Suder-Mattesstatyn

Minneskullen
vid sjösta

Suder-Mattes staty
I slutet av 1500-talet ansåg Hertig Karl att obygden skulle odlas
upp. I Finland rådde nöd i det s.k. klubbekrigets skugga och många
svedjebrukande finländare slog sig därför, mot vissa förmåner,
ner i trakten kring Dalkarlssjön för att bryta mark. 1642 fick de av
Bergskollegium privilegium att anlägga en hytta vid sjöns utlopp.
Dalkarlssjöhyttan kom igång 1648 och finnarna blev välansedda
bergsmän. Förföljelsen mot nyinflyttade finnar blev de förskonade
ifrån, då de betalade sitt tionde i tackjärn som skatt till Kronan. Hyttan
drevs i 200 år, la grunden till Lesjöfors järntillverkning och blåstes ner
1848, då tackjärnet från Långban var billigare.
Mattes ”Suder-Mattes” Simonsson var med och anlade Dalkarlssjöhyttans masugn, som några decennier senare blev starten för
järnbruksdriften i området. För denna bragd hedras han och de övriga
bergsmännen vid Dalkarlssjöhyttan med minneskullen vid Sjösta.
Baron Gerard de Geer var initiativtagare till
Suder-Mattes staty, som är skapad av Martti
Peitso, Helsingfors och överförd till brons
av konstgjutaren Guy Calonius, Helsingfors.
Skulpturen, med Suder-Mattes blickandes ut
över Dalkarlssjön bort mot utloppet där hyttan
byggdes, invigdes den 28 september 1963 under
högtidliga former. Den avtäcktes av Finlands
ambassadör i Stockholm, Sakari Tuomioja.
Inbjudna grevinnan Lillemor Klingspor, född
Mannerheim, lät täckelset falla med orden:

”Må Suder-Mattes i tider som stunda städse minna
om de betydelsefulla insatser som idoga finnar i
gångna tider gjort för vårt land och för denna bygd.”

Några dagar efteråt utnämndes Sakari Tuomioja
av FN till medlare på Cypern, där han föll på
sin post i fredens tjänst. En minnesplatta över
ambassadören finns söder om Suder-Mattes
staty omgiven av malmblock från Finland.

Suder-Mattes står på ett
granitblock hämtat från
Finland.

Malmsamlingen på minneskullen
Minneskullen vid Sjösta har en imponerande samling malmer från
svenska gruvor, bland annat från gruvfälten i Persberg, Långban och
Nordmark. Information om malmerna finns på blocken. Hösten
1967 utökades samlingen på Minneskullen med tre medaljonger i
brons som återger bilden av tre framstående representanter för svensk
järnhantering; Louis de Geer, Gustaf Ekman och Johan Brinell.
Louis de Geer, som har kallats ”den svenska
industrins fader”, är känd för sina insatser
inom järnhanteringen. Han startade även
en manufaktur- och textilindustri, främst i
Norrköping, och hjälpte den svenska Kronan
med lån och krigsflottan som på ett avgörande
sätt ingrep i sjöslaget vid Femern. Av Kronan
arrenderade han stora områden från Nykroppa norrut för att täcka
behovet av ved och träkol till gruvor och järnbruk.
Gustaf Ekman, som tillägnats titeln ”den
svenska järnhanteringens nydanare”, verkade
vid Lesjöfors under större delen av sitt liv. Här
utvecklade han metallurgiska processer och
införde nya ugnstyper. Framförallt utvecklade
han järnets och stålets manufakturering och
grundade i Lesjöfors Sveriges första tråddrageri och linslageri. Gustaf
Ekman utvecklade också skolan inom Filipstads Bergslag.
Johan Brinell moderniserade stålets provningsmetoder och verkade vid Lesjöfors i
slutet av 1800-talet. Här lade han grunden
till sina epokgörande uppfinningar ifråga om
stålets värmebehandling och provning. Under
ytterst blygsamma förhållanden stod han här
i en smedja och gjorde sina första härdnings- och kulprovsförsök. De
senare utvecklades sedan till en över hela världen känd och uppskattad
provningsmetod för stålet.

Malmsamlingen
För att ge besökarna mer information har blocken försetts med
nummer. Här följer uppgifter om malmerna.
Nr 1 Stripa. (Västmanland) En vacker kvartsrandig blodsten med:
Fe ca 50 % 		

P ca 0,020 %

S ca 0,002 %

Nr 2 Persberg. Det urgamla odalfältet Persberg, vars malm under lång
tid var den främsta malmen för Lesjöfors tackjärnsproduktion (jämte
Långbans), har lämnat en utomordentligt värdefull kvalitetsmalm för
svensk stålproduktion. Det är en magnetisk skarnmalm med ungefär:
Fe 55 %		

P 0,002 %		

S 0,003 %

Nr 3 Långban. Långban, världskänd för sin mineralrikedom, är en
järnmalmsgruva och Sveriges största kända tillgång av manganmalm
(braunit med en Mn-halt av ca 45 %). Järnmalmen består av en rik
magnatit med:
Fe 65 %		

P 0,030 %		

S 0,005 %

Nr 4 Nordmark. En för Filipstads Bergslag mycket viktig kvalitetsmalm
genom tiderna. För Dalkarlssjöhyttans masugn var malm från
Nordmark den dominerande malmen. Malmen är en relativt rik
blodsten. Analys:
Fe 58 %		

P 0,007 %		

S 0,012 %

Nr 5 Taberg. (Strax norr om Nordmark.) Taberg upptäcktes i samband
med att den mer lättbrutna malmen i Nordmark började sina och blev
härigenom av utomordentlig betydelse som kompletteringsmalm
för bland annat Dalkarlssjöhyttans masugn. Malmen är en blodsten.
Analys:
Fe 55 %		

P 0,010 %		

S 0,035 %

Nr 6 Finnmossen. (Ca 5 km sydväst om Nordmarks/Tabergs gruvor.)
Malmen är en magnetitmalm av hög kvalitet. Analys:
Fe 54 %		

P 0,08 %		

S 0,030 %

Nr 7 Rämsberg. Malmen spelade roll som kompletteringsmalm till
Dalkarlssjöhyttans och Rämmens masugnar. Beredde hyttmännen
mycket bekymmer på grund av sin höga svavelhalt. Analys:
Fe 45 %		

P 0,010 %		

S 0,2 %

Nr 8 Kiirunavaara. Sveriges och en av världens största tillgångar av
rik järnmalm. Malmen utgörs av en apatithaltig magnetit och delas
in i A, B, C, D etc efter successivt stigande fosforhalt. A-malmen är
en ren magnetit med 65-70 % Fe och 0,030 % P. Av svavel finns i
alla Kirunamalmer endast spår. C- och D-malmerna bryts mest och
innehåller 1,8-2 % P.
Nr 9 Kiruna. D-malm. Se nr 8.
Nr 10 Notkustvaara. Norrbottenmalm
Nr 11 Mertainen. (Öster om Kiruna.) Det är en konglomeratmalm,
en anrikningsmalm med ca 40 % Fe. Gerard de Geer initierade
provbrytning i Mertainen 1953-1955.
Nr 12 Masugnsbyn. (Öster om Kiruna nära finska gränsen.) Högklassig
malm som innehåller ca 40 % grafit och 10-20 % Fe.
Nr 13 Malmberget. Apatithaltig magnetit med ca 65 % Fe och 1 % P.
Nr 14 Malmberget. Av samma typ som nr 13 fast något fattigare, med
ca 60 % Fe.
Nr 15 Malmberget. Blodsten med 58 % Fe och 0,7 % P.
Nr 16 Freja. (Nära Malmberget)
Fe 69 %		

P 0,016 %		

S spår

Nr 17 Grängesberg. Mellansveriges största malmfyndighet. Malmen
är en rik apatithaltig magnetit. Analys:
Fe 62 %		

P 0,8 %		

S spår

Nr 18 Striberg. (Nora Bergslag) Kvartsrandig blodsten som påminner
om Stripamalmen.
Fe 52 %		

P 0,011 %		

S 0,014 %

Nr 19 Norberg. (Söder om Avesta) Ett av mellersta Sveriges största
tillgångar av kvalitetsmalm. Kvartrandig blodsten som Stribergs.
Fe 54 %		

P 0,004 %		

S 0,020 %

Nr 20 Smältarmossen. (Nära Garpenberg) Relativt ny fyndighet som
började bearbetas först på 1930-talet.
Fe 63 %		

P 0,008 %		

S 0,5 %

Nr 21 Dolomit. Långbansmalmen ligger inbäddad i en mäktig fyndighet
av dolomit. Påminner om kalksten, fast med högre magnesium- och
aluminiumhalt. Utmärkt infodringsmedel i ugnar som utsätts för höga
temperaturer.
Nr 22 Bottenrusan i Dalkarlssjöhyttans gamla masugn. Vid
utgrävningar 1962 fann man denna rusa i botten av ugnsschaktet.
Nr 23 Koppar-zink-pyritmalm från Pyhäsalmi gruva i Pyhäjärvi
socken av Uleåborgs län
Nr 24 Nickel-kopparmalm från Kotalahti gruva i Leppävirta socken
av Kuopio län.
Nr 25 Järnmalm från Jussarö gruva i Ekenäs landskommun av Nylands
län.
Nr 26 Titan-järnmalm från Otanmäki gruva i Vuolijoki socken i
Uleåborgs län.
Nr 27 Dannemora. En av världens genom tiderna främsta fyndighet
av högklassig järnmalm. Analyserna varierar särskilt i svavelhalten,
vilken ofta är hög men lätt att avlägsna. Representativ analys:
Fe 54,3 %		

P 0,006 %		

S 0,27 %

Nr 28 Bispberg. (Nära Säter) En rik och synnerligen förnämlig
blodstensmalm. Dess höga järnhalt och renhet gjorde den särskilt
lämplig som färskningsmalm i martinugnar. Analys:
Fe 67,8 %		

P 0,004 %		

S 0,001 %

Nr 29 Sirsjöberget. En komplicerad skarnmalmsfyndighet, som
uppträdde i smärre oregelbundna linser. Malmkvaliteten var hög.
Analys:
Fe 58,6 %		

P 0,009 %		

S 0,008 %

Nr 30 Finnbergsfältet. (Nära Grythyttan) Gerard de Geer praktiserade
här år 1911, vilket är orsaken till att malmblock från dessa ganska
blygsamma fyndigheter införlivats med samlingen vid Sjösta.
Fe 55,2 %		

P 0,012 %		

S 0,007 %

Nr 31 Ösjöberg. En fyndighet som påminde om det närliggande
Sirsjöbergsfältet.
Fe 55,0 %		

P 0,009 %		

S 0,09 %

Nr 32 Klacka-Lerberg. (Norr om Nora) Betydande gruvfält som varit
plats för bergsstudier och magnetiska och elektriska mätningar.
Fe 59,8 %		

P 0,014 %		

S 0,014 %

Nr 33 Timansberg. (Norr om Klacka-Lerberg) Blygsamt gruvfält med
högklassig malm, där Gerard de Geer utförde sitt examensarbete om
gruvteknik 1914, därav blocket på Sjösta.
Fe 62,0 %		

P 0,006 %		

S 0,11 %

Nr 34 Pershyttan. (Nära Nora) Betydande fyndighet, där malmen
huvudsakligen sattes på export.
Fe 52,7 %		

P 0,017 %		

S 0,004 %

Nr 35 Dalkarlsberg. (I Nora Bergslag)
Fe 61,5 %		

P 0,031 %		

Källa: Minneskullen vid Sjösta (1968).

S 0,006 %

Hitta hit

Från rv 26: sväng in vid viadukten i Lesjöfors, följ de Geersgatan och
skyltning mot Sjösta och Dalkarlssjön (se röda pilar).
Minneskullen nås även genom att följa Sjöstabacken förbi slalombacken
i Lesjöfors (gångväg, se gröna pilar).

Lesjöfors El-jour

