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Från guldFynd till metallkoncern

– 90 år av kunskap
1924
Guld upptäcks vid Fågelmyran, 
Boliden.

Vid borrningar på 
Fågelmyran hittades 
Bolidenmalmen den 
10 december 1924.

Ett skift gruvarbetare  
i hissen på väg upp från, 
eller ned i, gruvan 1945. 

Allt  började 1924...
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Malmtransport från 
Bolidengruvan 1926. 
Malmlasten, inklusive 
släp, vägde cirka två ton.

1924
Guld upptäcks vid Fågelmyran, 
Boliden.

1925
Västerbottens Gruvaktiebolag och 
Skellefteå Gruvaktiebolag bildas.

1928
Uppförandet av Rönnskärsverken 
 påbörjas.

1929
Det första malmtåget till Rönnskär 
avgår från Boliden den 24 september. 

Zinkproduktion startar vid Odda. 

En kall vinterdag i decem
ber. Ute i skogarna cirka 
tre mil nordväst om 
Skellefteå hörs ett ihål
lande, malande ljud från 
en borrmaskin. 

Nu tystnar det och den 
sista borrkärnan dras upp. 

– Men va i helskotta, 
he jer ju ta me’ sjutton 
rent guld. Jag måst ringa 
Stockholm!

Den 10 december 1924 bröt guldfebern ut i Boliden. 
Det var då som man vid provborrningar på den så kallade 
Fågelmyran påträffade Bolidenmalmen – Europas rikaste 
malm. 

Ett nytt samhälle, Sveriges Klondyke, växte upp och guld
ruschen var ett faktum.

Men det hela började egentligen redan långt tidigare. 
Strax efter 1900 blossade guldfebern upp för första gången i 
Skellefteå med omnejd. Ett bolag bildades för att göra inmut
ningar och undersökningar, men den genomsnittliga guld
halten var inte mycket att hurra för och aktieägarnas intresse 
började svalna. 1918 gick bolaget i konkurs.

Eftersom det rådde metallbrist under de sista krigsåren, 
stegrades intresset för trakten ur malmletningssynpunkt.

Undersökningar sattes igång av dåvarande Centralgruppens 
Emissionsaktiebolag. Då startades geofysisk forskning och 

utarbetades nya, snabbare och säkrare malmletningsmetoder 
och konstruerades nya instrument.

I november 1924 togs det  första borrhålet upp i Boliden
trakten. Borrkärnan visade sig innehålla intressanta partier. 
Flera borrhål gjordes och den 10 december påträffades alltså 
Bolidenmalmen. Den 16 mars 1926 hissades den första tun
nan med malm upp i dagen. Samhället Boliden växte snabbt 
upp i anslutning till gruvan. 

1926 gjordes ett första förslag till stadsplan, som fick ett 
unikt utseende i form av en solfjäder. Gruvsamhället fick 
karaktären av en ytterst välordnad, lugn och idyllisk villastad. 

Med tiden upptäcktes fler fyndigheter i närheten av 
Boliden och fler gruvor har startats – hittills 30 stycken. 
Verksamheten i själva Bolidengruvan pågick till 1967.

Bolidens samhälle byggdes som en solfjäder. Bilden är tagen i början av 1930-talet.

Dagens Nyheter, 
24 oktober 1926. 
Fyndigheten i 
Boliden väckte 
stor uppståndelse 
som ”Europas 
rikaste guld-
gruva”.
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1930
Driften startar vid smältverket 
Rönnskär.

1931
De båda gruvbolagen Västerbottens 
och Skellefteås Gruvaktiebolag slås 
samman till Bolidens Gruvaktiebolag.

1936
Kopparsmältverket 
i Imatra, Finland tas i drift.

1940
Driften börjar i Kristineberg.

1941
Driftstart av koppar elektrolysverket  
i Björneborg.

Bolidenmalmens sammansättning var komplicerad och innehöll 
bland annat stora mängder arsenik. Då, i slutet av 1920talet, fanns 
endast två smältverk i världen, i USA och Tyskland, som klarade 
av att bearbeta sådan malm. Och bara små kvantiteter åt gången 
kunde tas om hand. Därtill fanns Bolidengruvan i ett svårtillgäng
ligt område och saknade såväl egna bearbetningsanläggningar som 
acceptabla transportsystem. 

Bolaget beslöt därför redan 1927 att bygga ett eget smältverk. 
Först var tanken att lägga verket nära gruvan. Men bland annat mil
jömässiga aspekter gjorde att man fick tänka om. Vid kusten, nära 
Skelleftehamn, fanns tillgång till både en fungerande hamn, järnväg, 
elektricitet och arbetskraft. Smältverket kom därför att  placeras på 
det två öarna Hamnskär och Rönnskär. Öarna fylldes upp, byggdes 
ihop och förenades med fastlandet. Rönnskär hade skapats. 

1928 startade uppförandet av själva anläggningen med Europas 
högsta skorsten, 145 meter hög. Och i  januari 1930 kom driften 
vid smältverket igång. 

Produktionen bestod av oraffinerad koppar, så kallad blister, som 

göts i form av tackor. De första åren, fram till 1933 då ädelmetall
verket byggdes, ingick guldet och silvret i blisterkopparn.

Guldvärdet var högt, det översteg många gånger kopparns värde. 
Idag är den största delen av metallproduktionen koppar. Råvarorna 
tas från Bolidens egna gruvor, främst Aitik, och från externa leve
rantörer.

Rönnskär har under åren byggts om och till i omgångar för att 
alltid motsvara kraven på ett modernt och effektivt smältverk. 
Redan i början av 1930talet byggdes flamugnar, konvertrar, anod 
och katodugn samt elektrolysverk. 

På 1940talet kom blyverksamheten igång på allvar och 1952 bygg
des en svavelsyrafabrik som kunde tillvarata de svavel dioxidhaltiga 
skorstensgaserna. I mitten av 1960talet tog också zinkåtervin
ningen fart. 

1976 kunde Rönnskär inviga världens första blykaldoverk. Verket 
byggdes för att ta hand om restprodukter från kopparverket. 

1980 började återvinningen av metaller från elektronikskrot. 

Strategiskt läge vid hamnen
Att smältverket Rönnskär ligger där det gör är ingen slump. Närhet till effektiva transporter 
och arbetskraft var avgörande när den nyupptäckta Bolidenmalmen skulle bearbetas.
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1942 
Blyverk uppförs på Rönnskär. 

1943 
Den 96 kilometer långa linbanan 
mellan Kristineberg och Boliden 
står klar.

Tenn och blysmältning startar 
i Bergsöe.

1945 
Kopparproduktion inleds 
i Harjavalta.

1949 
Flashsmältningsmetoden införs  
i Harjavalta.
 

1952 
Svavelsyrafabrik byggs på Rönnskär 
för att  tillvarata de svavel dioxidhaltiga 
skorstensgaserna.

Strategiskt läge vid hamnen
Smältningen av elektronik respektive bly sker kampanjvis. Kaldo
processen har genom åren visat stor flexibilitet och kunnat använ
das till en mängd olika smältmaterial. Den har dessutom stora 
miljömässiga fördelar. 

Kring senaste sekelskiftet var det åter dags för omfattande investe
ringar. Under åren 1998 – 2000 genomfördes Rönnskär +200, den 
mest omfattande moderniseringen i verkets historia. En investering 
om 1,9 miljarder kronor, som bland annat ökade produktionskapa
citeten med 70 procent. 

I dag kan Rönnskär producera 250 000 ton koppar per år, det 
gör verket till ett av världens största. Och modernaste.

År 2012 invigs en ny anläggning för återvinning av elektronik
skrot. Boliden blir därmed världsledande inom detta område.

1927 beslutade bolaget att bygga ett 
eget smältverk på öarna Hamnskär och 
Rönnskär, nära Skelleftehamn. Öarna bygg-
des ihop och förenades med fastlandet.



1954 
Anrikningsverket på Rönnskär läggs 
ned och ett nytt tas i drift i Boliden. 

1955 
Världens djupast belägna järnväg – 
mellan gruvorna Långsele och Boliden 
– står klar.

1957
Boliden förvärvar gruvan Garpenberg.

1958
Nytt elektrolysverk står klart på 
Rönnskär.

1960
Produktion av nickel katoder startar i 
Harjavalta. 

Världens 
längsta 
linbana
Sommaren 1943 invigdes världens 
längsta linbana – 96 kilo meter – från 
Bolidens gruva i Kristineberg till 
Boliden. 44 år senare lämnade den 
sista malmkorgen utlastningsstationen i 
Kristineberg.
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1962
Tara inleder prospektering på Irland.

1964
Boliden köper  hälften av aktierna i det 
norska zinksmältverket Det Norske 
Zinkkompani A/S (Odda).

1967
Bolidengruvan läggs ned. 

Outokumpu beslutar att etablera ett 
eget zinksmältverk i Kokkola.

Under åren transporterade linbanan mellan 
Kristineberg och Boliden många ton koncentrat. Det 
handlar om i storleksordningen 11–12 miljoner ton. 
Översatt i lastbilar skulle det betyda cirka 300 000 
fordon med en lastkapacitet på 40 ton.

Under andra världskriget blev Sverige  
i huvudsak hänvisat till inhemsk produktion av 
vissa för landet viktiga basmetaller. De malmer som 
bröts fanns till stor del inne i Norrlands inland och 
fraktades med lastbil mellan gruvorna och anrik
ningsverket i Boliden. Men kriget medförde brist på 
gummi och olja, varför transport på landsväg endast 
i undantagsfall var möjlig. Därför togs beslutet 
att bygga den 96 kilometer långa linbanan mellan 
Kristineberg och Boliden.

Linbanebygget var i många avseenden ett äventyr, 
då den gick genom trakter som till stora delar var 
ödemark, över skogar, sjöar, berg och myrar.

Dessutom rådde ransonering och bristen på mate
rial, drivmedel och arbetskraft var påfallande, men 
den utstakade byggtiden kunde emellertid hållas. 
Det magnifika byggnadsverket tog ett år och fem 
dagar att genomföra.

Sommaren 1943 gick jungfrufärden. Den 
ursprungliga transportförmågan var 50 ton per 
timme med en hastighet på 2,38 meter i sekunden 
över sju drivstationer och 503 betongmaster med 
varierande höjd på mellan 7 och 38 meter. Linbanans 
sträckning passerade också flertalet av de fyndigheter 
som bearbetades och var planerade att tas i drift.

Ända fram till 1986 klarade linbanan konkurren

sen från lastbilar. Men ökade driftstörningar medför
de att det blev svårare att klara en tillfredsställande 
driftsekonomi. 

En utredning visade att bättre vägar och bilar med 
högre lastkapacitet medförde att lastbilstransporter 
av sligen blev billigare. 1986 tog Boliden beslutet 
om nedläggning och i januari 1987 gick linbanan i 
pension efter 44 års trogen tjänst.

Världens längsta linbana hade tjänat ut. Som trans
portmedel för malmen vill säga. Men linbanan lever 
vidare, idag som turistattraktion och världens längsta 
kabinbana – 13,6 kilometer – tack vare den förening 
som bildades och som bevarat en sträcka för person
transport.

Föreningen kom till på initiativ av ”gamla linba
nereparatörer” och bildades för att bevara delar av 
linbanan mellan två av drivstationerna, Örträsk och 
Mensträsk.

Linbanan mellan 
Kristineberg och 
Boliden transporterade 
mellan 11 och 12 mil-
joner ton koncentrat 
över skogar, sjöar, berg 
och myrar mellan åren 
1943 och 1987.

Linbanan mellan 
Kristineberg och 

Boliden byggdes 1943.
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Ivar Kreuger var huvudägare till Boliden i slutet av 1920-
talet. På bilden till höger tillsammans med 
Mary Pickford.

Ivar Kreuger är väl mest känd som ”Tändsticks
kungen”, för tidernas största konkurs och för sin 
dramatiska död i Paris 1932. 

Det är kanske inte lika bekant att affärsmannen i slutet av 1920
talet blev huvudägare till Boliden. 1929 köpte han 90 procent av 
aktierna och satte sin prägel på företaget under några dramatiska 
år. Han ställde nya krav och ville öka produktionen kraftigt. Det 
var ett kontroversiellt beslut som den dåvarande företagsledningen 
motsatte sig, eftersom det skulle förkorta gruvans livslängd med 
flera år. 

Han fick dock som han ville – produktionen ökades från 
70 000 ton till 200 000 ton malm per år. Det talades bland annat 
om ”Bråttomschaktet”.

Kreuger dog i Paris 1932. Hans död påverkade förstås verksam
heten i Boliden. Mycket av det omfattande byggande som pågick 
i samhället avstannade. Men ganska snart stod det klart att själva 
företaget klarat sig undan alltför svåra ekonomiska bakslag. 

Efter Kreugers död ställde både hans dödsbo och Kreuger & 
Tolls konkursbo krav på Bolidenaktierna. Frågan löstes genom att 
Skandinaviska banken löste in aktierna på en offentlig auktion 
Efter diskussioner om risk för eventuella utländska förvärv beslöt 
regeringen att skärpa lagstiftningen om utländska intressens möj
ligheter att förvärva och kontrollera svenska företag med naturtill
gångar i landet. Den nya lagen, som kom att kallas Lex Boliden, 
antogs av riksdagen i maj 1934 och upphörde att gälla 1983. 

En udda fågel 
i Bolidens förflutnaFo
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1968
Verksamheten i Aitikgruvan startar.

1969
Driften startar vid zinksmältverket 
i Kokkola.

1970
Aluminiumfluorid börjar produceras  
i Odda. 

Tara upptäcker den stora fyndigheten 
av zink och bly på Irland. 

1977
Produktionen startar i Taragruvan.

1979
Boliden köper Paul Bergsöe & Son.
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1980 
Utbyggnad av Aitikgruvan, till en 
kapacitet från åtta till tolv Mton 
malm.

1985 
Rönnskär får Europas längsta 
elektrolyshall, 365 meter.

1987 
Trelleborg AB förvärvar aktie
majoriteten i Boliden.

Malmerna i området började bearbetas redan 
under 1200talet och under 1300talet anli
tades tyska bergsmän för att lära ut effektiva 
brytningsmetoder. Ortsbefolkningen kallade 
tyskarna för ”garpar”, vilket kom att ge kyrk
byn Garpenberg dess namn.

Den som visste att exploatera nya fyn
digheter kunde skaffa sig stora rikedomar. 
Kungahusen och kyrkans stormän intres
serade sig därför tidigt för gruvdrift, men ju 
djupare man bröt desto mer komplicerat blev 
det. Undermåliga länspumpar samt gruvras 
hörde till vardagen. När Gustav Vasa utsågs 
till kung satte han därför berghanteringen i 
fokus. Anläggningarna förbättrades och pro
duktionen ökade. Från och med 1553 drevs 
gruvan i Garpenberg som statlig verksamhet, 
men lades ner 1579 efter mindre lyckade 
provsmältningar av silver.  

År 1601 beordrade Karl IX att driften 
skulle återupptas. Det växande problemet 
med vattenfyllning innebar dock stora kost
nader och i slutet av 1630talet överläts bryt
ningen till handelsmannen Thomas Funck 
från Stockholm. De kommande 200 åren 
kom gruvan att drivas av olika släkter, och 
från 1850talet i bolagsform. 

I början av 1900talet upprättades en 
järnväg för malmtransport och försök till lin
banesatsningar gjordes, men lågkonjunkturer 
och konkurser slog hårt mot gruvbolaget. 
1942 drabbades ett av schakten av ett svårt 
ras. Eftersom det var stor risk att vatten från 
Gruvsjön skulle fylla gruvan torrlades den 
norra delen av sjön. Även infrastrukturen 
ovan jord påverkades och stationshuset flyt
tades 500 meter norrut. Senare flyttades även 
gruvverksamheten till detta område och 1957 

köptes den nya anläggningen av Boliden.
Boliden har sedan dess hittat flera fyndig

heter och har de senaste åren satsat stort på 
att utöka produktionen. Boliden Garpenberg 
har idag mycket goda malmreserver och 
gruvdriften bedöms kunna fortsätta många år 
framöver.

I Garpenberg finns Sveriges enda bevarade och 
intakta gruvkapell i sitt slag, med anor från 1600-
talet. Det var länge obligatoriskt för gruvarbetarna 
att samlas klockan sex för morgonbön inför nedstig-
ningen i gruvan.

ett 
Garpenberg:

kronans berg
Bolidens gruva i Garpenberg ligger i det mineralrika Bergslagen 
och är Sveriges äldsta gruva som fortfarande är i drift. 
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När Gustav Vasa blev 
kung såg han till att 
höja statusen på den 
svenska berghanteringen. 
Anläggningarna för-
bättrades och gruvornas 
produktion ökade.
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1988 
Aitikgruvan byggs ut. 

1990 
Anrikningsverket i Boliden byggs ut 
och moderniseras.

1993 
Kopparpendeln börjar transportera 
kopparkatoder från Skelleftehamn till 
Elektrokoppar i Helsingborg.

1995 
Smältverket Harjavalta byggs ut. 
Kopparproduktionen ökar med 60 
procent och nickelproduktionen med 
200 procent.

Det fanns då sedan en tid en överenskommelse om att när en 
eventuell order gavs så skulle alla tillgängliga krafter mobili
seras för att evakuera den gamla fabriken samt planera och 
bygga en ny. Nu var det alltså dags. De hårda försvarsstri
derna sommaren 1944 gjorde att läget i Finland var ytterst 
pressat. Nästan alla kommersiella kontakter hade brutits med 
Europa där kriget samtidigt härjade som värst. Att få nya 
maskiner eller utrustning till den nya kopparfabriken som 
skulle byggas var helt otänkbart. Det rådde också brist på 
byggmaterial. Vid planeringen av den nya fabriken utgick 
man från att allt som kunde komma till användning på den 
nya platsen i Harjavalta skulle tas med från Imatra. Fabrikens 
stålkonstruktioner monterades ner, vattenledningar grävdes 
upp ur marken och till och med korkmattor från bostäderna 
rullades ihop. Allt lastades på det fåtal järnvägsvagnar som 
fanns att tillgå och i början av september rullade de sista vag
narna från Imatras kopparfabrik mot Harjavalta.

Planeringen av den nya fabriken var besvärlig då nästan allt 
baserades på vilka resurser som transporterats från Imatra. 
Till detta kom ett tidigare beslut att den nya fabriken skulle 
ha fördubblad produktionskapacitet. 

En stor del av tekniken och konstruktionskomponenterna 

från Imatra var mycket tunga och enda sättet att transportera 
dem till Harjavalta var via järnväg. Det gick dock ingen järn
väg till det nya fabriksområdet så man var tvungen att snabbt 
bygga ett spår. Det tog endast tre dagar att bygga stickspåret 
på cirka en kilometer trots att det saknades materiel och 
arbetskraft. Man var tvungen att improvisera och tog ett säl
lan använt stickspår som byggts för underhåll av kraftverket 
i Harjavalta och flyttade det till kopparsmältverket i stället. 
Efteråt stormade det en del kring ”järnvägsstölden”, men 
upprördheten lade sig snabbt – det handlade ju om ett pro
jekt för landets överlevnad. 

Frågan om arbetskraft löstes på samma ”kreativa” sätt. 
Överingenjören Ilmari Harki, disponent på kopparfabriken 
i Björneborg, ringde till sin studiekamrat som var överläkare 
på det regionala mentalsjukhuset i Harjavalta och frågade om 
det möjligen fanns 30 karlar bland patienterna som kunde 
arbeta på ett järnvägsbygge. På sjukhuset samlade man en 
skara, som det hette, ”instabila men arbetsföra män”. Det 
var tack vare deras slit som den provisoriska järnvägen kunde 
byggas inom utsatt tid. 

När arbetena i Harjavalta påbörjades var förhållandena i 
hela Finland kaotiska och svåra. Männen låg vid fronten och 

När chefen för den 
finländska krigsekonomin 
den 1 juli 1944 gav order 
om att kopparfabriken 
i Imatra skulle flyttas 
till västra Finland, 
undan kriget, inleddes 
nedmonteringen av 
fabriken omedelbart. 

en kopparfabrikkonsten att flytta



1996 
Åkulla Östra, nära Boliden, blir den 
 största nya guld fyndigheten i Sverige 
på 70 år.

1997 
Boliden etablerar huvudkontor  
i Toronto. 

Aktien listas på fondbörserna i Toronto 
och Montreal.

1998 
Den spanska gruvan Los Frailes stängs efter ett allvarligt dammbrott.

Beslut fattas om expansionen Rönnskär +200 – en investering 
på 1,9 miljarder kronor.

Direktlakningsmetoden implementeras vid smältverket i Karleby i Kokkola.

1999
Driften återupptas vid den spanska 
gruvan Los Frailes.

oron för Finlands framtid 
var stor. Först verkade 
det nästan omöjligt att få 
arbetskraft till bygget av 
en ny kopparfabrik och 
personalomsättningen var 
hög. Som mest arbetade 
drygt 200 ryska krigs
fångar och ett 30tal men
talpatienter på bygget. 
Men trots alla svårigheter 
framskred bygget i stort 
sett enligt tidsplanen. 

Enligt fredsfördra
get som undertecknades i Moskva i september 1944 skulle 
Finland inom cirka 10 år betala ett stort krigsskadestånd till 
Sovjetunionen, till stor del bestående av metallindustripro
dukter och därför påskyndades arbetena i Harjavalta. Under 
krigsåren hade man slitit hårt för att förse krigsmakten med 
koppar och mässingsprodukter. Nu stod man under fortsatt 
press av övervakningskommissionen för att producera åt 
krigsskadeståndet. 

Juldagen 1944 kopplades elströmmen till den första smältug
nen och den 6 januari tappades den första kopparskärstenen 
ur ugnen. Den första konverterblåsningen blev klar dagen 
därpå, det vill säga ganska exakt sex månader efter att pro
duktionen i kopparfabriken i Imatra hade upphört och fem 
månader efter det första spadtaget på heden i Harjavalta som 
skulle ge plats för den nya fabriken. 

I början av augusti år 
1944 rådde kaos på heden i 
Torttila. Maskiner och utrust-
ning som fraktats från Imatra 
fick tippas i skogen eftersom 
man inte hade tillgång till 
några kranar eller andra 
hjälpmedel för att lossa järn-
vägsvagnarna.



2000
Nickelverksamheten i Harjavalta säljs.

Maurliden, den 28:e gruvan i 
Bolidenområdet öppnas.

2001
Bolidens huvudkontor flyttas från Toronto till Stockholm och bolaget noteras på 
Stockholmsbörsen. 

En fjärde utbyggnad görs i Kokkola, kapaciteten ökas till 260 000 ton per år 
vilket gör det till ett av världens största zinksmältverk.

2002
Tara förvärvar Nevinstown malmkropp 
och startar SWEXprojektet.

2003
Boliden förvärvar Outokumpus gruv 
och smältverksenheter och avyttrar 
verksamheterna Fabrication och 
Teknikförsäljning till Outokumpu.

D
Invigning av Bergsöes blyhall 1953.

Det från början danska Boliden Bergsöe har faktiskt 
en längre historia än själva Boliden. Redan 1902 
startade Paul Bergsøe & Søn A/S sin verksamhet i 
Köpenhamn. 

Då handlade det om att återvinna tenn ur gamla 
konservburkar. Så småningom växte företaget ur sina 
lokaler inne i Köpenhamn och verksamheten flyt
tades till en bondgård i Glostrup. På samma plats 
invigdes en större fabrik 1941. 

Till Sverige kom företaget 1942 när Paul Bergsöe & 
Son AB bildades i Landskrona. Här inriktades arbetet 

i metallraffinaderiet med tiden på blyprodukter. 
Driften i Sverige startade så smått i slutet av 1943. 

”Huvudkontoret” låg inledningsvis i dåvarande vd, 
Jens Krag Juel Vind Frijs, bostad i centrala Lands
krona. Ett blygsamt kontorshus uppfördes dock på 
fabriksområdet kring årsskiftet 194344. 

Sedan tog det fart. Det visade sig finnas gott om 
skrot i Sverige som inte kunnat nyttjas, eftersom det 
inte funnits något liknande smältverk tidigare. Och 
redan det första hela verksamhetsåret, 1944, gav ett 
positivt ekonomiskt resultat. Företaget expanderade 

under åren och 1967 stod en ny kopparhall klar att 
tas i bruk, ett nytt huvudkontor kunde invigas och 
företaget ståtade med att ha Landskronas högsta 
skorsten – 76 meter.

Företaget utvecklade tidigt en nära affärsförbindelse 
med Boliden, som bland annat producerade primärbly 
ur malm. År 1979 köpte Boliden Paul Bergsöe & Son 
AB. I samband med förvärvet bytte företaget namn till 
Boliden Bergsöe AB. I  dag är Boliden Bergsöe ett tyd
ligt profilerat återvinningsföretag, som spelar en viktig 
roll i ett samhällsekonomiskt lönsamt kretslopp. 

Med 
återvinning 
i själen
Han var en framsynt man och på 
många sätt åtskilliga år före sin tid. 
Dansken Paul Bergsöe förstod tidigt 
att det gick att tjäna pengar på metall
låtervinning. 



2004
En ny koncern bildas genom struktur
affären med finska Outokumpu.

Arbetet inleds med att skapa Bolidens 
nya strategiska plattform – The New 
Boliden Way.

2005
Kvarnberget – ny fyndighet upptäcks i 
Garpenberg.

2006
Beslut fattas att investera 5,2 miljarder 
kronor i expansion av Aitikgruvan.

En helt ny blyhall invigs i Bergsöe.

SSmältverket Oddas historia sträcker 
sig tillbaka till 1924 då Det Norske 
Zinkkompani (DNZ) grundades. Platsen 
valdes bland annat på grund av den goda 
tillgången på elektricitet. 

Etableringen ledde till att det det lilla 
samhället Odda, vars 800 invånare dit
tills levt av fruktodling, fiske och turism, 
förvandlades till en industristad med 
drygt 10 000 invånare. Verksamheten 
startade 1929 och har gradvis utökats 
sedan dess.

När Det Norske Zinkkompani skulle 
dokumentera byggfasen i mitten av 
1920talet gick uppdraget till en språk
kunnig sekreterare, som själv bar på en 
spännande historia.

Nathalie Lubowidsky föddes i 
Vi tryssland 1875. Hon kom till Norge 
som flykting under den ryska revolu
tionen. Vetskapen om hennes bakgrund 
i Ryssland är ganska liten. Så mycket 
vet man dock att hennes far var general 
i tsarens armé och att detta bidrog till 
att hon blev tvungen att fly landet. Till 
Odda kom hon 192324 som hemhjälp. 

När provdriften av zinkproduktionen 
startade i Odda 1925 fick Nathalie 
arbete som sekreterare till den franske 
ingenjören Creplet, som då var platschef 
vid anläggningen i Tyssedal. Fröken 
Lubowidsky var en mycket språkbegåvad 
dam och behärskade engelska, franska 

Direktörer och grundare 
på gemensam resa till 
Eitrheim 1926.

Nathalie 
Lubowidsky

Fransktalande vitryska dokumenterade 

Oddas tidiga historia
och tyska flytande. Hennes arbete bestod 
till stora delar av korrespondens och över
sättningar, kombinerat med en del ritarbe
ten på ingenjörskontoret.

Då byggarbetena startade vid Eitrheim 
1926 flyttade hon dit som sekreterare till 
chefen för bygget. Utöver sina tidigare 
arbetsuppgifter började hon nu också 
fotografera. Så småningom blev fotogra
fering hennes huvudsyssla. Det står bland 
annat i hennes avgångsbetyg att hon var 
en mycket duktig fotograf och hade en väl 
utvecklad känsla för att fånga det karaktä
ristiska i varje motiv.

Under de dåliga tiderna i slutet av 1920

talet och början på 1930talet var Nathalie 
en av många som tvingades lämna företa
get. Tillsammans med en väninna flyttade 
hon till Österrike där hon levde under 
mycket besvärliga förhållanden.

När tidigare kollegor på Odda fick höra 
talas om att hon hade det tufft utomlands 
arrangerade de en insamling som ledde till 
att de kunde skicka en summa pengar till 
henne. 

Något senare, antagligen då Hitler intog 
Österrike, flyttade Nathalie vidare till 
Afrika där hon levde i stor fattigdom till 
sin död 1956.
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2007
Guldtacka nummer 50 000 gjuts 
på Rönnskär.

2010
Aitikexpansion invigs. 

D Gruvbolaget Tara Mines har 
varit en mycket viktig industri för 
såväl republiken Irland som staden 
Navan med omgivningar. Det 
har beräknats att antalet indirekta 
arbetstillfällen är tre gånger så stort 
som antalet direkt anställda.

Det hela började när fyra irländare 
som utvandrat till Nordamerika 
för att jobba som byggnadsarbetare 
blev involverade i boomen kring 
kanadensisk uranprospektering och 
bildade bolaget Tara Exploration 
and Development Company.

Efter att ha tjänat en del pengar 
på uranprospektering i Kanada 
riktade de blickarna mot prospek
tering på Irland och 1969 inleddes 
sökandet efter mineralfyndigheter 
kring staden Navan. Det stora 
genombrottet kom 1970 när en 
geokemisk undersökning visade 
på mycket höga koncentrationer 
av zink och bly. Ett omfattande 
borrprogram bekräftade att man 
hade funnit Europas största zink/
blyfyndighet.

Att skaffa långtidsavtal för gruv
brytning och nödvändiga plantill
stånd tog en del tid, och även om 
visst förberedelsearbete kunde inle

Tara
Taras historia sträcker sig tillbaka till Kanada 1953.

Tidigt 
1970-tal vid 
Tara, gruv-
arbetare på 
utbildning.

europas största  
zink- och blyfyndigheter

das 1973 dröjde det till juni 1977 
innan produktionen kom igång. 
Erfarna kanadensiska gruvarbetare 
anställdes för att arbeta i gruvan 
och utbilda män från trakten. 
Inflödet av utlänningar väckte stor 
uppmärksamhet i det som då var 
en ganska liten landsortsstad.

Produktionen under de tidiga 
åren drabbades av driftstörningar 
och arbetskonflikter som kulmine
rade i en strejk som stängde Tara 
under större delen av 1981 och 
1982. Efter strejken blev förhållan
dena lugnare och 1986 köpte det 
finska företaget Outokumpu först 
75 procent av bolaget för att tre år 
senare ta över helt. Produktionen 
steg samtidigt som antalet anställda 
minskade från närmare 1 100 till 
drygt 700.

Den 1 januari 2004 blev Tara 
en del av Bolidenkoncernen. Taras 
produktion har fortsatt att växa till 

över 2,7 miljoner anrikat tonnage 
2006.Stora kapitalinvesteringar görs 
nu för att alla anställda ska kunna 
ges en bättre arbetsmiljö samtidigt 
som produktiviteten förbättras 
vilket bidrar till att trygga verksam
hetens framtid.



2011
Beslut om en kraftig utbyggnad av 
kapaciteten i Garpenberg.

2012
Rönnskärs nya anläggningar för återvinning av elektronikskrot invigs.

Kankberg, Bolidens femte guldgruva, startar.

Beslut om att starta silveråtervinning vid Smältverket Kokkola.

2014
Garpenbergexpansionen invigs. 

Kokkola startar ny process för 
utvinning av silver ur zinkkoncentrat.

UUnder 1960talet genomgick det 
finländska samhället stora föränd
ringar. Återuppbyggnaden efter 
kriget bidrog till stark ekonomisk 
tillväxt, landet industrialiserades 
och människorna flyttade från 
landsbygden till städerna för att 
söka arbete.

Dåtidens Karleby var som ett 
Finland i miniatyr – vid stranden 
av Yxpila byggde Kemira och 
Outokumpu ut sin verksamhet 
och drog till sig ung arbetskraft. 
Karleby var en betydande industri
stad i landet redan när de första 
zinktackorna gjöts på zinkfabriken.

Vad var det då som gjorde att 
zinksmältverket hamnade just här? 
Den finska zinkproduktionens 
historia tar sin början på 1930
talet då Outokumpu började 
separera zinkkoncentrat ur mal

men från gruvan i Outokumpu. 
Gruvproduktionen av zink ökade 
gradvis under de följande årtion
dena men avgörande för beslutet 
att starta ett eget zinksmältverk var 
öppnandet av gruvorna i Vihanti 
(1954) och Pyhäsalmi (1962). 
Eftersom det inte fanns någon 
zinkfabrik i Finland exporterades 
allt zinkkoncentrat.

1967 beslutade man att uppföra 
ett zinksmältverk i Karleby. Valet 
var självklart eftersom företaget 
redan hade ett kraftverk, en sva
velfabrik och en koboltfabrik där. 
Dessutom fanns det gott om lämp
lig tomtmark med närhet till bra 
kommunikationer såsom järnväg, 
hamn och flygplats.

I Karleby fanns också god till
gång på arbetskraft och avståndet 
till gruvan i Pyhäsalmi var bara 

Elektro-
lys hal len i 
Karleby i 
början av 
1969.

Pigg ungdom

drygt 160 kilometer, till Vihanti 
ännu kortare. 

Under de första åren låg smält
verkets produktionskapacitet på 
70 000 ton per år. Produktionen 
har ökat med hjälp av teknikut
veckling och åren 1974, 1988, 
1998 och 2001 genomfördes olika 
utbyggnads och moderniserings
satsningar. Särskilt 1998 framstår 
som ett viktigt år – då introduce

rade Kokkola som första smältverk 
i världen processen för direktlak
ning av koncentrat. Samma teknik 
används i dag även till exempel vid 
zinksmältverket i Odda. 

I dag är Boliden Kokkola 
Europas näst största zinksmältverk 
och det femte största i världen. 
Med de pågående investeringarna 
kommer verkets produktionskapa
citet att öka till 302 000 ton per år. 

Jämfört med Bolidens övriga enheter är Boliden Kokkola 
fortfarande en ungdom. Zinkproduktionen i Karleby 
inleddes först 1969.




