Drömmar om kopparmalm i Österbottens
kustområden under frihetstiden

Av Kenneth Awebro

Några utgångspunker – geologi, naturresurser och
politik
Om Sverige skall lyckas med att skapa ett långsiktigt ekologiskt uthålligt
samhälle, måste ett geologiskt perspektiv tillföras i debatten och inom forskningen. En ekologiskt uthållig utveckling kan endast erhållas om man betraktar naturen i stort. När det gäller frågor kring omdaningen av den fysiska
miljön har människan varit en betydande kraft – nya landskap skapas genom
urbanisering, utvecklad infrastruktur, skogsbruk, jordbruk och inte minst
gruvaktiviteter och brytning av sten, sand, lera och torv. Geologin – kunskapen om hur framför allt berg, jord och grundvatten har bildats, samverkat
och åstadkommit en ibland ändlig naturresurs –lär oss också att förstå människans ingrepp i naturen och ger därmed också ett perspektiv på förutsättningarna för olika historiska skeenden.1
Geologin är nödvändig för att kunna analysera lokalt resursutnyttjande.
Detta synsätt ingår i projektet ”Förmoderna kustmiljöer” och dess övergripande teori om att mänskliga attityder och föreställningar möter sociala
strukturer och naturliga processer i ett historiskt förlopp. Metaller finns nästan överallt i berggrunden. Det är dock svårt att veta var det är värt att utvinna dem ur berget. En bergart kallas malm när koncentrationen av metall är
tillräckligt hög för att det skall vara lönsamt att bryta den. I äldre tider krävdes höga koncentrationer av malm för att brytning skulle kunna ske – men
inte alltid så stora mängder för att brytning skulle initieras.
Föreliggande studie behandlar ett antal försök att under 1720-talet etablera en bruksrörelse i Österbotten, baserad på inhemsk kopparmalm och de
geologiska och politiska förutsättningarna för detta – och något om bruksetablerandets förhistoria, händelseförlopp och betydelse i ett politiskt sammanhang. Ett övergripande synsätt har varit att sätta in fyndigheterna i ett
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geologiskt perspektiv – alltså frågan om en tillgänglig naturresurs och dess
här grundläggande betydelse för en historisk process. Geologiska frågor och
perspektiv på denna aspekt av tillgängliga naturresurser beaktas knappast
inom den historiska forskningen, men inom delar av den industrihistoriska
forskningen har dock detta påbörjats.2
Det har på senare år alltmer framhållits som nödvändigt med en utökad
geologisk kunskap i samhället och det är viktigt att den insikten också får
betydelse för historisk forskning. Inom den forskningen har tidigare framhållits att det inte finns någon möjlighet att utifrån kunskap om malmgångarnas
struktur och uppträdande, med säkerhet kunna sluta sig till om det finns
malm tillräcklig för långvarig brytning. Detta gäller i viss mån fortfarande,
men naturligtvis ännu mer under det tidiga 1700-talet.3
Under senare delen av 1600-talet fortsatte expansionen av nya bruk i det
svenska riket, där högadeln och rådsaristokratin mycket aktivt deltog i etablerandet av nya bruk, främst inom järnhanteringen. Expansionen skedde till
stor del från de stora handelshusen i Stockholm, där många av storköpmännen av svensk eller utländsk härkomst uppträdde som bruksägare och/eller
förläggare till bruken. Denna grupps politiska och ekonomiska ställning eliminerades till stor del genom Karl XI:s reduktion som också banade väg för
en byråkrati av frälse och ofrälse ämbetsmän i konungens tjänst.4 Historikern
Rita Bredefeldt menar att det lägre borgerskapet bland rikets bruksägare
hade minskat fram till 1695. Prospekteringarna i Finland strax före och efter
det Stora Nordiska kriget visar dock att det var projekt i huvudsak stödda av
personer tillhöriga borgerskapet – och ofta det lägre borgerskapet.5
I centrum för framställningen om jakten på lönande kopparfyndigheter i
Österbotten återfinns handelsman Claes Berg och greve Wilhelm Douglas
och etableringen av Gambergs kopparverk.6 I vilket större historiskt sammanhang ingår prospekteringarna där under frihetstidens första år? Det historiska förloppet är intressant, eftersom det belyser de ekonomiska och politiska satsningarna som gjordes vid denna tid, men också förhållandet mellan
och inom rikets olika stånd – främst adeln och borgerskapet.
Österbotten är fattigt på mineral och någon egentlig mer omfattande
brukshantering har därför inte förekommit under historisk tid. Även när det
gäller tillgång på råmaterial för den äldre järnframställningen har länet varit
fattigt. Sjö- och myrmalmsfyndigheter har knappast funnits. Endast ett par
tre järngruvor från 1600- och 1700-talen är kända i denna del av landet och
fynd av ädlare metaller var ännu mer sällsynta.7
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Forskningsläget är av begränsad omfattning när det gäller kopparhanteringen i Österbotten, men vissa nedslag i litteraturen torde dock förtjänas att
nämnas i detta sammanhang. Enligt Nordisk familjebok har man funnit kopparmalm i Kuusamo och Iinattivaara, där det under senare tid också skulle ha
bearbetats en gruva.8 Viktigast i detta sammanhang är Helmer Tegengrens
artikel om bergshanteringen i Österbotten, från vilken flera viktiga fakta har
kunnat hämtas.9 I Finlands historia del 2 talas om att malmletningen i landet
var intensiv under 1720- och 1730-talen, särskilt i Österbotten, men framgången var begränsad. De finländska bruken i söder fick även i fortsättningen lov att importera malm och då i huvudsak från Utö gruva i Stockholms
skärgård.10

Finland och Österbotten – ett bergshistoriskt perspektiv
Bergsbruket i Finland har anor tillbaka till den svenska tiden och den första
gruvan i Finland upptogs troligen på 1530-talet. En särskild bergmästare för
Finland tillsattes 1638. På 1610-talet bröts järnmalm i Ojamo gruva i Lojo
och Nyland och tackjärn framställdes i en masugn och en hammarsmedja vid
Svartå. Landets andra järnbruk byggdes vid Antskog i Pojo omkring 1630
och grundades på inhemsk råvara. Bergmästare Karl Billsten lät 1648 bygga
Fagerviks bruk, men insåg redan då att den mängd malm som fanns var otillräcklig. Detta förhållande gällde även för Peter Thorwöste som 1649 sökte
privilegium för Fiskars bruk och manufakturverk i Pojo som därmed blev
Finlands femte järnbruk. Här sägs uttryckligen att det på platsen skulle förädlas svensk malm. Även om det inte fanns gott om inhemsk malm, så existerade annat som gjorde att bergshanteringen under långa tider blev landets
viktigaste industri – nämligen tillgång på bränsle och vattenkraft.11
Stormaktstiden innebar expansion, organisation och förnyelse för den nya
svenska stormakten. Satsningarna på bergshanteringen i Finland kom att
förläggas till kusttrakterna, eftersom det då kunde sörjas för tillförsel av
svensk malm över Bottenviken. Under den tid som Finland var en del av
Sverige gynnades bergsbruket tidvis starkt av kronan – särskilt under senare
delen av 1600-talet.12 Intresset tilltog mot slutet av seklet. Detta framgår
tydligt i bergskollegiets brev till den nye landshövdingen i Åbo och Björneborgs län Lorentz Creutz år 1675 som också själv var bruksägare. Denne fick
nämligen förena posten som landshövding med uppdraget att vara vicepresident i bergskollegium. Creutz skulle under året sammankalla alla bruks-
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förvaltarna för att undersöka brukens beskaffenhet, drift och om de nya
skärpningarna var lönande.13
Järnframställningen fick trots de naturliga begränsningarna tidigt en stor
omfattning i Finland, men var nästan helt inriktad på järnmalm. I början av
1690-talet fanns det åtta masugnar, 15 stångjärnshammare med 29 härdar,
samt en stålhammare och dessutom fanns det på sex olika ställen manufaktursmedjor. Visst hopp fästes vid denna tid på ett ”silverstreck” – alltså ett
fynd av silvermalm - i Nylands län, men detta kom inte att infrias.14 Det förefaller som om bergmästare Starmans auktoritet gentemot bruksägarna under
1680- och 1690-talen var begränsad – särskilt gällde detta hammarskattens
inlevererande till kronan.15
Vid tidpunkten för det Stora Nordiska Kriget i början av 1700-talet fanns
sex masugnar, tolv stångjärnshammare och tjugotvå härdar och sju manufakturverk i gång. Vid samtliga dessa anläggningar avstannade verksamheten
under den ryska ockupationen och endast med stora svårigheter kunde produktionen återupptas när freden väl kom.16
Först i mitten av 1700-talet etablerades det som ibland brukar betecknas
som Finlands första ädlare bergverk – alltså gruva med tillhörande förädlingsanläggning. Orijärvi lydde från 1762 under Fiskars bruk, men nedlades
1882 på grund av låg malmhalt. Malmen smältes vid Kärkälä till råkoppar,
som under den första tiden skeppades till Sverige för vidare förädling. Under
senare tid kom den dock att renas eller garas vid Antskog och Kärkälä garverk och smidas till plåt på Fiskars bruk.17 Andra koppargruvor kom att bearbetas under 1800-talet, men med skiftande resultat. Redan 1811 bröts
malm i koppargruvorna vid Eno kapell, något som återupptogs mot mitten av
seklet. Tenn- och kopparfyndigheterna vid Pitkäranta by i Viborgs län väckte
stora förhoppningar under 1830-talet. År 1841 fanns fyra kopparsmältverk
och en kopparhammare i Finland.18 Tillverkningen av råkoppar år 1861 uppgick till 1021 pund, vilket inte är särskilt mycket vid denna tid. Fynden av
Orijärvi och Pitkäranta väckte stora icke infriade förhoppningar – särskilt
eftersom gruvorna låg så långt söderut att de vara av intresse för företagare
från S:t Petersburg. Den prospekteringsverksamhet som bedrevs i Finland
och som initierades av Nils Nordenskiöld från 1828 till mitten av seklet var
fylld av grusade förhoppningar – bortsett från den sensationella fyndet av
Outokumpumalmen.
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Bruken i Österbotten bestod 1707 av två hamrar. Den ena stångjärnshammaren var byggd i Storkyro socken, där en kniphammare brukades till
manufaktursmide. Den andra hammaren fick sitt första privilegium 1701 och
hade utvecklats och var nu en fullständig stångjärnshammare. Till dessa
hämtades järnmalm från Sverige, någon kopparmalm omtalas inte.19
Det geografiska området för denna undersökning är i huvudsak södra delen av det dåvarande länet Österbotten (1634-1775) som tillkom på 1600talet och omfattade den norra delen av landet inklusive kuststräckan ned till
Åbo och Björneborgs län. Österbottens län omfattade landskapet Österbotten
och norra Tavastland. Från 1720-talet och framåt var folkökningen i Österbotten stor och detta tillsammans med de stora avstånden gjorde att år 1775
delades länet i två: Vasa län och Uleåborgs län. Under den tid som denna
studie behandlar existerade alltså ännu Österbottens län. Lappo stad – eller
på finska Lapua – är en stad i södra Österbotten och ligger i det som numera
kallas Vasa län. Lappo socken utbreder sig kring Lappo ås älvdal utmed en
sträcka av omkring fyra mil. Den forna kyrkbyn är belägen där Lappo å från
vänster upptar biälven Nurmonjoki. Orten Lappo är känd sedan 1375 och
den blev kapell under Kyro storsocken senast 1555 och bildade egen församling 1581. Flera av klubbekrigets bondeledare kom från socknen som ödelades av trupperna efter nederlaget vid Nokia. Mellan åren 1641-1650 var
socknen förlänad åt Jakob De la Gardie och åren 1652-1673 ingick den i
Karleborgs grevskap där Pedersöre ingick.20
Pedersöre – tidigare kommun i Vasa län – vid Bottenvikens kust var ett
viktigt kyrkligt centrum med kyrka från 1300-talet. Den kom att 1950 inkorporeras med Jakobstad. I denna framställning blir den viktig, eftersom flera
malmanledningar kom att lokaliseras där.21

Några tidiga ansatser – och kapplöpning till Österbotten
Rapporter om förhoppningsvis lönande malmfynd av ädelmetaller i Österbotten förekommer vid olika tillfällen mot slutet av 1600-talet – men de flesta rapporterna rör ändå järnmalm. De visar dock att prospekteringen i länet
nu höll på att ta fart. År 1690 kom två män vid namn Mårten Tomsson och
Erik Isaksson resande till Stockholm. De hade tydligen i samarbete med
någon som måhända hette Monie hittat malm – främst järnmalm – och de
vände sig till bergskollegium och bad om någon ersättning för sitt omak. De
hade några tämligen vaga planer på att inrätta ett bruk, eftersom förutsättningarna var så goda, ”så lära de och vara av många slags metall och eftersom där i nejden en stark och god ström är, samt allestans omkring stor skog,
19

Starmans relation år 1707. Bergsstyrelsens arkiv. RA-Fi; Hausen 1968, s 114 ff.
Uppslagsverket Finland, 2, s 214 f. Österbottnisk årsbok 1998, s 16 ff.
21
Svensk Uppslagsbok, 22, s 648.
20

149

så lär visserligen ett skönt bruk där kunna inrättas … (befolkningen var)
villig att sina ägor där till upplåta, och önska gärna så väl som flere, att bruk
upprättas där måtte”. Den insända suppliken var tämligen vag när det gäller
platser och malm, men bergskollegium ansåg initiativet lovvärt.
De prover som inlämnades hoppades Tomsson och Isaksson skulle innehålla andra och mer värdefulla metaller än järn, men provresultaten blev en
besvikelse. Proberingen visade endast på svavelkis. Detta eller pyrit är en
kemisk förening mellan järn och svavel och innehåller alltså ingen koppar,
men respengar fick de i alla fall.22
En handling från 1727 gör det möjligt att med stor sannolikhet fastställa
att det var Iinattivaara berg som det rörde sig om. Vid ett besök på den platsen detta år fanns nedanför en äldre skärpning en tall med årtalet 1707 och
två otydligt inskrivna namn. Det berättades att två soldater hade varit där och
att det var dessa som hade gjort inskrifterna, men det har här inte med säkerhet kunnat klarläggas vilka dessa personer var. På en annan tall vid den östra
skärpningen fanns också inristat årtalet ”1683” och möjligen bokstaven M
med en prick över och tre streck och detta skulle då betyda på ”ryskt sätt” att
det hade varit tre män där som följts åt och sökt efter malm – i detta fall är
det troligen Mårten Tomsson och Erik Isaksson som avses och kanske den
okände Monie. Om detta stämmer besökte de alltså platsen flera gånger och
före den tidpunkt då de rapporterade om fyndet till bergskollegium år 1690.
Platsen uppmärksammades tydligen också senare, nämligen år 1707. Undersökningen i slutet av 1720-talet visade att det då fanns ett flertal skärpningar och mindre gruvhål i närheten, så platsen hade varit föremål för tidigare prospektering, men hade också belagts med arbete.23
År 1699 hade två bönder från Österbotten Isaac Ihlken på Martilla gård i
Kalajoki och Jacob Andersson Canainen i Salo socken gjort en anmälan om
ett malmfynd i Kalajoki – detta fynd kom senare under 1720-talet att aktualiseras genom registratorn Hedengran. De sade sig ”ha upptäckt de metallbergen uti Kalajoki socken i Österbotten, som länge varit såsom under röt och
svang, och givit därom relation, samt stenar till prov”.24 Jacob Andersson var
timmerman och kom att under kriget bosätta sig i Stockholm. Då freden kom
lät han hos bergskollegium år 1720 anteckna fyndet genom Ambrosius Hedengran. Genom ett kontrakt i december 1722 överflyttades rättigheterna till
Hedengran. I detta talades det om att fyndplatsen befann sig på södra sidan
av det s. k. Gunnarsberget i Kalajoki och gällde silvermalm. Troligen följde
Jacob Andersson med till Österbotten sommaren 1722 och utvisade fyndplatsen. De prover som Hedengran inlämnade var mycket lovande och höll
en hög silverhalt. Bergmästaren Festing fick också order om att nästkom22

Bergskollegium till Kungl. Maj:t d. 10 sept. 1690. RA. – Stavningen i citat har i denna
studie moderniserats något.
23
Bergmästarrelation i koncept d. 15 nov. 1727. HLA.
24
Tegengren, 1928, s 268.

150

mande sommar besiktiga fynden. Inför dessa lovande utsikter ångrade Jacob
Andersson att han överlåtit sina rättigheter till Hedengran och förklarade i ett
brev till bergskollegium att han svikligen förts till en krog i Stockholm, där
han så grundligt trakterats med vin att han i berusat tillstånd undertecknat
överlåtelsehandlingen. Han sade också att Hedengran var i ”ett så slätt och
ringa tillstånd” att han inte skulle kunna skaffa fram några bolagsmän som
hade kapital. Nu hade Andersson kontaktats av andra som erbjöd bättre villkor och han var således den person som bergskollegium borde satsa på. Beskyllningen om att han var en man med bristande resurser tillbakavisades av
Hedengran som lyckades bilda ett bolag bestående av inte mindre än 14 ämbets- och handelsmän i Stockholm, bl. a. räntmästaren Daniel Lagersparre,
auskultanten i bergskollegium C. G. Danckward, N. Porath, B. Veduvar, J.
Dobbin och Mårten Thalijn. Genom bergmästare Schnachs förmedling hade
de lyckats tinga en ”förståndig gruvkarl” från Salberget som skulle resa till
Österbotten, utstaka strecket och ta malmprov.25
Detta initiativ var inte det enda. Strax efter år 1700 tilltog intresset för
gruvarbete i Österbotten. Bruksförvaltaren Petter Heijke fick 1703 ett privilegium för att flytta en masugn från Orisbergs bruk i Storkyro socken till
Kimo by i Vörå socken och där inrätta en stångjärnshammare med två härdar
och en knipphammare. Bergmästare Starman gjorde en undersökning och
fann att tillgången på skog var god och dessutom underlättade en flyttning
transporterna till bruket – antagligen avses främst utnyttjandet av vattenvägarna.26
Intresset för bergsbruk i Österbotten förefaller ha återupptagits nästan
omedelbart efter att ryssarna hade försvunnit, trots de svåra förhållandena i
Österbotten. Gamla Karlebys borgerskap anhöll 1722 – med hänvisning till
en resolution från 1675 – om rätt att upptaga bergsbruk på stadens område –
om något sådant skulle bli aktuellt. Svaret blev naturligtvis att detta stod dem
fritt, men det är svårt att värja sig från misstanken att staden här försökte
säkerställa sig någon annans malmletning inom området.27 Intressant som
bakgrund för denna studie är också att 1721 fick Jacob Andersson Cainanen
– som kanske inte var en så enkel man som det först kan förefalla, eftersom
han tidigare hade varit borgare i Brahestad – en mindre belöning för sina
framvisade silvermalmstenar från Gunnarsberget i Kolajoki socken i Österbotten.28

25

Tegengren, 1928, s 268 ff.
Privilegium d. 5 maj 1703. Bergsstyrelsens arkiv. RA-Fi.
27
Bergskollegium till Kungl. Maj:t d. 11 okt. 1722. RA.
28
Bergskollegii prot. d. 19 jan. och 15 april 1721. BKA. RA.
26

151

Kriget, Stockholmsköpmännen och de finska bruken
Åren 1713-1714 återupptogs den ryska offensiven i Finland och de svenska
stridskrafterna visade sig vara för svaga och splittrade för att kunna bjuda
effektivt motstånd. Åbo erövrades 1713. Efter ett nederlag vid Storkyro i
början av 1714 utrymde den svenske överbefälhavaren hela Finland utom
Österbotten och i slutet av detta år gick även detta landskap förlorat.
Joa bruk blev det första som föll för fienden och ägaren flydde redan
1703. Drygt tio år senare flydde ägaren till Fiskars bruk. Vid sin återkomst
tio år senare fann denne bruket fullständigt förstört, samt ”större delen av
folket skingrade, döda eller som fångar bortförda”. Ännu 1726 hade ägaren
Torwöste inte kunnat göra något, eftersom han ”av fiende och flyckt (är) så
utblottad”.29 Svartå och Koskis bruk uppehöll en sporadisk tillverkning för
ockupationsmaktens behov, men Fiskars, Antskog, Billnäs och Fagervik
lades till största delen i ruiner. Några av Fiskars bostäder räddades från förödelsen och det berodde kanske främst på de baltiska handelsmän som bodde
där och gjorde affärer med ryska arméns högkvarter i Pojo.30
Allt eftersom den ryska ockupationsmakten lade en allt större del av Balticum och Finland under sig ökade antalet flyktingar som tog sig västerut.
Först kom ingermanländska borgare, ämbetsmän och officersfamiljer, sedan
ståndspersoner från det svenska Karelen och slutligen från hela Finland.
Stockholmstrakten och norrlandskusten svämmade över av flyktingar som
mer eller mindre utblottade kommit över från Finland. Från Österbotten
flydde landshövding Lorentz Creutz med en stor del av sin kanslipersonal,
eller närmare 40 stycken av landsstatstjänstemännen. Av stadsadministrationen i Österbotten flydde 34 personer. Prästerna flydde också tämligen allmänt. Vid ryssarnas anfall hade professorn i Åbo Patrik Tigerstedt nyligen
blivit kyrkoherde i Jakobsstad och Pedersöre, men han övergick strax därefter till en kyrkoherdetjänst i Härnösands stift. Efterträdaren Eric Fant återkom från flykten 1722 om våren, då många återvände från Sverige. Den
ryska ockupationen medförde att södra och mellersta Österbotten ödelades i
syfte att eliminera risken för svenska angrepp norrifrån på de ryska trupperna
i Finland. Här mötte också Ryssland ett starkt motstånd bland befolkningen.
Omkring 5 000 människor – män, kvinnor och barn – tvångsförflyttades från
Österbotten till Ryssland. Efter freden i Nystad 1721 återvände en del av
flyktingarna till Finland, men många av de tjänstemän, präster, borgare och
godsägare som lämnade landet kom aldrig tillbaka.31
Intressant i detta sammanhang är att de västliga länen med Österbotten
1717 ställdes under rysk civilförvaltning. Generalguvernör blev den trettioårige greve Gustaf Otto Douglas som var en av Karl XII:s livdrabanter – och
29
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vars bror Wilhelm kom att bli en av huvudpersonerna när det gällde satsningarna i Österbotten. Gustav Otto Douglas hade tillfångatagits vid Poltava
och därefter hade han stadd i penningknipa övergått i tsarens tjänst 1717.
Han strävade efter att vara sina nya herrar till lags och som överlöpare och
förrädare möttes han av förakt. För hans egen karriär var sidbytet lönande
och han blev 1721 guvernör över Estland32 Det förefaller dock som om avskyn mot de personer som kan karakteriseras som kollaboratörer inte alltid
var så utbredd och många kunde fortsätta sina karriärer i Finland efter krigsslutet.33
Även i Sverige kom det Stora Nordiska Kriget att allvarligt skada bruksrörelsen, men den återhämtade sig ändå ganska snabbt. Detta gäller inte i
samma utsträckning för Finland och det är nog ingen överdrift att säga att
den första tredjedelen av 1700-talet var en förlorad tid för den finska bruksnäringen. Utmärkande för järnhanteringen i 1700-talets Finland, blev att de
flesta bruk kom att ägas av personer som på ett eller annat sätt tillhörde
Stockholms köpmannaklass och detta blev också gällande för den kommande satsningen i Österbotten.34
Kriget hade som redan nämnts medfört en fruktansvärd förödelse för Finlands järnbruk. Ett antal åtgärder vidtogs efter fredsslutet 1721 för att hjälpa
upp bergshanteringen. Bergmästaren Starman – som fick sin första fullmakt
redan 1679 - överlevde kriget, men var gammal, fattig och sjuk och därför
förordnades i maj 1722 aktuarien Johan Festing till vice bergmästare i Finland och från slutet av året till ordinarie innehavare av tjänsten med order om
att efter sin ankomst till Finland skaffa sig underrättelser om näringens tillstånd. Under sommaren 1722 besökte Festing bruken och kunde redan i november rapportera om deras ”slätta tillstånd”. Intresse fanns också för de
ädlare malmerna. År 1722 besiktigade Festing Ojala silvermalmsstreck som
generallöjtnant Cronberg hade angett skulle finnas på Koskis bruks ägor,
men detta var inte av något värde.35
Även ett utplundrat bruk hade ett visst värde, nämligen de givna privilegierna. Enligt merkantilismens idéer strävade staten med alla till buds stående medel att undvika överproduktion som skulle medföra större utbud och
fallande priser och dessutom högre kostnader på grund av konkurrens om
råvarorna. I många fall var köp av outnyttjade privilegier en utväg för kapitalstarka företagare att öka sin omsättning, men sådant kapital fanns inte i
Finland. Flera av de finska bruken kom därför att falla i händerna på köpmän
från Stockholm. Redan 1723 köpte bröderna Hising bruken Fagervik, Billnäs
och Skogby av arvingarna till Carl Billsten d. y. Fiskars och Antnäs såldes
först 1731 till John Montgomerie som var av skotsk härstamning och verka32
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de som köpman i Stockholm. Äktenskapet med det förmögna kommerserådet Robert Campbells dotter var inte utan betydelse. Genom köp av Herrängs
gruva norr om Ortala skaffade han sig tillgång till egen malm.36
Prospekteringen uppmuntrades genom att Festing 1724 begärde att bergskollegium skulle tillskriva biskoparna och konsistorierna i Finland för att
genom prästerskapet uppmana bönderna att leta efter nya malmfyndigheter.
Nya malmfynd skulle också anmälas direkt till prästerna.37 En annan satsning
som också gjordes 1725 på initiativ av Festing var rekryteringen av en
malmletare. Detta behov hade också påpekats av den av ständerna tillsatta
kommissionen för Västra Finland (Åbo, Björneborg och Tavastehus län)
som ständerna tillsatte 1723 för ”att undersöka och avgöra varjehanda för
landets och dess inbyggares uppkomst och förkovran angelägna mål och
ärenden”.38
Det kom dock att dröja ända till maj 1725 innan Kungl. Maj:t kunde besluta om några mer allmänna åtgärder för att hjälpa de finska bruken ur deras
ödesmål. Brukens ägare hade förtvivlat berättat om hur ruinerade deras järnbruk nu var och kronans skatt skulle också kunna bli betungande - närmast
förödande. Då utfärdades ett kungligt brev som tillerkände bruken åtta frihetsår för ordinarie och extraordinarie skatter, räknat från början av 1724,
förutom ett antal andra förmåner. Viktigt här var frihet från tionde och hammarskatt.39
Det förefaller som om möjligheten att inom Finland erhålla pengar till
brukshantering i varje fall blev möjlig efter mitten av 1700-talet. Det lyckades nämligen för bergsfogden Johan Adolf Liljeqvist 1762 att i ett bolag
samla bruksfolk och handelsmän för att bearbeta Orijärvigruvan – eller som
den till en början kallades Liljegruvan. Den första perioden av frihetstiden
var dock kapital från Sverige oundgängligt för att investeringar i bergsbruk
skulle kunna ske.40

Österbotten efter kriget
Efter kriget och ockupationen – ryssarna lämnade Finland på hösten 1721 var Österbotten illa åtgånget – antalet personer som deporterades av ryssarna
har redan nämnts. Här skall endast ytterligare några exempel lämnas som
belyser situationen och då särskilt den åderlåtning som skedde av befolkningen. Antalet personer som dödades i Pedersöre socken sedan 1714 uppgick enligt kyrkoräkenskaperna till 379 stycken. Till detta kommer 36 perso36
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ner i Jakobsstad och 29 vid Lappojärvi kapell. Åtskilliga av de barn och
vuxna som fördes bort återkom aldrig.41
Den 1720 utnämnde nye landshövdingen Reinhold Wilhelm von Essen
skrev strax därpå till Kungl. Maj:t att endast 745 mantal var ”någorlunda
bebodde”, medan 1 188 ”änteligen ryka” och 1 019 mantal var helt öde. Från
västkustens städer hade en stor del av befolkningen flytt. Jakobsstad brändes
av ryssarna 1715 och i Gamla Karleby sades att det vid krigsslutet endast
fanns 23 beboeliga gårdar. Tillståndet var något bättre i Vasa, där drygt hälften av gårdarna ännu fanns kvar, men invånarantalet hade sjunkit från 5 000
till 1 300 personer. Brahestad och Uleåborg var nästan totalt förstörda. Essen
begärde omedelbart direkt hjälpsändningar av spannmål, främst till utsäde,
för den utblottade befolkningen.42
Då freden kom saknades både kunniga arbetare och kapital för att sätta
bergsbruken i stånd. Stockholmsföretagare som John Montgomerie och bröderna Hising var dock som redan nämnts villiga att etablera sig i Finland.
Arbetare importerades från Sverige. Bristen på malm var ett stort problem –
och nu ser ett projekt dagens ljus som lovade att förse Österbotten med kopparmalm.43
Mönstret av köpmän från Stockholm som intresserade sig för de finska
bruken är också tydlig, när det gäller initiativet till ett projekt som syftar till
att etablera ett kopparbruk i Österbotten – trots att förhållandena där måste
karakteriseras som extremt oförmånliga, med tanke på krigets härjningar.
Här saknades nämligen både kapital och arbetskraft.

Handelsmannen Claes Bergs initiativ 1722
Den som stod i spetsen för ett projekt att utnyttja de nya malmfyndigheterna
i Österbotten var handelsmannen Claes Berg. Mycket lite är känt om hans
bakgrund. Han kom ursprungligen från Sveriges forna baltiska provinser.
Under det Stora Nordiska kriget flydde han från Nyenskans – detta bör alltså
ha skett omkring 1703. Han tvingades att där och sedan i Karelen, Estland
och Livland lämna all sin egendom, troligen skedde detta sju år därefter.44
I början av april 1722 vände sig Berg och handelsmannen Måns Henricus
Wahlberg från Norrköping till bergskollegium i Stockholm, i varje fall Berg
var personligen närvarande. De berättade att de långt tidigare – antagligen
strax innan den tid då Finland var ockuperat av ryska trupper, på åtskilliga
ställen hade hittat silvermalm och också inlämnat prov på detta. Riksrådet
greve Falkenberg hade då förbjudit dem att säga något om fyndet just på
41
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grund av det ryska infallet och de oroliga tiderna. Det förefaller också som
om själva proven hade gått förlorade under krigsåren och flykten undan de
ryska trupperna. Nu ville de åter bege sig till Österbotten för att återfinna
platserna och skaffa sig nya malmprov. De begärde ett resepass, så att ingen
skulle kunna hindra dem och de ville också ha garantier för att deras rättigheter framdeles inte skulle trädas för när.45
Några dagar senare inkallades Berg och tillfrågades om han inte kunde
vara mer precis när det gällde platserna där dessa prov hade tagits. Vad han
hade sagt var att platserna låg någonstans mellan Jacobsstad och Åbo i Österbotten, men detta ville han inte säga något närmare om förrän malmproverna hade inskickats.46 Några månader därefter inlevererades dock åtskilliga
malmstycken som skulle vara tagna vid Kalajoki och Willajoki i Gamlakarleby och från Lappo socken och – som det sades – tagna i rena vildmarken
omkring 8 till 14 mil från städerna. Positivt var att fyndigheterna var omgivna av stora skogar och därför var lämpliga som centrum i en kommande
bruksrörelse. Det förefaller som om Wahlberg på försommaren 1722 hade
begett sig upp till Österbotten och under några månader letade efter silvermalm och antagligen är det i samband med detta som fyndet av kopparmalm
gjordes. Nu ville de ha tio års frihet från alla utskylder, eftersom de tänkte
påbörja arbete på denna plats. Bergskollegium lät undersöka proverna. De
kom från Lappo socken och Rendola by, Storkyro socken, Kiällari socken
och Rotsassa by, från Wafarari socken, Gamlakarleby socken och Wattilajoki, Jelmola socken och Kiärrkala ägor. Flera av proverna innehöll inget av
värde, men bergskollegium ställde sig ändå positiv och de fick tillstånd att
fortsätta undersökningarna med förhoppning om goda fynd framöver.47 Det
är tydligt att Bergs prospektering var tämligen omfattande trots magra resultat från början och fortsatte, ”för att ej släppa ett sådant ädelverk handlöst”,
utan ”med tiden kunna (det) Kungl. Maj:ts och Riksens inkomster förmera”.48
Året därpå kunde Berg meddela att han efter stora kostnader och mödosamma resor nu hade funnit kopparmalm i Lappo socken och Kuortane kapellförsamling. Han hade dessutom redan skärpt på tre ställen förutom själva
gruvan. Fem provstenar skickades till Stockholm för undersökning. Nu behövdes en smälthytta så att arbetet kunde komma igång på allvar. Läget var
något bekymmersamt, eftersom Berg inte längre hade någon medintressent –
antagligen var den förut omnämnde Wahlberg inte längre intresserad av projektet. Ett kungligt privilegium var högeligen av nöden, så att inte bönderna
förstörde den tillgängliga skogen omkring gruvan med sitt tjärbrännande. Nu
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behövdes handräckning av en bergmästare för att fastställa den bästa brukslägenheten av några tänkbara platser.49
Berg refererade 1724 till diskussionerna två år tidigare och den tillåtelse
han fick att bearbeta några malmstreck i Österbotten som då inte verkade
vara av något värde. Tonläget är nu ett annat. Här anförs att letandet äntligen
hade gett ett gott resultat; nu fanns lovande prover som innehöll både koppar
och silver. För att bestyrka sitt påstående inskickades dessutom två attester
med ansökningen, underskrivna av välkända bergsmän. Vid Kungliga Myntet proberades en gråaktig blände som innehöll silver – två lod silver på
centnern och kopparmalm som innehöll som mest 27% koppar. Anders Swab
i Falun hade låtit kallrosta kopparmalmen åt Berg och resultatet anges som
ganska hoppingivande.
Nu ville Berg alltså få ett privilegium och hänvisade till bergsordningen
och det nyligen publicerade plakatet om friheter och förmåner för de personer som i riket eller dess provinser uppvisade några malmstreck och ämnade
starta bergverk. Detta var ett angeläget område vilket framgår av förordningen som utkom i augusti 1723, efter diskussioner på riksdagen samma år. Den
är mycket tydlig; ”De som i Norrland, Lappmarken eller Finland bergverk
upptäcka eller inrätta vilja, njuta, förutan de redan nämnda förmåner, jämväl
flera frihetsår, allt som bruket i anseende till dess mindre eller mera svårigheter och avlägsenhet, samt därigenom förorsakade omkostnader”. Mot den
bakgrunden hade det varit svårt att neka Berg det begärda privilegiet, eftersom initiativet till stor utsträckning gick tillbaka till bergskollegium och
avsikten var att främja bergshanteringen i riket. Berg hänvisade direkt till
plakatet, men underströk också att Österbotten låg avlägset till och det var
svårt att få dit kapital för satsningarna. Platsen låg långt borta från en existerande bergslag, men på kronans enskilda mark, så ingen enskild person skulle komma att lida någon skada. Bergskollegium borde också ”frikalla den
skog, som till detta verk gränsar, varom jag uti så mycket större förtröstan
lever, som Österbotten längst för detta för en bergslagsort är av höga Överheten förklarat”.50 Avsikten är nu mycket tydlig – att med de nyss gjorda
kopparfyndigheterna skapa en bruksrörelse i länet.
När bergskollegium några dagar senare behandlade ansökningen hade
proberkammaren redan låtit undersöka malmproverna. En del bestod av
oduglig kis, medan andra hade en kopparhalt på mellan fyra, sex och i bästa
fall 27% koppar. Berg berättade att själva strecket som i början endast hade
varit 1/4 aln brett senare utvidgade sig till två alnars bredd och såg lovande
ut. Nu hade han använt en del pengar på bearbetandet och flera av hans medintressenter - kanske fanns det nu någon eller några personer - var också
intresserade av att satsa sina pengar i Österbotten. Visst framhölls det som
49
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något bekymmersamt att en besiktning inte hade genomförts av bergmästaren, men sådana här satsningar låg i hela rikets intresse, så Berg skulle få sitt
privilegium och bergmästaren i Finland, Johan Festing, skulle få order att
snarast bege sig till gruvan för en ordentlig undersökning.51 Här åberopas
också häradshövding Jonas Molins attest om att malmen tilltog och utvidgade sig på djupet. Berg skulle komma överens med bönderna om skogen. Med
hänvisning till det kungliga plakatet den 27 augusti fick han medgivande om
att inrätta en provsmälthytta i Kuortane.52 Några dagar därpå fick Berg också
formellt tillstånd om att utnyttja den skog som fanns i närheten och bygga en
provsmälthytta på en lämplig plats.53 I privilegiebrevet talas om att malmstrecket låg mellan Rasula och Seppälä hemman och var vid ytan endast en
fjärdedels aln brett.54
Viss tveksamhet kan dock förmärkas i Stockholm. Bergsrådet Cederstedt
ansåg verksamheten berömlig, men det var dock vanligt att först göra en
ordentlig undersökning innan ett privilegium kunde beviljas. Berg tillfrågades om han var villig att satsa sina egna pengar och detta var han villig till
och nämnde då också att den tilltänkta smälthyttan skulle användas för att
smälta den redan uppbrutna malmen, trots att det privilegium som skulle
utfärdas var av tillfällig karaktär tills en ordentlig undersökning kunde göras.55
Det brev som avgick till bergmästare Festing i januari 1724 talade om att
Berg hade beviljats ett interimsprivilegium för att anlägga en provsmälthytta.
Nu fick Festing order om att snarast göra en besiktning på platsen. Även den
tilltänkta platsen för en provsmälthytta borde undersökas, liksom tillgången
på skog. Landshövdingen i Österbotten, Otto Reinhold von Essen, fick också
order om att assistera Berg, särskilt med tanke på att skogen var kronans
skattemark.56

Samarbete mellan handelsman Berg och greve Douglas
För Claes Berg var det nu angeläget att hitta en kapitalstark delägare för det
som naturligtvis planerades bli centrum i en ny och lönande bruksrörelse.
Denne fick han i greve Wilhelm Douglas (1683-1763) som hade gjort en
militär karriär under det Stora Nordiska kriget, där han blev kapten 1705 och
senare generaladjutant vid Rehnskiölds armé 1706. Han fick överstes avsked
1725. Douglas skadades illa i halsen, livet och högra armen i slaget vid Frau-
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stadt och blev sedan tillfångatagen vid Poltava och förd till Vologda.57 Tillsammans med brodern kom han att tillbringa ett antal svåra år i rysk fångenskap, men när han kom hem i maj 1722 blev han utnämnd till ryttmästare vid
Skånska kavalleriregementet, generaladjutant året därpå och slutligen på
1730-talet holsteinsk generalmajor. Under en tid satt han som en av Riddarhusets representanter i direktionen för Barnängens ylle- och klädesfabrik.
Personligen har han karakteriserats som ett original och en enstöring. Det
förefaller som om hans ekonomiska tillgångar var begränsade. Under fångenskapen hade både Wilhelm Douglas och hans bror det ekonomiskt svårt
och troligen bidrog det till broderns övergång i rysk tjänst och sedermera
verksamhet som ett lydigt redskap till tsar Peter.58
Det är oklart om hur och på vilket sätt förbindelserna mellan Wilhelm
Douglas och Claes Berg hade etablerats, men det är möjligt att de gick långt
tillbaka i tiden – antagligen till början av 1700-talet då båda befann sig i
Baltikum – Douglas som militär och Berg som handelsman. Kanske hade
Berg bidragit till försörjningen av de svenska trupperna i samband med kriget mot Ryssland? Douglas kom också att under fångenskapen gifta sig med
en dotter till en handelsman Johan Houtman van Bouchshorn, så här kan
finnas ytterligare ett samband. Med tanke på att brodern hade i rysk tjänst
varit generaladjutant i Österbotten kan information om malmfynd naturligtvis också ha kommit den vägen.
Köpekontraktet mellan Douglas och Berg finns bevarat i avskrift och där
talas om Bergs kopparfyndighet, beläget i Österbotten och 10,5 mil ifrån Ny
Karleby och drygt 11 mil ifrån Vasa vid Rassula gård i Lappo socken och
Kuortane kapell. Här står att Berg ”med min kära hustrus goda råd och samtycke” försäljer till översten greve Wilhelm Douglas hälften av kopparverket
för 12 000 dr kmt. Detta skulle kunna tyda på att hustrun också hade varit
delägare i verket eller kanske finansierat delar av satsningarna. Nu omnämns
också att det redan uppbrutits 600-700 skeppund kopparmalm som fanns i
förråd. Samma dag som kontraktet underskrevs fick han hälften av köpeskillingen och den 24 i samma månad fick Berg en revers på resten av beloppet
att betala om sex veckor efter den tiden enligt anfordran – och denna revers
kom att få stor betydelse i framtiden. Enligt kontraktet kunde inga av delägarna antaga någon annan intressent utan den andres medgivande. Av köpekontraktet framgår också att Bergs hustru hette Maria Gamberg och det är
naturligtvis efter henne som det tilltänkta kopparverket skulle få sitt namn –
alltså Gambergs kopparverk – även om den benämningen inte alltid slog
igenom fullständigt. Nu förekommer det också att Claes Berg tituleras
brukspatron.59
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Verksamheten vid Gambergs kopparverk
Trots att verksamheten var av blygsam karaktär finns ändå några uppgifter
om vad som hände vid koppargruvan i Österbotten. En del räkenskapsmaterial för 1724 och närmare bestämt till slutet av november samma år har bevarats. Här finns kanske också namnet på den första upptäckaren av kopparmalmen. En smed vid namn Petter Brun fick nämligen enligt räkenskaperna
en mindre summa för sin upptäckt av kopparfyndigheten. En del förnödenheter inköptes i augusti, men redan i juni inhandlades en del livsmedel och
proviant, däribland franskt vin och gruvlinor och samtidigt tingades tydligen
arbetsfolk från Dalarna. Tobak och andra mer direkta konsumtionsvaror
ingick måhända i Bergs övriga affärsverksamhet, men kunde kanske behövas
för underhåll av gruvarbetarna. För vissa persedlar är det svårt att se ett samband med gruvverksamhet – exempelvis två dussin kvinnohandskar och
stora kvantiteter tobak. Det fanns dock utgifter för järnsorter och lön till
byggmästaren Johan Bergöö och utgifter för 14 centner krut. Kostnaderna
för denna period blev tillsammans 18 519 dr kmt och då inkluderas alla utgifter som Douglas hade haft inklusive sådant som postporto och proberingar.
Bruksfolket bestod av bergsmannen Skicks Pär Ersson, gruvdrängen Jöns
Ifvarsson Hager, Lorents Johansson Nyberg, smältaren Per Jonsson Sundberg och bergssprängaren Erik Andersson Fahlbeck.60 Ett par borgare från
Vasa fick också anställning vid bruket, nämligen perukmakaren Carl Hindrich Gunderlach som gruvmästare och borgaren Nils Wetterblad som bruksinspektor.61
En annan källa till kunskap om verksamhetens förlopp är ett brev från
Berg och Douglas som hösten 1724 upplästes i Stockholm. Här framhålls att
deras kopparmalmsstreck ingav gott hopp och de hade dessutom funnit flera
nya malmstreck – inte mindre än 13 till antalet. De menade att alla dessa
fynd var belägna så nära gruvan i Kuortane att det kunde ”i ett verk fogeligen sammandragas”, vilket med tanke på de stora avstånd det rör sig om
förefaller något märkligt.
Bland dessa nya fynd skall här endast nämnas: Storkyro och Lappo socken, ett kopparstreck i Pedersöre socken, ett kopparstreck i Lappo socken i
berget Simpsa – dagens kvartsitberg Sim(p)siö som höjer sig drygt 100 m. ö.
h., en åder mellan storkyrkan och kapellet, en silveråder söder om kyrkan i
Kuortane kapell, ett likartat streck mitt emot Kuortane kapell över sjön emot
kyrkan, där deras bearbetade Gambergs koppargruva nu fanns, en kopparmalm i Ilmola socken och ett i Jakobsstads socken och ett silverstreck i
Gamlakarleby och nära Iwättila (Vetil) kapell, ett kopparberg i Kelviä socken, silvermalm i Pedersöre socken, kopparmalm i Maksmo socken och sil60
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vermalm i Ilmola socken förutom andra mineraler och saltkällor och alla
dessa platser skulle bergmästaren också undersöka. En av dessa platser var
Iinativaara i Pedersöre socken och detta berg hade nyligen också registratorn
Hedengran gjort anspråk på – men det förefaller som om denna inte säkert
ansågs kunna ställa krav på några rättigheter i detta sammanhang – något
som kom att förändras framöver.62
Prospektering hade skett sommaren 1724 på Iinattivaara av en sergeant
Adam Johan Rennerfeldt och soldaten Thomas Falck från Kemi kompani
som hade samlat ihop stuffer. Året därefter hade Hedengran fått dessa
malmprover – denne var tydligen i intressentskap med någon Stephan Gråsteen – och sedan hade regementsadjutanten Abraham Remahl också sommaren 1725 erhållit någon ersättning för proven – pengar som möjligen borde
ha tillfallit soldaten Falck. I vilket fall arbetade på platsen sommaren 1725
endast bergssprängaren Anders Eckorn och arbetskarlen Mats Hutto.63
Under år 1724 uppkom också en annan elakartad konflikt. De tidigare
nämnda personerna Gunderlach och Wetterblad samt borgaren i Vasa Petter
Höök anhöll hos bergskollegium att vid en kopparskärpning i Oravais mycket nära kusten få uppföra en provsmälthytta. De påstod att de tidigare hade
bearbetat den fyndigheten, men att arbetet nu hade avstannat. Bergskollegium, frågade nu greve Douglas om förhållandet, eftersom det fanns misstankar om att denna fyndighet ingick bland dem som hade anmälts av Douglas
och Berg. I en temperamentsfull skrivelse menade greven att det här rörde
sig om ett försök att komma åt tidigare inmutningar – dessutom var två av
bolagsmännen anställda av Douglas och Berg. Inte heller Höök borde få
tillstånd, eftersom enligt Douglas ”han icke mer än de förra lärer finnas rum
uti en så okuvlig och ohemul ansökning, vartill han kanhända för oskäligt
vara föranledd av mina vanartiga betjänter”. Bergskollegium beslöt också att
fyndigheten i Oravais tillhörde Douglas och Berg och att de om de så önskade kunde dra sina bedrägliga tjänare inför domstol.64
I mitten av 1725 berättade Berg återigen om hur utvecklingen hade varit.
Brytning pågick nu på tre ställen; Kourtane och Rassula byar, den andra
fanns i Vörå socken och Oravassa kapell och den tredje vid Vasa stad i vilken senare plats borgerskapet där var medintressent, även om han inte ansåg
sig kunna få ett halvt öre av dem, men de fick komma med för enighets
skull. Pengarna hade tagit slut och han hade därför överlagt med en herre i
Stockholm om förskott och nu hade han all sin egendom i guld, silver och
diamanter nedlagd i dessa gruvor. Nu hade landshövding von Essen låtit
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beslagta hans utrustning för att skulderna skulle kunna betalas och situationen var besvärlig. Dessutom hade han tingat sex gruvarbetare från Falun
som varje månad ville ha nio plåtar i lön. Berg påpekar de stora tjänster han
gjort kronan, år 1700 hade han förskotterat 20 000 plåtar och nu tyckte han
att kronan skulle återgälda en del av de tjänster han gjort. Om 14 dagar hoppades han ha en liten provhytta igång och efter smältning skulle bergskollegium få ett prov på kopparen från Oravaisagruvan. Arbete hade alltså påbörjats även vid Oravaisaskärpningen och på en annan skärpning nära Vasa. Nu
anför Berg att han hade arbetat i fyra år och satsat alla sina pengar på detta
och nu ville hans vedersakare avlägsna honom från verket och därför bad
han att bergskollegium skulle ta honom under sitt beskydd.65
Borgarna i Vasa ställde sig alltså till en början skeptiska, eftersom mutsedeln lydde på silver och inte koppar. Efter ett tag nåddes dock en överenskommelse. I mars 1725 framlades ett kontrakt på rådstugan som rörde arbetets fortsättande vid Vasagruvan och då delvis i borgerskapets regi. Gruvarbetarna från Falun menade att malmen var god och detta gav ett visst intresse
för företaget. På cirkulerande listor antecknade man sig som intressenter, lät
släpa ved till gruvan, anlade en kolmila på Österholmen och gjorde ett antal
dagsverken.66
Penningbristen blev allt mer kännbar. Landshövding von Essen gjorde ett
försök att lugna Bergs fordringsägare tills man kunde veta om gruvarbetet
skulle löna sig. Vilka var då fordringsägarna – ja, här omtalas en handelsman
Johan Bouchard från Lübeck och skulden var tydligen på 3 780 dr kmt och
nu hotade offentlig auktion på Bergs egendom – trots alla olyckor som tidigare hade drabbat honom - under kriget hade han hemsökts av fienden inte
mindre än sex gånger.67
Året därpå berättade landshövdingen ett antal detaljer om Bergs arbete.
Kopparmalmen fanns mellan Resula och Säppelä under Kourtane kapell.
Landshövdingen menade sig ha gjort allt vad han kunde sedan Berg kom dit
för att hjälpa honom, men resultatet hade blivit klent och detta kunde möjligen hänga samman med att malmen där inte var lika rik som den som uppvisades i bergskollegium. Någon smältning hade inte skett. Intressenterna hade
lämnat honom och Berg var nu alldeles för medellös för att driva verket vidare. Mellan honom och bergsfolket fanns inte heller något förtroende. Under våren hade han och bergsmännen lämnat gruvan och sedan farit här och
där omkring Vasa och Oravaisen by för att bränna och leta efter koppar.
Invånarna i Vasa hade av barmhärtighet underhållit arbetsmanskapet med
mat, husrum och dricka. För att utreda om detta verk kunde ge något för
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framtiden vore det bäst om bergmästaren till sommaren kunde komma dit för
en ordentlig undersökning.68

Ansökningar om stöd från kronan
Nu var tydligen pengarna slut och satsningarna i Österbotten hotades. Fyndigheten var föga givande. Magistraten i Vasa frågade i mitten av 1725 om
värdet av den bergart som hade tagits på stadens marker sydöst om staden av
Claes Berg och som uppvisats av magister Heedman. Svaret blev att detta
prov innehöll ingen metall och alltså inte hade något värde.69
Märkligt är bergmästare Festings inaktivitet rörande den planerade brukssatsningen i Österbotten, men detta kan rimligen förklaras med att det i Finland vid denna tid inte fanns något kapital att uppbringa, allra minst till ett så
osäkert företag som en koppargruva i Österbotten. En allmän rekommendation om stöd finns dock. År 1726 kunde bergmästaren meddela att han under
sommaren hade erhållit ett brev från Berg som då tydligen befann sig i Vasa.
Enligt detta fanns nu en uppbruten mängd kopparmalm bestående av inte
mindre än 3 000 skeppund enligt hans arbetskarlar från Falun. Berg klagade
över sin brist på pengar och att det i Finland inte fanns något kapital. Nu
hade arbetet avstannat och Festing framhåller pliktskyldigast att han hoppades att det fanns några intressenter i Sverige som var beredd att satsa pengar,
”så att en sådan Guds välsignelse kunde komma Riket och landet till nytta”.70
Berg vände sig nu direkt till bergskollegium i mitten av 1725 med en begäran om ekonomiskt stöd. Kopparmalmsfyndigheten låg i Österbotten –
inte långt ifrån Vasa – och han hade tvingats låna 1 000 plåtar till arbetet.
Hans fordringsägare ansatte honom om betalning, ville lägga beslag på all
egendom och alla redskap som användes i gruvarbete. Nu önskade han att
bergskollegium skulle ta honom under sitt beskydd och att han kunde återfå
sin beslagtagna egendom.
Ledamöterna var synnerligen avvaktande; några tecken på att verksamheten skulle löna sig fanns inte och de malmprover som uppvisats var inte lovande. De hade begränsade möjligheter att hjälpa honom mot hans fordringsägare. Någon anledning att satsa sin egendom på denna osäkra fyndighet var inte tillrådligt. När det gällde gruvredskapen och linorna hörde dessa
till gruvan och landshövdingen fick order om att se till att de återställdes till
Claes Berg och inte skiljdes från gruvan.71
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Landshövding von Essen meddelade dock några månader senare att han
inte heller kunnat hindra Bergs fordringsägare att lägga beslag på gruvredskapen, men lovade dock att hjälpa honom i framtiden.72
Flera möjligheter att erhålla pengar från kronan kom att prövas. Den 15
juni 1726 upplästes Bergs supplik angående att ”av de i Falun utan fordom
högstsalige konungen till nya verks upprättande anslagna medel bliva understödd med 4000 plåtar till det förfallna brukets upphjälpande i Österbotten”.
Bergsrådet Cederstedt berättade då att av alla de kopparmalmsstenar som
kommit från Österbotten hade inget varit av något värde och något tillstyrkande kunde det alltså inte bli frågan om, vilket också anmäldes i en skrivelse till Kungl. Maj:t samma dag.73 I den omtalades att handelsman Berg hade
ett förråd av 300 skeppund malm och på detta hade han satsat 8 000 riksdaler. Efter sina umbäranden under det Stora nordiska kriget, så skulle han nu
ha blivit så utblottad, att han inte kan fortsätta brytningen och smältningen
om inte Kungl. Maj:t ville understödja honom med de medel som var anslagna i Falun till nya verks uppkomst och han vill bli hjälpt med 4 000 plåtar. Detta lovade han att återställa och utan kronans hjälp skulle verket stanna. De senaste provstenarna innehöll dock endast svavel och så lite koppar
att det inte lönade sig. Bergskollegium framhöll att ämbetsverket hade avrått
handelsman Berg och hans intressenter från att fortsätta satsningarna, men
detta hade de inte brytt sig om. Utan de hade i alla fall satsat ännu mera av
sina pengar på detta fruktlösa försök.
Bergskollegium kunde därför inte tillstyrka att medel skulle satsas på ett
så fruktlöst verk och ”varpå intressenterna själva allt härtill arbetat sig i
skuld och till skada och varom man ingen anledning ännu har att det lärer
förbättras”. När denna skrivelse föredrogs i rådet den 28 juli 1728 blev det
naturligtvis inga pengar till fortsatta satsningar.74

Tvisten mellan Berg och Douglas
Det dröjde inte särskilt länge innan en allvarlig tvist uppkom mellan Claes
Berg och Wilhelm Douglas, när de lovande framtidsutsikterna inte infriades.
Douglas vände sig nu först till Norra Kämnärsrätten i Stockholm. Hans avsikt var att få tillbaka de satsade pengarna som han menade att Berg under
falska förespeglingar hade erhållit. Douglas berättade att Berg i juni 1724 för
honom och kamreraren Thun uppvisat det privilegium han erhållit av bergskollegium på ett i Österbotten vid Rassula upptaget kopparverk, samt proberaren Snacks proberattest och dessutom flera andra dokument som han ”med
sitt tal och storskryteri skall velat så behagligt göra, att den allra förståndi72
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gaste väl hade kunnat blivit bedragen”. Greve Douglas ingick därefter ett
köp på hälften av kopparverket och betalade för detta 12 000 dr kmt - hälften
kontant och resterande på en revers. Därefter reste Berg sin väg. Inspektören
Wetterblad skulle bli direktör vid bruket och kamreraren Thun sköta korrespondensen. Med Berg följde en av Douglas betjänter vid namn Hans Falk
som skulle besiktiga verket och skaffa fram malmprover. Eftersom denne
Falk hade föga kunskaper om bergshantering lurades han av Berg och tillbringade hela sommaren där och under den tiden skrev han förhoppningsfulla brev till Douglas om den rika fyndigheten. När han sedan kom tillbaka
med några malmprover proberades dessa på flera ställen i Stockholm och då
befanns att inga av dem innehöll någon koppar, utan endast rödbräckt och
odugligt järn.
Berg skulle också ha skaffat material och annat som efter en kort tid översteg den summa som hade avtalats i köpeskillingen. När betjänten på hösten
återkom lät Douglas probera malmproven i bergskollegium och kunde därefter uppvisa en ny av proberaren Snacks den 21 november utgiven attest.
Enligt denna innehöll ingendera av de fyra proberade svavelkisstufferna
någon koppar, utan allenast 54 % odugligt och rödbräckt järn. Douglas blev
besviken och skrev flera brev till Berg och ville avbryta samarbetet och få
tillbaka sina pengar. Douglas var inte alltid stadd vid kassa när det gällde de
ankomna växlarna från Berg för verkets utgifter och Douglas anlitade därför
kamreraren Thun som var deras anställd att av egna medel bidraga till verkets uppkomst så långt denne förmådde. Detta gjorde han till en summa av 3
000 dr kmt. För detta skulle han i sin tur erhålla 1/4 av bruket och detta bekräftades också i ett brev från Berg den 15 december 1725.
Nu kom ett dramatiskt brev till Douglas från landskamreraren Widbom i
Vasa daterat den 16 februari 1726. I detta sades ”att det vore idel fåfänga och
lurendrejeri med Bergs arbete”. Nu ville Douglas helt dra sig ur affären och
få tillbaka sina pengar, men några pengar fick han inte. Genom ingripande
av landshövding von Essen beslagtogs Bergs egendom – men antagligen
skedde det på flera personers önskemål, eftersom Berg inte betalade några
räkningar, utan skickade dem vidare till Douglas. Greve Douglas menade att
Berg aldrig kunnat visa att han haft i förråd 6-700 skeppund kopparmalm
och mycket mindre något lod av den utlovade halten 4-6 % och högst 27%.
Douglas och sterbhuset efter den nu nyligen avlidne Thun begärde nu att
uppgörelsen skulle återkallas och Berg återbetala till fullo deras nedlagda
pengar som uppgick till 23 214 dr kmt och då med ränta. Dessutom borde
han ersätta dem 314 dr kmt för diverse utgifter och att Berg skulle bevisa var
han tagit den och bevisa var de 600-700 skeppund kopparmalmen fanns:
Berg borde också straffas för att han på ett så lättvindligt sätt hade bedragit
dem. Berg ville att detta mål skulle hänskjutas till bergskollegium och rätten
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ansåg också att detta mål egentligen inte hörde till rättens kompetensområde.75
Douglas menade också att Berg direkt hade lurat honom. I många brev
hade han berättat om de stora byggnader som fanns eller skulle byggas på
platsen, samt de omkostnader som krävdes och om den rika malmen. Det
förefaller som om misstänksamheten kom inte långt efter det att köpekontraktet hade underskrivits. Ovan har berättats om att en betjänt skickades till
gruvan för att återkomma med ett antal malmprover, så att Douglas själv
skulle kunna probera detta och med känt dåligt resultat. Ytterligare en person
skickades till Österbotten med samma ärende. Genom kaptenen Nibbling lät
Douglas också hämta provstenar från Under- och Överbottnen i gruvan. E.
Nibbling berättar i ett brev till Douglas ”medan jag däruppe var höll Falukarlarna att rosta, men gavs intet särdeles tecken till koppar, av deras discurs
förstod jag, att det inte måtte varit av Kourtane malm som i Stockholm och
Falun blivit aproberat”.76 Han menade alltså att Berg hade använt annan
malm under förespegling om att den kom från Österbotten – men det verkar
inte som om dessa anklagelser kom att fullföljas, antagligen var detta svårt
att leda i bevis. Ett samtal mellan några arbetare återges och detta är rimligen
Nibblings källa; ”lät mig förstå att vid rostandet, han av Falukarlarnas samtal
att den uti Falun och Stockholm proberade malmen inte kom från Cortaremalmen som Berg påstått”. Nu ville Douglas att Berg skulle återbetala köpeskillingen och alla gjorda omkostnader och med ränta, men på detta fick han
inget svar. Reversen var också ute i andra händer och hos en handelsman
Bucholtz som via slottskansliet försökte få greven att betala reversen. Svea
hovrätt beslöt 11 mars 1727 att honorera reversen eftersom den var i en annans hand. Nu framhöll Douglas återigen att han ville ha sin köpeskilling
tillbaka och dessutom ersättning för sina övriga kostnader.77
Douglas inlämnade senare en supplik direkt till Konungen som föredrogs
i rådskammaren den 3 juli 1728. Den remitterades till bergskollegium för
yttrande och önskemål om att Kungl. Maj:t skulle stadfästa den överenskommelse som skett, vilket är något egendomligt, eftersom ingen sådan
fanns. Antagligen avses byte av juridiskt forum.
Den 6 juli 1728 behandlade bergskollegium en skrivelse som hade inlämnats till Norra Kämnärsrätten, men därifrån skickats till bergskollegium med
en begäran om ett omedelbart avgörande. Berg var nöjd med vad som beslutats. Douglas var först närvarande under sessionen, men avlägsnade sig sedan. Efter genomläsandet av suppliken fann kollegium att avgörandet berodde på Konungens eget välbehag och att kollegium därefter skulle rätta sig.78
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Kungl. Maj:t beviljade den 11 juli 1728 att den tvist som fanns mellan
Douglas och Berg skulle ”immediate” upptagas av bergskollegium. Resultatet av det kungliga brevet blev att Douglas och Berg skulle uppkallas för att
få lyssna på innehållet i brevet.79
Redan den 13 juli 1728 upplästes svaret om att Douglas tvist skulle avgöras i bergskollegium och både Douglas och Berg uppkallades och fick lyssna
på innehållet i det kungliga brevet, men några resultat av detta blev det aldrig.80 Några veckor senare kommer ytterligare ett kungligt brev angående
Bergs ansökan om att bli hjälpt med 4 000 plåtar. Bergskollegium kunde inte
tillstyrka detta, eftersom ”intressenterna själva allt här tills arbetat sig i skuld
och till skada, och varom ingen anledning ännu är, att det lärer förbättras”.81
Det förefaller som om bergskollegium var av likartad åsikt som Norra Kämnärsrätten – det var inte ett lagbrott att göra dåliga affärer – och dessutom
betraktades möjligen Douglas närmast som en rättshaverist.

Något om det senare malmletandet
Intresset när det gällde prospektering efter malm i Österbotten fortsatte efter
satsningarna under 1720-talet, men det förefaller som det skedde i mer begränsad omfattning. I juli 1769 påbörjades undersökningar av Iinattivaara
ödeliggande kopparhytta och gruvor. Magnus Linder som utförde underökningen i oktober samma år, utsovrade malmen och lät genomse varpen och
en provsmälthytta byggdes. Sedan gjorde en gammal smältare från Svappavaara en provsmältning av drygt tre tunnor malm och fick en koppartacka på
drygt tre skeppunds vikt. Han är försiktigt positiv när det gäller utsikterna.82
Malmletaren Nils Peter Fougt företog 1780 en resa genom i princip Paldamo och Sotkamo socknar i prospekteringssyfte. Intressant är att denne
Fougt som redan på 1740- och 1750-talen genom ett intensivt prospekteringsarbete i norra Sverige försökte lägga grunden till en egen bruksrörelse,
men kapital saknades och konflikter uppkom rörande inmutningar och ett
hyttställe med brukspatron Steinholtz i Tornedalen. De malmfyndigheter
som lokaliserades var också små och fattiga och kunde inte bilda basen för
en bruksrörelse. Under flera veckor besökte Fougt ett stort antal platser, men
i stort sett var hans resa förgäves; ”har jag allenast på ett eller annat ställe
blivit varse mineraliske källdrag”. Silvermalmen i Hahtlamäki berg besågs:
där hade i äldre tider gjorts en sänkning som omkring 1760 hade fördjupats
två famnar. En likartad resa som företogs fem år senare i nordligaste delen
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av Vasa län, men med utgångspunkt från Jakobsstad blev i princip lika resultatlös.83
År 1814 reste bergmästaren Carl Lundström genom större delen av Finland för att leta malm – i viss utsträckning även till Uleåborgs län – men det
gav föga. Åtta år därefter undersökte bergmästaren Pehr Erik Sahlman spår
av koppar i Pudasjärvi socken. Prospekteringsresor företogs också på olika
ställen i Finland åren 1837, 1839, 1840, 1841, 1844, 1847, 1848 och 1850.
Kopparanledningarna vid Pudasjärvi undersöktes återigen de följande åren.
Undersökningarna 1857 inom Uleåborgs län var i huvudsak inriktade på
järnmalms samt sjö- och myrmalmsanledningarna inom Rovaniemi och Hyrynsalmi socknar84
Sommaren 1858 inventerades mellersta delen av Österbotten i huvudsak
söder om Brahestad av studenten Anders Alfred Bergström. Resultat var
magert, vilket Bergström förutspådde redan från början; ”Redan vid vandringens början anade jag, att resultatet av min undersökning ej skulle bliva
av någon betydenhet”.85
Iinattivaara undersöktes flerfaldiga gånger och alla är samstämmiga; här
fanns inget att vinna. Vid mitten av 1800-talet rapporterades att det vid Uleåborgs och Kajana län fanns drygt 20 förekomster – samtliga utan värde.86
Det mer moderna malmletandet har inte gett så mycket mer. Prospekteringar skedde 1934 i Österbotten, efter det att Skellefteåfältets rika malmfynd på den svenska sidan av Bottenviken hade väckt förhoppningar om
liknande fynd även i Finland. Initiativtagare till dessa malmletningar var
geologen Hans Hausen och stadsdirektören i Gamla Karleby J. E. Jaatinen. I
samband med detta samlades alla uppgifter om malmfynd i mellersta Österbotten som hittades i litteraturen och i geologiska dagböcker och Hausen
kom nu att inspektera alla äldre fyndigheter. Undersökningsledaren Hausen
sammanfattade i slutet av augusti sommarens fältiakttagelser och de var i
huvudsak negativa. Kisimpregnationen var regional och några egentliga
malmer hade inte påträffats. Dessutom hade endast svavelkis och magnetkis
påträffats, men inte någon kopparkis. Denna liknar svavelkis men är mjukare
och mer grönskimrande. Den uppträder dock ofta tillsammans med svavelkis.87
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Perspektiv framåt – och några slutord
Ett tecken på att intresset för Österbotten ytterligare tilltog mot slutet av
1720-talet är den undersökning som företogs 1727 av Iinattivaara kopparberg på begäran av räntmästaren Daniel Lagersparre och registratorn Ambrosius Hedengran – tydligen båda boende i Stockholm. Beslut om detta
hade fattats redan i juli 1725, men besiktningen kunde av olika skäl inte
genomföras med en gång och när den väl genomfördes var inga av intressenterna närvarande.88 Under besöket i Österbotten kunde inte Hedengran finna
något malmstreck på Gunnarsberget och några personer vid namn Andersson
och Flinck ansåg också att de hade rättigheter där. Bergskollegium blev helt
ställd inför denna anstormning av krav på nya och gamla malmfynd och
hänsköt ärendet till bergmästarens besiktning. Då Hedengran inte kunde resa
omkring i de olika socknarna anställde han regementsadjutanten Abraham
Remahl för att göra detta och samla in olika malmprov. Av dessa visade sig
endast kopparproven från Iinattivaara vara av någorlunda god halt och nu
ville Hedengran bearbeta den fyndigheten.89
Våren 1725 sände Hedengran en bergssprängare och arbetsfolk till Iinattivaara tillsammans med adjutanten Remahl som inspektor. Malmproven höll
6 % koppar och förhoppningarna var stora. Sommaren 1726 hade Hedengran
låtit bearbeta Iinattivaara genom bl.a. bergssprängaren Sven Flinck, avskedade fältväbeln Gustaf Frimodig och någon Samuel Anglenius, men arbetet
avstannade, mest beroende på en konflikt mellan Flinck och Hedengran, där
Flinck anklagade Hedengran för bedrägligt – ja, närmast brottsligt beteende.
Lagersparre – som tidigare tydligen till stor del bekostat projektet, antagligen
för att i ett sista desperat försök rädda sin egen ekonomi, försattes nu på
grund av försnillning ur tjänstgöring i Stockholm. Efter en långvarig rättegång dömdes han år 1734 ifrån ära, adelskap, namn och tjänst till livstids
fängelse på Marstrand.90 Åtskilligt arbete kom dock att utföras på platsen av
Flinck; platsen röjdes från växtlighet och kopparådern utstakades, tre rostugnar byggdes, liksom en damm och förberedelser för smältning av kopparmalm var gjorda – han kom att efterträdas av fältväbeln Gustaf Frimodig.
Tvisten mellan Flinck och Hedengran hänsköts till bergstingsrättens avgörande.91
I bakgrunden till detta finns också timmermannen och borgaren Jacob
Andersson som något år tidigare hade förenat sig med malmletaren Flinck
och i januari 1724 hade inlämnat en anmälan om ett stort antal malmfynd i
Österbotten – till stor del överlappande Hedengrans angivna malmförekomster.
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Därefter finns uppgiften att kommerserådet Camin samt generalauditören
Sowaretz gjort några försök, utan någon särskild framgång.
Iinattivaara kom att bli föremål för ytterligare ett försök inom de närmaste
åren. Kopparslagaren i Uleåborg, Gustav Skogman och ett antal andra borgare, målaren Michael Topelius och handlanden Johan Waara bildade ett
bolag för att bearbeta kopparmalmen där och en hytta byggdes vid Korna
fors. Antalet delägare utökades och bestod några år därefter av inte mindre
än 24 personer, men verksamheten avstannade kort därpå. Ett nytt bolag
bildades med Skogman som drivande kraft efter några år. Hans medintressenter i detta tillhörde också borgerskapet, nämligen rådman Nils Spolander,
handlanden Johan Stenius i Uleåborg samt kryddkrämaren Petter Spolander i
Stockholm, vilka alla hade varit delägare i det äldre bolaget. Efter några år
upphörde bolagets verksamhet. Ytterligare ett antal förhoppningsfulla personer anmälde sig 1777 och 1821, men någon bruksrörelse uppstod nu inte.92
Häradshövdingen O. E. Törnstedt planerade år 1726 att påbörja brytning i
en järngruva i Nedervetil i berget Sissa, men detta kom aldrig till utförande.93
Greve Douglas gav inte upp, utan i början av 1729 bad han att bergskollegium skulle tillskriva landshövdingen i Åbo så att denne skulle ”inskaffa”
handelsmannen Berg som då möjligen vistades i Finland för att han skulle
svara i tvisten. Bergskollegium svarade att detta var ett civilmål och ”kommer herr greven och översten att uppkallas till förstå, att han på sin contrapart handelsman Berg kan, likmätigt processen undfå en laga stämning på
tillräcklig termin”.94 Eftersom Kungl. Maj:t hade befallt att saken skulle tas
upp i bergskollegium beviljades dock Douglas en stämning på Berg.95
Tvisten behandlades också på riksdagen 1726-1727, då Bergs tidigare
omnämnda ansökan om understöd ur den allmänna kassan för bearbetande
av en kopparmalmsanledning i Österbotten upplästes. Då begärde greve
Douglas att få kommunikation på denna ansökan, eftersom han var den som
hade försträckt pengar och detta beviljades. Douglas ville nu något förvånande aktualisera den tidigare liggande ansökningen om bearbetande av
gruvor i Österbotten – och nu säger han att han hade medintressenter i detta
projekt. Nu gällde det inte bara de tidigare omnämnda platserna, utan också
för sådana som kunde uppenbaras. Han ville också tillhandla sig några där på
orten skogrika hemman och att magistraterna i städerna skulle räcka dem
handen. Ärendet skulle remitteras till ständerna.96 Antagligen är det Iinattivaara och kopparanledningarna som avses. År 1727 talas om att ett antal
intressenter hade satsat pengar på undersökningar där och kanske också på
bostäder, arbete, hus och en obetydlig provsmälthytta. En samtida kartskiss
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visar att på platsen fanns flera byggnader och det talas om 1200 lass uppbruten malm.
Ungefär samtidigt talas också om silver i berget Talvinvaara och en undersökning som borde ske i samarbete med major von Fieandt vid Savolax
regemente.97 Ett antal aktuella malmförekomster blev också föremål för undersökning under år 1728.98
När Douglas yttrade sig i januari 1727 berättade han att han tillsammans
med kamreraren Gustaf Thun hade varit delägare i Österbottens malmfyndigheter. Nu ville han att direktionen med publika medel måste få tillgång
till de proberingar som fanns på bergskollegium och att bergmästaren skulle
besiktiga hela verket. Ett nytt och kraftigt privilegium skulle utfärdas, inte
bara för detta utan för nya och oupptäckta verk. Enligt detta så skulle alltså
Douglas kring sig ha samlat en ny grupp av intressenter som var beredd att
gå in och satsa pengar – men det är oklart om denna grupp verkligen fanns
och vilka de var, eller om det enbart rörde sig om att blockera området för
konkurrenter. Bergskollegium skulle därför på begäran lämna all assistans
till Douglas – detta var önskemålet, men några tecken på att kraven kom att
leda till några konkreta initiativ av Douglas de närmaste åren har inte noterats.99

*

*

*

Intresset för malmprospektering i det dåvarande länet Österbotten tog fart i
slutet av 1600-talet, men kom att avbrytas av det Stora nordiska kriget. Nästan omedelbart efter freden återupptogs malmletandet av flera intressenter.
Det förefaller nästan som om åtskilliga personer bara hade väntat på att freden skulle komma innan de kunde påbörja verksamheten – ett förhållande
som också gäller övriga delar av Finland. Åtskilliga – främst ståndspersoner
– återkom till Österbotten under våren och sommaren 1722. Handelsmannen
Claes Bergs initiativ detta år att etablera en bruksrörelse baserad på inhemsk
kopparmalm, kom dock att misslyckas, trots att han egentligen var först på
plats efter krigsåren – redan 1722. Satsningarna som till viss del stöttades av
borgare i Österbottens kuststäder ägde rum trots den förödelse som drabbat
länet under kriget med åtföljande fattigdom och folkminskning.
Minnet av detta försök har närmast försvunnit. I en förteckning över
bergverk i Finland från 1828 nämns inte Gambergs kopparverk.100 Huruvida
det finns ett bedrägligt förfarande i Bergs tillvägagångssätt är nu svårt att
säga – men nog förefaller det som om fyndigheternas storlek, rikedom och
bearbetande ibland överdrevs i syfte att skaffa finansiärer till satsningarna.
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Betydligt mer tveksamma inslag finns när det gäller registratorn Hedengrans
agerande – för att inte tala om räntmästare Lagersparre. Samtidigt är det
viktigt att understryka att Bergs omfattande prospekteringar avslöjade i stort
sett samtliga tillgängliga fyndigheter – även i ett eftervärldsperspektiv och
med dagens kunskap. Utan tvekan fanns ett stort intresse för möjliga rika
ädlare malmfyndigheter i Österbotten vid frihetstidens början och även senare – något som sysselsatte både aristokrati och borgerskap i Sverige – ibland
i samverkan och ibland i konflikt. Ett erhållet bruksprivilegium hade ett stort
värde och kunde säljas vidare med förtjänst och de förmåner som fanns knutet till det var ibland betydande; utnyttjande av skog och vattenkraft, rättigheter till transporter och skattefri tillverkning de första åren, möjlighet att få
avsättning för handelsvaror – och naturligtvis det sociala avancemang det
innebar att bli bruksägare. Redan i slutet av 1600-talet är det tydligt att landets mer besuttna borgerskap drogs till den adliga livsstilen med gods och
gårdar. Detta förhållande var också gällande efter det Stora Nordiska kriget,
men nu träder även det lägre borgerskapet in på den scenen – i varje fall i
Österbotten. Ett erhållet privilegium kunde således innebära stora ekonomiska fördelar. Detta är en viktig förklaring till de bittra personstrider som förekom och de olika allianser som bildades bland de personer som skyndade sig
att försöka lägga beslag på de möjliga malmrikedomarna.
Här fanns också en möjlighet för mindre kapitalstarka personer att erhålla
lönande privilegier – om de kunde uppvisa malmprover som ingav goda
förhoppningar – eller i varje fall övertyga bergskollegium om att proverna
innehöll höga halter av koppar eller kanske silver. När det gäller Österbotten
är det också tydligt att många från borgerskapets lägre skikt nu kände sig
kallade att bli bruksägare i Finland – detta till skillnad från förhållandena i
slutet av 1600-talet.
Någon möjlighet att inom Finland åstadkomma kapital för nya bergverk
fanns knappast – allt detta måste komma från Sverige. Stora svårigheter
fanns också att erhålla arbetskraft – yrkeskunnig sådan måste också rekryteras från Sverige. Det fanns dock åtskilliga bland främst Stockholms borgerskap och aristokrati som önskade bli bruksägare i Österbotten – intressant är
att detta gällde även sådana som inte tillhörde borgerskapets mer kapitalägande skikt. Den tillgängliga malmen höll sig antagligen endast i dagen.
Detta gäller trots att de platser som tilldrog sig största intresset under den här
studerade tidsperioden – området kring Gamla Karleby och mellan KalajokiVirå-Kuortane – i stor utsträckning kan karakteriseras som en geologisk
fortsättning på Skellefteåfältet i Sverige.
Vid all bruksetablering från 1600- och 1700-talen har träkolstillgången
alltid bedömts av forskningen som närmast helt utslagsgivande för lokaliseringen av bruken och man har oftast bortsett från de mest grundläggande
förutsättningarna för en lönande gruvdrift – nämligen malmförekomsterna.
Mellan åren 1828-1918 bearbetades i någon större utsträckning endast tre
kopparfyndigheter i Finland; Orijärvi, Pitkäranta och Outokumpu – alltså
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långt ifrån här undersökt område.101 Den sistnämnda är också den mest betydelsefulla kopparfyndigheten i Finland102. När det gäller Österbotten ökade
prospekteringen under och efter Andra världskriget och genomfördes av
Finlands Geologiska Undersökning och detta skedde i stor omfattning –
några större fynd av högvärdig kopparmalm gjordes inte, särskilt inte i kustområdet. De fyndigheter som upptäcktes låg alla en bit in från kusten. Den
första gruvan, Makola nickelgruva i Nivala öppnades 1941 och var i produktion ett antal spridda år framöver. Ett guld- och kopparfynd i Kopsa följde
kort därpå och gruvan i Hitura öppnades 1970. Dessa och ett antal andra
mindre fyndigheter är intressanta i sammanhanget, eftersom de ger de kända
kopparmineraliseringarnas storlek i området. Mineraliseringarna visade sig
vara av låg halt och oftast endast 0,21 % till som högst 1,57 %, med en tonvikt på värden kring 0,4-0,5 %. I Vihantigruvan, bruten främst på zink, var
kopparhalten 0,8 %. När gruvan stängdes 1992 var kopparhalten så låg som
0,36 %. Sammantaget visar den senaste utvecklingen att inte ens med moderna metoder har några betydande kopparfyndigheter upptäckts och de små
depåer som hittats har inte kunnat bilda en grund för en stadigvarande brytning.103
Prospekteringarna med början vid 1600-talets slut, och som intensifierade
under 1700-talets första del, blottade otvivelaktigt större delen av de intressantaste malmanledningar som fanns i här undersökt område och som kunde
lokaliseras med dåtidens teknik, men detta räckte inte. De geologiska förutsättningarna för en blomstrande bruksrörelse, byggd på kopparmalm, fanns
helt enkelt inte då i Österbotten – och frågan är om inte detta gäller även
idag.
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