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Säkerhet, möjligheter och ett tack
”Jag vill tacka för de tre år vi har arbetat tillsammans för att driva den stolta verksamheten i Zinkgruvan
vidare in i framtiden. Det har varit givande att ha varit med om att satsa på framtiden genom kraftigt utökad prospektering, att ha driftsatt en ny kvarn och ett utökat sandmagasin och inte minst Run of Mine.”

Att jobba säkert eller
inte jobba alls
Som vanligt startar jag med säkerhet. I år har vi
många bra exempel på hur vi bedriver säkerhetsarbete på riktigt – det är långt ifrån några tomma
ord. Jag tänker på prospekteringsriggen som vi
stängde ned under några dagar i väntan på att
säkerhetsförbättringar skulle göras, eller hur vi
ständigt uppmanar varandra att jobba säkert eller
inte jobba alls. Det gäller oss alla, medarbetare
som entreprenörer. Jag vill också passa på att
tacka alla för den väldigt snabba övergången till
att alltid bära skyddsglasögon när man bär hjälm.
De flesta väntade inte ens till första januari, då
regeln började gälla, utan började tidigare. Bra
jobbat!

Utmaningar och möjligheter
under 2019
Vi har flera stora projekt på gång under året. Ett
är den projektgrupp som ska tillsättas för att ta
vidare resultatet av PIP (läs mer på sid 6). Målet
är att vi ska bli ännu bättre på att planera, koordinera och bättre integrera geologi, planering och
produktion. En viktig pusselbit är förstås också
den pågående prospekteringen. Utmaningen är
att avgränsa fyndigheten som vi hittat på stort
djup i Dalby och så småningom fatta beslut hur vi
ska gå vidare. Kan vi bryta Dalby? I så fall när och
på vilket sätt? Byggnationen av en ny servicenivå

på 1140 är förstås också mycket spännande och
strategiskt viktig för vår fortsatta brytning.

VD-byte från och med 1 juni
Som ni alla vet lämnar jag över mitt jobb till Staffan
Sandström från och med 1 juni. Jag vill tacka för
de tre år vi har arbetat tillsammans för att driva
den stolta verksamheten i Zinkgruvan vidare in i
framtiden. Det har varit givande att ha varit med
om att satsa på framtiden genom kraftigt utökad
prospektering, att ha driftsatt en ny kvarn och ett
utökat sandmagasin och inte minst Run of Mine.
Nu ser jag fram emot tiden som kommer, fram-
tiden väntar på att vi ska göra något av den! Min
fru Carmens och min första hållplats blir i Spanien.
Vi båda har trivts väldigt bra i Zinkgruvan, med
både medarbetare och alla boende i samhället!
Till slut vill jag uppmana er att fortsätta jobba säkert med företagets fyra värdeord i fokus: säkerhet, integritet, respekt och förträfflighet.

Agne Ahlenius

Zinktrycket
Medarbetartidningen Zinktrycket utges av
Zinkgruvan Mining AB och belyser nyheter i
företaget.
Har du idéer till tidningen är du välkommen
att höra av dig till Monika Andersson, tel.
0583-822 03 eller e-post: monika.andersson@
lundinmining.com.
Ansvarig utgivare: Agne Ahlenius, vd
Redaktion: Zinkgruvan Minings redaktionsråd.
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SÄKERHET I FOKUS

Arbetsmiljön 2018

Antalet olyckor som inte lett till sjukskrivning sjönk
något från föregående år. Det totala antalet olyckor
2018 var 64 stycken att jämföra med 65 året innan,
och 70 under 2016.
Det är naturligtvis bekymmersamt att åtta medarbetare tvingats stanna hemma sjukskrivna på
grund av ett olycksfall man råkat ut för på jobbet.
Vi tittar därför noga på varför olyckorna skett och
vad vi kan göra för att det inte ska hända. Alla i
Zinkgruvan är jätteduktiga på att rapportera in riskobservationer och tillbud och det ger oss också ett
bra underlag för att se vad vi kan göra bättre.

Foto: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

Under perioden 2013–2017 minskade antalet olyckor som orsakat frånvaro. 2018 bröts tyvärr den trenden. Vi hade totalt åtta olycksfall där den drabbade
hade en eller fler frånvarodagar. Detta ska jämföras
med två olycksfall med frånvaro som skedde året
innan. Tyvärr lyckas vi inte med vår målsättning med
ha noll olycksfall.

Sedan årsskiftet 2018/2019 är det skyddsglasögon som gäller överallt under jord. Undantag är kontor, matsal och inne i maskinhytter.
Här sitter ett gäng från pall/losstagning i matsalen på 800.

Antalet olyckor
som orsakat
frånvaro
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Var skadaDE
vi oss 2018?

Hur skadar vi oss?

Händer och armar drabbas mest
Det är naturligtvis inte så konstigt att i de flesta av
olyckorna är våra händer och armar drabbade. 40 %
av alla skador drabbar armar, händer och fingrar
hos oss och i koncernen.
Text: Per-Åke Persson
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När man tittar på vilka typer av skador som olyckorna lett till så är det tre som sticker ut: kross- och
klämskador, sårskador och stukningar/vrickningar/
sträckningar. Det är ovanligt att dessa leder till längre sjukskrivning. Alla tre typerna av skador kan man
förebygga genom riskbedömning av arbetet. Man
kan identifiera vilka arbetsmoment som innebär risk
och fundera på vad man behöver göra för att undvika riskerna. Vi kan bli bättre på det här och ett sätt
kan vara att vi lägger in i våra skyddsronder att vi
ska identifiera vilka arbetsmoment som innehåller
olika typer av risker. Detta arbete har redan startat.
Vi måste göra allt vi kan för att undvika olyckor.

Huvud: 2
Höft/ben: 2
Hals/nacke: 1
Bröst: 1
Axel: 1

Antal händelser där skadans
placering ej är angiven: 13

Hur kan du skydda dina händer och armar?
Var placerar du hand och fingrar? Var uppmärksam på klämrisken.
Tänk igenom riskerna med jobbet och undanröj dem innan du
börjar arbeta.
Håll ordning omkring dig.
Använd rätt verktyg för jobbet och se till att de är i bra skick.
Om du behöver skära, använd säkerhetskniv eller annat säkert
skärverktyg och skär alltid från kroppen.
Ha rätt skyddsutrustning. Använd ändamålsenliga skyddshandskar.
Gör ingen arbetsuppgift du känner dig osäker på.
Om du ser en arbetskamrat bete sig på ett sätt som kan leda till
skada, säg till. Var rädda om varandra.
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Hos pallborrarna på 1100
Peter Lönnström och
Thorbjörn Degerfeldt
håller koll på vatten och
borrkax.

– I den bästa av världar då flyter borrningen bara
på. Då kan man lyssna på en P3-dokumentär eller
en ljudbok. Gärna med Christopher Silfverbielke.
Det är en riktig otäcking… Han har gått hem på vårt
skiftlag, säger Thorbjörn Degerfeldt, när Zinktrycket
hälsar på en förmiddag i februari.
Det är lite trångt i Simbahytten nere på 1000 meter
i Nygruvan, där Thorbjörn är under upplärning och
Peter Lönnström står för sakkunskapen. Det är svårt
att hitta en mer rutinerad lärare, för Peter har jobbat
med produktionsborrning i 25 år. Innan dess hade
han andra uppgifter i gruvan:
– Jag gick gruvskolan 1982–84 och sedan 1984
har jag varit anställd. Jag har varit på ortdrivningen
och gruvbygg. Men jag trivs väldigt bra med att borra. Det är fritt. Jag får min order varje morgon, och
sen sköter jag mig själv.
Peters pappa Roland Lönnström var också gruvarbetare, först i Pershyttan, men när den gruvan
stängde flyttade familjen till Zinkgruvan. De är en
riktig gruvfamilj: Bröderna Peter och Lalla jobbar under jord, medan systrarna Marie och Anne valde att
jobba på labbet. Nästa generation har också sina
representanter i företaget.
Thorbjörn Degerfeldt ska snart börja jobba helgnatt som simbaborrare, för att få ett bättre flyt runt

Byte av borrkrona görs
än så länge manuellt.
Thorbjörn rycker ut.
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familjelivet med sambo och småbarn. Han styr med
joysticken in borren tills den är mitt i prick på displayen. Hålet ska gå in i väggen och bli 6,40 meter.
Ett kort hål.
– Det gäller att få ett bra påhugg när man börjar
borra, förklarar Peter. Man får ta det försiktigt och
köra med reducerad fart, så att man får raka hål.
I mitten av pallen görs hålen bredare, 152 mm
i diameter mot vanliga 89 mm, och de ligger dess-
utom väldigt tätt. Det är för att berget ska ha någonstans att ta vägen i skjutningen. När hålen läggs tätt
ställs extra höga krav på borrningen:
– Det är bara att köra in en lång pinne i en grushög så fattar man principen, säger Peter. Man kan
inte alltid planera hur den böjer sig. Och om det
drar snett kan man råka borra ihop med intilliggande hål och då kan det bli skut...
Allt bör helt enkelt gå enligt plan!
– Ja, går det dåligt kan det bli skut som är som
ett mindre torp, och det är inte kul. Men allt behöver
inte bara handla om hur det är borrat, det kan vara
en laddningsfråga med.
Produktionsborrarna håller koll på kaxet som
sköljs ut ihop med borrvattnet. Färgen avslöjar om
det är gråberg eller malm. Det händer att borrarna
märker att det finns mer malm än planen anger. Är de
på hugget och återrapporterar till planeringen kan
man ibland utöka borrningen och få ut lite mer malm.
Nu är hålet färdigborrat, det gick fort.
– Ja, man hann inte ens somna, säger Peter och
skrattar. Hundra borrmeter på ett skift är målet. Men
det kan bli 50 meter med – eller 150, det beror på
hur det går! Om allt krånglar reservdelar saknas och
det är dåligt berg, då är man inte rolig när man går
av skiftet.
– Nä, det syns på Peter om det är en sån dag,
säger Thorbjörn.

Pär Karlsson (t.v.) är arbetsledare och på hans kontor
på 800 meter försöker
lastaren Mikael Eklund
(t.h.) få koll på några frågor
innan nästa arbetspass
drar igång efter rasten.

Det är främst män som produktionsborrar i Zinkgruvan. Bitvis är det ett tungt jobb, för borrstängerna
väger 40–50 kilo styck och ibland ska magasinet
fyllas på med tio nya stänger.
– Ja, så vi är mest gamla håriga gubbar här,
sammanfattar Peter.

Rast på 800
Tiden gick fort fram till att skiftlaget på pall/losstagning samlar ihop sig för rast i matsalen på 800.
Snacket runt bordet kretsar kring Kim Ljunqvists nyinköpta hus i Åmmeberg. Samtalstonen är som vanligt: rå men hjärtlig. Någon av herrarna i mer mogen
ålder undrar om inte Kim är för ung för att köpa hus,
han är ju bara en pojke.
– Jag är man, svarar Kim blixtsnabbt. Du är gubbe.
Det talas också om den gamla fejden mellan
Åmmeberg och Zinkgruvan. Även om stridsyxan får
anses vara nedgrävd finns något av rivaliteten kvar.
Och nu ska alltså en Zinkgruvans son flytta till Åmmeberg… Någon ber Peter Lönnström om något,
men han är redan på språng iväg till sin pall.
– Jag har inte tid! Jag är ju lärare, understryker
han och försvinner ut i gruvan med sin elev.

Palladdarna
Efter rasten skyndar sig bröderna Emil och Kim
Ljunqvist ner till pallen de laddar i ramp 16 skiva 6.
Peter Tiderman följer med för att bli avsläppt vid sin
lastmaskin. Han har jobbat i gruvan i 38 år, men går
inom kort i pension.
– Han har så lite tid kvar så dom har slutat tvätta
hans arbetskläder, skojar en av bröderna Ljungqvist.
– Jag har jobbat här i 38 år. Ni har lite kvar grabbar, kontrar Tiderman.
Peter Tiderman har genom sina år i gruvan jobbat lite överallt: på 450, 650 och i Ramp 30. Han
har borrat, laddat, halat, hanterat skut, jobbat med
bergförstärkning, jobbat i väggruppen och nu lastar
han sedan flera år tillbaka.
– Jag var 20 när jag började. Inte trodde man då
att man skulle bli kvar till pension...
I brytningsrum 249 kör Kim och Emil igång. Det
är bråttom, man har fått dispens för att skjuta klockan 22 ikväll. Det behövs berg. De jobbar snabbt
och vant och nästan utan ord. Emil styr laddtrucken
via dosan på magen, och Kim monterar snabbt ihop
tändare. Nästa skiftlag ska koppla ihop alltihop enligt tändplanen.

”Jag har jobbat här i 38 år.
Ni har lite kvar grabbar.”
Peter Tiderman
– Vi är alltid två när vi laddar: en kör trucken och en
servar och fixar tändare, säger Emil.
Bröderna jobbar på bergarbete rotation.
– Jag tycker om att vara mångkunnig, säger
Kim. På morgonen när jag kommer vet jag aldrig
vad jag kommer att göra. Vi rycker in där det behövs. Man får lära sig så otroligt mycket!
De kliver runt mellan borrhål och sten i det ångande varma bergrummet. Foderrör i hålen kan ha
fått en knäck och behöva rätas upp. Andra hål behöver korkas igen i botten med ros och några nävar
grus, så inte matrisen rinner ut genom hålets botten. Det är handpåläggning i varje steg.
Olika pallar tar förstås olika lång tid, och ofta är
det många skiftlag inblandade på samma pall.
– Det kan ta uppåt en vecka att förbereda en
pall för skjutning, säger Emil.
– Men jag minns en pall, funderar Kim, som vi
laddade och kopplade och gjorde precis allt klart
för skjutning på ett enda skift. Den var förstås inte
så här stor. Men då gick det fort och allt stämde...
Text och foto: Maria Gunnarsson, Bild & Kultur AB

Bröderna Emil och
Kim Ljungqvist.
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”...för oss är det viktigt
att ha allas perspektiv i
åtanke.”
Matt Ware,
Partners in Performance

Svaret är inte ”work harder”
PiP-gruppen analyserar Zinkgruvan
I början av februari satt sju–åtta personer från Partners in Performance i ett av mötesrummen i personalavdelningens röda tegelhus. PiP-gruppen, som
den blivit kallad, analyserar hela företagets verksamhet för att se hur vi kan få en ännu bättre lönsamhet.
Partners in Performance är en konsultfirma som tidigare gjort liknande granskningar i Zinkgruvans systergruvor Neves Corvo, Eagle Mine och Candelaria.
– Vårt mål är att hjälpa gruvan att prioritera vad
de verkligen vill fokusera på för att öka lönsamheten. Svaret är aldrig ”work harder” eller att arbetet
inte räcker till, men kanske kan vi på något sätt bli
lite effektivare varje dag, säger Matt Ware, som ansvarar för gruppens arbete i Zinkgruvan.

Samspel viktigt
Att analysen gjordes just då bestämdes tillsammans
med Zinkgruvan. Förra året var ”in the books” och
nu blickar man framåt.
– Men det finns inga perfekta tillfällen för sådana här projekt, påpekar Matt. Det påverkar så
många inom företaget. Alla har ju sina egna jobb,
och samtidigt ska de ta sig tid att släppa in oss och
besvara våra frågor.
Inför ett sådant här projekt är det mycket förberedelse. I januari skickade Matt en lång önskelista
med all information han ville ha av gruvchef Craig
Griffiths. Tillbaka fick Matt ekonomisk information,
produktionsdata och allt som kunde behövas för
att komma fram till hur det verkligen går för gruvan.
Under de två februariveckorna på plats har
gruppen vänt på varje sten i gruvan. De har analyserat produktionsdata och processer, intervjuat och
följt med personal i sitt arbete.
– Vi följde till exempel med produktionsbor6

rarna under ett skift. De ser ofta andra problem än
ledningen och för oss är det viktigt att ha allas perspektiv i åtanke, säger Matt.

”Det syns att folk tar stolthet
i sitt arbete”
Matt har genom åren varit i många underjordsgruvor runtom i världen, och menar att det finns flera imponerande aspekter hos Zinkgruvan.
– Kolla bara på Zinkgruvans historia och meriter,
det är svårt att inte bli imponerad! Och organisationen underjord och hur rent det är, det visar att folk
känner stolthet över sitt arbete, och att dom bryr
sig. Det är en otroligt stark grund att stå på.

FÖRTRÄFFLIGHET

Kartlägger flaskhalsar
Zinktrycket tittade in i gruvchef Craig Griffiths kontor tre veckor efter att PiP-gruppen lämnat området.
På Craigs whiteboard stod en lista över de förslag
som just nu är under luppen.
– Vi tog in Partners in Performance för att få en
utomstående granskning av våra flaskhalsar, så att
vi kontinuerligt kan förbättra oss, säger Craig.
I gruvan har det funnits lite problem med produktionsborrningen, och vissa förbättringsprocesser hade satts igång innan PiP kom dit.
– Vi hade redan driftsatt planeringsverktyget
Deswik, utökat maskinflottan samt anställt och utbildat personal. Där visade PiPs utredning att vi gjort
rätt, och fokuserat på rätt saker, säger Craig.
Att någon kommer utifrån och granskar företaget är viktigt tycker Craig.
– Man blir hemmablind, jag har bara jobbat här
i ett halvår och jag är redan lite hemmablind! När
man jobbar i den dagliga processen är det svårt att
lyfta blicken och se helheten, säger Craig.
Text och foto: Adam Ryberg, Bild & Kultur AB

”Man blir hemmablind, jag
har bara jobbat här i ett
halvår och jag är redan lite
hemmablind!”
Craig Griffiths

Hexagon – tidrapportering
för maskiner under jord

– Alla frågor av alla slag
kommer upp nu i början.
Sen kommer det fler
frågor, men av samma
sort. Det är nu vi tar
stöten, säger Stephan och
utstrålar ett visst lugn mitt
i stormen. Ricky Öhlin till
höger.

Varför
Hexagon?
• Öka produktiviteten.
• Undvika planeringskrockar.
• Analysera data
i stället för att
samla in dem.
• Bättre koll på
maskintillgängligheten.
• Visuell realtidsrapportering.

Under februari sjösattes systemet Hexagon i Zinkgruvan. Under en testperiod rapporterar 23 maskiner sin information, och vid full implementering
kommer 70 maskiner följas upp via paddor ute hos
operatörerna under jord.
Redan 2012 började Zinkgruvan leta efter ett system för produktionsrapportering. Ett system från
Boliden testkördes, och sedan Sandviks system
Optimine, men inte heller det passade Zinkgruvan.
I november 2017 samlades alla Lundinföretagen
i Zinkgruvan för att ta nytt grepp om frågan.
– Vi såg då att Hexagon är systemet vi ville testa, och Portugal hade samma åsikt. Så just nu testar
både vi och Neves Corvo programmet, och vi kan
dra nytta av varandras erfarenheter.
När Zinktrycket hälsar på har de första paddorna på prov skickats ut med operatörer, och frågorna

Facket om Hexagon:

Den tekniska utvecklingen går inte att hindra, detta
gäller även för oss här i Zinkgruvan. Många rapporter som idag görs med papper och penna, kommer
att bytas ut mot ett digitalt alternativ.
Efter koncernbeslut har företaget valt att testköra
ett av marknadens produktionsuppföljningssystem
som heter Hexagon. Genom hela denna process
har företagets utvecklingsavdelning hållit informationsgenomgångar och möten som haft till uppgift
att delge olika berörda hur testet ska genomföras.
Vi från Gruvklubben 64 har funnits med hela vägen.
Det är ett stort behov av att transportera uppgifter
från operatörer, från läsplattor via trådlöst nätverk
genom antenner och fibernätverk upp till servrar

INTEGRITET

drösar in på DC. Det är support dygnet runt de första dagarna. Vid en av arbetsplatserna sitter Ricky
Öhlin och håller ställningarna tillsammans med Stephan Söderberg.
Försäljningschefen på Hexagon Mining, John
Vaassen, följer arbetet på plats med flera kollegor.
– Lundin är en flexibel samarbetspartner, säger
John. Vi gillar att de ställer krav på Hexagon, så att
nya funktioner utvecklas. Den här till exempel, har
vi utvecklat ihop, säger han och visar nödanropet:
Han håller tre fingrar mot skärmen en liten stund
och då larmar paddan till DC.
– Ja, fortsätter Stephan, det bästa med Hexagon
är att de lyssnar, och att utvecklingen går snabbt.
De tar upp våra idéer och utvecklar de funktioner
vi behöver.
Text och foto: Maria Gunnarsson

som sedan ska förse olika medarbetare med underlag för både produktionsuppföljning och planering.
Vi från de olika facken har varit med i en förhandlingsprocess som nu resulterat i ett avtal, för testkörningen av Hexagon. Vår allra viktigaste fråga har varit
hur vi ska kunna göra arbetarna så anonyma som möjligt, för att förhindra att systemet missbrukas. Under
två kvartal 2019 kommer det att göras test och utvärderingar, så jag vädjar till alla som kommer i kontakt
med detta test att vara med på noterna. Allas synpunkter kommer att beaktas, och i största möjlighet
kommer dessa synpunkter leda till att vi får ett produktionsuppföljningssystem som blir det vi vill ha.
Gruvklubben 64, Sam Davidsson
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Foto: Terése Andersson/Heart and Soul

Hur är pulsen på
projektavdelningen?
I ett av projektavdelningens mötesrum sitter Pulstavlan. Här har avdelningen veckovisa
avstämningsmöten där de går igenom projekten. På tavlan är ett tjugotal projekt uppradade, vart och ett med åtta kolumner som innehåller gröna, gula eller röda magneter.
– Är det grönt rullar allting på som det ska, säger projektledare Erik Fredriksson. Pengar
och folk finns och tekniken är under kontroll. Är det rött har vi stött på problem och är det
gult har det varit problem, men som vi sedan har löst.

Ny värmeväxlare

NY Bandgång

– För att spara på energiförbrukningen
har vi bytt till mer robusta värmeväxlare
i Thorax och Cecilia. Vi tar den varma
luften nerifrån gruvan och låter den värma upp den kalla luft som vi skickar ner
i gruvan. Under ett år sparar vi energi
som motsvarar 100 villors förbrukning.

– När vi bytte plåt på sligladan märkte
vi brister i konstruktionen. Därför måste
vi byta ut bandgången som går mellan
anrikningsverket och sligladan. Bytet
sker under ett av driftstoppen, så vi har
bara fyra dagar på oss. Vi får planera
noggrant och förbereda så mycket som
möjligt innan!

Ny servicenivå PÅ 1140

Foto: Maria Gunnarsson

– Gruvan blir djupare och bredare, och nu är vi på väg att ta oss lite väl
långt från servicenivåerna, berättar Erik Fredriksson. Därför bygger
vi en servicenivå på 1140 för både Zinkgruvans eget folk och våra
entreprenörer. Det är mycket som ska in här; verkstad, tvättplatta,
matsal, kontor och parkeringar. Och en räddningskammare. Det
har planerats för nivån i fem år och nu går projektet in i utförandefasen. Planen är att vi ska vara klara vid årsskiftet.

PastauppgraderingsprojekteN
– Vi har gjort många uppgraderingar i vår
återfyllningsprocess och nu håller vi på att
få igång en till pastapump! Vi har köpt in en
ny som vi håller på att driftsätta nu och vi
räknar med att vara klara under andra kvartalet. Pastauppgraderingsprojekten påbör
jades för ungefär tre år sedan, och nu börjar vi se slutet. Vi har dessutom påbörjat
ett projekt med polymer i pastan. Genom
att tillsätta en kemikalie i cementen som
finfördelar den, behöver vi inte använda
lika mycket cement för att få samma hållfasthet. Vinsten är både ekonomisk och
miljömässig, med mindre cementförbrukning behöver vi inte köra hit lika många
lastbilar!
8

Ditt roligaste projekt?
– Det roligaste projektet som jag varit
inblandad i är nog 1350-projektet! Ny
malmlada, infordringsanläggning och
kvarnhall som jag var projektledare för.
Det var ju en sån investering som görs
ungefär var tionde år, men det
var väl första gången vi
drev ett sådant projekt
inom företaget istället
för att köpa tjänsten!
Erik Fredriksson,
projektledare
Text: Adam Ryberg

¡Hola
Chile!
Årets fem Lundin
Mining-stipendiater
fick besöka gruvan
Candelaria i Chile.
Gruppen åkte bland
annat till den hamn där
gruvans kopparkoncentrat skeppas ut från, i
det lilla kustsamhället
Caldera. Resan gjordes
under sista veckan i
april 2019.

Zinkgruvan på Carlsunds Utbildningscentrum i Motala
Vår elektriker Emil Särnström har tillverkat skylten
som nu pryder en av verkstäderna på Carlsund Utbildningscentrum i Motala. Zinkgruvan Mining finns
nämligen representerat i ett kompetensråd på skolan som ska hjälpa skolan att matcha sina utbildningar mot näringslivets behov. På Carlsund finns
många yrkesförberedande program, bland annat
el- och energiprogrammet.

Zinkgruvan

carlsund

Otto Carlsund var direktör för AB Motala Verkstad. En pionjär som
egentligen byggde båtar, däribland Zinkgruvans första ångbåt. För
Zinkgruvans räkning konstruerade han även vårt, och hans, första
lok. Det fick en fartygsratt istället för en vanlig spak.
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Full fart på nybildade
prospekteringsavdelningen

10

106 000

Antal meter ovan
och under jord.

2019

– Förkastningen är nästan parallell med malmhorisonten så att hitta bra vinklar till Dalbymineraliseringen är svårt, säger Louise och
visar med en bok och en penna.

TOTALA
BORRMETER I
ZINKGRUVAN

75 400

– Mitt mål i år är att svara på frågan ”hur stor är Dalby-
mineraliseringen?”. Det vet vi inte riktigt än för den
är öppen på djupet och på sidan som vetter bort
från Zinkgruvan, säger Louise.
Den stora utmaningen i Dalby är Dalbyförkastningen. I förkastningen har berget gått sönder, vilket leder till sprickor som gör berggrunden än mer
ömtålig, och vid borrning ramlar grus ner i rören och
ställer till med problem. Dessutom ska det borras
djupt, vilket kräver en högre kapacitet hos maskinerna och en specialiserad kunskap av personalen.
– Kommer ni ta er igenom då?
– Ja, våra entreprenörer har en plan som jag
tror på. Vi ska prova lite olika tekniker och så kanske vi får variera storleken på borrkronorna lite.

2018

Dalby – ”igenom ska vi!”

60 800

De senaste åren har prospekteringen ökat i Zinkgruvan; 2017 påbörjades Dalbyborrningen vilket
innebar att gruvans borrmeter ökade från 16 200
meter till 60 800 meter. 2018 ökade antalet borrmeter igen till ungefär 75 400 meter. Nu, under 2019,
ska det kärnborras hela 106 000 meter.
I april 2018 bildades en prospekteringsavdelning och nu har avdelningen flyttat till nya lokaler
i Hammar. Lokalen är inredd som ett borrkärne-

arkiv men flytten blev lite försenad eftersom ett av
de beställda rullbanden inte dök upp i tid.
– Saker och ting börjar ta fart nu. Det har varit
väldigt roligt att bygga upp gruppen, men såklart en
utmaning också. Sedan nyåret finns vi i alla fall med
i organisationsschemat, innan dess fick jag rita dit
oss för hand, säger Louise och skrattar.

2017

Prospekteringschef Louise Lindskog anställdes i
april 2018, och har sedan dess kämpat med Dalby,
påbörjat borrning av Sveriges kanske längsta prospekteringshål och byggt upp sin avdelning. Just
nu håller avdelningen på att flytta till nya lokaler i
Hammar.

”Så vitt vi vet är hålet
det längsta som borrats
i prospekteringssyfte i
Sverige.”

Fastnar en av de stora byter vi till en mindre – för
igenom ska vi!

Flaxen
På Isåsen, öster om Zinkgruvan, står två borriggar
på ett område som kallas Flaxen. Zinkgruvan Mining
fick undersökningstillstånd för området år 2004
och har sedan dess gjort flera undersökningar.
Tillståndet gäller i 15 år och efter det måste området släppas om inte tillståndet konverterats till en
bearbetningskoncession.
– Vi har sett att det finns en hel del malm under jord, men min uppgift har varit att ta reda på
om det även finns yttillgångar som kan nås via ett
dagbrott. Vi borrade några korta hål från ytan förra
året och har ett kvar att borra i år, men i nuläget ser
det ut som att bara underjordsdelen kommer ingå i
bearbetningskoncessionen, säger Louise.

Det längsta hålet i Sverige
På Flaxen står just nu en djuprigg och borrar sig
långsamt längre och längre ned i berggrunden. Hålet ska bli 2500 meter långt och 1700 meter djupt.
– Så vitt vi vet är hålet det längsta som borrats i
prospekteringssyfte i Sverige. Lunds universitet har
borrat djupa hål tidigare, men det har varit i forskningssyfte, säger Louise.
Förhoppningen är att hålet ska visa en förlängning av den befintliga malmkroppen. På vägen ner
kan den också ge svar på flera andra teorier kring
vad som händer i berggrunden under Zinkgruvan.
Borrningen började i oktober förra året. När den första borrningen satte igång hade prospekteringsavdelningen inte så mycket information att gå på. Två
kortare borrhål hade gjorts i närheten, och utifrån

dem tillsammans med prospekteringen som skedde inifrån gruvans befintliga prospekteringsområden, skulle avdelningen göra en bedömning på var
och hur det långa hålet skulle borras. Ungefär 700
meter ned stötte borrarna på patrull; röret började
böja sig uppåt.
– Då kan vi till exempel sätta in en kil i rörsträngen, men att tvinga rören nedåt igen skulle vara en
rejäl belastning för rören. Speciellt när vi är så högt
upp, för längre ner kommer röret lyfta igen, säger
Louise. Då fattade vi det svåra beslutet att börja om.
Så vi ändrade riktning och lutning och satte igång
igen, och nu går det enligt plan!
Louise plockar upp sin telefon och kollar på informationen hon fått från borrarna under natten.
– Just nu är vi 1112 meter ner, säger hon.
Men nu när den gått så djupt är det annat som
tar tid. Ju längre ner borriggen kommer desto långsammare går det, och dessutom ska det dras rör.
Snart är borren så långt ner så att det kan gå åt ett
helt skift bara till att dra rör!
– Vi siktar på att bli klara någon gång efter sommaren men det är svårt att förutspå, säger Louise.
Text och foto: Adam Ryberg

Från fynd till gruva
– så här går det till

1.

Den som har en idé om var en fyndighet kanske finns behöver ett undersökningstillstånd. Ett undersökningstillstånd
avser ett specifikt område och det är bergmästaren som beviljar tillståndet. Tillståndet
ger ensamrätt till undersökning och gäller
för en treårsperiod.

2.

Om anledning finns att miljön kan
påverkas väsentligt av undersökningsarbetet krävs ett särskilt tillstånd från
länsstyrelsen.

3.

Efter särskild prövning kan undersökningstillståndet förlängas, i första hand
tre år. Maximal giltighetstid är 15 år.

4.

Om en fyndighet påträffas, och en
utvinning bedöms sannolik, beviljar
bergmästaren efter samråd med länsstyrelsen bearbetningskoncession. Den som beviljats bearbetningskoncession bestämmer
över fyndigheten under den tid koncessionen gäller, vilket normalt är 25 år. För att få
bryta malm krävs även miljötillstånd.

Foto: Marika Karlsson

Källa: SGU

Prospekteringsavdelningen har flyttat in i PLMs gamla
lokaler i Hammar. I slutet av februari klippte VD Agne
Ahlenius och Louise Lindskog bandet..
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Joel Öhrberg:

”Det är boxning
som gäller”

Joel flyttade till Zinkgruvan i början av 2017 för att ta både sin yrkeskarriär och sin träning
ett steg framåt. Den 1 februari övertog han några av företagets gamla utbildningslokaler i
C-husets källare. Nu bygger han upp ett gym som kommer vara öppet för allmänheten.
Joel är underjordselektriker på B-skiftet i gruvan.
– Eftersom jag arbetar heltid samtidigt går det
kanske inte så fort som jag hade velat, men nu är
gymmet i stort sett färdigt, säger Joel.

Från Östersund till Zinkgruvan
I december 2016 opererade Joel knät och var sjukskriven från sitt arbete som installationselektriker i
Östersund. Under sjukskrivningen insåg han att han
ville göra något annat och sökte jobb på olika gruvor. Han kom till Zinkgruvan på intervju, och strax
därefter anställdes han.
– Flytten var en satsning på både karriären och
träningen. Eftersom Zinkgruvan ligger längre söder-
ut är det närmre till flera större boxningsklubbar,
men härifrån är det ju en bit till närmsta gym, vilket
gör det svårt att göra träningen till en rutin. Då fick
jag idén att starta upp ett gym här, och om det inte
blir populärt så blir det väl en dyr hobby, säger han
och skrattar.

Boxning
I Östersund tränade Joel flera olika kampsporter,
och spelade dessutom handboll i fem år.
– Jag har hållit på med olika kampsporter ända
sen jag var en liten ”pjuklarv”. Jag har tränat judo,
jiu-jitsu, brasiliansk jiu-jitsu och en del MMA, men
det var boxningen som jag fastnade för. Styrketräningen är mer ett måste än ett nöje.
2014 deltog Joel i Boxnings-SM, där han åkte ut
i kvartsfinal.
– Det klickade inte riktigt den dagen. Jag var
i toppform egentligen, men hängde väl inte med
riktigt. Killen som kom tvåa hade jag inga problem
12

med några månader tidigare, säger Joel med glimten i ögat.
När Joel inte arbetar i gruvan,
eller tränar, driver han en egen firma där han sysslar med webbutveckling.
– Jag började webbutveckla
när jag var sex eller sju år, och jag
kommer ihåg att jag gjorde en Bumbibjörnshemsida,
säger Joel. Sedan lade jag det där på is ett tag, men
efter gymnasiet skadade jag handen i en boxningsmatch så jag inte kunde tävla på två år, och då satte
jag igång med webbutvecklingen igen.

Bland maskiner och
utrustning. Joel mäter
ut var fästena till
den nyanlända spegeln
ska sitta.

Styrka och kondition
Gymmet ska innehålla maskiner för både styrkeoch konditionsträning.
– I dagsläget finns det en roddmaskin, motionscyklar och en assaultbike på plats, och snart ska jag
bära in crosstrainers också.
– En boxningssäck då?
– Jodå, säcken ska upp. Och en stakmaskin.
Men först måste jag måla väggarna, säger Joel.
Trots att han arbetar heltid i gruvan och samtidigt bygger upp ett gym lever ambitionen om ett
SM-guld.
– Jag skadade knät i början av mars, så jag har
gått med käpp ett tag, och behöver vila knät efter
en stunds belastning – men ett SM-guld blir det i
sinom tid, säger Joel och skrattar.
Text och foto: Adam Ryberg

”...om det inte blir populärt
blir det väl en dyr hobby.”

Visste du?

Foto: Micke Fransson/Vätternrundan

Visste du att du får tillbaka
startavgiften med lönen om
du deltar i något av sommarens cykellopp runt Vättern?
Vätternrundan, Tjejvättern
och MTB-Vättern är några av
dem.
Det är ännu en förmån
som företaget har tagit fram
för att uppmuntra till en aktiv
fritid. Så kanske dags att
pumpa däcken och kolla att
ringklockan fungerar?

HAR DU GJORT NÅGOT KUL
FÖR DIN BONUS?

Marty Persson,
Fastighets- och
industriservice/VVS
– Det har jag inte
hunnit med än! Men
den kommer väl till
pass, för jag ska åka
med fru och barn
till Astrid Lindgrens
värld i månadsskiftet
maj/juni.

Börje Kvarnlöf,
Controller
– Jag reste utomlands
med min dotter! Det
var fantastiskt kul.

Simon Adolfsson,
Schaktarbetare
– Jag har inte använt
den än! Den kan bli
del i en crosscykel till
grabben. Han ska byta
upp sig.

Erika Granberg,
Logistik under jord
– Jag använde
pengarna som del
i en husvagn. Det
kom lägligt, för vi
blev tvungna att
skrota den gamla
husvagnen när den
gick sönder.

?

Joakim Karmfalk,
SAP-ansvarig
– Jag har betalt
brunnsborrning till
vårt hus vid Stora
Koviken. Vi bor där
permanent, och nu
har vi bättre vatten!

Luftigt men tungt!
Vilken är egentligen den tyngsta transporten upp ur gruvan under ett år?
– Ja det är enkelt, svarar Karl-Henrik
Persson på gruvmuseet, det är bara att
räkna!
Han sätter ner kaffekoppen på bordet
i museets mötesrum och delar upp sin
räkning i steg:
– Förra året klämde vi ner 400 kubikmeter luft i sekunden; då kommer samma
mängd luft upp ur gruvan igen, någon
annanstans. En liter luft väger 1 gram, och
på en kubik går det 1000 liter.
– Varje kubik väger då 1 kilo, fortsätter
Karl-Henrik. Det blir 400 kilo luft i sekunden. 24 000 kilo i minuten, det vill säga
24 ton. 1440 ton i timmen blir 34 560 ton per
dygn. Och då landar man på en årsmängd
på 12 614 400 ton luft! Och mängden malm
uppgick förra året till 1,3 miljoner ton.

Conny Persson,
Försteman på Dskiftet i Verket
– Ja, det negativa var
ju att man fick betala
42 % skatt på den!
Men det finns såklart
en positiv sida också.
Och just idag åker jag
till Sälen för att åka
skidor. Det ska bli kul!
Text och foto:
Maria Gunnarsson

Om du vill se hur gruvan ser ut i dagsljus, gör då
ett besök på gruvmuseet!
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GRUVAN & VERKET: CHEFERNA SUMMERAR

”

Vi har stora möjligheter att
klara produktionsbudgeten

CRAIG GRIFFITHS
Efter ett drygt halvår i företaget, har stormen av intryck hunnit lägga sig?
– Nja... Det kommer upp nya frågor
hela tiden, säger Craig och ler. Men allt jag
skrev upp på göra-listan i början är frågor
vi jobbar med nu.
– Under 2018 klarade vi budget, och vi
producerade 76 000 ton zinkkoncentrat.
Däremot låg vi vid årets slut 30 000 ton
under budget när det gäller malm. Lite
strul i produktionen under december
och januari ledde till brist på tillgängliga
pallar att bryta. När vi inte kunde uppfordra tillräckligt med malm, och redan
hade ett begränsat malmlager, tvingades
vi stänga ner verket under några dagar i
början av året.
”PiP-gruppen” kom till Zinkgruvan för
att analysera verksamheten och ringa in
flaskhalsarna.
– Deras resultat bekräftade hur vi
tänkte, fortsätter Craig. Det vi ser är till exempel att produktionsborrningen av pallar bara måste fungera. För att klara det
kommer vi att behöva rekrytera, men det
handlar också om att jobba mer effektivt,
prioritera rätt och hålla oss till planen.

”Short-term Control”
Craig beskriver hur alla moment hänger
ihop i långa kedjor. Om till exempel borrningen avviker från planen, måste laddarna få den informationen så de har chans
att anpassa sig till förutsättningarna.
– Vi bryter hundra pallar på ett år, fortsätter Craig. Vi är en mycket trimmad organisation, men vår utmaning är när något
som skulle ta fyra dagar i själva verket tog
sex dagar. De som arbetar i en processorganisation vet exakt vad de ska göra
och när. Vi måste börja fungera som en
processorganisation, men i praktiken är
det inte så enkelt. För när vi förbereder
oss för mycket, börjar vi binda kapital. Allt
handlar om det svenska ”lagom”.
Det vi ska jobba med nu, säger Craig,
är ”short-term control”, alltså detaljkoll på
skiftnivå.
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– Varje anställd ska veta vilken nivå på insats man ska göra på jobbet, för att kunna
gå hem och veta att ”Det där var en bra
dag”. Mätbara mål för varje person, varje
dag.
Till stöd finns Deswik, som hjälper till
att planera det som är planeringsbart. Parallellt med gruvans stegvisa övergång till
Deswik har geologerna passat på att byta
till programmen Leapfrog och Vulcan. Med
dessa tre standardprogram i branschen tar
företaget helhetsgrepp om planeringen
– från geologernas grunddata och vidare
över till gruvplaneringen. Programmen är
kompatibla med varandra, och används i
hela Lundin-gruppen.
Craig ger beröm för attityden till säkerhet i företaget. Men visst finns det förbättringar att göra:
– Under 2018 hade vi en del skador:
skärsår, en ryggskada, några knäskador.
Dessa har varit av ganska lindrig karaktär,
men vi har också haft några allvarliga tillbud, och det är av största vikt att vi fortsätter rapportera, så vi ständigt arbetar för
att bygga bort risker.

Craig ser positivt på året
som kommer:
– Jag ser att vi har stora möjligheter att
klara årets produktionsbudget. Den är lite
högre mot förra året. En känslig period är
semestermånaderna, och därför har vi i
god tid inlett rekryteringen av sommarpersonal. För att klara målet måste sommaren
gå bra.

CheckLISTAN
Det nya gruvvattensystemet
är i drift och vi är väldigt
nöjda med det.
Vi har infört nya gruvlampor.
De ger betydligt bättre ljus!
Fantastiskt bra. Samtidigt
avvecklade vi PED-systemet
och övergick till kommunikationsradio som är ansluten till
fibernätverket. Det är mycket
viktigt att vi ständigt rapporterar när det inte funkar.
Vi har nu två lastmaskiner
från Sandvik under jord,
som båda kan köras med
automation.
Vi har anställt en bergmekaniker. Han heter Tawonga
Chitindingu och är ursprungligen från Zimbabwe.
Tawonga har studerat vid
Lunds universitet.
Under vecka 12 bytte vi
fläktarna i Nygruvan på 640
meter, vilket fördubblar frånluftkapaciteten i Nygruvan.
Vi har redan bytt värmeväxlarstationer i Thorax och
Cecilia, en investering på
cirka 30 miljoner kronor.

”De som arbetar i en processorganisation vet exakt vad de ska göra och
när. Vi måste börja fungera som en processorganisation, men i praktiken
är det inte så enkelt. För när vi förbereder oss för mycket, börjar vi binda
kapital. Allt handlar om det svenska ”lagom”.

Text & foto: Maria Gunnarsson

”

Vi lever i en värld med
många zinkproducenter...

JOE HOLMES
När den kanadensiska gruvan stängde,
där Joe Holmes var anställd, beslöt han
och hustrun att ta ett sabbatsår tillsammans. Tiden gick fort och plötsligt var det
dags att återgå till arbetet. Det var då Joe
sökte sig till Lundin-koncernen, med tanke på en tjänst i Toronto. Så blev det nu
inte, Joe erbjöds en tjänst i Zinkgruvan,
och sedan 2017 bor paret Holmes i Askersund.
I början av januari 2019 efterträdde Joe
Holmes Magnus Andersson som chef för
anrikningsverket. En stor del av intervjun
görs på svenska, men lite titt som tätt driver samtalet över till engelska igen.
– 2018 var ett bra produktionsår i verket, och när det gäller säkerhet var det ett
okej år. Det här året, 2019, har vi större
press på oss. Vi måste förbättra vår säkerhet och vår produktion. Vi har lite högre
satta produktionsmål än förra året, och
för att kunna nå dem måste vi helt enkelt
bli bättre. Och nu har vi nu några projekt
igång som ska hjälpa oss.
Han nämner det nya manöverrummet
som ett exempel på en investering i personal och arbetsmiljö som hjälper företaget
att bli bättre.
– Vi gör just nu framsteg när det gäller automation i gruvan, men även i verket
kommer viss automation att införas.
Joe förklarar att man planerar installeringen av ett avancerat kontrollsystem
för malning av malm. Automationssystemet kommer hjälpa till att optimera många
parametrar i malningsprocessen.
– Vi kommer programmera in alla regler och alla förutsättningar vi förhåller oss
till idag; allt det som operatörerna arbetar
utifrån. Men systemet har den styrkan att
det anpassar sig och justerar sig i varje sekund på ett sätt som människan har svårt
att göra, fortsätter han.
Med automationsstyrning kan verkets
operatörer nå en stabil maxfart, och gå
närmare gränsen för vad som är görbart,
än man någonsin kommer vid manuell
styrning. Förhoppningen är att installera

”Kostnaderna stiger hela tiden, och om vi ska fortsätta vara
konkurrenskraftiga måste vår produktion också öka. Vi ska
dra nytta av de system som hjälper oss framåt, så vi kan fortsätta vara konkurrenskraftiga. Vi lever i en värld med många
zinkproducenter... I Kanada brukar vi säga att vi ska ”Work
smarter, not harder”, och det tror jag på.”

automationsstyrningen under andra kvartalet 2019.
– Saken är den att vi måste bli snabbare, sammanfattar Joe. Kostnaderna stiger
hela tiden, och om vi ska fortsätta vara
konkurrenskraftiga måste vår produktion
också öka. Vi ska dra nytta av de system
som hjälper oss framåt, så vi kan fortsätta
vara konkurrenskraftiga. Vi lever i en värld
med många zinkproducenter... I Kanada
brukar vi säga att vi ska ”Work smarter, not
harder”, och det tror jag på.

Damm-frågan och
vattenfrågan
Den katastrof som i januari ägde rum när
en gruvdamm brast i Brasilien och över
300 människor miste livet är något som
även Zinkgruvan måste förhålla sig till.
– Vi har gruvdammar vi med, säger
Joe. För att sköta dem har vi kompetent
personal här på plats, och vi har även ett
team på Lundin Mining som bara jobbar
med koncernens dammar. Dessutom har
vi inspektion från tredje part, som kontrollerar att vi uppfyller våra åtaganden.
Joe påpekar att det som byggt upp
Sveriges välstånd genom historiens lopp
är skogsindustri och gruvindustri. Det är något som vi alla som bor här dragit nytta av.
– Det är Zinkgruvans ansvar att vara
goda grannar, så att de som bor och lever nära en gruvdamm kan göra det och
ändå känna sig trygga. Vi arbetar ständigt
med våra gruvdammar, det finns alltid en
åtgärdslista, säger Joe.
Ett annat stort och viktigt uppdrag för
anrikningsverket är att trygga tillgången till

vatten. Klimatet förändras, vilket blev helt
tydligt i somras som var den torraste sommaren i mannaminne.
– Vatten kommer att bli en alltmer värdefull råvara, säger Joe. Vattenfrågan är
såklart ett långsiktigt arbete. Det är inget
vi kan lösa med en knapptryckning eller
så, utan vi kommer framöver att ständigt
jobba med besparingar, återvinning och
bättre system. Vattenfrågan är här för att
stanna.

Säkerheten
– På alla språk jag kan talar jag ständigt
om en fråga, och det är säkerheten, fortsätter Joe. Vi kan ha hur mycket regler vi
vill, men utvecklingen går inte framåt förrän vi alla har samma kultur i oss när det
gäller säkerhet. Det handlar om att säga
”Jag följer reglerna för säkerhet, även när
ingen annan ser mig”. We have some improvement opportunities there, avslutar
Joe Holmes.

Till sist en vision:
– Tänk om vi kunde uppleva ett år utan ett
enda olycksfall! Jag har upplevt det på andra arbetsplatser, att hela teamet tillsammans har lyckats med detta. Det går. Det
vore något fint! Ja, och så utöka våra produktionsmål förstås...
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Nyskriven bok om
tiden före golfbanan
I januari firades utgivningen av en ny bok på hotellet
i Åmmeberg. Boken heter Åmmebergs Zinkverk och
är skriven av bergsingenjörerna Stefan Månsson
och Jan Hultqvist. Stefan var under åren 1994–2006
vd för Zinkgruvan Mining, och Jan har varit yrkesverksam främst inom Bolidenkoncernen.

OM BOKEN:
Boken innehåller
kartor, skisser,
rapporter och foton
från åren 1855 till
1976.
264 sidor
Förlag: Bild &
Kultur AB,
Skyllberg
Köp den från
förlaget eller i
bokhandeln.

– Det främsta syftet med boken är att det tidigare
inte fanns någon samlad teknisk beskrivning av
zinkverket, berättar Stefan Månsson. Över huvud
taget förknippar väl de flesta i dag Åmmeberg mest
med en golfbana. Det här är en viktig historisk epok
som börjat falla i glömska.
Numera är det inte många som känner till att
Åmmeberg en gång i tiden var platsen för en av
Europas största industrier. I boken skildras den tekniska utvecklingen vid anrikningsverket i Åmmeberg under de drygt 100 år som verksamheten var
igång. Det handlar också om hur malmen fraktades
på järnväg mellan Zinkgruvan och Åmmeberg och
om sjötransporterna till Göteborg.
Stefan och Jan har lagt ner ungefär tusen timmar
var på att få fram bokens innehåll.
– Boken innehåller mycket nördkunskap inom
det tekniska, konstaterar Stefan belåtet.

Det är han som bland annat ligger bakom bokens
grafiska design, medan Jan ägnat sig åt översättning av handskrivna franska dokument, för en stor
del av materialet är hämtat ur belgiska arkiv.
I ett arkiv i Liège hittades de handskrivna rapporterna från bolagets allra förste disponent, Otto
Schwarzmann. Han skrev regelbundet hem till moderbolaget för att berätta om hur verksamheten utvecklades (ofta för att be om mer pengar). Schwarzmanns brev ger oss direkt inblick i ett stycke unik
industrihistoria, och man får läsa om hans bekymmer och glädjeämnen och en del oväntade händelser.
I en rapport från 1863 skrev Otto Schwarzmann:
”Att köra igång ett stort verk med svår malm med
främmande personal och med nästan okända maskiner är mycket svårt. Man skulle kunna skriva en
bok om de olika stadier med försök, med- och motgångar som vi passerat och som pågår än i dag”.
Så fick det också bli, för med 155 års försening är
boken klar! Och faktum är att författarna fått blodad
tand: just nu pågår arbetet med att kartlägga teknikutvecklingen under jord i Zinkgruvan. We’ll be back.
Text: Maria Gunnarsson

Foto: Anette Rosén Müntzing, Bild & Kultur AB

Stefan Månsson och
Jan Hultqvist.

Lanseringen på hotellet i
Åmmeberg lockade ungefär 50 personer.

