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ABSTRAKT 

 
 
 

I denna uppsats har vi studerat och analyserat tillkomsten, driften och avvecklingen av Kengis 

bruk i Norrbottens län. Brukets verksamhet består av en 300 årig historia, från 1643–1932 

med varierande produktion. Det övergripande syftet med denna uppsats var att studera varför 

Kengis bruk anlades och varför den avvecklades. Vilken betydelse naturtillgångarna, statens 

politik hade för bruket och människorna i Tornedalen. Vi valde även att jämföra 

stångjärnsproduktionen med ett annat norrbottniskt bruk, Meldersteins bruk för att kunna 

värdera Kengis bruks produktion i förhållande till det andra bruket.  Genom litteraturstudier 

har vi studerat denna periods utveckling i Tornedalen, då när järnbrukens tillkomst i 

Norrbotten var aktuell. Resultatet visar att trots bruken efter stora ansträngningar, 

förväntningar och frikostiga privilegier kan ses som ett misslyckande. Däremot har 

Norrbotten idag en väl framstående gruvnäring som faktiskt tog sin början under denna 

tidsepok som vi studerat.  
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1. INLEDNING 
 
Kengis är idag en liten by ca fem kilometer öster om Pajala. Det var här vid denna 

vildmarkens väldiga kraftkälla som Europas nordligaste järnbruk tog sin början i mars 1643. 

I forna dagar brusade forsen endast för ödemarkens troll och lappar och för enstaka bofasta 

som redan hade hunnit färdas till avlägsna vildmarker. Vid Kengis forsar Torneälven, där den 

delar sig i flera grenar vilket ger ett mäktigt intryck, längre ner går flödena ihop från 

Torneälven och Muonioälven. Området kring forsen omgärdas av grönskade ängar med den 

vackra vita herrgården från 1804, bruksmagasinet med sitt klocktorn som idag inrymmer ett 

café. Bruksnäringen har lämnat kvar tydliga spår från den gamla kyrkplatsen där Pajala 

socken kyrka en gång stod, dels kyrkogården med något så ovanligt som ett gravhus men även 

marknadsplatsen där varuutbyten för brukets eget folk och tillresande en gång skedde.1 

 

Det norrländska klimatet, de långa avstånden och den väglösa bygden var ett stort hinder för 

bruksnäringen, trots detta övervägde de goda förutsättningarna i form av skog, Torneälvens 

vattenkraft och järnmalmsfyndigheterna för järnbrukets uppkomst.2  

 

Bruksägarna Bröderna Momma hade förväntningarna att åstadkomma en bygd lika 

blomstrande som landet kring Rhen och Maas, med ett smidescentrum jämbördigt med 

Liége.3 Långväga herrar ända från Tyskland och Holland lockades upp till lappödemarken för 

att ta sig an verksamheterna. De uppmuntrades av den merkantilistiska staten och fick 

fleråriga förmåner från staten eftersom efterfrågan var stor på naturrikedomar.  

 

Följer man Kengis bruks historia får man också en inblick i hur Sverige har förändrats genom 

seklerna, hur gruvnäringen har fortsatt att utvecklas i Norrbotten till att idag vara en av de 

mest betydande näringarna i landet. 

                                                
1 Lundholm, s 55, 1983 
2 De Geer, s 13, 1967 
3 Kummu, s 55, 1997 
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1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka varför Kengis bruk anlades och varför den 

avvecklades. Hade naturtillgångarna någon betydelse för detta? Hur påverkade statens politik 

verksamheten och levnadsförhållandena för människorna kring bruket under denna tid. Vi har 

även valt att jämföra stångjärnsproduktionen med ett annat järnbruk i Norrbotten, 

Meldersteins bruk, under samma tid, för att kunna se hur stor Kengis bruks produktion var i 

förhållande till det andra järnbruket. Melderstein bruk valde vi för att det var det andra bruket 

som uppkom i Norrbotten efter Kengis bruk och hade liknande förutsättningar. 

 

1.2 Avgränsningar 
 
Uppsatsen avgränsas till tidsperioden från att Kengis Bruk startades 1643 och fram till dess 

nedläggning 1932. Vi har lagt tyngdpunkten på tiden 1644-1820 då Kengis verksamhet var 

som störst. Tiden efter detta har vi beskrivit översiktligt eftersom bruket endast bedrev 

manufakturtillverkning och husbehovssmide fram till år 1932. Geografiskt har vi valt att 

begränsa oss till området kring Torneverken, det vill säga området från gruvan i Svappavaara 

i norr till bruket i Svanstein i söder. Meldersteins bruks produktionsresultat har vi studerat för 

att kunna jämföra i vilken omfattning stångjärnproduktionen var i jämförelse med Kengis 

bruk. Ekonomiska aspekter har vi inte valt att analysera.  

 

1.3 Metod och material 

Metoderna vi använt oss av är en kvalitativ och komparativ litteraturstudie. Tyngdpunkten av 

den kvalitativa analysen har varit studier av Kengis bruk. Vi har även läst litteratur om 

Sveriges politiska och sociala förhållanden under den aktuella tiden, samt om de förhållanden 

som då rådde i Tornedalen. Vi har undersökt det politiska förhållandet och de sociala 

förhållanden som rådde under denna period för att se om det påverkat driften, samt för att få 

en bättre förståelse för hur verket utvecklats i produktionsresultat och skötsel. 

Litteraturstudien har vi bedrivit genom att ta del av tillgänglig litteratur och genom detta fått 

en uppfattning om hur Kengis bruk byggts upp och utvecklats. 
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Den komparativa metoden utgör en jämförelse av stångjärnsproduktionen mellan två likartade 

bruk för att få en uppfattning om storleken av Kengis bruks produktion. 

 

1.2 Material och källkritik 
 
Litteraturen vi använt oss av har främst bestått av böcker där ofta bearbetning av andra 

skrifter gjorts. I litteraturen har vi också hittat och indirekt undersökt utdrag ur Riksarkivet 

(RA) i Härnösand: I form av Momma-Reenstierne-samlingen vol 71, Bergsverkshandlingar 

vol 40-42, Kammararkivet (KA) samt Kontrakter. Från Bergs- och kammakollegiernas arkiv 

(BKA):Brev och supliker samt Bergverksrelationer. Vi har haft telefonkontakt med 

Riksarkivet i Härnösand samt fått vissa uppgifter bekräftade. Källmaterialet trovärdighet kan 

betraktas som relativ hög eftersom författaren har återgivit likartade uppgifter från det 

ursprungliga källmaterialet, och tolkat dessa lika. Uppgifterna verkar vara väldokumenterade 

och samstämmiga men däremot finns en risk att uppgifterna bygger på varandra eftersom 

författarna kan ha tagit del av varandras källor. Det har varit svårt att hitta källmaterial som 

visar bruksbefolkningens levnadsförhållanden, vilket bidragit till att vi inte fått en rättvis bild.  

 
Petrus Norbergs bok Forna tiders järnbruk i Norr- och västerbotten handlar om 

bergshantering i Norrbottens län. Boken är skriven 1958 och de mesta materialet är hämtad ur 

Riksarkivets handlingar. Boken ger en bra beskrivning av Torneverkens historia och 

utveckling. Tabeller finns över tillverkning och är i jämförelse med andra tabeller i Asplunds 

bok inte helt överensstämmande. Från Nasafjäll till SSAB, Järn-och gruvhantering i 

Norrbotten under 300 år av Staffan Hansson. Det är en beskrivning över alla norrbottniska 

bruk och deras utveckling. Boken följer upp från det första bergsbruket till dagens stora 

stålindustri i Norrbotten samt hur de påverkats av de ekonomiska och politiska besluten i 

omvärlden. Boken har även siffror över produktionsresultaten hos de olika norrbottniska 

bruken. Maria Kummu, Gruvor och bruk i Norr, 1997, Kummo ger en omfattande bild över 

bruken och dess verksamhet. Denna sammanställning beskriver de platser som betytt mycket 

för gruv- och brukshistorien i norr och boken ger den utförligaste beskrivningen över hur 

arbetarna vid bruket levde under denna tid. Hugo Tenerz, Ur Norrbottens finnbygd och dess 

tidiga historia samt den svenska infiltrationen i övre finnbygden under 1600-1700 talet, 1962, 

beskriver hur folket flyttat i Nordkalotten. Tenerz har genom sin forskning om språket kunnat 

förklara anskaffningen av arbetskraft i Kengis bruk. 
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Tornedalens historia del II, från 1600-1809 är ett grundläggande regionalt historieverk skrivet 

1993. Nils Slunga, Kjell Lundholm, Göran Blomberg, Kennet Awebro, Ilkka Teerijoki, Phebe 

Fjällström, Ilkka Mäntylä, Erik Tobé, Jorma Karman och Eero Vähä. Boken har gett en god 

kännedom om hur Tornedalen utvecklats under järnbrukens tid och beskriver statens påverkan 

på Tornedalens kommuner och befolkning på många olika områden. Övre Norrlands historia 

III, utgiven av Norrbottens och Västerbottens läns landsting har gett goda kunskaper om 

historien.  

 

Norrbottens läns hembygdsförening har gett ut många årsböcker där författare har beskrivit 

bergsbruken i norr. I Norrbotten 1940 har Erik Brännman beskrivit Hur världens nordligaste 

järnbruk kom till. I Norrbotten 1947 har Melvin Bergman skrivit om lappmarken i artikel En 

lappmarks by fyller 300 år. I tidskriften från 1923 har Henrik Wennerström skrivit De gamla 

Kengisverken under deras första tid som ger uppgifter om antal arbetare i Kengisverken 

Historiskt tidskrift 1911, Bröderna Momma-Reenstierna, Ett bidrag till den svenska handelns 

och industriens historia på 1600-talet, av Per Sondén. Han blev intresserad av Kengisbruks 

ägare då han varit sysselsatt på Riksarkivet. Han har haft tillgång till rättsprotokoll, 

korrespondens med utländska köpmän, avskrifter av privilegier, affärs-och processhandlingar. 

 

Bror Muotka, Glimtar ur Övertorneå sockens tidigare historia, 1996, har forskat om bygdens 

historia och ger en god beskrivning över Övertorneå kommuns historia och dess bosättning. 

Östen Groth har skrivit Norrbottens historia del 1, där han gjort en sammanfattning av 

Sveriges och länets historia. Groth har genom sin folkrörelseförankring kunnat beskriva detta 

på ett övergripande sätt, han har berört de flesta områdena överskådligt, vilket gett en 

lättfattlig bild över historien. Gunnar Ahlström, har skrivit en krönika De mörka bergen som 

skildrar de lappländska malmfältens olika öden på ett skönlitterärt sätt. Nyström. M 1993, har 

skrivit en avhandling Om Bottniska handelstvånget och behovet av ny forskning ger en bild 

över de statliga regleringarna över handeln i Tornedalen vilket folket och Kengis bruk blev 

drabbade av. Gerard De Geer var en riksdagsman och styrelseledamot i bolaget NJA. I 

Norrbottens järnverk har han beskrivit hur järnbruket i norr kom igång.  Han har gett en 

inblick i företagets tillkomsts historia och beskrivit problematiken kring järnbrukens 

verksamhet. Tornedalica nr 5, 1968 består av samlingar, vars Övertorneå sockens utveckling 

beskrivs. Privilegiebreven finns utförligt citerade i boken. 
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2. Statens påverkan på järnbruksutvecklingen i Tornedalen 
 
I detta kapitel beskrivs hur statens merkantilistiska politik påverkade kolonisationen i 

Tornedalen, samt dess strävan att tillvarata naturtillgångarna. Därigenom kom 

bruksverksamheten igång som följdes av en befolkningsökning i området. Statens politik 

inverkade också på levnadsförhållandena genom regleringar i handel och skatter, men av även 

krigen som fördes.  

 

2.1 Merkantilismen  
 
Under stormaktstiden, 1611-1721, befann sig Sverige 72 år i krig. Viktiga mål för 

utrikespolitiken var försvar mot erövringar från grannländernas sida och försvar av den 

lutherska läran. De många krigen krävde en god tillgång på rikedomar. Den ekonomiska 

politiken under stormaktstiden präglades av merkantilismens idéer som var ett nytt 

ekonomiskt tänkande. Det innebar att staten skulle pengar och ädla metaller bli ett bevis på 

stor rikedom och för att detta skulle uppnås skulle exporten vara större än importen. Så 

mycket som möjligt av de inhemska råvarorna skulle förädlas inom landet. De främsta 

svenska råvarorna vid denna tid var järn och koppar. Staten satte in privilegier4 och stöd till 

all slags verksamhet som kunde bidra till en positiv handelsbalans. För att nå merkantilismens 

mål använde man sig av: 

 

♦ Skyddstullar som hindrade importen. 

♦ Landets egen produktion premierades. Tillgången på arbetskraft skulle vara god,  

arbetskraft importerades, barnarbete tilläts och lönerna hölls nere.  

♦ Handelskompanier fick privilegier. 

♦ Kolonisation av ödebygd eller av andra länder.5 

                                                
4 Privilegier: Tillåtelse att bedriva bergshantering med en mängd förmåner från staten 
5 Samuelsson, s 105,154, 2003 
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2.2 Kolonisationen och dess verkningar 
 
Redan tidigt söktes malm i Norrbotten. ”Pärlsökarna och diamantletarna” som avlönades av 

staten, kunde hitta myrmalm eller sjömalm. När silverfyndigheten på Nasafjäll upptäcktes 

1634 blev förhoppningarna stora om de ”svenskes Väst-Indien”. Det var ett hastigt projekt 

som snabbt skulle ge Sverige silverrikedomar och hjälpa den ansträngda ekonomin i landet.6  

I merkantilismens anda var det tillåtet att använda sig av hårda metoder mot arbetskraften, 

nöd ansågs öka lusten att arbeta. Samerna var tvingade att delta med sina renar och sköta den 

långa transporten till och från gruvorna. De var de enda som kunde färdas uppe på vidderna 

och därför skulle samerna tas tillvara och göra dem till rikets lojala undersåtar, ansåg den 

dåvarande landshövdingen för Västerbotten, Johan Graan. Det skulle vara ordning på 

bosättning och rikstrohet vilket var en av anledningarna till att nybyggarnas inflyttning skulle 

underlättas.7 År 1673 infördes Lappmarksplakatet som innebar att kolonisationen måste 

uppmuntras dit där fyndigheterna låg. Nybyggarna erbjöds 15 års skattefrihet och frihet från 

krigstjänst. Staten ville sammankoppla landets befolkning genom mission och samekyrkor, 

men givetvis även få kontroll över handeln och därigenom få skatteinkomster. I Tornedalen 

bosatte sig bondebefolkningen vid älvdalarna. Trakterna var glesbefolkade, men under 1600-

talets början stabiliserades den fasta befolkningen i Övertorneå sockens norra delar. I Pajala 

området fördubblades gårdsantalet under 1607-1630, de spred sig nordväst mot Tärendö och 

Junosuando som var precis under Lappmarksgränsen. Nedertorneå området utvecklades 

fortare, en anledning var närheten till staden Torneå. 8 Den lilla bruksbefolkningen vid Kengis 

bruk var cirka 150 personer under Brödernas Mommas tid. En brukspredikant anställdes dit 

och kom att senare underlätta bildandet av Pajala annexförsamling 1725. 9 På detta sätt kom 

nybyggarna till Tornedalen med statens hjälp och under merkantilismens syften.  

 

 

 

 

                                                
6 Samuelsson, s 87, 2003 
7 Ahlström, s 10, 1966 
8 Muotka, s 18, 1996 
9 Olofsson, s 456, 1974 



 10 

2.3 Järnbruken 
 
Sverige var framgångsrikt inom bergsbruk och hade fördel till skillnad från andra länder i 

Europa genom den goda skogstillgången. Vid bearbetning av malmen krävde masugnarna10 

och hammarsmidet stora mängder träkol. Sverige hade gott om rik järnmalm och i stor 

utsträckning lättåtkomligt. Landets järnmalm var till en del mycket högtstående i kvalitativt 

avseende, det goda ryktet berodde delvis på tilltron till de så kallade järnvräkarnas11 arbete 

och det goda ryktet för järnet står sig än idag. 12 

 

Under mitten av 1600-talet stod järn och koppar för cirka 80 % av all svensk export. Senare 

delen av 1600-talet vann järnet till förmån för kopparn i export. Järnhanteringen kom att bli 

den största och mest expansiva satsningen i Sverige under denna tid.13 Vidareförädlingen av 

järnet inom landet var nu viktig enligt merkantilismens ideologi. Verksamheterna drevs privat 

med många olika privilegier från statens sida (se bilaga 1 och 2). Staten bedrev en 

kartläggning av Lappmarkerna för att hitta nya fyndigheter. Bergskollegiumet14 gav order om 

att understödja alla bergsverk, nya som gamla. I områdena kring Torneå hittades små 

fyndigheter som staten var mycket intresserad av. Man ville sprida järnhanteringen över stora 

områden och en stor fördel för de områdena var om de dessutom hade farbara vattenvägar för 

transporter. Inte heller var den ännu glesa befolkningen något hinder som kunde driva upp 

kostnaderna vid skogsanspråken och de få bosatta inkräktade jämförelsevis lite på skogen. Det 

nordiska klimatet ansågs inte heller som ett hinder utan tvärtom underlättades transporterna 

till lands vintertid.15 

 

Bergsnäringen kom att med Torneverken sätta sin prägel på arbetsliv, landskap och 

bebyggelse. Vid bruket växte en ny bebyggelse upp, där arbetarbostäder klungade sig kring 

industribyggnaderna. Ända sedan upptäckten av silvermalmen i Nasafjäll var förväntningarna 

på centralt och lokalt håll att Norrlands inland skulle kultiveras, uppodlas och befolkas genom 

en blomstrande bergverksrörelse. 16 

 

                                                
10 Masugn: Smältugn där järnmalm med tillsats av träkol som bränsle och tillsats av kalksten för slaggbildning 

smälts till tackjärn 
11 Järnvräkare: Edsvurna som kontrollerar järnets kvalité och kvantitet innan försäljning 
12 Hildebrand, s 4, 1957 
13 Stadin, s 156, 2003 
14 Bergskollegium: Myndighet för bergshantering 
15 Hildebrand, s 5, 1957 
16 Awebro, s 366 ff, 1993 
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2.4 Handel 
 
Handeln var betydande i övre Norrland sedan äldre tider. Den bedrevs främst av birkarlarna 

och varje birkarl hade ett antal samer att handla med och att beskatta. Den dominerande delen 

var skinnhandel vilket bestod mest av renskinn, ekorre, hermelin och mård. Birkarlarnas 

handel avvecklades på grund av dubbelbeskattning av deras inkomster, och togs därmed över 

av statens lappfogdar. Allmogen stod för handel med salt lax, torkad fisk, tjära, lin, med mera. 

Torneälvdal hade goda förutsättningar för handel med läget invid Bottenviken, älven med 

bigrenar som gav goda kommunikationsleder till fina fångstmarker och till Ishavskusten. 

Torneå fick stadsrättigheter 1621 dit handeln från dessa områden koncentrerades. Många 

borgare hade dessutom marknadsbodar på andra håll i Tornedalen.17 År 1636 blev det 

Bottniska handelstvånget en definitiv handelsförordning. Det så kallade seglegationstvånget 

innebar att handel endast fick ske via städerna Umeå, Piteå, Luleå och Torneå. Därifrån skulle 

borgarna segla ner varorna till Stockholm, och på tillbakavägen ta med sig de varor för priset 

av de utskeppade varorna. Ovanstående städer fanns inte i början av 1600-talet, utan bildades 

på grund av statens behov av inkomster, och nu skulle den så kallade lappmarkshandeln 

förläggas till marknaderna i dessa städer.18 Bönderna blev hårt drabbade av denna 

bestämmelse, genom att de avskars från den lönande handeln och detta innebar att bönderna 

fick ta sig 40 till 100 mil från hemorten till kusten med varorna. Borgarna for runt i 

lappmarken och bedrev olaglig handel, de samarbetade med stockholmsborgarna och 

bestämde priserna för exempelvis det nödvändiga saltet. Landshövdingen i Västerbotten var 

tvungen att införa priskontroll, eftersom ”borgarna utsögo allmogen in på bara benen, helst 

det finns ingen ordning, hur högt bonden sitt gods till borgaren avlåta skall” skrev han till 

staten i sin rapport, då staten undrade över nöden och varför skatteinkomsterna minskade. 

Förordningen gällde i 20 år trots att den fungerade dåligt i och med att krigen och de långa 

avstånden gjorde det svårt att efterfölja reglerna.19 

 

I Övertorneå socken skulle all handel ske i Torneå. Ett hot mot detta var Kenigs bruksägaren 

Grape som anhöll om inrättande av marknadsplats eller en stad kring Kengis bruk i trakterna 

där samerna fanns. Han skulle det få området att blomstra och därmed skulle staten få stora 

inkomster. Torneåborgarna såg faran till Torneås försvinnande. Detta blev emellertid aldrig 

                                                
17 Nyström, s 101, 1993 
18 Carlsson, s 188, 1992 
19 Ahlström, s 53, 1996 
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verklighet men Kengis bruk hade tillstånd att lägga upp förråd av salt, spannmål, grovt lärft20 

samt vadmal och skulle därmed betala dem som arbetade där samt samerna som skötte 

transporterna. Dessa villkor minskade Torneås handel och trots klagomål visades det på 

centralt håll ingen förståelse för Torneborgarna.21 

 

2.5 Skatter 
 

Områden kring Torneälv bosattes eftersom det var gynnsamma jordbrukstrakter för odling, 

jakt, fiske och tjärbränning. Folk kom, enligt Ternerz från öster eftersom finskan blev det 

dominerande språket.22 Birkarlarna var också av stor betydelse till kolonisationen. Det fanns 

inga utstakade gränser men Sverige ansåg området som sitt och beskattade samerna ända till 

den nordnorska kusten. Den dåvarande kungen Magnus Eriksson utfärdade ett brev år 1340 

som tillät varje kristen att bosätta sig i lappmarken och få fritt land att odla för generationer 

framåt. Härmed upphörde skattefriheten och skatten skulle nu betalas till staten. 

Bosättningarna i Lappmarkerna kunde ge staten goda inkomster. Jakt och fiske var stora 

viktiga näringar för bland annat folket som bodde i Torne älvdal. Fisket, speciellt laxfisket, 

beskattades hårt och bidrog till att hindra egendomslösa från att fiska till husbehov. 

Skattelaxen, som den kallades, ledde till att drottning Kristina gav Kengis bruk överlåtelse om 

arrende av laxfisket i Torneälven. Bruket fick närliggande socknarnas ordinarie räntor och 

utlagor som dagsverken och laxfiskearrende, allt mot att bruket skulle ersätta förmånerna 

enligt taxor och värderingar till staten.23 Detta var ett av många privilegier bruken fick för att 

underlätta driften. 

 

Birkarlahandelns tillbakagång, tillkomsten av de norrländska städerna och statens krav på 

ökade skatter minskade jaktens och fiskets betydelse som näring. Det var en medveten politik 

från statens sida och syftet var att stärka statskassan. Från självförsörjning till avlönat arbete 

vilket självfallet även bruksnäringen blev hjälpt av.  

                                                
20 Lärft: grovt textiltyg 
21 Awebro, s 366-378, 1993 
22 Tenerz, s 350, 1962 
23 Lundholm, s 162, 1993 
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2.5 Krig och knektutskrivning 
 
Under Nordiska krigen som inleddes år 1700 kom huvudmotståndaren att bli Ryssland. År 

1713 gick ryssarna in i Finland och höll det ockuperat under resten av kriget, som inföll under 

”den stora ofredens tid”. I Tornedalen var vintern 1716-17 det svåraste året när ryssarna  

trängde sig in i Torneå stad, hela området uppåt Pajala plundrades och 150 gårdar brändes. 

I januari 1717 rövade och plundrade kosackerna i tre veckor på samma område och 400 

människor omkom. Kengis bruk förstördes, befolkningen flyttade, verksamheten upphörde 

och först efter freden i Nystad 1721 kunde livet gå till de normala.24 

 

1800-talets början dominerades av Napoleonkrigen i Europa och under 1808-09 blev även 

Sverige inblandat i kriget. Detta krig fick återverkningar i Tornedalen, eftersom fredslutet höll 

på att medföra att malmfälten kom i rysk ägo. Ryssarna krävde att den nya gränsdragningen 

skulle ske längs Kalix älv, men slutligen enades länderna om att dra gränsen utmed 

Muonio/Torneälv. Därmed räddades bruken på svensk sida även om stora skogsegendomar 

kom att hamna på den ryska sidan.25 Kengis bruk var efter kriget nära sin undergång, 

arbetarna svalt och var tvungna att bege sig från bruket. Åren efter svensk-ryska kriget låg 

driften vid Kengis bruk helt nere.26  

 
De många krigen som fördes på 1600-talet innebar även för Tornedalen ökade skatter och 

uttagning av soldater.  I krigen mot Danmark, Polen och Ryssland stupade många män, varav 

många var tornedalingar. Många blev kvar i krigstjänst så länge att de fick pension av staten, 

andra blev sårade och inte arbetsföra. Västerbotten fick eget regemente 1649 med egna 

soldater då allmogen nu befriades från utskrivningarna. 1695 förnyades överenskommelsen 

för Västerbottens län och varje socken delades upp i rotar omfattande några enstaka gårdar, 

vilkas skyldighet vara att anskaffa soldater. Behovet av soldater var ofta större än roterna gav, 

det krävdes nya utskrivningar till varje krig vilket ibland ledde till uppror. Rotarnas uppgift 

var också att tillstå arbetskraft till bruken. Bönderna skulle utse många starka dugliga 

”bruksknektar” som skulle arbeta mot betalning. 1662 utökades antalet knektar och nu skulle 

Västerbottens regemente utse inte mindre än 50 hemmavarande knektar till brukens 

förfoganden. Torne kompani bestod av soldater utspridda ända från Lappmarksgränsen längs 

                                                
24 Teerijoki, s 132, 1993 
25 Ibid, s 380, 1993 
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älvdalarna ner till Nedertorneå. Soldaterna fick klädsel, årslön, soldattorp, lite slåttermark och 

även namn som anknöts till kriget exempelvis Krutrök, Skarpsvärd, Tiger, Lejon, Björnfot, 

Hurtig och Flygare, namn som finns än idag i Tornedalen.27 

 

2.8 Politiken från mitten av 1700-talet och under 1800 talet  
 
Den merkantilistiska politiken fortsatte under frihets- och gustavianska tiden, 1718-1809. Det 

svenska järnet hade gott rykte och järnbrukens export var stor. Hattarna skärpte regleringen av 

järnbruken för att hålla priserna uppe genom begränsad produktion. Staten inrättade det så 

kallade Jernkontoret 1747 som hjälpte bruken ekonomiskt med bland annat lån. Mössorna 

vände dock politiken till inskränkningar på just dessa ekonomiska understöd, vilket ledde till 

prisfall, deflation och missnöje.28  

 

I Norrbotten kämpade landshövding Gabriel Gyllengrip med att få bort seglationstvånget för 

att underlätta handeln för Norrbottens näringsliv. År 1741 fick emellertid Torneå och en del 

andra norrbottniska städer dispens från tvånget och på 1780-talet upphävdes seglationstvånget 

helt. Trots merkantilismens tro på satsningar endast inom exportindustrin började enligt 

fysiokratisk lära, satsningar på norrbottniska jordbruket, men ännu var jordbrukets teknik 

primitiv och fick reda sig själv. Landshövdingen var också merkantilist men till skillnad från 

de flesta andra insåg han även jordbrukets betydelse för en allsidig utveckling av näringslivet, 

han krävde effektivare jordbruksmetoder och krav på statliga stöd för nybyggen. Den 

norrbottniska uppgången inom jordbruket började i mitten av 1700-talet och Sverige skulle bli 

självförsörjande på spannmål, tekniken förbättras och andra sädesslag skulle odlas. 

Potatisodlingen hade sitt genombrott, och ”jordpäronen” kom att bli en stor hjälp vid svåra 

missväxtår. År 1741 fick Västerbotten speciella förmåner i syfte att locka upp nyodlare och 

med hjälp av avvittringen började jordbruket att utvecklades. 29 

 

Fram till 1808 minskade den svenska järnexporten till hälften, och britterna som hittills köpt 

svenskt stångjärn började tillverka eget järn med hjälp av stenkol. Bruksrörelsen sviktade och 

nödvändiga inkomstmöjligheter försvann. 

                                                                                                                                                   
26 Hansson, s.30, 1987 
27 Teerijoki, s 120-141, 377 
28 Häger, s 193, 1999 
29 Avvittring: en reglering av statens egendomar från enskildas ägor och hemmanen fick inte vara fördelade på 

fler än fyra platser över byalagets område. 
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Efter fredsslutet 1809 stod näringslivet stilla. Jorden brukades inte i så stor utsträckning 

eftersom en stor del av männen var inkallade. Andra problem för befolkningen var otaliga 

missväxtår under 1800-talet då skördarna slog fel. Myndigheter bildade särskilda 

nödhjälpskommitteér för att hjälpa de drabbade med förnödenheter. Fattigvården var restriktiv 

med hjälp, fattigdom ansåg vanligtvis vara en följd av individuella svagheter och var inte 

samhällets ansvar. Man ansåg att ojämlikheten var naturlig!30 

 

Norrbotten var nu militärt ett strategiskt område och ett eget län bildades 1810, Norrbottens 

län, med en effektivare administration. Befolkningen i Norrbotten växte snabbt, skogsbolagen 

gjorde enorma vinster på skogsbruket och gruvindustrin utvecklades. Det byggdes järnvägar, 

Luleå-Gällivarebanan var klar 1888 och år 1903 nådde järnvägen Kiruna. Dessa projekt har 

varit ett led i den långa järnbruksnäringen i norr som varit i kraft i snart 300 år! 

”Historiens paradox gjorde, att detta undanskymda Norrbotten med gärsgårdsgrå bebyggelse 

och forntidsmässigt bland bergen kringströvande lappar plötsligt blev rikets kosmopolitiska 

provins.” 31 

2.9 Skogsbristen 
 
Staten ingrep på olika sätt i järnproduktionen. På grund av skogsbristen i Bergslagen ville 

staten styra järnbruksverksamhet mot norr där träkolen och fyndigheterna fanns. 

Bergskollegiumet inrättades av rikskanslern Axel Oxenstierna, och de skulle vara en 

myndighet för bland annat kontroll av placering av järnbruken. De lade stor vikt vid att 

placera stångjärnshamrarna i andra områden än där gruvorna och masugnarna låg för att inte 

utnyttja skogarna för hårt.32 I Tornedalen föranledde det svårigheter på grund av långa 

transporter och avsaknaden av vägar. Det glesbefolkade området låg i ytterområdena och där 

uppstod inte någon skogsbrist, men skogsbristen kunde dock vara ett lokalt problem, som runt 

Kengis bruk. Problemet minskade heller inte senare då när tjärbränningen blev en viktig 

inkomstkälla för bönderna. Då fick bruksägarna finna sig i att koltillgången var osäker och 

ibland otillräcklig för bruket.33 

 

                                                
30 Groth, s 188, 1984 
31 Ahlström, s 55, 1966 
32 Hildebrand, s 4-5, 1957 
33 Hansson, s 51, 1987 
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En mycket viktig del i järnproduktionen var åtgången av träkol. I många fall har brist på kol, 

dåligt kol och dyrt kol spelat en ödesdiger roll för de bottniska järnbruken. Bröderna Momma 

löste problemet bland annat genom att skaffa kolare söderifrån. 34 

 

En förbättring av tekniken gjordes av tysken Hans Steffensen (1640), som uppfann träbälgen, 

en kraftigare bälg som minskade kolåtgången avsevärt. Den kraftiga bälgen kunde 

åstadkomma en mer fullständig reduktion av malmen än tidigare.35 Även i Kengis drog man 

fördel av uppfinningen när bälgen togs i bruk. 

 

Till en början användes i gruvorna tekniken med upphettning av bergsgrunden och sedan 

snabb avkylning vilket gjorde att berget sprack. Denna metod hade stora brister eftersom den 

krävde stora mängder ved och hettan och röken var besvärlig för arbetarna. I Svappavaara 

användes den nyare tekniken med svartkrut som sprängmedel som numera hade börjat 

användas i andra gruvor. 36 

 

2.10 Sammanfattning 
 
Vi kan se hur statens politik har haft verkningar i allra högsta grad även i Tornedalen. 

Stormakten Sverige spelade en stor politisk och militär roll under denna tid. Framgången 

berodde dels på rikedomar av naturtillgångar, särskilt koppar och järn. Man skulle bygga upp 

nationen och det skulle man göra genom krigföring vilken de ekonomiska framgångarna 

skulle bekosta. Handeln och de nya skatterna ansågs, skapa förmögenheter eftersom pengar 

och mynt drogs in till landet. Järnbruken gav goda tillgångar till staten, det var således 

förklaringen till stödet i form av otaliga privilegier för järnbruken i norr. De statliga 

regleringarna och gynnandet av bruksrörelsen medförde emellertid en stagnation för 

norrlandsstäderna. Däremot hade folket inte stor vinning av statens framgångar, skatterna och 

knektutskrivningarna var en stor börda för de fattiga människorna. Staten ville med sin 

skattepolitik starta en industrialisering av landet, från det gamla jägar- och bondesamhället till 

ett samhälle med handel, företag och anställda. Bruksnäringen var ett startskott i denna 

riktning. Kengis bruk hade många svårigheter trots de otaliga privilegierna, bland annat 

genom de handelshinder som seglegationstvånget innebar. Även de många krigen drabbade 

                                                
34 Norberg, s 21, 1958 
35 Hansson, s 24, 1987 
36 Kummu, s 10, 1997 
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Kengis bruk som var belägen invid finska gränsen. Skogsbristen, och den stora åtgången av 

kol  krävde ny teknik och detta togs tillvara i Kengis.  
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3. Kengis bruks historia 
 
I detta kapitel beskrivs Kengis bruks uppkomst och avveckling. Här skildras 

ägarförhållandena, som drev bruket med både fram- och motgångar. Kapitlet ger en 

översiktlig beskrivning över Kengis bruks 300 åriga utveckling.  

3.1 Ortbeskrivning 

 
Norrbottens första järnmalmsgruva öppnades i Junosuando/Masugnsbyn och där uppfördes 

en masugn. Kopparmalm hittades i Svappavaara där det renades i kopparhyttor i anslutning 

till gruvan. Tackjärnen och råkopparn från dessa ställen forslades nedströms till Kengis via 

Torneälv. Behovet fanns av en ytterligare masugn som uppfördes i Tornefors. Senare när 

järnmalm hittades i Gällivare flyttades masugnen i Tornefors till Palokorva. När skogsbristen 

började råda runt Kengis utvecklades ett stångjärnverk i Svanstein.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Kartan är hämtad ur Maria Kummus bok ”Gruvor och bruk i norr”. 
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3.2 Bakgrund till Kengis bruk 

 
Det var på 1640-talet som världens nordligaste järnbruk, Kengis bruk, anlades. Det var med 

både fram- och motgångar som verket kom att drivas ända fram till 1930-talet. Hit fraktades 

järn från Masugnsbyn för att bearbetas och smidas till bruksföremål av alla de slag, även 

kopparn från Svappavaara fraktades hit för att vidareförädlas. Fram till 1879 bedrev bruket 

stång- och tackjärnstillverkning men övergick sedan till manufakturtillverkning.37 Detta 

pågick ända fram till 1920 och därefter bedrevs endast hussmidesbehov.  

 

Enligt sägnen ur litteraturen startade det hela med en ekorrjakt i Junosuando (nuvarande 

Masugnsbyn) 1643, där bonden Lars Larssons pil drogs mot märkliga svarta stenar. Stenarna 

var järnmalm, magnetit. Fyndet rapporterades till rikskanslern Axel Oxenstierna som vid 

denna tid styrde Sverige fram till drottning Kristinas artonårsdag. Det var denna ekorrjakt som 

blev starten på en gruv- och brukshistoria i nordligaste Sverige som fortfarande pågår. Det var 

med upptäckten av järnmalm i Tornedalen som Norrbotten allt mer trädde fram i historien och 

fick en stor betydelse för provinsens framtid.38 

 

3.3 Torneborgarna 

 
1644 fick några borgare i Torneå privilegier till gruv- och järnhantering (se bilaga 1). 

Planerna för dem var att bilda ett bolag för att tillvarata järnet och att bygga en masugn med 

ett rännverk39 Det krävde emellertid mer kapital, kunskap och arbete än vad Torneborgarna 

var mäktiga med. Den smältugn som de själva byggde klarade inte av att smälta järnet till 

rinnande form och ingen av dem kunde egentligen sköta malmsättningen. Den trettiofem mil 

långa vägen till Torneå som järnet var tänkt att fraktas kändes besvärlig och lång. 

Torneborgarna gav upp sina privilegier men eftersom staten inte ville låta fyndet ligga 

outnyttjat bifölls villigt bergsmannen Pfundts begäran att tillsammans med köpmannen Grape 

bilda ett bolag för att tillvarata järnmalmen.40 

                                                
37 Manufaktur: Smidesverkstäder och gjuterier vid bruken. Tillverkning av spik, hästskor, plogar, spadar, 

kaminer, stekpannor och grytor. 
38 Bergman, s 8, 1947 
39 Rännverk: malmen smältes direkt på en öppen härd till smältbart järn. 
40 Kummu, 53, 1997 
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3.4 Grape anlägger Kengis bruk 
 

Huvudman var Arendt Arendtsson Grape, som var född i Lübeck men verkade som köpman i 

Stockholm. På julafton 1646 fick han kungliga privilegier för det järnbruk han tänkte starta. 

Privilegiet innebar bland annat att Grape fick tio års skattefrihet för bruket. Han fick 

nyttjanderätt på en omkrets om två mil runt bruket vilket innefattade forsen, skogen, 

ängsmarken och annat som bruket hade behov av (se bilaga 2). Han säkrade därmed 

tillgången på kol- och brännved, kreatursfoder, vattenkraft och dylikt från intrång av bönder 

eller andra. Det fanns även krav på att han skulle införa ”att några lappbyar i kyrkligt 

hänseende skulle läggas under bruket, samt en anhållan om rätt att tillverka kanoner och 

kulor”.41  

 

Grape kom till Junosuando under våren 1647 där han strax intill gruvan lät uppföra en ny 

masugn. För att vidare förädla järnet började Grape bygga upp en stångjärnshammare med två 

härdar42 vid Kengisforsen.43 Det nordligaste järnbruket hade grundats och Arendt Grape 

flyttade till Kengis 1649 där han bosatte sig vid bruket. Med sig hade han smeder, bruksmän 

och andra experter. Ungefär samtidigt flyttade bergsmannen Pfundt från bruket och lämnade 

över hela verksamheten till Grape. 44  

 

Det var inte lätt att driva ett järnbruk med den tidens tekniska möjligheter i en bygd med långa 

avstånd och hårt klimat. Grape skriver i ett brev att förhållandena vid bruket var primitiva. 

27 februari, 1650 kom Torneborgarna, köpmännen, upp till bruket i affärer, och var tvungna 

att gräva ner sig i snön, eftersom bostäder saknades. All handel skedde under mycket supande. 

Invånarna levde under svåra förhållanden och brödbaket var de tvungna att fylla ut med bark 

och halm och till dryck fanns endast vatten. Brännvinsinflödet var stort eftersom 

Torneborgarna tog upp det i överflöd. Enligt bruksförvaltaren Kristian Erikssons klagobrev 

till Mommorna, 1660, var supandet en bidragande orsak till att det uppstod skuldsättningar, 

slagsmål och oordning i arbetet.45 

                                                
41  Brännman, s 56, 1940  
42  Härd: Ugn var metaller upphettas och smältes för rening och förädling. 
43  Norberg, s 11, 1957 
44  Ibid, s 9 
45  Ibid, s 29 
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De år som Grape var herre över bruket är den egentliga uppbyggnadsperioden och denna 

period kännetecknas av Grapes vilja att få igång driften och få verket att bära sig ekonomiskt. 

Det fanns stora svårigheter.46  En av anledningarna var den först byggda masugnensom visade 

sig vara oduglig på grund av bristande sakkunskap hos bruksägarna och en annan orsak var 

den dåliga pipstenen som hade förkortat blåsningstiden och endast kunde pågå sex veckor i 

taget. Dessutom användes läderbälgarna som lätt gick sönder och följden blev korta och ofta 

avbrutna blåsningar med hög kolförbrukning.  Det blev inte någon imponerande produktion 

och trolig orsak var den svavelrika malmen, de långa avstånden, okunnigt arbetsfolk samt 

bristen på kapital. Grape lät installera en ny modern masugn som var större än den tidigare 

tyska ugnen den hade en grund av sten, liksom konstruktionens yttre hölje med högre och 

smalare pipa än de tidigare ugnarna med en höjd på totalt åtta meter. Den inre muren var 

uppförd av noggrant huggen sten av skiffer eller sandsten.  Trots denna tekniska förbättring 

växte Grapes skulder och hans driftkapital var snart fullständigt uttömt. Han var därför 

tvingad att låna från de holländskt härstammande bröderna Abraham och Jakob Momma. 

Dessa bröder blev hans kompanjoner och 1652 fick kompanjonerna ett nytt gemensamt 

privilegium där de förutom de gamla rättigheterna även fick rätten att tillverka gjutgods, 

arrendera kronomark, laxfiske samt hålla egna rättsprocesser och själv verkställa eventuella 

straff 47 (se bilaga 2) 

 

3.5 Bröderna Momma 
 
Bröderna Momma satte fart på bruksrörelsen och en mängd nya investeringar gjordes. Vid 

deras ankomst var bruksrörelsen i bedrövligt skick till följd av Grapes medellöshet. Framför 

allt började Abraham Momma med att uppföra nödvändiga byggnader, lägga ut vägar och 

rensa upp båtleder. Han rev Junosuando masugn och lät uppföra en ny som skulle framställa 

bättre tackjärn för styckegjutning. Han skaffar yrkeskunnig arbetskraft, ny tjänsteman och 

franska smeder, ordnade med präst, skolmästare och barberare. Dessutom byggde han 

Sveriges nordligaste herrgård i Kengis. Detta var starten för en storhetstid i brukets och ortens 

historia.48 

 

                                                
46 Brännman, s 57, 1940 
47 Norberg, s15 ff, 1958 
48 Groth, s 96, 1984 
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Momma skrev en inlaga till Bergskollegiumet att bruket var i förstaklassigt skick. Nu 

planerade han tillverkning av järnmanufakturer, stora bryggpannor och inrättande av sliperi- 

och polerverk till att göra järngrytor och småkärl så blanka som att de var tillverkade av 

silver. Till detta begärde Mommorna privilegium med 20 års frihet 49 (se bilaga 2). 

 

Järnmalmsfyndigheten som fanns i Junosuando visade sig inte vara så stor som man tidigare 

föreställt sig. Dessutom var kvalitén på malmen inte bra, den gav rödbräckt järn50. Men 

samtidigt som man upptäckte malmens begränsningar i Junosuando finner man med lapparnas 

hjälp en större malmkropp i Svappavaara, sex mil norr om Junosuando.51 Denna fyndighet 

skulle bli av stor betydelse under en viss tid för Kengis bruk eftersom den innehöll, den tidens 

finaste exportvara, koppar. Eftersom kopparförekomster var av enorm betydelse på den 

internationella marknaden kunde en järn- och kopparhantering utvecklas främst under 1660-

talet och Kengis bruk nådde sin högsta utveckling.52 De närmaste årtiondena skulle främst bli 

kopparframställningens period53 (se bilaga 4). 

 

Bröderna Momma fick tillstånd och privilegier att bryta järn och koppar och vid Kengis bruk 

renade och smidde man kopparn från Svappavaara, 1670 fick de även statens tillstånd att 

tillverka kopparmynt i Kengis bruk. Gruvproduktionen i Svappavaara var stor och 

kopparproduktionen var så vinstgivande att den ekonomiskt mindre lönsamma 

järnhanteringen också kunde utvecklas (se bilaga 4). Det är under denna period, 1660-70 som 

Kengis bruk upplevde sin storhetstid och bröderna Mommas framgångsrika brukshantering 

väckte stor uppmärksamhet i Stockholm och de erhöll adelskap med namnet Reenstierna.54  

 

Under slutet av 1600-talet började Kengis bruks nedgångsperiod. Det var en mängd 

omständigheter som bidrog till ekonomiska svårigheter som senare skulle leda till brukets 

stagnation och fall. Bristen på skog började göra sig gällande och följden av detta blev 

kolbrist och detta bidrog till att tillverkningen av tackjärn endast kunde bedrivas i 35-40 dygn 

Fyndigheterna i Svappavaara motsvarade inte förväntningarna, då malmkropparna inte var 

sammanhängande utan lodrätta och där kopparn var skilda från varandra och hade varierande 

                                                
49 Norberg, s 21, 1958 
 
50 Rödbräckt järn: För mycket svavel i det färdiga järnet orsakade rödbräckt järn som är skört och osmidbart 
51 Norberg, s 22, 1958 
 
53 Brännmalm, s 63, 1940 
54 Norberg, s 23ff 
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kopparhalt. Järnmalmshanteringen var heller inte någon lysande affär och företaget drabbades 

av stora förluster och skulderna steg oavbrutet. Reenstiernorna varken ville eller kunde längre 

ge ekonomiskt understöd. Skulderna nådde nu sådana höjder att bruket inte gick att räddas 

eller rekonstrueras. Nya krediter beviljades inte och 1685 självdog verksamheten. Då hade 

redan en av bröderna avlidit, Jakob Reenstierna, 1678, och tolv år senare, 1690, avled även 

brodern Abraham Reenstierna totalt utblottad. Stort missnöje rådde i bruket, bruksfolket levde 

i stor misär och det rådde stora oenigheter mellan bolagsmännen. Landshövding Graan, som 

tillsammans med Grape som nu var befallningsman och lappfogde visiterade bruket 1678, 

föreslog för Bergskollegiet att staten skulle lägga beslag på bruket för att förhindra anställda 

att ge sig av. 55 

3.6 Västerbottniska bergslagen 
 

1697 övertog ett bolag, Västerbottniska bergslagen, privilegierna och driften av verket. 

Delägare i detta bolag var kungliga råd, ämbetsmän, brukspatroner och affärsmän. Nu följde 

en uppgångsperiod, som blev mycket kortvarig. Det långvariga kriget som pågick i Sverige 

fick allvarliga konsekvenser för Torneverken. Tiden mellan 1715 – 1717 angrep ryssarna 

Tornedalen. Kengis hammare brändes och förstördes och masugnen i Tornefors raserades. 

Sjöfarten hindrades av fiender och bidrog till att livsmedelstransporterna inte kom söderifrån. 

Befolkningen var tvungen att fly och verksamheten avtog på nytt. Nu kan Torneverken 

återigen betraktas som nedlagda. 56 

 

Bergslaget beviljades ytterligare 20 år av nya privilegier 1721 och bruksrörelsen kom åter 

igång. Det blev inget större uppsving av stångjärnstillverkningen under de första tio åren 

1721-1730 när produktionen var 231,1 ton men under 1730-talet blev det däremot en fyrfaldig 

produktionsökning till 964, 0 ton. Tackjärnstillverkningen låg på förhållandevis hög nivå 

under hela 1730-talet och dessutom tillverkades en del färdiga varor som spik, yxor och 

grytor. Följer man produktionssiffrorna är 1730-talet Kengis bruks bästa årtionde57. Under de 

följande tio åren måste produktionen betecknas som katastrofal eftersom produktionen endast 

ökade med tio procent jämfört med föregående årtionde58 (se bilaga 2). Under en 

inspektionsresa som landshövding Gyllengrip gjorde stärktes hans motstånd mot privata ägare 

                                                
55 Norberg, s 34-37, 1958 
56 Hansson, s 29, 1987 
57 Ibid 
58 Norberg. s. 51, 1958 
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då han såg hur illa skött Torneverken var i Masugnsbyn, Junosuando, Tornefors masugn och 

Kengis bruk. Därför ville Gyllengrip se bruken i statens ägor, men staten accepterade inte 

detta.59 

3.7 Abraham Steinholtz 
 
Abraham Steinholtz var den man som nu 1746 trädde fram och som blev räddaren av Kengis 

bruk, Torneverken. Han var en konstmästare som tidigare byggt upp Meldersteins bruk i 

Råneå socken. Han beviljades 20 års privilegier och utöver skatte- och tullfrihet disponerade 

han över järnmalmsfälten, kopparfyndigheterna, skogarna och laxfisket. Allmogen i 

Övertorneå socken, Nedertorneå och Kalix socknar tvingades att leverera sitt krontionde av 

spannmål till Kengis och Meldersteins bruk. Bönderna protesterade men möttes inte av 

förståelse från statens sida. 

 

Steinholtz köpte upp samtliga lotter och blev ensam ägare till bruket 1746 och påbörjade en 

modernisering och effektivisering av brukrörelsen. Brytningen i Svappavaara avbröts helt och 

han satsade enbart på Kengis bruk.60 En ny masugn hade byggts 1740 i Palokorva, nedanför 

den nedlagda masugnen i Tornefors. Samma år hade en ombyggnation av knipphammaren 

och stångjärnshammaren i Kengis skett och det bidrog till att tillverkningen av spik, yxor och 

tråd hade kommit igång. På 1750-talet renoverades även Tornefors masugn. Järnmalm 

fraktades nu även från Gällivare, där nya fyndigheter upptäckts. 1752 började skogarna runt 

Kengis ta slut och därför flyttade han en hammare och två härdar åtta mil nedströms till 

Svanstein där ett nytt stångjärnsverk växte fram och verkade fram till 1800-talet.61 

 

Under Steinholtz tid blev det en ny blomstringstid för Kengis bruk, han satsade stora summor 

på brukshanteringen att kapitalet inte räckte till. Abraham Steinholtz avled 1781, och liksom 

hans föregångare fick han aldrig skörda någon vinst på arbete och investeringar. Orsaken till 

detta misslyckande var många men en av dem var att Steinholtz hade andra ekonomiska 

intressen i andra gruvprojekt som bidrog till skuldsättningen. Skulderna steg under 1770-talet 

till enorma summor. Bruket övertogs av hans änka och hans måg Erik Daniel Christiernin 

men de blev på grund av ekonomiska svårigheter tvungna att sälja smidesrättigheterna 

                                                
59 Olofsson, s 453, 1974 
60 Norberg, s 56, 1958 
61 Hansson, s 29, 1987 
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allteftersom tiden gick och 1793 sålde de hela bruket.62  Efter detta skiftade Kengis bruk ägare 

åtskilliga gånger fram till 1799, då värmlänningen Olov Ekström tillträder detta i 

kompanjonskap med köpmannen Hassel och senare brukspatronen Ostermark. 

Lågkonjunkturen medförde att det var svårt att få igång driften för verksamheten och kriget 

mot Ryssland hindrade även all produktion vid verket.63 

 

Den blygsamma kopparproduktionen i Svappavaara upphörde för alltid 1785. Svanstein hade 

ödelagts för all framtid 1803, året därpå upphörde blåsningen i Junosuando masugn och 

följande år upphörde Tornefors masugn. 1808 begärde Olov Ekström sig i konkurs och verket 

blev nu helt nedlagd fram till 1820. 

3.8 Brukrörelsens slutskede 

Alla verken utbjöds till auktion i Luleå och Stockholm 1815 men ingen köpare anmälde sig. 

1819 anmälde sig en man som inropade verket för Jonas Ekströms räkning, det var Olov 

Ekströms 35-åriga son och han ägde och drev bruket fram till 1833 då han avled.64 Efter 

Ekströms död bildades ett bolag som övertog bruket. Detta bolag bestod av handlaren Jon 

Sundberg, vice häradsskrivare G. Öqvist, vice kommissions lantmätare O. Ölund, vice 

kronolandsmannen J. Fr. Isacsson, kronofogden Erik Björtzell, herr L. H. Lindström och 

häradshövding J.A Wallenberg. Karl Johan Sohlberg kom till Kengis som ny bruksinspektör  

1838 och förvärvade efter hand alla andelar. 1850 hade han tagit över skötsel av Kengis bruk 

och drev det fram till sin död den 21 maj 1894.65 1873 nedlades Tornefors masugn, och 1879 

ödelades bruket av eldsvåda. Innan Kengis bruk förstördes tillverkades där fortfarande stång- 

och ämnesjärn. Även om produktionen var låg, exporterade bruket någon gång sina produkter 

till bland annat Frankrike.66 Manufakturtillverkningen fortsatte till 1932, då de tydligen 

tröttnade på att ge rapporter om ett litet husbehovssmide, då det får betraktas som en 

bysmedja än som en industriell verksamhet. Kengis bruks egendom har sedan denna tid ägts 

av familjen Sohlberg vilket gör det även idag.67 

 

                                                
62 Norberg, s 70, 1958 
63 Groth, s 133-134, 1984 
64 Norberg, s 78, 1958 
65 Ibid, s 81 
66 Groth, s 134, 1984 
67 Kummu, s 61, 1997 
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3.9 Sammanfattning 
 

Under den period som Kengis bruk varit i drift har flera försök gjorts för att driva bruket med 

lönsamhet. Torneborgarna var de första som kom att försöka men redan efter en kort tid insåg 

de att de inte hade det kapital, arbetskraft eller kunskap som bruket krävde och gav upp de 

privilegier de beviljats. Eftersom staten inte ville låta dessa järnmalmsfyndigheter ligga 

outnyttjade var de villiga att ge nya privilegier och 1646 lade köpmannen Arendt Grape 

grunden för världens nordligaste järnbruk. Denna period kännetecknades av Grapes vilja att få 

igång bruket och att driva det med lönsamhet men även han stötte på svårigheter. Det visade 

sig finnas brister i den först byggda masugnen samt bristande kunskaper om driften vilket 

resulterade i att bruket endast var igång sex veckor i taget. Snart var kapitalet uttömt och 

skulderna växte och han blev tvungen att låna av de holländska bröderna Momma, som även 

kom att bli hans kompanjoner. 

 

Bröderna Mommorna satte fart i bruksrörelsen och det är under deras tid som Kengis bruk får 

uppleva sin storhetstid, 1660-talet. Detta var i samband med att Svappavaara malmkropp 

upptäcktes vilket var mycket positivt eftersom kopparn hade en enorm betydelse för den 

internationella marknaden. Ganska snart grusades förväntningarna, kvalitén på malmen var 

inte bra, kopparfyndigheterna i Svappavaara motsvarade inte förväntningarna och under slutet 

av 1600-talet började skogsbristen göra sig gällande och medförde begränsningar i driften 

som endast var igång i 35-40 dygn under åren 1700-1701. Trots stora ansträngningar från 

bröderna Mommas sida var de båda ekonomiskt utblottade vid sin bortgång. 

 

Bergskollegiet gav nu förslag om att staten skulle ta över, och utsåg ett bolag att ta över 

bruket 1679, Västerbottniska bergslagen. Det var en svår tid att driva bruk i Tornedalen på 

grund av kriget som pågick i Finland. Ryssarnas härjningar medförde brukets nedgång. 

 

Näste man som skulle bli Kengis bruks räddare var Abraham Steinholtz som kom att 

modernisera och effektivisera bruket. Han byggde en ny masugn i Palokorva, flyttade en 

hammare och två härdar åtta mil nedanför Kengis bruk till Svanstein på grund av den 

skogsbrist som rådde i området runt Kengis. Det blev en ny blomstringstid för Kengis bruk 

och han satsade stora summor på bruket men liksom tidigare ägare fick han aldrig någon vinst 

på arbetet eller på de investeringar han gjorde. 
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Efter Steinholtz tid har det skiftats åtskilliga ägare i Kengis bruk. Den rådande 

lågkonjunkturen medförde att det var svårt att få igång driften och kriget mot Ryssland 

hindrade produktionen. 1850 tog Karl Johan Sohlberg över bruket och tillverkade stång- och 

ämnesjärn fram till 1879 då bruket brann. Därefter bedrevs produktion enbart för husbehov 

och betraktades inte längre som en industriell verksamhet. Sedan 1850 har bruket varit i 

familjen Sohlbergs ägor och är så även idag. 
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4. Livet på Kengis bruk 
 
Gruvhistoria som har skrivits ner är ofta stormännens historia. Det finns inte mycket 

dokumenterat om själva arbetsförhållandet vid gruvorna eller bruken men genom 

rättsprotokollen kan vi få en viss insyn.68  

 

4.1 Arbetsförhållanden 
 

Det var förhållandevis ingen stor anläggning i Kengis, vilket gjorde att produktionen inte var 

stor. Arbetarna varierade över tid beroende på produktionens omfattning (se bilaga 5 och 6). 

De utförde gruvarbetet, betjänade vid smältningen, arbetade vid smidet och skötte om 

kolningen.69 

 

Merkantilismens arbetarlagstiftning gick ut på att hålla lönerna nere och under 1630-40 talet 

fick svensk bergsbruk bestämmelser om maximilöner. Genom privilegierna skaffade staten 

arbetare till bruket och lönerna fastställdes genom domstolsbeslut efter bruksägarens önskan 

till det lägsta nivå. Den betalning arbetarna fick var låg. Under Grapes tid hade han tillgång 

till tio knektar som var tvungna att ställa upp. De var missnöjda med sina löner och de 

protesterade genom att inte inställa sig vid gruvan eller så rymde de mitt under en 

masungsblåsning. 70  

 

Smederna klagade 1659 över att hammaren inte användes under vintertid, att den helt enkelt 

stod för länge. Till svar fick de att de hade bättre lön än vid andra bruk och att de även hade 

förmånen att få ersättning när arbetet vid bruket var inställt. Bruksherren Grape var besvärad 

över att arbetarna kände motvilja till arbete, de kom och gick när de ville och de avvek från 

gudstjänsterna.71 

 

En stor svårighet vid bruksdriften var att anskaffa arbetare. Staten hade beviljat ett antal 

knektar men det räckte inte och man var tvungen att anskaffa folk söderifrån, bland annat 
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Dalarna och för det mer kvalificerade arbetet användes utlänningar. Det var dyrbart att skaffa 

arbetare söderifrån eftersom bruket fick stå för deras resor. Kengis rekryterade arbetsfolk 

främst från Finland och huvuddelen av gruvarbetare, kolare och drängar var finsktalande från 

Torneälvens bägge stränder.72 Privilegierna utfärdades så att allmogefolk befriades från 

knektutskrivning och detta kompenserades med arbete i bruket. 73 För att få arbetare till 

Torneverkens gruvor införde staten asylrätt. Detta innebar att en brottsling kunde åberopa 

asylrätten och genom den undgå straff mot att arbeta i en gruva. Även de som inte blev 

soldater kunde åberopa den rätten. 

 

Abraham Momma åkte upp till Kengis maj 1654 för att inspektera sin nya egendom. Från det 

besöket skriver han till rikskanslern Axel Oxenstierna att det svåraste hindret för brukets 

utveckling var befolkningens negativa inställning. Bönderna ville inte arbeta utan bara sova i 

sina pörten hela vintern, och det var med tvång som man fick dem att arbeta vid bruket.  

De ville inte arbeta som grovarbetare eller lära sig smedsyrket. Enligt Momma var det ett 

lättjefullt folk jämfört med andra bruksarbetare i Sverige, som var mer förvärvsvilliga.74 

 

Bruksherrarna betalade ut lön till arbetare i form av pengar, järn och andra varor. Kengis bruk 

hade tillåtelse att upplägga förråd av salt, spannmål och grov lärft för att avlöna arbetarna. 

Varorna fick däremot inte säljas till andra än till dem som arbetade vid bruket.75 

 

4.2 Arbetarna vid gruvan 
 
I gruvan fanns olika befattningar. Den som hade det högsta ansvaret i hierarkin var 

bergmästare. Denna hade det övergripande ansvaret över flera gruvor. Under honom kom 

gruvingenjören som hade det tekniska ansvaret vid gruvorna vid malmuppfording och 

vattenläsning. Under gruvingenjören kom den som reparerade vattenuppfordringen och som 

kallades för konstmästare. När Steinholtz, som senare blev ensam ägare till bruket, kom till 

Kengis var det i egenskap av konstmästare. Vid varje gruva fanns också en gruvfogde. Han 

var arbetsledaren och hade ansvaret för driften och var även den som utfärdade straff 

gentemot arbetarna. Skjutaren kallades den som skötte borrningarna och sprängningarna, de 
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flesta arbetarna var under honom. Därtill förekom andra arbetare. Berghävare och lastare 

fraktade upp malmen från gruvan, pumpskötaren och gruvbyggaren skötte om 

vattenuppfordringen och rotmästaren ansvarade för sorteringen av malmen. Under hans 

befattning fanns lavhjon och varpkärringar som skötte om skrädningen och rensning av 

malmen 

 

Arbetet vid gruvan hade dåligt anseende. Det var ett tungt, livsfarligt arbete som dessutom 

hade dålig lön. De dåliga bostäderna gjorde också att många epidemier härjade. Det 

Norrbottniska klimatet var hårt och oftast var maten näringsfattig. Gruvförmannen hade rätten 

att straffa arbetarna och straffet kunde bestå av bland annat att den skyldige stängdes in i en 

liten skrubb. De kunde straffas för lathet, sen ankomst, slarv, slagsmål eller fylleri.76 

 

Det fanns inte mycket fritid, oftast gick den lediga tiden till sömn och vila. Konstmästaren 

hade aldrig ledigt för han hade ansvaret över träanläggningarna som ofta gick sönder och det 

fick inte stå stilla. Andra arbetare var lediga söndagarna, då samlades de vid malmvågen och 

drack brännvin för att glömma misär och dämpa hungern. Fylleriet var utbrett bland 

gruvarbetarna och det gav upphov till slagsmål och bråk.77 

 

4.3 Masmännens arbete 
 
Arbetet var något lättare för dem som arbetade vid masugnen. Masmästaren var den som 

ledde arbetet vid masugnen. Han var närvarande hela tiden och han kunde se på röken hur 

blåsningen förlöpte. Till hjälp hade han kolfattaren och uppsättaren som skötte om att ösa ner 

malm och träkol i masugnen. Det fanns även arbetare som sysslade med att slå sönder 

malmen i små bitar, rosta den och transportera den till hyttan. De flesta hade sitt hem många 

kilometer bort så de var tvungna att bo i små skjul vid masugnen och därför hade de sällan 

möjlighet att bege sig hem efter arbetsdagens slut. Lönen beräknades inte efter arbetstid utan 

hur mycket tackjärn man tillverkade. När blåsningssäsongen var över och bälgar och 

vattenhjul stannade samt masugnen tystnade fick man slå sig riktigt lös, vilket ledde till en 

tradition där det bjöds på drevöl, kvinnorna bakade kaffebröd och det festades natten lång. 

Oftast slutade festen med slagsmål och de som var kyrkligt sinnade tog illa vid sig. 78 
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4.4 Bruksarbetare 
 
Driften av Kengis bruk under 1660-talet sköttes av ett fåtal arbetare som bestod av tio 

hantverkare och fyra smeder. Arbetsledningen bestod av åtta personer och det fanns ett antal 

gesäller, drängar, kolare, körare och andra arbetare (se bilaga 6). 

 

Mästaren hade ansvaret att göra fint smidesjärn av tackjärnet, vilket var en svår konst. Till 

hjälp hade han en mästersven och två smedsdrängar. Den yngste av drängarna var kolkasen 

som fick göra det tråkigaste och tyngsta arbetet. Han fick kärra in kol, lägga det rätt och väga 

upp tackjärn för att senare förvärma det och forsla de färdiga smältorna. Kolkasen hade ett 

krävande arbete och höll han på att försova sig så väcktes han med ett glödande kol innanför 

skjortan eller kanske med en hink vatten över huvudet. 79 

 

Järnet vägdes in av en järnbokhållare vid slutet av varje arbetsvecka. Lönen var beroende av 

produktionen. Var det mindre järn blev det avdrag på lönen och det var en skam för mästaren. 

Arbetstiden var åtta timmar med åtta timmars vila. Genom att det var skiftgång var ingen idé 

att gå hem så bruksarbetarna bodde som masmännen, i skjul invid arbetsplatsen. Inne i skjulet 

fanns det sängar med lös halm. Luften i rummet var varm och det var en nödvändighet 

eftersom arbetarna saknade sängkläder, luften blandade sig med dofterna av fotsvett och 

hudsvett då det inte fanns möjlighet att tvätta sig varje dag utan bara på lördag kväll. I ett stort 

träkar badade man sig i rangordning och då kom kolkasen sist. Smederna fick det bättre när 

Kengis bruk började med spik- och manufaktursmedja. De behövde inte arbeta i skift mera 

och de kunde gå hem efter arbetsdagen.80 
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4.5 Transporterna 
 
När man började utvinna metall ur malm i norr har transporterna alltid varit det stora 

problemet. Att bryta malm var besvärligt och tungt men det var svårare att forsla malmen till 

och från hyttor och bruk för att sedan frakta metallen till marknaden. I den väglösa ödemarken 

fick man lita till små forsbåtar och renpulkor som hade en liten kapacitet att frakta varor med. 

Forskarlarna och renförarna kostade mycket för bergsbruket genom att de inte kunde frakta 

malm i stora mängder och därför blev det många transporter. De långa avstånden, på 20-30 

mil, gjorde att malmtransporterna gick långsamt och många gånger fick bruket vänta på sina 

leveranser från gruvorna. Detta medförde i sin tur att kunderna inte fick sina produkter i 

avtalad tid och avbeställde leveransen. Det kunde även hända att järnpriset hade sjunkit när 

leveransen var färdig. 81 Klimatet i norr kunde ställa till bevärligheter för transporterna. 

Snöstorm eller sträng kyla tvingade renägarna att slå läger för en längre tid. För forskarlarna 

var det inte heller lätt, det krävdes styrka, skicklighet och vana för att staka upp- och nedför 

forsarna. Ett litet misstag kunde göra att den dyra malmen gick förlorad. I motsatt väg 

transporterades förnödenheter till bruken, hyttorna och gruvorna. Samma gällde här som för 

malmen, fick transporten förhinder blev det ont om mat och svälten gjorde sig påmind. 

Forskarlarna var i regel välbetalda eftersom det var viktigt för bruket att få kunnigt folk till 

detta uppdrag. Bruket stod för halva ersättning av järntransporten om den skulle gå förlorad 

och forskarlen för den andra halva som han fick ersätta bruket för.82 
 

Från Torneå var vattenvägen till Kengis 16 mil, till Junosuando 24 mil och till Svappavara 30 

mil. Båtleden ändrade oftast riktning och det var endast bygdens folk som hade kunskaper om 

detta. Strömmen kunde vara livsfarlig och det hände olyckor där människors liv gick 

förlorade.83 Tidpunkten passade för att forsla malmvarorna från Kengis till Torneå stad var 

under vår- och höstfloderna. Det var då vattnet stod som högst, eftersom man inte visste hur 

länge högvattnet skulle hålla i sig så hade man i beredskap ett antal små båtar. 

                                                
81 Kummu, s 25-26, 1997 
82 Ibid 
83 Norberg s 61-62, 1958 
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De stora båtarna såldes i Torneå för dessa kunde inte forslas tillbaka uppströms. För de pengar 

man fick köptes små båtar för att frakta förnödenheter tillbaks till bruket. Under tiden man 

väntade på nästa flodperiod byggdes nya stora båtar.84  

 

I den svenska lappmarken var jakten på silver och andra metaller omfattande och man insåg 

samernas betydelse för landets ekonomi genom att de ansvarade för transporterna från och till 

gruvorna. Den hänsynslösa behandlingen av dem vid Silvergruvan i Nasafjället visade hur 

svagt transportssystemet var när det inte fungerade, då staten med tvång belagt samerna 

skjutsningsskyldighet med låg ersättningsnivå. Samerna flydde till Norge eller Tornedalen för 

att slippa slavarbetet. Staten omarbetade sin kolonisationspolitik för att lösa 

transportproblematiken genom att bland annat bevilja skattelättningar för samerna.85 

 

Renen var oumbärlig för transporterna vintertid. Bruken var beroende av renhållande samer 

för transportens skull och därför insåg man på Kengis bruk att man måste hålla sig väl med 

samerna. Man använde sig också av häst men den var för tung att färdas med i den djupa 

snön. Vid Torneverken var förhållande bättre och samer från Nasafjället sökte som 

transportörer till bruket. Samerna hade sina ålagda transporter men mot mer skälig betalning. 

De behandlades med respekt och fick vara med och förhandla om priset för transporterna. I ett 

brev till bergskollegium 1649 skrev Grape att samerna "gärna och wälvilleligen" körde kol 

och tackjärn till hammaren med sina renar.86 

 

En ren orkade dra cirka 100-150 kilos last, och man kunde ha upp till sju renar 

sammankopplade med varsin ackja87 som därmed bildade en rajd88. Oftast var det flera rajder 

under en transportsändning. De årliga mängderna som samerna skulle transportera vart först 

tre skeppund 89 men detta ökade sedan till fem och slutligen sex skeppund. Sändningarna 

ökade ständigt och man var av den åsikten att "tål du detta, så tål du mera". Lönen som 

betalades ut när samerna hade nått sitt mål bestod av silverpengar, mat, kläder, tobak eller 

kornmjöl.  

                                                
84 Kummu, s 26, 1997 
85 Groth, s 102-103, 1984 
86 Kummu, s 27, 1997 
87 Ackja: Pulka som dras av en ren. 
88 Sammankopplade renar som drar ackjor 
89 1 skeppspund = 149,6kg 
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När Kengisbruk började betala körslor med sedlar hände det att samerna åkte iväg med lasten 

till Norge där betalades det med silverpengar som enligt samerna var "riktiga" pengar. 90 

4.6 Kengis brukssamhället 

 
Kengis var centrum för Torneverken. Det fungerade som en kombination av guldgrävarläger 

och primitiv industriort men också med inslag av herrgårdskultur. Omkring bruket samlades 

arbetarbostäder.91 Utifrån en karta från 1660-talet kan man utläsa att det i Kengis fanns bland 

annat en mangårdsbyggnad på 25x15 meter med en kyrksal som brann ner i början av 1700-

talet. 92 Intill mangårdsbyggnaden fanns bruksförvaltarens och prästens bostad, sex pörten och 

nio arbetarbostäder. Intill dessa bostäder kom diverse bodar, ladugårdar och ett fångsthus.93 

Under 1660-talet bildade arbetarna med fruar och barn ett samhälle i Kengis på cirka 240 

personer. Bruksarbetaren hade ett litet småbruk för överlevnad och det var oftast kvinnan som 

hade hand om åkerbruket och djuren94 Människorna som berördes av bruksdriften reagerade 

oftast negativt då det inskränkte på böndernas invanda arbetsrytm i jordbruksarbetet. De blev 

tvungna att underkasta sig den nya kontinuerliga fortgående bruksdriften som efter den tidens 

förhållanden hade en stor produktionskraft. Bönderna blev tvungna att underkasta sig den nya 

tidens krav. Arbetet på bruket kunde inte läggas in där de passade bönderna bäst.95 För 

bruksfolket anskaffade bröderna Momma präst, skolmästare och läkare.96 

 

I Kengis uppfördes en herrgård i början av 1800-talet vilket var brukligt vid järnbruken. I 

herrgården bodde ägaren och en så kallad herrgårdskultur utvecklades vid bruket. Där 

samlades konst och litteratur och resande societets- eller kulturpersonligheter stannade vid 

herrgården med nyheter från den "stora världen". 97 

 

Vid Kengis bruk bedrev Grape och Mommorna handel med bruksfolket, allmoge och samerna 

vid marknadsplatsen som hade upprättats i Kengis.  

                                                
90 Kummu, s 26-28 
91 Hansson, s 25, 1997 
92 Norberg, s 88, 1958 
93 Lundholm, s 53, 1983 
94 Kummu, s 41-42, 1997 
95 Hansson, s 24-25, 1997 
96 Höjer, s 156-157, 1912 
97 Kummu, s 40, 1997 
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4.7 Torneborgarna/Köpmännen 
 
Torneborgarna försökte med alla krafter hindra brukets uppkomst. De klagade över att Grape 

och Mommarna fick arrendera socknarnas inkomster och att de köpte upp en mängd varor av 

samerna som annars brukade föras till Torneå stad. De klagade också över att bruksherrarna 

sålde varor i Kengis och Svappavara för allmänheten fast de hade fått bestämmelser att bara 

sälja till dem som arbetade vid bruket. Handeln som bedrevs i Kengis var inte så populär 

bland Torneborgarna som såg sin marknad krympa. När bruket fick tillstånd att börja prägla 

poletter som endast kunde lösas in i Kengis förbättrade inte detta Torneborgarnas inställning 

gentemot den nya konkurrenten Borgarna menade att dessa poletter borde gå att inlösas på 

kontoret i Torneå.98 

 

1674 fick bruket tillstånd att tillverka kopparmynt med kunglig stämpel. Mynten var även 

märkta med stämpeln AIR, vilket stod för Abraham och Jakob Reenstierna. Orsaken till att 

man fick präglingsrätt var att bruket av poletter blivit ohållbart då man med dessa nödmynt 

inte kunde göra inköp från andra orter.99 Myntningen fortsatte ända fram till 1715 då kriget 

mot Ryssland härjade och kopparsmedjorna plundrades och total förstördes.100 

 

Torneborgarna försökte hindra bruket genom att de fruktade att det skulle bli överbefolkning 

och det skulle bli brist på proviant. Bruksherrarna Momma ansåg att borgarnas missnöje 

berodde på okunskap.101  

                                                
98 Brännmann, s 59, 1940 
99 Kummu, s 56, 1997 
100 Ibid, s 36 
101 Höjer s 154-156, 1912 
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4.8 Sammanfattning 
 

Den gruvhistoria som har skrivits ner är ofta stormännens historia och mycket litet har 

antecknats om människorna som arbetade vid gruvan eller bruket. Det var ingen stor 

anläggning eller produktion i Kengis bruk och det innebar att arbetskraften varierade över tid. 

Genom rättsprotokollen kan man få en viss insyn hur arbetsförhållanden var. Smederna 

klagade över att anläggningen stod overksam för länge och att de hade dåliga löner. 

Bruksherrarna klagade i sin tur att arbetarna kände motvilja mot arbete och att de bara ville 

sova i sina pörten. Detta innebar att det var svårt att skaffa arbetare till bruket och man 

försökte lösa det med hjälp av staten som befriade allmogen från knektutskrivning. Detta 

skulle kompenseras med arbete vid bruket. Lönen till de anställda betalades ut i pengar, järn 

eller andra varor som bruket hade tillåtelse från staten att tillhandhålla med. 

 

Arbetet vid gruvan hade dåligt anseende för det var tungt, livsfarligt och dåligt betalt. Den 

näringsfattiga maten och de kalla bostäderna medförde ofta epidemier. Förhållandena blev 

heller inte bättre av de olika straffmetoder som utdelades av gruvmannen om arbetarna avvek 

från de regler som fanns på bruket. Någon större fritid hade arbetarna inte, den tiden som de 

var lediga dämpande de sin hunger och misär genom att dricka brännvin. Detta gav i sin tur 

upphov till många slagsmål och bråk. 

 

Att få malmen transporterat i väglöst ödemark var ett stort problem. Man använde sig av små 

forsbåtar och renpulkor som hade en liten belastningsförmåga. Avstånden var långa och det 

gjorde att transporterna gick långsamt. Detta gjorde att leveransen blev försenad och kunden 

kunde avbryta sin beställning men järnpriset kunde också ha sjunkit när leveransen var färdig. 

Även kunde det kalla klimatet ställa till med besvärligheter vid transporterna. 

 

Vid Kengis bruk bildades ett litet bruksamhälle med arbetarbostäder, diverse bodar, 

präststuga, kyrka med kyrkogård och en herrgård. Bruksarbetaren hade ett litet jordbruk och 

det var oftast kvinnan som hade hand om åkerbruket och djuren. De människor som berördes 

av bruksdriften reagerade oftast negativt för att den inskränkte på deras invanda arbetsrytm i 

jordbruksarbetet. Det var även främmande för dem att underkasta sig den nya kontinuerliga 

fortgående produktionsformen där jordbruket blev lidande. Andra som berördes av brukets 

uppkomst var köpmännen Torneborgarna. Vid Kengis bruk hade bruksherrarna Grape och 
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bröderna Momma öppnat en marknadsplats för att bedriva handel med bruksfolket, allmoge 

och samerna. Detta upplevdes av köpmännen som att bruksägarna inskränkte i deras 

affärskontakter genom att de sålde varor till allmänheten fast de hade fått bestämmelser att 

endast bedriva handel med dem som arbetade vid bruket.  Torneborgarna fruktade också för 

att det skulle bli överbefolkning och det skulle bli brist på proviant.  
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5. Jämförelse med Meldersteins bruk 
 
I detta kapitel beskriver vi kort Meldersteins bruks historia. Därefter gör vi en jämförelse i 

deras stångjärnsproduktion med Kengis bruks för att se hur stor produktionen var i 

förhållande till Meldersteins bruk.  

5.1 Kort historik om Meldersteins bruk 

I början av 1700-talet fann man järnmalmfyndigheter vid Gällivare. För bearbetning av 

malmen byggdes under 1730-talet en anläggning vid Hemträskbäcken, som ligger cirka en 

mil från Råneå. Platsen kom senare att kallas för Melderstein. Löjtnanten vid Västerbottens 

infanteriregemente, Karl Thingvall, blev bruksägare. Det visade sig att Thingvall saknade 

medel för att bygga upp bruket och han ingick kompanjonskap med direktören vid Kengis 

bruk, Abraham Steinholtz. 

 

Ägandeförhållandet förändrades 1740. Steinholzs pengar räckte inte heller till och därför 

skaffade han en penningstark medarbetare i Jonas Meldercreutz. Samarbetet gick ut på att 

Steinholtz skulle svara för företagets ledning och Meldercreutz skulle stå för de ekonomiska 

satsningarna. Efter fyra års samarbete sålde Steinholtz alla sina rättigheter till Meldercreutz. 

Thingvall stod som ägare till en tjugondel fram till 1763102. Meldercreutz byggde upp ett 

manufakturverk med två hamrar, sågverk, tegelbruk, skeppsvarv och flera andra anläggningar 

i Fredrikafors i Niemisel. Vid Meldersteins järnbruk fanns det verkstäder för polerat stål och 

gevärsfaktori.103 

 

I början hade allmogen en positiv inställning till anläggningen och de var villiga att utföra 

vissa tjänster. Dock ville de inte binda sig för mer än 2 400 skeppund malm från Gällivare 

årligen.104 Det har dock ifrågasatts hur positiva bönderna egentligen var eftersom de ganska 

snart började visa missnöje mot brukshanteringen. I en del fall har bruksägarna haft 

möjligheter att påverka protokollets innehåll, för att få förmånliga privilegier förskönades 

böndernas inställning till anläggningarna. Allmogen var missnöjd speciellt under vintertid då 

de var ovilliga att arbeta eller så höll de på med tjärbränning som de behärskade och kunde 

                                                
102 Hansson, s 33,1987 
103 Groth, s 135, 1984 
104 Norberg, s 95, 1957 
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tjäna mer på. Att hålla på med kolning till bruket tilltalade inte bönderna och detta ställde till 

problem för bruksherrarna. 

 

Meldercreutz fick problem av samma typ som brukspatronerna i Kengis bruk. Det var svårt 

att transportera malmen i det väglösa landskapet i sådana kvantiteter som bruket behövde.  

Först skulle malmen fraktas med ren och ackja elva mil ned till Degersel. Där vägde man 

malmen för att sen transportera det med hästar till Strömsund. De osäkra 

transportförhållandena bidrog också till att masugnarna var igång endast 40-50 dygn per år.  

Dessutom var malmens kvalité sådan att man var tvungen att blanda den med en annan sorts 

malm som man köpte från Mellansverige. 

 

Produktionen var liten. På 1750-talet tillverkades under fem år omkring 80 ton tackjärn per år 

vid Strömsund och vid 1770-talet sjönk det till cirka 50 ton. Meldercreutz vände sig till 

landshövdingen Gyllengrip, regeringen och riksdagen om att böndernas skattskyldighet skulle 

omvandlas till bruksprestationer bland annat i form av kolning, körslor och 

livsmedelsproduktion. Han fick de centrala myndigheterna att ingripa. Brukets nytta gick före 

allmogens. Bönderna tvingades att ställa upp för bruket genom att utföra dagsverken, 

transporter och annat arbete som behövdes vid bruket.105 

 

I likhet med de andra brukspatronerna i Kengis bruk misslyckades Meldercreutz med 

brukshanteringen. Hans ekonomi bröt samman och han hade en större skatteskuld än någon 

annan av länets brukspatroner när bruket gick i konkurs. 106 

 

Efter Jonas Meldercreutz död gick bruket 1786 till brukspatronen Jean Bedories ägo för  

15 000 tusen silvermynt. Han rustade upp anläggningen och under hans tid producerade 

masugnen mer än de tidigare åren. Toppnoteringen på 170 ton tackjärn nåddes 1790. År 1799 

sålde Bedories bruket och cirka 150 kvadratmil mark till baronen och bergsrådet Samuel 

Gustav Hermelin till ett fem gånger så stort belopp. Han mötte samma svårigheter som de 

andra bruksägarna107 

 

                                                
105 Groth,s 135, 1984 
106 Ibid, s 35-36 
107 Hansson, s 35, 1987 
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År 1818 köpte kungen  Karl XIV många egendomar i Norrbotten och några år senare 

Meldersteins bruk108 Man hade stora förhoppningar till den nya ägaren som dock skulle visa 

sig bli en besvikelse. Kungens sätt att leda verksamheten skapade konflikter bland annat 

genom att han inte insåg vikten av att ha fackmässigt kunnigt folk i ledning för bruken. 

 

En ny förvaltare, Carl Willhelm Svenonius utnämndes 1830. Under hans tid ökade 

produktionen på grund att en förbättrad smidemetod infördes.109 År 1864 bildades ett nytt 

bolag, The New Gellivare C:o, Ltd med engelsmannen Gilets Loder som ägare. Masugnarna 

reparerades och moderniserades. Tysksmidet ersattes av france-comté och efter några år av 

lancashiresmide  Bolagets tillbakagång började omkring 1880-talet och 1882 köptes den av 

Gällivara Aktiebolag.110 

 

5.2 Jämförelse mellan Kengis - och Meldersteins bruk 
 
Vi har jämfört produktionen mellan Kengis - och Meldersteins bruk i Norrbotten. Jämförelsen 

blir inte riktigt rättvis då Melderstein började sin produktion först under mitten av 1700-talet, 

vid denna tid har Kengis haft sin bästa tid och gått redan in i en nedgångsperiod. Kengisbruk 

var det första och enda bruket Norrbotten i 100 år, innan Melderstein kom igång 1742.  

 

Bruksägaren Meldercreutz fick stort stöd från staten med privilegier, och hans ställning 

ansågs vara en furstes. 1753 fick han rättigheter i form av uppodling av ödemarker mellan 

Kalix och Luleå älvar, från bruket och upp till 30 km ovanför Gällivare och dessutom 

skattebefrielser.  

 

Tidigare var tillgången på arbetskraft i Melderstein ett problem, men däremot kan man se att 

under denna period skedde en uppgång av befolkningen som tidigare varit drabbad av 

missväxt och svält. Folkökningen uppgick till 20 % mellan åren 1751-1772. 111 Därmed 

kunde eventuellt brukets problem med tillgång av arbetskraft bemästras.  

 

Produktionen av stångjärn var de första åtta åren (1743-1751) större i Kengis än i 

Melderstein. Tillverkningsstatistiken visar en uppgång för Melderstein 1752 medan Kengis 

                                                
108 Norberg, s 150, 1957 
109 Hansson, s 54-59 
110 Norberg, s 152, 1957 
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tappar i produktion (se bilaga 9). Under 1770-talet kom produktionen i Melderstein upp till 

relativt stora mängder producerat stångjärn. Tiden efter detta kom att innebära en tillbakagång 

för Melderstein (se bilaga 7). 112 I Melderstein infördes 1853 Lancashiremetoden 113 som gav 

avsevärt större produktion. Ett aktiebolag från Gällivare tog över driften 1860 då steg 

produktionen och bruket hölls igång till 1892 fram till dess nedläggning. Antalet dygn per år 

som driften varit igång i bruken är förhållandevis få. Meldersteins bruk hade däremot igång 

driften i fler dygn per år i jämförelse med Kengis bruk. (se bilaga 8). Efter 1804 kan man se 

en nedgång i antalet dygn där en trolig orsak är kolbrist eller dess dåliga kvalité.114 Ofta 

drabbades bruken av böndernas och samernas ovilja att leverera kol och malm. Enligt 

Meldercreutz levererades en knapp fjärdedel av kolet som behövdes för full drift under åren 

1761-1775.115 Båda bruken drabbades av varierande tillgång och kvalité på kolet, 

vattentillgången i älvarna, materialtillgång, bränder vid flera tillfällen och krigen. Statens 

politik var också en bidragande orsak till tillbakagången då Sveriges andel av järnmarknaden 

minskade kraftigt i början av 1800-talet då staten bedrev sträng kontroll- och regleringssystem 

med frihetstidens politik, genom att hålla tillbaka produktionen med syfte driva upp priserna 

och spara skog. 116  

 

Vi har inte kunnat utläsa speciellt stora skillnader mellan bruken, då båda hade problem med 

transporter, tekniska svårigheter vid framställningen och kriser på den ekonomiska 

marknaden. Krigen, med ryssarnas intrång hade med säkerhet återverkningar på bägge 

bruken. Senare under 1800-talet inföll sig många andra problem i form av kolbrist, dyra priser 

för spannmål/tjära, problem med masugnarna, för små transporter av malm från Gällivare och 

höga transportkostnader. 117 

                                                                                                                                                   
111 Hansson, s 35, 1987 
112 Ibid, s 35 
113 Ibid, s 159 
114 Ibid, s 160 
115 Olofsson, s 464, 1974 
116 Ibid s 44 
117 Ibid s 150-158 
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5.3 Sammanfattning  
 
Meldersteins bruk uppkom under 1730-talet då järnmalmsfyndigheter hittats i Gällivare 

trakten och bedrevs fram till 1892. Meldercreutz var den mest framstående ägaren under 

brukets tid. Allmogen var positiv till brukets uppkomst men deras inställning förändrades då 

de var ovilliga att arbeta med kolning och detta skapade problem för bruksägarna. Melderstein 

hade i jämförelse med Kengis bruk en högre produktion och bruket var igång fler dygn per år. 

Båda bruken drabbades av likadana problem som transporter, kolbrist, malmens kvalité och 

bristfälliga kunskaper. 
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6. Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna uppsats var att se orsakerna till Kengis brukets uppkomst och avveckling. 

Vi ville titta på utvecklingen i Tornedalen från 1600-talet och framåt, och även se hur 

Sveriges politiska inställning och har påverkat utvecklingen.  

 

Vi har kommit fram till att statens insatser möjliggjorde uppkomsten av Kengis bruk, där de 

gav välvilliga privilegier för att få igång verksamheterna. Staten bedrev genom 

merkantilismens ideologi kolonisationsverksamhet och satte in privilegier för dem som 

bosatte sig i norr. Resurser sattes in för att hitta de stora naturrikedomar för att avhjälpa den 

ansträngda ekonomin i landet. De ville uppmuntra till bergsbruk för att ge Sverige framtida 

exportinkomster. Malmfyndigheter hittades framför allt i Junosuando, Svappavara och senare 

i Gällivare. Man skulle vidareförädla malmen i området men bygderna var väglösa och 

avstånden var stora. Transporterna av malmen var tvungna att ske via älvarna och masugnar 

skulle upprättas på lämpliga ställen. Till Kengis som låg vid Torneälv, skulle malmen fraktas 

från omkringliggande områdena och här uppstod det första nordligaste järnbruket. Området 

gav bra förutsättningar för drift av järnbruk, Torneälvens forsar erbjöd lätt användbar 

vattenkraft, skogarna fanns helt orörda runt omkring och malmfyndigheterna låg relativt nära 

älven. 

 

Statens återkommande stöd till nya bruksägare med arbetskraft och privilegiebrev har visat 

intresset de hade för att få verksamheten lönsam med varaktig produktion. Brukets historia 

har präglats av en mängd bruksherrars ständiga vilja och optimistiska framtidstro. 

Etableringarna använde sig av ofri arbetskraft och gav bruksägarna en särställning gentemot 

den lokala befolkningen. Trots detta blev driften av Kengisbruk ett stort misslyckande.  

 
Orsakerna till misslyckandena har varit många. De långa avstånden det hårda klimatet,  

bristen på kunskap i olika former,  brist på dugliga arbetare, järnets dåliga kvalité, krigen, 

handelsregleringar, riskfyllda sjöfrakter, eldvådor och översvämningar är exempel på 

svårigheter. Pionjärernas okunskap över de nämnda förhållandena har vi genom litteraturen 

fått bekräftat. För det första visar den tunga franska masugnen med gjutna väggar inte vara 

lämpad för nordligt bruk genom att den fick sprickor i väggen efter tjälens rörelser. För det 

andra kunde inte bruket drivas året runt på grund av de isbelagda forsarna och det kalla 
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klimatet, därför fick exporten av järnet vänta tills isarna bröts med stora förluster som följd. 

Dessutom utgjorde Torneälvens många forsar ingen idealisk transportväg.  

 

Krigens återverkningar kunde inte heller någon förutse. Norra Sverige fick känna på krigets 

fasor mer än övriga delar av landet, eftersom många krig fördes vid gränsen mot Finland, 

Kengis bruk som låg vid gränsen blev nedbränd av ryssarna 1717. Efter Sveriges indragande i 

kriget mot Frankrike 1805 kom det svenska järnet att utestängas från den europeiska 

marknaden. Fram till 1808 minskade den svenska järnexporten eftersom britterna som hittills 

började tillverka eget järn med hjälp av stenkol.  

 

Med den merkantilistiska politik som Sverige bedrev under denna tid hade bruken hjälp från 

staten med att få arbetskraft och andra förmåner som skattelättnader och tillgång till mark, 

fiske och skogar runt omkring bruken. Folket tvingades av staten att arbeta vid bruken under 

svåra förhållanden. Man kan fråga sig om bruken ändå gav en god chans till inkomst, som 

annars inte fanns, eller skulle skogs- och jordbruket ha gett de lika goda eller bättre 

förtjänster? 

 

Kengis bruk och Torneverkens historia är i hög grad deras ägares. Folkens öden och 

levnadsförhållandena kring bruket är knapphändigt beskrivet. Men vi har fått insikt om att 

förhållandena var svåra och arbetarna levde i misär. Epidemier, otrygghet och fattigdom 

rådde. I viss litteratur kan vi läsa att folket var positivt inställda till bruket och bruksägarna.  

”/…/ uttryckte bönderna en önskan, att Gud skulle ytterligare välsigna bergsbruket och de 

goda möjligheter till förtjänster som det gav socknens invånare.”118 För allmogen var kanske 

bruksnäringen en god tillgång för att bedriva friare handel inom närmare håll. De kunde sälja 

sina produkter direkt till bruket. Eller var den positiva bilden ett förskönande av bruksägarna 

när de skrev till myndigheterna om ytterligare privilegier? Bruksägarna hade nämligen 

möjlighet att påverka protokollens utformning och kunde förvränga bilden av förhållandena.  

Satsningar på bergsbruken höll på att ta död på jordbruket och bönderna klagade i riksdagen 

till en början utan gehör. Västerbottens landshövding reagerade redan på 1750-talet och 

förbjöd byggandet av fler smedjor. Jordbruket skulle därmed få sin chans, vilket kanske ledde 

till bättre levnadsförhållanden för befolkningen.   

 

                                                
118 Awebro, s 376, 1993 
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Meldersteins bruks uppkomst var senare än Kengis, vilket bidragit till att siffrorna inte varit 

så rättvisa att jämföra. Kengis bruks blomstringstid var över när Melderstein bruk uppkom. 

Melderstein bruk byggdes upp på ungefär liknande grunder som Kengis bruk. Naturresurserna 

var liknande med älven som en viktig kraftkälla och med malmfyndigheter som forslades från 

gruvorna ner till bruket. Tillgången på skog var en annan viktig tillgång. Däremot hade 

Melderstein ett bättre utgångsläge att starta ifrån, eftersom bruksnäringen redan har etablerats 

i Norrbotten med Kengis bruk. De hade bättre tillgång till tekniken och erfarenheter som 

redan prövats. Båda brukens ägare hade kapitalbrist hos och svårigheterna var att driva bruken 

med lönsamhet då bruksägarna tvingades ingå kompanjonskap med andra eller sälja bruket 

för att driften skulle fortsätta. Transporterna var ett hinder för båda bruken, det var svårt att 

transportera de kvantiteter av malmen som krävdes i det väglösa landet. Kvalitén på malmen 

var även ett problem, vid Kengis bruk hade malmen en benägenhet att bli rödbräckt medan 

man i Meldersteins bruk var tvungen att blanda malmen med en annan sorts malm för att få 

det dugligt eftersom järnhalten var för hög. Båda bruken har mötts av missväxt under åren 

1739 till 1742 och drabbades av epidemier som härjade då. Kengis bruk blev mer utsatt av 

kriget som medförde stora förluster i produktionen. Uppgifter som vi har tagit del av i arbetet 

med jämförelsen av Kengis och Meldersteins bruk har inte blivit så intressanta eftersom 

brukens omständigheter har varit förhållandevis lika. Produktionsresultaten har varit relativ 

små och skillnaderna har inte varit stora.  

 

Litteraturen om bruken är knapphändig, och ganska ensidigt skriven. De flesta skriver samma 

sak och det uppkommer sällan någon ny information. Det finns ont om nyskrivet material som 

är trevligt utformat och lättläst. Vi har även upptäckt brister i skolans läromedel om 

Tornedalens historia. Eleverna får inte möjlighet att studera sin egen bygds historia och går 

därmed miste om en viktig del om sin egen historia, som är en del av identitetsskapandet.  

 
Genom att vi studerat Kengis bruk har vi fått ta del av Sveriges historia, men främst 

Tornedalens historia som varit lärorikt. Vi har upptäckt hur politiken haft efterverkningar på 

utvecklingen, och sett hur statens styrande hand inte alltid tagit hänsyn till befolkningen utan 

styrt utifrån vissa politiska intressen. Folket hade inga demokratiska rättigheter under denna 

tid utan det primära var konsten att överleva.  
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Vi har inte kunnat se om Kengisbruken gett prägel för bygden idag, förutom de kvarvarande 

enstaka byggnaderna, slagghögar119 och lämningarna i marken av masugnsruiner. Den kanal 

som drev hamrarna i bruket är idag i funktion och förser ett litet elkraftverk med vattenkraft.  

Pajala församling fick sin början under 1725, tack vare att bruksägarna på egen bekostnad 

skaffat en brukspredikant till bruket.  

 

Slutligen kan vi säga att Sverige var framgångsrikt inom bergsbruk men trots detta blev inte 

alla bruken framgångsrika och många bruksägare slutade sin bana utfattiga. Gruvnäringen har 

trots detta levt vidare och man kan se Kengis bruk som startskottet till den enorma 

gruvnäringen som föddes i norr, och är i dag en av de viktigaste näringar i Norrbotten, och 

även i Sverige, med LKAB i spetsen. 

                                                
119 Innehållande järnmalmens mineralbestånds delar samt aska från träkol samt kalk från kalksten göts vanligtvis 

till slaggsten för byggnadsändamål. 
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8. Bilagor 
 

Bilaga: 1 

 
Afskrifter af Brukspriwillegierna 
 
 
Den 23 maji 1644 är af  Riksgeneral Bergsamtet utfärdat mutsedel på Junusuando jerngrufva 

til 5 st Torne Handlande, Peder Pedersson, Peder Andersson, Peder Olufsson, Jacob Pfundt 

och Anders Torfast underskrivet af Johan Berndes och Mårten Mårtensson. 

 
Men sedan  desse Torne Borgrehade därvid nedlagt något arbete ansågo de sig urstånd satte at 
fullfölja Bergsdriften och återsände Privil. som för Arendt Grape den des participanter 
förnyades d. 29 och 31 oktober 1646 och af Drotning Christina fastställdes d. 24 Dec. samma 
år, bestående af 13 puncter. 
 

1. 10 frihets år för all 10de och besvär 
2. Bygga Masugn och Hammare antingen vid Berget eller i Torne Ström 
3. Njuta lägenheter på 2 mils afstånd rundt omkring Masugnen. 
4. Fri från utskrifningar. 
5. Rättighet för arfvingarne at Succedera 
6. tilsättes 3 Rotar i Öfv. Torne, som bruksägaren får upbära, och efter 1 års förlopp 

godtgöra Staten derföre. 
7. tilslås vissa Räntor af Öfv. Torne, som Bruksägaren får upbära, och efter 1 års förlopp 

godtgöra Staten derföre. 
8. för Gästnings och Skjutsninings besvär befrias allmogen emot det de Transportera 

Bruksfororne. 
9. Lapparne förpliktas at framskaffa foror. 
10. alla de som vid vägarne NB vinter, vilja nedsätta sig och äng rödja och förhjelpa 

resande med skjuts frikallas för utskriftning. 
11. befrias från Tull i Torneå. 
12. sälja jern til Lappar och Allmoge. 
13. tages Grape med hust. Och Barn i Kongl. Hägn och beskydd. 

 
 
 
 
 
Källa: Tornedalica, nummer 5, 1968 
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Bilaga. 2 

Privil. d. 20 Januarii 1648 
 

1. ökes med 7 Rotar utom de förr anslagne 3 st. 
2. Salt, valmar, och groft Lärft förat löna Bruksarbetarena. 
3. extraordinarie Räntorna tilslås af Socken 
4. 8 års frihet från all Tullafgift på jern så väl vid stora som lilla Sjö Tullen 

 
opag 2 
 Den 22. Nov. 1650 har Bergsamtet utfärdat bref til Oluf Jönsson och Egidnis Otto 
hvarigenom Grape recom: til upbärande af Lappskatten. Genom Drott: Christinas Resol. D 
12. Dec. 1650 befrias allmogen från Skjuts och Gästning afgiften, men förpliktas at 
framskaffa foror til och från Torne Stad. 
 
Privil. den 26 Nov. 1652 innehåller: att som Brefvisaren och Bruks förvaltaren Arend Grape, 
hafver på egen bekostnad upprättadt ett skönt jernbruk av Masugn och hamrar havartil Grape 
har användt mäst hela sin förmögenhet, så at thermed allen ej vidare fullfölja kann så har han 
med Bergs Collegii tilstånd antagit Abram och Jacob Momma Borgare och Handelsmän i 
Stockholm 
 

1. föruntes desse ytterligare 10 frihets år utom de förra, Sjötullen undantagen. 
2. Räntan bortogs, men efter Cammar värdi finge arenderas af Öfver och Neder Torne 

Socknar. 
3. Borgmästaren skal årl. Hålla Bergs Ting. 
4. utom styckgjuteri får tilvärkas alt annat. 
5. Till Bruks arbetare antages löst folck til 30 a 40 st. 
6. Bruksjernet får visiteras vid Dalerön – 
7. Marknads Plats vid Kengis 
8. förbjudes svedjande och skogsödande 
9. all skog och strömmar inom 2 mils tilhörde Bruket 
10. Handla med allmogen til Bruksfolket behof som vallmar lärft 200 D kmt betalar 

Bruket til Torneå Stad för handel til eget behof med allmogen 
11. Kyrka skulle byggas, och någre besparade medel skulle användas dertil, och Prästen 

skulle tagas, en af de 4 som voro anslagna för Bruket i Vesterbotten 
 

Underskrif. 
Erick Flemming Christer Bonde 
  Mårten Månsson 
  L. Ström 
 
   Förnämade Bergs Collegii privil. Har Drottning 

 
Källa: Tornedalica, nummer 5, 1968 
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Bilaga 3 
 
Tabell1  

      
      
Tioårssammandrag ang. Norrbottens läns kända produktion av vissa bergveksprodukter 
åren 1635-1920 
 

Masugnar Stångjärnsverk Manufakturver 
Junosuando Tornefors Kengis Svanstein 
Tackjärn Ämnes - och stångjärn 

Kengis 
 
Årtal 

ton ton ton ton ton 
1635-40 - - - - - 
1641-50 - - - - - 
1651-60 - - - - - 
1661-70 - - - - - 
1671-80 - - - - - 
1681-90 28,2 - - - - 
1691-1700 48,6 - 26,5 - - 
1701-10 589,9 120,4 510,2 - - 
1711-20 260,7 297,1 103,0 - - 
1721-30 302,9 - 231,1 - - 
1731-40 1 466,0 - 964,0 - - 
1741-50 172,6 165,0 98,3 - - 
1751-60 174,4 268,4 - 
1761-70 - 147,8 

                       
                     254,6 
 
                       53,0 

- 

1771-80 328,4 405,6 136,5 176,6 - 
1781-90 154,5 558,3 186,9 226,3 - 
1791-1800 351,6 571,9 - - - 
1801-10 441,5 341,5 - 35,3 - 
1811-20 - - - - - 
1821-30 - 497,4 - - 74,9 
1831-40 - 291,0 224,6 - 62,1 
1841-50 - 203,0 237,7 - 62,3 
1851-60 - 618,8 404,2 - 116,0 
1861-70 - 169,7 191,2 - 40,9 
1871-80 - 73,3 92,7 - 43,3 
1881-90 - - Nedbrann1879 - 23,6 
1891-1895 - - - - 13,1 
Trpt 4 229,3 4 729,2 3426,9 

 
Gemens. 

438,2 
 
307,6 

426,2 
 

 
Källa: C I Asplund, Norrbottens bergsbruk (Norrbotten 2) 
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Tabell 1 fortsättning     
      
  
 

Masugnar Stångjärnsverk Manufakturver 
Junosuando Tornefors Kengis Svanstein 
Tackjärn Ämnes - och stångjärn 

Kengis 
 
Årtal 

ton ton ton ton Värde i kronor 
Trpt 4299,3 4729,2 3426,9 438,2 436,2 ton 
 - - Gemens 307,6 - 
1896-1900 - - - - 9,597 
1901 - - - - 2,029 
1902 - - - - 1,731 
1903 - - - - 1,879 
1905     1,642 
1905     1,626 
1906     712 
1907     722 
1908     814 
1909     887 
1910     1,111 
1911     1,208 
1912     1,089 
1913     1,196 
1914     1,472 
1915     1,331 
1916     1,223 
1917     2,356 
1918     1,944 
1919     1,510 
1920     950 
   Gemens 307,6 436,2 ton 
S:a 4 299,3 4 729,2 3 426,9 438,2 37,029 kr 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: C Asplund, Norrbottens bergsbruk (Norrbotten 2) 
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Bilaga 4 
 
Tabell 2       
 
 

Råkopparproduktion vid Svappavaara kopparverk 
 
 

Tioårssammandrag 
Årtal Ton 
1651-60 53,9 
1661-70 810 á 1,080 
1671-80 - 
1681-90 3,4 
1691-1700 2,9 
1701-10 10,0 
1711-20 1,4 
1721-30 0,9 á 1,0 
1731-40 - 
1741-50 - 
1751-60 8,5 
1761-70 9,1 
1771-80 5,0 
1781-90 0,3 
1791-1800 Slut  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
Källa: C Asplund, Norrbottens bergsbruk (Norrbotten 2) 
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Bilaga 5 
 

Kengisverkens personalförteckning 1650-talet (1657?) 
 
Yrke Män 

    Gifta              Ogifta         
Summa 

Kvinnor och 
barn 

Samtliga 
familjemendlemmar 

1.Arbetsledning 
Bruksägare, skrivare, 
gruvfogde, masmästare, 
bergmästare, gårmakt, 
präst 
 

7 3 10 33 43 

2. Hantverkare 
Bälgmakare, snickare, 
skomakare 

 
 

2 1 3 8 11 

3. Smeder 
Hammarsmed, 
kleinsmed 

 
 
 

2 6 8 11 19 

4. Kolare, 
körare 
(utom smeder) 

 

6 2 8 27 35 

5. Övrig 
arbetspersonal 
Kopparsmed, kneckt, 
”jaar knecht” 
gruvdrängar, andra 
arbetare 

 
 

11 27 38 27 65 

Summa: 28 39 67 106 173 
6. Samer 
 

7 - 7 30 37 

7. Soldater 
 

- 30 30 - 30 

Summa: 35 69 104 136 240 

 
 
 
 
 
 
 
Källa: H. Tenerz (R. A Momma – Reenstierna samling) 
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Bilaga 6 
 

Kengisverkens personalsammansättning 1661   
 
Yrke Gift Ogift Summa 
1.Arbetsledning 
Skrivare,gruvfogde, 
masmästare, präst m. fl 

6 2 8 

2.Hantverkare 
Bälgmakare, snickare, 
skomakare, redskapstillverkare, 
byggmästare, malmsökare, 
repslagare, ”badbeer” 

7 2 9 

3.Smeder 
Hammarsmed, kopparsmed, 
kleinsmed 

3 1 4 

4.Övrig 
arbetspersonal 
Kopparsmed, rostvändare, 
gesäller, gruv- och 
bruksdrängar, kolare, körare och 
andra arbetare 

19 54 73 

5.Samer 
(malmkörare ej medtagna, 
endast Olof Tolck) 

- - 1 

Summa: 35 60 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Källa: H. Tenerz (R. A Momma – Reenstierna samling) 
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Bilaga 7 
Stångjärnstillverkning i Kengis och Meldersteins bruk. Siffrorna är hämtade ur 
Källan: Norberg, P. Forna tiders järnbruk i Norr- och Västerbotten 

 
 
 
År Ägarskap 

 
 

Stångjärntillverkning i 
skeppund 
En skeppund/ca 150kg 

Kommentarerna/händelserna under en viss tid 
är hämtade utifrån vårat uppsatsarbete: Kengis 
bruk - Världens nordligaste järnbruk 

 Kengis Melderstein Kengis Melderstein  
1644 Torne-

borgarna 
   Kapitalbrist, transportsvårigheter, okunskap, 

svårt att smälta malmen. Avsade ägarskap. 
1645      
1646 Grape    Ny ägare med kapital. Byggde upp en ny 

masugn i Junosuando.  Svårigheter med: 
transportproblem, bristande sakkunskap och 
okunniga arbetare, hård klimat, dålig kvalité 
på malmen 

1647      
1648      
1649      
1650      
1651      
1652 Grape och 

bröderna 
Momma 

   Grape ingår kompanjonskap med bröderna 
Momma på grund av kapitalbrist. Mommorna 
byggde nya byggnader, la ut vägar och 
båtleder, herrgård byggdes i Kengis , präst och 
skolmästare anställdes. 
Dålig malm. 

1653      
1654     Kopparmalm i Svappavaara upptäcktes. 
1655      
1656      
1657      
1658      
1659      
1660      
1661      
1662      
1663 Momma     
1664      
1665      
1666      
1667      
1668      
1669      
1670     Tillverkning av kopparmynt i Kengis.  
1671      
1672      
1673      
1674      
1675      
1676      
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År Ägarskap 

 
Stångjärnstillverkning i 
skeppund 
En skeppund 
/ca 150kg 

Kommentarerna/händelserna under en viss tid 
är hämtade utifrån vårat uppsatsarbete: Kengis 
bruk - Världens nordligaste järnbruk 

 Kengis Melderstein Kengis Melderstein  
1677      
1678      
1679      
1680      
1681      
1682      
1683      
1684      
1685     Kengis bruk nedlägges. Krediter beviljades ej 

mer. 
1686      
1687      
1688      
1689      
1690      
1691      
1692      
1693      
1694      
1695      
1696      
1697 Väster-

bottniska 
Bergslagen 

   Nya verkstadsbyggnader och bostäder byggdes. 

1698   80   
1699   -   
1700   -   
1701   -   
1702   -   
1703   342   
1704   -   
1705   584   
1706   441   
1707   -   
1708   -   
1709   493   
1710   505   
1711   -   
1712   -   
1713   404  Ryssarna går in i Finland. 
1714   -   
1715   -  Krig med ryssar, 1715-17, Sjöfarten 

förhindrades, befolkningen 
1716   -  flydde. Torneverken nedlagda 
1717   -   
1718   -   
1719   -   
1720   31  Masugnen i Masugnsbyn byggdes om 1720-24. 

Järnpriset lågt 
1721   28  Nya privilegierna utlovas till Bergslagen. 
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År 
 
 

Ägarskap 
 

Stångjärnstillverkning i 
skeppund 
En skeppund 
/ca 150kg 

Kommentarerna/händelserna under en viss tid 
är hämtade utifrån vårat uppsatsarbete: Kengis 
bruk - Världens nordligaste järnbruk 

 Kengis Melderstein Kengis Melderstein  
1722   35   
1723   153 -  
1724   117 -  
1725   122 -  
1726   160 -  
1727   300 -  
1728   430 -  
1729   487 -  
1730   600 -  
1731   800 -  
1732   780 -  
1733   661 -  
1734   607 -  
1735   715 -  
1736   658 - Abraham Steinholz anställdes som 

konstmästare till Kengis bruk. 
1737  Tingvall 690 - I Melderstein :Kapitalbrist, dålig malm  och 

transportproblem i  
1738   879 -  
1739   843 - Missväxt och epidiemi till och med 1742. 
1740  Tingvall och 860 - Kompanjonskap inleddes i Melderstein. 
1741  A.Steinholz - - Saknas uppgifter-1741-42 från Kengis bruk 
1742   - 248  
1743   674 162  
1744  Meldercretz 697 220 Ny ägare till Melderstein. 
1745   657 220  
1746 A.Steinholtz  568 246 Steinholtz ensam ägare till Kengisbruk. 
1747   665 150  
1748   400 205  
1749   382 276  
1750   571 515  
1751   709 307 Melderstein nedbrann 
1752   322 718 Svainsteins bruk kom till p.g.a skogsbrist i 

Kengis. Melderstein nedbrann. 
1753   669 666  
1754   - - Saknas uppgifter från båda bruken 1754-58 
1755   - - Saknas uppgifter från båda bruken 1754-58 
1756   - -  
1757   - -  
1758   - -  
1759   - 700  
1760   194 602 Översvämning Kengis bruk 1760-62 
1761   276 503  
1762   98 761  
1763   39 668 Översvämning i Kengisbruk 1763-64 
1764   63 532  
1765   117 363  
1766    492  
1767   253 540  
1768   365 512  
1769   354 764  
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År 
 
 

Ägarskap 
 

Stångjärnstillverkning i 
skeppund 
En skeppund 
/ca 150kg 

Kommentarerna/händelserna under en viss 
tid är hämtade utifrån vårat uppsatsarbete: 
Kengis bruk - Världens nordligaste 
järnbruk 

 Kengis Melderstein Kengis Melderstein   
1770   - 800  
1771   - 779  
1772   - 643  
1773   - 852  
1774   - 888  
1775   - - Saknas uppgifter  fån båda bruken 775-82 
1776   - -  
1777   - -  
1778   - -  
1779   - -  
1780   - - Svappavaraa upphör med 

kopparproduktionen. 
1781 Steinhotlz 

änka och 
måg 

 - - A. Steinholtz avled. 

1782   - -  
1783   550 -  
1784   - - Saknas uppgifter  från båda bruken1784-

1802 
1785   - -  
1786  Bedories - - Upprustning av anläggningen. 
1787   - -  
1788   - -  
1789   - -  
1790   - -  
1791   - -  
1792   - -  
1793   - -  
1794   - -  
1795   - -  
1796   - -  
1797   - -  
1798   - -  
1799 O.Ekström, 

Hassel och 
Ostermark 

Hermelin - - Lågkonjunktur. O. Ekström uppförde 
bruksherrgården i Kengis och 
manufakturverksamhet i Kengis. 

1800   - -  
1801   - -  
1802   - -  
1803   - - Melderstein brann ner. 
1804   - -  
1805   - -  
1806   - -  
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År Ägarskap Stångjärnstillverkning i 

skeppund 
En skeppund/ ca 150kg 

Kommentar 

 Kengis Melderstein Kengis Melderstein  
1807   - -  
1808   - -  
1809   - - Finsk-ryska kriget, Kengis nedlagd, 

arbetarna flydde 
1810   - -  
1811   - -  
1812   - -  
1813   - -  
1814   - -  
1815   - -  
1816   - -  
1817   - -  
1818  Karl XIV - 405  Karl XIV: brist på ledarskap. 
1819 J. Ekström  - 509  
1820   - 447  
1821   - - Saknas uppgifter  från båda bruken 1821-

26 
1822   - -  
1823   - -  
1824   - -  
1825   - -  
1826   - -  
1827   - 1 514 Melderstein: Ingår uppgifter från Selet 

1827-29 
1828   - 1 986  
1829   - 2 079  
1830  Svenonius - - Ny smidesmetod infördes i Melderstein. 
1831   350 800  
1832   - 864  
1833 Bolagsbildn

ing 
 - 864  

1834   265 1 238  
1835   36 998  
1836 
 

  150 1 102  

1837   159 1 293  
1838 K-J Solberg  152 1 626 Solberg hade andelar i Kengis bruk. 
1839   374 1 919  
1840   368 1 093  
1841   470 198  
1842   152 927  
1843   297 807  
1844   200 695  
1845   201 670  
1846   73 830 Kengis bruk nedbrann i nov 1846 
1847   - 673  
1848   - 1 034  
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År Ägarskap Stångjärnstillverkning i 

skeppund 
En skeppund ca 150kg 

Kommentar 

 Kengis Melderstein Kengis Melderstein  
1849   - 700  
1850 Solberg  191 645 Ensam ägare till Kengis bruk. 
1851   200 1 306  

1852   282 697  
1853   293 1 349  
1854   251 1 869  
1855   259 1 148  
1856   251 1 373  
1857   317 1 338  
1858   265 1 064  
1859   266 1 050  
1860   313 681  

   Stångjärnsproduktion i centner 
En centner= 40, 5076kg 

 

1861   1 007 1 019  
1862   345 186  
1863   620 350  
1864  The Gelliva 

e Company 
449 303 Full näringsfrihet, utländska investerare 

till Sveige.  
1865 
 

  381 326  

1866   480 372  
1867   377 104  
1868   308 - Saknas uppgifter från Melderstein 
1869   200 -  
1870   326 -  
1871   143 -  
1872   - -  
1873   - -  
1874   374 478  
1875   427 2 041  
1876   290 5 144  
1877   198 6 246  
1878   246 7 501  
1879   172 3 073 Kengis nedbrann. 
1880   - -  
1881      
1882  Gellivare 

Aktiebolag 
- 5 685  

1883   - 103  
1884   - -  
1885   - -  
1886  

 
 - -  

1887   - -  
1888   - 79  
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År Ägarskap Stångjärnsproduktion i kg 

 
Kommentar 

 Kengis Melderstein Kengis Melderstein  
1889   - -  
1890   - -  
1891   - -  
1892   - 55 000  
1893   -  Melderstein nedlagd 
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Bilaga 8 
Dygns- och tillverkningsstatistik 
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Källa: P. Norberg, Forna tiders järnbruk, 1957 


