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alen är ljusdämpad, stolarna står 
uppställda på det ljusa trägol-
vet och är riktade mot den vita 
duken som visar bilder på Perus 
gröna natur. Människorna i salen 

lyssnar intensivt på den sydamerikanska 
kvinnan som talar. Publiken sitter med 
korsade ben och skrivblock i sina knän, 
några nickar instämmande, andra har 
kamera med sig för att fota bilderna som 
visas.
I nästa bild visas en stor krater mitt i den 
gröna peruanska naturen, i bilden efter 
visas människor som fått sina händer och 
ansikten förstörda av överexponering av 
kvicksilver. Publiken häpnas, ett ”men, 
usch!”  hörs lite längre bak i rummet.

Det är ABF, Socialistiskt Forum som håller 
öppet hus på Folkets hus i Gävle, där en 
representant från Latinamerikagruppen 
precis har talat. Föredraget handlar om 
gruvboomen, och Ann Horn från Urb-
ergsgruppen Gävleborg ska upp och tala. 
Hon ställer sig framför publiken och säger 
ironiskt “Ja, men gruvor är ju jättebra. 
Eller hur?”. Hon får skratt till svar.

nder våren 2010 började Wiking 
Mineral undersöka marken vid 

Vindfall. Vid provborrningen hittades 
höga halter av zink, bly och silver. Totalt 
hittades 313 000 ton mineralfyndigheter 
i området, och fyndigheterna ansågs vara 
brytvärda. Företaget planerar att bryta 

mineralerna under fem år och gå vinst 
med 70 miljoner kronor. I och med 
prospekteringen av området gjordes stora 
kalhyggen av skogen, och redan då bör-
jade motståndet blomma upp från folket 
i området. 

Företaget ansökte om en bearbetning-
skoncession med tillhörande miljökon-
sekvensbeskrivning som skickades till 
Bergsstaten. En bearbetningskonces-
sionen innehåller information om miner-
alerna som hittats och hur mycket pengar 
det går att tjäna på gruvan. Koncessionen 
används som ett lockbete, där företaget 
försöker sälja in sin idé hos myndigheter-
na. Miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB) är ett måste när en bearbetning-
skoncession lämnas in. MKB:n beskriver 
miljön och naturen i området som kan 
tänkas komma till skada eller bli påverk-
ade på något sätt i och med gruvan. 
Nu ligger bearbetningskoncessionen och 
MKB:n hos Bergsstaten, som beslutar 
om företaget ska kunna starta gruvdrift 
eller inte. Bergsstaten är känd för att vara 
givmild med sina godkännanden. Sedan 
2000 har 115 företag ansökt om bear-
betningskoncession och Bergsstaten har 
beviljat alla.

Ann Horn är representant från Urbergs-
gruppen Gävleborg och är motståndare 
till gruvor. Speciellt till gruvan som kan 
bli verklighet i Gävle. Hon berättar om 

området där det gjorts prospektering, 
det är väst om Gävle där företaget, 
Wiking Mineral AB har provborrat efter 
mineraler. Området heter Vindfall och 
ligger i Forsbacka, mellan Gävle och 
Sandviken. Ann förklarar att gruvan 
kommer ligger en kilometer från 
närmsta by, Brunnsvik, där det finns 
över 40 hus. Ett dagbrott kommer göras 
som kan leda till att buller och damm 
kan förstöra för de boende i området. 
Miljön kommer bli kraftigt påverkad, 
och vattendragen i närheten kommer 
bli försurade. Gruvan kan förstöra 
Gästriklands största sjö, Storsjön, men 
även grundvattnet kan komma att 
förstöras för folket i centrala Gävle. 
Kommunen vet inte om riskerna, och 
naturen är inte tillräckligt utredd än för 
att redan förstöras. En person i publiken 
räcker upp handen.

– Det här är ju helt bedrövligt, hur 
kan det fungera så?

nn Horn byter bild på den vita 
duken, det står skrivet om företa-

get, Wiking Mineral. Hon berättar att 
företaget har det svårt ekonomiskt och 
att företaget har varit nära en konkurs 
under en längre tid. Risken med att 
just detta företag ska starta gruvan är 
att de kan gå i konkurs när gruvan är i 
drift. Ann fortsätter med att ifrågasätta 
kommunen och undrar varför de inte 
ser riskerna med gruvan.

Företaget Wiking Minerals förslag till en gruva har fått Gävlefolket i väst att bli 
osams med kommunen i öst. Westcoast mot Eastcoast. Arbetstillfällen och skat-
teintäkter står i fokus för kommunen när naturen är prio ett för folket.

Väst mot öst -
en kamp om stadens bästa

S

MOTSTÅND. Varningsskyltar som privatpersoner satt 
upp hänger längs vägen där gruvan planeras.
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>>  MAN SKA VETA ATT DET KOMMER BLI 
EN LITEN GRUVA. MAN TALAR OM ATT 
MAN HITTAT 313 000 TON MINERALER, 
DET ÄR OTROLIGT SMÅ FYNDIGHETER 
FÖR EN GRUVA <<

Müller förklarar att miljön kan bli 
drabbad av gruvan och att det blir 
svårigheter för boende i området. 

– Man spränger och krossar för att 
komma djupare i gruvan. Då blir det 
damm, buller och vibrationer, och det 
är inte så trevligt för de som bor i om-
rådet. Det är basala miljöproblem som 
kommer med varje gruva.  

Zink, bly och silver är det som ska bry-
tas vid Vindfall och är relativt lätta met-
aller att bryta vid en gruva. Men man 
ska vara extra försiktig om det finns 
sulfidmalmer i marken. Sulfidmalmer 
innehåller svavel, det kan påverka mil-
jön i stora utsträckningar. 

– Farligheten av mineralerna styrs 
av du har för slags malm att göra med. 
Sulfidmalmer gör att markens och 
vattnets pH-värde sjunker våldsamt och 
kan släppa ut stora metalläckage som 
gör att marken och vattnet tillslut dör. 

Folk i gävle ska alltså vara glada över att 
Wiking Mineral endast ska bryta zink, 
bly och silver. Enligt Wiking Minerals 
hemsida ska ingen sulfidmalm brytas, 
men i företagets MKB till Bergsstaten 
står det annorlunda. Företaget beskriver 
att en del av geologin vid Vindfall består 
av sulfidmineralisering, något man 
ska vara extremt försiktig med. Men 
företaget förklarar att det inte kommer 
vara någon fara eftersom fyndigheterna 
ska transporteras till en annan plats för 
bearbetning. 

1.Företaget ansöker om un-
dersökningstillstånd hos 
Bergsstaten. Godkänns denna 
kan företaget inleda prospek-
tering av marken. Stöter man 
på mineralfyndigheter skickas 
dessa på analys. Anser man att 
fyndigheterna är brytvärda gör 
företaget en bearbetningskon-
cession samt en miljökonse-
kvensbeskrivning (MKB)

2. En ansökan om bearbetning-
skoncessionen och MKB:n skickas 
till Bergsstaten, där det står 
information om fyndigheterna 
och hur en gruva skulle påverka 
miljön. Bergsstaten tittar här 
närmre på företagets ekonomiska 
situation. Godkänner Bergsstaten 
koncessionen går ärendet vidare 
till mark- och miljödomstolen.

3. Företaget gör en grundligare 
och mer noggrann MKB där alla 
miljöaspekter tas med. Domsto-
len öppnar upp för alla som vill 
yttra sig om gruvan och tar in 
dessa i sitt överläggande. Dom-
stolen beslutar sedan, enligt 
miljöbalken, om företaget bev-
iljas eller nekas möjligheten till 
gruvdrift. Nekas företaget läggs 
ärendet ned. Godkänns företaget 
startar förberedelser med byg-
glov och andra tillhörigheter.

4. Företaget inleder gruvverk-
samhet i överensstämmelse med 
kommunens bygglov och regler

KÄLLA: Sveriges Mineralstrategi, 
www.bergsstaten.se och Läns-
styrelsen Gävleborg

VÄGEN TILL EN GRUVA
som då innehåller farliga ämnen från 
gruvan, kommer ledas till bäckar. En av 
dem går direkt ut i Storsjön. Den andra 
bäcken som leder gruvans avfallsvatten 
rinner rakt ut i Gavleån, som också 
kan bli förorenad, säger Ann. Utanför 
arbetsfönstret ses Gavleån rinna förbi 
i sin lugna ro, som sträcker sig genom 
stadens centrum.

– Priset för den här gruvan är för högt, 
den kommer förstöra mer än vad den 
kommer göra nytta, säger hon. 

rne Müller är journalist på SVT 
och författare till boken ”Smutsiga 

miljarder: den svenska gruvboomens 
baksida”. Han har kritiskt studerat och 
granskat gruvindustrin i Sverige och 
menar på att Vindfallsgruvan inte kom-
mer ge mycket vinster eller så många 
arbetstillfällen. 

– Gruvan i Vindfall är typisk för de 
metaller som är intressanta för gruv-
boomen i dag. Men man ska veta att det 
kommer bli liten gruva. Man talar om 
att man hittat 313 000 ton mineraler, 
det är otroligt små fyndigheter för en 
gruva. Aitikgruvan i Norrland bryter 
mer än 36 miljoner ton mineraler per 
år, och Vindfallsgruvan ska bryta 313 
000 ton på fem år. Jämför man dessa 
siffror känns gruvan i Vindfall minimal. 
Gruvarbete kräver dessutom inte myck-
et personal, och jag kan inte tänka mig 
att det blir fler än tio stycken arbetstill-
fällen i Gävle.

A

Hon menar att kommunen blåögt endast 
ser arbetsmöjligheterna med gruvan, som 
enligt Ann kommer bli ytterst få och inte 
kommer ge vinst. 
En person räcker upp handen och vill få 
något sagt, det är Marita Engström (V), 
kommunalråd i Gävle.

– Kommunen inte har något veto i den 
här frågan. Vi kan inte säga att vi vägrar 
en gruva i Gävle, det fungerar inte så. 
Det spelar ingen roll vad vi säger, det är 
Bergsstaten som bestämmer i slutändan.

”Det stämmer inte, nu har du fel” hörs en 
röst. Det är Bengt-Olov Horn, jurist och 
Anns man.

– Kommunen kan visst säga emot, 
ni hade kunnat avstyrka ansökan om 
bearbetningskoncessionen mot gruvan. 
Om myndigheterna är oeniga går ärendet 
upp till regeringen. Kommunen har 
redan gjort ett ställningstagande i den 
här frågan.

Marita sätter sig ned igen. 

Publiken verkar bli upprörda över en 
gruva i Gävle. ”Sverige håller på att bli ett 
u-land!” säger en man i publiken. Folk 
håller med.

nn Horn jobbar som konsult i 
centrala Gävle. Gavleån rinner 

förbi utanför hennes kontorsfönster. Hon 
pustar ut när hon sätter sig i den svarta 
kontorsstolen bredvid Bengt-Olov. 

– Jag är inte van vid att Bengt-Olov 
sitter i publiken när jag pratar, jag var 
faktiskt lite nervös.

– Det märktes inte alls. Jag tyckte du 
gjorde bra ifrån dig, säger Bengt-Olov.

Ann tycker att det är besvärligt att kom-

munen inte ser konsekvenserna med den 
eventuella gruvan. Kommunen anser 
att det kommer ge arbetstillfällen och 
skatteintäkter, men Ann tror inte att det 
blir så.

– Det här är inte vardagsmat för 
kommunpolitikerna och de fokuserar på 
fel saker. Jag tror inte att jobben finns i 
Gävle, det är väl ingen gävlebo som har 
erfarenhet av gruvarbete? Det kommer 
inte bli högre skatteintäkter, den lokala 
mataffären och spelbutiken kanske drar 
in några extra hundralappar, men inte 
mer än så. Det kommer inte tjänas peng-
ar på den här gruvan.

>> JAG TROR INTE JOBBEN FINNS I GÄV-
LE, DET ÄR VÄL INGEN GÄVLEBO SOM 
HAR ERFARENHET AV GRUVARBETE? <<

Bengt-Olov är också engagerad i gruvfrå-
gan, han skrev ett brev till bergmästaren 
vid Bergsstaten under våren 2013. 

– Jag ifrågasatte hur Bergsstaten tänkte 
kring Wiking Mineral med tanke på 
deras urusla ekonomi. I svaret förkla-
rade de att Bergsstaten inte tar hänsyn 
till företagets ekonomi i sådant tidigt 
stadium. Tidigare i år nekades ett företag 
i Hälsingland ett undersökningstillstånd 

av Bergsstaten just på grund av sin dåliga 
ekonomi. Jag är nöjd att de hörde av sig, 
men jag är inte helt övertygad av svaret 
på min fråga.

Om Bergstaten beviljar Wiking Minerals 
bearbetningskoncession (som då blir det 
116 företaget som får godkänt av 116 
stycken sökande) kan naturens framtid se 
mörk ut enligt Ann.

– Folk vet inte om att en gruva kan 
öppnas i Gävle, och de vet speciellt inte 
om konsekvenserna. När man spränger 
marken frigörs farliga ämnen och gruvan 
drar till sig grundvatten som sedan kom-
mer göras till bassänger. Bassängerna, 

INFORMATION. Urbergsgruppen Gävleborg vill informera folket i Gävle om gruvan som eventuellt kan bli verksam i 
Forsbackaområdet.

A
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– Vid möten med kommunen och 
länsstyrelsen har olika frågeställnin-
gar tagits upp. Kommunen har varit 
positiva och ser sannolikt gruvan som 
en nyetablering och möjligheter till 
jobb, men vi kan inte uttala oss om hur 
många jobb gruvan skulle medföra. 
Vid mötet med länsstyrelsen har de 

varit noggranna angående bearbetning-
skoncessionen och MKB:n och ställt 
krav på utredningar som de ansett varit 
nödvändiga, säger Therese och dricker 
sitt mineralvattnen med päronsmak.

Gävle är länsstyrelsen en ståtlig 
vit byggnad som ligger i närheten 

av Gavleån. Höga flaggstänger pryder 
entrén med myndighetens logga. Ulrika 
Nilsson är miljöutredare och har arbetat 
en del med gruvan vid Vindfall. 

– Länsstyrelsen kontrollerar att 
företaget gör allt rätt. Slarvar de med 

miljöaspekten kommer vi att ingripa. 
Hittills har vi bedömt att gruvan inte 
utgör några konflikter med riksintresse-
områden i området. Det finns vissa 
anmärkningar som kommer behandlas 
i ett senare stadium, men än är det 
för tidigt. Vi ska vara opartiska i våra 
yttranden, men vi håller oss till regerin-

gens ställningstagande gentemot gruvor 
som är en positiv syn på gruvverksam-
het. 

Länsstyrelsen har yttrat sig om den 
eventuella gruvan och tycker allt ser 
okej ut. Det tycker även Gävle Kom-
mun. De enda som verkar tycka att 
Vindfallsgruvan är en dålig idé är 
folket. Flera insändare har publicerats 
i de lokala tidningarna. Även aktivister 
från Urbergsgruppen har yttrat sig i 
pressen. Man hävdar med bestämd ton 
att gruvan kommer förstöra mer än den 

kommer göra nytta. Kommunpolitiker 
från Sandviken har även yttrat sig i 
media och ställer sig emot gruvan.  

et kommunen yrkar på är att 
ekonomin kommer bli bättre, ar-

betstillfällena kommer blomma upp och 
skatteintäkterna kommer öka. Samtidigt 

hävdar folket att 
kommunpolitikerna 
inte är tillräckligt 
insatta och inte har 
diskuterat konse-
kvenserna tillräck-
ligt. Det verkar 
stämma till viss del, 

men det är på grund för att det är så 
tidigt i processen än.

– Självklart vill kommunen ha 
arbetstillfällen, vi har en väldigt hög 
arbetslöshet i Gävle som vi vill ändra 
på. Ekonomin är en stor fråga angående 
gruvverksamheten. Vi har inte pratat 
mycket om gruvan, det har varit dåligt 
underlag hittills. Det pratas mest om 
gruvan vid fikabordet på kafferasterna, 
säger Marita Engström (V), kommunal-
råd i Gävle. 

iking Minerals förslag till en gru-

BULLER OCH DAMM. Vindfallsområdet ligger nära boviksvägen, som kommer bli tungt trafikerad av gruvan. Intill Vindfall 
ligger även byn Brunnsvik, cirka en kilometer bort.

>>   JAG FÖRSTÅR INTE HUR DE SOM ÄR MOTSTÅNDARE 
TILL GRUVOR RESONERAR. I DAG KAN MAN INTE 
LEVA UTAN METALLER, OCH DET ÄR DET VI BRYTER I 
GRUVORNA. <<

iking Mineral har sitt kontor i Åkersberga, i utkanten 
av Stockholm. Företagets VD, Therese Hägglund, är för 

tillfället den enda anställda på företaget. Hon blev tillsatt som 
VD av företagets styrelse efter en lång tid som miljöansvarig 
på bolaget. Hon har ingen erfarenhet som VD sedan tidigare, 
och nu försöker hon klara av det nya arbetet och även undvika 
konkurs. 

- Vi har det svårt just nu, men det gäller att kämpa i hårda 
tider, säger Therese Hägglund med en bred norrländsk diale-
kt. Hon bjuder på smaksatt mineralvatten när hon sätter sig i 
kontorets fikarum. Hon har tre olika pärmar med papper om 
Vindfallsgruvan som hon bläddrar igenom.

Wiking Mineral har det tufft, de har genomgått en företags-
rekonstruktion på grund av företagets skulder på mer än 60 
miljoner kronor. De har tappat nästan alla anställda och lever nu 
på en skör tråd. Företaget ser Vindfallsgruvan som sitt lovande 
projekt, men är medveten om de negativa reaktionerna bland 
närboende.

– De reak-
tioner vi fått 
från närboende 
upplevs som ett 
negativt ställn-
ingstagande 
emot gruvor. 
De uttrycker 
att naturen 
per automatik 
förstörs utan 
att vi har någon 
tanke på ansvar 
under eller efter 
gruvdriften. Jag 
vill poängtera att 
vi följer lagarna 
som gäller och 
bedriver gruv-
verksamhet efter 
de höga mil-
jökrav som ställs, 
säger Therese 
och fyller sitt glas 
med vatten.

Therese Hägglund förstår ändå oron från folket, speciellt den 
oro som de boende i området känner. Hon förklarar att naturen 
och vattnet kan påverkas, men att man är noga med att se till att 
inget förorenat vatten släpps ut i Storsjön eller i bäckarna. 

– Jag förstår att folk blir oroliga då gruvan kommer ligga så 
nära deras hus. Gruvan kan påverka grundvattnet och Storsjön 

då gruvvattnet pumpas till klarningsbassäng som efter rening 
leds ut i bäckar. De som uttrycker motstånd till Vindfallsgruvan 
tror att den kommer förstöra Storsjön. Vi kan inte säga vilken 
påverkan det blir eftersom det krävs fler utredningar, men vi tror 
att påverkan blir liten eftersom det blir en liten gruva. 

Men det som folket anser vara fel med gruvan i Vindfall är inte 
att gruvan kommer bli liten, utan att det är just det som är prob-
lemet. Ann Horn syftar på är att gruvan är så liten att den känns 
onödig med tanke på hur mycket den kommer påverka miljön. 
Men Therese Hägglund känner en viss oförståelse när det gäller 
resonemang från gruvmotståndare om detta. 

– Jag förstår inte hur de som är motståndare mot gruvor 
resonerar. I dag kan man inte leva utan metaller, och det är det 
vi bryter i gruvorna. Är man emot gruvor är man också emot 
metaller då, som produkter som innehåller metaller, som tele-
foner?  

Wiking Mineral har 
även haft möten 
med både länssty-
relsen och kommu-
nen i Gävle. 

– Vid möten med 
kommunen och 
länsstyrelsen har 
olika frågeställnin-
gar tagits upp. 
Kommunen har 
varit positiva 
och ser sannolikt 
gruvan som en 
nyetablering och 
möjligheter till 
jobb, men vi kan 
inte uttala oss om 
hur många jobb 
gruvan skulle 
medföra. Vid mötet 
med länsstyrelsen 
har de varit nog-
granna angående 

bearbetningskonces-
sionen och MKB:n 

och ställt krav på utredningar som de ansett varit nödvändiga, 
säger Therese. 

Wiking Mineral har haft möten med både länsstyrelsen och 
kommunen i Gävle. Therese förklarar att kommunen i Gävle har 
varit positiva till gruvan, medan länsstyrelsen varit mer kritiska 
och ifrågasättande kring miljöfrågorna.

TILLSYN. Länsstyrelsen för hårda kontroller och ser till att företaget inte slarvar med 
miljöaspekten.
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Gruvan vid Vindfall ligger sydväst om Gävle, i närheten av Forsbacka. Gruvan kommer ligga en kilometer från byn, Brunnsvik 
där 44 hus finns för tillfället. 313 000 ton mineralerna har hittats vid Vindfall och består av zink, bly och silver. Företaget 
som undersökt området heter Wiking Mineral AB och planerar att bryta fyndigheterna under en femårsperiod. Jobbtillfälle-
na verkar inte sträcka sig till mer än tio stycken och man vet att naturen och vattnet kommer bli påverkat, men inte i vilken 
utsträckning.

KÄLLA: Wiking Mineral och Länsstyrelsen Gävleborg

VINDFALLSGRUVAN
Illustration: Bearbetningskoncession för W

iking M
ineral AB, Lantm

äteriet.

KARTA. Wiking Mineral AB har två projekt i Gävle. Utöver Vindfallsgruvan planeras även en mindre gruva i närhet-
en, Sörtärnan.

O
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va har blivit ett hett ämne i Gävle. Än är det inte klart 
om gruvan kommer bli verklighet för gävleborna. 
Nekas bearbetningskoncessionen kommer troligen 
gruvan gå i graven, men godkänns den är det en lång 
process som inväntar. 

Godkänns bearbetningskoncessionen kommer 
Wiking Mineral få rättigheterna till marken vid 
Vindfall i 25 år. Ärendet går sedan till mark- och 
miljödomstolen i Östersund där en mer grundlig 
och fördjupad miljökonsekvensbeskrivning ska göras 
av företaget. Där får länsstyrelsen, Gävle kommun, 
Sandvikens kommun, de boende i området och 
motståndsaktivister yttra sig om gruvan. Domstolen 

kommer titta närmre på miljöaspekten och även på 
Wiking Mineral. Får företaget godkänt av domstolen 
kommer gruvan inte längre att vara en idé, den kom-
mer bli verklighet.  

m möjligheten för arbetstillfällena öppnar sig 
återstår att se, samma gäller för den hävdade 

naturförstörelsen som gruvan skulle medföra. Tills 
dess står det ord mot ord, från folket i väst till kom-
munen i öst.



sitt ägande i Havilah, då Wiking Mineral 
inte gått i vinst något år sedan starten, 
2005. Som mest förlorade företaget mer 
än 24 miljoner kronor under 2010. Året 
efter det förlorade företaget 23 miljoner 
kronor, men nu hoppas man att projektet 
i Gävle tar fart. Företaget hoppas att en 
förbättrad ekonomi ordnas så att projektet 
i Gävle kan utvecklas mot gruvdrift. 

– Tar vi oss igenom rekonstruktionen 
och får en långsiktig finansiering kan vi 
gå vidare med projektet. Får vi tillstånd av 
mark- och miljödomstolen kan vi komma 
igång med gruvan, säger Therese Hägglu-
nd.

FÖRLUST. Wiking Mineral AB:s årsresultatsredovisning.

Har varit aktiv i flera mineralprospekteringsbolag, bland annat 
satt han i styrelsen för North European Mineral Research, 
Nemir AB som gick i konkurs under 2002. 

Han grundade Wiking Mineral AB och Havilah Mining AB, 
2005, och båda företagen har aktiv verksamhet. Brinkmann 
grundade även stiftelsen Brinkmannska Familjestiftelsen för 
Internationell Vetenskap och Historisk Forskning, 2005.
Havilah Mining AB har sin adress i Nacka, i Stockholm, det har 
även Brinkmannska Familjestiftelsen. På samma adress finns 
även ett annat mineralföretag, Teyron Minerals, som  avregis-
trerades 2012 och är för tillfället inaktivt, men om Brinkmann 
grundade företaget är oklart.

Jan Patrik Vilhelm Brinkmann von Druffel-Egloffstein:

WIKING MINERAL HAR länge stått i ett 
träsk av skulder, men bolaget har nyligen 
fått igenom ett offentligt ackord som 
troligen kan rädda situationen. Vid en 
träff vid Stockholm Tingsrätt, 14 oktober, 
röstade ägarna till företaget om att sänka 
företagets skulder med 75 procent. Om 
ackordet inte hade gått igenom skulle 
företaget troligen ha gått i konkurs. 

PÅ PLATS VID mötet i tingsrätten fanns 
företagets styrelse, skatteverket, två 
borgenärer och företagets rekonstruktör. 
Över 250 fullmakter, från aktieägare som 
röstade ja till det offentliga ackordet, 

Halivah Mining AB är ett dotterbolag till Wiking Mineral, och 
det är även mineralföretaget Strategic Mineral, som finns på 
samma adress som Wiking Mineral i Uppsala. 

Brinkmann har lånat Wiking Mineral mycket pengar genom 
åren. Under 2012 gjorde Brinkmann en transaktion på över 
56 miljoner kronor till företaget i ett så kallat konvertibelt 
förlagslån. Ett förlagslån innebär att långivaren, Brinkmann, 
kan konvertera sitt lån till aktier efter en viss tid. 

Källa: Aktietorget, Retriver Business och Wiking Mineral

lämnades över till tingsrätten. Samtliga på 
plats ställde sig positiva till det offentliga 
ackordet och mötet var över på 10 minut-
er. Tingsrätten bestämde att det offentliga 
ackordet skulle beviljas, och därmed 
kommer företagets skulder sänkas med 75 
procent, motsvarande 63 miljoner kronor. 
Den pågående företagsrekontruktionen 
kommer upphöra när skulderna sänks, 
och företaget kommer då kunna fortsätta 
med sin verksamhet.

TROTS FLERA FÖRSÖK har Brinkmann ej 
gått att nå för en intervju.

Emma Andersson

WIKING MINERAL GRÄVER 
EFTER PENGAR
Wiking Mineral har stött på många motgångar sedan det grundades 2005 av högerextremisten, Patrik 
Brinkmann. Ingen resultatvinst under något verksamhetsår, och bolaget inledde en företagsrekonstruk-
tion 2013 för att klara sig undan konkurs. Nu håller aktiebolaget Wiking Mineral hoppet uppe med sitt 
senaste projekt i Gävle, som ska få dem på benen igen. 

fter många år av förluster 
och för få inkomster inledde 
Wiking Mineral en före-
tagsrekonstruktion tidigare 
i år med förhoppningen 

om att kunna minska sina skulder på 70 
miljoner kronor. Skulderna ska betalas 
till aktieägarna och till leverantörer. 
Problemet är att Wiking Mineral inte har 
några pengar.

FÖRETAGET GRUNDADES 2005 av 
affärsmannen, Patrik Brinkmann, 
en uttalad nationalkonservativ 
politiker med rötter från Motala. 
Brinkmann har haft kontakt med 
flertalet högerextremistiska partier 
så som Sverigedemokraterna, Na-
tionaldemokraterna, Svenskarnas 
Parti och Nordiska Rikspartiet. 
Han är inte rädd att predika om sin 
politiska åsikt eller skarpa kritik 
mot islam och homosexuella. 

TVÅ ÅR EFTER grundandet av 
Wiking Mineral gick Brinkmann i 
personlig konkurs i Sverige och flyttade 
till Berlin. Där fortsatte han sin höger-
extremistiska politiska verksamhet med 
bland annat partier som tyska NPD och 
PRO-Deutschland, där Brinkmann försåg 
partierna med ekonomiskt stöd. I dag har 
Brinkmann slutat med sin politik och är 
fri från sina skulder i Sverige och lever 
ett rikt lyxliv i Berlin. Han är den största 
ägaren i Wiking Mineral med över 24 
procent.

SAMTIDIGT SOM Brinkmann flydde 
till Berlin för att rädda sin ekonomiska 

situation fortsatte Wiking Mineral att 
arbeta. Styrelsen och anställda växte 
i antal och allt fler projekt att gräva 
efter mineralfyndigheter inleddes. Den 
nuvarande VD:n, Therese Hägglund, 
blev anställd som miljöansvarig 2008. 
Företaget har gått från närmare tio 
anställda till en anställd på fem år. Nu 
är Therese kvar som den enda anställda 
inom Wiking Mineral, redo att kämpa 
för företaget.

E

– Det gäller att kämpa i tuffa tider 
och det gäller att vara kreativ, det är 
tufft att vara VD. Arbetet med vårt 
projekt i Gävle är lovande, men nu har 
vi inte finansiering till att starta verk-
samhet där. Först måste vi minska våra 
skulder, säger Therese Hägglund.

FÖRETAGET TILLSATTE EN ny styrelse 
under 2012, då Sven-Otto Littorin, 
valdes personligen av grundaren 
Patrik Brinkmann. Littorin hade avgått 
från sitt regeringsuppdrag som ar-
betsmarknadsminister efter påståenden 

>> ARBETET MED VÅRT 
PROJEKT I GÄVLE ÄR 
LOVANDE, MEN NU HAR 
VI INTE FINANSIERING 
TILL ATT STARTA VERK-
SAMHET DÄR. FÖRST 
MÅSTE VI MINSKA VÅRA 
SKULDER <<

om att han ska ha köpt sexuella tjänster 
under 2010.

LITTORINS SAMARBETE med Patrik 
Brinkmann och hans val att gå med i 
Wiking Minerals styrelse skapade ram-
askri i svensk media, och Littorin tog 
starkt avstånd från Brinkmanns politiska 
åsikter. Littorin skrev i ett mejl till Dagens 
Media att han och Brinkmann hade gått 
i parallellklass på högstadiet, men att de 

inte hade mer kontakt än så. I dag är 
Littorin bosatt i London och förtegen 
att prata om sin tid som styrelse-
medlem hos Wiking Mineral.

– Jag har lämnat styrelsen för 
Wiking Mineral, jag får be dig att 
prata med någon annan ur styrelsen, 
skriver Littorin i ett mejl vid frågor 
om hans tid inom styrelsen.

EN AV DEM SOM lånat pengar till 
Wiking Mineral är Brinkmann. Han 
lånade företaget över en miljon kronor 
som stöd i företagsrekonstruktionen. 
Företaget vill inte tala om Brinkmanns 

relation till Wiking Mineral.
– Vi kan inte kommentera våra enskilda 

aktieägare. Just nu är situationen är all-
varlig och det fokuserar vi på. Skulderna 
måste minska och vi vill få företaget att 
överleva, säger Therese Hägglund

WIKING MINERAL ÄGER 21 procent i ett 
annat företag som fokuserar på min-
eralbrytning. Företaget heter Havilah 
Mining och är grundat samma år som 
Wiking Mineral och av samma ägare, 
Patrik Brinkmann. Wiking Mineral har 
dock inte fått någon större utdelning av 

Illustration: Retriver Business
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Leif Sjöström går och plockar i trädgården tillsammans med 
sin fru, Annelie. Det är söndag, löven från björkarna börjar 
täcka uppfarten med sin brungula nyans. Höstens kyliga 
vindar har kommit till Brunnsvik.  

- Ni kan sätta er på altanen, så slår jag på infravärmen. 
Då slipper ni frysa, säger Annelie.

Leif är inte arg, 
bara besviken
HAN VÄRNAR OM VATTNET OCH VARNAR FÖR GRUVAN

i sätter oss i en 
inglasad altan 
där blommor-
na täcker den 
gröna husväg-

gen. Egna odlingar av paprikor 
och tomater pryder gästhusets 
entré, som står en bit bort. 
Stora krukor med lila blommor 
står uppradade på trappstegen 
upp mot stora huset.

– Det är Annelie som mesta-
dels står för trädgårdsarbetet, 
jag är inte lika intresserad, 
säger Leif och slår sig ner i en 
av stolarna som står på alta-
nen.

Annelie erbjuder 
sittunderlag så vi 
slipper frysa, in-
fravärmen tar sin tid 
att bli varm.

Brunnsvik är en by som är 
belägen några kilometer bort 
från Forsbacka, väst om Gävle. 
Leif och Annelie Sjöström är 

några av dem som är bosatta 
året runt i byn. De har ägt sin 
tomt i 45 år och har ännu inga 
planer på att lämna Brunns-
vik. Men som det ser ut kan 
Brunnsviks framtid komma att 
ändras inom några år.

– Ja, blir det en gruva här så 
kommer vi ju bli direkt påverk-
ade av det. Vi kommer att leva 
i ett inhägnat helvete kan man 
säga, säger Leif med blicken i 
bordet.

en gruva som eventu-
ellt kan bli verklighet i 

Forsbackaområdet kommer 
att ligga en kilometer från 

Leif och Annelies hus. Gru-
van kommer att förstöra deras 
vardag, förstöra naturen och 
förstöra det mest värdefulla de 
har: deras vatten.

– Jag är engagerad i det här 
just på grund av vattenfrågan. 
Det handlar om grundvat-
tnet och Storsjön för min del. 
Förutsättningen för att vi ska 
bo här, och för alla andra här, 
är att vi har rent vatten att 
leva på. Skulle en gruva öp-
pnas kommer vattnet att bli 
förorenat, men det är bara en 
faktor av många. Vi kommer 
drabbas av bullret, vibration-
erna från sprängningarna och 
dammet som kommer yra från 
gruvan. Men det som kommer 
drabbas värst är vattnet. Det 
kommer att förstöras, säger 
Leif.

eif Sjöström är aktiv i 
föreningen Fastighetsägar-

nas Arbetsgrupp, den sträcker 
sig från Bovik till Forsbacka, 
med folk från området som 
kan tänkas bli påverkade av 
gruvan. Föreningen startades 
som en gemensam arbets-
grupp, men på senare tid har 

gruppens 
splittrats 
på grund 
av olika 
åsikter.

– Det var några stycken som 
bröt sig ur gruppen och starta-
de egna motståndsgrupper på 
grund av att vi tyckte olika. Det 

är ingen osämja mellan oss utan vi håller kontak-
ten, men vi kan olika saker om man säger så och 
vill göra motstånd på olika sätt.
Annelie avbryter sitt trädgårdsarbete och erbjuder 
en kopp kaffe. Infravärmen börjar sakta värma mot 
ryggen.

Leif fortsätter och berättar att föreningen inte är 
en officiell grupp och att de inte fokuserar på djur- 
och växtfrågorna. Men man har ändå åstadkommit 
mycket för att informera om gruvans konsekven-
ser. Kommunens bygg- och miljönämnd har varit 
i Brunnsvik och blivit informerade av föreningen. 
Inom föreningen tror man att kommunpampar-
na inte vet hur verkligheten ser ut om de sitter på 
kontoret och diskuterar.

– Vi ville visa dem skogen och sjön och berätta 
om konsekvenserna om gruvan. Tjänstemännen i 
kommunen vet inte hur det ser ut här, de vet inte 
hur vi kommer påverkas av gruvan. Jag har varit 
besviken på kommunen, men nu är jag mer posi-
tivt inställd. Förut har de inte velat prata med oss. 
De har knuffat undan oss och hänvisat till andra 
instanser, 
men nu 
har de 
faktiskt 
varit 
här och 
lyssnat på 
oss.

Leif tar 
tag i kop-
pen med 
rykande 
varmt 
kaffe och 
värmer 
händerna.

– Det är 
ett jäk-
la stort 
bekym-
mer att 
kommunen 
inte vet om vad som kommer hända här ute. När 
kommunen var här ute så visste tjänstemännen 
inte om saker som de bör veta. Kommunen ska väl 
ändå finnas till för oss? Det är ju de som ska ställa 
upp och informera oss. Nu känns det tvärtom. Det 

är vi som informerar dem om gruvan och konse-
kvenserna  med den eftersom de har svarat oss med 
okunskap. Det är käpp rätt åt skogen, det känns 
inte alls bra.

eif har varit en föreningsmänniska i över 50 
år. Att ta strider och stå för sin sak är ingen 

nyhet för honom. I sitt arbetsliv som elektriker 
var han engagerad i facket och han har varit med i 
Brunnsviks Samfällighetsförening sedan 1969. Han 
är född och uppväxt i Sandviken, två mil väster om 
Brunnsvik.

– Man kan väl kalla mig för en föreningsmänn-
iska då jag har hållit på med det i nästan hela mitt 
liv. Jag har varit med i olika föreningar sedan 50 
år tillbaka, det här är inget nytt för mig. Vi blev 
bofasta i Brunnsvik 2001, innan dess har jag varit 
Sandviksbo i hela mitt liv. Jag föddes 1944 i Sand-
viken, men jag fick gå med 43:orna i skolan, säger 
han och ler stolt. 

Leifs leende går snabbt över till en seriös min när 
han talar om den erinran han skrev tillsammans 

med före-
ningen 
till Berg-
staten. I 
skrivelsen 
yrkar 
man på 
de konse-
kvenser 
som gru-
van skulle 
föra med 
sig. Vat-
tnet kom-
mer bli 
förorenat 
och 
miljön 
drastiskt 
påverkad.
 

Han är 
besviken 

över det faktum att ingen har informerat de boende 
i området om gruvans konsekvenser, all informa-
tion har föreningen samlat ihop själv.

– Ingen har varit här och pratat om en eventuell 
gruva, och vad det skulle föra med sig. Kommunen 

UPPRÖRD. Leif oroar sig för vad som kommer hända med vattnet om gruvan öppnar i Forsbacka.
>> VI KOMMER LEVA I ETT INHÄGNAT 
HELVETE <<

V
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har vi själva bjudit in. Varken 
länsstyrelsen eller företaget har 
varit här och pratat med oss. 
Vi har försökt att prata med 
företaget, men det har varit 
omöjligt. Det som oroar mig är 
risken att företaget kanske går i 
konkurs när de har startat gru-
van. Då lämnar de ett elände 
efter sig och miljön är förstörd 
för alltid.

Annelie fyller i och påpekar 
att även om företaget inte går 
i konkurs kommer naturen att 
vara förstörd när de lämnar 
området. Hon ställer fram ett 
fat med äppelkakor och erb-
juder fika. 

Nu hettar infravärmen mot 
nacken.

eif känner sig besviken 
över hur kommunen 

resonerar, men även hur 
folket i Brunnsvik agerar. 
Eller, rättare sagt: inte agerar. 
Enligt honom är det många 
som vet om att en gruva kan 
bli verklighet, men att det 
inte är lika många som förstår 
allvaret med det. Redan nu 
har det blivit konsekvenser 
för Brunnsviksborna, innan 
gruvan ens är bestämd för att 
verkliggöras.

– Alla här vet om att en 
gruva kan bli verklighet, men 

de förstår inte konsekvenser-
na med den och de gör inget 
åt det heller. Det är väl mest 
det jag är besviken över. Det 
finns ett hus till salu här, som 
har varit det under en längre 
tid, men folk vill inte köpa det 
innan man vet om det blir en 
gruva eller inte. Redan nu har 
det blivit konsekvenser för oss, 
och då har gruvan inte ens 
satt igång. Vi vet ju inte heller 
om det blir så, nu kan vi bara 
vänta.

et är Bergsstaten som 
ska ge ett beslut på den 

bearbetningskoncession som 

företaget har lämnat in till 
myndigenheten. Beviljas 
koncessionen betyder det att 
företaget får rätt till marken, 
och då kommer ärendet att 
sedan tas upp i domstol. Om 
även domstolen ger ett god-
kännande kommer gruvan att 
verklighet, och då befarar Leif 
att skogens natur och storsjöns 
vatten går förlorade. 

ör ett år sedan ställde 
kommunen miljökrav 

på de boende i Brunnsvik att 
avloppsbrunnarna måste bli 
bättre. Kommunen menade 
på att avloppen måste bli mer 
miljövänliga och detta har ko-
stat Brunnsviksborna mycket 

pengar, som man nu anser vara 
kastade i sjön.

– Det är ju helt åt helvete. 
Det har vi framfört till kom-
munen. Vi har lagt nära 4,5 
miljoner kronor på nya av-
lopp för att det ska följa deras 
miljöregler. Men när ett företag 
vill hit och bryta mineraler, 
förstöra miljön och förorena 
storsjön så välkomnar man 
dem. Kommunen tar ingen 
hänsyn till oss och de ställer 
inga krav på företaget. Det är 
bedrövligt. Det känns riktigt 
onödigt att ha lagt alla dessa 
pengar på nya avloppsbrunnar 
som kan förstöras via en enda 
sprängning från gruvan. Men 
vi värnar om Storsjön ändå. 

Jag vill ju att mina barnbarn 
och barnbarns barn ska kunna 
bada i sjön och fiska gös. Vårt 
barnbarn är väldigt fiskein-
tresserad redan nu, och förore-
nas Storsjön så... Ja, det är inte 
bra.

i sitter i Leifs bil på väg ut 
mot det planerade områ-

det, på sidan av vägen ser man 
träden ligga på marken i stora 
kalhyggen. Vägar upp i skogen 
har redan gjorts för de stora 
borrmaskinerna. 

Leif berättar att det är ett 
perfekt lingonplockarväder 
nu, men gruvan kommer även 
att påverka det. Sprängningar 

som gruvan kommer föra med 
sig kan även att resultera i ett 
dammigt lufttäcke som kan 
hindra svamp och bär från 
växa i skogen, det tycker Leif 
är tråkigt. Fiskelivet är han 
också orolig över, men det är 
inget han prioriterar då han 
inte fiskar själv.

– Jag är inte alls fiskeintresse-
rad. Fram till några år sedan 
höll jag bara på med fyrkantigt 
fiske: fryst fisk i förpackning 
från affären, säger han och 
skrattar bakom ratten.

>> DET KOMMER INTE BLI VACK-
ERT, DET KOMMER INTE BLI ROL-
IGT ALLS, FAKTISKT <<

D

V

i kommer ut på det plan-
erade gruvområdet, Leif 

sätter händerna i jeansfickorna 
och suckar. Han nickar bort 
mot skogsdungen på andra 
sidan fältet. Där har flera hek-
tar skog huggits ned.

– Där, på andra sidan dun-
gen ska själva dagbrottet vara. 
De kommer bygga serviceom-
råde med industribyggnader, 
verkstäder, garage, matsal och 
allt de kan tänkas behöva. Det 
blir ju inte bara ett dagbrott, 
det kommer bullra och ryka 

massa damm. Skogen kommer 
självdö på grund av förorenin-
garna och det kommer inte 
växa upp ny skog heller. Det 
kommer inte bli vackert, det 
kommer inte bli roligt alls, fak-
tiskt. När vi flyttade hit visste 
vi att olika företag höll på att 
tjata om fyndigheter i marken, 
men jag trodde aldrig att de 
skulle komma till skott. Vi får 
väl hoppas att inte blir något 
nu heller.

TEXT OCH FOTO
Emma Andersson

V

>> REDAN NU HAR DET BLIVIT 
KONSEKVENSER FÖR OSS, OCH DÅ HAR 
GRUVAN INTE ENS SATT IGÅNG <<
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