i Kiruna, Malmberget och Svappavaara med världens två 
största underjordsgruvor för järnmalm. Det statliga gruv-
företaget hade utvunnit järnmalm under Kiruna i nästan  
70 år. Intresset för flytten av Kiruna är stort och följs av 
hela världen. Det har inte gjorts något liknande tidigare. 
Nu är det påtagligt med dagbrotten som omger staden 
sakta har ätit sig närmare centrum. Staden är som en liten 

ö kvarlämnad i en enorm sandgrop. Känslan av att bo här 
skiljer sig dock från situationen i Malmberget, som ligger 
dryga tio mil Söder om Kiruna. Malmberget ska avvecklas 
och upphöra att existera och kvar lämnas ingenting. Sorg, 
nostalgi, hopplöshet och depression speglar Malmberget. 
Men i Kiruna råder en annan stämning.

Ungefär 5 000 bostäder och 700 000 kvadratmeter bo-
stads- och lokalytor kommer att påverkas. Nästan 10 000 
personer, cirka en fjärdedel av Malmfältens befolkning, 
kommer på sikt att behöva flytta. Även 160 butiker och 
företag måste flytta till ny plats
Samhällsomvandlingen beräknas pågå minst till och med 
år 2035, då nuvarande huvudnivåer kommer att vara 
utbrutna.



Fo
to

: K
iru

na
 k

om
m

un

    Lättsmält Nr 3. 2019    13



Skoningslösa rivningar, dokumenteras väl  
och staden byggs för framtiden.
Men det är en vacker stad, det som finns kvar av Kiruna alltså. 
Hundraåriga trähus och en kyrka som framröstats att vara en 
av Sveriges vackraste byggnader. Mycket av Kiruna byggdes 
på 1960-talet. Då råder oftast funktionalismen och Rådhuset 
och två av stadens mer välkända silhuetter: ”Snusdosan och 
Spottkoppen” byggs under den tiden. De kommer att rivas 
även om de var ritade av en samtida internationellt erkänd 
superarkitekt – Ralph Erskine. Men många av de äldre husen 
ska flyttas och byggas upp på den nya platsen. Kiruna är som 
nämnt tidigare en ung stad och husen med historiskt äldst 
betydelse är av trä. Resten av staden byggs från grunden, 
med nya byggnader inklusive Rådhuset som designat av det 
skandinaviska företagen Henning Larsen, White Arkitekter och 
Ghilardi + Hellsten. Den nya staden kommer att vara modern 
och välplanerad. Här finns det mycket framtidstro. Esrange,  
– Sveriges enda rymdraketbas ligger inte långt härifrån förresten. 

”Utmaningen för staden handlar inte 
bara om att flytta en hel stad, utan också 
att flytta medborgarnas sinnen och 
 skapa ett nytt hem och identitet.”
Henning Larsen-teamet

Men vad är en plats?
Däremot finns det en oro inför flytten av Kiruna Kyrka... 
Stadsplanerarna för Kiruna kommun menar att det är enkelt 
att flytta på de fysiska föremålen. Det är enkelt att montera 
ner något. Eller att bygga ett nytt rådhus. Men det är viktigt 
att se efter vad invånarna som måste flytta tycker är viktigt. 
Utmaningen ligger i att hantera historian och identiteten för 
Kirunaborna. Lyhördheten och dokumentationen inför flytten 
har varit av största vikt.
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Kiruna Kyrka,  
uppförd mellan 1909–1912.

Centrala Kiruna med 
dagbrotten ständigt 

påminnande om  
flytten i bakgrunden.

Snusdosan och Spottkoppen;  
Ralph Erskine husen  

som ska rivas. 

Nya Stadshuset, 
färdigställt 2018.
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Det är de mindre beståndsdelarna av en plats som har visat 
sig vara viktigast. De upptäckte att mindre och till synes 
obetydliga element gjorde en stor skillnad för känslan av plats. 
Men genom att lyssna på invånarna kunde de bedöma vilka 
saker som hade det största intrycket på lokalbefolkningen och 
utökade räckvidden för vad som behövdes för att flyttas.
Frågorna har blivit många. När det stora projektet med att 
flytta kyrkan, kommer det snart följdfrågor. Vad händer med 
gravarna och de hundraåriga björkarna som är planterade 
runt om kring kyrkan. Tanken blir genast makaber, då vi förstår 
att de snart kommer att bryta marken under kyrkogården. 
Men svaret är att staden flyttar alltihop. 

En samhällsomvandling betyder att stora förändringar av ett 
samhälle sker. Samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget 
innebär att ett stort antal fastigheter måste flytta för att LKAB 
ska kunna fortsätta bryta järnmalm i  underjordsgruvorna, 
brytningen under jord påverkar markytan. Samhällsomvand-

lingarna måste genomföras för att LKAB ska ha möjlighet 
att fortsätta bryta den järnmalm som ligger under marken 
där samhällena är placerade. Det är av stor vikt så att LKAB 
kan fortsätta skapa välstånd genom att erbjuda jobb, betala 
skatter och vara en aktiv medspelare i det svenska samhället. 
30–50 procent av LKAB:s vinst går direkt in i stadskassan 
och är ett av Sveriges största exportföretag. I Kiruna och 
Malm berget som ligger i Norrbotten, området kallas Malm-
fälten.  Kiruna kommun har bestämt att ungefär en tredjedel 
av Kirunas centrala stadsdelar ska omlokaliseras till ny plats 
tre kilometer öster om dagens stadskärna. Gällivare kommun 
har bestämt att Gällivare ska förtätas och byggas ut med 
allmänna anläggningar när större delen av Malmberget ska 
avvecklas.

Kiruna kan bli en modell för hur man ska gå till väga att flytta 
andra städer i världen.  

Axel Törnemans ”Kiruna” från före 1925, Kirunas stadshus.
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Vi erbjuder ett digert program av FÖRNÖDENHETER, RÅVAROR,  MASKINER och 
UTRUSTNING inom GJUTERI och MODELLTILLVERKNING.  
Bland våra leverantörer ingår bla SIKA, DURRANS, EUROTEK, EGES, IDEAL, 
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lösningar från modellverkstad till formning, kärnmakeri, smältverk och bearbetning. 
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Michael Forsblom, marknadsdirektör, tel +358 40 139 7312, michael.forsblom@mecatrade.fi
Mikael Johansson, platschef, tel +46 706-328 339, mikael.johansson@mecatrade.se
Anders Johansson, säljare, tel +46 706-328 004, anders.johansson@mecatrade.se

Flexibilitet och hög servicegrad är två av våra viktigaste grundbegrepp! 

Meca-Trade Oy tel: 036-184 995 
Momarken 7  fax: 036-184 975 
556 50 Jönköping e-post: info@mecatrade.se 
www.mecatrade.se
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Metallco Aluminium AS
P.O. Box 34, N - 2854 Eina
Norway

Telephone: +4761198770
Email: aluminium@metallco.com

Web: www.metallco.com

Leverantör av
aluminiumgjuterilegeringar



Vill börja med GIFA mässan i Düsseldorf, där Södra avdel-
ningen i Sveriges Gjuteritekniska Förening anordnade en 
bussresa till mässan. Jag tror att detta är för fjärde gången 
som vi arrangerar resan. Resan startade 26 juni från 
Malmö, men redan 03.30 började upphämtningar av del-
tagare från Jönköping/Bruzaholm och söderut. Totalt blev 
det två hela dagar på mässan med tre övernattningar och 
36 personer hade anmält sig. Izudin och jag vill tacka er alla 
som åkte med och för ett trevligt sällskap samt till Beijers 
som delade ut en påse med diverse innehåll för att göra 
bussresan trevligare. Thomas Eliasson hade även arran-
gerat en informationsträff hos JUNKER. Vi träffade många 
SJMF medlemmar, från både leverantörer och gjuterier.

Nu är det snart oktober, och tid för vår höstresa till Polen. 
Några platser finns fortfarande kvar! Vi kommer att besöka 
Saltgruvan Wieliczka och det finns också möjlighet att 
besöka Auschwitz & Birkenau. Sightseeing i den judiska 
stadsdelen och gamla stan i Krakow. Studiebesöken är  
i skrivande stund inte helt fastlagt än..

Kansliet/Gert-Ove

AKTUELLT FRÅN KANSLIET  
Gert-Ove Ellström, Förbundsdirektör
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Vi blev bekanta med Klockgjuteriet och Ulf Ferrius i  Lättsmält 
2015. Sedan dess har vi följt det annorlunda gjuteriets 
 bronsprojekt över hela världen med intresse. Från gjuteriet  
i Thailand smyckas det offentliga rummet med modern konst, 
ofta storslagna och imponerande. Monkeys fist på Fornebu  
i Norge är inget undantag. 

Fornebu är mest känt som Oslos tidigare huvudflygplats, som 
det var mellan 1939 och 1998. Det är idag Gardermoen som 
har ersatt som flygplats. Området är centralt beläget inte långt 
i från havet inne i Oslofjorden. Den gamla terminalbyggnaden 
används numera som kontor för ett antal företag. Området 
har blivit ett modernt kontorsområde och Telenor har till exem-
pel sitt huvudkontor på Fornebu, med cirka 6 000 anställda.

Knuten är 2,5m diameter och 12m hög och gjort av Trine Lise 
Nedreaas. En norsk konstnär som bor och verkar i Bergen. 
Hennes arbete har blivit internationellt erkänt och hon är 
representerad i offentliga och privata samlingar i olika delar 
av världen. Nedreaas är kanske mest känd för mina film- och 
videoinstallationsarbeten.

Monkeys fist eller en apas tass, är en knut, namngiven så 
eftersom det liknar en liten knytnäve. Som är bunden i slutet 
av ett rep som ska fungera som en vikt, lättare att kasta. 
Knuten har traditionellt använts som vapen, och som ankare i 
bergsklättring. Bland seglare går knopen oftast under namnet 
”Slungshot”. 

På Fornebu är knuten och repet en påminnelse om närheten till 
havet, vilket ska ge en känsla av förankring på fast mark. Men 
tvetydigt kan knuten ge en känsla av fara. Ett stort föremål som 
bara landat när den bräckliga glasbyggnaden bakom den.  

Monkeys Fist
Text: Mattias Hildingh

”Jag är intresserad av människors 
drivkraft att fortsätta och stiga upp ur 
sängen varje morgon. Jag  beundrar 
 entusiasterna, folket som försöker 
om och om igen, ofta slår huvudet 
mot  väggen; De olika sätten på vilka 
människor finner syfte, vare sig det är 
att äta korv, tyngdlyftning, sjunga eller 
agera som lik, eller genom att kartlägga 
universum. Jag sympatiserar med stam-
mar, snubblar och sjunger i harmoni och 
jag fascineras av den konstiga och den 
vackra, stora och konstiga variationen 
i mänskliga ansträngningar. Genom att 
fokusera på det specifika och det intima, 
försöker jag belysa det stora och det 
 universella.” 
Trine Lise Nederaas
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Just add Foseco
Vi förverkligar kraften som uppstår ur ett nära partnerskap. Genom 
ett nära samarbete med er kan vi förstå era behov, skapa mervärde och driva 
utvecklingen för att kunna möta morgondagens behov. 

Denna fi losofi  om samarbete genomsyrar allt vi gör och bygger starka, produktiva 
och långvariga relationer. Ett resultat av detta är de lösningar vi kommer 
med, som i sin tur ger upphov till nya, fräscha idéer och som vidareutvecklar 
marknadens mest omfattande service och produktportfölj.

Så, släpp lös din fulla potential: just add Foseco.

+ Partnerskap

+ Global teknologi – levererad lokalt 

+ Kreativa, innovativa lösningar

+ Expertrådgivning

+ Tillförlitlighet

+ Kunskapsledande

+46 532 607730

order.sweden@foseco.com

www.foseco.se
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KRYZZA

Ni är vinnarna i Kryzzet  
nr 2/2019 i Lättsmält! 
Rätt lösning: SOLSTOL
Marie Stridkvist, Sjötorp
Mickael Andersson, Helsingborg
Ulf Hansson, Halmstad

Trisslotter kommer med posten.
Grattis och lycka till med skrapet!

Skicka in ditt svar till Lättsmält! Tre vinnare erhåller tre trisslotter vardera!
Bokstäverna från de 6 röda rutorna bildar ett ord. Maila ordet, tillsammans med ditt namn och  
telefonnummer till: gertove@sjmf.se senast senast 15 november 2019. Vi drar tre vinnare, lycka till!

RÄTT LÖSNING KRYZZA Nr 2, 2019
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Vi förverkligar kraften som uppstår ur ett nära partnerskap. Genom 
ett nära samarbete med er kan vi förstå era behov, skapa mervärde och driva 
utvecklingen för att kunna möta morgondagens behov. 

Denna fi losofi  om samarbete genomsyrar allt vi gör och bygger starka, produktiva 
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Vår omfattande produktportfölj med 
ursprung från hela världen hjälper oss 
att möta våra kunders behov av råvaror 
och mineraler. 

Dessutom har vi medarbetare med 
många års erfarenhet och teknisk 
kompetens som finns där för dig . 

+46 31 733 22 00 
info.molndal@sibelco.com

www.sibelco.eu

more from
minerals
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