
Portrattet: Kenneth Holmgren
av Lennart Thorin

Kellneth Dcll Hasse Tral1sfors sfuderar sk6rdell 1994

1924 utkom fran trycket Gustav Flinks "Bidrag till Mahnbergsgruvornas
och Kiirunavaaras mineralogi". I sin presentation av Malmbergsgruvorna
redovisade Flink fOr det 30-tal mineral som da hade antraffats och
identifiemts. Bland de sallsynta minemlen namnel· Flink datolit som bam
hade antraffats i en enda stuff fran Sofiagruvan och tungspat (baryt) av
vilket man funnit endast tva stuffer i Kung Oskar. Till mer ovanliga eller
sallsynta mineral raknalo Flink aven med gedigen koppar, grafit och rutil.
Vad 80m forefaller mest fOrvanande for en nutida liisare av rapporten ar aU
Flink noggrant skiljer mellan desmin och stilbit. Han namner aU desmin ar
mycket vanligt fOrekommande men aU stilbit ar ganska sallsynt.
Forklaringen torde vara aU det som Flink namnger som stilbit, i sjalva
verket fOrefaller ha varit heulandit.
I ovrigt har Flink varit mycket noggrann med aU ange fdtn viiken gruva i
omraadet olika mineral antraffats. Bland det otal gruvor som namnges kan
namnas Alliansen, Josefina, Selet, Kung Oskar, Sofia, Uppland, Skane,
Hermelin, Baron, Valkomman, Hertigen m.ll.
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Hexagollale kaleitkristallel; 18 em.

Flink uttalar sig berammande am de
"Iackert vingula" kalcitkristallerna fran
Hennelin och Skanegruvorna. Av be
skrivningen framgar att det i huvudsak
varit skalenoidriska kristaller han antI'a[
fat och att den \tickert vingula fargen
mestadels ra11 kristallernas centrala de
lar under det att de ut mot andarna aver
galt till att bli furglasa och vallenklara.
Bland mineral fran Malmbergsgruvorna
SOI11 idag ar kanda men sam inte Finns
omnamnda i Flinks rapport kan namnas
heulandit, apofyllit, vermicullit,
anhydrit, wollaston it och gips (bl.a
varianten selenit).
Pa I920-talet fanns det inga amatargeo
logiska fOreningar i Sverige och Flinks
uppsatser blev sakerligen kanda endast i
en begransad krets av fackman.
Mineralrikedomen i Malmberget farblev
saledes okand fOr de fiesta av ass ama
ttirgeologer anda fram till mitten av
I980-talet. Att de da aktualiserades
bland mineralsamlare tarde i huvudsak
vara en enda mans fOrtjanst, namligen
Kenneth Holmgren. Lat mig darfOr pre
sentera denne, den framste PR-mannen
fOr Malmbergsmineral.
Kenneth Holmgren fOddes den 30 de
cember 1945 och kan saledes snart fira
sin 50-arsdag. 1971 antalldes han sam
reparatar i anrikningsverket i Vitafors.
1978 sadlade han am till lastbilschauffar
for all 1991 ga over till geologiavdel-

Gul kaleit, Parta snetlba"a, 580 m nil'li

ningen sam gruvkartar. Pa grund av
ohalsa har han dock varit sjukskriven se
dan maj 1991 men har nyligen kommit i
gang sa smatt att arbeta igen. Del var un
der tiden sam lastbils- och dumperfOrare
sam hans intresse fOr mineral vaknade.
Liksom for manga andra var det Fraga
am en ren tillfallighet. Nar han en dag
steg ur bilen nere i gruvan rakade han
stoppa in handen i en liten halighet i
bergvaggen. Han fick med sig nagra
smabitar sam vid narmare betraktande
visade sig vara gula kulor. Vid denna tid
punkt var han helt okunnig am mineral
och trodde att det var ametister. Forst
langt senare fick han kJart for sig all del
ta farsta fynd utgjordes av stilbit.
Pa den har tiden, i slutet av 70-talet, var
fyndmajligheterna mycket gada. Det
fanns mangder av sprickor och hal rum
och en givande fyndplats var del s.k.
ViRi-omradel (farkortning av de sam
manslagna gruvortema Vitafors och
Ridderstolpe). Pa nivaerna mellan 450
600 meter fanns exempelvis stora hal
rum fyllda med vackra kalcitkristaller. I
dagslaget ar man f.a. ner pa 680-meters
nivan i detta omrade och det har pa nytt
baljat dyka upp en del intressanta mine
raI. Mesl ar det dock Fraga am stilbit.
Sedan intresset val var vackt sakte
Kenneth aka sina kunskaper genom all
lana backer fran biblioteket. Sam alia
vet ar det inle sarskilt lall all pa egen
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hand lasa sig till nagra djupare kunska
per. Givetvis kom detta att galla aven
Kenneth och idag sOljer han alia de fina
mineral han missade under de fOrsta sex
till atta aren. Med en suck av saknad be
rattar han bl.a. om ett drusrum pa 490
metersnivan som var fyllt med grona ok
taedrar av flusspat. Den gangen tyckte
han stufferna var fOr sma. Forst i efter
hand fick han samlarvardet klan for sig
men da var det fOr sent, drusrummet
hade sprangts bort.
Nar jag fOr ett tiotal ar sedan gjorde en
resa till Lappland kom jag att besoka en
avlagsen sIakting i Gallivare. Jag fraga
de givetvis om fyndmojligheterna i
Malmbergel. Jag hade dessforinnan irrat
omkring ganska plan lost bland varpho
garna men bara funnit en del hamatit och
apatit men ingenting av stOrre intresse.
Min sIakting funderade ett tag men pa
minde sig sedan "en lustig jakel, en kille
som heter Kenneth Holmgren och som
jobbar i gruvan". Om Kenneth beratta
des att han, nar hans arbetskamrater
hade matrast eller tog sig en paus i job
bet, i stallet for runt i gruvgangarna och
letade mineral.
Sedan jag fatt Kenneths adress sokte jag
upp honom i bostaden i Koskullskulle
samma dag. Det blev en omtumlande
upplevelse. Kenneth visade sig ha en
omfattande samling med fantastiska
stuffer av framfOrallt kalcit, stilbit och
apatit. Mitt oanmalda besok hos Kenneth
har senare resulterat i manga aterbesok
och en stimulerande och lang vanskap.
Enligt egen utsago blev Kenneth a sin
sida lika glad over att trtiffa nagon med
samma intresse fOr mineral. Bland hans
bekanta i Malmberget fanns vid den ti
den inte nagon med detta intresse. Vi
fick saledes ett omsesidigt utbyte av
derma fOrst trtiff.
Givetvis berattade jag fOr vanner och be
kanta om Kenneths enastaende samling
ar. Sedan drojde det inte lange fOrran mi
neralsamlare bade fran Sverige och ut
landet sags som flitiga besokare hos
Kenneth. En annan bidragande orsak till

/62

den stora tillstromningen av besokarna
var aven att ingrid EklOf vid ungefar
samma tid (omkring 1985-1986) blev
granne med Kenneth. Ingrid ar som be
kant en verklig eldsjal och entusiast som
livligt appladerade alia Kenneths fynd
och sporrade honom i hans samlande.
Eftersom Ingrid aven har en sallsynt for
maga att stifta nya bekantskaper drogs
samlare till Malmberget som flugor till
en sockerbil.
I dagslaget Finns val knappast nagon mi
neralsamlare som inte har nagra stuffer
Mill Malmbergel. Varefter aren gatt har
Kenneth blivit nagot av expert pa
Malmbergsmineral. Av
Malmbergsmineralen har kalciten blivit
nagot av en favorit bland samlare. Det ar
inte svart att forsta med hansyn till de
otroligt vackra och valformade vingula
kristallerna. En mer sallsynt variant ar
de stora hexagonala kristaller som dok
upp fOr nagra ar sedan. I ovrigt kan man
notera att kalciten har forekommer i en
mangd olika kristallformer och varieran
de farger, fran helt vattenklara over gult,
gratt och brunaktiga till nastan helt svar
tao Stundom kan de aven visa sig som
spok- eller fantomkristaller vilket gor
samlandet annu mer spannande.
Av ovriga mineralmaste aven namnas
stilbiten som fOrekommer ymnigt och i
de mest skiftande farger samt olika kri
stallformer. Min absoluta favorit ifraga
om stilbit ar de vackra gula kulorna och
den glansande bruna varianten. I min
samling har jag aven en svagt rosafargad
variant av stilbit.
Flusspat har antraffats i en sallsynt
vacker, mork gron farg men fOrekommer
ocksa i andra farger bl.a. i en bla variant.
Apatit i kristallfonn ar fOrhallandevis
vanligt och fargerna ar oftast olika nyan
ser i gront och gull. Kenneths stOrsta
apatitkristall mater 25 x 10 em. Vid na
got tillfalle har antrtiffats perfekta kris
taller av selenit vuxna pa och bland kal
citkristaller. Av andra, mer ovanliga mi
nerai, kan namnas roda och grona sma
bergkristaller samt anhydrit och vermi-



Sommarefl 1989, Kenfleth, Ingrid och Per

cull it.
De gula kalcitkristallerna hailer Kenneth
sjalv som det vackraste mineral han fall
fram fran grllvan. Nagra andra av hans
favoriter ar de grana fllloritoktaedrar
som han fann pa 500-metersnivan i
Barangruvan. r avrigt har han gjort
mangder av fina fynd bland vilka kan
namnas apatit, albit, apofyllit, bergkri
stall, helilandit, hornblancle, kopparkis
etc. etc. Totalt rar del sig om ell 40-tal
olika mineral varav c1e fiesta i kristall
form.
Som ytterligare hobby vicl sidan av mi
neralsamlandet, ar Kenneth en ivrig och
framgangsrik tradgardsodlare. Kommer
man upp sommarticl ar det en frajcl att
bese hans kakstradgard. En tredje hobby
ar mllsik och sjalv spelar han gitarr till
husbehov. Att tradgarclen Jigger honom
vannt om hjartat fOrstar man nar han be
rattar att hans hagsta dram ar all flytta
saderllt i Sverige fOr att fa majlighet att
aven odla frllkttracl och anclra mer var-
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mekravande vaxter. Jag trar clock att
manga amatargeologer sklille beklaga en
saclan flyttning.
Under vintern 1995 har Kenneth fatt ett
speciaJllppclrag av sin chef vid LKAB,
ett lIppclrag som han bar vara som klippt
och skuren fOr. Han skallnamligen sys
tematisera och komplellera bolagets mu
seisamlingar av mineral. Far anclamiilet
har han fatt tillgang till en lokal i grllv
mllseibyggnaclen valjamte bolaget har
investerat i nya och flera montrar.
Framdeles kan alia intresserade fa tillfal
Ie att njllta av en sallsynt vacker samling
mineral fran Malmbergsgruvorna.
Avsllltningsvis skall jag aven namna
Kenneths narmaste supportrar, hllstrun
Agneta och barnen Martin och Kristina.
Agneta har aven hon arbetat vicl LKAB
men ar sjllkpensionar seclan nagra ar till
baka. Detta hindrar henne emellertid inte
i hennes stora hobby, som ar karsang. I
sin sangkarriar har hon f.a. fatt fOrtraen
c1et att vara kassar i Norrbottens sangar-



distrikt. Med en sangare och en gitarrist i
samma familj kan det val aldrig bli brist
pa underhallning, eller hur?
Vi, vanner och bekanta till Kenneth och
Agneta, onskar dem Iycka till och ut-

bringar en ski\! och ell fyrfaldigt hurra
for den blivande SO-aringen.

Om Flinks fyndplatser
den gjordes. I dagslaget torde de Ilesta
gruvorna vara fOrbundna sinsemellan
men hur det fOrholi sig pa Flinks tid ar
mig obekant. Nedan fOljer en fOrteck
ning over mineral och fyndorter enligt
Flinks redogorelse.
Lennarf Thorin

Faltspat:

Av Gustav Flinks "Bidrag till
Malmbergsgruvornas och Kiirunavaaras
mineralogi" framgar all han vid sill stu
dium av Malmbergsmineral hade mycket
god hjalp av overskradaren K.A.
Larsson. Med stiid av Larssons uppgifter
kunde darfor Flink mycket noggrant re
dogora fOr i vilken gruva de olika fyn-

Grafit: Sofia, Selet
Gedigen koppar: VitMors, Sofia
Molybdenglans: Hertigen
Bornit: Kung Oskar
Kopparkis: Hertigen, Vulkan, Hennelin
Svavelkis: Sofia, Dennewitz, Vulkan, Selet m.ll.
Flusspat: Kung Oskar, Vulkan, Sofia, Josefina, Dennewitz, Alliansen
Bergkristall: Kung Oskar, Josefina, Skane, Hermelin, Hertigen
Korund: Baron
Jarnglans: (som tavelformade kristaller) Kung Oskar, Josefina
Magnetit: (i kristallform) Sofia
Rutil: Sofia (av Flink betecknad som sallsynt)
Kalcit: Hennelin, Skane, Vulkan, Sofia, Selet, Uppland, Kung Oskar,

Josefina
(mikroklin, ortoklas och albit) Kung Oskar, Associationen,
Sofia, Valkomman, Josefina, Selet

Pyroxen: Selet, Sofia
Hornblande: Sofia, Josefina, Kung Oskar, Selet, VitMors, Centralschaktet
Skapolit: Kung Oskar, Sofia, Selet, VitMors
Sillimanit: Hertigen, Valkomman, Baron, Hermelin, Josefina
Datolit: Sofiagruvan (endast antraffad i en enda stuff)
Epidot: Selet, Centralschaktet, Kung Oskar
Turmalin: Hermelin
Desmin: Selet, Sofia, Kung Oskar, VaIkomman, Alliansen, VitMors
Stilbit: Selet, Centralschaktet, Valkomman, Kung Oskar, VitMors
Chabazit: Selet, Vulkan, Sofia, Kung Oskar
Titanit: Hertigen, Kapten, Selet, Kung Oskar
Apatit: Valkomman, Josefina, Selet
Baryt: (endast tva slllffer) Kung Oskar
Biotit och muskovit saknar angivelse av fyndplats.
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Stilbit:

Chabazit:

Hamatit:
Magnetit:
Apatit:

Pyrit:
Kopparkis:
Apofyllit:
Albit:
Mikroklin:
Flllsspat:
Helliandit:
Hornblande:
Selenit:
RlItil:
Bergkristall:
Epidot:
Anhydrit:
Molybdenglans:
Gips:
Vermieulit:
Skapolit:
Sillimanit:
Wollastonit:
Asbest:
Klorit:
Granat:
Titanit:

Egna mineral fran Mahnberget
Kalcit: Mangder av olika kristallformer oeh olika farger

(vit, gul, ofargad m.Il).
Flera olika kristallfonner oeh olika fargvarianter
(ofargad, vit, gul, brun oeh olika nyanser mellan dessa fargeI')
Smarre kristallvariationer men framst en mangd olika
farger (ofargad, gul, brun, vit, gronaktig)
Mest i kornig form men aven massiv med ett par kristallytor
Perfekta blanka kristaller
Bade i kompakt form oeh som kristaller i fargerna
gront oeh gult samt en nastan glasaktig variant.
Bade kompakt oeh som kristaller
Vaekra sma kristaller
Sma fina kristaller
Sma men hogglansiga kristaller
Forhallandevis sma kristaller
Vaekra morkgrona, bla oeh ofargade kristaller
Fina sma kristaller tillsammans med stilbit oeh ehabazit
Bl.a. en decimeterlang kristall
Perfekta kristaller tillsammans med kalcit
Invuxen som plattor i magnetitmalm
Vanligl mineral men ingen toppkvalitet
Sma vaekra kristaller
Som violetta massor
Bladiga rosettformade kristaller
Som sma buketter tillsammans med bl.a. kvarls oeh epidot
Gragrona bladpackar
Kristaller men av dalig kvalitet
I sedvanlig stanglig form
Vanliga fibriga massor
Omvandlad homblande
Gravit massa
Sma ljusbruna (Almandin?)
Kristaller

ROMANIA AKSJONENI
Ta med din gamle fiskesnelle, og du far i
bytte mineraler fra Romania.
Stein har fatt inn en god del stuffer, og
aile som kommer tidlig pa l¢rdagen far
garantert mineralene med en gang.
Aksjonen begynner ved apning av messen
pa I¢rdagen. Ikke tidligere!
Bytte-system skal vrere absolut rerlig:

loddtrekning skal bestemme hvilken stuf
fer du far! I samsvar med kvalitet av snel
le(ne) far du en eller Ilere lodder. Nar vi
gar tomme for mineraler, rar du kvittering
og du far tilsendt mineralene senere. Les
mer om aksjonen i Stein nr. 1/1995, side
32!
RW
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