
Rapport

/ø ø / a j - -r — J--------C- — 7 > 9 '*
---- i---- 4—U----V—U»-l----4—4—

GRUVBY GGNADER 
I BERGSLAGEN

§§ Riksantikvarieämbetet



Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer

Dessa fotografier är offentliggjorda vilket innebär att vi använder oss av en undantagsregel i 23 och 49 

a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att 

offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som 

inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän.

Bilderna märks med ©. Det är upp till var och en att beakta eventuella upphovsrätter.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD 
RIKSANTIKVARIEÄMBETET





RAPPORT RAÄ 1993:2

GRUVBYGGNADER I BERGSLAGEN

Kjell Sundström

§o Riksantikvarieämbetet



Rapport RAA 1993:2 

© 1993 Riksantikvarieämbetet 

Redigering och utformning: Kjell Sundström 

Text: Kjell Sundström (där ej annat anges)

Foto: Kjell Sundström (där ej annat anges)

Gruvkartor: Bergmästarämbetet i Södra Distriktet 

Kartor (utom gruvkartor): Kjell Sundström 

Teckningar där ej annat anges: Kjell Sundström

Distribution: Riksantikvarieämbetet, informationsenheten, Box 5405, 114 84 Stockholm 

ISBN 91-7192-841-3 

ISSN 0348-6826

Omslagsbilden visar ett förslag till nybyggnad av lave i Bispberg från 1892

gotab 97905, Stockholm 1993



INNEHALL
Förord
Den mellansvenska gruvnäringen
Bevarade gruvbyggnader och miljöer
Gruvor i Stockholms län 

Utö
Gruvor i Uppsala län 

Dannemora 
Ramhäll

Gruvor i Södermanlands län 
Bredsjönäs 
Förola 
Kantorp 
Koppartorp 
Skottvång

Gruvor i Östergötland 
Bersbo

Gruvor i Värmlands län 
Finnmossen 
Långban 
Nordmark 
Persberg 
Taberg
Värmlandsberg

Gruvor i Örebro län 
Bergsäng 
Kaveltorp 
Ljusnarsberg 
Mossgruvan 
Pershyttan 
Polhemsgruvan 
Striberg 
Stripa 
Stråssa 
Ställberg 
Yxsjöberg 
Zinkgruvan 
Ösjöberg

Gruvor i Västmanlands län 
Bastnäs 
Norberg 
Riddarhyttan 
Rudgruvan 
Sala

Gruvor i Kopparbergs län 
Bispberg 
Blötberget 
Burängsberg 
Falun 
Forsbo 
Garpenberg 
Grängesberg 
Gränsgruvan 
Håksberg 
Idkerberget 
Intrånget 
Lustigkulla 
Saxberget

Smältarmossen 126
Stollberg 127
Svärdsjögruvan 129
Tomtebo 130
Tuna Hästberg 131
Vassbo 133
Vintjärn 134

Gruvor i Gästrikland 136
Bodåsgruvan 137
Vingesbacke, Nyäng och Långnäs 138

Bilaga A. Anrikning 140
Bilaga B. Ordlista 144
Bilaga C. Äldre mått och vikter 145
Bilaga D. Vill du veta mer? 146
Bilaga E. Gruvor som börjat och/eller

upphört 1950-1992 147

4
5

16
20
21
22
23
26
27
28
30
32
35
37
39
40
42
44
45
48
50
53
55
56
58
59
60
62
64
67
68
70
73
75
77
79
82
83
84
85
91
94
96
98

100
103
105
107
112
113
115
118
119
122
123
124
125

3



Den numera rivna laven vid Starkfallsgruvan vid Persberg i Värmland.

FÖRORD
Den gamla traditionsrika mellansvenska gruvin
dustrin har under de senaste trettio åren i det 
närmaste helt försvunnit. På 1950-talet stod den 
på sin absoluta topp, då ett 60-tal järnmalmsgruvor 
var i drift i Bergslagen och då Sverige dominerade 
den internationella marknaden. Idag är alla 
järnmalmsgruvor nedlagda. En epok som går till
baka åtminstone till tidig medeltid har därmed 
nått sitt slut.

Vid ett stort antal platser i bergslagsområdet 
finns övergivna, vattenfyllda gruvhål och vid många 
av de gruvor som bearbetats i senare tid finns 
också tillhörande byggnader och andra anlägg
ningar som idag står oanvända utan vård och 
underhåll. Gruvägarna står inför en situation, där 
de har ett flertal överloppsbyggnader, som det är 
svårt att finna nya användningsområden fór och 
som skulle vara kostsamma att underhålla. Såväl 
själva gruvorna som många av byggnaderna utgör 
dessutom säkerhetsrisker, och detta sammantaget 
innebär att ägarna ofta ser rivning av byggnader 
och igenfyllning av gruvor och schakt som den 
enda tänkbara lösningen.

Att det for kulturmiljövården måste vara en 
angelägen uppgift att bevara minnet av bergs
hanteringen i Bergslagen är en självklarhet. Från 
antikvariskt håll har man dock saknat en övergri
pande dokumentation och kunskap om vad som 
finns kvar av gruvmiljöer och byggnader, vilket 
har begränsat möjligheterna att föra en sakkun
nig argumentation fór vad som bör bevaras i fram
tiden. Mot denna bakgrund tog riksantikva

rieämbetet 1988 initiativ till en inventering av 
Bergslagens kvarvarande gruvbyggnader och 
gruvmiljöer. Ansvarig tjänsteman har varit arki
tekt Kjell Sundström på Dalarnas museum, som 
under perioden mars - oktober 1989 bedrev fältar
bete och arkivstudier. Inventeringen har i huvud
sak finansierats med medel från riksantik
varieämbetet, men bidrag har också erhållits från 
STORA och från flertalet av de berörda kommu
nerna. En referensgrupp med representanter från 
riksantikvarieämbetet och från länsmuseerna i 
Gävleborgs, Kopparbergs, Södermanlands, Värm
lands, Västmanlands, Upplands och Örebro län 
har i samarbete med Kjell Sundström arbetat med 
planering, uppläggning och uppföljning av arbetet.

Den ekonomiska ramen fór inventeringen har 
inte tillåtit en mera djupgående arkivforskning, 
varför presentationen saknar mycket i historiken 
om de olika gruvorna och byggnaderna. Alla fakta 
som framkommit har dock känts viktiga att 
presentera, även om rapporten därigenom i myc
ket har blivit en lång uppräkning av delvis lös
ryckta fakta. Sakuppgifterna är förutom från 
fältinventeringen främst hämtade från tillgänglig 
litteratur, samt från en genomgång av 1900-talets 
bergmästarrelationer och de olika länsmuseernas 
arkiv. Kjell Sundström på Dalarnas museum tar 
tacksamt emot kompletterande uppgifter om de 
inventerade gru vmiljöerna.

Stort tack riktas till alla dem som hjälpt till att 
göra denna rapport möjlig, speciellt personalen på 
Bergmästarämbetet i Falun.
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DEN MELLANSVENSKA GRUVNÄRINGEN
I praktiskt taget hela Bergslagen kan man finna 
lämningar efter produktion av järn, liksom av 
koppar och silver/bly. Merparten av den mellan
svenska malmen har brutits i ett område som 
omfattar norra och västra Västmanland, Närke, 
sydöstra Värmland och södra Dalarna - det som vi 
i dagligt tal benämner Bergslagen. I äldre tid var 
emellertid varje trakt som hade privilegium på 
bergsbruk, och där järnhantering utgjorde en vä
sentlig del av näringen i ett bergslag. Det fanns 
många bergslager - under 1600-talets senare del 
inte mindre än 17 sk tackjämsbergslager förutom 
Falu och Sala bergslager.

Järnåldern i Sverige inleddes omkring 400 f Kr. 
Järnframställningen skedde enligt en s k lågtek
nisk metod i blästerugnar, där råvarorna utgj ordes 
av rödjord eller sjö- och myrmalm. När man började 
framställa järn ur bergmalm är inte säkert känt, 
men troligen har det skett redan på 1100-talet och 
sannolikt har Norbergs gruvor varit det första 
svenska malmberg som bearbetats.

Kopparbergslagen med Falun som centrum var 
från tidig medel tid den största kopparproducenten 
i Sverige. Brytningen var troligen igång redan 
under 1100-talets första hälft. Sala silvergruva är 
från historisk synpunkt den absolut viktigaste och 
största silverproducenten i Bergslagen och Sve
rige. Det är osäkert när brytningen kom igång - 
verksamheten är säkert känd från och med början 
av 1400-talet, men är troligen äldre än så.

Det är dock järnmalmen som spelat den stora 
rollen i Bergslagen, och järnet har utgjort en bety
dande ekonomisk faktor i svenskt näringsliv fram
för allt från 1600-talets böijan fram till mitten av 
1900-talet, då svenskt järn var prisledande och 
dominerade världsmarknaden. De otaliga järn
malmsgruvorna i Bergslagen bär vittnesbörd om 
denna för landet så betydelsefulla näring.

De bergmalmer som innehåller järn i Sverige är 
av två slag: svartmalm och blodsten. De mellan
svenskajärnmalmerna håller en relativt hög jäm- 
halt, från 30% och ända upp till 70%. I malmerna 
ingår även främmande ämnen som svavel och 
fosfor, vilka kunde skapa problem i äldre tid med 
dejämframställningsmetoder som då stod tillbuds. 
De mellansvenska malmerna är dock fosforfattiga 
vilket bidrog till det svenska järnets världsrykte i 
äldre tid. Med införandet av Thomasprocessen 
blev det på 1880-talet också möjligt att utnyttja de 
fosforrika malmerna. Detta betydde att de omfat
tande malmtillgångarna i Lappland kunde exploa
teras och för den mellansvenska bergslagsbygden 
blev de stora malmtillgångarna i Grängesberg 
tillgängliga.

Brytningsteknik, gruvbrytning
Någon gång under 1100-talet böljade man bryta 
bergmalm genom den s k tillmakningsmetoden. 
Den gick till så attved staplades intill bergväggen 
och antändes. Till följd av hettan bildades sprickor 
och malmen kunde spettas loss. Metoden var oer
hört råvaraslukande och stora kvantiteter ved 
förbrukades. Skogarna runt gruvorna avverkades 
snabbt och under 1600-talet tvingades staten in
gripa för att förhindra skogsbrist. Tillmakning 
förekom på sina håll mycket långt fram i tiden, 
ibland långt in på 1800-talet och många mel
lansvenska gruvor bär ännu synliga spår av denna 
brytningsteknik.

Tillmakad ort. Lägg märke till den typiska äggformade profilen 
och de släta väggarna. Dalarnas museums arkiv.

Mot slutet av 1600-talet böijade man ersätta till- 
makningen med sprängning med svartkrut. För
sta försöket hade gjorts redan 1635 i det skogfat
tiga Nasafjäll, men för gruvorna i Bergslagen kom 
den nya metoden inte i allmän användning förrän 
omkring 1710. Sprängämnet åstadkoms genom 
att man blandade salpeter, kol och svavel. Det 
hade svag sprängverkan och var dessutom mycket 
känsligt förfuktoch väta. Den långa introduktions
tiden kan delvis förklaras med att det tog tid att
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lära upp en arbetarstam som kunde behärska den 
nya bryttekniken.

Borrningen skedde fór hand med navare eller 
borr samt slägga. Ända till mitten av 1800-talet 
användes i Sverige vanligen tre- eller senare 
tvåman sborrning, varvid en av arbetarna hade till 
uteslutande uppgift att manövrera borren.

Den äldsta gruvbrytningen kännetecknades av 
smådrift och malmen bröts i stor utsträckning i 
dagöppningar. Vid de mindre gruvorna bröt man 
tills malmen tog slut och övergav dem därefter. In 
i det längsta försökte man hålla fast vid dagbryt
ningen, dels för att slippa det betungande arbetet 
att hålla undan vatten, dels för att kunna utnyttja 
dagsljuset.

Per sbergs gruva i början av 1800-talet. Kopia fr ån Jernkontorets 
arkiv.

Det ökade behovet av malm och problemet med ras 
i dagöppningarnas väggar gjorde dock att man 
under 1600-talet tvingades övergå till under- 
jordsbrytning. I äldsta tid använde man sig av en 
brytningsmetod med öppna rum. Man sänkte då 
ett lodrätt schakt till dess att malmådern nåddes. 
Därefter togs fältorter upp i malmens längdrikt
ning. Fältorten bröts horisontellt i blindgångar 
och det lösbrutna berget fordrades upp så att 
hålrum bildades. Kvar lämnade man ett antal 
bergfästen, pelare eller band till stöd för väggar 
och tak. Dessa svaga punkter måste ibland förstär
kas med förtimringar, stämplingar och kistningar,

vilket var ett krävande och tidsödande arbete, men 
också nödvändigt för att skydda arbetarna och 
skapa möjlighet att effektivt och utan alltför stora 
risker kunna bedriva malmfångsten.

En ny sprängteknik introducerades i och med 
upptäckten avnitroglycerinetpå 1840-talet. Nitro- 
glycerinet hade en sprängkraft som vida översteg 
svartkrutets. Nackdelarna var emellertid flera 
och det största problemet var det flytande spräng- 
medlets stora känslighet fór stötar, vilken ledde 
till åtskilliga olyckor såväl vid transporterna som 
vid själva gruvarbetet. Nitroglycerinet kom i all
män användning i början av 1860-talet, men till 
följd av de många olyckorna förbjöds all försäljning 
och transport av sprängvätskan av Kungl Maj.t 
redan 1868. Förbudet utlöste stark kritik från 
gruvägare i Värmland och den farliga vätskan fick 
sedan - trots protester från gruvarbetarna - vara i 
bruk ända till 1897 då dess användning definitivt 
förbjöds. Att sprängoljan inte övergavs långt tidi
gare kan tyckas egendomligt mot bakgrund av att 
Alfred Nobel redan 1866 uppfunnit den betydligt 
säkrare dynamiten. Att sprängoljan fortsatte att 
nyttjas så länge, torde hänga samman med att den 
var väsentligt billigare än dynamiten.

Sortering och anrikning
Den malm som bryts i en gruva är mer eller mindre 
uppblandad med ofyndig bergart. För att skilja 
malmen från bergarten måste den därför anrikas. 
En första uppdelning skedde i äldre tid redan på 
brytningsplatsen, genom att berget krossades och 
sorterades fór hand, så att man inte behövde upp
fordra gråberget. Ovan jord vidtog ytterligare 
skrädning, dvs hand-sortering av malmstyckena. 
Verksamheten efterlämnade enorma varphögar 
vid gruvorna. Den bergart som blev kvar i de 
tillvaratagna malmstyckena fick sedan till
sammans med kalk bilda slagg vid smältningen.

För att ytterligare sortera bort bergarten från 
malmen har fr o m 1800-talets slut anrikningsverk 
byggts vid många gruvor. I dessa verk finkrossas 
malmen och bergarten sorteras bortfrån den malda 
malmen med hjälp av magneter, med skakbord 
eller på senare tid genom s k flotation. Det anri
kade malmpulvret kallas för slig. Det går inte att 
använda direkt i masugnen, utan måste omvandlas 
till stycken eller kulor genom brikettering, sint
ring i värme eller pelletisering tillsammans med 
cement eller andra bindemedel.

För en grundligare beskrivning av anrik- 
ningsförfarandet hänvisas till bilaga A.

Uppfordring och länspumpning
Ända fram till vår egen tid skulle uppfordring av 
malm, gråberg och vatten vara ett stort problem 
som krävde sina tekniska lösningar. I de gamla 
dagbrotten bars malmen upp på bårar och vattnet 
hölls undan genom handpytsning.
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Malmuppfordring på 1500-talet. Efter Agricola 1556.

Vid mindre gruvor användes handvindor fór att 
med hjälp av tunnor forsla upp malmen och i 
ämbar lyfta vatten. För djupare schakt och fór 
underjordsbrytning krävdes dock mer kom
plicerade installationer. Inom bergsmekaniken låg 
Sverige under medeltiden långt efter utvecklingen 
på kontinenten. Vid de tyska bergverken introdu
cerades vattenhjulet redan under 1200-talet och 
på 1300-talet fanns hästvindor i bruk. Vatten
konster med vattenhjul, kopplat till pumpverk och 
gruvspel fanns på kontinenten redan under 1400- 
talet. Före sekelskiftet 1500 hade också tramp
hjulet kommit i användning.

Hästvind vid Falu gruva 1683.

I svenska gruvor infördes de tekniska landvin
ningarna i form av hästvindor och tramphjul först 
under 1500-talets första hälft. När det gällde att 
modernisera den svenska gruvdriften och nå en 
standard jämbördig med den som fanns på konti
nenten, spelade personliga insatser av Gustav 
Vasa och Karl IX en betydande och avgörande roll. 
Tyska bergsmän kallades under deras tid in för att 
utföra gruvtekniska installationer. Bland annat 
byggdes vattenkonster vid Falu och Sala gruvor

samt vid flera järnmalmsgruvor. Konstbygg
naderna förlädes intill gruvorna och vattnet led
des till dem med hjälp av dammar, kanaler och 
diken.

Tramphjulsdrivet pipepungsspel. Efter Agricola 1556.

Som nämnts hade pumpverk under 1400-talet 
börjat användas vid kontinentens gruvor. Denna 
uppfinning nådde Sverige 1552 då den introduce
rades vid Stora Kopparberget. Med hjälp av konst
gångar, som kom i bruk omkring 1600, erhöll man 
för första gången en metod för kraftöverföring som 
innebar att vattenhjulet kunde placeras intill kraft
källan, det vill säga vattenfallet. Med hjälp av 
enkla eller dubbla stänger, kopplade till varandra, 
överfördes kraften till gruvans pumpar och spel. 
Stånggångama kunde byggas kilometerlånga och 
vid behov av ändrad riktning byggdes vändbrott. 
En nackdel med stånggångama var att de var 
svåra att underhålla och de slog inte igenom helt 
förrän på 1700-talet, sedan Christoffer Polhem 
infört flera förbättringar, bl a med vändaxlarnas 
och vinkelarmarnas rätta ställning. Denna kon
struktion fór kraftöverföring har sedan dess varit 
flitigt använd vid Bergslagens gruvor och nya 
stånggångar byggdes så sent som i slutet av 1800- 
talet. Exempel finns på anläggningar som var i 
drift ända in på 1930-talet.
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Vattenhjul som kan regleras att rotera åt två håll. Efter Agricola 
1556.

Pumpstockarna gj ordes av raka trädstammar som 
man borrade ett hål tvärs igenom. Ett bevarat 
borrhus for dylik pumpstocksborrning finns beva
rat i Skottvång i Sörmland.

Bevarad pumpstock i Idkerberget, Dalarna.

År 1728 försökte Mårten Triewald efter engelsk 
förebild pröva en pumpångmaskin vid Dannemora 
gruva. Resultatet blev dåligt, eftersom den s k eld- 
och luftmaskinen var fór svagt konstruerad och 
ideligen behövde repareras. Då den dessutom 
krävde inte mindre än 60 kubikmeter ved per dygn 
for uppfordring av ca 1 kubikmeter vatten från 80 
meters djup, försattes den ur drift redan i början 
av 1730-talet. Ett liknande försök gjordes på 
Jemkontorets bekostnad i Persberg i slutet av

Trierwalds eld- och luftmaskin i Dannemora. Kopia ur Uppfin
ningarnas bok TV.

1760-talet, men inte heller här med större fram
gång. De första fungerande ångdrivna pump
maskinerna togs i bruk på 1830-talet.

Med sug- och lyftpumpar kunde vattnet inte 
lyftas mer än 10-12 meter och man måste därför 
sätta den ena pumpen efter den andra. Gruvornas 
djup mättes ofta i det antal pumpsättningar som 
erfordrades. Pumpar av trä har fördelen att de inte 
angrips av surt gruvvatten och sådana användes 
vid Falu gruva ännu 1926. På 1830-talet började 
man dock använda tryckpumpar av järn och på 
grund av deras större kapacitet underlättades 
vattenundanhållningen betydligt. De första ång
maskinerna kopplades så att de drev stånggångar, 
men i och med gruvornas ökande djup blev de 
nedhängande konststängerna så tunga att de tog 
maskinernas hela kraft. Man måste då övergå till 
pumpar som drevs med i dagen alstrad ånga, som 
nedfördes i schaktetgenom ledningar. Ångan avkyl
des och kondenserades dock avsevärt i den långa 
ledningen i det kalla schaktet och så småningom 
nådde man sådana djup att inte heller denna 
metod var ekonomiskt möjlig. Man använde då 
turbiner med hydraulisk energiöverföring till dess 
man i början av 1900-talet fick tillgång till den 
elektriska och därmed möjlighet att uppfordra 
vatten från vilket djup som helst.
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Elkraftens genombrott betydde oerhört mycket för 
den tunga och kraftkrävande gruvindustrin. El
driften innebar att arbete med såväl malm- som 
vattenuppfordran väsentligt underlättades. Lan
dets första överföring över en längre sträcka av 
elektrisk energi utnyttjades betecknande nog för 
distribution av kraft och ljus i ett gruvsamhälle. 
Det var den 13 km långa sträckan mellan Hällsjön 
och Grängesberg som stod klar 1890 för överföring 
av 400 hkr trefasström.

Transformator hus är ofta de enda byggnader som finns kvar vid 
många gruvor. Här vid Ostra Silvberg i Dalarna.

Ventilation
När bergbrytningen skedde med hjälp av till- 
makningseldar inträffade ofta olyckor där gruv
arbetare omkom av rökförgiftning. För att minska 
riskerna tändes eldarna på kvällen vid arbetets 
slut. Där det naturliga draget inte var tillräckligt 
fick man ta upp ventilationsschakt eller genom 
igenmurningar styra luftens väg genom gruvan. 
Senare lärde man sig också att lägga ett golv i 
orterna och härigenom kunde man förbättra dra
get med att luft fördes in under golvet. De första 
gruvfläktama togs i Bergslagen i bruk först på 
1860-talet. På 1960-talet innebar dieselfordonens 
införande i gruvorna stora problem och ventilatio
nen måste då förbättras radikalt.

Ägarförhållanden, statlig kont
roll och järnproducenter
Gruvorna kom redan mycket tidigt att betraktas 
som statens egendom med den rätt till beskattning 
och administrativ myndighetsutövning som därav 
följde. För att erhålla rätten att utnyttja en fyndig

het erhöll den enskilde ett privilegium av Kungl 
Maj :t, vari meddelades de förmåner, skyldigheter 
och arbetsanvisningar som skulle gälla för bergs
mannen. Till de grundläggande skyldigheterna 
hörde självklart att bedriva brytning, men också 
att erlägga avgifter i form av tullar och tionden. 
Till förmånerna hörde främst frihet från ut
skrivning till krigstjänst, men också skattebe
frielse under några år, till dess verksamheten 
hunnit komma igång. I samma takt som järnets 
ekonomiska betydelse för landet växte ökade sta
tens intresse för näringen och detta kom att ta sig 
åtskilliga uttryck i form av kontroll och styrning av 
verksamheten.

Järnbergen styrdes undermedeltiden av kung
ens tillsatta fogde, som vid sin sida hade ett råd av 
bergsmän och allmogevalda män. Uppkomna rätts- 
tvister vid bergverkens anläggningar avgjordes 
vid bergstinget.

Ar 1637 inrättades ett statligt ämbetsverk, 
Bergskollegium, med uppgift att utöva tillsyn och 
kontroll över bergsbruk och järnhantering. För 
ändamålet indelades landet i 11 bergmästardömen, 
som fr o m slutet av 1700-talet blev 12, och i 
spetsen för vart och ett av dessa satt en bergmäs
tare, som var tillsatt av regeringen och underställd 
Bergskollegium. Bergmästaren var statsmaktens 
representant i regionen och var satt till att vaka 
över driften och agera domare vid bergstinget.

Bergmästaren hade vidare till uppgift att verk
ställa syneförrättningar och värderingar och år
ligen rapportera till Bergskollegium om bergsla
gernas tillstånd, samt tillse att de för näringen så 
betydelsefulla kronoskogarna sköttes på ett till
fredsställande sätt. Bergmästaren hade en rad 
tjänstemän till sin hjälp. Geschworner - titeln 
motsvarar ungefär bergsingenjör - skulle tillse att 
gruvorna bröts på ett sakkunnigt sätt och bergsfis- 
kalen skulle övervaka att gällande lagstiftning 
inom bergshanteringen efterlevdes. Proberarens 
uppgift bestod i att undersöka mineral för att 
utröna deras användbarhet i gruvdriften och mark- 
schneidem svarade för gruvmätningar, gruvkartor 
och allmänna lantmäterisysslor. För att ge under
visning i byggandet av bergsmekaniska anlägg
ningar fanns fr o m 1600-talets slut ett ”Laborato
rium mechanicum”.

Bergsmän kallades de som ägde sin huvudnä
ringav gruvbrytning och smältning. Bergsmannen 
tillhörde allmogeståndet och hade särskilda privi
legier vad gällde rätten att bedriva sin näring. Han 
bodde på en bergsmansgård, till vilken det alltid 
hörde ett jordbruk. Den magra och svårbrukade 
jorden medgav inte förrän under 1800-talets and
ra hälft något jordbruk av ekonomisk betydelse, 
varför man huvudsakligen ägnade sig åt bo
skapsskötsel. Varje bergsman svarade tillsammans 
med sitt husfolk för gruvdriften, såväl vid anskaff
ning av ved och träkol som malmens lösbrytning, 
uppfordring och smältning. Under 1800-talets för
sta hälft förlorade bergsmännen undan för undan
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sin sedan medeltiden nedärvda brytningsrätt ge
nom att deras andelar köptes upp av kapital starka 
privatpersoner eller gruvbolag. Aktiebolagslagen 
av år 1848 påskyndade denna utveckling och allt 
fler av gruvorna kom under andra hälften av 1800- 
talet att ägas av några få stora aktiebolag. Ut
vecklingen fick juridiskt stöd genom närings
frihetens införande, som innebar att den statliga 
regleringen inom hanteringen försvann. Bergs- 
mannaorganisationen upphörde 1856 och följande 
år upplöstes Bergskollegium, vars resterande funk
tioner övertogs av Kommerskollegium.

Den nu gällande gruvlagen trädde i kraft 1974. 
Enligt dess bestämmelser skall den som vill öppna 
en gruva först ansöka om inmutning. Man får då 
rätt till undersökningsåtgärder och vill man fort
sätta ansöker man om ett utmål. Bergmäs- 
tarämbetet kan då tilldela den sökande gruv- 
rättigheter, som måste försvaras vaije år genom 
en avgift. Slutar man försvara utmålet sönas det. 
Gruvrättsinnehavaren har då två år på sig att ta 
vara på varphögar och byggnader innan dessa 
tillfaller markägaren. En ny gruvlagstiftning är 
under arbete. Utmålsförfarandet tänks där ersät
tas med koncessioner, där även återställandeåt
gärder kommer att medtas i tillståndet.

Gruvsamhället och gruvarbetet
Bergsmannens huvudsakliga syssla var gruv
brytning och hyttdrift för produktion av tackjärn. 
Arbetet karakteriserades av säsongsdrift, som allt 
efter årstidens lämplighet inriktades på malm
fångst, hyttdrift, träkolsframställning, transpor
ter och boskapsskötsel. Stora delar av arbetet 
skedde kooperativt där de olika gårdarna i byn 
ägde och drev hyttan gemensamt och intressen
terna bildade s k hyttlag. En motsvarande organi
sation fanns också för gruvdriften. En i laget ut
sågs till gruv- respektive hyttfogde för ett år i taget 
och denne svarade bl a för att de gemensamt fat
tade stämm obe sluten genomfördes. Många 
bergsmän nådde genom driftighet och framåtanda 
både anseende och välstånd och deras präktiga 
gårdar präglade bygden.

Vid gruvbrytningen deltog från äldsta tid bergs
männen själva och deras husfolk som städjadesför 
ett år i taget. Så länge gruvbrytningen bedrevs

Bergsmansgård vid Förola i Sörmland.

som ett slags säsongsbetonad småindustri, kunde 
bergsmännen klara arbetet på detta sätt, men en 
starkt ökad efterfrågan på malm tvingade fram en 
förändring. Så småningom kom därför rekry- 
teringsmönstret att förändras och bergsmännen 
överlämnade gruvarbetet åt särskilda gruvbrytare, 
som mot skälig dagpenning skulle hålla bergs
männen med malm. På detta sätt uppstod en 
särskild gruvarbetarbefolkning, som uteslutande 
sysslade med malmbrytning. Problem med rekry
teringen var vanliga vid de större gruvorna och 
framför allt vid de statligt drivna förekom därför 
tvångsrekrytering av lösdrivare och brottslingar, 
med undantag av gärningsmän dömda för grova 
våldsbrott, samt krigsfångar.

Under 1800-talet växte arbetsstyrkan vid gru
vorna kraftigt och omfattade så småningom en 
ansenlig personal. Hela gruvorganisationen 
kännetecknades av en stark hierarki med dis
ponenten i toppen och vaskkärringarna i botten, 
men även inom den egentliga gruvarbetarkåren 
fanns utpräglade klassskillnader, där t ex ortdri
va re och borrsmeder utgjorde favoriserade grup
per. Närmast under gruvfogden stod skjutaren, 
som var arbetsledare underjord, och under honom 
lydde berghävare och lastare, medan gruvbyggare 
och pumpskötare lydde direkt under gruvfogden. 
Ovan jord fanns rotmästaren, som ansvarade för 
skrädningen, och denne kommenderade lavhjon 
som han hade till sin hjälp. På vasktorget stod 
vaskkärringarna som skulle sålla fram användbar 
malm ur den sörpa som utgjorde restprodukt vid 
skrädningen. Konstmästaren ansvarade för att 
stånggångarna fungerade och höll dem i skick, 
bland annat genom att smörja lagren i konsten. 
Markschneidern svarade, som ovan nämnts, för 
att gruvkartorna kompletterades allt eftersom bryt
ningen fortskred.

Gr uv interiör från 1700-talet. Lavering av Hiller ström.
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Skjutaren som ansvarade fór underjordsarbetet 
kunde ha ett 20-tal man under sig. Ett flertal 
borrare eller gruvpickare var sysselsatta med att 
slå borrhål medan skjutaren själv skötte om ladd
ning och tandning. Ända till 1800-talets slut arbe
tade man sig in i gruvorna med handborrar, na- 
vare och släggor. Från början skedde borrningen 
med ”tre mans borr”, vid vilken en av arbetarna 
vände borren och de båda andra slog. Efter hand 
övergick man till tvåmansborming och efter 1800- 
talets mitt blev enmansborming allenarådande, 
dvs arbetaren hanterade ensam borr och slägga. 
Handbormingen var tung och slitsam och arbetet 
försvårades av det dåliga materialet i kolstålsbor- 
rama, som snabbt slets ned. För att borra en 
sträcka på 60 cm kunde det i vissa fall åtgå 25 
borrstål.

Borrarna ägde själva sina redskap och vid gru
van fanns en smed, särskilt anställd för att svara 
för vässning av borrarna. Försök med maskinborr
ning skedde i Bergslagen första gången 1863 med 
kraft från en ångmaskin, men ännu vid sekel
skiftet 1900 skedde fortfarande 95% av borrnings- 
arbetet for hand. Först omkring 1912 slog maskin
borrningen igenom.

Efter sprängningen vidtog arbetet med att 
frakta bort malmen, ett arbete som kallades ”att 
bryta” och som utfördes av berghävarna. Man 
vältrade, kastade eller karade malmstyckena ner 
tillbrytningspallens ände, ”pallsoten”, där ilastar
na tog vid. I äldre tid användes skottkärra med

trähjul eller bår för att transportera malmen, men 
dessa ersattes senare av en tralla med en malm
tunna på. När tunnan var fullastad rullades trallan 
till uppfordringsstället och krokades i lyftanord
ningen. Vid en given signal till spelstyraren spela
de denne upp tunnan till lavbotten, där lavhjonet 
sköt en ny tralla un der tunnan och rullade iväg den 
till ”stjälpsuggan”, en anordning som underlät
tade att stjälpa tunnans innehåll ned i skrädhuset. 
Där tog sedan rotmästaren och hans lavhjon vid 
och skrädde malmen från berget. Detbortsorterade 
berget kastades på varphögen medan malmen 
vägdes och lades i upplagsfickor i avvaktan på att 
transporteras till hyttan for smältning. Kvar vid 
skrädningen blev ”sörpan” eller ”syltan”, som kör
des till vasktorget där kvinnor och barn for en 
ringa ersättning vaskade fram resterande malm
bitar. Detta gick till så att bergbitama lades i en 
korg som sänktes ned i vatten. De blöta malm
styckena fick då en mörkare färg än gråberget och 
kunde på så sätt skiljas ut och plockas ned i lådor.

Gruvarbetet var tungt och riskfyllt. Merparten 
bedrevs manuellt och slet hårt på den gruvarbe
tarklass som vuxit fram under 1800-talet. Många 
av dem levde och arbetade under helt omänskliga 
förhållanden. Bara att ta signer och upp i de djupa, 
mörka och fuktdrypande gruvorna var förenat 
med livsfara. Klättringen till arbetsplatsen, som 
kunde vara belägen ett par hundra meter under 
jord, skedde på stegväggar av trä.

Barnarbetare vid Falu gruva. Dalarnas museums arkiv.
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Svensk gruvindustri 1900-1960
I stort sett bibehöll den mellansvenska gruvin
dustrin de former den fått vid 1800-talets slut 
ända fram till 1940-talet. De flesta av de omkring 
60 järnmalmsgruvorna var knutna till de mel
lansvenska järnverken och bara ett fåtal hade en 
självständig ägarstruktur. Gruvarbetet bedrevs 
fram till 1940-talet i huvudsak manuellt och några 
större tekniska landvinningar fór att underlätta 
det tunga slitet i gruvorna hade inte gjorts. Under 
detta årtionde, då Sverige var den dominerande 
järnmalmsexportören och den svenska malmen 
prisledande, skedde ett genombrott fór mekanise
ringen inom gruvindustrin.

Hammarborrmaskin på spännpelare. Dalarnas museums arkiv.

Förändringen tvingades fram bl a av bristen på 
arbetskraft. Atlas Copco introducerade nya lätta 
borrmaskiner med inbyggd rotation av borr stål et 
och med ett knäledat pneumatiskt matarben. De 
ersatte de äldre tunga hammarborrmaskinerna, 
som bars upp av en spännpelare med skruv. Sand
viken utvecklade hårdmetallborrar med ett enda 
mejselskär som ersättning fór kol stål sborrarna 
med uppsmidda fyrskärskronor. Detta innebar 
något av en revolution fór borrningen och gruvar
betarnas dagliga släpande av borrposter till ar
betsplatserna nedbringades från ca 50 kg till ca 10 
kg. Borrningen med de nya lätta knämatnings- 
maskinema var mycket effektiv och flexibel. In
ternationellt blev tekniken känd som ”the Swedish 
method” och rönte stora exportframgångar.

Inom sprängtekniken visade man ökat intresse 
för elsprängkapslar med mycket kort fördröjning. 
Med dessa kunde man öka precisionen vid 
sprängningarna och minska skakningama vid stora 
salvor.

Lastarbetet underlättades väsentligt genom 
Atlas Copcos konstruktion av en tryckluftsdriven 
lastmaskin, som så småningom ledde till att den 
tunga handlastningen försvann. De nya maski
nerna gjorde det också möjligt att utnyttja andra 
vagnkonstruktioner fór malmtran sporten.

ASEA utvecklade under 1940-talet nya typer 
av gruvspel, drivskivespel med bärlinor, och med

verkade på så sätt till en fullständig automatise
ring av hela uppfordringscykeln. Elektriska sig
naler ersatte de mekaniska rycktrådskon struk- 
tionerna för styrning av gruvspelen. ASEA kon
struerade vid samma tid också nya gruvlok och 
medverkade dessutom i utvecklingen av mera ra
tionella tömningsstationer för de allt större gruv
vagnarna.

Det manuella skrädningsarbetet försvann i slu
tet av 1940-talet och arbetet övertogs av olika 
maskinella anordningar. Under 1940-talet prö
vade man också en helt ny agglomeringsmetod, 
kulsinter. På malmbehandlingssidan blev Mor- 
gårdshammars och Sala maskinfabriks konstruk
tioner världsledande och under senare delen av 
decenniet hörde Sverige till världens främsta na
tioner inom gruv- och anrikningsteknisk industri.

1950-talet innebar fór den mellansvenska gruv
industrin ett bra årtionde med höga malmpriser 
och goda avsättningsmöjligheter. Den genom
gripande omvandlingen av den internationella 
malmförsöijningen började visserligen under detta 
decennium, men dess katastrofala effekter för 
svenskt vidkommande fick sitt genomslag först på 
1960-talet. Fram till 1950 kännetecknades de 
mellansvenska järnverken av en stabil teknisk 
nivå, där produktionen i huvudsak skedde i 
träkolsmasugnar. Strax efter 1950 skedde en över
gång till koksbaserat råjärn och i samband med att 
man införde större koksmasugnar skärptes kra
ven på malmproduktemas egenskaper. Man kom 
framför allt att ägna intresse åt deras mekaniska 
egenskaper och detta innebar bl a att kulsin- 
tertekniken fick sitt internationella genombrott 
under detta årtionde. De mellansvenska gruvorna 
var egentligen fór små för att anlägga kulsinter- 
verk, men i Persberg och Bodås byggdes ändå 
sådana i anslutning till redan befintliga jäm- 
svampverk. I Stråssa byggdes ett kulsinterverk i 
början av 1960-talet. De strängare kraven på bättre 
sliger medförde rent allmänt en ny- och utbyggnad 
vid de mellansvenska gruvorna med bättre kros
sar, siktar, kvarnar, klassificeringsanordningar 
och anrikningsapparater. Man levererade dock 
fortfarande betydande kvantiteter oanrikad stycke
malm.

För undeijordsbrytningen i de svenska gru
vorna innebar 1950-talet en genomgripande om
daning, som innebar en mer renodlad storskalig 
massbrytning. Denna teknik medgav ett använ
dande av maskinell utrustning med betydligt hög
re kapacitet än tidigare. Vid många gruvor 
introducerades dieseldrivna lastmaskiner och 
truckar. Nackdelen med massbrytningssystemet 
var en tendens till ökad andel gråberg i den utlas
tade malmen. Tekniken var också kapitalkrävande 
och medförde arbetsmiljöproblem med dieselav
gaser och oljedimma. Kostnaderna för den nöd
vändiga ombyggnaden av ventilationssystemet 
kunde bli mycket höga. Under 1950-talet kom 
långhålsborming med allt bättre skarvstångsbor-
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rar i användning och laddningsarbetet förändra
des helt genom nya pulverformiga sprängämnen, 
som kunde pressas in i borrhålen med tryckluft. 
Det tunga skrotningsarbetet, där man rensade 
berget från lösa block, underlättades genom hyd- 
raulmanövrerade servicetruckar.

Borrmeter per man 
och timme

160 -

Mekanisk
borrning
hydrauliska
maskiner

140 -

120 -

Mekanisk
borrning.
tryckluft-
maskiner

* Halvmekanisk 
i borrning 

w lätta borriggar

renska metoden"

nordmetallborrnr

1900 1910 1920 1930 1940 19601950

Borrteknikens utveckling. Ur IVA-rapp ort 322 "De mellansvenska 
järnmalmsgruvorna 1930-1980". Tecknare: Ulla-BrittNorgren.

De senaste decenniernas utveck
ling
En befarad kommande internationell järn- 
malmsbrist utlöste i början av 1950-talet en global 
prospekteringskampanj, framfor allt på initiativ 
från USA, som ledde till upptäckten av nya stora 
fyndigheter i Labrador, Västafrika, Venezuela, 
Brasilien och Australien. De nya fyndighetema 
utgjordes av lättbruten hematitmalm med hög 
järnhalt. Uppköpare blev nyanlagda gigantiska 
stålverk i framför allt Japan och på den europeiska 
kontinenten. Dessa stålverk använde nya stål
processer, baserade på syrgasutveckling, vilka 
möjliggjorde framställning av kvalitetsstål i stor 
skala och med ett råmaterial som var betydligt 
underlägset den rena svenska lågfosformalmen. 
Förutsättningen förden nyetablerade stålindustrin 
var att malmen från de avlägsna gruvorna kunde 
transporteras över haven till en mycket låg kost
nad genom ökade fartygsstorlekar och låga oljepri
ser.

Under några få år förändrades på detta sätt den 
internationella stålindustrin och under 1960-talet 
var omstruktureringen i stort sett genomford.

Omvandlingen drabbade de mellansvenska gru
vorna oerhört hårt. 1950-talets höga prisnivå hade 
lockat gruvorna till betydande investeringar och 
de sjunkande priserna under 1960-talet, i kombi
nation med stark inflation och ytterligare skärpta 
krav på malmprodukterna, tvingade många små 
gruvor att lägga ned verksamheten. 1960 fanns 50 
gruvor i drift i mellansverige - 1969 återstod 25 
stycken.

Utvecklingen på den internationella markna
den innebar att den svenska gruvnäringen förlo
rade sin roll som exportindustri och avsättningen 
till de inhemska verken växte i betydelse. Den 
totala efterfrågan på malm sjönk på ett par år från 
4 till 1,5 miljoner ton. De höga malmpriserna fick 
järnverken att övergå från traditionella masugnar 
till elektrostålugnar som chargeras med billigt 
skrot. Under 1970-talets andra hälft försvann alla 
de malmbaserade järnverken med undantag av de 
i Oxelösund och Luleå. Med ett obefintligt behov av 
malm blev det också en belastning för järnverken 
att äga gruvor och man började därför försöka 
avhända sig dessa. Under 1980-talet utplånades i 
stort sett den mellansvenska gruvindustrin och av 
de 18 järnmalmsgruvor som fanns i drift 1975 
återstår 1992 inte en enda. Däremot har inte 
sulfidmalmsgruvorna drabbats i samma grad av 
krisen och ännu bryts gruvorna i Garpenberg och 
Zinkgruvan som de sista i Bergslagen.

Sociala förhållanden
Gruvarbetet kom ända långt in på 1940-talet att 
vara ett tungt, riskfyllt och slitsamt arbete, som i 
huvudsak bedrevs manuellt. I och med att gruv
driften allt mera mekaniserades förbättrades ar
betsmiljön och olycksfallen reducerades i antal. 
Den riskfyllda upp- och nerstigningen i gruvan 
blev betydligt säkrare när gruvorna började el
ektrifieras och hissar fór personbefordran installe
rades. Från 1950-talet har mycket av det tunga 
arbetet väsentligt underlättats, men i stället har 
arbetsmiljön försämrats med damm, oljedimma 
och framför allt dieselavgaser.

Innan karbidlampoma kom i början av 1900- 
talet arbetade man i ljuset från långa stickbloss av 
fetved eller hade på bergväggen upphängda ko
horn som var fyllda med olja och försedda med 
veke. Små oljelampor av bleckplåt förekom också. 
Under 1930-talet gjordes de första försöken att 
ersätta karbidlamporna med batteridrivna 
pannlampor. Arbetskläderna bestod länge av hatt, 
träskor och enkla slitstarka kläder - först under 
1930-talet gjordes försök med att införa personlig 
skyddsutrustning i form av hjälmar.

Arbetsdagarna var långa, från kl 7 på morgo
nen till 17 på eftermiddagen med en halvtimmes 
lunchrast. Inte förrän 1948 infördes 40 timmars 
arbetsvecka fór underjordsarbetare.

Arbetet i gruvan kom länge att bedrivas som ett 
entreprenadarbete, där man fick betalt for antalet
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Gråstensfyllning i Falu gruva. Observera bristen på skydds- 
räcken. Dalarnas museums arkiv.

drivna ortmeter och där gruvarbetaren själv beta
lade såväl borrstål som sprängämnen. Under 1930- 
talet växte en facklig medvetenhet fram som ledde 
till krav på bättre betalningsvillkor, säkrare ar
betsplatser och anställningstrygghet. Under det 
följande decenniet tvingades företagen ge vika för 
det fackliga kravet på att övergå till en fast tid- 
lönsdel, till vilken kom ackordslön vid många arbet- 
soperationer. På 1960-talet infördes prestations- 
lönesystemet.

Den traditionella rekryteringen av gruvarbe
tare skedde ännu på 1940-talet enligt principen 
att yrket gick i arv från far till son. Vid denna tid 
rådde ännu också den personliga relationen mel
lan chef och anställd. Chefen gjorde täta besök på 
arbetsplatsen och rådgjorde direkt med de an
ställda om hur en arbetsuppgift skulle lösas. Che
fen kände alla sina anställda liksom deras famil
jer, han kände ofta till deras personliga förhållan
den och visste deras arbetskapacitet. Samrådsan- 
dan bestod vid de mindre gruvorna in på 1950- 
talet. I samband med andra världskrigets slut 
skedde dock på de flesta håll drastiska ned
skärningar av personalen, vilket ledde till att det 
tidigare mönstret bröts. När gruvföretagen senare 
försökte få tillbaka kompetent personal tvingades 
man anställa många som saknade gruvtraditioner. 
Med en ny kategori anställda som ställde nya krav 
gick den gamla, patriarkaliska ordningen i gra
ven.

Från gruvsamhälle till industri
samhälle
Gruvarbetarnas enkla bostäder låg från början 
samlade i oregelbundna klungor runt gruvhålen. 
De var mycket primitiva och liknade mest kojor 
eller var ingrävda i en backsluttning. Arbetarna 
uppförde själva sina bostäder och byggmaterialet 
bestod avgruwarp eller obearbetad sten, eftersom 
skogen var reserverad för bergsbruket och järn
hanteringen. Exempel finns på att bostäder av 
denna typ var i bruk ännu i början av 1900-talet.

Äldre gruvarbetarbostäder i Bispberg.

Några gruvarbetare som var mer lyckligt lottade 
gavs möjlighet att arrendera ett litet torp med en 
bit jord, stor nog för årsbehovet av potatis och 
kanske också litet brödsäd. Möjligen kunde man 
hålla sig med en ko eller två - förutsättningen var 
dock att man lyckades skrapa ihop tillräckligt 
vinterfoder. Gruvtorpen kunde ligga upp till en mil 
ifrån gruvan och i så fall låg gruvarbetaren under 
veckorna över i gruvstugan eller busan som den 
kallades.

Gruvarbetarkaserner i Grängesberg.

Under senare delen av 1800-talet böljade gruv- 
ägarna låta uppföra arbetarbostäder, ofta i form 
av kaserner, som vid de större gruvorna ibland 
lades utmed traditionella bruksgator. Gruvbyarna
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växte med tiden i många fall ut till större samhäl
len. Genom att gruvföretaget ofta var den enda 
arbetsgivaren i samhället påtog det sig också ett 
omfattande samhällsansvar. Företaget svarade 
förutom för bostäderna även för vägar, vatten, 
elförsörjning osv. Gruvdisponenten var både före
tagsledare och samhäll sbyggare - han styrde alle- 
narådande och med stor makt och myndighet sam
hället i dess helhet. Gruvindustrins samhällsan
svar var direkt avläsbart i organisationen, där 
byggnadsavdelningen kunde vara lika stor som 
gruvavdelningen. De flesta gruvor hade dessutom 
ansvar för ett omfattande jord- och skogsbruk.

Gruvsamhället var ett utpräglat klassamhälle 
och boendet var starkt segregerat, vilket åter
speglades i bebyggelsen. Skillnaden i boen
destandard var stor mellan arbetare och tjäns
temän. Medan en gruvarbetarfamilj hade ett rum 
och kök kunde tom lägre tjänstemän bo i en villa 
i storleksordningen 4 å 5 rum och kök. Gruv
disponenten hade den största bostaden som ofta 
var en herrgård.

med rik malmtillgång och hög teknisk standard 
måste läggas ned. Gruvföretagen hade i regel inte 
accepterat någon etablering av andra företag på 
orten för att undvika konkurrens om arbetskraf
ten. Inställningen mjukades upp något under 1950- 
talet och mindre serviceföretag kunde etableras på 
gruvorterna. När inställningen till nyetablering 
av annan industri radikalt ändrades under 1960- 
talet var det dock redan för sent - gruvsamhällena 
uppfattades inte längre som attraktiva ur etab- 
leringssynpunkt.

Tjänstemannabostad i Idkerberget.

Under slutet av 1940-talet kan man märka en 
tendens till att gruvföretagen försöker avhända 
sig ansvaret för sådan service som vatten, avlopp, 
brandskydd och vägunderhåll. Det sker parallellt 
med att de kommunala myndigheterna växer sig 
starka och under det följande decenniet överfördes 
på de flesta håll också denna samhällsservice till 
kommunerna. Företagen behöll fortfarande an
svaret för de anställdas bostäder, men marknads- 
mässiga hyror infördes för arbetar- och tjänste
mannabostäder och ett ökat intresse för egna- 
hemsbyggandet växte fram, mycket tack vare upp
muntran från kommunerna. Med det ökade 
kommunalpolitiska beroendet började de tra
ditionella, patriarkaliska gruvsamhällenas om
vandling till moderna industrisamhällen. Proces
sen innebar att den allmänna levnadsstandarden 
höjdes och välfärden ökade.

Gruvnedläggelserna under 1960- och 70-talen 
drabbade gruvorterna hårt och överraskande. De 
anställda hade ofta svårt att förstå varför en gruva
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BEVARADE GRUVBYGGNADER OCH MILJÖER
Gruvbyggnader
Flera av byggnaderna ovan jord vid ett gruvfält 
bär i allmänhet en särskild prägel, vilket gör att en 
sådan anläggning får något säreget över sig, som 
skiljer den från andra industriella platser.

Den mest i ögonen fallande byggnaden är laven, 
med sin tornliknande resning. Laven är byggd 
ovanpå schaktöppningen. I denna uppfordras det 
under jord brutna berget och i densamma sker 
arbetarnas upp- och nedfart. Ett snett schakt kal
las fór donlägigt.

Gruvlavar av trä utfördes så att ett par bockar 
av hellångt gott rundtimmer av furu upprestes, 
samt förankrades vid stoppstenar eller annan lämp
lig grund. I toppen lades linskivorna på skivstolar, 
som överbyggdes med en lättare konstruktion. 
Hela laven brukade vanligen brädfordras fór att 
skydda de arbetande från väder och vind och fór att 
minska draget i gruvan. Fönster på lämpliga plat
ser sörjde för nödig belysning. I äldre lavar med 
tunnuppfordring och utfrakt på bockbana brukade 
dock endast den övre delen vara klädd med brädor, 
under det att lavbenen för övrigt var nakna. I den 
gamla laven fanns en eller ett par med skyddsgrin- 
dar försedda broar, på vilka det uppfordrade god
set uttogs, samtgejdrar, som utgjorde styrning fór 
hissarna.

Trä har en begränsad livslängd och därför har 
lavar även uppförts av sten, järn eller armerad 
betong. Murade lavar har dock ej erhållit någon 
större spridning, eftersom de visat sig vara föga 
motståndskraftiga mot snedpåkänningar. Dock 
finns två av slaggtegel uppförda lavar i Klack- 
bergsfältet i Norberg.

I omedelbar anslutning till laven eller något 
stycke därifrån byggdes förr spelhuset eller maskin
huset, där uppfordringsmaskinema eller gruvspelet 
inrymdes. När spelhusetförläggs på långt avstånd 
från laven utsätts den fór stora snedpåkänningar. 
Laven måste därför göras väldigt tung eller kraftig 
eller förses med snedsträvor eller staglinor. En 
bättre kraftfördelning fås om linan brytes innan 
den leds till lin skivorna eller om spelhuset för
läggs omedelbart invid laven, eller som i de mo
derna lavarna där spelet sätts i toppen på laven.

Om det uppfordrade godset är tillräckligt rikt 
fór att kunna användas direkt, fraktas det vidare 
till en malmficka eller lastkaj, eventuellt via en 
utfraktsbana.

För att kunna förädla godset måste detkrossas. 
Idag sker detta redan underjord för att underlätta 
uppfordringen, men förr byggdes speciella kross
verk ovan jord.

Förr skedde förädlingen i ett skrädhus eller ett 
sov ringsverk.

Mellanprodukterna från dessa förädlades ofta 
ytterligare i ett anrikningsverk. Där terrängen så 
lämpade sig byggdes dessa terrassformigt i en

backsluttning. Godset uppfordrades då genom spel
banor eller transportband till toppen av huset och 
fick allt efter som det passerade olika maskiner 
falla nedåt, varigenom man i väsentlig grad und
vek uppfordringsanordningar. Idag går ofta god
set direkt från krossningen in i anrikningsverket.

I närheten av laven finns en gruvstuga med 
omklädningsrum fór arbetarna.

Till anläggningen hör dessutom i regel 
gruvkontor, kraftcentral, förråd, reparations
verkstäder, utrymmen för kompressorer samt förr 
ofta borrsmedja.

Förutom byggnader för gruvverksamheten inne
håller också gruvsamhället arbetarbostäder, 
tjänstemannavillor, gruvfogdebostad och ofta Fol
kets hus och konsumbutik.

Gru vförteckning
I Bergslagen har det funnits tiotusentals gruvor av 
olika storlekar. I vissa områden är skogarna fulla 
med mer eller mindre vattenfyllda gruvhål. En
dast vid en bråkdel av dessa finns det bevarade 
byggnader. Många av dessa är i sin tur mera 
generella byggnader som bostäder, förråds
byggnader, verkstäder, transformatorhus eller 
kontor. För att gru vmiljön i denna inventering 
skall ha bedömts som intressant har i regel krävts 
att specifika gruvbyggnader är bevarade, som till 
exempel lavar, maskinhus eller anrikningsverk.

Miljöerna och byggnaderna har nedan indelats 
i fem klasser, beroende på det kultur- och industri
historiska värdet:

1. Utomordentligt stort värde, riksintresse.
2. Mycket stort lokalt eller regionalt värde.
3. Stort lokalt värde.
4. Visst lokalt värde.
5. Begränsat värde.

Utifrån detta har följande förteckning över intres
santa gru vmiljöer gjorts, klassificeringen anges 
inom (). Dessutom uppräknas ett antal gruvmiljöer 
som av andra skäl är intressanta.

Stockholms län:
Utö (4).

Uppsala län:
Dannemora (1), Ramhäll (4).

Södermanlands län:
Bredsjönäs (2), Förola (4), Kan torp (4) med Ska- 
lundagruvan (5) och O skarsgruvan (4), Koppar
torp (3) samt Skottvångs gruvor (3).

Östergötlands län:
Bersbo (2).
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Värmlands län:
Finnmossen (4), Långban (1), Nordmark (2), Fors
berg (4), Taberg (3), Värmlandsberg (5).

Övriga: Högberget vid Persberg (diverse läm
ningar efter äldre gruvdrift).

Örebro län:
Bergsäng (2), Kaveltorp (5), Ljusnarsbergsgruvan 
(3), Mossgruvan (4), Pershyttan (2), Polhemsgruvan 
(5), Striberg (4), Stripa (2), Stråssa (3), Stallberg 
(3), Yxsjöberg (4), Zinkgruvan (3), Ösjögruvan (5).

Övriga: Hällefors silvergruvor (bl a stollgång), 
Macka Lerberg (bl a stollgång).

Västmanlands län:
Bastnäs (1),Norberg [Asgruvan (3), Mackberg(l), 
Kärr gruvan (1), Kallmorberg (3), Mimer (3), Bål- 
sjöverket (4), Bondgruvan (4)], Riddarhyttans 
malmfält [Bäcke (3), Källfallet (5)], Rudgruvan (5), 
Sala (1).

Kopparbergs län:

Flogbergets besöksgruva.

Bispberg (1), Blötberget (4), Buruängsberg (4), 
Falu gruva (1), Forsbo (5), Garpenberg(2), Gränges
berg (2), Gränsgruvan (3), Håksberg (3), 
Idkerberget (4), Intrånget (3), Lustigkulla (5),

Saxberget (4), Smältarmossen (2), Stollberg (4), 
Svärdsjö (3), Tomtebo (5), Tuna Hästberg (3), 
Vassbo (4), Vintjäm (2).

Övriga: Flogberget (besöksgruva), Tombo Isgruva 
(besöksgruva med ständig is), Östra Silvberg (om
fattande äldre gruvfält), Bensåsen (stollgång).

Gävleborgs län:
Bodåsgruvan (3), Långnäs anrikningsverk (2), Ny- 
ängsgruvan (4), Vingesbackegruvan (3).

Övriga: Storberget (äldre gruvfält, besöksgruva 
med bl a stollgång).

Gruvor i drift:
Garpenberg.
Garpenberg Norra.
Zinkgruvan.
(Stripa, forskningsgruva).

Ytterligare anrikningsverk i 
drift:
Stripa.
Norberg, Kallmora.
Fagersta, Rudgruvan.
Persberg.

Bevarade kompletta anlägg
ningar med maskiner:
Dannemora (nyligen nedlagd).
Falun (nyligen nedlagd).
Yxsjöberg (nyligen nedlagd).
Saxberget (nyligen nedlagd).
Smältarmossen.
Gyttorp, Bergsäng (inget anrikningsverk).
Stripa.

Anläggningar där samtliga bygg
nader finns bevarade:
Bodås.
Ramhäll.
Vin tjärn.
Tuna Hästberg.
Blötberget.
Mossgruvan.
Ställberg.
Mimer.
Vingesbacke.
Håksberg.
Lustigkullagruvan.
Ställberg, Haggruvan.
Pershyttan.
Striberg.
Stråssa.
Norberg, Kallmora.
Norberg, Bålsjöverket.
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Gruvlavar:
Utifrån den genomförda inventeringen kan föl
jande uppställning göras av befintliga gruvlavar i 
åldersordning:
Falun, Adolf Fredrik, 1845 (flyttad) (1).
Falun, Creutz, 1852 (1).
Sala, Christina, 1858 (1).
Norberg, Risberg, 1876 (1).
Norberg, Storgruvan i Klackberg, 1881 (1). 
Norberg, Gröndal, 1886 (1).
Bispberg, Wasa, 1889 (1).
Norberg, Södra schaktet i Mossgruvan, 1902 (1). 
Dannemora Nordschakt, 1903 (1).
Vintjärn, trälaven över det donlägiga schaktet, 
1907 (1).
Långban, personlaven över Loka sch aktet, 1908
(1).

Intrånget, 1916 (1).
Håksberg, 1918 (2).
Långban, Nya schaktet, 1915-20 (1).
Nordmark, Gubbortslaven, 1925 (1).
Saxberget, 1935 (3).
Stripa, 1937 (2).
Zinkgruvan, Ny gruvan, 1938 (4).
Ösjöberg, 1938 (5).
Centralschaktet, Grängesberg, 1941 (2). 
Pershyttan, 1942 (1).
Norberg, Asgruvan, 1944 (3).
Riddarhyttan, Källfallet, 1944 (4).
Ramhäll, 1946 (4).
Nordmark, Nygruvan, 1943, 1947 (2). 
Grängesberg, Jacobina, 1947 (2).
Mossgruvan, 1948 (3).
Bodås, 1948 (3).
Stollberg, Limonitschaktet, 1948-1970 (4). 
Striberg, Carl, 1949 (4).
Persberg, 1948-50 (4).
Blötberget, nya, 1951 (4).
Garpenberg, 1952 (4).
Idkerberget, berglave, 1952 (4).
Forsbo, 1953 (5).
Vingesbacke, 1953 (3).
Idkerberget, personlave, 1953-54 (4).
Norberg, Kallmora, 1953-55 (4).
Risberg, 1955 (2).
Dannemora, 1955 (3).
Stallberg, Haggruvan, 1955 (5).
Stollberg, Skreberg, 1955-56 (5).
Tuna Hästberg, 1954-57 (3).
Stråssa, 1957 (3).
Ställdalen, Polhem, 1958 (4).
Mossgruvan, 1958 (4).
Vassbo, 1958-59 (3).
Källbotten, 1959 (5).
Ickorbotten, 1959? (5).
Norberg, Mimer, 1957-60 (3).
Blötberget, Vulcanus, 1960 (3).
Burängsberg, 1961 (5).
Riddarhyttan, Bäcke, 1962 (3).

Kantorp, 1963 (4).
Tomtebo, 1965 (5).
Finnmosse, 1965 (4).
Norberg, Centralschaktet, 1966 (4).
Ljusnar sberg, 1966 (4).
Vintjärn, 1965-66 (4).
Stollberg, Lustigkulla, 1971 (5).
Garpenberg Norra, 1971 (4).
Falun, Oscar, 1971 (2).
Zinkgruvan, Knalla, 1971 (4).
Gränsgruvan, 1972 (3).
Zinkgruvan, Nygruvan, 1976 (3).

Lavar med okänt byggnadsår:
Sala, Gustaf III:s lave (1).
Sala, Karl XI:s lave (1).
Stallberg (2).
Smältarmossen (3).
Bergsäng (2).
Pershyttan, Akergruvan (2).

Donlägiga lavar:
Vintjärn.
Pershyttan.
Saxberget.
Mossgruvan.

Vattenhjul:
Falun (2 st, varav det ena är Sveriges enda 
dubbelverkande vattendrivna gruvspel) (1). 
Bredsjöberg, 1870 (1).
Pershyttan, Övre fältet (1).
Pershyttan, Lockgruvan (1).
Taberg (1).
Norberg, Polhem shjul et, 1877 (1).
Ljusnarsberg (1).
(Ludvika gruvmuseum).

Stånggångar:
Bredsjöberg (1).
Taberg (1).
Pershyttan (1).
Norberg (1).
(Ludvika gruvmuseum).
(Säters gammelgård).

Vändbrott:
Pershyttan (1).
Bispberg (1).
Taberg (1).
Persberg (1).
Dannemora (1).
Kantorp, Oscarsgruvan (2).
Norberg, Polhemshjulet (1).
Burängsberg (2).
Stripa (2).
Ljusnarsberg (2).
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Schisshyttan vid Stollberg (2). 
Nyberget, Smedjebackens kommun (2). 
(Ludvika gruvmuseum).

Vändbrott vid Nyberget i Dalarna.

Pumpborrhus:
Skottvång (1).

Tramphjul:
(Ludvika gruvmuseum, nybyggt).

Turbinhus:
Sala (2).

Pivot:
Falun (1).
Ljusnarsberg (flyttad) (1).

Hästvandring:
(Ljusnarsberg, nybyggd).
(Ludvika gruvmuseum, nybyggd).
(Falun, nybyggd).

Ångmaskinhus:
Bispberg (2).
Dannemora (1 och 2).
Kantorp, Oscarsgruvan (3).
Burängsberg (3).
Norberg, Klackberg (1).
Sala, Carl XI (1).
Norberg, Mossgruvan (2).

Maskinhus av särskilt intresse:
Riddarhyttan, Bäcke (2).
Tuna Hästberg (2).
Idkerberget (3).
Nordmark (2).
Norberg, Mossgruvan (2).

Skrädhus:
Långban (1).
Sala (1).

Vaskverk:
Falun (1).

Anrikningsverk av särskilt 
intresse:
Pershyttan (1).
Kaveltorp (4).
Stripa (igång med gamla maskiner) (2).
Striberg (3).
Långnäs (2).

Transformatorhus av särskilt 
intresse:
Saxberget (3), Taberg (2), Striberg (3), Källfallet 
(3), Lekomberg (3), Östra Silvberg (4), Strås sa (2), 
Vintjärn (2), Idkerberget (3), Långban (2), Pers- 
berg (2).

Linslageri:
Falun (1).

Gruvkapell:
Garpenberg (1).

Anfart:
Sala (1).
Falun (1).

Kruthus:
Falun (1).
Bispberg (1).
Sala (1).
Taberg (2).
Dannemora (2).

Våghus:
Långban (2).

Kulsinterverk:
Per sberg (4).
Stråssa (3).

Hakspel:
Bastnäs (1).
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GRUVOR I STOCKHOLMS LAN
Gruvbrytningen i Stockholms län har aldrig varit 
så omfattande. Det är egentligen endast två gru
vor som varit av större betydelse.

Utö gruvor har anor från medeltiden. Först på 
1600-talet kom en större brytning till stånd. Det 
var stundtals en betydande gruva och lämnade 
järn till ett flertal bruk runt om Östersjön. När 
järnvägarna började byggas ut tappade gruvorna 
dock sin betydelse, då de ej kunde konkurrera med 
de rikare mellansvenska gruvorna, och gruvorna 
lades ner 1879.

Vid Herräng fanns förut en omfattande gruv
verksamhet. Den första brytningen skedde troli
gen på 1500-talet. Större omfattning fick verksam
heten först på 1800-talet. 1894 byggdes här det 
första magnetiska anrikningsverket. Det var upp
byggt enligt Gröndals metoder som uppfanns just

här. I början på 1900-talet byggdes järnverk på 
platsen. Läget vid en hamn gav fördelar ur trans
portsynpunkt. Gruvdriften pågick till 1962.

Ännu minner väldiga gruvhål om verk
samheten. Här finns också ett bevarat bruk med 
masugn i anslutning till gruvorna samt herrgård, 
arbetarbostäder och bruksmagasin.

I övrigt finns inga större gruvor i länet.
Vid Härsbacka i Österåkers kommun har man 

brutit fältspat, och ett tåg körde rakt in i berget och 
hämtade ut stenen.

Av särskilt vetenskapligt intresse är Ytterby 
gruvor på Resarö vid Vaxholm. Här fann man 
många nya mineraler och sällsynta jordartsme
taller, som delvis fick namn efter gruvan, t ex 
Ytterbium.

Hallstavik 

/ Älmsta

Norrtälje

Härsbacka

Stockholm
Södertälje

Nynäshamn
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UTO
Utö socken, Österhaninge kommun

Utö ligger i den sörmländska skärgården, 40 km 
sydsydost om Stockholm.

Silvergruvan••••••*
Gruvlaven

Bykgruvan

Restaurang Östra brottet

Långgruvan

Storgruvan

Spensgruvarr

Utö gruvor bröts redan på medeltiden. De nämns 
första gången i Sveriges äldsta bergverksrelation 
från 1624. Det var då silverhaltig blymalm som 
bröts i Silvergruvan. Det var dock järnmalm som 
kom att bli det viktiga på Utö.

Den första brytningen gjordes av ägarna till de 
frälsehemman på vilka malmen var belägen, men 
snart lämnades brytningsrätten till de malmfor- 
brukande bruksägama mot en ersättning för varje 
vikt bruten malm.

1678 utarrenderades gruvorna till en enskild 
som förband sig att bryta 7.000 ton årligen mot 
avgift.

1684 indrogs gruvorna till kronan, men bryt
ningen fortsatte som förut.

1719-20 förstördes gruvorna av ryssarna un
der deras strandhärjningar.

1739 återställdes gruvorna till frälseägarna, 
vilka åter själva började bedriva arbetet. Detta 
förhållande fortfor sedan under hela 1700-talet.

Malmförbrukama bildade bolag 1804 och köpte 
gruvorna med tillhörande frälseegendomar.

Utömalmen förbrukades främst av kustbruken 
i Sverige, Finland och Nordtyskland. Genom järn
vägarnas utbyggnad fick hyttorna tillgång till de 
rikare mellansvenska järnmalmerna och Utö för

lorade sin betydelse. 1879 upphörde gruvdriften 
och ön med gruvorna köptes av en enskild for att 
göras om till sommarparadis.

1943 förvärvade Ställbergsbolagen gruvorna.
1952 beslöts om undersökningsarbeten av sul- 

fidmalmerna och en enklare anläggning byggdes 
med lave, spelhus, kontor och virkesforråd.

1955 utvidgade man undersökningarna till att 
omfatta även järnmalmen.

Undersökningsarbetena avslutades 1958.
Boliden övertog gruvrättigheterna 1981 och 

försvarar fortfarande utmålen i det centrala 
gruvområdet.

Utö gruvas lave. Foto: Petter Eklund.

Läget idag
Kvar från brytningen finns en enkel rund silo- 
liknande lavbyggnad av betong. Ett museum över 
gruvdriften finns inrymt i det gamla spruthuset. 
Den gamla gruvgården har byggts om till restau
rang.

Litteratur
A Erdman, Utö Jernmalmsfält i Stockholms län, 1854. 
N Hedberg, Om gruvdriften vid Utö järnmalmsfält, 
JKA 50, 1895.

21



GRUVOR I UPPSALA LÄN
Gruvhanteringen i Uppsala län är främst för
knippad med Dannemora gruvor som började bry
tas på 1400-talet. Malmen var mycket ren och gav 
ett mycket starkt järn som redan på 1600-talet 
nådde världsrykte. Järnet var så utsökt att det 
betingade ett högre pris än annat järn. Danne
mora var Sveriges främsta järnmalmsgruva ända 
till sekelskiftet, då man lärt sig att ta hand om de 
fosforrika malmerna i Grängesberg och Lappland. 
1992 lades gruvan ner som den sista järnmalms
gruvan i Bergslagen och en hel epok går i graven.

Övriga gruvor i länet har varit relativt små och 
endast vid ett fåtal finns byggnader bevarade.

Ramhäll började brytas på 1700-talet och här 
är hela anläggningen från 1940-talet bevarad.

Vid Vattholma finns gruvor som brutits mellan

1850 och 1922. Strömhagsgruvan bröts även 1953- 
1954. I Stenby gruvby finns arbetarbostäder och 
forvaltarbyggnader kvar efter gruvdrift och kalk- 
industri samt vattenfyllda gruvhål.

Norrskedika gruvor bröts från 1860-talet till 
1905. Här finns gruvforvaltarbostaden från 1860— 
1870 kvar samt gruvarbetarbostäder, banvall och 
varphögar.

Vigelsbo gruvor bröts från 1600-talets mitt till 
1921. Här finns en mäktig transformatorbyggnad 
i två våningar av tegel, ett tiotal äldre, faluröda 
gruvarbetartorp från 1800-talet samt ett par 
arbetarkasemer från sekelskiftet. Även i de när
liggande Finnskogen och Masugnsskogen finns 
äldre gruvarbetarbostäder.

Lövsta

Vigelsbo
Norrske-'
dika

Östhammar

Dannemora, Gimo

Ramhäll

Vattholma

Uppsala

Enköping
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DANNEMORA
Dannemora och Films socknar i Östhammars kommun 
Järnmalmsgruva

Den äldsta kändahandlingen angående gruvdriften 
är ett gåvobrev från år 1481, vari omtalas att 
malmstrecket nyligen upptäckts. 1532 utfärdade 
Gustav Vasa ett privilegi ebrev på ”Dannemora 
berg” fór Joakim Piper, vilken även erhöll rätt att 
utföra malm till Tyskland.

Från år 1545 bedrevs arbetet av ett av Gustav 
Vasa bildat bolag, i sitt slag det första i Sverige. 
Bolaget var svensk-tyskt och organiserades med 
86 andelar. Kungen själv reserverade härav åtta 
för egen räkning. Gruvorna som var belägna på 
kronojord tillhörde dock kronan.

Efter år 1640 erhöll enskilda rätt att bearbeta 
fyndigheten, men äganderätten betraktades fort
farande som kronans. 1643 kom gruvorna i Louis 
de Geers händer.

Dannemorajärnet var mycket rent och nådde 
redan på 1600-talet världsrykte. Ända fram mot 
sekelskiftet 1900 förblev Dannemora landets främ
sta järngruva.

Med 1723 års gruvstadga befästes delägarnas 
äganderätt till de gruvor de då bearbetade.

Kampen mot vattnet har alltid varit ett stort 
problem i Dannemora. Gruvan ligger alldeles intill 
en sjö, vars vatten hela tiden tränger in i gruvan. 
Så dränktes t ex 1684 nio arbetare.

1679 byggdes med stora svårigheter en 1,5 km 
lång konst, som dock ej räckte för gruvans behov.

Vändbrott.

Eftersom det flacka landskapet gav föga möjligheter 
att utnyttja vattenkraft för att pumpa undan vatt
net, bar andra lösningar måst prövas.

1692 gjordes ett försök med en vinddriven konst.
1728 byggdes här Sveriges första ångmaskin, 

en s k eld- och luftmaskin, som Mårten Triewald 
skapat. Den fungerade dock dåligt och efter sex års 
experimenterande uppgavs försöket.

I stället inriktades arbetet på att sänka Gruv- 
sjöns vattenyta och bygga dammbyggnader. Detta 
kunde dock inte hindra att en katastrof inträffade 
i samband med en ovanligt häftig vårflod 1795, då

Byggnaden där Triewalds ångmaskin stod.

vattnet bröt igenom dammen och strömmade ner i 
gruvorna, som dränktes till 30 famnars höjd över 
bottennivån. Först 1815 var läget åter normalt, 
gruvorna länspumpade och nya murverk uppförda. 
I samband med detta arbete installerades 1805 en 
ny ångmaskin på tio hästkrafter, den första i 
Sverige av Boulton & Watts system.

1876 byggdes järnväg till Harg.
1903 uppsattes en ny lave med spelledning vid 

Nordschaktet.

Maskinhuset vid Norra schaktet.

1907 byggdes ett skrädhus vid Nordschaktet. 
1914 användes vattenkraft för vattenpumpningen 
och ånga för berguppfordringen. 1915 infördes el. 
Efter första världskriget uppstod problem med att 
hålla produktionen uppe. Av de gamla nord
uppländska bruken hade de flesta måst läggas ner 
och exportmarknaden var svag. Åren omkring 
1930 låg driften helt nere.
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Nordschaktslaven.

1937 sammanslogs alla dåvarande gru vbolag och 
Aktiebolaget Dannemora Gruvor bildades med

Den moderna anläggningen.

Fager sta Bruks AB, Stora Kopparbergs Bergslags 
AB och AB Igge sunds Bruk som delägare och 
förutsättningar skapades fór en mer rationell drift.

1955 färdigställs den nuvarande anläggningen 
vid Centralschaktet med 70 m hög lave och tillhö
rande sovrings- och anrikningsverk. Den meka
niska verkstaden flyttas.

1957 är det nya manskapshuset klart.
1958 ombyggs det södra maskinhuset till me

kanisk verkstad med svetsavdelning.
1959 byggs sovringsverket om.
1968 invallas hela Gruvsjön och torrläggs.
1975 tillbyggs gruvstugan. Vid Nordschaktet 

byggs ett pannrum för varmluftstillsats till ven
tilationsluften. Verkstaden byggs ut med utrym
me fór elverkstad.

1977 överfors gruvan till Svenskt Stål AB.

Utfraktsbanor.
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Klocktornet.

Läget idag
Förutom de moderna anläggningarna finns även 
äldre byggnader bevarade. Huset som inrymde 
Triewalds eld- och luftmaskin har gjorts i ordning 
till museum. Strax bredvid finns ett bevarat vänd
brott från den gamla stånggången. Klockstapeln 
vid Storrymningen har blivit något av en symbol 
fór Dannemora. Laven vid Nordschaktet används 
idag for ventilation och som reservschakt. Där är 
även maskinhuset bevarat. Vid Storrymningen 
finns en utsiktspaviljong från 1800-talet. Idag an
ses denna ej säker, då den ligger inom rasrisk
området. Runt gruvan finns också gruvarbetar
bostäder från olika epoker.

Miljön är mycket intressant med bevarade bygg
nader från 1700-talet och framåt som minner om 
denna redan på 1600-talet världsberömda gruva. 
De moderna byggnaderna är ett intressant exem
pel på en något större gruvanläggning från 1950- 
talet.

Litteratur
I Wahlund, Dannemora Grufvor, Stockholm 1879.
Sven Rydberg, Dannemora genom 500 år.
Lennart Liljendal, Dannemora-Hargs järnväg, Tierp 
1969.
Johan Palm,Dannemorajärnets äldsta historia, Fager- 
sta forum 2/59.
Erik Holmqvist, Huru gamla äro Dannemora gruvor, 
Uppsala fornminnesförenings tidskrift 1935-37.

U
1. Nordschaktet
2. Modernt maskinhus
3. Det gamla maskinhuset vid Nordschaktet
4. Utsiktspavilion vid Storrymningen
5. Storrymningen
6. Klockstapel
7. G ruvkontor 

ę3 8. Gruvstuga
i9. Anrikningsverk 
-10. Utfraktsbana
11. Verkstad
12. Eld- och luftmaskinhuset
13. Vändbrott

U tsikt spaviljong.



RAMHÄLL
Alunda socken i östhammars kommun 
J ämmalmsgruv a

Ramhäll ligger relativt isolerat 13 km sydost om 
Dannemora.

Gruvanläggningen.

Gruvorna började bearbetas i mitten av 1700-talet 
och hette då Hammarinsgruvorna.

Större omfattning fick brytningen först från 
och med 1832. Ägare var Kilafors bruk i Hälsing
land. På 1870-talet införskaffades en ångmaskin. 
I slutet av 1800-talet köptes hälften av gruvan av 
Ljusne Woxna AB och resten av Dannemora 
Gruvors Intresseförening.

1918 byggdes en transformatorstation vid det 
dåvarande maskinhuset.

1925 uppsattes en ny lave vid Stavbyschaktet.
1929 uppfördes ett anrikningsverk.
Under 1930-talet låg gruvorna tidvis nere. 

1942 såldes gruvorna av Ljusne Woxna AB till 
Stora Kopparbergs Bergslags AB, som uppförde 
gruvstuga, borrsmedja, verkstad och gruvkontor,

och man påbörjade brytning i större skala.
1944-47 byggdes de nuvarande gruvanlägg

ningarna i betong. Här byggdes en av de första 
höglavarna i Sverige med spel i toppen, 44 m hög 
samt dessutom krosshus, anrikningsverk och 
utlastningsbanor.

1956 tillkom en ny ficka för kul sinterslig i form 
av en rund silo med dubbla väggar fór att förhindra 
hopfrysning av sligen.

1959 uppfördes ett nytt kallförråd.
1962 om- och tillbyggdes gruvstugan.
1975 lades gruvan ner.
1979 sonades gruvrättigheterna.

Läget idag
Miljön är ett fint exempel på en mindre, komplett 
anläggning från 1940-talet. De långa utfrakt- 
banoma fór slig och makadam samt transport
bandet mellan krosshus och anrikningsverk beri
kar anläggningens miljövärde.

Litteratur
Carl Strömberg, Hembygdsanteckningar över Ramhäll, 
1944. (Ej publicerat).

Utfraklsbanor.



GRUVOR I SÖDERMANLANDS LÄN

Det egendomliga med den sörmländska gruv- och 
järnhanteringen är att den har varit så anonym. 
Inte många vet idag att nästan alla socknar har 
varit berörda av denna hantering. Till och med en 
så genuin bondsocken som Österåker har haft gru
vor och Vingåker har haft fem järnbruk.

De två mest betydelsefulla gruvområdena his
toriskt sett är kring dagens Tunabergs socken och 
kring Åkers styckebruk med Skottvångs gruva. 
Det senast nedlagda gruvområdet är Kan torp i 
Sköldinge socken.

Den tidigaste kända gruvhanteringen i länet 
skedde i Tuna bergslag söder om Nyköping. Idag 
ligger detta område inom socknarna Tuna, Bergs
hammar, Nikolai och framför allt Tun aberg.

De första skriftliga beläggen härstammar från 
1400-talet, men ett av dessa berör tidigare 
förhållanden. Därför kan man anta att gruv- 
verksamh eten varit i gång sedan 1300-talet. Namn 
som nämnes redan på 1400-talet är ”Näffwaberg”, 
dagens Nävekvarn. Denna industri är ett av de sex 
järnbruk som ännu existerar i Södermanlands län. 
Största gruvorten i detta område är Koppartorp 
eller Tunabergs kyrkby, som den också kallas.

Vid Koppartorp finns idag en mycket sevärd 
miljö bestående av ett stort antal byggnader från 
1700-talet och framåt i tiden. Platsen vårdas av

Tunabergs hembygdsförening.
Vid senaste fornminnesinventeringen 1984 

registrerades 90 gruvhål på ca 45 platser i Tuna- 
berg.

Norr om Nyköping låg redan på 1500-talet 
Sjösa gruva. Denna gruva har inga synliga rester 
av gruvhanteringen kvar förutom själva hålen, 
medan däremot ett annat gruvområde i samma 
socken har en del av sin anläggning i behåll. Detta 
gruvområde heter Förola och där bröt man malm 
till långt in på 1900-talet.

Vid Åkers styckebruk låg Sörmlands största 
järnbruk med inriktning på kanontillverkning. 
Till bruket hörde ett stort antal gruvor, framfor 
allt Bredsjönäs, Älgsjöbacken och Skottvång.

Älgsjöbacken har inga hus kvar sedan gruvtiden, 
däremot finns en mycket illustrativ skylt över 
området som visar alla byggnaders läge omkring 
1940. Platsen är också vårdad med fornvårds- 
medel. Den största sevärdheten är dock Skottvångs 
gruva. Där finns ett stort antal gruvbyggnader 
kvar plus ett litet gruvmuseum. Dessutom har en 
gruvförening bildats på platsen, som heter Östra 
Sörmlands gruvförening, for att förvalta traktens 
gruvtraditioner.

Magnus Josephson, Södermanlands museum.

Eskilstuna

Strängnäs

Bredsjönäs1

Skottvång

Katrineholm
Gnesta

Kanton

Nyköping 2/Förola
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BREDSJÖNÄS
Vattenhjulet vid Klockartorp
Åkers socken i Strängnäs kommun

Vattenhjulet ligger vid Klock
artorp, 3 km söder om Åkers 
styckebruk, och själva gruvor
na ligger 1,5 km söder om vat
tenhjulet.

Gruvfältet består av det 
Gamla och det Nya området. 
Det Gamla området upptogs 
från ödesmål år 1785 och då 
namnges ett flertal gruvor.

1833 övertogs gruvorna av 
Åkers styckebruk som i bruks- 
berättelsen for detta år noterar 
atf’Bredsjönäs är en ny gruva”.

Gruvarbetet togs upp igen 
1866. 1868 påbörjades ett nytt 
schakt for pump och en lokomo
bil på 10 hkr fördes hit med 
mycket besvär.

1869 byggdes en ny schakt- 
byggnad samt maskinhus.

År 1870 byggdes vattenhju
let vid Klockartorp och stång
gången till Bredsjönäs gruvor 
av slottsbyggmästare Rahm-

' Göksjön

KlockartorpMot Åker
Vattenhjuletl

Stånggången

Mot Flen

Bredsjönäs gruvor

Mot ' 
Blacksta

Del av stånggången.

qvist. Stånggången, som var ca 1650 meter lång, 
var dubbel och vilade på styltor av varierande höjd.

Hjulet är 13,4 meter i diameter och har 166 
skövlar, var och en rymmande ca 30 liter. Enligt 
beräkningar torde den erhållna effekten ha varit 
ganska ringa. Då hjulet snurrade 0,5-2 varv per 
minut skulle kraften bli 5,5-22 hästkrafter.

Vattenhjulet vid Klockartorp.
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Maskinhus
Konstgången

S . t

Nya schaktet

Thaléns schakt

Gruvkarta över Bredsjönäs gruvor. Man ser stånggången komma in {rån nordöst.

Vatten till hjulet fick man från två håll, dels från 
Mossjön, med ringa vattentillgång, dels från Mal- 
sjön. Från den senare var grävd en 1100 meter 
lång kanal. Hjulet var i bruk omkring 30 år, alltså 
fram till sekelskiftet. En modell av hjulet i skala 
1:40 finns att beskåda i Åkers folkskola.

Driften lades ner i den gamla gruvan 1875, och 
i stället togs Sjögruvan upp i det Nya området.

Enligt en gruvkarta från 1887 drev konsten tre 
rader av sugpumpar i den tämligen vattensjuka 
gruvan. Berguppfordringen sköttes av en ångma
skin, en lokomobil, uppställd vid gruvan.

1888 räckte vattenkraften inte till for pump
ningen och man måste skaffa ytterligare en loko
mobil om 10 hkr som hjälp. 1889 lades gruvan ner.

1893-94 reparerades konsten och ett nytt bryt- 
ningsförsök gjordes men misslyckades.

Aven 1899 prövades gruvorna utan resultat.
1904 började man igen och gruvan bröts ut på 

38 och 53 meters djup.
1911 byggdes en ny lave samt bockbanor och ett 

nytt schakt böijade sänkas till 37 meters djup,

1914 ökat till 48 meter. 1913-15 pågick brytning.
1918-20 drogs järnväg förbi gruvan från Skott- 

vång till Åkers styckebruk.
1923—25 drevs undersökningsorter på 48 me

ters djup, dock utan framgång.
1941-42 gjordes nya undersökningar och ett 

nytt schakt drevs, ”Wretmans schakt”. Större bryt
värda malmmängder hittades dock ej.

1945 revs järnvägen upp.

Läget idag
Vid Klockartorp har det stora vattenhjulet res
taurerats och kan beses genom en dörr. Dessutom 
har ett stycke stånggång byggts för att visa hur det 
hela fungerade.

Vattenhjulet är ett av de åtta bevarade vid 
gruvor i Bergslagen och det enda i Södermanland. 
Det är vackert beläget vid en sjö och har ett mycket 
stort värde ur teknikhistorisk synpunkt.

Av gruvorna finns idag endast kvar vatten- 
fyllda hål.
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Svärta gruva 1869. F Richardt.

FÖROLA
Svärta socken i Nyköpings kommun 
Järnmalmsgruva

Förola ligger 1 mil nordost om Nyköping.
Gruvan bröts redan på 1500-talet under hertig 

Karls tid. I en bergverksrelation från 1624 kallas 
gruvan Svarta. 1645 inmutades fyndigheten av J. 
Danckwardt d.ä., borgmästare i Nyköping, och 
hans måg, Gierdt Störning. Dessa hade upptäckt 
två nya järnmalmsstreck intill ”then gamble 
igienfallne grufwan” och erhöll 1646 Kungl. 
Bergskollegii privilegium på ensamrätten till 
gruvornas nyttjande. Malmen användes länge ute
slutande vid de av Störning själv anlagda masugn
arna vid Svärta och Stavsjö. Förola-malmen be
fann s synnerligen lämplig fór kanon - och proj ektil- 
tillverkning, varför den under 1800-talet fann vä
gen även till Finspång och Åkers styckebruk.

Gruvan hade varit förskonad från större o- 
lyckor, då ett ras inträffade 1805.

Vid mitten av 1800-talet var gruvan den största 
i Sörmland.

1862 var man en av de första gruvorna i Sverige 
som böljade använda tryckpumpar. Dessa pum
par underlättade betydligt och malm kunde börja 
brytas i större mängder och på större djup. 1874 
bildades ett nytt bolag, Förola Aktiebolag, med ett 
aktiekapital på 200.000 kr. Emellertid blev det allt

svårare att avyttra järnmalmen under de kom
mande åren och brytningen var obetydlig. 1900 
rasade gruvan och pumpar och stegvägg slogs 
sönder.

Under första världskriget togs gruvan upp igen 
och blomstrade. Man byggde ett sovringsverk och 
en smalspårig järnväg till Svärta gårds station 
1916. 1917 blev järnvägen klar mellan Jäma och 
Nyköping och härmed möjliggjordes även export. 
En gruvstuga byggdes 1918.

När kriget tog slut gick det sämre för gruvan. 
1922 försattes den i konkurs.

1938 rasade gruvan och tog med sig en bit av 
landsvägen.

1952 togs gruvan upp igen av Herrängs Gruv- 
aktiebolag. Den länsades och nya banor i det don- 
lägiga schaktet lades. En ny lave byggdes och 
spelet reparerades. Malmen fraktades till Oxelö
sund.

1953 byggdes ett sovringsverk i direkt anslut
ning till laven samt en byggnad med matsal fór 
arbetarna samt tvätt- och duschrum.

1955 byggdes en gruvstuga fór 25 personer med 
skåp, duschar och badrum samt torkutrymme for 
våta kläder och maskintvättstuga.

1959 låg driften nere.
1962-63 byggdes ett anrikningsverk i anslut

ning till befintlig malmficka.
1966 lades gruvan ner.
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Maskinhuset.

Läget idag
Förutom den lave som revs fór några år sedan, så 
är de flesta gruvbyggnaderna bevarade. Dag
öppningen är imponerande. Sovringsverk, an
rikningsverk och maskinhus används idag som 
bilverkstäder. I anrikningsverket står en gammal 
kulkvam kvar.

Alldeles bredvid gruvan ligger en arbetarkasern 
från 1910-talet.

De kvarvarande byggnaderna är relativt ano
nyma, förutom malmficksbyggnaden som har en 
unik och karaktärsfull utformning. Som helhet är 
miljön mest av lokalt intresse.

Litteratur
Svärta-krönika 1982. Artikel av Gösta Petterson.

Malmfickor vid anrikningsverket.

Arbetarbostäder

31



KANTORP
Sköldinge socken i 
Katrineholms kommun 
Järnmalmsgruva

Kantorps gruvor ligger 
vid Sköldinge, 15 km ös
ter om Katrineholm.

Malmen i Sköldinge 
böijade troligen brytas i 
ett gruvhål ”strax vid 
Skyllinge prä stegår d” år 
1635. Den fraktades till 
Julita masugn, som dock 
snart fick malm på när
mare håll. Ar 1641 togs 
en gruva upp på Valla 
skog längst väster ut i 
socknen, och den kom att 
ge malm till det 500 m 
söder därom upprättade 
”Skyllinge bruk”.

Väg mot
^köldinge

Vilhelmin agruvan

Skalundagruvan

Kantorpsgruvan Väg mot
Blacksta

Skalundagruvan
Den äldsta gruvan i området kring Kan torp är 
Skalunda, som inmutades 1827 av Högsjö bruk. 
Den ägdes av det Bondeska fideikommisset Eriks- 
berg. Den sonades 1842 efter att driften legat nere 
under många år.

1843 upptogs gruvan ånyo fór Forssjö bruks 
räkning. Enligt uppgifter var då bara 19 ton malm 
brutna i gruvan.

1866 meddelas att ”uppfordringen verkställas 
med hästvindar, varpå vidhäftas pumpverk for 
vattenuppfordringen”.

1880 togs nytt central sch akt upp.
1898 drogs el till gruvan från Forssjö bruk.
1912 köptes gruvan av Kantorps Gruvaktiebo- 

lag.
1914 framdrogs tryckluftsledning från Kan- 

torpsfältet. Brytningen upphörde 1915.

Gruvfogdebostaden vid Skalunda.

Oscarsgruvan

Maskinhuset vid Skalunda.

SKALUNDAGRUVAN
1. Maskinhuset
2. Gruvfogdebostad 
Övriga byggnader är rivna
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Vändbrott till Oscarsgruvan.

Oscarsgruvan
Oscarsgruvan, som forr kallades Ram sta skogs- 
gruva, omnämns 1863 som bearbetad med Toga 
hopp om framgång”.

1877 års relation omtalar rörande O skarsgru
van, att ”ångmaskin for uppfordring av berg och 
vatten nyligen blivit uppsatt och är nu i gång. 
Vattnet uppdrives uti järnrör av 2 tums diameter 
utav en nere i gruvan anbringad ångpump av 
Tangeys patent, som serveras med ånga genom 
rörledning från ångpannan. Resultatet av dess 
arbete har hittills visat sig vara mycket gott, så att 
endast omkring 2 timmar per dygn åtgå fór gruvans 
länsning, och hoppas man att avloppsångan från 
pumpen skall kraftigt bidraga till ventilation av 
gruvan, vilken i synnerhet om sommartiden varit

svår att hålla frisk, att arbetarna där kunnat 
vistas.” Ångmaskinen eldades med torv från en 
närliggande torvmosse.

1880 inköptes gruvan av Boxholms AB, som 
bröt gruvan fram till 1925.

För att minska vattentillrinningen till gruvan 
böijade man 1885 tappa av en mosse bredvid.

1893 berättades att gruvan drevs med en lOhkr 
lokomobil, tillverkad av Atlas 1881. På ena sidan 
om lokomobilen satt en remledning från linkorgen 
och på den en andra for konsten. Då fanns också en 
magnetisk malmskiljare for anrikning av syltan.

1899 togs det nya Klaraschaktet i bruk.
1903 togs Boxholmsschaktet upp.
1914 övertogs gruvan av Mellanfältsbolaget.

Kantorpsgruvan
Själva Kantorpsgruvan, som är vida större än 
någon av de andra gruvorna, syns ha blivit upp
täckt sist, sannolikt till följd av rätt djup jord
betäckning och svagt kompassdrag. 1860 prövades 
malmen av Forssjö bruk, men resultatet blev inte 
så lyckat. I stället inmutades gruvan 1862 av 
Finspångs styckebruk. Goda tran sportmöjligheter 
fick man i och med att Västra stambanan färdig
ställdes just vid den tiden. Det egentliga gruv
arbetet påbörjades 1866.

Gruvorna övertogs 1889 av det då bildade Kan- 
torps Gruvaktiebolag, ett dotterbolag till Finspångs 
Styckebruk.

OSCARSGRUVAN
1. Maskinhuset till Boxholmsschaktet
2. Vändbrott
Övriga byggnader är rivna , / *
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Från 1869 började dynamit användas och 1907 
övergick man till maskinborming.

1901 byggdes fór gruvans behov en kraftstation 
i Nyköpingsån vid Åkfors i Björkviks socken. År 
1913 blev den kraften för ringa och utökades med 
dieselmotorer, och slutligen var år 1917 kraft- 
frågan definitivt löst genom anslutning till Älv- 
karlebynätet.

I och med att man fick elektricitet kunde man 
1904 bygga ett anrikningsverk.

År 1912 och 1913 utgjorde märkesår i gruv
fältets historia. Kan torp sgruvan, Skalundagruvan 
och Vilhelminagruvan övertogs av AB Kantorps 
Malmfält, ett dotterbolag till Stens Bruks AB, som 
redan nästa år sålde alla aktierna till Boxholm. 
Man tog upp ett nytt schakt, Huldts schakt, och 
byggde en ny lave med maskinhus samt en gruv- 
stuga med torkrum och duschinrättning och järn
väg till Kantorps station. Man byggde också ett 
nytt anrikningsverk, som 1918 byggdes om till 
finmalningsverk för att minska fosforhalten.

Brytningen ökade avsevärt och med en inrikt
ning på exportmarknaden, i stället fór de relativt 
små mängder som tidigare levererats till Forssjö, 
Graversfors och några andra smärre bruk.

Under lågkonjunkturen efter första världskri
get fick man svårigheter och 1920 likviderades AB 
Kantorps Malmfält, och dess tillgångar och ford
ringar överfördes på Boxholms AB.

För att förbättra avsättningsmöjligheterna för 
sin slig beslöt man 1923 att uppföra ett sintrings- 
verk.

1944 skedde en om- och tillbyggnad av anrik
ningsverket och träbyggnaden byttes ut mot en av 
tegel.
1949 byggdes en 300 meter lång bandtransportör 
för slig.
Först 1955 blev det lön samt att ta bort det 16 meter 
tjocka täcket över malmen och påbörja dagbrytning.

Planering för en ökad produktion påbörjades 
1958 med ny lave och anrikningsverk.

1963 blev en ny gruvstuga klar, med omkläd
ningsrum för 117 man och med bastu och solarium. 
Den nya laven med krossverk kunde tas i bruk.

KANTORPSGRUVAN

Lave

Gruvstuga

1965 revs den gamla laven och det gamla krossver
ket.

Gruvdriften lades ner 1967, sedan Boliden 
samma år övertagit ägarskapet och påbörjat under
sökningsarbeten för att finna mer malm.

1970 avslutades undersökningarna.

Laven vid Kantorpsgruvan.

Läget idag
Vid Oscarsgruvan finns endast ångmaskinhuset 
bevarat samt ett vändbrott till den ångmaskin- 
drivna konstgången. Förutom i Burängsberg i 
Dalarna, så är det endasthär som man såklartkan 
visa hur de första ångmaskinerna kopplades di
rekt till stånggången som ersättning för vatten
kraften.

Vid Skalundagruvan finns förutom gruv
fogdebostaden endast maskinhuset kvar. Det an
vänds idag som ladugård och är så omändrat att 
det endast har ett begränsat värde.

Vid Kantorpsgruvan är endast betonglaven och 
gruvstugan från 1963 bevarade. Laven används 
som vattentorn. Den har ett karaktärsfullt ut
seende och är en viktig symbol för trakten och dess 
forna gruvverksamhet.

Litteratur
Teknisk Tidskrift 1921.
Från gruvort till förort. Arbete och liv i Kantorp och 
Sköldinge 1850-1978. Åsa folkhögskola 1979.
Ivar Schell, Sköldinge kommun.
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KOPPARTORP
Tunabergs socken i Nyköpings kommun 
Sulfidmalmsgruva

Koppartorp ingår i ett malmfält som började bry
tas redan under medeltiden. 1420 begärde bergs
männen att kung Erik av Pommern skulle stad
fästa deras gamla privilegier. Den medeltida bruks
rörelsen och malmbrytningen i socknen var av 
naturliga skäl ej så stor. Hertig Karl försökte 
hjälpa upp bergshanteringen genom att privile
giera bergsmännens företagsamhet och lära dem 
nya metoder, delvis med hjälp av inkallade utlän
ningar. I Kongi. Bergs-Collegi berättelse av år 
1644 omnämns dock en i trakten befintlig koppar
gruva ”som icke haver varit brukad i någon mans 
minne eller vetskap. Dock haver Hans Kongi. 
Maj:t salig hos Gud i åminnelse konung Carl IX 
låtit henne rengöra men ingen malm där funnit, är 
alltså för den stora vattendräkten ödelagd”. Ifrån 
denna tid låg hela gruvfältet öde, tills en fabrikör 
Seippel år 1750 inmutade några gamla skärp
ningar på Kopparbergs äng. 1753 byggdes på 
Tyckhyttans ägor en kopparhytta för att uppbruka 
den malm man fann i gruvorna. 1754 byggdes en 
uppfordringsvind och 1755 en pumpvind.

1760 övertog Gerhard de Besehe bergverks- 
rörelsen och rustade upp den. Koppartillverkningen 
var i medeltal under tiden 1760—1800 tvåhundra 
skeppund årligen.

Vid mitten av 1700-talet upptäcktes att de 
malmförande gångarna vid Tunaberg också inne
höll en betydande mängd koboltmalm. Denna kom 
så småningom att bli viktigare än den avtagande 
kopparproduktionen.

En mycket detaljerad och upplysande beskriv
ning är bifogad till 1776 års gruvkarta.

1793 såldes Tunabergs kopparverk till Gustaf 
Ulrik Silfversparre. 1818 skedde ett stort ras.

Den sista gruvkartan är från 1886. Då bröts 
endast Storgruvan och bara i liten utsträckning. 
Vid Lovisins schakt fanns då en ångmaskin. Gruv
driften fortsatte fram till 1889, då såväl kobolt
verket som kopparverket lades ned.

Efter 1889 uppehölls gruvdriften som för- 
svarsarbete, men kanske mest för att man skulle 
kunna behålla nyttjanderätten till de för berg
verket upplåtna skogarna. 1910 installerades 
elkraft. 1919 lades gruvan definitivt ner.

Området bröts senast under andra världskri
get för att utvinna mangan.

Magasinsbyggnader vid gruvan.

Gruvarbetarbostäder.

Gruvfogdebostad, numera hembygdsgård.

Bevarad pumpstock vid hembygdsgården.
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Läget idag
Några egentliga gruvbyggnader finns inte längre 
kvar i Koppartorp. Om driften minner enbart en 
mäktig dagöppning samt flera mindre, vatten- 
fyllda gruvhål. Däremot finns gruvarbetarbostäder 
bevarade från 1700-talet. Den gamla gruvfogde
bostaden från 1700-talet har gjorts om till hem- 
bygdsmuseum. Det finns också ett par äldre 
magasinsbyggnader bevarade öster om det stora 
gruvschaktet.

Litteratur
Sven Ljung, Hur gammal är gruvdriften i Tunaberg?, 
Sörmlandsbygden 1964.
Gustaf Jacobson, Näfvequarns bruk under300 år, Stock
holm 1923.
J A Karlsson Sörmländska järnbruk genom tiderna, 
Sörmlandsbygden 1934.
A Edman, Försök till en geognostisk-mineralogisk be
skrivning över Tunabergs socken i Södermanland.
Anonym, Tunabergs storgruva, Tunabergsbygden 1960. 
N Hök, Tunabergs bergslag, Tunabergsbygden 1956.
I Lundström, Beskrivning till berggrundskartan Ny
köping SV, Stockholm 1974.
J Nihlén, Undersökning rörande äldre järn- och kop
partillverkning i Tuna och Tunabergs socknar, 1935 
(opublicerad).

1886 års gruvkarta 
a smedja 
b kyrka 
c klockstapel 
e smedsgården 
f skolhus 
g handelsbod 
h gruvfogdebostad 
I arbetarebostäder 
k uthus
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SKOTTVANG
Gåsinge-Dillnäs socken i Nyköpings kommun 
Järnmalmsgruva

Skottvångligger djuptinne i skogen llkm sydväst 
om Mariefred.

Gruvan är känd sedan 1500-talet, men kan 
vara betydligt äldre. I området finns många 
gruvöppningar, de flesta vattenfyllda.

Det äldsta och även djupaste hålet kallas ”Port- 
hålsgruvan”. Ett annat gammalt namn på den är 
”Brända hålet”. Den övergavs i böijan på 1600- 
talet och låg öde till 1764, då den drevs till 1767. 
1772 påbörjades schaktet ”Ettan”. En gång var 
den Sveriges djupaste gruva med ett djup på över 
300 meter. Då det blev for svårt att ta upp malmen 
ur dagöppningen fick man bredvid ta upp schaktet 
”Tvåan” år 1798. I samband därmed gjordes en 
mycket vacker gruvkarta, som idag kan beskådas 
på Riksarkivet.

Genomskärning av gruvan 1798. Observera pumpsättningarna, 
hästvandringen och stegväggen. Från 1798 års gruvkarta.

”Lerklackan” bröts fyra år i början på 1600-talet av 
Olof Ersson från Hälsingland. Då den lades ner tog 
samme man upp ”Hästhålet”. Även denna gruva 
övergavs. Den återupptogs 1707 och drevs till 
1732. Ett sista försök gjordes 1843.

1800-03 byggdes en 1500 meter lång stång
gång från Krampan och den var igång tills gruvan 
lades ner 1825.

1834 upptogs gruvan igen. För länsningen installe
rades en ångmaskin på 16 hästkrafter, byggd i 
Åker.

Alla gruvor är ju mer eller mindre vattensjuka, 
men Skottvångsgruvan var ovanligt bra i det hän
seendet. Tillrinningen var endast omkring 9 liter 
i minuten. Pumpmaskinerna behövde bara vara 
igång ett par timmar om dagen. Och det dröjde 20 
år innan gruvan blev vattenfylld efter det att den 
blivit nedlagd.

1844 togs schaktet ”Trean” upp.
1863 uppfördes byggnader för bergs- och vat

tenuppfordring.
1900 förstörde ett ras både pump och uppford- 
ringsbana.

1918 infördes el-kraft.
1913-15 utredde man möjligheterna att trans

portera bort malmen med en linbana, men man 
fastnade i stället för ett förslag om att bygga en 
smalspårig järnväg till Åkers styckebruk. Den 
byggdes 1918-20, men blev knappt färdig innan 
gruvan lades ner.

1967 länspumpades gruvan för att möjliggöra 
en undersökning av det som fanns kvar underjord.
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Den nybyggda laven och maskinhuset.

Läget idag
Skottvång är en mycket väl bevarad gruvmiljö och 
har iordningställts som museigruva av entusiasten 
Lars Serrander. Östra Sörmlands Gruvförening 
har bildats för att bevara och bygga upp den äldre 
gruvmiljön.

En ny gruvlave i gammal stil har uppförts över 
Treans schakt för att komplettera miljön.

Den gamla smedjan har inretts till museum och 
maskinhuset samt magasinet med sin välling
klocka har byggts om till restaurang.

Dessutom finns här Sveriges enda bevarade 
pumpstocksborrhus.

Pumpstocksborren.

Som kuriositet kan nämnas att spiran till Rid- 
darholmskyrkan i Stockholm har gjutits av Åkers 
styckebruk av järn från Skottvångs gruva.

Miljön är ett populärt och pedagogiskt lättill
gängligt utflyktsmål. Gruvan har ett synnerligen 
stort kulturhistoriskt värde.

Litteratur
Skottvångs gruva, Gåsinge-Dillnäs Hembygdsförening. 
Vägen från Gruva och Bruk, SJK/37, Eksjö 1984.
E Alfred Jansson, Bergsbruken i det forna Gripsholms 
län, Uppsala 1952.
En vandring i tiden genom Åkers och Gåsinge Bergslag, 
Södertälje 1984.

Smedjan.
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GRUVOR I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Gruvhanteringen i Östergötlands län har mycket 
gamla anor. Här fanns troligen det Östra berg som 
Magnus Ericsson gav privilegier 1340 som ett av 
de första i Sverige. Egna jämbergslager har fun
nits i Wånga, Hällestad och Godegård. Gruvorna 
var oftast små och i regel har ingen gruvdrift 
pågått här sedan 1600-talet.

Den enda gruvan av större betydelse i äldre tid 
var Hennegruvan i Wånga bergslag, som 1624 
rapporterades vara 40 famnar djup och därmed en 
av de djupaste i landet. Gruvan hade varit i bruk 
sedan 1400-talet och lämnade ett utsökt järn som 
vann omfattande berömmelse.

Det viktigaste gruvdistriktet ligger kring Åtvi
daberg. Gruvorna anses vara mycket gamla, men 
blev nerlagda i samband med digerdöden. Efter 
medeltiden genomgick gruvorna brokiga öden 
innan de på allvar kom igång igen 1765. Sin blomst
ring hade gruvorna i mitten av 1800-talet och 
Åtvidaberg var då Sveriges största kopparpro
ducent. Gruvorna var igång till 1919.

I övrigt har nickel brutits i mindre omfattning 
vid Ruda under 1800-talet samt underförstå världs
kriget.

Silver har brutits i Borgs och Löts socknar 
under 1700-talet, men enbart i ringa utsträckning.

Hällestad

OGodegård Finspång

Ruda O

NorrköpingWånge

Söderköping

Björsäter
Linköping

Valdemarsvik
Bersbo

Mjölby

Åtvidaberg'
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BERSBO
Björksäters socken i Åtvidabergs kommun 
Sulfidmalmsgruva

Gruvorna runt Åtvidaberg började 
brytas redan undermedeltiden. De 
första kända privilegierna ut
färdades av Erik av Pommern 1413. 
Bersbo Storgruva och Bondgruvan 
lär ha drivits av bi skop Han s Brask, 
som lät fylla igen hålen i vredes
mod sedan han kommit i onåd hos 
kungen. Först 1765 blev det or
dentlig fart på verksamheten. Det 
var släkten Adelswärd som var den 
stora intressenten.

Gruvorna var vattensjuka och 
pumpningen har alltid varit ett 
problem. 1779 forsökte man sätta 
upp en eld- och luftmaskin men 
den fungerade aldrig. 1817 in
förskaffades en ångmaskin till gru
van som en av de första i landet. 
1857 blev järnvägen klar mellan 
Bersbo och Åtvidaberg.

1860 byggdes den ännu beva
rade laven vid Storgruvan. Den 
var i bruk fram till 1893.

Gruvverksamheten i bygden 
nådde sin kulmen på 1870-talet 
och Åtvidaberg var då Sveriges 
största kopparproducent.

Laven över Adelswärds schakt 
byggdes 1901 efter ritningar av 
den kände arkitekten Carl West
man. Den är mycket märklig och 
klädd med tjärade träspån enligt 
då rådande nationalroman tiskt ar
kitektmode. 1905 nedlades driften. 
Undersökningar pågick dock till 
1919. 1928—30 tog Johnsonkon- 
cernen hand om varphögarana.

Läget idag
Av gruvh an teringen finns främst 
kvar de båda lavarna vid Stor
gruvan respektive Adelswärds 
schakt.

Storgruvslaven rustades upp 
1989 och är idag en av de finaste i 
landet.

Westmans lave står och förfal
ler. Ännu är en lin skiva kvar i 
toppen och en hisskorghänger från 
denna.

Det gamla maskinhuset vid 
Storgruvan finns ännu kvar, på 
1930-talet ombyggt till gjuteri- 
verkstad.

BERSBO GRUVFÄLT

Skala 1:2400Westmans lave

Adelswärds schakt

Kuntebogruvan

Steffenburgsgruvan

Erik Görans schakt

Storgruvan

Storgruvans lave

Maskinhus

Arbetarbostad
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Ett tiotal arbetarbaracker från perioden 1860—80 
finns kvar och används idag som fritidsbostäder.

Maskinhuset.

En gammal gruvarbetarbostad från Bersbo står 
också på Åtvidabergs hembygdsgård och stations
huset från 1878 minner ännu om järnvägsepoken.

Vid Mormorsgruvan väster om Åtvidaberg har 
man gjort i ordning en promenadstig med skyltar 
som berättar om gruvan och de lämningar som 
finns bevarade. Där finns också en fungerande 
modell i skala 1:10 av en vattendriven stånggång 
med vattenhjul, vändbrott och pumpstockar.

Litteratur
Åtvidabergs historia, Linköping 1983.

Arbetarbostäder.

Modellen vid Mormorsgruvan med vattenhjul, stånggång, vänd
brott och pumpar.
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GRUVOR I VÄRMLANDS LÄN

Lesjöfors

Långban
Jaberg

•Värmlandsberg
Flnnmossen#\Nordmark

Persberg

Filipstad

Nykroppa

Kristinehamn
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GRUVFÄLT I DEN VÄRMLÄNDSKA BERGSLAGEN

Värmlands större gruvfält ligger koncentrerade 
till länets östra del i Filipstads bergslag. I förhål
lande till övriga bergslager kom brytningen igång 
här relativt sent, troligen inte så långt före sekel
skiftet 1400. Det äldsta kända historiska belägget 
för gruvbrytning i Värmland är ett privilegiebrev 
utfärdat av Erik av Pommern 1412 för Järnberget 
i Värmland. Detta avser förmodligen malmfyndig- 
heterna både vid Persberg och Nordmark. Under 
1500-talet kom gruvbrytningen igång vid Lång- 
ban, som är det tredje större gruvfältet i östra 
Värmland.

Järnmalmsgruvorna på Persbergshalvön är de 
största inom Filipstads bergslag. Längst ut på 
Persbergshalvön ligger Högbergsfåltet med ca 15 
gruvor, vilka bearbetades från medeltiden och 
fram till 1906, då verksamheten koncentrerades 
till det lite längre västerut belägna Odalfältet. På 
1950-talet revs bebyggelsen på Högbergsfåltet, då 
man eftersträvade att samla bebyggelse och 
serviceinrättningar till det centrum som vuxit upp 
kring Odalfältet och järnvägen. Vid Odalfältet 
pågick gruvdriften ända fram till 1980, då all 
gruvbrytning vid Persberg upphörde.

Persbergshalvön rymmer idag många minnes
märken från den månghundraåriga gruvepoken. 
Högbergsfåltet är sedan 1979 avsatt som 
naturreservat för att skydda botaniska och geolo
giska värden, vilka tillsammans med lämningar 
efter gruvdriften som gruvhål, skarnhögar, 
transportanläggningar samt ruiner efter industri- 
och bostadsbebyggelse gör området till ett upp
skattat besöksmål. I områdetfinns därutöver några 
gruvtorp, arbetarbostäder, en tjänstemannavilla 
samt kyrkogård med kapell.

På Odalfältet, i anslutning till Persbergs sam
hälle, som var i drift fram till 1980, har en relativt 
stor del av de byggnader som hör ihop med gruv
driften bevarats. Dit hör den 65 m höga betonglaven 
från 1948, anrikningsverk från samma tid, kontors
byggnad, laboratoriebyggnad m m. Av äldre bygg
nader finns t ex vändbrott med rester efter stång
gång, magasin, gruvstuga, gruvarbetarbostäder 
samt herrgårdsanläggning. En del av industriloka
lerna har återbrukats för annan verksamhet.

Järnmalmsfyndigheterna vid Nordmark hör 
liksom de vid Persberg till de äldsta i länet. Malm
kropparna ligger här koncentrerade till tre gruv
fält, där Nordmarksberghar medeltida anor. För
utom gruvhål och varphögar finns här ett flertal 
välbevaradegruvbyggnaderfrån tiden 1850-1940, 
där merparten härrör från årtiondena efter sekel
skiftet 1900 då gruvdriften mekaniserades. I områ
det finns bland annat lavbyggnader, gruvstugor, 
spelhus, kruthus, magasin, häkte, konsthjul med 
vändbrott och rester av stånggång samt bostadshus, 
däribland Nordmarksbergs herrgård. Nordmarks-

bergs gruvfält är med sin dramatiska natur och 
iordningställda promenadstigar mellan gruvhål 
och byggnader ett uppskattat utflyktsmål. Strax 
norr om Nordmarksbergs gruvfält ligger Tabergs 
gruvor, som upptäcktes först 1702. Verksamheten 
pågick fram till 1969 då de flesta byggnader näs
tan omedelbart började rivas. Området är idag 
starkt igenvuxet och de få byggnader som finns 
kvar är stadda i starkt förfall. Av intresse är dock 
Tabergs kanal, anlagd 1848—50 för transport av 
malm från gruvorna över Sandsjön till hyttorna 
norrut, bland annat Mottjämshyttan. Strax syd
väst om de båda andra gruvfälten ligger Finnmos- 
sens gruvor, vilka upptäcktes 1713. Dessa gruvor 
bearbetades fram till 1973. Kvar inom området 
idag finns en gruvlave med maskin- och förråds
hus från 1965.

Gruvbrytningen vid Långban kom igång under 
1500-talet men upphörde kort därefter. År 1711 
återupptogs driften och verksamheten expanderade 
snabbt. På 1870-talet böljade man bryta mangan
malm och 1891 dolomit. Det var främst det sist
nämnda som gjorde att man kunde hålla igång till 
1972. Järnmalmsbrytningen hade då redan upp
hört 1956.1 området ingår förutom gruvhål, varp- 
högar och gruvbyggnader även hytta, bostäder, 
ekonomibyggnader, järnvägsstation m m. Beva
rad bebyggelse med anknytning till gruvdriften är 
gruvlavar, skrädhus, spel- och kompressorhus, 
gruvstuga, maskinhus, våghus, likbod, gruvfogde
bostad med flyglar och ekonomibyggnader, gruvar- 
betar- och förman sbostäder. Med undantag av 
gruvfogdegården, som är från 1783, härrör bygg
naderna i huvudsak från perioden 1850-1920. 
Långban är idag en av Värmlands större kultur
historiska sevärdheter och besöks årligen av cirka
35.000 personer.

Barbro Mellander, Värmlands museum.
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FINNMOSSEGRUVAN
Nordmarks socken i Filipstads kommun 
Järnmalmsgruva

Finnmossegruvan ligger strax söder om Nord
mark, 12 km norr om Filipstad.

Malmen upptäcktes 1713. Södra delen bearbe
tades från denna tid jämte åtskilliga smågruvor 
till år 1760, då gruvorna övergavs till följd av ras 
och malmens avtagande. Sedan har de södra gru
vorna rasat igen fullständigt. 1742 byggdes den 
första vattenkonsten som var i drift till 1771.

Den nuvarande Finnmossegruvan upptogs 1762 
längre i norr och bearbetades till 1770.

1789 upptogs brytningen på nytt och man bygg
de en ny konst. Denna var i drift till 1802.

Gruvorna började brytas igen 1855 och en ny 
vattenkonst och två hästvindar byggdes.

1856 skedde en svår olycka. Man fick genom
brott till en intilliggande vattenfylld gruva och 10 
av gruvans 25 arbetare dog.

1859 byggdes ett nytt gruvspel.
1863 påbörjades Vrakgruveschaktet och en ny 

storhetstid började.
1870 byggdes ett nytt gruvspel med enkel lina 

fram till gruvan. Man byggde också en ny lave.
1875 byggdes ett lastspår till gruvan.
1900 befarades ett omfattande ras och man 

påbörjade då Tibergs schakt, som blev klart 1907.
1901 byggde man ett nytt konsthjul vid Konst- 

fallet. Man byggde också en 40 hästkrafters vat
tenturbin med en 810 meter lång linledning till det 
nybyggda maskinhuset. Vid Finnboström byggde 
man också en vattenturbin på 50 hkr med en 850 
mlång ändlös lina till en luftkompressor i maskin
huset. Den fungerade dock dåligt och därför ledde 
man 1905 elektrisk ström hit från Taberg. 1906 
byggde man om Finnboström till en kraftstation.

1904 byggdes ett sorteringsverk för syltan. Det 
drevs från början av en fotogenmotor.

1907 byggdes ett skrädhus.
1914 skaffade man en elektrisk pump och rev 

vattenhjulet vid Konstfallet och byggde en kraft
station i stället.

1915 ombyggdes sorteringsverketoch en magn
etisk malmavskiljare insattes.

1920 beslöts om byggande av ett krossverk och 
i samband därmed ett nytt sovringsverk. Härmed 
upphörde handskrädningen.

1928-30 byggdes ett anrikningsverk.
1940 genomfördes en omfattande omändring 

av anrikningsverket.
1949 överflyttades ovanjordsarbetettill Taberg.
1961 köptes gruvan av Uddeholm AB.
1965 skedde en brand i laven och en nybyggnad 

fick göras.
1970 började malmen skickas till Persberg. 

Brytningen upphörde 1973.

Laven.

Läget idag
Vid gruvan står idag kvar den plåtklädda trälaven 
från 1965, en röd träbyggnad samt en putsad 
stenbyggnad. Laven har ett visst intresse som den 
sist byggda trälaven i Bergslagen och som en 
symbol for gruvhanteringen i en av de gruvtätaste 
socknarna i Sverige.

Litteratur
Harald Carlborg, Nordmarks malmtrakt, Stockholm 
1929.

Anrikningsverket.
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LÅNGBAN
Fämebo socken i Filipstads kommun 
Jäm- och manganmalmsgruva

Långban ligger 17 km norr om Filipstad vid vägen 
mot Vansbro.

Gruvan bröts troligen redan på medeltiden. 
Hyttan byggdes 1548. Karl IX bedrev 1596 arbeten 
i Långban. Gruvan fick tidigt ett dåligt rykte, då 
den förutom järnmalm även innehöll mangan
malm och när dessa förväxlades fick man ett dåligt 
jäm. Motviktsspel vid Collegiigruvan

A Collegiigruvan 
B Bjelkes schakt 
C Storgruvan 
D Luckagruvan 
E Björkgruvan

1. Nya schaktet
2. Skrädhuset
3. Maskinhus, gruvstuga m.m.
4. Lokasch aktet
5. Maskinhuset till Lokaschaktet
6. Motviktspel vid Collegiigruvan
7. Våghus
8. Transformator
9. Hytta



11644 och 1656 års bergmästarerelationer nämns 
gruvorna inte, men väl hammaren och hyttan. 
Malmen till dessa hämtades från Persberg.

1711 är ett märkesår i Långbans historia. Då 
berättas om återupptagning av en urgammal gruva 
och i och med det påbörjas den gruvepok, som varat 
ända till våra dagar. Efter 1716 omnämns gruvan 
regelbundet i bergmästarrelationerna.

1723 uppsattes en handvind och 1724 en häst
vind.
Den äldsta gruvan var Storgruvan. Collegiigruvan 
upptogs 1725 och Bielkes schakt 1772.

Konstgångar för vattenlänsning byggdes 1755 
från Kråkbo och förnyades så sent som 1900. 1787 
byggdes en bro för de hästar som användes under 
jord, så att de kunde vandra upp och ner i gruvan 
vaije dag. Detta var en nyhet och på detta sätt 
kunde hästarna leva mycket längre.

1794 byggdes ett stångspel för malmupp
fordringen, det första vid en järnmalmsgruva.

1812 var gruvan uppfylld av väldiga ismassor. 
Då byggdes en väderväxlingsmaskin som pres
sade ned varm sommarluft i gruvan och på så sätt 
lyckades man smälta isen.

1817 anlades, som en av de första i Sverige, en 
rälsväg av järn från gruvan till sjön Långban.

Åren 1827-38 drevs här ett sliperi, som tillver
kade diverse föremål av den röda jämkiseln och 
den gröna hälleflintan.

1838 var det gamla stångspelet utslitet och 
man byggde ett nytt spel med järnlinor.

1864 byggdes en ny vaskverksanläggning. 
Maskinborrning påböljades 1866 med en stång- 
gångsdriven kompressor, men den fungerade då
ligt. Först 1914 blev maskinbormingen helt ge
nomförd i och med att man införde elektricitet. 
1873 tog man upp det Nya Schaktet.

Först 1876 blev man klar över skillnaden mel
lan mangan-och järnmalm och då man 1878 gjorde 
ett större manganmalmsfynd, byggde man 1879 
ett anrikningsverk för manganmalm.

1883 byggdes ett nytt verk som också kunde ta 
hand om blodstenssylta och detta var det första 
anrikningsverket för järnmalm i Sverige.

1885 bildades Gruvaktiebolaget Långban med 
Lesjöfors AB, Uddeholms AB och Hellefors Bruks 
AB som delägare.

1882 införde man tryckpumpning.
1891 böijade man bryta dolomit. Detta år byggde 

man ockå vatten turbiner, vilket i höggrad underlät
tade länsningen.

1914 drogs elektricitet fram till gruvan från 
Örling i Gåsboms socken och ett transformatorhus 
uppfördes strax öster om den gamla smedjan.

1918 brann bägge anrikningsverken ner samt 
skrädhuset vid Bjelkes schakt.

1920 monterades ett nytt gruvspel.
1928 slutade man använda vattenhjulet, det 

sista i drift i Sverige.
1942 uppsattes ett kvarnaggregat under malm-

Lave över Lokaschaktet. Byggdes 1905för personbefordran då 
denna i och med gruvornas tilltagande djup tog för mycket kraft 
och tid.

Maskinhus till Lokaschaktet. Spelet drevs från början av en 
fotogenmotor som drev en el-generator. 1914 byggdes huset till 
i samband med gruvans elektrifiering för att rymma luft
kompressorer av Atlas modell. Den gamla fotogenmotorn ersat
tes av en elmotor.

Transformatorstation.

fickorna vid anrikningsverket för finmalning av 
dolomit för glasindustrin.

1945 ombyggdes laven och skrädhuset vid Bjel
kes schakt och ett maskinhus uppfördes på östra 
sidan av landsvägen.

1948 påböijades ett dolomitverk bredvid nedre 
änden av anrikningsverket vid järnvägen.

1958 togmalmema slut, men dolomitbrytningen 
fortsatte.
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Samma år togs den ombyggda gruvstugan i bruk 
och Uddeholms AB köpte gruvorna.

1962 tvingade den nya vägen fram en rivning 
av skrädhuset vid Bielkes schakt.

Gruvbrytningen upphörde 1972, varefter gru
van vattenfylldes.

Gruvrättighetema sonades 1988.

Läget idag
Långban är ett av Sveriges intressantaste och bäst 
bevarade gruvsamhällen. Här finns bl a två 
gruvlavar, två maskinhus, skrädhus, motvikts- 
spel och våghus. Här finns även en bevarad hytta. 
I övrigt finns dagöppningar, varphögar, trans
formatorhus, arbetarbostäder och herrgård.

Anläggningen är pedagogiskt lättillgänglig. 
Skyltar har satts upp som berättar om de olika 
byggnaderna och i maskinhuset finns en mycket 
intressant mineralutställning. I ett av uthusen 
har en utställning om gruvan iordningställts.

Hela Långban är så intressant att det har 
utsetts till byggnadsminne.

Långban är det mineralrikaste området i värl
den med över 400 kända mineral representerade. 
Varphögen vid Nya Schaktet har fridlysts fór att 
skydda den mot mineralletare.

Gruvan förvaltas av föreningen Värmländska 
industriminnesmärken.

Litteratur
Harald Carlborg, Långbans malmtrakt, Filipstad 1931. 
Holger Hultman, Långbanshyttan i Forna tider, Filip
stad 1949.
Jalmar Furuskog, De värmländska järnbruken, Filip
stad 1924.

Gruvlave över Nya Schaktet med transportbana. Uppförd 1915- 
1920 och påbyggd 1927 samt tillbyggd med två malmfickor 
1961—62. Från 1923 och fram till nedläggningen 1972 uppford
rades allt berg här.

Till vänster skrädhuset. Byggt 1920 och i drift till 1956, dä 
brytningen av järn- och manganmalm upphörde. Malm och 
dolomit, som körts hit från transportbanan, sorterades här fór 
hand efter sort och kvalitet och ofyndigt berg fördes ut och 
tippades på skarnhögen. De skrädda produkterna tippades från 
fickor i vagnar på räls för vidare transport.

1919 uppfördes en byggnad innehållande maskinhus, snickar
verkstad, mekanisk verkstad, förråd, klensmedja, borrsmedja 
samt gruvstuga med torkrum och matsal. Byggnaden används 
idag som mineralmuseum och lokal för tillfälliga utställningar.

Våghus.

Hyttan.
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NORDMARK
Nordmarks socken i Filipstads kommun 
Järnmalmsgruva

Nordmark ligger 13 km norr om Filipstad.
Brytningen böljade troligen redan under medel

tiden. 1559 omnämns ”Nordbergxgruff:r” i ett ”Re
gister opå alle Bergverk udi Swerige”. Det var först 
Storgruvan och Gröngruvorna som bröts. 1649 fick 
gruvorna bilda ett eget bergslag, Filipstads norra.

1651 byggdes en kran i Allemansgruvan.
1656 byggdes en väderkonst. Den fungerade bra 
men 1670 låg den öde.

1660 rasade Storgruvan.
1669 byggdes en 1320 meter lång vattenkonst 

från Nordmarkshyttan, den första i Värmland.
1700 skedde ett större ras i Takgruvan som 

delvis förstörde konsten. Den byggdes upp igen och 
gick till 1716 då den blåste omkull. 1730 var den 
åter igång, men ersattes 1739 med hästvind.

Laven över Gubbortsschaktet. Schaktet påbörjades 1794 under 
namn av Bjelkesschaktet. Senare omdöptes det till Grundsjö- 
schaktet och Gubbortsschaktet. Malmuppfordringen upphörde 
1959. Efter detta år fraktades malmen under jord till Taberg. 
Laven fick i stort sitt nuvarande utseende 1925. Den översta 
våningen har tillkommit senare. I laven står idag uppställt ett 
diesellok och ett tryckluftsdrivet lok. På planen framför laven 
står en gruvhiss och en vagn.

Maskinhus. Uppfört 1917-20 av sten för att ersätta det gamla 
Djurhagsspelet. Innehåller gruvspel av Morgårdshammars till
verkning med cylindriskt, tudelat kar, 60 hkr motor och back
bromsar på lösa kardelen och på mellanaxeln. Två linbockar är 
också bevarade.
Till vänster den gamla gruvstugan. Uppförd 1857. Innehöll 
bänkar, en kamin, skåp för arbetarnas tillhörigheter, karbid och 
t.o.m. dynamit samt toalett och tvättställ. På taket satt förr en 
gjutjärnsskorsten.

1712 skedde försök med krut i Sköttgruvan. Först 
på 1730-talet användes det i större utsträckning, 
men det var dyrt och tidvis svå ran sk affat.

1756 byggdes nytt konsthjul.
1775 byggdes en konst från Sandsjöälven.
1816 bildades Grundsjö och Brattforsgruvomas 

bolag, som 1862 ombildades till Nordmarks 
Odalfålts Grufvebolag. 1877 bildades Nordmarks 
Grufve AB, som 1919 övertogs av Uddeholms- 
bolaget.

1818 byggdes Brattforskonsten om.
1819 beslöts om byggande av ett nytt schakt.
1822-23 byggdes en kanal mellan Grundsjön

och Nordmarksberg.
1824 byggdes en konst nordväst om Brattfors- 

gruvan som var igång till 1916.
1827 byggdes ett bergspel.
1875 lades järnvägsspår upp till gruvan.
1886 skedde ett större ras i Mossgruvan och på 

grund av en ökad vattentillrinning på grund av 
detta, tvingades man att bygga en ny konst, Östra 
konsten, vid ett förut ej nyttjat fall i kanalen öster 
om gruvorna nära Han sbo.

1890 byggdes en personhiss i Gubbortsschaktet. 
1905 togs en elektrisk kompressor i bruk vid Taberg. 
Därifrån leddes tryckluft i rörledning till Nord
mark för att möjliggöra maskinborming.

1914 togs elektricitet i bruk för pumpning. 
Detta år byggdes också ett magnetiskt sovrings- 
verk som var igång till 1917, då gruvdriften lades 
ner för att möjliggöra en ombyggnad av upp- 
fordringsschaktet. Efter återupptagandet skicka
des malmen till Taberg för anrikning.

1915 byggdes ett sovringsverk i den gamla 
Kogruvelaven. Det monterades ner 1925.

1919-21 byggdes järnväg till Taberg samt en 
malmficka nedanför Gubbortslaven för järn- 
vägslastning.
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Fllipstad

1. Gubbortsschaktet
2. Maskinhus
3. Gamla gruvstugan
4. Nya gruvstugan
5. Nygruveschaktet
6. Maskinhus
7. Arrestlokal
8. Magasinsbyggnad

1924 återupptogs brytningen efter en ombyggnad. 
Ett enkelt skrädhus byggdes också.

1953 övertog Uddeholms AB driften.
1962 upphörde gruvbrytningen. 
Gruvrättighetema sonades 1988.

Läget idag
Nordmark är ett välbevarat gruvsamhälle med 
gamla anor. Området är fyllt med spännande små 
dagöppningar och intressanta äldre gruvbygg- 
nader. Här finns bl a två gruvlavar, två maskin
hus, två gruvstugor, arrestlokal, arbetarbostäder 
och en herrgård.

Gruvan är pedagogiskt lättillgänglig. Skyltar 
har satts upp som berättar om gruvan och de olika 
byggnaderna och stigar har iordningställts.

Nordmark har bedömts vara av sådant intresse 
att det klassats som byggnadsminne.

Området förvaltas av föreningen Värmländska 
industriminnesmärken.

Litteratur
Harald Carlborg, Nordmarks malmtrakt, Stockholm 
1929.

Laven över Nygruveschaktet. Påbörjad 1943. Färdigställd till 
sitt nuvarande utseende år 1947. Sattes i stånd 1961.

Arrestlokal från 1800-talet.

Förrådsbyggnad vid herrgården.

Maskinhus vid Ny gruvan. Innehåller gruvspel tillverkat av Nor
bergs Mekaniska verkstad och en trefasmotor från ASEA.
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PERSBERG
Fämebo socken i Filipstads kommun 
Järnmalmsgruva

Persberg ligger 4 km norr om Filipstad.
Gruvorna böljade troligen brytas på 1300-ta- 

let. 1413 fick Värmlands bergslag de första privi
legierna. ”Pedersberg” nämns första gången i ett 
Bergverksregister från 1559. 1637 sägs att ”hela 
berget är idel malm, är ock mäkta rik, så att han 
allena gå kan och är så mycket att bekomma, att 
varest man vill jorden avrymma, där möter rena 
malmen.” I 1658 års bergmästarerelation nämns 
Storgruvan som en urminnes gammal gruva som 
legat öde i 61 år och ännu ödeliggande, full av 
vatten.

1686 brukades Klevgruvan och Kärrgruvan. 
1712 upptogs Karlsgruvan åter efter 61 års vila. 
1719 byggdes två hästvindar for att lyfta upp 
vattnet, men trots att man 1740 byggde ytterligare 
två nya hästvindar klarade man inte av att länsa 
den 124 meter djupa gruvan. 1751 beslöts därför 
om byggandet av en 1420 meter lång vattenkonst 
från Yngshytteälven, där ett 3 meter högt vatten
fall gav kraft. Man lyckades ändå inte länsa gru
van, då vattenhjulet frös fast under vintern. 1766 
uppsattes en eld- och luftmaskin, men den fung
erade dåligt och drog så mycket ved att den lades 
ner redan efter ett par år.

1770 byggdes en ny hästvind. Först 1779 hade 
man lyckats förbättra uppfordringsverken så att 
man kunde tömma gruvan och uppta brytning på 
djupet. Under tiden hade 4 till 5 meter tjocka 
istäcken bildats i gruvan. På 1870-talet, då man 
ytterligare förbättrat uppfordringen, började man 
därför att smälta bort isen genom att spola den 
med sommarvarmt vatten.

Enligt en karta från 1806 fanns fem vattenkon
ster i Yngshytteälven. 1821 beslöt man att leda 
fram Horrsjöns vatten i kanaler till gruvan och där 
byggde man fem nya konsthjul, varav ett an
vändes for berguppfordring ur Storgruvan.

Vändbrott till stånggång från 1800-talets första hälft.

Krangruvan i Persberg. C S Hallbeck 1882.Jernkontorets arkiv.

1854 bildades Persbergs Allmänna Grufve Bolag 
och 1865 Persbergs Grufveaktiebolag.

1900 påbörjades byggandet av ett ångdrivet 
anrikningsverk vid Högberget.

I början av 1900-talet ersattes vattenkraften 
med elektrisk kraft och vid denna tid infördes även 
tryckluftsdrivna borrmaskiner.

1907 ville man koncentrera uppfordringen och 
uppförde ett nytt spelhus vid Karl Gustavs schakt 
i Odalfältet.

1908 byggdes ett skrädnings- och separerings- 
verk vid Karl Gustavs schakt. Det byggdes om 
1913.

1910 påbörjades Gustav Adolfs schakt.
1914 byggdes här Sveriges första vattendrivna 

kompressor. Den levererade i många år huvudde
len av tryckluften for gruvfältet.

1916 byggdes ett nytt anrikningsverk. I sam
band med det byggdes growerket och finverket 
om. Man byggde också en ny reparationsverkstad 
samt en gruvstuga med bad.

1917 byggdes ett nytt spelhus vid Gustav Adolfs 
schakt.

1918 byggdes ett nytt transformatorhus.
1924 brann det gamla gruvkontoret.
1947 påbörjades dagens anrikningsverk, lave, 

maskinhus och gruvstuga. 1950 var de klara.
1959 tog Uddeholms AB över driften.
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Den moderna gruvanläggningen med 65 m hög lave av betong från 1948 samt anrikningsverk.

1960 byggdes jämsvampverket ut.
1961 påbörjades ett nytt laboratorium.
1972 byggdes spelhus och lave vid Skärstö te

schaktet for ventilation.
1980 lades gruvan ned.

Kulsinterverk vid järnsvampverket från 1950.

Läget idag
Persberg är ett välbevarat modernt gruvsamhälle 
med gamla anor. Gruvanläggningen är komplett 
och ett fint exempel på en typisk anläggning från 
1940-talet. Anrikningsverket används fortfarande 
av ett gruvföretag för kyanitanrikning. Laven lig
ger mycket högt och syns på långt håll. Den är en 
viktig symbol för samhället.

Här finns också ett vändbrott, kulsinterverk,

Herrgården.

herrgårdsanläggningObelägenpådisponentudden, 
bl a med mangårdsbyggnad från 1799), kontors
byggnad (1950-tal), lagerbyggnad, pannhus, såg
verk (1900-talets första hälft), maskinhus, hög- 
spänningsskjul (1960-tal), förrådsbyggnad (1908), 
växelhus, fläkt- och hisshus, laboratoriebyggnad 
(1914), lagerbyggnad (1850-1870), verktygsforråd 
(1905), brandstation (1912), gruvstuga (1914-16), 
gruvkontor (1988), transformatorhus och kraft
station (1900-30), industrispår, transportanord
ningar, slamdammar samt bostäder.

Litteratur
Persbergs malmtrakt, 1925.
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Laboratorium.

Förråd.

Transformator hus. Uppfört 1918. De gamla transformatorerna 
var luftkylda och mindre drifisäkra. Nu monterades en oljekyld 
transformator på 400 kva. De gamla monterades som reserv.

Badslugugruvorna

Järnsvampverk

Masugnsgruvan

ri w J
Gustav Adolfs schakt

Lobergsgruvan ^
Vldebuskgruvan wö .. ott Transformator södra Kåvegruvan

® \\o 1 U SJ
Ptantkuttsgruvan . \^T_a ve v

V<^\n
Laboratorium / DaganläggnirDaganläggningar

O
Nya Masugnsgruvan y ^

0

Sandels eller 
Borrbånksgr

Lindblomsgruvan
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TABERG
Nordmarks socken i Filipstads kommun 
Järnmalmsgruva

”Taberget” nämns första gången i 1694 års berg- 
verksrelation. Då fanns ett antal mindre skärp
ningar. 1702 påträffades malm i fast klyft. 1710 
övergavs gruvorna till följd av malmbrist och vat
tenflöde. 1713 togs Östra Tabergs gruvor upp. 
Sedan 1729 har gruvbrytningen pågått kontinuer
ligt fram till våra dagar.

1736 byggdes en hästvind.
1754 byggdes en 975 m lång konstgång från 

Sandsjöälven. Den var igång till ca 1824.
1756 byggdes en disponentgård i Taberg. En 

karta över gruvan finns från 1757.
1774 togs Gustafs schakt upp.
Cirka 1820 uppfördes ”Herrgården” åt över- 

masmästaren Georg Samuel Kallstenius.
1824 byggdes ett nytt konsthjul och stånggång 

nordväst om gruvorna. Det gick till 1917.
1828 byggdes ett konstspel.

Hjulhus med vändbrott som möjliggjorde påkoppling av en 
stånggång till Östra Tabergsgruvan. Byggdes 1835 och gick till 
1915. Har nyligen restaurerats.

1841 byggdes ett spel med linor direktpå vattenhju
let.

1844 skedde ett stort ras i Rämsgruvan och 
Oscars schakt påbörjades.

1848 påbörjades Tabergs kanal. Den blev klar 
1850. Den användes främst som transportled, men 
den gav även kraft.

1854 byggdes ett nytt och kraftigare spel.
1865 skedde en brand i gruvan.
1874 öppnades Framtidsgruvan.
1876 och 1879 skedde stora ras. Eftersom Os

cars schakt passerade flera större utbrutna berg
rum och då större eller mindre ras orsakade olyckor 
och förstörelse, påböljades 1876 byggandet av en 
skyddsmur av slaggsten runt schaktet som blev 
klar först 1912.

1877 öppnades Uddeholms AB:s järnväg mel
lan Taberg, Skymnäs och Edebäck. Redan 1875 
hade man börjat med godstrafik mellan Taberg 
och Hagfors.

1884 byggdes en hiss för personbefordran i Oscars 
schakt.

1895 inträffade det senaste raset.

Transformatorhus. Byggt 1905. Ålvestorps AB levererade då 60 
hkr som transformerades från 20.000 volt till 3.000 volt. Möjlig
gjorde införandet av tryckluftsborrning i gruvan.

1906 byggdes det första vaskverket.
1912-13 byggdes en lave vid Oscars schakt och 

ett nytt skrädhus med galleranordning.
1914 ombyggdes vaskverket och magnetisk 

malmavskiljning infördes. Man tillbyggde också 
anrikningsverket.

1915 elektrifierades den 1879 införda tryck- 
pumpningen.

1916 byggdes ett nytt sovringsverk och påbörja
des ett eldrivet grovkrossverk. Det var klart 1918 
och då hade också laven ombyggts med malmfickor 
och anordning för automatisk tippning av det 
uppfordrade berget.

Maskinhus från 1918. Betjänade Oscars schakt.

1917—18 byggdes ett nytt spelhus av tegel för 
bergspel och 1919 monterades ett eldrivet spel.

1918 byggdes en ny kraftstation vid Stamparbo 
och 1919 togs den sista vattenturbinen ur drift.

1943 tillbyggdes verkstaden med borrsmedja.
1945 ombyggdes lave,kross, sovrings- och anrik

ningsverk.
1953 övertogs gruvan av Uddeholms AB.
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1961 upptäcktes sprickor i Oscars schakt och det I övrigt finns bostäder, betongfundament, slagg- 
stängdes for persontrafik. stensmur, kanalbyggnad och järnvägsbank.

Brytningen upphörde 1962.
1967 upphörde länshållningen och gruvorna 

vattenfylldes.
1969 upphörde anrikningen av malm från 

Finnmossegruvan.

Läget idag
Gruvbyggnaderna är till stor del rivna vid Taberg.
Av störst intresse är det restaurerade vattenhjulet 
med stånggång och vändbrott. Den kyrkliknande 
transformatorstationen är ett fint exempel från 
den tid då utformningen även av sådana hus ägna
des stor omsorg.

Kruthus. Under 1800-talet användes det som likbod. Det har 
även använts som upplag för diesel, olja och fotogen.

Hjulhus från 1854. Endast väggarna och rester av vattenhjulet 
återstår. Det var ett dubbelverkande hjul för bergsuppfordring 
ur Gustafs schakt. Ett bevarat hjul av samma typ finns endast i 
Falun.

Här finns också resterna efter ett dubbelverkande 
vattenhjul, kruthus, maskinhus, gruvkontor, fly
gelbyggnad till Tabergs herrgård med tillhörande 
uthus, gruvstuga (1917-18), Rämsmagasinet 
(1800-talets mitt), verkstadslänga (ca 1920), 
gruvsmedja (1800-talet), materialmagasin (1800- 
talets slut), virkeshus.

En Gröndahls kulkvarn finns kvar från det 
gamla anrikningsverket. Dessutom finns rester av 
ett eldrivet gruvspel vid gruvan Taber.

Litteratur
Harald Carlborg, Nordmarks malmtrakt, Stockholm 
1929.



VÄRMLANDSBERG
Nordmarks socken i Filipstads kommun 
Järnmalmsgruva

Gruvan ligger 3 km öster om kyrkan i Nordmark.
Värmlandsbergsgruvan ligger i Nordmarks 

malmtrakt. Vid en flygmätning 1957 gjordes ut
slag för det aktuella området.

1959 gjordes en inmutning och 1963 utmål- 
lades gruvan av Ställbergsbolaget.

1965 påböijades en sch aktsänkning, 1969 kunde 
malmbrytningen börja och en enkel anläggning 
uppfördes i stålkonstruktion som kläddes med 
plåt.

1975 ombyggdes gruvspelet.
Malmen levererades till Spännarhyttan i Nor

berg.
Då det beslöts att Spännarhyttan skulle läggas 
ner, försvann avsättningsmöjligheterna fór mal
men, och gruvan lades ner 1980.

Läget idag
Området används idag av ett grusföretag. Bygg
naderna ser förfallna och skräpiga ut med sönder- 
blåsta plåtfasader. Laven och gruvk on toret är 
rivna.

Värmlandsberg är ett exempel på en mindre 
anläggning i stålkonstruktion från slutet av 1960- 
talet och den enda bevarade i Bergslagen av detta 
format.

Miljön saknar större kulturhistoriskt intresse.

Resterna av gruvanläggningen.

Förråd.

Förråd.

\ :

Anrikningsverk



GRUVOR I ÖREBRO LÄN

Yxsjöberg

Ställberg Mossgruvan

Polhemsgruvan
Ljusnarsberg

Kaveltorp
Ösjöberg

.Hällefors
• Stråssa

Stripa#

Lindesberg

Striberg

Bergsäng
Pershyttan

ÖrebroKarlskoga

Hallsberg

Askers und

Zinkgruvan
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BERGSHANTERING I ÖREBRO LÄN

Örebro län har ett innehållsrikt och mycket omväx
lande kulturlandskap. Det är många olika kultur
bygder som ger länet dess särskilda prägel. I cent
rum finns residensstaden Örebro och runt om
kring utbreder sig den bördiga och uppodlade 
Närkeslätten. Slätten omges i sin tur av bergsked
jor och kuperade skogsområden. Gränserna mel
lan bergsbygd och bondebygd är i Örebro län mera 
markerade än i andra län som har del i Bergslagen.

Länethar en lång tradition när det gäller bergs
hantering. Här fanns de naturliga förutsättning
arna for att bergsbruket skulle kunna utvecklas. 
Den tidigaste järnframställningen i Örebro län, 
till vilken användes sjö/myrmalm eller röd jäm- 
haltig sandjord, daterar sig till äldre järnålder. 
Sedan medeltiden har man utvunnit malm ur 
bergen. De malmförande bergen var många med 
mer eller mindre lättåtkomliga malmfyndigheter. 
Brytningen resulterade så småningom i en mängd 
små gruvor, vilka utgjorde grunden för det medel
tida bergsbruket och den därpå baserade järnbruks- 
driften. Örebros tillkomst som stad på 1200-talet 
anses ha ett nära samband med bergshanteringen 
i Bergslagen. Örebro som centralort spelade även 
en administrativt viktig roll under bergs- och 
järnbrukets expansionsperiod.

På 1700-talet när gruvdriften kulminerade i 
Örebro län bröts malmen i många hundra gruvor, 
av vilka de flesta var dagbrott. Malmen leverera
des sedan till närbelägna hyttor. Vi har som mest 
haft drygt 200 masugnar i drift samtidigt, vilka 
försåg länets ca 60 järnbruk med tackjärn. Produk
tionsområdena har varit koncentrerade till Nora 
och Lindesbergs bergslag.

Under 1800-talet effektiviserades gruvnä
ringen. Industrialiseringsprocessen medförde att 
många mindre, olönsamma gruvor bortra
tionaliserades och driften koncentrerades till ett 
fåtal större gruvfält. Antalet gruvor decimerades 
ytterligare vid 1900-talets början. Under perioden 
1950 till 1983 var totalt 28 gruvor i drift i Örebro 
län. 20 av dessa var järnmalmsgruvor. Den sista 
järnmalmsgruvan i länet, Stråssa gruva, lades ner 
1983. Den enda kvarvarande gruvan i Örebroregi- 
onen finns i Ammeberg. Det är Zinkgruvan som 
ägs av bolaget Vieille Montagne. Den anlades 
1854.

Gruvhanteringen i Örebro län uppmärksam
mas idag i kulturhistoriska sammanhang främst 
genom Pershyttan och Stråssa gruvor.

Pershyttan har ett förflutet från 1300-talet och 
kunde, tack vare driftskoncentrationen hit på 1700- 
talet, utvecklas och bli funktionsduglig. Flera and
ra hyttelag hade då fått tillstånd hos Bergskolle
gium att överflytta sina verksamheter från närbe
lägna hyttor till Pershyttan. Pershyttans bergs

man sepok upphörde i slutet av 1800-talet. Anlägg
ningen har sedan varit bolagsägd. Sistablåsningen 
i masugnen skedde 1953 och brytningen i järn
malmsgruvan upphörde 1967. Den här hytt- och 
gruvanläggningen är en av de bäst bevarade i 
landet och har bl a en unik träkolsmasugn från 
1856 och fungerande vattenhjul med tillhörande 
stånggång. Hyttanläggningen har all utrustning i 
behåll. Vid Storgruvan står anrikningsverk, lave 
och spelhus kvar som monument över 1900-talets 
industrialiserade gruvhan tering. Här finns även 
museer med brukskontor och gravlaboratorium. 
Hyttan omges av bergsman sbyn med gårdar från 
1700- och 1800-talen. Den gamla järnvägen mel
lan Nora och Pershyttan trafikeras igen, nu som 
veteranjärnväg.

I Stråssa grava, som nu är turistgruva, visas 
gruvbrytningens olika moment i ett historiskt per
spektiv. Även Klacka-Lerberg med anor sedan 
medeltiden är värt att nämna i turistiska samman
hang. Ett minne över bergsbruket från den trak
ten är Konunga-Stollen, som utgörs av en 270 m 
lång horisontell gruvgång in i berget där man kan 
beskåda olika gruvbrytningsmetoder. Ovanfor Ko
nunga-Stollen ligger den sk Gruvparken med 
många gruvhål och länets enda bevarade gruv- 
torg.

Det har även brutits ädla metaller i länets 
gruvor under medeltid och på 1600-talet. Sil
vergruvorna i Hällefors och Glanshammar bör här 
framhållas.

Nedläggningen av gruvorna i Örebro län har 
inte gått spårlöst förbi. Verksamheten har i sam
band med nedläggningen dokumenterats genom 
länsmuseets försorg, bl a dokumenterades Bast- 
käms gruva 1978.

I ett stort gruvprojekt, ”Gravteknik 2000”, kom
mer svensk gruvindustri att satsa stort på konkur
rerande teknik gentemot omvärlden under en 5- 
årsperiod. Ordförande i projektets styrgrupp är 
Zinkgruvans VD. Ytterligare ett länsforetag finns 
med bland intressenterna. Det är Nitro Nobel AB 
med en stark anknytning till gruvnäringen.

Tina Lundgren, Örebro läns museum.

57



Flygfoto från 1920-talet. Järnkontorets arkiv.

BERGSÄNG
Nora socken och kommun 
Järnmalmsgruva

Gruvan ligger strax öster om Gyttorp vid Nora.
Gruvan inmutades 1880 under namn avThure- 

bergsgruvan. Utmål lades 1881 under namn av 
Arbmansgruvan.

1887 ägdes gruvan av Hammarby Bruk och 
Strömsnäs AB.

1912 rapporterades att laven var oduglig och 
att en borrmaskinanläggning borde uppforas.

1923 upphörde gruvdriften och pump, kablar, 
rörledningar och en del banor togs upp ur gruvan.

1933 övertogs gruvrättigh etern a av Nitro
glycerin AB.

1941 träffade Stora Långviks Gruf AB en upp
görelse om varpfångst. Man tog dit ett flyttbart 
sovringsverk och gick igenom varphögama.

1947 rapporterades till bergmästaren att gru
van används fór provsprängningar och schaktet 
för hagelgjutning. Gruvan hade därför döpts om 
till Hagelgruvan.

1949 drevs en kommunikation sort mellan norra 
och södra områdena.

Provorter sprängdes 1954 men gav klent resul
tat.

1955-58 omhändertogs kvarvarande varpmas
sor.

Gruvrättigh etern a sonades 1982.

Läget idag
Bergsäng är en komplett, välbevarad liten gruvan
läggning. I maskinhuset finns Bergslagens äldsta

kompletta maskinutrustning med ett linspel från 
1889 med styranläggning samt två äldre luft
kompressorer av märket ”Atlas SK 1 N7”. I lav
byggnaden finns gruvhiss samt verkstad och for
råd.

Anläggning är mycket intressant ur teknik- 
historisk synpunkt.

Maskinhuset.
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Flygfoto från 1920-talet. Järnkontorets arkiv.

KAVELTORP
Ljusnarsbergs socken och kommun 
Sulfidmalmsgruva

Kaveltorp ligger i Kopparberg längs vägen mot 
Hällefors.

År 1850 inmutade här kommissionslantmä- 
taren Erik Elzvik några förut okända malm
fyndigheter samt en gammal ödelagd koppargruva, 
benämnd Haraldsgruvan. Arbetet påbörjades, men 
1851 tog pengarna slut. Först år 1857 hade Elzvik 
lyckats hitta finansiärer och kunde återuppta ar
betet och 1858 bildades bolag.

Man arrenderade det strax intill gruvorna be
lägna ödelagda Krokfors gjuteri, vars verkstäder 
inrättades till smältverkstäder fór koppar-, bly- 
och silvertillverkning. Smältningen tog sin början 
1859. 1863 byggdes en kupolugn fór blysmältning 
och 1864 en drivugn fór tillgodogörande av guld 
och silver.

1872 stiftades Kaveltorps AB. Samma år var 
järnvägen klar till Frövi och 1874 till Ludvika.

1888 uppfördes ett zinkverk för att framställa 
zinkvitt till målarfärg. Först 1893 kunde produk
tionen komma igång, men den gick dåligt och man 
tvangs lägga ner 1898.

1889 byggdes en konst till gruvan som drevs av 
en ändlös ståltrådslina.

Från 1900 till 1917 var gruvan i tysk ägo. 1901 
byggdes ett våtanrikningsverk. 1905 upphörde 
produktionen av metall. Bara slig och malm leve
rerades.

1917 köptes gruvan av AB Svenska Metallver
ken och anrikningsutrustningen kompletterades. 
1925 infördes flotation, som man helt gick över till 
år 1927.

1932 blev det driftsstopp. 1933 och 1934 drevs 
gruvan med statligt stöd.

Driften fortsatte till 1946. Även 1949 förekom 
en liten brytning.

1966 gjordes ett nytt försök och en gruvcirkus- 
lave av Boliden typ uppsattes, jämte ett maskinhus 
och vagnar.

1971 avslutades malmuppfordringen.

Läget idag
Idag finns endast anrikningsverket samt en 
transformatorstation kvar. Anrikningsverket, som 
uppfördes 1901 och om- och tillbyggdes 1925, an
vänds idag för affärsverksamhet samt som verk
stad.

Då anrikningsverket är totalt ombyggt och då 
övriga gruvbyggnader är rivna är byggnaderna ur 
kulturhistorisk synpunkt av mindre värde.

Litteratur
Erik Falk, Om Kaveltorps malmfält, 1942.

Anrikningsverket och transformatorstationen.
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LJUSNARSBERG
Ljusnarsbergs socken och kommun 
Sulfidmalmsgruva

Gruvan ligger på berget norr om Kopparbergs 
samhälle.

1624 upptäckte finnen Mårten från Löa malm 
här. Han visade ett stycke av malmen fór Jacob 
Urbansson i Riddarhyttan. 1628 begav sig denne 
hit och med stöd av pengar från Louis De Geer 
började han bryta kopparmalm, samt inrättade en 
smälthytta i den nära invid gruvfältet förbiflytande 
Björkströmmen. Ryktet spred sig snabbt och 1630 
fanns här 4 gruvor och 4 smälthyttor. För att få 
bättre ordning på verksamheten, begav sig 1632 
överbergmästaren hit och bestämde att gruvorna 
skulle brytas gemensamt och kopparn levereras 
till fogden i Lindesåhs.

1637 blev Ljusnars Kopparberg ett eget Berg- 
mästaredöme. Bergverket tillväxte och 1641 er
höll man regeringens öppna privilegium. Samma 
år uppfördes en konstbyggnad av byggmästaren 
Isac Andersson, som skickats hit från Salberget.

Drottning Kristina hade planer på att anlägga 
en stad här för att stödja kopparhanteringen och 
en ritning finns från 1652 med drottningens egen
händigt påskrivna godkännande.

1659 eller 1660 inträffade ett ganska kännbart 
ras i Storgruvan. Visserligen kunde man sovra 
fram malm ur rasmassorna, men gruvorna gick 
dåligt.

Nya ras inträffade 1683 och 1684 i den gamla 
Storgruvan. Många bergsmän övergav gruvan och 
sökte sin näring med kolande och körningar åt 
bruken i jämbergslagen.

1692 upptogs Sopgruvan.
1695 böljade en gammal skärpning i Finnber- 

get att bearbetas.
Tyskgruvan upptäcktes 1719, men övergavs 

redan följande år. 1727 upptogs åter driften och 
man hittade en vacker malmlins 1729, men redan 
år 1741 böljade malmen att avta. Driften var dock 
igång till i böljan av 1800-talet.

Ifrån denna tid bedrevs kopparbergsbruket 
mycket lamt ända till år 1838, då ett bolag på 25 
års arrende övertog gruvorna och smältverk
städerna av de gemensamma bergslagen. Bolaget 
lyckades ganska bra med verksamheten, men då 
de 1863 återlämnade gruvorna började de åter gå 
sämre. Från 1636 till 1874 hade 174.986 centner 
garkoppar producerats. 1876 upphörde koppar
tillverkningen.

1886 utarrenderades gruvorna på 40 år till det 
närbelägna Kaveltorps AB.

Malmbrytningen pågick i mindre skala till 1902.

Vattenhjulet till stånggången.

Vändbrott.

Hästvandring.

Pivot.
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1898 hade det gamla bolaget ombildats till AB Nya 
Kopparbergets Bergslag, vars aktier 1928 köptes 
av AB Zinkgruvor i Falun.

1937 påbörjas undersökningsarbeten. Man 
uppförde en enkel lave och ett maskinhus. Äldre 
byggnader ändrades om till borrsmedja, gruvstuga 
och förråd. 1938 gjordes en sänkning av Gustavs 
schakt till 80 meter. Vidare länsades Storgruvan, 
Tyskgruvan och Rålambsgruvan.

1941 uppfördes en större malmficka invid la
ven. Arbetet nerlades 1943.

1948 uppfördes en ny gruvstuga. 1949 byggdes 
spelhuset till.

1951 påbörjades nytt gruvkontor.
1961 reparerades gruvstugan.
1953 övergick Ljusnarsbergs gruvfält i Boli

dens Gruvaktiebolags ägo. Detta bolag ändrades 
senare till att benämnas Boliden Aktiebolag.

1966 ersattes den gamla trälaven med en 30 m 
hög s k gruvcirkuslave av Bolidentyp. Det är en 
flyttbar fackverkskonstruktion av stål. Även ett 
nytt gruvspel togs i bruk. Malmen skickades till 
Saxberget for anrikning.

Brytningen upphörde i augusti 1975.
Gruvan är fór närvarande utarrenderad till 

Ljusnarsbergs kommun som, med stöd från Sta
tens Byggforskningsråd och annan expertis,bedri
ver försöksverksamhet med värmeåtervinning ur 
gruvvatten.

Gru vr ättigh etern a försvaras fortfarande av 
Boliden.

Gruvcirkusen.

Läget idag
Kopparberg är ett mycket vackert gruvsamhälle 
med många gamla träbyggnader bevarade i cent
rum, bl a den gamla gruvstugan från 1641. Man 
har även ställt i ordning ett mindre gru vmuseum. 
Vid ån har en Gruvpark byggts upp och här finns 
ett vattenhjul, ett vändbrott, en pivot och en 
hästvandring. De senare är flyttade hit och re
konstruerade.

Vid gruvan står gruvcirkusen och det plåtkläd- 
da maskinhuset från 1965 kvar. Här finns också en 
plåtklädd malmficka, gruvstuga och några verk
städer och förrådsbyggnader.

Som gruvsamhälle är Kopparberg ett av de 
intressantaste i landet även om gruvbyggnaderna 
själva inte har samma klass.

Litteratur
Från Ljusnarsberg, En hembygdsbok, 1921.
Karl Hult, Ljusnarsbergskrönika.
Harald Carlborg, Ljusnarsbergs malmtrakt, Uppsala 
1934.

Malmficka.
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MOSSGRUVAN
Ljusnarsbergs socken och kommun 
Järnmalmsgruvor

Gruvfältet består av Mossgruvan 
och Sköttgruvan. Det ligger vid 
Högfors, 13 km norr om Koppar
berg.

Sköttgruvan inmutades av 
drängen Karl Ersson Rundkvist år 
1877. Han överlät inmutningen till 
Högfors AB, som lade utmål på 
Sköttgruvefältet.

Malmbrytningen påbörjades 
1880. Knuts sch akt avsänktes med 
böijan 1890 och blev inbyggt med 
dubbla hissar till 130 meters nivå 
1897.

Arbetarbostäder

Gruvkontor

Sköttgruvan

1901 installerades en malmskiljare vidgruvan. 
1917 skedde ett större ras.

Gruvan lades ner 1925, men togs upp igen 
1927.

Mossgruvan upptäcktes år 1882 av nämnde
mannen Jan Fredrik Persson i Brännbyn och han 
fick utmål 1886. Mossgruvefältet överläts 1895 till 
grosshandlare E. F. Larsson i Stockholm. 1895 
övertog Mossgruvomas AB driften.

1918-19 byggdes lave, maskinhus, verkstad 
och gruvkontor. Elektricitet drogs fram från Hög
fors och en järnväg byggdes från Silverhöjden.

1919 övergick gruvorna till AB Mellansvenska 
Malmfälten efter en likvidation. 1921 övertog 
Mossgruvomas AB åter driften.
1924 lades gruvan ner.
1938 hotade vattnet att fylla gruvan, men efter 
installation av nya pumpar blev gruvan åter läns.

AB Svenska Kullagerfabriken inköpte 1942 
Mossgruvomas Gruv AB, som då var ägare till 
Mossgruvefältet. Samtidigt köpte man Skött- 
gruvefaltet och de båda gruvorna, som drivits på 
samma malm, kom under gemensam förvaltning. 
Man uppfordrade ur två schakt, Mossgruvans och 
Knuts schakt, och med gemensamt anriknings
verk.

1944 byggdes en rälsbana med lindragning 
mellan Mossgruvans lave och Sköttgmvans verk. 
1946 brann laven vid Mossgruvan. 1948 blev den 
nya laven klar med fickor för malm och gråberg, 
omklädningsrum, matsal, kontorsrum fór formän, 
mindre forråd och spel fór gråberg.
1949 ombyggdes taket på Sköttgruvelaven.
1955 skedde en brand i anrikningsverket.

De nuvarande anläggningarna ovan jord vid 
Knuts schakt uppfördes åren 1956-1958 och upp
fordringen och ovanjordshanteringen kon
centrerades hit.

Garage och kallförråd uppfördes intill byggna
den fór mekanisk verkstad.

Det nya anrikningsverket kördes igång på tidi
gare uppfordrat berg 1957, då samtidigt den nya

gruvstugan togs i bruk och den gamla vid 
Mossgruvan stängdes.

Ett nytt personspel och berguppfordringen i 
skip blev klart 1958.

1961 lade TGOJ ner järnvägstrafiken och an
rikningsverket fick byggas till for att medge last
ning av lastbilar.

Gruvan lades ner 1972.
Utmålen sonades 1985.

Laven vid Mossgruvan.
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Sköttgruveanläggningen. Foto Petter Eklund.

Läget idag
Vid Sköttgruvan är gruvanläggningen bevarad i 
sin helhet. Maskinerna är dock bortforslade som 
skrot. Anrikningsverket och den gamla verksta
den används som bilverkstäder.

Anläggningen känns relativt anonym och sak
nar större kulturhistoriskt värde. Betonglaven är 
dock viktig som en symbol for samhället och gruv
driften.

Vid Mossgruvan står bara den donlägiga 
betonglaven kvar. Den har ett intressant form
språk och är den enda laven i Bergslagen med det 
utseendet.

I det närbelägna samhället kan man tydligt 
uppleva den sociala skiktningen och här finns 
arbetarbo städer och gruvkontor bevarade.

Sköttgruvans anrikningsverk.

Verkstad
Verkstad

Anrikningsverk

Gruvstuga

rf——I-

Cj_
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PERSHYTTAN
Nora socken och kommun 
Järnmalmsgruva

Pershyttan ligger 3 km söder om Nora.

y»

Storgruvan

Gruvhålsområde

Vattenhjul

Lockgruvan

Åkergruvan

Vattenhjul B 
med stånggång

Masugn
Gruvhålsområde

Enligt den äldsta anteckningen om fältet köpte 
hertig Carl 1593 en gruva vid Pershyttan. 1624 
nämns gruvorna som liggande öde sedan många 
år.

1644 är gruvorna upptagna sedan några år och 
man skulle bygga en konst.
1666 berättas att den Gamla gruvan återupptagits

1661 av 30 bergsmän och arrendatom Adam Ra
don. ”Härtill är en vattenkonst, som drives av en 
ström, 24 famnar ifrån gruvan, och denna vatten
konst uppehälles utav kronan”.

1744 byggdes en stånggång till Lockgruvan.
1780 byggdes en 600 m lång stånggång till Stor- 

och Sundsgruvorna.
Åkergruvan togs upp på 1820-talet.
1860 byggdes här Sveriges tredje verkstad for 

järnlinetillverkning.
1867 skedde en bolagsbildning.
1873 blev järnvägen klar som en bibana till 

Nora-Karlskogabanan.
1895 togs Storgruvan upp ur ödesmål.
1911 byggdes ett anrikningsverk vid Storgru

van.

Anrikningsverket vid Storgruvan.

Den första vattentuben med kraftstation byggdes 
1913-14.

1917 togs åter Åkergruvan upp efter att ha 
legat nere ett antal år. Den hade först upptagits 
någon gång under 1820-talet. Till gruvan ledde en 
konstgång som var i bruk till omkring 1930.
I samband med lågkonjunkturen 1923 lades gru
vorna ner.

1926 var gruvorna igång igen och nya uppford- 
ringsanordningarochbanorgjordes klara vid Åker
gruvan.

1931 ombyggdes laven till dubbel uppfordring.
1934 tillkom ett sovringsverk vid Åkergruvan.
1935 togs driften upp igen vid Storgruvan efter 

att ha legat nere sedan 1930.
1942 byggdes en ny lave med kross- och skräd

hus samt utfraktbanor. Ett nytt spel sattes in i ett 
nytt maskinhus.

1944 byggdes gruvkontoret till.
1949 påbörjades en gruvstuga innehållande 

tvättrum, omklädningsrum, matrum och kontor 
förförmän.

1951 byggdes ett nytt manskapshus för gruvar
betare.

1954 byggdes en ny vattentub till kraftstationen.
1956 brann maskinhuset med gruvstuga vid 

Åkergruvan och ett nytt uppfördes.
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1962 moderniserades anrikningsverket med 
Humphreyspiraler och bandtransportör från an
rikningsverket till upplag for slig.

1964 byggdes ett nytt kontor i ungkarlsbosta
den.

1965 byggdes en flotationsavdelning i anrik
ningsverket.

1965-66 byggdes ett nytt anrikningsverk en
ligt ”sjunk- och flytmetoden” och ett makadam
verk men redan

1967 lades gruvan ner. Redan 1966 hade Åker- 
gruvan lagts ner.

Sjunk- och flytverket vid Storgruvan.

Läget idag
Pershyttan är ett av Bergslagens bäst bevarade 
gruvsamhällen. Här finns en av Sveriges få beva
rade stånggångar. Den drivs med det på 1820-talet 
byggda 11,2 m höga vattenhjulet.

Stånggången var igång ända till 1930 och pum
pade gruvorna i det övre gruvfältet. Även ett vänd
brott finns kvar.

Bugare” vid det övre gruvfältet.

Vid ett av gruvhålen har man 1984 rekonstruerat 
en ”bugare” eller ”doppare”, ett vinkelbrott, som 
förde över stånggångens horisontella rörelse till en 
vertikal, som drev pumparna i gruvan.

Vattenhjulet och stånggången.

Vid hjulhuset har den gamla snickarstugan inrät
tats till museum, där man bland annat kan be
skåda pumpstockar och en malmhund.

Vattenhjul till Lockgruvan.

Även vattenhjulet från 1906 som drev pumparna i 
Lockgruvan är bevarat.

Vid Åkergruvan finns den plåtklädda laven i 
timmerkonstruktion från 1926 kvar, maskinhuset 
från 1956 med ett av ASEA tillverkat gruvspel och 
en kompressor samt en transformatorstation från 
1929.
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Laven vid Storgruvan.

Pershyttan är också speciell på det sättet att den 
gamla hyttan finns kvar med masugn och rostugn. 
Vid hyttan står ett gammalt bokverk uppställt, det 
enda som står kvar vid en gruva.

I Pershyttan finns en mycket aktiv hembygds
förening, som har gjort i ordning en snitslad 
vandringsstig runt i området. Vid de olika se
värdheterna finns informationsskyltar uppsatta. 
Sommartid ordnar man också guidade rund
vandringar.

Området ägs idag av Stiftelsen Nora Järn
vägsmuseum och Veteranjärnväg, som åter har 
gjort i ordning järnvägen till Nora och sommartid 
ordnas järnvägsturer hit.

Maskinhuset vid Åker gruvan.Åkergruvans lave.

Vid det nedre fältet finns Sveriges äldsta bevarade 
anrikningsverk. Det är från 1911 och av den typ 
där man lade anrikningsverket i en sluttning fór 
att maximalt kunna utnyttja tyngdkraften. Av den 
maskinella utrustningen finn s en kulkvam och ett 
skakbord kvar. Även den donlägiga trälaven från 
1942 och tillhörande spelhus är bevarade. Dess
utom står de plåtklädda anläggningarna från 1966 
kvar. I makadam verket är krossverket kvarlämnat. 
Här finns även en smedja av sten från 1918 med 
lokstall, elverkstad från 1910, snickeriverkstad av 
trä, transformator av tegel, gruvkontor av lättbe
tong, dynamitkällare samt gruvstuga.

Bokverk.

Litteratur
Ett och annat från Pershyttan i gången tid, Nora 1984. 
Claes Krantz, Järnets järnväg, Göteborg 1956. 
Beskrivning till kultur- och naturstigen i Pershyttan, 
Nora 1987.
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POLHEMSGRUVAN
Ljusnarsbergs socken och kommun 
Järnmalmsgruva

Polhemsgruvan ligger strax norr om Ställdalen, 9 
km nordväst om Kopparberg.

Ställdalen är ett samhälle med gamla gruv- 
traditioner. Några speciella gruvbyggnader finns 
dock inte kvar vid de gamla gruvorna.

Vid utmålsläggningen 1839 av Krigstjerns 
Måssgrufva, vilket var Polhemsgruvans namn fram 
till 1893, var ägarna PA Solfeldt, Erik Hinner sson 
i Brusala och Erik Jansson i Stennäs.

Polhemsgruvelaven.

Brytning omtalas först år 1844, men 1847 över
gavs gruvan. Arbete bedrevs även 1860-62.

År 1890 inköptes gruvan av Bångbro Jernverk. 
Den var då 29 meter djup och hade en längd på 16 
meter.

1892 upptogs driften igen och namnet byttes då 
till Polhemsgruvan. Redan 1893 nedlades driften 
igen.
Ar 1907 utfördes en del undersökningsarbeten på 
20-metersnivån.

1927 inköptes gruvan av Ställbergs Grufve- 
aktiebolag. Arbeten i gruvan pågick under pe
rioden 1928-1931. Ett nytt schakt drevs från da
gen till 74 meters djup. Man uppförde en enkel lave 
och ett maskinhus med spel och kompressoranlägg- 
ning.

Är 1958 återupptogs driften av Ställbergsbo- 
laget. Man uppförde en lave av betong med ett 
försovringsverk som skulle utskilja det mesta grå
berget ur det brutna malmhaltiga berget, innan 
det fraktades till Ställberg för fullständig anrik
ning. Uppfordringen var helt automatiserad och 
en enda person skötte skrapmaskin, kross, upp
fordring och lastning.

1967 nedlades gruvan på grund av dålig lön
samhet.

Läget idag
Betonglaven från 1958 står kvar och syns på långt 
håll som ett utropstecken i landskapet. Den har 
inget större kulturhistoriskt värde, men är en 
viktig symbol fór bygden.

\ \

Spelhus.’

Lovbro +$./
Huvudschakt iruvstuga

;
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1. Karls schakt
2. Gammelgruvan
3. Transformator
4. Malm upplag
5. Verkstad
6. Gammalt anrikningsverk

Vä£ mot 
Järn boås

Väg V
mot Nora

Väg mot

.Väg mot

STRIBERG
Nora socken och kommun 
Järnmalmsgruva

Striberg ligger 7 km nordväst om Nora.
Stribergs gruvor har gamla anor. 1644 berättas 

att Stripeberget legat öde uti 40 år.
1689 var Striberg en av de viktigaste järn

malmsgruvorna i Sverige.
1807 utstakades Stribergs odalutmål. 1847 la

des gruvorna samman i Stribergs Gruvbolag.
1858 startades här Sveriges andra verkstad for 

tillverkning av järn trådslinor. Gruvbrytningen 
kom allt mer att koncentreras till Kärrgruvan där 
1892 ett nytt centralschakt påbörjades. Det kom 
att döpas till Carls schakt efter bolagets mångårige 
och driftige ombudsman.

1898 drogs el hit från Westgöthyttefors.
1900—01 byggdes ett anrikningsverk i Asboberg 

och malmen fördes dit—från 1906 med en linbana.
1920 byggdes linbanan om. Samma år byggde 

man också en malmkaj vid järnvägen.

Verkstadsbyggnad.

T ransformatorstation.

1929 brann laven vid Carls schakt och en ny större 
uppfördes i stället.

Man byggde också en krossnings- och utlast- 
ningsanläggning vid malmkajen.

1935 bildades Stribergs Gruvaktiebolag som 
samlade alla gruvor i socknen.

1937 byggdes vid Komministergruvan en an
läggning fór skraplastning och bandskrädning av 
gamla varphögar.

1944 renoverades Carls lave och en krossnings- 
och sorteringsanläggning fór gråberg uppfördes 
invid schaktet. En försöksanläggning påböljades 
fór att i en schaktugn i sluttningen nedanför Carls 
schakt genom röstning reducera blodstensmalm 
till magnetit, som sedan skulle anrikas magne
tiskt. Anläggningen blev klar 1946 men fungerade 
inte tillfredställande och lades ner redan nästa år. 
1949 byggdes en ny lave inuti den gamla. Spel
huset förlängdes för att få plats med ett större 
bergspel.
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1950påböijadesbyggetav en undeijordisk krossan
läggning for att underlätta uppfordringen.

1951 påböijades en ny anläggning med kross
verk, tran sportban dtunnel och utfraktnings- 
anordning for slig vid malmkajen. 1954 var an
läggningen klar.

1952 iordninggjordes ett malmupplag vid Gla- 
hytt for tillförsel av malm med lastbil. En större 
plan avschaktades och en betongsula göts. Last
ningen skedde med skrapspel.

1958 stod ett nytt personalhus klart vid Carls 
schakt. Vid Glahyttupplaget påböijades en di- 
rektutlastningsficka for sjunkmalm. Där byggdes 
också en bandtransportör med kulvert for direkta 
makadamleveranser till järnvägsvagn.

1967 lades gruvan ner.

Läget idag
Gruvanläggningarna vid Carls schakt står ännu 
kvar. Anrikningsverket används som bilverkstad 
och gruvstugan som verkstad.

Det finns också kvar ett äldre anrikningsverk 
av tegel vid Domarhagen. Vid malmkajen finns 
krosshuset kvar.

Den gamla transformatorstationen används 
fortfarande. Byggnaden innehöll förr även 
gruvkompressorerna.

Gruvanläggningarna är utspridda över ett re
lativt stort område och representerar olika epoker 
under 1900-talet. De flesta byggnaderna är gans
ka anonyma. Laven vid Knuts schakt känns dock 
speciell och är en viktig symbol for bygden.

Litteratur
Axel Alarik, Striberg, Nora 1974.
S Hjelmqvist, Stribergs malmfält, SGU C 449, 1942.
F G Stridsberg, Bergverksrörelsen inom Striberg under 
nittonde århundradet, 1903.
H Nelson, En bergslagsbygd, Ymer 1913.
Axel Alarik, Striberg, Ringshyttan och Stribergs 
malmfält.
S Hjelmqvist, Nora Bergslag samt begreppet 
Bergslagen, Hembygdsföreningens skrift 7/79.

Ett gammalt anrikningsverk.

Anrikningsverket vid Knuts schakt.

Krosstation vid utlastningen.

Anläggningarna vid Knuts schakt. Gruvstugan.
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Anläggningen i Stripa. Foto Petter Eklund.

STRIPA
Linde socken i Lindesbergs kommun 
Järnmalmsgruva

Stripa ligger vid Guldsmedshyttan, 15 km norr om 
Lindesberg.

Enligt gamla lagböcker lär malm ha brutits i 
Stripa under åren 1448-1470 samt 1551-1578, 
och med ledning av bergmästarrelationer kan man 
konstatera, att Stripa gruva i stort legat i ödesmål 
under åren 1634—1771 varefter brytningen åter
upptogs.

1644 sägs dock: ”Stripegruvan haver ock legat 
öde och är upptagen, på botten deruti är god malm 
och mycket stalp och gråberg och är en stor 
vattendrägt varför ock en konst der inrättad är. 
Längden är 30 famnar och djupet 16 famnar.”

Först på 1780-talet, sedan gruvorna blivit 
utmålslagda, började brytningen drivas i större 
skala.

1806 sammanslogs de konkurrerande gruvla
gen Stripegruvelaget och Ottesgruvelaget till ett 
gruvbolag.

1868 ombildades Stora Stripa Gruvebolag till 
ett lottbolag.

1897 drogs el fram från Flögfors vattenfall.
I början av detta sekel diskuterades planer på 

ett anrikningsverk. Den tyska firman Humboldt i 
Köln utarbetade år 1905 ettforslagtill anriknings-

Vändbrott.

verk, som dock inte kom till utförande. I stället 
ingicks med Guldsmedshytte Bruk ett avtal om 
legoanrikning av Stripas malm i deras anriknings
verk. 1932 träffades en ny överenskommelse och 
man fick arrendera den s k Stripa-avdelningen i 
Guldsmedshyttans anrikningsverk. Arrende
avgiften var mycket låg. Malmen fördes dit via en 
rutschbana.

1907 anlades det nya schaktet med lave, kross 
och skrädhus samt nytt maskinhus med spel, kom
pressorrum, reparationsverkstad och smedja. 
1922 lades gruvan ner i samband med lågkon
junkturen, men återupptogs igen 1927.
1934 installerades ett nytt bergspel och det gamla 
blev personspel.
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1. Malmprojektion

S
 2. Lundborgs schakt 
3. Z-sch aktet 
4. Ventilationsschakt 
5. Undersökningsschakt 

irssr 6. Sovrings-och anrikningsverk 
i\ ' 7. Malmtransportväg 

IV— 8. Stickspår )
9. Avfallsdammar ■*'

1935 brann gruvstugan och maskinhuset.
1937 byggdes en ny lave och skrädhus av be

tong, gruvstuga med bad, tvätt och duschrum och 
materialforråd med matsalar, förman skontor och 
förbandsrum. Maskinhuset ombyggdes och nya 
spel och kompressorer sattes in.

1938 var det nya sovringsverket igång.
1940 byggdes verkstäderna om och påbyggdes 

med en våning med tak av betong.
Stripa Gruvebolag sålde 1939 all sin egendom 

till Stripa Gruvaktiebolag, vilket till största delen 
ägdes av Stallbergs Gruve AB. 1939 togs ett nytt 
kross- och sovringsverk med en årskapacitet av
300.000 ton i bruk.

Sovringen skedde i detta verk med starkmagn
etiska Humboldtseparatorer följda av hand
plockning. År 1941 uppfördes två stycken förråd 
för järn av korrugerad plåt. Dessutom komplet
terades sovringsverket med ett makadamkrossverk 
uppfört vid gråbergsfickan.

1942 byggdes sovringsverket till.
1943 körde man igång ett våtanrikningsverk i 

Stripa.
1946 igångsattes i Stripa försök med sjunk- 

flytsovring i laboratorieskala och 1948 beslöts att 
bygga en anläggning med en kapacitet av 50 ton/ 
tim. 1950 kom denna i drift som den första i 
Sverige. 1952 framlade Jonas Svensson till Ställ- 
bergsbolagets ledning en beskrivning över en ny 
sjunkflytseparator, som senare blivit känd som

Modell av sjunk- och flytverket.

Det bevarade sjunk- och flytverket.

Stripaseparatom eller Svenssons ränna. 1955 blev 
en fullstor anläggningklar som ersatte den gamla.

1949 byggdes en transporttunnel fram till 
sovringsverkets fickor.

1952 byggdes ett nytt makadamverk i södra 
sovringsverket. Kontoret utökades med den vå
ning som förut varit ungkarlsrum.

1953 byggdes ett ventilationsschakt.
1954 togs en ny gruvstuga med kök och matsal 

i bruk. Den ligger i vinkel mot förrådet. I över
våningen fanns kontor och omklädningsrum för 
gruvfogde och förmän. Den gamla gruvstugan änd
rades med lokaler för ovanjordspersonal och 
kontorsrum för verkmästare och byggmästare. I 
bottenvåningen blev matsal för matsäcksätande 
personal och en bastu.

1955 byggdes det gamla kontoret om till cen
trallaboratorium för Ställbergsbolaget.

1958 byggdes ett extra transportband i sovrings- 
verket för färdigkrossad råmalm till upplaget. 
Rutschbanan till järnvägen ersattes med bil
transport.

1960 byggdes en varpkrossanläggningi anslut
ning till malmupplaget bestående av en in- 
fraktsbyggnad med ficka, kross, matare samt trans
portör, som lägger godset på upplagsplattan ovan
för inkrossningstapparna till anrikningsverket.

1970 lades anrikningsverket ner. Råmullen 
såldes till Stråssa.

1977 lades gruvdriften ner.
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Läget idag
Efter nedläggningen togs gruvan över av Stripa 
Mine Service for forskning kring möjligheterna 
med bergförvaring av kämkraftsavfall.

Anrikningsverket har tagits över av Stripa 
Mineral och de gamla maskinerna används idag 
för metallåtervinning ur järn verksslagg. Man pro
ducerar även trädgårdskalk samt fargpigment.

Vid Sm algruve sch aktet står laven och maskin
huset kvar. Ventilationsschaktet används fortfa
rande och här är fläkt, lave och maskinhus kvar.

Ovanför gruvan står ett vändbrott i närheten 
av den imponerande dagöppningen.

Stripa är en mycket intressant miljö och fung
erar som något av ett levande museum med sina 
ålderdomliga men väl fungerande maskiner.

Det bevarade sjunk- och flytverket har ett 
utomordentligt stort teknikhistoriskt intresse.

Litteratur
Per Geijer, Stripa Odalfälts geologi, SGU 28, 1938.
C H Berglund, Försök till beskrivning öfver Lindes, 
Ramsbergs och Nya Kopparbergs bergslager, 1860.
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STRASSA
Ramsbergs socken i Lindesbergs kommun 
Järnmalmsgruva

Stråssa ligger 18 km norr om Lindesberg.
Bergshanteringen i trakten har traditioner från 

tidig medeltid. Bl a har det kunnat visats att 
hyttan i Gusselhyttan, 10 km söder om Stråssa, 
har anor från 1100-talet och är en av landets 
äldsta. På 1400-talet drevs hyttor — utom den for 
silver i Guldsmedshyttan - i Håkansboda, 1 km 
söder om Stråssa och i Jönshyttan, 2,5 km väs
terut. Kung Karl Knutsson Bonde var ägare till 
dessa. I själva Stråssa fanns omkring 1540 två 
namngivna hyttor, Kårbergs Övre och Kårbergs 
Nedre Hyttor. Den äldsta kända anteckningen om 
Stråssa gruva är från 1639 och omtalar att man 
uppfort en 2.670meterlångkonstgångtill Stråssa. 
Gruvan var nu den största i området. Av en 
bergsfogderelation från 1684 framgår att Stråssa 
försåg ett tjugotal av bergslagets trettiosex hyttor 
med malm. Stråssa gruvelag omfattade då 119 
delägare: 80 i Linde och 39 i Ramsbergs socken.

1688 kartlades Stråssa gruva for veterligen 
första gången, varvid uppmättes ett djup av 50 
meter. Det omtalas att det i fältet hade upptagits 
sju olika gruvor, skilda åt av delvis mycket smala 
bergband. Detta orsakade att vid brytningens fram
åtskridande mellanväggarna blev så försvagade, 
att de tid efter annan störtade in och fyllde 
brytningsplatserna med rasberg. Ett tidsödande 
och besvärligt upprensningsarbete måste därefter 
vidtagas innan brytningen på nytt kunde börja.

1689 anslog Bergskollegium 5000 tunnland 
skog som allmänning.

1750 rapporterades att ”Gamla och Stora Gru
van är i samma stånd som 1746, nämligen full med 
stalp och ras efter här intet arbete på många år 
skett - man arbetar dock på att få botten ren”. 
Odalutmålet lades 1807 och omfattade 36 hektar.

1818 skedde ett stort ras.
1852 byggdes konstgången om och förkortades 

till 1200 meter.
1856 byggdes ett hakspel.
1873 anskaffades en ångmaskin och tryck- 

pumpar fór uppfordring och vattenundanhållning.
1875 skadades ångmaskinen av en brand och 

den bevarade gamla stånggången måste startas 
på nytt.

1874 bildades Stråssa Grufvebolag.
Större delen av Stråssamalmen innehåller endast 
25-35% järn. Det var därför forsti slutet på 1800- 
talet som elektriciteten och anrikningsteknikens 
utveckling gav förutsättningar for en större ut
byggnad av Stråssa.

1898 uppfördes det första anrikningsverket. 
1906 ombildades Stråssa Gruvfebolagtill aktiebo
lag, som 1907 förvärvades av Metallurgiska AB för 
exploatering av Gustav Gröndals anriknings- och 
briketteringsmetod. 1907 var ett nytt anrik-

Den gamla verkstaden.

Den gamla laven.

ningsverk uppfört med en årsproduktion av 45.000 
ton slig. Det var då det största i Sverige. Man 
byggde även ett briketteringsverk samt en 
kompressoranläggning.

1911 övergick bolaget i nya händer och 1913 
såldes gruvan till Österreichische Berg- und 
Hüttenwerke i Mährisch-Ostrau. Omfattande ny
anläggningar gjordes och 1915 stod ett nytt an
rikningsverk färdigt, dubbelt så stort som det 
gamla. Man iordningställde ett nytt centralschakt 
med en karaktäristisk stållave.

1917 förvärvades Stråssa Gruv AB avGränges- 
bergsbolaget. 1920 uppfordrades 280.000 ton malm, 
varav framställdes 123.000 ton slig.

1920 byggdes ett krosshus vid Centralschaktet.
1923 nedlades driften. 1933 upphörde läns- 

pumpningen och 1943 var gruvan heltvattenfylld.
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1950 härjades anrikningsverket av brand och 
jämnades med marken.

1955 beslutades att driften skulle återuppta
gas, varefter länspumpningen påbörjades i de
cember. Efter knappt ett års pumpning var gruvan 
åter tillgänglig. 1960 var samtliga for driften nöd
vändiga byggnader och anläggningar färdiga: kon
tor med gruvstuga, schakt i liggväggen med lave, 
sovrings-, anriknings- och makadamverk, sedi- 
mentationsdammar, pumpstationer och vatten
ledningar samt järnväg och bangård och ut- 
lastningsanordningar. Det var då Europas moder
naste gruva.

Anrikningsverket.

Den nya laven.

Kulsinterverket.

1963 körde det första kulsinterverket igång och 
1966 det andra.

1965 byggdes ett kontorsannex sydöst om labo
ratoriet.

1978 övertogs gruvan av Svenskt Stål AB. 
1981 upphörde produktionen.

Läget idag
Samtliga byggnader står kvar efter den se

naste gruvepoken. De flesta har fått en ny an
vändning som verkstäder. Även några av de äldre 
tegelbyggnaderna är bevarade och utnyttjas fór 
olika verksamheter.

Som ett led i strävandena att skapa nya arbets
tillfällen inom Stråssaregionen i samband med 
gruvans nerläggning, iordningställdes på 195 me
ters avvägning en turistgruva for visning av 
gruvteknik från såväl modern som svunnen tid. 
Man åker tåg längs en 1100 m lång slinga.

Dagöppningen är imponerande med fantasi
eggande klippformationer och branta stup.

Gruvan är en komplett och intressant miljö 
från 1960-talet med pedagogisk tillgänglighet.

Litteratur
Per Geijer, Stråssa och Blanka järnmalmsfält. SGU Ca 
20, 1927.
B Svan tesson, De viktigaste gr ufve fälten, SGU 4 B. 
Karl-Axel Björkstedt, Stråssa grufvor.

/äg mot 
Rams berg1. Den nya anläggningen

2. De gamla anläggningarna
3. Dagöppningen
4. Slamdamm

Väg mot 
Ljusnarsberg
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STÄLLBERG
Ljusnarsbergs socken och kommun 
Järnmalmsgruva

Stallberg ligger 13 km norr om Kopparberg.

Ställbergsgruvan

I TJANSTE- /
■ MANNA- f

i , viaoR /

EGNAHEM /I
« • ■ • • I'

Il STATION

Haggruvam»

Järnmalmsfyn digheterna i Stallberg upptäcktes 
så sent som år 1866 och Kungsgruvan inmutades 
år 1867. Under de därpå följande två decennierna 
utmållades de flesta av de gruvor som nu tillsam
mans benämns Ställbergsfältet med Haggruvan. 
Stimulerande för gruvdriften var i hög grad det 
närbelägnaframdragandetavFrövi-Ludvikajärn- 
väg samt Bergslagsbanan under början av 1870- 
talet. Gruvorna köptes år 1872 av det året innan 
bildade AB Bångbro Jernverk, som använde mal
men i sitt nya bessemerverk.

1880 bildades Stallbergs Gruv AB.

År 1907 infördes maskinborming. Samtidigt fram- 
drogs normalspårig järnväg från Stallbergs sta
tion till gruvan.

1903 byggdes anrikningsverk.
1906-09 var driften nerlagd.
1942 byggdes maskinhuset till för att kunna 

rymma ett större spel.
1948 påbörjades en tillbyggnad av gruvstugan 

för matservering och solarium.
1950 sattes två nya plåtförråd upp.
1951 reparerades laven över Klingspors schakt.
1953 genomfördes en genomgripande repara

tion av sovringsverket inklusive nybyggnad av en 
bandtransportör för mullen. Vid järnvägen bygg
des en bandtransportör för utlastning av gråberg.

1977 lades gruvan ner. Den var då Sveriges 
djupaste med ett djup på över 1.000 m.

Laven med sin karaklärsfulla ventilationstratt.

Anrikningsverket med utfraktningsbanor.
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Haggruvan
Haggruvan nämns första gången 1867. Utmål la
des 1880—83. Södra Haggruvan fick utmål 1889- 
93. Gruvan upptogs på nytt 1927 sedan Stallbergs 
Gruv AB köpt Östra Haggruvans utmål. Man 
byggde lave och maskinhus med spel och kompres
sorer.

1942 fraktades malmen med linbana till Ställ- 
berg.

1955 byggdes en ny lave av betong.
1957 påbörjades en ny gruvstuga med kontor.

Haggruvans lave.

Gruvstuga och kontor

ötö//öergef 6

Läget idag
Samtliga byggnader är fortfarande bevarade vid 
Ställbergsgruvan. De enorma varphögarna an
vänds för makadamtillverkning.

Miljön är kanske Bergslagens bäst bevarade 
tidiga betongbyggnadsgruva.

Haggruvans lave är ganska låg och anonym och 
saknar större värde.

Gruvstugan och kontoret vid Haggruvan har 
byggts om till bostad.
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YXSJÖBERG
Ljusnarsbergs socken och kommun 
Volframgruva

Yxsjöberg ligger 14 väster om Grängesberg.
Henrik Persson i Älvhöjden och Olov Olsson i 

Smaltjärn blottade våren 1728 ”genom något 
letande och använd kostnad” kopparmalm vid 
Yxsjön i den gruva som sedan kallades Sol- 
skinsvägg, och en brytningi mindre skala påbörja
des. Men redan 1747 meddelade Daniel Tilas att 
gruvorna sedan någon tid tillbaka övergivits och 
vattenfyllts, beroende på kopparmalmtillgångens 
ojämnhet.

Under åren 1747-1845 gjordes många gruv- 
försök, men alltid med samma negativa resultat. 
Efter 1845 tillkom arbeten vid det nyupptäckta 
Kvamåsfaltet, vars betydande malmtillgångar bör
jade utnyttjas. En kopparhytta anlades i närheten 
av gruvan, men resultatet var hela tiden hyttan 
var igång föga lysande. Åren 1849-1907 pågick 
gruvdriften med kortare uppehåll. 1897 påbölja
des undersökningsarbeten i Finngruvan.

1903 fortsatte dessa, men efter misslyckade 
anrikningsförsök 1908 var kopparhanteringens 
tid slut i Yxsjöberg.

1862 hade man upptäckt förekomsten av 
schellit, ett volframmineral, i Yxsjöfältet.

Framställningen av snabbsvarvstål efter år 1900, 
samt behovet av volframtråd for glödlampor efter 
år 1910, ökade efterfrågan på volframmalm. I 
samband med första världskriget och importens 
avstängande påböljades en stor inventering av de 
inhemska mineraltillgångarna. Yxsjöfältets 
volframtillgångar kom därvid i åtanke.

1917 påbörjades en mindre brytning vid Näver
gruvan.

Stockholms Superfosfat Fabriks AB övertog 
gruvorna 1918.

Den låga ingående halten av volfram i det 
brutna berget i förhållande till marknadens mini- 
mifordringar nödvändiggjorde anläggandet av ett 
anrikningsverk. Den ofullständiga kännedomen 
om malmens karaktär ur anrikningsteknisk syn
punkt samt brådskan under kristiden gjorde att 
verket kom att planeras och utbyggas på ett sätt 
som senare visade sig långt från rationellt. 
Anrikningen inställdes därför redan i början av år 
1920.

Sommaren 1936 vaknade Yxsjö gruvor till nytt 
liv och 1937 byggdes ett anrikningsverk. Man 
byggde också en gruvfogdebostad och en verkstad 
innehållande klensmedja. Under andra världs
krigets avspärrning täcktes hela landets behov av 
volfram härifrån mot normalt 25%. Ett nytt bolag, 
AB Yxsjö Gruvor, bildat av bergsmannen Josef 
Berglund, stod för driften.

1. Finngruvans lave '
2. Nävergruvans lave
3. Dåvarande anrikningsverk /j
4. Dåvarande rostverk '//
5. Dåvarande maskinhus -■

Norra ^/xsjö^ru\'arts
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1941 byggdes en ny lave vid Nävergruvan. Maskin
huset byggdes om. En gruvstuga togs i bruk.

1942 byggdes ett laboratorium och en transfor
matoranläggning.

1943 byggdes en ny lave över schaktet Kvarn
åsen II och ett maskinhus. Anrikningsverket 
utbyggdes 15 meter och en ny förrådsbyggnad 
påbörjades.

1946 upphörde uppfordringen genom Finngru- 
vans schakt. Loktransport infördes i Nävergruvan 
i stället för handrallningen.

1949 byggdes en 300 tons malmficka i laven fór 
en planerad skipuppfordring.

1950 byggdes en grovkross vid laven.
1951 påbörjades ett nytt rostugns- och 

separatorverk.
1953 påbörjades en ombyggnad av anriknings

verket.
1955 brann Nävergruvans maskinhus. Ett nytt 

uppfördes i Ytong.
1956 inleddes flusspattillverkning i full skala.
1960 brann laven. En ny 33 m hög av betong

uppfördes som ersättning.
Gruvdriften fortsatte ända till 1963, då vol- 

frampriset sjunkit så mycket att gruvan inte längre 
var lönsam.

Gruvan låg därefter vattenfylld och öde i flera 
år till dess volframpriset åter steg. 1969 såldes 
aktierna i AB Yxsjö Gruvor samt gruvrättigheterna

Anrikningsverket.

Anläggningarna vid laven.

Gruvkont.

Rostverk

Kompr

Förråd

Verkstad

f~ jJ Gruvkompr
An.-verk

Gruvstuqa

Ficka
Lave

Bilficka

till AB Statsgruvor, som efter omfattande investe
ringar återupptog gruvdriften. 1970 revs det gamla 
verket och ett nytt verk påbörjades 20 meter non
om det gamla och i omedelbar anslutning till det 
gamla rostverket som renoverades. Den nedre 
delen gjordes i betong och den övre i plåt. En 
rågodsficka om 1000 kbm göts vid östra gaveln på 
anrikningsverket. Vid laven uppfördes en kross 
och ett transportband byggdes till godsfickan via 
en omlastningsstation.

1971 inreddes ett laboratorium i en befintlig 
byggnad.

Produktionen kom på nytt igång under år 1972 
och leveran serna började år 1973. Det ekonomiska 
utfallet var de närmaste åren därefter otillfreds
ställande, då volframpriset åter hade gått ned och 
endast långsamt återhämtades, samtidigt som 
kostnadernalågpåhögnivå. Förstår 1976-77gick 
volframpriset upp så mycket att gruvan började bli 
lönsam. Då upptogs också driften återiWikströms- 
gruvan och vid Laggarudden.

Då volframpriserna åter sjönk lades driften ner 
sommaren 1989.

Läget idag
Yx sjöberg är ett komplett litet gruvsamhälle, avsi
des beläget ute i finnskogarna.

Alla anläggningar står kvar men saknar större 
kulturhistoriskt intresse.
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ZINKGRUVAN
Hammars och Lerbäcks socknar i Askersunds kommun 
Sulfidmalmsgru va

Zinkgruvan ligger 14 km åt sydost om Askersund 
och 5 km väster om Åmmeberg.

Gruvorna är belägna på den del av den gamla 
Tylöskogen, som förr benämndes Järnberget, Väs
tra Berget eller Stålberget. Som namnet antyder 
var det järnmalm, som på ett tidigt stadium bröts 
i dessa trakter. Den heliga Birgitta erhöll vid 
arvsskifte ”de hyttor, som Herr Birger ägde på 
Järnberget”. Bergsbruket var här av sådan bety
delse, att Magnus Eriksson år 1340 utfärdade en 
förordning fór bergsmännen på ”Västra Berget”, 
vari bl a stadgades om straffrihet fór dit förflyttade 
brottslingar.

Järn- och ståltillverkningen kom så småningom 
att mista sin betydelse i dessa trakter. Numera 
minner endast dagöppningar och varphögar om 
”järnåldern” i Åmmebergs skogar.

På 1770-talet inleddes en ny storhetstid fór 
Västra Berget i och med att Vena koboltgruvor 
började brytas. Här fann man också kopparmalm. 
Efter ett stillestånd mellan 1786 och 1805 åter
upptogs driften på nytt och koncentrerades på 
kobolt. Så småningom sjönk priset på kobolt, så att 
driften ej längre lönade sig och den upphörde helt 
år 1870.

Den första gruvan inom Zinkgruvans malm
område var Isåsa silvergruva, belägen omedelbart 
norr om de nuvarande zinkgruvorna. Sedan 1700- 
talet har denna gruva upptagits och nedlagts ett 
flertal gånger, senast 1845.

Gustav Vasa lät ”probera” zinkmalm härifrån 
med tanke på en begynnande mässingstillverkning. 
Provet torde ha blivit dåligt och brytning av zink
malm blev inte verklighet förrän 300 år senare.

Då zinkindustrin tog fart i mitten av 1800-talet 
tilldrog sig malmfältet ett förnyat intresse. Aren 
1846 och 1847 gjordes en utredning rörande möj
ligheterna for zinktillverkning baserad på dessa 
malmer. Malmkroppen undersöktes och befanns 
vara av betydande storlek. Malm bröts och prov
smältning utfördes, men då malmen kräver mycket 
stora mängder kol for reduktionen blev tillverk
ningen aldrig lönande.

Anrikningsverket i Åmmeberg.

Dåvarande ägaren lyckades komma i kontakt med 
det belgiska bolaget La Vieille Montagne, ett av de 
ledande zinkföretagen i världen. Detta bolag köpte 
år 1857 zinkmalmfaltet, Vena gruvor och åtskil
liga jordegendomar for en köpeskilling av 2,5 mil
joner francs. Bolaget påböljade omedelbart arbe
tet med malmens brytning och anrikning. Malm
fältet undersöktes med skärpningar och med en 
ort på 50 m nivå, till vilken avsänktes 6 lodräta 
schakt. En järnväg byggdes mellan Zinkgruvan 
och Åmmeberg, varifrån malmen skickades via 
Göta kanal per båt till Belgien.

Lokstallet i Åmmeberg.

Vattentornet i Åmmeberg.

1859 påbörjades byggandet av ett anrikningsverk 
i Åmmeberg.

1861 byggdes hotell, vattentorn och lokstall i 
Åmmeberg.

1862 påbörjades rosthyttan i Åmmeberg.



1863 togs ett vaskverk i bruk.
1864 uppfördes en rosthytta.
1871 byggdes gasverk och laboratorium i Am- 

meberg.
1877 byggdes en linbana i Åmmeberg.
1904 sattes ett nytt gruvspel upp i Nygruvan.
1905 monterades en kulkvarn i vaskverket och 

ett tvåvånings malmmagasin byggdes i Åmmeberg.
1906 byggdes en vaskverksanläggningför vask- 

mullen och en ladugård.
1907 byggdes ny lave med skrädhus i Knalla.
1911-1913 byggdes vaskverket om.
1926 moderniserades kontorsbyggnaden.
1927 böljade experiment med flotation och en 

brand förstörde laven i Knalla.
1928-29 byggdes ny lave i Knalla samt spelhus 

med rum med tvättfat och torkmöjligheter for 
arbetskläder. Ett mindre kontor av tegel upp
fördes också. Skrädhuset ombyggdes med malm
ficka, grovkross, transportband och plockband.

Laven och maskinhuset vid Knalla.

Malmut lastningen vid Knalla.

1929 var flotation sanläggningen färdig och 
röstningen upphörde.

1933 byggdes en transformatorstation i Zink
gruvan.

1935 byggdes vaskmullverket om fór flotati- 
onsanrikning.

1936 byggdes rosthytteanläggningen om till 
sligmagasin.

1938 byggdes nytt gruvhus med betonglave i 
Nygruvan samt maskinhus.
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1948-1949 byggdes en ny lave i Knalla.
1950 byggdes ett gruvkontor med läkarmottag

ning och bostad fór sjuksyster i Zinkgruvan.
1951 påbörjades byggandet av en ny gruvstuga 

vid Knallagruvan.
1953-1956 byggdes ett nytt anrikningsverk 

enligt sjunkflytmetoden i Zinkgruvan.
1954 uppfördes en ny malmficka.
1956 ombyggdes Nygruvans lave.
1959 blev en ny personalbyggnad i tre våningar 

färdig.
1968 byggdes nytt spelhus vid Knalla.
1969 byggdes en ny malmficka vid Nygruvan. 
1971 byggdes Knalla lave om. Ett nytt spel

insattes i stället for det gamla från 1901.
1976 byggdes det nya verket med betonglave 

och anrikningsverk.
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Läget idag
Gruvan är fortfarande i drift. Berguppfordring 
sker genom det nya schaktet. Knalla används 
enbart för persontrafik. Anläggningarna i Amme- 
berg har övertagits av kommunen som hyr ut 
lokalerna till olika företag.

Litteratur
Vielte Montagne 1857—1957.
I Hangard, En belgisk gruva vid norra Vättern, 1944.

Gamla laven vid Nygruvan.



ÖSJÖBERG
Hjulsjö socken i Hällefors kommun 
Järnmalmsgruva

Ösjöberg ligger 11 km öster om Hällefors.
När gruvom a bröts första gången är ej kän t. De 

omnämns i 1644 års bergmästarrelationer. Ösjö- 
bergsgruvan uppges då ha ett djup på 8 famnar.

40 år senare sägs gruvan vara utbruten, men 
en annan hade blivit upptagen bredvid. I berg- 
mästarrelationerna under 1700-talet talas ofta om 
dessa gruvor.

1895 återupptogs gruvdriften igen från ödes
mål.

1904 byggdes en linbana till anrikningsverket 
i Hjulsjö.

1907 byggdes en lave vid Kärrgruvan med 
kompressoranläggning.

Under lågkonjunkturen 1923 lades driften ner, 
men 1927 var arbetena igång igen.

1938 uppfördes en ny lave utanpå den gamla, 
så att driften hela tiden kunde pågå ostört. Ett nytt 
kross- och sovringsverk påbörjades och det stod 
färdigt 1941.

Anrikningen skedde i Bredsjö, dit malmen 
skickades per linbana.

1949 byggdes utanför sovringsverket ett flertal 
bergfickor för väggrus.

1962 skedde en brand i spelhuset och ett nytt 
måste byggas.

1963 sattes en malmficka av plåt upp vid sovrings
verket. Gruvan köptes av Stora Kopparbergs Bergs
lags AB.

1964 lades gruvan ner.
1974 köptes gruvan av Bredsjö Makadam AB.
1978 levererades 1600 ton styckemalm till 

Stråssa.
1979 övertogs gruvorna av Nya Bredsjö Maka

dam AB.
1984 köptes gruvorna av Dan Lindgren i Hälle

fors.

Läget idag
Gruvanläggningen är i starkt forfall. Hela områ
det är förbuskat. Taket på laven är borta och det är 
bara en tidsfråga innan den faller ihop om inget 
görs. I gruvstugan är fönstren utslagna och hela 
byggnaden är vandaliserad.

Laven och malmfickan.
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GRUVOR I VÄSTMANLANDS LÄN
De viktigaste gruvområdena i Västmanlands län 
ligger vid Norberg och Sala.

Vid Norberg anses allmänt de äldsta järn
malmsgruvorna i Sverige ligga. De bröts åtminstone 
på 1100-talet och blev så småningom några av de 
viktigaste i Sverige. De har lämnat malm till 
hundratals hyttor i omgivningen. Ännu finns 6 
lavar kvar från olika epoker, bl a de två enda 
bevarade slaggstenslavarna i Sverige. Kommunen 
har satsat mycket på att framhäva gruvhan- 
teringen som turistattraktion och har även an
ställt en kommunantikvarie. I Risbergs konst
schakt har man gjort i ordning ett mycket trevligt 
gruvmuseum, där man bland annat kan se hur 
gamla gruvpumpar ser ut och fungerar. Skyltar 
finns också uppsatta vid de viktigaste gruvorna 
som berättar om den gamla historien.

Sala var Sveriges viktigaste silvergruva med 
anor från medeltiden. Sin höjdpunkt hade gruvan

redan under 1500-talet, men den har brutits ända 
in i detta sekel. Mängder av äldre byggnader finns 
kvar runt gruvan och gruvmiljön är den näst 
värdefullaste i Sverige. Ett museum har iordning
ställts och en besöksgruva möjliggör en mycket 
realistisk upplevelse av hur en gammal gruva 
kunde te sig.

Vid Riddarhyttan finns ett annat stort gruvom
råde. Här har brutits både koppar och järn sedan 
medeltiden och en kopparhytta har restaurerats. 
Området är fullt med äldre gruvöppningar, men 
byggnader finns kvar endast vid Bäckegruvan och 
Källfallet. Vid Bastnäs finns dessutom ett gam
malt hakspel bevarat, troligen det enda i världen.

Även vid Fagersta har en omfattande gruv
verksamhet förekommit och lämnat malm till 
omgivande bruk. Idagfinns byggnader endastkvar 
vid Rudgruvan. Dessa används fortfarande av ett 
företag inom återvinningsområdet.

Rudgruvan

Norberg

/ Bagtnäs /
^ iddarhyttan Skinnskatteberg

VästeråsKöping
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BASTNÄS
Skinskattebergs socken och kommun 
Järnmalmsgruva

Bastnäs ligger någon km norrom Bäckegruvan vid 
Riddarhyttan.

Bastnäsfältets gruvor omnämns första gången 
1649 då Stora Kvickstensgruvan upptogs ur ödes
mål. Men 1656 låg gruvan åter öde.

Bastnäs Torrstensgruva upptogs ca 1720 och 
Norra Vatthåls Torrstensgruva påbörjades 1727. 
Enligt 1737 års relation upptogs gruvorna Stora 
Bastnäs och Östra Bastnäs ca 1722. De kallades då 
för Södra Wattenhålsgruvan, respektive Stark- 
fallrymningen. Defick utmål 1780. Från 1790kom 
gruvorna att ingå i Riddarhytte odalutmål (sönat 
först 1983).

Östra Bastnäsgruvan bröts några år i slutet på 
1840-talet och från 1875 till 1878. Stora Bastnäs
gruvan bröts mellan 1850 och 1905, då gruvan 
lades ner på grund av olycksrisk. Det krävdes att 
man byggde ett nytt uppfordringsschakt, och då 
detta ansågs bli för dyrt valde man i stället att 
lägga ner gruvan. Tills dess hade man då tagit ut
70.000 ton malm ur gruvan. 1917 var gruvverk
samheten åter igång. 1922 blev en stollgång klar 
och brytning pågick så sent som under andra 
världskriget, då bilar körde rakt in i gruvan och 
hämtade ut malmen.

Det är vid denna gruva som det bevarade hak- 
spelet står.

Läget idag
Av gruvbrytningen finns endast gruvhål och varp- 
högar kvar. Gruvhålen är awattnade genom stoll- 
gången.
Dessutom finns en oansenligbyggnad innehållande 
ett hakspel. Detta hakspel är synnerligen märk
ligt och kanske det enda bevarade i hela världen.

Hakspelet uppfanns av Christoffer Polhem och 
innebar att stånggångens fram- och återgående 
rörelse genom kuggar överfördes till en roterande 
rörelse som spelade upp malmtunnan. Konstruk-

Byggnaden som inrymmer hakspelet.

Detalj av hakspelskonstruktionen.

tionen var vanlig under 1800-talet tills ångkraften 
och senare elekriciteten ersatte vattenkraften.

Byggnaden ligger oländigt belägen i en slutt
ning.

y Gruvkarta över Bastnäs. 
Observera hur stånggången går in i 
hakspelshuset med två stänger och 
hur en lina går fram till gruvschaktet
1. Hakspelet

UUu,,,
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NORBERG
Historik
Järnmalm återfinns i Norbergstrakten främst inom 
ett ca 5 km brett och ca 15 km långt bälte som 
sträcker sig i sydväst-nordostlig riktning kring 
sjön Noren.

Norberg anses allmänt vara ett av de tidigaste 
gruvdistrikten i Sverige. Det bröts åtminstone 
redan på 1100-talet. 1303 nämns gruvorna första 
gången då kung Birger Magnusson byter till sigen 
andel i gruvorna. 1354 får Norberg sina första 
kända privilegier. En kraftig ökning av brytningen 
skedde från 1600-talets slut och framåt. Malmen 
var av god kvalitet och efterfrågades vida omkring. 
Äganderätten till gruvorna var av tradition splitt
rad, men under 1800-talet lades allt fler gruvor 
under gemensam förvaltning.

Förhållandena för arbetarna var hårda. 
Gruvarbetarna organiserade sig därför i en fack
förening redan på 1880-talet, en bland de första i 
landet. 1891-92 pågick Norbergsstrejken, den för
sta stora kraftmätningen mellan arbete och kapi
tal i Sverige.

Fram till första världskriget minskade antalet 
gruvbolag ytterligare och de ägoförhållanden som 
då uppstod blev sedan i stort gällande:
- Norbergs Gruv AB (ägt av bl a Johnsonkoncer- 
nen, Fagersta, SKF och Sandvik och förvaltat av 
Norbergs Grufförvaltning).
- Grufaktiebolaget Stark, sedermera AB Stats- 
gruvor.
- Surahammars Bruk AB, som 1916 köptes upp av 
ASEA, och som vid sidan av gruvhan te ringen 
också framställt tackjärn och råstål vid Spän- 
narhyttan i Norberg.

Sin höj dpunkt nådde gruvverksamheten under 
1950-talet, men 1962 började sysselsättningen min
ska inom gruvdriften.

1964 övertog Surahammar Statsgruvors verk
samheti Norberg och 1967 lade Norbergs Gruv ner 
all sin verksamhet. Konkurrensen från de billi
gare malmproducenterna och förändrade tekniska 
förutsättningar ledde dock till att även Sura
hammar lade ner sin verksamhet i Norberg 1981. 
Därmed var all bergshantering över i Norberg.

I det följande kommer de olika gruvorna att 
behandlas separat.

Kallmorberg

Polhemshjulet

Kärrgruvan

Bondgruvan

Asgruvan

Klackberg

Mimergruvan
Centrum,
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Viktiga årtal för Norberg som helhet är annars t ex 
1856, då järnvägen blev klar till Ängelsberg, och 
1874, då järnvägen tillkom mellan Norberg och 
Krylbo.
1897-98 byggdes järnvägen mellan Kärrgruvan 
och Klackberg.
År 1901 dras el från Avesta Lillfors och de flesta 
gruvorna ansluts.

Mimergruvan
Malmbrytningen vid Mimerfältet eller Karla- 
vagnsfältet, som det ursprungligen benämnts, är 
av relativt sent datum jämfört med övriga gruvfält 
i Norberg.

Den gamla kraftcentralen vid Mimergruvan.

1908 inköptes området av den schlesiske industri
magnaten furst Guido Henckel von Donnersmark, 
som sökte malmforekomster att forse sina tyska 
industrianläggningar med. För ändamålet bilda
des bergverksaktiebolaget Mimer. 1910 bytte före
taget namn till Grufaktiebolaget Stark och in
köpte även större delen av Eskilbacksfältet, belä
get ca 600 meter nordväst om Mimerfältet.

Mimerfältet växte snabbt och snart var 6 schakt 
i gång och här uppfordrades mest malm i Norberg. 
Den nuvarande Mimergruvan kallades då for 
Schakt 3. 1911 togs ett av Sveriges då modernaste 
anrikningsverk i bruk. Detta var beläget strax 
söder om den nuvarande anläggningen. All malm 
gick på export. Vid första världskrigets slut gick 
företaget i konkurs och driften låg sedan nere till 
1937,dåbrytningpåbörjadesigen vidEskilsbacken. 
1941 övertogs gruvorna av Håksbergs nya 
Grufaktiebolag, även detta tyskägt. Efter kriget 
övertogs de tyskägda gruvorna av svenska staten 
och det 1950 bildade AB Statsgruvor.

I samband med den ökande efterfrågan på 
svensk järnmalm i början på 1950-talet växte 
planer fram på att återuppta och koncentrera 
brytningen till Mimerfältet. 1952 började man 
län spumpa de gamla gruvorna och ett provisoriskt 
uppfordringsverk sattes igång.
1957-60 uppfördes den nuvarande anläggningen 
med kross- och anrikningsverk av armerad be
tong. Laven är 62,5 meter hög och kunde byggas på

De moderna anläggningarna vid Mimergruvan.

bara 16 dagar med en glidformsteknik.
1964 arrenderades anläggningen ut till Sura

hammars bruk.
1968 övertog man anrikningen av Bondgru- 

vemalmen från Kallmora.
1976 drevs en ort på 340 meters nivå igenom till 

Bondgruvan for att centralisera uppfordringen av 
malmen.

1980 lades gruvan ner.
1981-84 användes anläggningen för åter

vinning av metall ur slaggprodukter.
Sligdammen används idag som travbana av 

Norbergs Rid- och Travklubb.
Laven utnyttjas av Televerket, som monterat upp 
en relästation där.

Här finns även en äldre kraftcentral från 1911, 
ett gruvkontor och en gruvstuga.

Bålsjö verket
Det nya anrikningsverket i Bålsjö togs i bruk år 
1960. Norbergs Grav AB äger lokalerna, som hyrs 
ut. Den gamla sligdammen används som flygfält 
av flygklubben Falken.

Bålsjöverket.
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Klackberg
Klackberg bröts redan på 1300-talet. Här fanns 
även kalksten. En kalkugn finns bevarad vid Klack
bergsgården.

Kalkugn.

Gröndalsgruvelaven är en rund byggnad av slagg
sten över Floras schakt, uppförd 1886. Över
lämnades av Storgruve AB år 1979 till kommunen.

Lave vid Gröndalsgruvan.

Maskinhuset vid Gröndalsgruvan.

Maskinhuset är troligen också från 1880-talet. Det 
byggdes till 1907 med ett kompressorhus. I bygg
naden finns de gamla maskinerna bevarade. 1886 
beslöts också om byggandet av en gemensam ångan- 
läggning for Floras schakt och C en tral sch aktet. 
Byggnaden gjordes sedan om till gruvstuga och 
ägs i dag av en idrottsförening och används som 
klubbstuga.

Storgruvans lave.

Storgruvelaven är en rund lavbyggnad av slagg
sten över Centralschaktet, uppford 1881. Överläts 
till kommunen 1986. Här finns också ett maskin
hus.

Klackbergs båda lavar är de enda i Sverige som 
är uppförda av slaggsten.
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Kärr gruvan
Vid Kärrgravan finns ett flertal äldre byggnader 
bevarade vid Gruvparken.

Risbergs konstschakt böljade drivas 1777 fór att 
ha vattenpumparna i. Dessa frös nämligen när de 
stod fria i gruvöppningarna. Kraften kom från ett 
vattenhjul vid Kylsbo.

Överbyggnaden tillkom 1876. Nedre delen är 
uppförd i slaggsten, medan den övre delen är av 
trä. I byggnaden fanns tidigare spelanordning för 
person- och materialtransport, borrsmedja, mat
rum fór arbetare samt förrådsrum. Den användes 
till 1908. Idaginrymmer den ett mycket intressant 
museum som bland annat visar pumparnas funk
tion.

Laven över Södra schaktet uppfördes av trä år 
1902. Maskinhuset byggdes 1901 och var eldrivet. 
Kraften kom från Avesta Lillfors och tillståndet 
att överföra kraften hit var det första i landet fór 
överföring av trefasström. Byggnaden användes 
senast som snickarverkstad. Det finns även kvar 
ett äldre maskinhus, byggt i slaggsten på andra 
sidan vägen.

Maskinhuset vid. Södra schabet.

Laven över Södra schabet.

Fönsteromfattning vid det gamla maskinhuset vid Mossgruvan 
av gjuten slaggsten.
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Det gamla maskinhuset vid Mossgruvan.

På andra sidan vägen ligger det 1966 byggda 
centralschaktet. Det kom aldrig till användning 
innan gruvan lades ner. Idag används byggna
derna av yrkesskolan.

Centralschaktet.

Ås gruvan
Asgruvans gamla lav- och skrädhusbyggnader från 
1918 eldhärjades år 1944. Man byggde då en ny 
lave, ett kross- ocb sorteringsverk samt malm
fickor av armerad betong.

Kvar står idag laven som användes till 1964.

Asgruvans lave.

Polhemshj ulet
Polhemshjulet byggdes år 1877. Det hette ur
sprungligen Morbergskonsten och drevs med vat

ten från en drygt 3 kilometer lång kanal från 
Bålsjön. Öster om Polhemsvägen finns ett vänd
brott bevarat. Vattenhjulet har en diameter på 15 
m och utvecklade 15 hästkrafter. Grenom 1300 m 
långa stånggångar, av vilka endast ca 150 m finns 
bevarade, överfördes kraften till vattenuppford
ring i Morbergsfältets gruvor, i vilket Svinryggens 
gruvområde ingick. Kraften räckte till 30 st pum
par, som var och en kunde ta upp ca 130 liter vatten 
per minut.

Hjulet var i drift fram till 1912 i Morbergsfältet 
och åren 1883 till 1920 betjänade det även den 
närbelägna Tremänningsgruvan.

Sedan 1978 är Polhemshjulet skyddat som bygg- 
nadsminne. 1985 restaurerades hjulet och stång
gången.

Polhemshjulet.

Vändbrott vid Polhemshjulet.

Stånggång vid Polhemshjulet.
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Kallmorberg
Det första anrikningsverket byggdes 1900-01 vid 
Kallmora. 1916 byggdes en ny anläggning.

1941 brann anrikningsverket och byggdes upp 
igen.

Den nuvarande anläggningen återuppbyggdes 
efter en brand 1946.

1952 brann den gamla laven ner. Den nya laven 
uppfördes av armerad betong 1953-55 med ställ
verk, verkstadslokaler, kompressorrum och 
varmecentral.

Laven vid Kallmora.

Gruvkontor och gruvstuga uppfördes 1955 med 
kontors- och sanitetslokaler, omklädningsrum, 
tvättrum, torkrum, solarium, matsal, kök, vil sal 
och sjukvårdsrum.

Då byggdes också anrikningsverket till med en 
del fór två skakbord och utrustning for flotation 
och ett nytt krossverk med en konkross och 
förbindelsetransportörer uppfördes.

1961 byggdes lave, maskinhus, gruvstuga och 
verkstad vid det gamla schaktet.

1963 om- och tillbyggdes anläggningen.
1968 slutade Bondgruvan att skicka malm hit, 

varför anrikningen kunde ske helt magnetiskt.
Gruvbrytningen upphörde 1977. Byggnaderna 

har övertagits av ett foretag som sysslar med 
återvinning av metall från slagg.

Anrikningsverket vid Kallmora.

Bondgruvan
1956 upprustas det gamla plockrummet och om
klädningsrum och tvättmm fór kvinnlig personal 
anordnas. Man bygger också en ny väg mellan 
Bondgruvan och Spännarhyttan.

1972 läggs driften ner.
1976 återupptas driften med uppfordring per 

bil på snedbana.
1980 läggs driften ner.
Idagfmnsmaskinhuset, verstadsbyggnaderoch 

forråd kvar.

De kvarvarande anläggningarna vid Bondgruvan.

Övriga lämningar i Norberg
Konstkanalrester i Kallmora, f d Klackbergs sta
tion (numera fritidsbostad).

Värdering av Norberg som 
gru vmiljö
Norberg är den lavtätaste kommunen i Sverige och 
här finns byggnader som representerar många 
olika skeden från 1870-talet till idag, bl a de unika 
slaggstenslavarna vid Klackberg, Risbergs konst
hus, Polhemshjulet och laven över Södra schaktet 
vid Kärrgruvan. Stora insatser har gjorts fór att få 
miljön levande och pedagogiskt tillgänglig. Så
lunda har t ex Konsthuset vid Kärr gruvan gjorts i 
ordning till museum och gångstigar anordnats 
med skyltar som berättar om de olika sevärdhe
terna.

Litteratur
Per Geijer, Norbergs berggrund och malmfyndigheter, 
SGU 24, 1936.
Norberg genom 600 år, Uppsala 1958.
Bengt Spade, Gröndalslavens maskinhus, 1988.
Lars Bergström m fl, Mimerlaven,, 1990.
Börje Justeil, Norberg under 500 år, 1974.
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De moderna anläggningarna vid Bäckegruvan.

RIDDARHYTTE
MALMFÄLT
(Backe- och Källfallsgruvoma)
Skinnskattebergs socken och kommun 
Järnmalmsgruvor (i Bäckegruvan även viss sulfidmalm)

Bäckegruvan ligger 7 km väster om Skinnskatte- 
berg och Källfallet ligger ytterligare 2 km åt väs
ter.

Äldre historia
1366 tilldelade drottning Margareta gruvidkare i 
trakten brytningsrätt. Under medeltiden och till 
mitten av 1500-talet var gruvbrytningen huvud
sakligen inriktad på järnmalmsbrytning. En viss 
överproduktion av järn förelåg vid denna tid, var
för Gustav Vasa ingrep och reglerade järnproduk
tionen och försökte förmå gruvrättsinnehavarna 
att inrikta brytningen mot de kopparhaltiga mal
merna. Ansträngningarna misslyckades emeller
tid och det är känt att Kronan inte erhöll någon 
koppar från området efter år 1558.

Bäcke
Brytningen vid Bäckegruvan återupptogs 1626. 
År 1637 omtalas att ”gruvan brukas årligen”. 1662 
byggdes en konst från vattendraget från Övre 
Skärsjön.

1673 skedde ett större ras. Gruvan ödelädes år 
1677, emedan konsten ”blev förfallen och malmen 
var mäkta rödbräckt”. Gruvan återupptogs 1749 
och bröts med 3 års avbrott till 1782.1848 upptogs

Det gamla maskinhuset vid Bäckegruvan.
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brytningen igen. 1855 byggdes en ny konst. 1865 
byggdes ett hakspel.

1877 bildades Riddarhytte AB.
Järnvägen Köping-Utterberg-Riddarhyttan 

öppnades 1879 och bröt områdets isolering. Den 
var igång till 1966.

1891 monterades en sug- och tryckpump av 
Forsströms tillverkning med stigror av tackjärn.

Det gamla maskinhuset vid Bäckegruvan.

1911-12 länsades och skrotades schaktet vid Bäcke
gruvan. 1912-14 förekom en viss brytning. 1914 
fullbordades Oscar Falkmans schakt. 1912—14 
byggdes lave med kross och skrädhus, maskinhus 
med kompressor, anrikningsverk och utlast- 
ningsstation for styckemalm.

1914 byggdes smalspårig järnväg till Källfal- 
let.

1931 ombyggs anrikningsverket.
1935 byggdes ett nytt sintringsverk.
De nuvarande anläggningarna vid Bäckegru

van påbörjades 1958. 1961 drevs ett nytt central
schakt (Falkmans schakt) och en ny lave samt 
sovrings-, fmkrossnings-, anrikningsverk, gruv- 
stuga, verkstad och förrådsbyggnad byggdes. 1962 
byggdes sinterverket om.

1970-73 arrenderades gruvorna av Fagersta 
Bruks AB. 1973 överfördes brytningsrätten till det 
nybildade Bäckegruve AB med Fagersta Bruks AB 
och Sandvik AB som delägare till 75 respektive 
25%. I och med att hyttan ladesner i Fagersta 1977 
förlorades avsättningsmöjligheterna och gruvdrif
ten upphörde 1979.

Utfraktbana

Anrikningsverk

Gruvlave

Gruvstuga och kontor

Det gamla maskinhuset

Källfallet
1896 igångsattes de undersökningsarbeten som
1897 resulterade i fyndet av Källfallsgruvan. 
Exploateringen kom igång tämligen omgående och 
gruvan utvecklade sig under de första årtiondena 
av 1900-talet till en av de största järnmalms- 
producerande gruvorna av fosforlåg malm i Sverige. 
1899 grävdes en kanal vid Skil ån. Där anlades ett 
konsthjul och ett vattenturbindrivet gruvspel.

1900 påbörjades ett nytt schakt, Valdemars- 
sch aktet, och ett skrädhus med utfraktsbanor bygg
des.

1902 lades ett 2 km långt järnvägsspår till 
Riddarhyttans station. 1903 anlades Schröders 
schakt. 1904 byggdes lave och skrädhus, sombygg
des om 1911.

Den gamla transformatorstationen.

1906 fullbordades här en anläggning fór borrning 
med tryckluft, till vilken kraft erhölls genom över
föring av elektrisk energi från en nybyggd kraft
station vid Kopparverket.



1908 stod anriknings- och briketteringsverk klara.
1911 byggdes skrädhuset om.
1911 byggdes anrikningsverket ut fór att kunna 

fördubbla produktionen.
1915 byggdes anrikningsverket ut igen till

sammans med briketteringsanläggningen.
1916 monterades en eldriven centrifugalpump.
Briketteringsverket lades ner 1919.
1921-22 byggdes en ny lave med kompressoran

läggning och kross. Skrädhuset byggdes om.
1943 skedde en brand som förstörde laven och 

sovringsverket. I anrikningsverket byggdes en 
avdelning för flotation av molybden som var igång 
till 1945.

1944 byggdes den nuvarande laven av armerad 
betong och ett sovringsverk samt transportbanor 
av trä.

1962 övertog Uddeholms AB gruvorna. 1963 
nedlades Källfallets anrikningsverk och malmen 
fraktades till Bäckegruvans anrikningsverk.

Laven i Källfallet.

År 1967 kompletterades anläggningen med kross- 
ning och sovring av makadam.

1963 påbyggdes lave med ficka för malm för 
transport till Bäckegruvan.

1967 lades driften ner i Källfallet.

Övrigt
I malm från Urbanssonsfaltet upptäckte svensken 
Brandt metallen kobolt 1735.

1916 gjordes försök att bygga ett cermetall- 
verk. Cer används bl a som gnistbildare i elddon. 
Försöket misslyckades dock.

Idag ägs Bäckegruvan av Bergslagsfastigheter, 
som hyr ut lokaler till en bilverkstad, en husfabrik 
och en biidemontering.

Läget idag
Vid Källfallsgruvan är de enda kvarvarande gruv- 
byggnadema laven från 1944, en transformator
byggnad av tegel samt en enklare verkstadsbygg
nad. Dessutom finns arbetarbostäder och stora 
varphögar. Gruvbyggnaderna saknar större kul
turhistoriskt värde. Laven torde dock ha ett visst 
symbolvärde för bygden.

Bäckegruvan utgör en komplett och impone
rande gruvmiljö från tidigt 1960-tal och har som 
sådan ett visst intresse. Det gamla maskinhuset är 
en vacker tegelbyggnad och väl värd att bevara. 
Inuti detta finns ett gammalt gruvspel från 1800- 
talet. Alldeles intill gruvan ligger också några 
intressanta gruvarbetarbostäder.

Litteratur
Kungl. kommerskollegium, Riddarhytte malmfält, Sth 
1923.
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RUDGRUVAN
Fagers ta stad och kommun 
J ämmalmsgruva

Gruvan ligger i Semlafältet och är belägen om
kring 2 km nordväst om Fagersta.

Gruvområdet inmutades 1838 och utmål lades 
1890.

1885 till 1943 drevs gruvan av Stortägts Gruve 
AB, där Fagersta bruk var huvudintressent.

1943 blev Fagersta Bruks AB ensam ägare. 
1937 började brytning i det aktuella C-schaktet 

och lavbyggnad, maskinhus och gravstuga uppför
des. Malmen transporterades med linbana till det 
omkring 1 km därifrån liggande Stortägtsverket, 
där den anrikades. Stortägtsverket brann ned till 
grunden år 1953, varvid ett nytt kross- och anrik
ningsverk uppfördes i omedelbar anslutning till 
Rudgravanslave. Det nya verket igångkördes 1954.

Aren 1956 och 1957 höjdes laven och ett per
sonspel inmonterades.

1961 om- och tillbyggdes gravstugan.
1967 lades gravan ner.

Läget idag
Gruvbyggnaderna används idag av ett återvin- 
ningsföretag inom metallbranschen. Laven är ri
ven.

Miljön saknar större kulturhistoriskt intresse.
Krosshus.

Gruvstugan och maskinhuset.



SALA SILVERGRUVA
Sala socken och kommun 
Sulfidmalmsgruva

Gruvområdet ligger ett par kilometer söder om 
själva stadsbebyggelsen i Sala.

Enligt ett brev från Sten Sture d y vet man att 
silvermalm bröts i Salberget 1510.1510-1544 görs 
en första utbyggnad av Sala gruvas vattensystem.

Sin storhetstid fick gruvan på 1530- och 1540- 
talen, tack vare Gustav Vasa.

Blomstringstiden varade till ca 1570, då den i allt 
torde ha lämnat 200 ton silver.

1595-1660 gjordes en andra utbyggnad av gru
vans vattensystem.

1624 anlades Sala stad.
Ar 1787 böijade man även att tillgodogöra sig 

bly, men tillverkningen var dock ända till 1892 
blott några tiotal ton per år. 1792 byggdes det 
första hagelbruket.

1819-1822 gjordes en tredje utbyggnad av 
vattensystemet. 1827-35 anlades en kanal för 
malmfrakt mellan gruvan och Ekeby damm.

1. Karl XI:s lavc. Mitten 11. Gustav ni:s lave 20. Gravstället. 1889 33. F. d. bostad för gruv- 42. Anrikningsverk.

av 1800-talet 12. F.d. verkmästarbos- 21. Vagnbod. 1889 anställda 1889

2. F.d. smedja. Omkr. tad. 1885 22. Pumphus 34. Uthus 43. Mekanisk verkstad.

1820 13. F.d. konstmästare 23. ”Gröna spelet” 35. F.d. hjulhus, senare 1907

3. Ångmaskinhus. 1885 bostad. Omkr. 1870 24. F.d. hagelverk. 1867 snickarverkstad. 1769 44. Anrikningsverk.

4. ”Likboden”, f.d. krut- 14. Tvättstuga. Omkr. 25. 36. Ungkarlsboställen. 1879. Pressverk sedan

hus. Början av 1800-ta- 1870 26. Uthus 1906 1970

let 15. Vedbod. Omkr. 27. F.d. gruvstigarbosta- 37. Vedbodar och avträ 45. Sågbyggnad. 1890

5. Stall och vagnslider 1870 den den 46. Stora hjulhuset. Nu

6. "Gruvstugan”, f.d. 16. Källare. Omkr. 1870 28. Bostadshus 38. F.d. marketenteri, mera transformator

gruvingenjörs bostad 17. Drottning Kristinas 29. Källare numera bostad 47. Blypress

7. Ved- och visthusbod lave. 1858 30. Gamla smedjan. 39. Portvaktsstuga. 48. Hytta. 1889

8. Tvättstuga 18. Anfarten. Stutet av 1807 1907 49. Uthus

9. Direktörs bo staden. ! 800-talet 31 Gruvkontor. F.d. 40. Vighus. 1917

1828 19. Södra skrädhuset. konststigarbostad 41. F.d. magasin och

10. Klocktorn. 1733 1858 32. Turbinhus. 1876 stenkross. 1907



Gruvan upplevde en renässans på 1880- och 90- 
talen då bättre metallutvinning gjorde att man 
fick ut mer än ett ton silver om året.

1886 satte man upp en raffineringsugn for bly 
och en för blyglete. Man byggde även ett 
elektrolytiskt verk for rening av silver och utvin
ning av guld.

1887 överlämnades gruvan utan vederlag av 
Kronan till Sala Bergslag. Bergslaget sålde gru
van redan nästa år till Sala Silververks AB. 1894 
övertogs gruvan av AB Salberget.

Fram till 1902 urlakade man de gamla avfalls- 
högama.
Man böljade även tillgodogöra sig zink och gruvan 
övertogs 1906 av AB Sala Zink.

1908 lades gruvorna ner. Då hade man sam
manlagt utvunnit 400 ton silver och 30.000 ton bly. 
1909 köptes gruvan av Sala Gruvaktiebolag.

1919 inköptes området av Svenska Metall
verken, som sålde det vidare till Avesta Jemverks 
AB år 1938.

1947 togs brytning upp i Bronäsgruvan efter en 
intensiv prospektering.

Efter 1962 har ingen brytning skett.
1987 övertog Boliden AB gruvrättigheterna.

Läget idag
Sala är efter Falun Sveriges intressantaste gruva. 
En mängd äldre byggnader finns bevarade. Främst 
finns tre äldre lavar, anfart, maskinhus, turbin- 
hus, silverhytta, pressverksbyggnad. Här finns 
även imponerande dagbrott, varphögar, kanaler, 
dammbyggnader m m.

Miljön är komplett och tät och pedagogiskt 
lättillgänglig. En besöksgruva har iordningställts 
i anfarten liksom ett museum i den gamla 
gruvstugan.

Den äldre gruvmiljön är klassad som byggnads- 
minne.

Klockstapel från 1733.

Anfarten. Byggt före sekelskiftet. Reparerat 1918. En gång 
gruvkontor. Här startar besöksgruvan i vilken man kan gå ner 
till 26 m-nivån. Därifrån kan man gå vidare till 40 och 60 m- 
nivåerna.

Gruvstallet från 1889. Numera reception.

F d hjulhus, senare snickeriverkstad. Uppfört 1769.

Turbinhuset. Uppfört 1876 och reparerat 1914.
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Hyttan. Uppförd 1889 och reparerad 1914. Tegel. Förr låg 
hyttan vid Sala sockenkyrka.

Pressverksbyggnaden. Uppförd 1879 som anrikningsverk. Re
parerades 1914.

Drottning Christinas lave. Byggd 1858 och reparerad 1918 över 
ett 1660 upptaget schakt. Fick sitt nuvarande utseende 1885.

Maskinhus vid Karl XI:s lave. Byggt i slutet på 1800-talet.

Gustaf lll. s lave. Laven står över Pumpschaktet, som började 
sänkas 1775 och hade från början ett djup av 50 famnar. 1832 
påbörjades en sänkning till 150 famnar. 1847 var vatten- 
uppfor dringsver ket klart. I schaktet insattes sedan elektriska 
pumpar.

Den gamla gruvstugan. Byggd under slutet på 1600-talet. Den 
fick i stort sitt nuvarande utseende 1750. Här hölls både guds
tjänster och rättegångar. Renoverad ut- och invändigt 1976-77. 
Här finns Sala Gruvmuseum.

Karl XI:s lave. Schaktet började sänkas 1670 och är med sin 
fortsättning Karl XTV Johans schakt gruvans djupaste med sina 
318 m.

Litteratur
G. A. Granström, Ur Sala gruvas historia.
Sala silvergruva, gruvmuseum, Sala Turisttrafikför- 
ening.
Bob Engelbrektsson, Sala silvergruva under fem sekler,
1972.
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GRUVOR I KOPPARBERGS LÄN

Vassbo
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DALARNA SOM GRUVDISTRIKT

Dalama har i alla tider varit ett av Sveriges 
viktigaste gruvområden. Idag finns inte mycket 
kvar av den en gång så blomstrande gruvdriften. 
Alla järnmalmsgruvor är nerlagda och det är en
dast sulfidmalmsgruvoma i Garpenberg som har 
någon framtid.

Den kulturhistoriskt viktigaste gruvan i Da
larna är Falu koppargruva. Den började brytas fór 
ca 1000 år sedan och nådde sin höjdpunkt på 1650- 
talet. Den var själva den ekonomiska grundvalen 
for stormaktstidens Sverige. Falun var då Sveri
ges näst största stad. Under 1900-talet har man 
mest brutit svavelkis. Malmen har nu tagit slut 
och gruvan lades ner 1992.

Efter Falun var Garpenberg stundtals Sveriges 
näst största koppargruva. Brytningen var med 
säkerhet igång redan på 1300-talet och pågår 
fortfarande. Idag är det dock zink och silver som är 
de viktigaste produkterna.

Koppar har även brutits med framgång vid 
Tomtebo i Stora Skedvi socken.

Silver har främst bmtits vid Öster och Väster 
Silvbergs gruvor. Öster Silvbergs gruvor ligger i 
Silvbergs socken i Säters kommun. Idag minner 
endast gruvhål fyllda med smaragdgrönt vatten 
och stora varphögar samt ett transformatorhus om 
den en gång så betydelsefulla gruvan. Väster 
Silvberg låg vid Stollberg. Ännu kan man se de 
väldiga tillmakade schakten med sina sotiga väg
gar uppe på bergkrönet. Silver har även brutits vid 
Lövåsen i Stora Skedvi socken samt vid Stigsbo i 
Husby socken.

Sulfidmalm har även brutits i hundratals min
dre gruvor, bl a i Vassbo och Guttusjön i Idre 
socken, i Saxberget, i Gränsgruvan, Svärdsjö- 
gruvan, Kalvbäcken, Eriksgruvoma, Storfalls- 
berget, Gruvbergsfaltet samti Fredrikssonsgruvan.

De äldsta järnmalmsgruvorna låg vid Vika
berg, nuvarande Intrånget. Den viktigaste tidiga 
järnmalmsgruvan var dock Bispberg, som ska
pade en h el bergsman sbygd och som utgj or de grun
den fór anläggandet av Hedemora, Dalarnas äldsta 
stad. Bispbergs malm var mycket ren och möjlig
gjorde produktion av mycket högklassiga jäm- 
kvaliteter, vilka i hög grad bidrog till Sveriges 
tidiga världsrykte som kvalitetsjärnsproducent.

Mellansveriges största järnmalmsfyndigheter 
ligger i södra Dalarna och framfor allt i Gränges
berg. Mycket av malmen hade dock så höga fosfor
halter att den inte gick att använda till järn
framställning. Det var forst i slutet av 1800-talet 
som man lärde sig att få bort fosforn och den stora 
utbyggnaden av Grängesberg kunde påbörjas. 
Grängesberg blev snart det i särklass största

gruvområdet söder om Lappland. Produktionen 
pågick ända till 1989.

Hela södra Dalarna är fullt av större eller 
mindre järnmalmsgruvor. Några av de större och 
mera kända är Idkerberget, Tuna Hästberg, Stoll
berg, Blötberget och Håksberg.

I Vintjäm finns en nyligen restaurerad donlä- 
gig lave samt den synnerligen intressanta gruvar
betarbostaden Solgruvegården. Miljön ingår i ett 
sammanhang där man kan folja malmen från 
gruvan till Ågs hytta och Korså smedja.

Men det har också funnits tusentals mindre 
gruvor i t ex Burängsberg, Nyberget, Hag- 
gruvefältet, Kärrgruvefältet, Forsbogruvan, 
Dalsbygruvan, Hällsjögruvan, Klenshyttegruvan, 
Väsmanfältet, Smältarmossen, Ickorbotten, 
Lekomberg, Gräsberg, Iviken, Sörvik och Gonäs.

Många gruvor har varit direkt knutna till olika 
bruk som t ex Rällingsberg till Långshyttan, 
Knapptjämsgruvan till Noms bruk och Hästhags- 
gruvan till Ulfshytte bruk.

Några gruvor har ett speciellt intresse. Flog
bergets gruvor ligger i Smedjebackens kommun 
och ingår i Ekomuseum Bergslagen. Genom en 
stollgång är gruvhålen avvattnade till 50 meters 
djup. Trappor har byggts så att man kan ta sig ner 
i gruvan och vandra i botten i de gamla dag
öppningarna. 1992 öppnades stollgången så att 
man nu även kan gå omkring i underjordsdelama.

I Tombo kan man gå in i gruvan och titta på den 
is som aldrig hinner smälta under sommaren.

I Bensåsen kan man gå in i den tillmakade 
Farfars ort.
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Gruvlave. Rödmålad oregelbunden träbyggnad med plåttak. Byggd 1889 över Wasaschaktet, som togs upp efter det stora gruvraset 
samma år. Tillbyggdes 1926 med sovringsverk. Schaktet har täckts med betongplatta. Taket förstördes av höststormarna 1988 och 
är i behov av omedelbara åtgärder.

BISPBERG
Säters socken och kommun 
Järnmalmsgruva

Bispberg liger ca 3 km nordöst om Säter.
Gruvan började brytas redan på medeltiden. 

1420 stadfäste Erik av Pommern de privilegier 
som ”Bitsberg” fått redan under drottning Mar
garetas dagar.

Först under Gustav Vasa kom brytning igång i 
större skala. Han insåg till fullo gruvans värde på 
grund av dess ovanligt rena malm och engagerade 
sig personligen i brytningen och tillät t ex fredlösa 
att arbeta i gruvan. Brytningen fick stor omfatt
ning och redan 1552 var det ont om skog runt om 
i trakten till tillmakningseldama i gruvan.

1609 byggdes den första vattenkonsten. 1637 
beslöts om byggandet av en ny vattenkonst.

1656 bedrevs drift i 7 schakt, upp till 43 meter 
djupa.

På grund av den dåligt kontrollerade bryt
ningen skedde flera större och mindre ras, bl a 
1591, 1602, 1620, 1632.

1674 skedde det stora ras som avslutade den 
mer aktiva perioden som påbörjades 1530.

1698 såldes gruvorna till privatpersoner, en 
renovering av konsten påböljades och 1700 sattes 
den igång. 1705 spolierades konstdammen av vår
floden.

1712 påbörjade byggandet av det nya huvud- 
uppfordringsschaktet Karl XII.
1738 tas det i bruk med hästvind.
1739-45 byggdes en ny konst med ny damm och ett 
hus byggdes runt konsthjulet.

1752 kunde ett hakspel tas i bruk.
1789 var det vattenbrist och man fick ta fram 

hästarna igen.
1794 började krut användas.

Kruthus. En liten vitputsad stenbyggnad med svart plåttak och 
järndörr.

Vid 1870-talets början byggdes ett spelhus med ett 
dubbelt gruvspel av Dormsjö Mekaniska Verk
stads tillverkning. Det drevs av två Schwang- 
krugturbiner via en 50 meter lång trätub. Det revs 
1924.

1876 bildades Bispbergs Aktiebolag.
Ras inträffade i gruvan många gånger under 

1700- och 1800-talen. 1770 skedde ett större ras 
och 1889 kom det stora ras som i stort sett formade 
dagens gruvöppning.

Efter raset byggdes det nuvarande Wasaschak
tet med sin lavbyggnad.
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Till vänster smedja. Stenbyggnad i en och en halv våning. Byggd 
under första halvan av 1800-talet. 1948 ombyggd till elektrisk 
verkstad.

Till höger virkesförråd. Byggt under första halvan av 1800- 
talet som förråd fór virke och timmer, framfęr allt till konst
gången. Tillbyggt med snickeri på 1860-talet. At norr och väster 
är byggnaden täckt med panel. At gården som bildas mot 
smedjan är byggnaden öppen. I förrådet ligger en lintrumma.

Naturvuxet vinkelstöd som bär upp taket till forrådet.

1958 moderniserades anrikningsverket.
1967 nedlades driften och 43 arbetare och 11 

tjänstemän avskedades.

Läget idag
Bispberg är en av Sveriges bäst bevarade och täta 
järngruvemiljöer. Från gruvepoken är de flesta 
byggnaderna be varade och härigenom kan man få 
en god bild både av gruvan som sådan, men också 
av livet i samhället med bostäder, herrgård, skola 
och järnvägsstation.

Här finns bl a gruvlave, ångmaskinhus, krut
hus, vändbrott, smedja och forråd. I samhället 
finns också en mängd bevarade äldre gruvar
betarbostäder, herrgård med gruvkontor och 
uthusbyggnader, järnvägsstation, skola m m.

Dessutom minner Storgruvans dagöppning, 
varphögar och diverse husgrunder om gruvepoken.

Delar av konstgången finns uppställd på Sä
ters hembygdsgård.

Angmaskinhus. Byggdes 1889 med en ångpanna på ca 50 kvm 
eldningsyta och två Bolinders liggande kolvångmaskiner om 
resp ca 18 och 45 hkr samt konstväxel för att hjälpa konst
gången. Huset användes också som spelhus fór Wasaschaktet 
och Cornelii schakt. Det är en oputsad tegelbyggnad med plåt
tak. Originalritning finns. Idag används huset som verkstad.

Man byggde också ångmaskinhuset for att hjälpa 
konstgången. Först 1921 upphörde helt använ
dandet av konstgången.

1926 stod träbyggnaden fór ett nytt sovrings- 
verk klar. Det tillbyggdes 1930 for krossning av 
gråberg.

1938 byggdes ett anrikningsverk. Man byggde 
också ett kross- och sovringsverk fór utvinning av 
anrikningsmalm ur de gamla varphögarna.

Vändbrottshus. Byggnad för att skydda ett vändbrott till stång
gången. Den är byggd ca 1869 och originalritning finns. Huset 
är en stolpkonstruktion klädd med lockpanel och med spåntak. 
1 väggen syns hål där stånggången gick in och ut.

X
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c_\ ca Herrgård

Gru vkontor

Smedja

Verkslider
Ångmaskinh

Virkesförråd

Krutfu

Förråd

Gruvlave

Manskapsmäss

Vändbrottshus

Herrgården.

Förrådsbyggnad vid laven. Äldre rödfärgad träbyggnad i en 
våning med tegeltak. 1952 utökades förrådet med den gamla 
borrsmedjan.

Verkslider. Områdets troligen äldsta byggnad, byggd någon 
gång mellan 1762 och 1811. Timmerbyggnad i en våning med 
tegeltak på en källarvåning av sten.

Av gruvbebyggelsen är endast anrikningsverket 
och maskinhuset rivna.

Bispbergs gruvbebyggel se har q-märkts i detalj
plan.

Bispberg har klassats som riksintresse i den 
fysiska riksplaneringen.

Gruvans arkivhandlingar är överförda till läns
arkivet i H åk sberg.

Litteratur
G. Lindroth, Anteckningar ur Bispbergs malmfälts his
toria, 1926.
Säters stad och socken 1759.
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BLOTBERGET
Ludvika stad och kommun 
Järnmalmsgruva

Blötberget ligger ca 8 km väster om Ludvika.
”Främkiärrsgrufvorna” nämns i 1644 års Berg- 

verksrelation som upptäckta 1640. Blötberget 
omtalas första gången år 1768. 1815 skedde den 
första utmålstilldelningen.

Gruvan var tidvis förbjuden, pga av malmens 
höga fosforhalt, som gav kallbräckt järn.

1891 bearbetades Kogruvan. 1895-97 arbetades 
i Nya Flygruvan. Före år 1900 hade från hela 
Blötbergsfältet erhållits 32.405 ton malm.

1900 bildades BergverksaktiebolagetVulcanus 
som övertog driften. Man införskaffade en loko
mobil och satte upp ett nytt gruvspel.

1901 drogs elektricitet fram från Ludvika och 
tre mindre el-motorer monterades i maskinhuset. 
Ett nytt maskinhus med konst och spel byggdes för 
Vulcanussch aktet.

1902 byggdes ett mekaniskt anrikningsverk. 
1904 uppsattes nya kompressorer.

1917 byggdes ett nytt anrikningsverk.
1936 inbyggdes ett nytt bergsspel vid Vulca- 

nusschaktet.
1938 brann sovringsverket ner och ett nytt 

byggdes.
1942 påbörjades sänkningen av centralschak

tet.
1946 inköptes Vulcanus av Stora Kopparberg 

Bergslags AB, som redan 1897 hade börjat köpa 
upp utmål i området.

1946-51 byggdes gruvstuga med förmanskon- 
tor, verkstad och förråd och 65 m hög lave med 
sovrings- och anrikningsverk.

Blötbergethar verkligen gjort skäl för sitt namn, 
vattenundanhållningen har alltid varit ett stort 
problem, och ända fram mot det senaste sekelskif

tet hände det ibland att brytningen i en del av 
gruvorna måste stoppa på grund av för starkt 
vattenflöde. 1956-61 var man tvungen att genom
föra en vattenreglering, där man skapade nya 
sträckningar på Gonäsån och en del mindre bäckar.

1956 byggdes ett makadamverk vid Vulcanus- 
schaktet som kläddes in med trä.

1960-61 byggdes den befintliga laven och ma
skinhuset vid Vulcanus schakt.

Gr uv lave vid Vulcanus schakt. Schakt togs upp i början på 1900- 
talet. 1955 bestämdes att det bara skulle användas som material 
och gråbergsschakt. 1960-61 byggdes den nuvarande 24,7 me
ter höga laven som den näst sista trälaven i Sverige. 1965 lades 
Vulcanusdelen av gruvan ner. 1972 började schaktet användas 
fór att blåsa ner friskluft. För den skull monterades oljeeldade 
pannor inne i laven. Byggnaden är i gott skick och klädd med 
brunmålad panel.

Ak SkolmAsl1.
12.

3.
4.

Vulcanus schakt 
Fraenkels schakt 
Det gamla maskinhuset till Vulcanusschaktet 
Maskinhus till Fraenkels schakt



1965 lades Vulcanusdelen av gruvan ner och året 
därpå revs där borrsmedjan, den gamla verksta
den och en del förråd. Plåtforrådet flyttades till 
den nya anläggningen.

1976—77 skedde en radikal försämring av världs- 
marknadslägetför svensk järnmalm och 1979 lade 
man ner driften i Blötberget efter 78 års oavbruten 
verksamhet. Då hade sammanlagt 18.760.306 ton 
malmhaltigt berg brutits.

Genom ett riksdagsbelut 1979 bestämdes att 
Blötberget skulle vara en beredskapsgruva och att 
produktionen skulle kunna upptas igen med 3 
månaders varsel.

1982 övertog NSG gruvrättigh etern a.

Läget idag
Blötberget är ett välbevarat gruvsamhälle med 
både gruvbyggnader och bostäder från olika epo
ker. Vulcanuslaven är dessutom speciellt intres
sant, eftersom det är en trälave byggd så sent som 
på 1960-talet. I maskinhuset finns maskinerna 
kvar. Den höga betonglaven kan ses vida över 
bygden och har ett mycket stort värde som symbol 
for gruvverksamheten i bygden. Byggnaden an
vänds idag som mekanisk verkstad. Den gamla 
gruvstugan från 1950-talet används idag av ett 
foretag somhandlarmedbegagnadgru vutrustning.

Nya verket. Lave sammanbyggd med sovrings- och anrik
ningsverk. Byggd av betong omkring 1950.1961 modernisera
des anrikningsverket. 1975 ombyggdes schaktet och bergsspelet. 
Används idag som mekanisk verkstad. I toppen av laven sitter 
fortfarande gruvspelet kvar.

Maskinhus till Fraenkels schakt.

Utläst ningsbanor.

Här finns också utlastningsbanor av betong på 
betongpelare, äldre maskinhus till Fraenkels 
schakt, laboratorium, äldre maskinhus till Vul- 
canus schakt och ett gammalt gruvkontor. Även 
dagöppningar, varphögar, verkstäder, forråd, bo
städer minner om gruvepoken.

Utfraktsbanor

Anrikningsverk
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1. Befintligt vändbrott
2. Befintligt maskinhus

BURÄNGSBERG
Grangärde socken i Ludvika kommun 
J ämmalmsgruva

Burängsberg ligger 5 km väster om Sunnansjö 
längs vägen mot Filipstad.

Burängsbergsfältet har brutits sedan 1600-ta- 
lets början. I slutet av 1600-talet levererades malm 
till Norså samt Norhyttan, Västansjö och Abäck. 
Stora Kopparbergs Bergslag har varit intressent i 
gruvorna sedan privilegierna för Löfsjö bruk.

”De förenade utmålens gruvor” tilldelades 1807 
sex skilda utmål, som 1839 förenades till ett enda.

Ett äldre ångmaskinshus finns kvar. Ångmaskinen användesfrån 
början för att driva den gamla stånggången.

Ett mycket väl bevarat vändbrott finns kvar efter en äldre 
gruvkonst.

1866 installerades en ångmaskin av Bolinders 
tillverkning med två spel. Den eldades med ved 
från gruvskogen.

Efter vi lo stånd togs gruvan upp igen av Bergs
laget allena 1873.

1901 byggdes en linbana till Norhytte masugn 
och därifrån vidare till sjön Väsman av AB Lud- 
vikaBruksegare.

1902 rapporterades att maskineriet var över
an strängt på grun d av det stora gruvdjupet. 1903- 
1904 uppsattes därför en torvgasmotor från 
Gebrueder Körtning på 60 hkr. Den drev tre gruv
spel och en pump.
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Då konststänger och vinkelbrott alltför ofta gick 
sönder nedlades driften 1907. 1858-1907 hade 
247.700 ton malm tagits tillvara.

En elektrisk undersökning gjordes 1919, men 
ingen malm verkade finnas, varför gruvan sona
des 1928.

Nya magnetiska detaljmätningar utfördes 1955, 
vilket ledde till att man 1961 började med en ny 
schaktsänkning. 1964 hade man kommit till 327 
meters djup. Malmåtkomsten var dock ringa, var
för driften lades ner igen 1966. 1974-76 tillvara
togs all gammal varp till en kvantitet av 66.400 
ton.

1978 såldes gruvorna till AB Doman, 1979 till 
SSAB och 1982 till NSG.

Utmålen sonades 1987.

Läget idag
Burängsbergs gruvor ligger inbäddade i grönska 
strax söder om landsvägen. Endast ett tjugotal 
vattenfyllda mindre gruvhål, mindre varphögar 
och några byggnader minner om den gamla gruv
epoken. Här finns en lave av gruvcirkustyp. In
tressantast är ett ångmaskinhus med ett intillig
gande vändbrott. Denna tydliga koppling mellan 
ångmaskinhuset och stånggång via vändbrott är 
teknikhistoriskt mycket intressant och finns an
nars bara vid Oscarsgruvan i Kantorp i Söder
manland.

Miljön saknar som helhet större kulturhisto
riskt värde.

Gruvlave. Från provbrytningen på 1960-talet finns gruvlaven 
kvar. Den är av "gruvcirkus"-typ och är en ca 10 meter hög 
järnkonstruktion.

De förenade utmćlen 
18g 39

Vänd brott

Ångmaskinhus
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FALUN
Falu socken och kommun 
Sulfidmalmsgruva

Falu gruva, Stora Kopparberget eller Tiskasjö- 
berget, som det ursprungliga namnet löd, började 
troligen brytas av bönder från Torsång och Stora 
Tuna någon gång under tidig medeltid. 1288 
omnämns gruvan första gången i ett brev, då 
biskopen Peder i Västerås bytte till sig en åttondel 
av gruvan. 1347 fick gruvan sina första bevarade 
privilegier.

1503 klagade menige man på fogden i Falun och 
meddelade att gruvan låg öde.

1506 rensades gruvan och 1507 var verksamhe
ten igång igen.

Gustav Vasa hade stort intresse av Falu gruva 
och han lät anlägga ett kron obruk i Falun.

1552-56 arbetade man fór att länsa gruvan och 
återuppta driften. Därför byggdes en vattenkonst, 
ett pipepungsverk — det första i Sverige.

1554 byggdes en hästdriven vattenvind.
1566 var gruvan igång igen och då hade man 

även satt igång ett svavelbruk.
1572 byggdes en andra vattenkonst som brann 

1580, lagades 1581 och brann på nytt 1582. Under 
1570-talet byggdes även en tredje vattenkonst.

1580-87 hade kronan inköpsmonopol på kop
paren.

Det mest expansiva skedet i gruvans historia 
uppnåddes i mitten av 1600-talet och gruvan var 
då Sveriges i särklass största exportinkomstkälla

och Falun var Sveriges näst största stad. År 1650 
uppnåddes gruvans genom tiderna största pro
duktion om 3.089 ton råkoppar.

Berget var fullt av gångar och hålrum och stora 
ras inträffade ofta. År 1687 skedde de två stora ras 
som bildade Stora Stöten genom att Skeppsstöten, 
Blankstöten och Bondestöten störtade samman. 
Raset innebar att många byggnationer förstördes, 
men den innebar också att mängder av koppar
malm blottlädes i rasmassoma.

Arbetet var mycket farligt och under exem
pelvis åren 1686-90 dödades 54 gruvdrängar. Än
korna fick tillstånd att öppna krog och i Falun 
fanns stundtals uppåt 200 krogar.

1709 byggdes en ny konst i Karl XI:s schakt. 
Den gick till 1736 då den förstördes av ras. 1738 
byggdes Wredekonsten i Wredeschaktet. 1751 bygg
des Fredriks vattenkonst.

1729 gjordes de första försöken med krutspräng
ning. 1736 förbj ödskrutetpå grun d av olycksrisken, 
men redan året därpå blev det tillåtet igen. Ännu 
1856 förekom tillmakning i hårdmalmsrummen. 
1873 ersattes krutet med dynamit.

1788 byggdes ett silververk där även guld ut
vanns.

Under senare delen av 1700-talet, då den världs
berömde svenske kemisten Johan Gottlieb Gahn 
var verksam vid Stora Kopparberget, började 
kopparhanteringen kompletteras med nya verk
samhetsgrenar och en kemisk industri växte fram. 
1764 gjordes de första försöken med Falu rödfärg. 
Andra produkter var svavel, ättika och vitriol.
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1788 beslutades om ett silverbruks inrättande i 
Falun. 1790 erhölls privilegier for ett ”Gustaf III:s 
Silfververk”.

Till 1789 användes läderlinor i gruvan. Till en 
sådan åtgick 200 oxhudar. Oxarna drevs till Falun 
och slaktades och gav på så sätt upphov till Falu
korven. Sedan började man använda linor av 
hampa. I början av 1800-talet övergick man till 
järnlänkslinor. 1835 började man i Falun som 
första ort i Sverige att tillverka järn trådslinor.

Skrädhus uppfördes forst 1796 vid alla schakt 
med hårdmalm. 1808 infördes plockvaskning, 
sållsättning samt vaskning på stosshärdar av 
hårdmalmssyltan. 1812 infördes stampverk for 
mellanprodukten från stosshärdarna. Efter 1845 
var vaskeriet nedlagt.

1833 inträffade ett betydande ras och 1876 
skedde det sista stora raset. 1840 byggdes Sveriges 
första linbana i Falun.

På 1860-talet bildades Stora Kopparbergs 
Bergslags AB och den gamla bergsmannaorga- 
nisationen upphörde.

Den ”torra” smältprocessen ersattes 1869 av ett 
större anrikningsverk på den våta vägen. Detta 
gick dåligt och ombyggdes 1872 till ett extrak- 
tionsverk med klorerande röstning, läkning och 
fällning på järn.

1905 lades extraktion sverket ner och man upp
förde en kopparhytta i stället, som nedlades 1918.

1879 började luftdrivna borrar användas.
1881 hittades gediget guld och gruvan fick ett nytt 
uppsving. 1884 uppfördes den nuvarande silverhyt
tan vid Ostanforsån av slaggtegel.
Hyttan var igång till 1920.

1904 byggde man ett krosshus.
Svavelkis användes redan på 1700-talet for 

produktion av svavel. Under 1830-talet blev 
svavelkisen en nödvändigbeståndsdel i slaggbruket 
fór kopparproduktion. Sedan 1904 är svavelkis 
den viktigaste produkten i gruvan.

En mindre svavelsyrefabrik hade byggts redan 
på 1860-talet av sambruksbolaget. 1910 byggdes 
en ny svavelsyrefabrik.

1925 byggdes en hydraulisk kompressor som 
den andra i Sverige.

1966 måste gruvområdet utvidgas och en mängd 
byggnader vid gruvans kant revs eller flyttades.

1969 flyttades gruvkontoret till Oscars gruv- 
stuga.

1976 brann rödfärgshyttan och en ny byggdes 
upp.

1992 lades gruvan ner då malmen tagit slut.

Läget idag
F alun är Sveriges bäst bevarade gruvmilj ö och har 
även ett internationellt intresse. Här finns den 
mäktiga dagöppningen Stora Stöten och mängder 
av äldre byggnader. Av dessa är de främsta två 
äldre lavar, två hjulhus med bevarade vattenhjul 
(varav det ena är det enda bevarade dubbelver

kande i Sverige), Sveriges enda bevarade linslageri, 
Sveriges enda bevarade vaskverk, anfarten, gruv- 
stugan, konstmästargården och Husmans pivot. 
Här finns också den moderna anläggningen samt 
mängder av förråd, verkstäder, kontor, bostäder 
osv.
Även i själva staden minner mycket om gruwerk 
samheten. Här finns äldre bevarade gruvarbetarbo
städer i stadsdelarna Elsborg, Östanfors och Gamla 
Herrgården. Här finns även ett rödfärgsverk från 
1976, svavelsyrafabrik från 1910, silverhytta från 
1884, vitriolverk från 1917, zinkhytta m m.

I centrum ligger en kopparvågsbyggnad från 
1774-75 samt huvudkontor från 1766.

Gruvmiljön är lätt tillgänglig genom besöks- 
gruva, gruvmuseum, utsiktspaviljong och skylt
ning.

Litteratur
Jernkontorets Annaler 1922.
Sven Tunberg, Stora Kopparbergs historia, Uppsala 
1922.
O Naucler, Stora Kopparbergs gruva och kopparverk, 
Uppsala 1941.
Sten Lindrot, Gruvbrytning och kopparhantering vid 
Stora Kopparberget 1 och II, Uppsala 1955.
Karl Erik Forslund, Falu gruva och Stora Kopparbergs 
Bergslag, Stockholm 1936.

Konung Adolf Fredriks lave. Byggd 1855. Flyttad 75 m åt väster 
till sin nuvarande plats 1966.
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Creutz lave. Före 1852 fanns inga lavbyggnader. Detta år 
byggdes Creutz lave för att skydda pumparna och gruvan från 
frost. Försöket slog sä väl ut att man 1854-55 byggde lavar även 
över Ambrus, Adolf Fredriks, Carl Johans och Fredriks schakt. 
Creutz schakt började sänkas i mitten på 1600-talet och använ
des ända till 1916.1 det 208 meter djupa schaktet timrades en 
trävägg för att skydda pumpställningarna. Detta är Sveriges och 
kanske världens högsta träkonstruktion. 1 laven finns de översta 
pumpstockarna bevarade med pumpstänger och vinkelbrott till 
konstgången. I rännan från pumparna finns ett mindre vatten
hjul, som förr drev en klocka i lavens topp, som genom sitt 
klämtande visade att pumparna var igång.

Linslageri. 1835 uppsattes en mindre linslagareverkstad för 
stållinor i Falun som den första i Sverige. Den flyttade flera 
gånger tills den hamnade i det aktuella huset. Produktionen 
nedlades 1910.1 byggnaden finns ett flertal linmaskiner av trä 
bevarade för olika slag av linor. Byggnaden är den enda 
bevarade i sitt slag i Sverige.

Creutz spelhus. Byggt 1845. Det dubbelverkande vattenhjulet är 
14 meter i diameter och är det enda bevarade i Sverige. Spel- 
linorna spolades upp på koniska kar av järn på sidorna av hjulet. 
Den koniska formen motiverades av en önskan att utnyttja den 
tillgängliga kraften på bästa sätt och kompensera för den utrul
lade linans ökande vikt vid ökande djup. Högt upp under taket 
finns en liten kammare med kamin där spelstyraren höll till. 
Genom linor kunde spelstyraren få signaler från gruvan och 
växla riktning på vattenhjulet eller få det att stå stilla.

<r

Husmans pivot. Sedan järnlinor börjat användas 1835, konst
ruerade Husman en pivot 1845, där linorna från Creutz spelhus 
kunde växlas, så att fyra schakt kunde betjänas. Härigenom 
kunde höstvindarna tas bort.

Creutz hjulhus. Byggt 1845 och ombyggt på 1880-talet. Vatten
hjulet har en diameter om 15 m och drev pumparna i Creutz 
schakt.
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Anfarten. Gråmålad träbyggnad som byggdes 1812 över det 
1800-12 anlagda Anfartsschaktet. Här gick arbetarna ner i 
gruvan och en vakt satt här för att se till att inga obehöriga gick 
ner i gruvan. Här brann även en evig eld där arbetarna kunde 
tända sina bloss för att lysa med nere i gruvan. 1845 byggdes 
flyglarna till där arbetarna kunde ha sina arbetskläder. Flyttad 
på 1960-talet. Används idag som nergång till den 1968 iord
ningställda turistgruvan.

Anrikningsverket. 1927 byggdes del nuvarande anrikningsver
ket. 1954 påbörjades en ombyggnad av krossverket. Det moder
niserades 1976 och 1988. Idag är det en datorstyrd anläggning 
där den inkommande malmen krossas genom autogenmalning, 
skiljs från gråberg via ett skakbord och delas upp i bly slig, zink
slig och svavelkis genom flotation.

110



Konstmästaregården. Uppförd 1703-04 och ombyggd 1870. 
1955 flyttades den. Sedan 1916 används byggnaden som kontor.

Barnarbetare vid vaskverket. Ur Dalarnas museums arkiv.

Interiör från vaskverket.

Fredriks hjulhus. Byggt 1853 och ombyggt 1891. Rivet och 
uppfört på sin nuvarande plats 1967.

Museet. På 1600-talet uppfördes ett gruvkontor vid gruvan. 
Sedan 1922 inryms Stora Kopparbergs museum i byggnaden. På 
1960-talet blev det aktuellt att utöka gruvans område, och då 
byggnaden inte kunde flyttas ny uppfördes den i enlighet med de 
ursprungliga ritningarna ca 100 m österut.

Vaskverk. Rödmålad träbyggnad vid Creutz lave innehållande 
ett remdrivet vaskverk med bevarade maskiner. Det är det enda 
bevarade i Sverige. Används idag som utställningslokalför Falu 
rödfärg.

Oscars lave. Oscars schakt började drivas 1904 som gruvans nya 
huvudschakt. 1940 sattes ett nytt gruvspel upp. Den gamla 
trälaven revs 1966 och en lägre provisorisk lave uppfördes. Den 
nuvarande 40 m höga laven är från 1970.
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FORSBO
Stora Skedvi socken i Säters kommun 
J ämmalmsgruva

Laven.

Forsbo gruva ligger ca 8 km nordost om Säter.
Gruvdriften i Forsbo igångsattes av Ställ- 

bergsbolagen 1950 efter ett omfattande undersök
ningsarbete. Man flyttade Sundsgru vans lave hit 
och uppförde ett maskinhus och en gruvstuga med 
kontor.

1952 brann gruvstugan och en ny uppfördes.
1953 byggdes en ny lave av betong samt ett 

maskinhus med ett spel från Ställberg.
1956 byggdes ett nytt krosshus med fickor för 

malm och gråberg i anslutning till laven. Mellan 
krosshus och verk byggdes en utjämningsficka. 
Sovringsverket byggdes ut.

1956-57 byggdes en ny gruvstuga med lager- 
och kontorslokaler.

1957 uppfördes en ny verkstadslokal i plåt.
1961 byggdes ett nytt maskinhus.
1963 påbörjades en ombyggnad av sovrings- 

verket till enbart sligproduktion.
1971 lades driften ner.
Utmålen sonades 1975-77.

Läget idag
Idag finns endast gruvlaven från 1953 och gruvstu
gan från 1957 kvar.

Laven har blivit bilverkstad och gruvstugan 
bostad.

Miljön är relativt anonym och saknar större 
kulturhistoriskt värde.

1. Laven I 1
2. Gruvstugan i
3. Det rivna anrikningsverket

c
■-T3™,
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GARPENBERG
Garpenbergs socken i Hedemora kommun 
Sulfidmalmsgruva

Garpenberg ligger 15 km nordost om Hedemora.

Mot
Kloster

Intrånget

DAMMSJÖNt

Mot' x* 
Hedemora

Mot
Horndal

GRUVSIOY

1. Garpenbergsgruvan
2. Garpenberg Norra _
3. Smältarmossen
4. Ryllshyttan
5. Kalkbrott

Enligt Hülphers skulle Västeråsbiskopen Israel 
Erlandsson Engel, som dog 1332, ha ägt detta 
bergverk. Detta bygger dock på falska källor, var
för den första urkunden som tar upp Garpenberg 
är från 1402.

1486 nämns i ett fastebrev att Garpenberg var 
ett kronans berg.

1509 meddelas att det var illa ställt med gru
vorna.

Gustav V asa uppmuntrade gruvan s upptagan de 
och påböljade 1553 statlig verksamhet. 1563 prova
des silversmältning vid Garpenberg. 1579 lades 
gruvan ner.

1601 återupptog Carl IX brytningen och den 
första konstgången (till Latvinds- och Lasses- 
gruvan) byggdes. I 1624 års relation nämns 
Latvinds-, Bergmans-, Gunnars-, Biskops-, Knekte- 
, Helge Torsdags-, Skärbergs-, Sölf-, och Stora och 
Lilla Rödegruvorna.

1638 upphörde bergmännens gruvbrytning och 
gruvorna övertogs av den Funckska släkten och en 
ny uppgång i gruvdriften inleddes. Man hade väl
diga problem med vatten och 1639 påböijades en 
ny 946 meter lång konst som blev klar 1641. 1640

nämns ett större ras.
Den äldsta gruvkartan är från 1658 och visar 
Junkargruvan och Stor gruvan. 1661 skedde en 
otäck olycka, då 11 man ihjälosades av rök från 
tillmakningen. Och ju längre ner man kom desto 
svårare blev det med tillmakningen. I Biskops- 
gruvan har tillmakning skett ner till 263 meters 
djup. Från 1666 finns en översiktskarta över 
Garpenberg. Gruvkartor finns också från 1687, 
1695 och 1698.

1724 tog man hit gruvarbetare från sachsiska 
bergverk och gjorde försök med krutsprängning.

1733 lades brytningen ner i Lilla Biskopsgru- 
van.

1773 gick gruvan i konkurs. 1848 upphörde all 
brytning.

1852 bildades Garpenbergs Bruks Aktie Bolag. 
Detta bolag gick i konkurs 1867 och driften över
togs av Garpenbergs Grufbolag, som i sin tur 
ombildades 1877 till Ryllshytte Grufaktiebolag, 
Stora Långviks Grufaktiebolag samt Lilla Lång
viks Grufaktiebolag. 1878 lades kopparsmält
ningen och Överbergets gruvor ner. 1890 övertog 
Garpenbergs Aktiebolag äganderätten.

I böljan på 1900-talet blev det åter brytning. 
1905 byggdes en ny kopparhytta, men på grund av 
dåliga världsmarknadspriser lades driften ner 
1911. 1907 byggdes kraftledning till Ryllshyttan 
och Koppargruvorna från Näs.

1919-21 byggdes ett nytt centralschakt. 1925- 
1926 byggdes ny lave, spelhus, krosshus, smedja 
samt anrikningsverk för flotation av kom
plexmalmer. Dessutom byggdes järnväg.

1928 byggdes en ny gruvstuga med omkläd- 
ning, tvättrum, matsal och förman skontor.

t
4

Gruvkapellet.

Anrikningsverket byggdes ut 1931.
1942 inträffade ett svårt ras och inför hotet från 

sjön torrlädes 1943 norra delen av Dammsjön.
1950-53 byggdes den nuvarande anläggningen 

med lave och anrikningsverk.
1957 byggdes den gamla gruvmässen om till 

Folkets hus. Sligfickorna vid anrikningsverket 
byggdes in. Den gamla gruvstugan byggdes om till 
borrkämearkiv i källarvåningen samt 11 stycken
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Gruvanläggningen.

ungkarlsrum i övre våningen.
1960 tillbyggdes den mekaniska verkstaden. 

Man byggde också en krosstation for främmande 
malm.

1970-71 byggdes den nya anläggningen Gar- 
penberg Norra ett par kilometer norr om den 
gamla, med gruvgård, gruvstuga och lave med 
bergfickor.

1975-76 tillbyggdes gruvstugan i Garpenberg 
Norra.

Läget idag
Gruvan är fortfarande i drift. Stora varphögar och 
ett flertal dagöppningar minner om att gruvdrif
ten här har pågått länge. De äldre gruvanlägg
ningarna är dock rivna.

Området som helhet med koppling till kop
parhyttor och herrgårdsanläggning har ett stort 
kulturhistoriskt intresse.

Av speciellt intresse är det gamla gruvkapellet 
som ligger på varphögarna. Det är det enda beva
rade i Sverige. Här hölls forr andakt innan gruvar
betarna gick ner i gruvan. Här fanns också ett 
gruvkontor där avlöning utbetalades. På övervå
ningen har ett gruvmuseum inrättats. Nyckel kan 
lånas på gruvkontoret.

Kapellet är klassat som byggnadsminne.

Litteratur
Oliver Haglund, Garpenbergs socken i Dalarna, 1914. 
Sam Rönnegård, Hedemora bergslag, 1957. Gruvstuga, malmficka och gruvcirkus vid Garpenberg Norra.
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GRÄNGESBERG
Grangärde socken i Ludvika kommun 
Järnmalmsgruva

Grängesbergs gruvors ålder är okänd. Den första 
brytningen var helt osystematisk och bestod i att 
ett stort antal hyttelag hade var sitt lilla dagbrott 
i den lättast åtkomliga norra delen av Exportfältet.

I den äldsta skriftliga urkunden om Gränges
berg uppmanar Johan III sin fogde i Dalarnas 
Västra Bergslag att hålla noga uppsikt, så att inte 
för mycket malm från ”Gränie Nyberget” använ
des i hyttorna i trakten. I stort sett fick högst 1/5 av 
beskickningen i hyttorna bestå av malm från det 
egentliga Grange sbergsfaltet, om tackj ärnet skulle 
användas till stålframställning. På grund av mal
mens höga fosforhalt blev det annars kallbräckt 
stål. Genom att malmen var lättbruten — den gick 
enligt vittnesmål av bl a Linné upp som klippor ur 
jorden - och var mycket järnrik, så var det en i 
förhållande till järninnehållet mycket billig malm. 
Detta lockade hyttägarna att blanda i för mycket 
därav, med ty åtföljande konfiskering vid de kon
troller av stångjärnet som företogs före exporten i 
enlighet med Järnvräkeriplakatet. Tidvis rådde t 
o m helt forbud for malmens användning, vilket 
dock ej alltid åtlyddes.

År 1677 fick Grängesberg sin första fasta befolk
ning. Tidigare hade man bara vistats där under 
brytningssäsongen. Först i mitten av 1700-talet 
böijade man bryta gruvorna året om.

I och med attmalmen var såbilliglönade det sig 
att frakta den förhållandevis långa sträckor, upp 
till 50 km. I mitten på 1800-talet hade man kommit 
därhän att det inte längre gick att uppbringa 
tillräckligt med körare och hästar för malm- 
transportema. Praktiskt taget all malm måste 
forslas från gruvorna till hyttorna på vinterfore. 
Landsvägarna var dåliga och vagnarna likaså. 
Lasten i malmslädama uppgick till 300-350 kg. 
Man värvade körare och hästar ända uppifrån 
Siljanstrakterna, och inkvarteringen av både djur 
och människor var svår att lösa.

En rallbana, Grängesberg-SödraHörkens Järn
väg, byggdes därför från nuvarande Gränges- 
bergsviken i S Hörken upp till malmfältet, där den 
delade sig i en sydlig gren ut till Ivarrännan i 
Lombergsfältet och en nordlig gren till Risbergs- 
fältet. Den blev klar 1853. De lastade vagnarna 
fick rulla ner fór den jämnt sluttande banan, medan 
tomvagnama fick dras upp av hästar. Samtidigt 
byggdes en kanal mellan Hörkensjöama vid Silver
höjden. Nere vid ”Grängesbergs Hamn” lastades 
malmen över från rallvagnama till pråmar och 
skutor fór vidare färd till lastageplatser vid olika 
hyttor. Totalt uppges inte mindre än 200 hästar ha 
sparats in på nämnda transportanläggningar. 
Bortfrakten från gruvorna kunde också ske under 
en längre tid av året, inte bara på vintern.

I och med uppfinnandet 1878 av den basiska farsk- 
ningsmetoden, den s k Thomas-processen, fick 
Grängesberg sitt egentliga genombrott, då man nu 
kunde få ordentlig avsättning for den fosforrika 
malmen och samhället växte snabbt.

1883 bildades på initiativ av den engelske finan s- 
mannen Sir Emest Cassel Grängesbergs Grufve 
Aktiebolag, som inköpte eller arrenderade större 
delen av gruvfältet och igångsatte brytning i stor 
skala. I norr ägde Stora Kopparbergs Bergslag AB 
gruvorna i Risbergsfaltet.

År 1892 bildades Grängesbergs Gemensamma 
Förvaltning, till vilken gruvorna inom faltet anslöts. 
Gruvdriften övertogs år 1896 av det då bildade 
Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund, vil
ket bolag ursprungligen bildades för att samman
sluta Grängesbergs gruvor och järnvägsförbindel
serna därifrån till Oxelösund.

I norra delen av faltet drogs järnvägen direkt in 
i gruvan genom en stoll med maximalt 40 m 
malmtak. Brytningen underlättades betydligt då 
nitroglycerinet och sedermera dynamiten kom till 
användning vid ”skjutningarna”. Fr o m 1890 
tillverkades dynamiten i en egen fabrik, AB 
Express-Dynamit.

1898 kom de första borrmaskinerna, men hand
lastningen ersattes av maskinlastning först på 
1940-talet.

Då gruvorna ligger på toppen av ett berg, har 
det alltid varit problem att utnyttja vattenkraften 
till gruvdriften. En mängd kanaler har byggts i 
terrängen fór att samla ihop vattnet och föra det 
närmare gruvorna. Trots dettahar stånggångamas 
längd varit omkring 7 km. Ända till 1930-talet 
fanns ett konsthjul vid Lomberget.

Elkraftens införande blev av stor betydelse för 
utvecklingen av gruvdriften. Från början produce
rades elkraft i blygsam skala i ångdrivna genera
torer, men 1893 togs världens på sitt sätt första 
kraftstation för trefas växelström i bruk, nämligen 
Hällsjöns vattenkraftsstation på 400 hkr.

Genom den billiga elkraften kunde rikligbelys
ning erhållas även underjord, dit brytningen mer 
och mer förlädes efter sekelskiftet. Man kunde få 
pålitliga kraftkällor fór luftkomprimeringen till

Hjulaxeln till det nedbrunna vattenhjulet vid Lomber g.
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borrmaskinerna och man kunde få en enkel, effek
tiv och miljövänlig utfrakt genom eldrivna tåg.

Efter Hällsjön följde i rask takt Enkullens nu
mera nedlagda kraftstation 1898 (145 hkr), 1899 
Lembo på 800 hkr och 1911 Sveriges första under
jordiska vattenkraftstation vid Mockfjärd i Väster
dalälven på 18.000 kW. 1953 togs Lindbyn i drift. 
De två senare byggdes tillsammans med Stora 
Kopparberg.

1927-28 byggde Stora Kopparbergs AB anlägg
ningen Höga visan med lave, sovringsverk, anrik
ningsverk, förråd, verkstad och maskinhus.

1941 togs de nya anläggningarna med Central
schaktet och gruvstugan i drift och all drift flytta
des över till den västra sidan om gruvan.

Samtidigt med omläggningen av industriom
rådet skedde en betydande omdaning av sam
hället. På grund av gruvan s för skjutning mot öster 
måste såväl järnväg som landsväg flyttas, och 
järnvägen lades upp på de nuvarande höga ban
karna i stället för att som tidigare delvis ha gått i 
en ränna igenom samhället. De karakteristiska 
välvda viadukterna kom då till.

Centralschaktet.
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Jakobinalaven.

Landsvägen lades på en bank över Grängesbergs- 
tjäm, som for övrigt snart helt fylldes med slam fór 
att inte vattnet skulle slippa ner i gruvan.

1942 övertog TGOJ hela förvaltningen efter 
Grängesbergs Gemensamma Förvaltning.

1942 byggdes en ny grindstuga.
1946 byggdes en anläggning där man urlakar 

malmen med syra, A 10-verket.
1947 togs Jakobinasch aktet i bruk.
1948 var en ny gruvstuga vid Risbergsgruvan 

klar.
1949 byggdes en ny laboratoriebyggnad vid 

Centralschaktet. Gruv stugan byggdes till.
1954—58 byggde Bergslaget en ny anläggning i 

Risbergsfaltet med lave, verkstad med förråd, 
krossverk och anrikningsverk.

1957 ersatte i södra verket en sjunk-flytan- 
läggning enligt Stripamodellen de gamla sätt- 
maskinema.

1968 fattades ett beslut om att bygga ett klinker- 
pelletsverk inom Lombergsområdet.

1973 lades syralakningen ner.
1981-82 byggdes en anläggning fór granule

ring av slig.
Totalt har sedan gruvbrytningens början på 

1500-talet producerats 100 miljoner ton malm i 
Grängesbergs Exportfält (inklusive Ormbergs- 
gruvoma).

Anrikningsverket.

Under samma tid har minst ytterligare 50 miljoner 
ton gråberg brutits.
1989 lades gruvdriften ner.

Läget idag
Grängesberg var Bergslagens i särklass största 
gruva. Eftersom nedläggningen nyligen är genom
förd är gruvanläggningarna fortfarande bevarade. 
Ett kommunalt bolag arbetar fór att fylla de gamla 
lokalerna med nya aktiviteter. Dock avser man att 
riva anrikningsverket.

Området som helhet är mycket intressant. Spe
ciellt viktiga att bevara som symboler fór gruvdrif
ten är de tre lavbyggnaderna.

I det gamla bostadsområdet Stora Hagen har 
ett hus inretts som museum och visar gruvarbetar
bostäder från sekelskiftet och 1950-talet. Andra 
fina arbetarbostadsområden finns i Källfallet och i 
Bergslagsbyn. I sluttningen väster om gruvan låg 
det tempelliknande kulturhuset ”Cassels” som ty
värr brann ner 1992.

Den gamla gruvbangården finns kvar och har 
omvandlats till ett järnvägsmuseum. Här finns bl 
a gamla ångmalmlok.

Litteratur
Malm, Grängesbergskoncernen i bild, Stockholm 1953. 
Bergslaget 2/1958, 3/1959 och 2/1960.

Risbergsanläggningen. Gruvkonioret.
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GRÄNSGRUVAN
På gränsen mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner 
Sulfidmalmsgruva

Gruvan ligger mitt ute i skogen 8 km norr om 
Ludvika. Den har fått sitt namn for att den precis 
ligger över gränsen mellan Ludvika och Smedje
backens kommuner.

Gruvan inmutades 1939.
1941—42 gjordes diamantborrningar.
1942 byggdes maskinhus, smedja och lave.
1943 påbörjades schaktsänkningen.
1946 uppfördes en gruvstuga och maskinhuset 

byggdes ut.
1947-52 skedde malmbrytning. Malmen frak

tades till Nyberget för anrikning.
Först 1959 stoppade man länspumpningen och 

gruvan böljade vattenfyllas.
1964-65 tömdes gruvan åter på vatten och 

schaktet sänktes till 244 meter. Man satte upp en 
ny lave i järnkonstruktion i stället fór den gamla 
trälaven. Man byggde ett krossverk med grov- och 
mellankross. Malmen skickades till Stollberg.

1966 satte man in ett nytt spel, som övertagits 
från Håksberg, tillverkat av Sala Maskin.

1972 köpte Boliden AB gruvorna av A Johnson 
& Co AB. Efter övertagandet ersattes befintliga 
ovanjordsanläggningar med en s k gruvcirkusan- 
läggning av Bolidentyp. Ett nytt schakt sänktes 
till 170 m för ventilation och som reservutgång.

1978 lades driften ned.
1973-78 bröts 258.820 ton malm. Den innehöll 

0,2 g/ton guld, 29 g/ton silver, 0,10%koppar, 2,08% 
bly och 4,76% zink. Malmen fraktades till Sax- 
bergsgruvan for anrikning.

Läget idag
Kvar står idag gruvcirkusen samt maskinhuset 
med spel.

Miljön är intressant och visar på ett tydligt sätt 
en gruvcirkusanläggning vid en mindre gruva.

Gruvcirkusen.

J.__

1. Gruvlaven
2. Maskinhuset 
Övriga byggnader rivna



HAKSBERG
Ludvika stød och kommun 
Järnmalmsgruva

Håksberg ligger 5 km norr om Ludvika.

1. Håksberg
2. Ickorbotten
3. Källbotten
4. Iviken
5. Lekomberg
6. Mellanschaktet
7. Gräsberg
8. Gränsgruvan

Gubbo

6 •

Ludvika

Håksbergsområdets sydligaste del, Ivikens gru
vor, torde jämte Grängesberg höra till de tidigast 
kända i Västerbergslagen. Säkert är att när år 
1550 ettkronobruk anlades vid Ludvika ström fór 
produktion av kanoner och kulor så levererades 
malm dit från ”Ideviksgruvorna”, och under åren 
1580-90 förekommer så gott som årligen ”Ideviks- 
malm” i fogderäkenskaperna for kronohyttan.

Efter Iviken i ålder kommer brytning av mal
merna omkring Centralschaktet. De malmer på 
vilka brytning skedde var belägna på odalfält och 
brytning skedde här for Persbo hyttas behov redan 
fore 1741.

I början på 1900-talet började olika intresse
sfärer utbildas i samband med att utländska 
kapitalintressen kom in i bilden.

Längst i söder ägdes de flesta utmålen av Gruv 
AB Stark, som i böljan av seklet uppförde Ivikens 
lave och anrikningsverk.

Utmålen omkring Ickorbotten ägdes av det år

1906 bildade Ickorbottens Gruv AB, som åren 
1906-1908 uppförde lave, maskinhus, gruvstuga 
och familjebostäder i Ickorbotten. 1912 byggdes 
ett anrikningsverk. 1913 köptes bolaget upp av 
Österreiche Berg- und Hüttenwerke Gesellschaft, 
som i sin tur år 1918 sålde till AB Mellansvenska 
Malmfälten.

Gruvor och utmål omkring centralschaktet för
värvades 1908 av det engelska företaget The Sea
ton Carew Iron Co Ltd. Man bildade Norra Håks- 
bergs Gruv AB, vilket år 1913 övertogs av det 
österrikiska Witkowitzer Bergban und Eisen
hüttengesellschaft och ombildades till Håksbergs 
Nya Gruv AB. 1918 köptes detta bolag av AB 
Mellansvenska Malmfälten. Efter kriget uppstod 
svårigheter och 1918 nedlades anrikningsverket. 
1920 var i princip allt nerlagt.

i».

Laven.

År 1937 förvärvades Gruv AB Stark, Ickorbottens 
Gruv AB och Håksbergs Nya Gruv AB av ett 
konsortium av tyska järnverk, nämligen Hoesch 
AG, Friedrich Krupp AG och Gutehoffnungshütte 
AG. 1941 uppgick de bägge andra bolagen i 
Håksbergs Nya Gruv AB.

Genom att de olika bolagen inom Håks- 
bergsfältet sammanfördes till en enhet kunde 
malmerna angripas rationellt och Centralschak
tet utnyttjas till sin fulla kapacitet.

1937 hade driften återupptagits i Källbotten- 
gruvan. Av det ur Källbottengruvan uppfordrade 
rågodset framställdes styckemalm, men då jäm- 
halten i denna blev låg, fraktades den med år 1924 
byggd linbana till Lekombergs anrikningsverk for 
framställning av slig. 1938 byggdes lave, maskin
hus och sovringsverk i Källbotten.

1938 inmonterades personspel och bergspel i 
Central schaktet och Mellanschaktet började avsän
kas.
1939 började driften i anrikningsverket.
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lltfraklsbanan.

En omfattande om- och tillbyggnad av anriknings
verket slutfördes 1957. Flotationsanrikning av 
blodstensmalm infördes året därpå. Man byggde

Maskinhuset.

1939 byggdes också en ny lave i Ickorbotten och 
lånspumpning påböljades for att återuppta den då 
nedlagda gruvan.

1940 gjordes ett genomslag under jord mellan 
Håksberg och Ickorbotten.

1943 uppfördes ett mindre kross- och skräd
verk i Ickorbotten, men det togs ur bruk redan 
nästa år.

I samband med krigsslutet 1945 kom de tysk- 
ägda företagen i Sverige under administration av 
den sk Flyktkapitalbyrån. Så var även fallet med 
Håksbergs Nya Gruv AB.

För Håksbergs del räckte detta forhållande 
fram till den 1 april 1950, då AB Statsgruvor 
bildades för omhändertagande av gruvorna i 
Intrånget, Norberg, Stollberg, Lekomberg och 
Håksberg.

1949 byggdes ett nytt forman skontor.
1951 inträffade en brand i anrikningsverket 

och en i maskinhuset vid Centralschaktet.
1953 genomfördes ett omfattande ändrings- 

och nybyggnadsarbete i krosshuset. Bl a togs plock - 
bandsavdelningen bort. Man stoppade även drif
ten i Ickorbottens sovringsverk och började upp
fordra all malm genom Centralschaktet.

1956 göts pelare av betong för en förlängning av 
sligtransportörerna med 60 meter.

också nya personal- och kontorsutrymmen.
1958 satte man in en ny bergspelsmotor på 500 
kW.

1959 togs nya schaktanläggningar i bruk vid 
Ickorbotten och Källbotten.

Laven i Ickorbotten.

Laven i Källbotten.

I Ickorbotten fraktades malmen upp från 300 me
ter till 105 meter och tran sporterades sedan vidare 
under jord till Centralschaktet. Från Källbotten 
fraktades malmen med bil till Håksberg. Detgamla 
schaktet vid Källbotten togs helt ur bruk.

1961 byggs ett nytt makadamverk vid kross
verket.

1962 lades uppfordringen ner i Ickorbotten och 
spelet flyttades till Stollberg.
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Anrikningsverket.

År 1965 arrenderades gruvorna i Håksberg av 
Stora Kopparbergs Bergslags AB som år 1969 
köpte gruvorna.

1965 övergick man från flotering till spiralan
rikning.

1973 påbörjades drivning av en snedbana från 
dagen inom Ivikenfältet. Man hade då successivt

sammanbundit alla gruvorna från Iviken i söder 
till Källbotten i norr och kunde nå dem alla via 
denna snedbana.

1978 övergick gruvorna till Svenskt Stål AB.
I december 1979 nedlades driften.
Utmålen sonades 1987.

Läget idag
Gruvanläggningen är komplett och med samtliga 
byggnader från gruvepoken bevarade. Speciellt 
laven är intressant som en av de äldsta bevarade 
uppförda i betong. Den har också en karaktärsfull 
utformning. I gruvstugan håller idag länsarkivet 
till. I ett förråd har Arkeometallurgiska Institutet 
inrett sina lokaler. Mellanlagret används av en 
returpapper sfirm a.

I maskinhuset finns spel och kompre ssorer beva
rade. Linorna till laven hänger kvar.

Ickorbottens betonglave från 1959 står kvar, 
liksom den grönaplåtklädda stållaven i Källbotten 
från 1959.

i

«v?-,

1. Gruvlave
2. Anrikningsverk 

"3. Gruvkontor
4. Utfraktsbanor 

,z5. Maskinhus 
Kn.il/ruvnns «6. Transformator

-XX19’i m 7. Forråd
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IDKERBERGET
Stora Tuna socken i Borlänge kommun 
Järnmalmsgruva

Idkerberget ligger 19 km sydväst om Borlänge.
De första malmfynden är från tidigt 1500-tal. 

”Ekkerberget” nämns första gången i 1686 års 
bergmästarerelation.

På 1750-talet byggdes den första vattenkon
sten. Då bröts 4-5.000 lass (28-35.000 ton). Mal
men försåldes till hyttor i Norrbärke, Torsåker och 
”Dalarne” samt användes vid ägarnas hyttor 
Bråfall, Laxsjö och Woxna Bruk.

1902 påböijades den senaste brytningsperi
oden. Då byggdes en 9 km lång linbana till Ulfs- 
hyttans station. Vid Voxnagruvan anlades 1903 
ett mindre sovringsverk.

1912 blev centralschaktet färdigt med skräd
hus och sovringsverk och järnväg byggdes till 
Rämshyttan. I gruvan användes el-lok och i dagen 
användes rutschbana för malmfrakten och hög- 
trycksluftslokomotiv för gråbergets utfrakt. Man 
anlade egna kraftstationer vid Långsjön och 
Räm shyttan.

1918 blottades en stor förkastningssköl på 165 
m som gjorde att liggväggen i dagen sjönk. Nya 
person- och bergschakt måste drivas och blev klara 
1930.

1925 byggdes ett nytt transformatorhus.
1936 tillbyggdes maskinhuset för ett nytt berg

spel.

Maskinhuset.

1939 köptes gruvan av Stallbergs Grufveaktiebo- 
lag.

1943 insattes ett nytt bergspel.
1944 byggdes ett krossverk av armerad betong 

i direkt samband med sovringsverket.
1948 skedde en brand i en del av kross- och 

sovringsverket.
1952 byggdes den nuvarande bergslaven av 

betong och gruvstugan byggdes till.
1953—54 byggdes den nuvarande personlaven.
1957-58 byggdes en ny gruvstuga med kontor.
1959 byggdes ett nytt makadamverk.
1961 skedde ett stort ras som delvis tog med sig

den gamla landsvägen.
1977 upphörde gruvbrytningen.

Läget idag
Idkerberget är ett välbevarat gruvsamhälle med 
både gruvbyggnader och bostäder. I miljön kan 
man tydligt avläsa den sociala skiktningen med 
herrgårdsbyggnad, tjänstemannavillor och gruv
arbetarbostäder. Bland gruvbyggnadema märks 
främst de bägge lavarna, gruvstugan, maskin
huset och två transformatorstationer. Gruvstu
gan används som daghem.

Ur gruvteknisk synpunkt har dock miljön ett 
begränsat värde, då viktiga byggnader som t ex 
anrikningsverket är rivna. Lavarna har dock ett 
stort lokalt symbolvärde för gruvsamhället Idker
berget.

Varphögarna håller på att täckas med material 
från Kvarnsvedens pappersbruk.

Bakom pumpstationen vid Idtjärnen ligger 
gamla järnskodda pumpstockar.

De bägge lavarna samt gruvstugan.

\ .'
\ /
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1. Personlave
2. Bergslave
3. Maskinhus
4. Transformator
5. Gruvstuga
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INTRÅNGET
Garpenbergs socken i Hedemora kommun 
Järnmalmsgruva

Intrånget ligger 10 km nordost om Hedemora.
Wikabergs Bergslag fick privilegier 1354. Tro

ligen menas därmed gruvorna i Intrånget. 1395 
och 1481 omtalas en hytta vid Wikaberg. 11624 års 
relation Svea Rikes Bergverk nämns Wikshytte 
gruva. 1644 omnämns att det finns kvicksten i 
Wiksgruvan, som måste blandas med Bispbergs- 
malm för att bli bra.

Utmål tilldelades 1821.
1868 sammanslogs järngruvorna inom Gar-

Den restaurerade gamla laven.

penbergs och By socknar till Stora Långviks Grufve- 
aktiebolag.

1911 köptes gruvan av tyska intressen.
1912 återupptogs gruvdriften och ny väg bygg

des. 1913-16 byggdes kontor, verkstäder, lave, 
krossar, sovringsverk, anrikningsverk, sågverk m 
m samt bostäder. Man byggde en 4 km lång lin
bana ner till Gruvgårdens station på Gravgården- 
Fors Järnväg.

1932 lades driften ner, men 1935 återupptogs 
driften och laven, anrikningsverket och linbanan 
ombyggdes helt.

Ett nytt centralschakt med ny lave togs i bruk 
1944. Det var då det modernaste i Sverige.

1950 övertogs gruvan av AB Statsgruvor. 
Samma år brann sovringsverket och ett nytt pro
visoriskt byggdes 1951.

1958—59 reparerades och förstärktes A-schak- 
tets lave.

1969 lades gruvan ner.
1971 sonades utmålen.

Läget idag
Intrånget stod länge efter nedläggningen som en 
spökstad, men idag är det åter liv i husen. Av 
gruvanläggningarna är det bara den gamla 25 m 
höga laven som står kvar. Den renoverades 1982- 
1984.

Man kan klättra upp i laven till en plattform 
högst upp, varifrån man har en storslagen utsikt 
över sju socknar och lika många kyrkor.

Samhället är intressant då det på ett tydligt 
sätt speglar det sociala livet. Laven har ett stort 
värde.

Samtliga handlingar från Stora Långviks Grav 
AB finns på länsarkivet i Håksberg.

Litteratur
Atta Lind, Intrånget —en gruvby, Grycksbo 1988.

1. Den gamla laven
2. Den numera rivna nya gruvanläggningen

I /[^^^yp^gl/vyninotiftoanjuciunt.
a tSvSiÉfT/x win)*- / - / \

123



LUSTIGKULLAGRUVAN
Noirbärke socken i Smedjebackens kommun 
Sulfidmalmsgruva

Lustigkullagruvan ligger i skogen söder om 
Schisshyttan, 9 km norr om Ludvika.

Gruvan ligger inom Hedvigsgruvans utmål i 
Svartbergsfältet. Endast sparsamma uppgifter 
finns om gruvan.

1886 berättas att malmuppfordring och läns- 
hållning skedde med en ångmaskin.

1929 gjordes ett nytt brytningsforsök. Gruv- 
lave, maskinhus, gruvsmedja, gruvstuga, trans
formatorhus och dynamitkoja byggdes. Hög- 
spänningsledning drogs från Cederkreutzgruvan. 
Driften var igång från januari till november. Un
der denna tid bröts 5.043 ton malm.

1950 återuppsattes kraftledningen. Det gamla 
maskinhuset inreddes med kompressorrum, 
transformatorrum och gruvstuga. Man tänkte 
komma åt malmen via en stollgång.

1951 revs den gamla bockbanan och laven. En 
vägbro av betong byggs över stollen.

1953 brann maskinhuset och gruvstugan. Drif
ten nedlades till vidare.

1954 byggdes en gruvstuga samt ett nytt ma
skinhus med transformator och spel från Mygg
gruvan.

1970—71 byggdes ett nytt maskinhus med kom
pressor, spel och gruvstuga samt lave med töm- 
ningsanordning for tunnor och krossanläggning 
med en från Intrånget övertagen MH-7 kross och 
ficka med bandtransportörer.

1984 tilldelades nytt utmål for Svartbergs- 
gruvorna.

Underjord finns samband med Stollbergs gru
vor.

Läget idag
Lave, utfraktsbana och kross i stålrörskonstruk- 
tion samt det plåtklädda maskinhuset står kvar.

Miljön är intressant som ett komplett exempel 
på en mindre anläggning från början av 1970- 
talet.

Utfraktsbana och malmficka.

LavenT-----

i y ) Malmficka
__i

Maskinhus
' !/
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SAXBERGET
Grangärde socken i Ludvika kommun 
Sulfidmalmsgruva

Saxberget ligger vid Saxdalen, 14 km väster om 
Ludvika.

Fyndigheten upptäcktes 1880 av Skarp Jakob 
Jansson i Räwåla. Han överlät 1887 brytnings
rätten till ett bolag.

Den första malmblottningen gjordes genom Räv- 
lingeschaktet. Då detta ej gav ett bra utbyte öpp
nades ett nytt schakt vid Långfallsgruvan som 
lyckades bättre.

1893 byggdes det första anrikningsverket nere 
i Saxdalen och en linbana forslade malmen dit.

1903 byggdes ett nytt skrädhus vid gruvan 
samt malmfickor.

1910 började man sänka ett nytt donlägigt 
schakt. 1913 var det klart till 100 m.

1923 köptes gruvan av AB Zinkgruvor.
1929-30 byggdes ett anrikningsverk vid gru

van med en selektiv flotation smetod.
1934 brann anrikningsverket och laven. Nya 

anläggningar blev klara 1935.
1946 skedde ett ras.

1947 brann gruvfogdebostaden. Pågrunden uppför
des ett kontor under 1948. Öster om virkes
magasinet ombyggdes den gamla ungkarlsbosta
den till snickarverkstad.

1951 genomfördes omfattande ombyggnader 
och monteringsarbeten i anrikningsverket.

1952 byggdes maskinhuset om.
1958 övertog Boliden gruvan.
1971 renoverades gruvstugan och påbörjades 

byggandet av ett nyttkontor för gruvarbetsledare.
1989 upphörde brytningen.

Anrikningsverket.

Läget idag
Eftersom gruvan nyligen nerlagts finns samtliga 
byggnader kvar. Den maskinella utrustningen har 
börjat försäljas.

I Saxdalen finns transformatorstationen som 
byggdes vid det gamla anrikningsverket kvar.

Anläggningen är komplett men relativt ano
nym och har inget större kulturhistoriskt värde.



SMÄLTARMOSSEN
Gaipenbergs socken i Hedemora kommun 
Järnmalmsgruva

Smältarmossens gruva ligger öster om Garpen- 
berg, 12 km nordost om Hedemora.

Gruvan kallades förr Stångelsbogruvan och 
inmutades av Garpenbergs bruk från ödesmål år 
1854 och erhöll utmål 1873. Den var då 60 fot djup. 
Den nedlades redan samma år.

1900 länsade Garpenbergs AB gruvan med en 
hästvind och man grävde en kanal for att minska 
vattentillflödet. Driften återupptogs 1901 sedan 
man byggt en turbin i fallet mellan Finnhytte 
Dammsjö och Gruvsjön med konstgång och lin
ledning. Driften pågick till 1905.

1910 gick gruvan i konkurs och övergick i Kop
parbergs Enskilda Banks ägo.

1915 köpte AB Fors Bruk gruvan och länsade 
den ånyo och ett maskinhus med spel och kom
pressorer byggdes. De drevs med en 50 hkr 
dieselmotor.

1916 såldes gruvorna vidare till Klosters AB 
och överfördes till Rällingsbergs Grufve AB.

Den prima malmen användes i Fors masugn. 
Anrikningsmalmen togs till Rällingsbergs nyan
lagda anrikningsverk.

1918 fram drogs elektricitet och ett nytt spelhus 
byggdes av tegel. Man byggde också en ny lave 
samt kross- och sovringsverk. Järnväg byggdes till 
Dala-Finnhyttans station.

1926 lades gruvan ner. Den återupptogs 1930, 
men lades ner igen året därpå.

1934 återupptogs driften.
1935 brann anrikningsverket och ett nytt byggdes.

1943 skedde ett större ras underjord.
1945-48 var driften nästan helt nerlagd på 

grund av brist på gruvarbetare.
1955-56 byggdes en ny lavkonstruktion av järn 

inuti den gamla lavbyggnaden.
1957 byggdes kompressoranläggningen om.
1958 gjordes en ombyggnad av sligfickan, grå- 

bergsfickan, malmgodsfickan med anslutande 
krossanläggning och transportörer. I separatorav
delningen insattes permanentmagnetseparatorer 
och nya pumpar. Även sanitärutrymmen, verk
stad och förråd ombyggdes och moderniserades.

1959 byggdes ett nytt plåtförråd.
1963 ombyggdes fickutrymmena ovanjord.
1964 påbyggdes anrikningsverket med slig- och 

gråbergsfickor för avfrakt med bil.
1965 kompletterades gruvstugan med vilsal. 

Ficka påbyggdes på lavbyggnaden.
1971 brann kontoret, verkstaden och förråds

byggnaden. De ersattes med nya byggnader.
1977 lades driften ner. Gruvorna utarren

derades till Boliden för undersökningsarbeten och 
Boliden övertog gruvan 1980.

Gruvanläggningen.

Läget idag
Gruvanläggningen står kvar i komplett skick med 
byggnader och maskiner och visar på ett mycket 
pedagogiskt sätt uppbyggnaden av en typisk min
dre gruvanläggning. Den har ett mycket stort 
kulturhistoriskt värde.

Litteratur
E Söderlund, Fagerstabrukens historia, Uppsala 1957.

Maskinhuset.

j Gruvstuga .

Transformator

Anrikningsverk
.... ‘n

Maskinhus \

zzpzz

Vcruvkontor Gruvlaven

Förråd
ÖSTRA SMÄLTA!
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STOLLBERG
Norrbärke socken i Smedjebackens kommun 
Sulfid- och järnmalmsgruva

i Schisshyttan

Dammsjön

1. De gamla silvergruvorna
2. Den nya anläggningen
3. Skrebergsschaktet
4. Det äldsta anrikningsverket
5. Silvhyttans nya anrikningsverk

Z Mot 
# Gubb- 

bo
Silvhyttan

Mot ^ 
Ludvika

Stollberg är ett 4 km långt gruvfält beläget 7 km 
nordost om Ludvika.

Stollbergets kröngruva är områdets äldsta med 
anorfrån medeltiden. 1552 uppmanar Gustav Vasa 
bergsmännen i ”Noreberg” att vara till hjälp och 
undsättning vid bruket av de nyupptagna silver
gruvorna i Västra Silvberget.

Efter Gustav Vasas död fick hertig Carl överta 
Sextiogruvan, malmfältets huvudgruva. Han vi
sade mycken omsorg om gruvorna och uppehöll sig 
ofta på Väster Silvbergs kungsgård. Kronan fort
satte driften till 1620.

Flera privatpersoner försökte sig på gruvdrift, 
men man lyckades dåligt och 1638 lades driften 
ner.

1646 nämns att sedan silverbruket slagit fel 
har man böijat ta hand om järnmalm. 1663 sägs 
både gruva och smältverk ligga öde. I relationen 
från 1711 angives att erhållen malm hållit 5—7 lod 
silver per centner, något guld samt 40-50% bly. 
Men lönsamheten var dåligoch silvertillverkningen 
upphörde 1754.

Mellan 1712 och 55 producerades 954 kg silver. 
1859—79 framställdes bly vid Schisshyttan och i 
Persbo.

Inom den del av Väster Silvberg som kallas Svart- 
bergsfältet började man bryta såväl järn som zink- 
och blymalm på 1860-talet. Den brytningen lades 
ner år 1881 och i stället återupptogs brytningen 
inom Stollbergs- och Dammbergsfälten.

1899 byggdes ett större vaskverk vid Silvhytte- 
kvarn.

1906 byggdes anrikningsverket om helt, och 
moderna maskiner sattes in.

1912 byggdes ett nytt anrikningsverk i Silv
hyttan.

1918 upphörde zink- och blymalmsbrytningen 
och i stället koncentrerades arbetet på den ny
upptäckta limonitmalmen, i regi av det tyskägda 
bolaget AB Stollbergs gruvor och anrikningsverk.

1927 byggdes anrikningsverket om för flota
tion.

Driften nedlades 1929. 1939 påbörjades för
beredande arbeten för ett återupptagande av bryt
ningen. Det så kallade Limonitschaktet i fältets 
södra del böij ade avsänkas. Vid ortdrivning på 180 
meters nivå påträffades en blymalm, Brus- 
gruvemalmen, och gruvan fick en ny storhetstid.

Ett anrikningsverk vid Gårdmyren byggdes 
och togs i bruk 1944—45.

1946 byggdes en gruvstuga med kontor av 
Siporex.

1947 byggdes ett garage för lastbilar och 
brandutrustning i anslutning till kontoret. Laven 
brädkläddes och en borrsmedja byggdes vid laven. 
Anrikningsverket byggdes om och till.

1948 monterades ett nytt bergspel och kompres
sor. Anrikningsverket byggdes ut med en ny kul
kvarn.

1948-49 byggdes den nya laven.
1951-52 byggdes krossverket om.
1954 kläddes laven med plåt.
1955 sammanbyggdes krossverket med laven 

och ett nytt magasin för zink- och blyslig upp
fördes.

1955-56 byggdes lave och maskinhus vid Skre
bergsschaktet för personal- och materialtransport 
mellan två nivåer nere i gruvan.

1960 byggdes virkesskjul av galvaniserad plåt.
1961-62 byggdes laven till för skipuppfordring 

och ett Koepespel monterades från Ickorbotten.
1964 ombyggdes gruvstugan för matsal, gruv

fogde, lampskötsel och omklädsel för förmän.
1965 byggdes anrikningsverket ut.
1966 byttes allt trä ut mot stål i anrikningsver

ket och en stålbyggnad byggdes kring konkrossen.
1970 förstärktes laven för att kunna placera 

Koepespel i lavtoppen för personbefordran.
1972 påbörjades en utbyggnad av finsligavdel- 

ningen.
1975 byggdes ytterligare en betongsilo för ingå

ende gods till anrikningsverket.
1978 tog man hand om malm från Fredriks

son sgruvan vid Ulvshyttan för anrikning.
Gruvan lades ner 1982.

Utmålen sonades 1989.
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Anrikningsverket.

Skrebergsschaktets lave. Laven.

Läget idag
Samtliga gm vbyggnader är bevarade och i anrik
ningsverket står maskinerna kvar. Byggnaderna 
används av en sandblästringsfirma, en bilskrot 
och en bilverkstad.

Runt omkring ligger mäktiga varphögar och 
sligdammar.

Anläggningen upplevs imponerande, men har 
ett begränsat kulturhistoriskt intresse.

Även den plåtklädda Skrebergsschaktslaven 
från 1956 finns kvar med gruvspel. Den har endast 
ett begränsat värde i sig, men är ett värdefullt

tillskott till miljön runt de äldsta gruvorna uppe på 
berget.

I Silvhyttan finns gm varbetarbo städer samt 
en större förrådsbyggnad vid det gamla anrik
ningsverket. Vid det allra äldsta anrikningsver
ket finns endast en uthusbyggnad kvar.

Litteratur
Helge Forsell, Stollbergets gruvor, Grycksbo 1983.
J R Lundh, Om Westre Silfberget i Norrbärke, 1755, 
nytryck 1932.

Maskinhuset
Gruvlaven

Anrikningsverket

Gruvstuga
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SVÄRDSJÖGRUVAN
Svärdsjö socken i Fału kommun 
Sulfidmalmsgruva

Gruvan ligger vid Bengtsheden, 14 km nordost om 
Falun.

Enligt gamla uppgifter skulle gruvan ha bru
tits redan på 1300-talet under namn av Staffans 
gruvfält. Det rörde sig troligen om den 1798-1826 
brutna Kompanigruvan. Här byggdes omkring 1810 
en kopparhytta.

1720 började Bergslaget sänka Svabs schakt i 
Kroksgruvan. Det var ett dåligt försök och projek
tet lades ner på 1730-talet.

1745 gjordes ett nytt försök.
1760 byggdes en väderkonst, men den blåste 

sönder redan året därpå. Därför byggdes 1762 en 
1,2 km lång vattenkonst.

1769 lades gruvan ner.
1797 upptäcktes malm i Svartvik sgruvan och 

brytning pågick till 1801.
1815 och 1832-36 gjordes förgäves nya försök 

att öppna gruvan.
1847 skedde ett stort ras som under lång tid 

hindrade nya försök.
1909 gjordes dock en ny inmutning och 1915 

återupptogs driften.
1916 infördes ångkraft och 1918 drogs kraft

ledning från Sundborn.
1923 köptes gruvan av Aktiebolaget Zinkgruvor 

och ett anrikningsverk för mekanisk våtanrikning 
anlades. Det byggdes 1925 om för selektiv flota
tion.

1926-29 anlades ett centralschakt till 150 me
ters djup.

1930 upphörde driften.
1950 återupptogs driften. Malmen skickades 

till Kalvbäcken för anrikning.
1951 byggdes en cementhålstensbyggnad för 

maskinhus inklusive kompressor, gruvstuga och 
kontor.

1956 förstärktes laven. En ny bergficka bygg
des. Slasen reparerades. En ny utfraktbana bygg
des. Ett nytt spel monterades. Förråd och lave 
rödfärgades.

1957 skedde en fusion mellan AB Zinkgruvor 
och Bolidens Gruv AB. Malmen fraktades till 
Garpenberg för anrikning.

1958 byggdes ettnytt spelhus och en ny industri
byggnad med förråd, kontor och omklädning.

1959 revs den gamla laven och en ny lave med 
tömningsutrustning sattes upp. 1967 moderni
serades kompressorcentralen.

Brytningen upphörde 1971 och då hade sedan 
1959 775.000 ton malm upptagits.

1974 monterades en tömningsutrustning av 
typ ”Norén-ränna”. Hundbanan reparerades och 
gruvstugan målades om ut- och invändigt. En 
skyddsdepå upprättades ovanjord.

En lave av typ ”gruvcirkus” monterades upp 1975 
och då renoverades även schaktinbyggnaden. 

1976 var gruvan ej igångmen hölls länspumpad. 
1980 totalförstördes gruvstuga och förråd av 

brand.
1987 köpte STORA gruvan och återupptog drif

ten. Malmen anrikades i Falun, men lönsamheten 
var dålig och driften lades därför ner redan 1990.

Läget idag
Gruvbyggnaderna består av en gruvcirkus av Boli- 
dentyp, maskinhus klätt med plåt samt ett rödmå
lat kompressorhus av lättbetong. Tillfälliga ba
racker är uppställda för manskap, kontor, förråd 
och verkstäder.
Det finns också ruiner efter det gamla anrik
ningsverket.

Miljön är ett intressant exempel på en gruv- 
cirkusanläggning av Boliden typ från 1970-talet 
vid en mindre gruva. En liknande anläggning 
finns vid Gränsgruvan.

Litteratur
Karl Linge Svärdsjö socken, 1929.

Gruvcirkusen.
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Arbetet underjord avbröts 1971.
1965-71 tog man hand om 65.900 ton malm.TOMTEBO

Stora Skedvi socken i Säters kommun 
Sulfidmalms gruva

Tomtebo gruva ligger vid Dalälven, 7 km nordväst 
om Säter.

Gruvorna är kända redan på 1500-talet. Enligt 
en karta från 1648 är de ”lagda i ödesmål”.

1745 gjordes ett nytt försök av amiralitets- 
fiskalen Matias Brock och koppartillverkning re
dovisas för åren 1748-52.

I böljan av 1800-talet omnämns gruvan som 
förfallen. 1816 togs driften åter upp på allvar och 
malmen förädlades på platsen till skärsten och 
fram till 1836 utvanns 744 ton skärs ten.

1837-69 bearbetades malmen i Såghytte, Kors
näs och Lövåsens kopparhyttor och svavelbruk. 
Under denna tid utvanns 1841 ton koppar och 
1077 ton svavel.

Rödfärgstillverkning baserad på tillvara
tagande av gammal kisvarp omnämns åren 1883- 
1895.

Fram till 1914 utfördes endast påfordrat arbete 
för utmålens försvar.

Krigsårens råvarubrist ledde till förnyad bryt
ning 1914-19 av 45.654 ton berg och malm.

Elektrifiering skedde 1917.
1918-19 byggdes en linbana till Solvarbo.
1924 förvärvade Bergslaget samtliga aktier i 

Tomtebo gruvbolag. 1925 trädde bolaget i likvida
tion.

1941 länspumpades gruvan åter och ett nytt 
schakt togs upp till 51 meters nivå. 1942 byggdes 
en ny gruvlave av trä, ett maskinhus och en borr
smedja.
1942^45 bröts 14.300 ton kopparmalm, som med 
gengasdrivna lastbilar fraktades till Falun.

Gruvcirkusen och maskinhuset.

1954 gjordes magnetiska, elektromagnetiska och 
radiometriska mätningar från flygplan. På grund
val av dessa resultat påböljades 1965 ett nytt 
schakt och 1968 var det färdigt till 244 meters 
djup. En lave med stjälpapparat och manöverhytt, 
gruvspel, kompressorhus och gruvstuga flyttades 
hit från Gräsberg.

Läget idag
Vattnet lyser koppargrönt i de gamla dagöpp
ningarna och kvar står laven i stålrorskonstruktion 
samt maskinhuset med bevarat bergsspel.

Ett par äldre arbetarbostäder finns också kvar, 
samt stora varphögar.

Byggnaderna är trista men ändå typiska för 
gruvcirkusverksamheten på 1960-talet.

Litteratur
Bergslaget 2/66.

y
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TUNA HÄSTBERG
Stora Tuna socken i Borlänge kommun 
Järnmalmsgruva

Tuna Hästberg ligger 13 km sydväst om Borlänge.

1863 hade man lyckats att genom 2000 meter 
långa kanaler leda vattnet ända fram till gruvfältet 
och där bygga ett överfallshjul for både berg
uppfordring och länshållning.

1887 byggdes ett sovringsverk med en magn
etisk malmavskiljare av Venströms typ. 1891 la
des gruvorna ner.

Det gamla maskinhuset

Dagöppnjngar

Den nya 
^ anläggningen

Det gamla anrikningsverket \

Tuna Hästberg nämns första gången i skrift 1367. 
En karta från 1648 upptar namnet Hinze-gruvan. 
I ett besiktningsprotokoll från 1723 uppräknas 4 
ödegruvor och 6 under arbete.

Enligt Hülphers fanns 1757 flera bergsmans- 
gruvor i Tuna Hästberg, av vilka Hinsgruvan var 
den största.

1789 lades utmål för Vattu-, Kärr-, Räms- och 
Vattugruvoma. Ägare till de två senare blev 1883 
Rämshytte bruk och till de två första Laxsjö bruk. 
Schis shyttan som köpt Räm shyttan sålde sin del 
1904 till Gruvaktiebolaget Dalarne.

1854 blev Bergslaget hälftenägare i Laxsjö bruk. 
Vid 1800-talets mitt började man utnyttja 

vattenkraft och etthjulhusbyggdesvid sjön Flatan. 
Vatten erhölls genom att man ledde om Gomsån i 
en 400 meter lång kanal. En konstgång ledde de 
1258 metrarna till gruvan.

Det gamla anrikningsverket.

1916 påbörjades gruvdrift igen och i en mycket 
större skala än förut. Då byggdes också ett anrik
ningsverk. På grund av utrymmesskäl och närhet 
till järnväg lades det norr om Rämshytte bruk i en 
sluttning. Malmen fördes dit via en 1800 meter 
lång linbana.

1926 byggdes ett sintringsverk vid anriknings
verket, som var igång till 1932.

Anrikningsbyggnaderna revs 1956, men ännu 
minner imponerande betongfundament om verk
samheten.

Betongfundament vid det gamla anrikningsverket.

1937 köpte Bergslaget gruvorna och skickade hela 
produktionen till Domnarvet.

1945 påbörjades ett nytt centralschakt ca en 
kilometer sydost om de gamla gruvorna, men ber
get var dåligt och först 1957 var schaktet klart och 
brytning kunde påbörjas.
1953- 54 byggdes en ny gruvstuga med kontor, 
verkstad, förråd, personalutrymmen, sjukrum, 
varmecentral och vaktmästarbostad.
1954— 57 byggdes det nya verket med lave, kross
hus och sovringsverk.
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Den nya anläggningen.

1960 revs den gamla laven och kross- och sovrings- 
verket.

1961 byggdes ett forråd for tyngre maskingods 
på verkstadsplanen.

1968 lades driften ner. Då hade omkring 6 
miljoner ton malm tagits upp sedan 1648.

Utmålen sonades 1979-83.

Läget idag
Anläggningen från 1950-talet står kvar och an
vänds idag bl a av ett åkeri och fór kontorsändamål. 
Den är ett fint och renodlat exempel på en komp
lett anläggning från 1950-talet och har dessutom 
ett stort symbolvärde för samhället.

Av den gamla anläggningen finns det kyrklik- 
nande maskinhuset av tegel kvar och det används 
idag av en skrotfirma. Byggnaden har ett unikt 
utseende och ett mycket stort objektvärde. Den 
byggdes troligen omkring 1914.

Betongbron vid det gamla anrikningsverket 
har en nästan skulptural utformning och är ett 
mycket fint exempel på tidig betonganvändning 
vid gruvanläggningar.

Litteratur
Bergslaget 1/1958.

Det gamla kyrkliknande maskinhuset.



Gruvanläggningen.

VASSBO
Idre socken i Älvdalens kommun 
Sulfidmalmsgruva

Vassbo ligger 13 km nordväst om Idre.
1898 hittades 2 km öster om Idre kyrka ett 

sandstensblock på ett halvt ton, som innehöll en 
rik blyglans. För att lokalisera varifrån blocket 
kommit skickade Sala silververk år 1912 dr 
Tegengren på en allmän geologisk rekognoscering 
till trakten.

Västerbottens Gruv AB, sedermera Bolidens 
Gruvaktiebolag, fortsatte malmletningen under 
samme mans ledning med början 1929. Först år 
1951 kunde fyndigheten lokaliseras.

1955 böljades en schaktsänkning och tre bygg
nader av ”Svenska Trähus” uppfördes.

1957 beslöts om drift.
1958-59 byggdes lave, uppfordringsanord- 

ningar, anrikningsverk, verkstäder och kontor. 
Man uppförde en marketenteribyggnad och en 
provisorisk kontorsbyggnad.

1960 startade malmbrytningen och den provi
soriska kontorsbyggnaden och undersöknings
tidens gruvstuga och verkstad revs.

1972 påbörjades brytning vid Guttusjön, 10 km 
västerut. Malmen togs upp från underjorden med 
bil via en snedbana och fraktades vidare till Vassbo 
för anrikning.

1982 upphörde brytningen.
1957-82 tog man upp 4.963.056 ton malm.

Läget idag
Gruvanläggningen står fortfarande kvar med alla 
maskiner. Dock har en kulkvarn skickats till den 
nyöppnade gruvan i Enåsen.

Området används av en hundkennel, men pro
blem har uppstått då hundarna dött av förgiftning 
efter att ha slickat i sig av detblyhaltiga vattnet på 
marken.

Anläggningen synsvida omkring i det öde land
skapet och är ett fint exempel på en komplett 
anläggning från 1950-talet.

Gruvstugan

Laven

Anrikningsverket
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VINTJARN
Svärdsjö socken i Falu kommun 
Järnmalmsgruva

Vintjärn ligger 10 km norr om Svärdsjö och 30 km 
nordost om Falun.

1. Den gamla laven
2. Maskinhuset
3. Transformator
4. Solgruvegården
5. Den moderna anläggningen

Mot \ 
Svartnäs

Dagbrol

Mot
Svärdsjö

Vintjärnsfaltet upptäcktes 1725 av torparen Olof 
Andersson i Gräsbackatorp och samma år bildades 
ett bolag för fyndigheternas bearbetning. 1731 
förvärvade Bergslaget två andelar i gruvan.

Östergruvan upptogs 1735, Gamla Storgrops- 
gruvan 1739, Svartnäsgruvan 1765, Solgruvan 
1772 samt Fallås- och Tjärn gruvorna vid 1800- 
talets början.

Den första malmen såldes till Amots bruk. 
Skogen i Svärdsjö socken var reserverad för Falu 
gruva och ved till tillmakning fick tas från Häl
singland.

Uppfordring av berg och vatten skedde ur
sprungligen med hästvindor. Ca 1773 byggdes den 
första vattenkonsten. Ombyggnader gjordes 1783 
av vattenhjulet och av konsten 1786—89. Hjul
huset låg i den lilla bäck som bildar Vintjärns 
utflöde, och kraften överfördes genom en 2450 m 
lång stånggång till pumparna vid de olika gruv
hålen.

1846 påböijades en 4 km lång kanal från den för 
ändamålet uppdämda Rysjön till en konstgjord 
dammsjö ovanför Östergruvan och där byggdes ett 
konsthjul och tre mindre spelhjul. Vattenhjulen 
ersattes sedermera av två turbiner, från vilka 
kraften överfördes medelst ändlösa linor. Konsten 
var igång till 1924.

1852 började beckolja användas för belysning i 
gruvorna i stället för stickbloss.
1855 ersattes de gamla krutstickorna med tändrör 
och 1859 infördes enmansborming. De första försö
ken med dynamit gjordes 1871.

Transport av malmen skedde vintertid till de 
avlägsna hyttorna Svartnäs, Åbro, Åmot, Sva- 
bensverk och Dådran. 1882-83 byggde Bergslaget 
en järnväg mellan Vin tjärn och Åg. Mellan Vin
tjärn och Ockelbo byggde Kopparberg-Hofors järn
väg 1887-88.

Från början hade de olika gruvorna egna upp- 
fordringsschakt, men sedan de gamla gruvorna 
lagts ner koncentrerades brytningen efter hand 
till den 1896 upptagna Pipgruvan. Här anlades 
1907 det nuvarande donlägiga Centralschaktet 
som 1912 betjänade hela fältet.

Den donlägiga gamla laven.

1895 anskaffades en flyttbar magnetisk malmav- 
skiljare av Johan Wennströms konstruktion. Magn- 
etströmmen erhölls från en generator, placerad 
vid Gammelgruvespelet, och malmskiljaren med 
tillhörande uppfordringsverk drevs medelst 
hästvandring. Anläggningen var i drift till 1907 då 
ett nytt kombinerat sovrings- och anrikningsverk 
igångsattes. Kraft erhölls från ett nybyggt kraft
verk i Svartnäs.

1905 bildades Vintjäms Gruvbolag som ägdes 
till hälften av Bergslaget och till hälften av Kop
parbergs och Hofors Sågverks AB.

1914-19 moderniserades och elektrifierades 
driften. Maskinhus, verkstad och andra drifts- 
byggnader samt arbetarbostäder byggdes och 
anrikningsverket ombyggdes och utvidgades. På 
grund av avsättningssvårigheter måste driften 
inställas 1927.

1937 blev Bergslaget ensam ägare till gruv- 
rättigheterna.

1939 togs driften upp igen.
1965-66 byggdes det nya verket med lave, fick- 

hus, anrikningsverk, reparationsverkstad, ställ
verk, kompressorcentral och varmförråd.

1968 kunde man flytta in i ett nytt kontor och 
gruvstuga.

1969 sattes ett plåtförråd från Tuna Hästberg 
upp. Ett virkes- och rörförråd uppfördes i anslut
ning till laven.
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Den nya anläggningen.

1973 drevs en snedbana mellan 195 meter och 
dagen.

1978 lades hyttan ner i Hofors. Gruvan tappade 
därmed sin avsättning och fick också läggas ner.

Det gamla maskinhuset.

Läget idag
Det nya verket står fortfarande kvar och används 
som lastbilsverkstad. Det är ett typiskt exempel 
på en mindre anläggning från 1960-talet och har 
ett stort symbolvärde fór bygden.

Den donlägiga trälaven från 1907 har nyligen 
restaurerats och försetts med plåttak. Den och 
laven i Pershyttan utgör de finaste bevarade ex

emplen på lavar av denna typ och har ett mycket 
stort värde.

Spelhuset av lättbetong vid den gamla laven 
används som verkstad och den gamla gruvstugan 
utnyttjas som borrkärneforråd.

Ett äldre transformatorhus av slaggsten finns 
kvar vid Solgruvan.

Solgruvegården är en av de intressantaste 
gruvarbetarbostäderna i Sverige. Den är uppförd 
av timmer i två våningar. Här kan man påtagligt 
uppleva hur 8 familjer bodde i var sitt rum i denna 
oansenliga byggnad.

I övrigt finns bostäder, herrgård, snickeri, varp
högar och imponerande dagöppningar.

Litteratur
Björn Ahlman, Monografi övergruuindustriella anlägg
ningar i Vintjärn, 1951 (ej publicerad).
Gustaf Hallberg, Om brytningssättet vid Vintjärn och 
dess utveckling, JKA 75 1920.

En gammal transformator.

Solgruvegården
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GRUVOR I GÄSTRIKLAND
Järnmalmsförekomsten i Gävleborgs län är i hu
vudsak koncentrerad till Tor såkers socken i Gäst
rikland. Malmbrytning påbörjades under me
deltiden. Det äldsta historiska belägget är från 
1374, då kung Albrekt av Mecklenburg gav 
Torsåkers bergsmän tillstånd att bryta malm ur 
berget. Torsåkers bergslag omfattade socknarna 
Torsåker och Ovansjö. Även på andra platser i 
länet forekom gru vhan tering, men verksamheten 
blev där aldrig av samma omfattning och bety
delse.

I likhet med flertalet andra malmforekomster i 
mellan sverige uppträder järnmalmen i Torsåker i 
småkroppar åtskilda av gråberg, s k leptitforma- 
tioner. Malmtypen är här mycket fosforfattig. Fyn- 
dighetema har sin största utbredning runt sjön 
Stora Gösken. Mängder av öde gruvor och skärp
ningar anlagda genom tillmakning visar på den 
omfattning som bergsbruket en gång hade i Gäst
rikland. Tätast ligger gruvhålen på Storberget 
mellan Hofors och Torsåker samt på Nyberget 
väster om Bodåsgruvan. Endast ett mindre antal 
av gruvorna har varit brytvärda in i nutiden.

I slutet av 1800-talet blev gruvh an teringen allt 
effektivare. Vattenkraften kunde bättre utnyttjas 
genom de kanalsystem som byggdes. Vattenhju
len, som drev stånggångama, flyttades och blev 
större. Dessa kanalbyggen genomfördes främst på 
tre platser, nämligen vid Göskegruvan, Nyängs- 
gruvan och vid Tjärnäs. Kanalen som ledde till 
Nyängsgruvan användes även fór transporter av 
malm från gruvorna runt Storgösken till hyttan i 
Hofors.

Bergsmännen sålde redan på 1880-talet de flesta 
av sina gruvandelar till bruksägare och 
järnverksbolag. I början av 1900-talet ersattes 
konstgångarna av ångmaskinkraft och elektrici
tet. Malmbrytningen koncentrerades vid denna 
tid till de rikare fyndigheterna i Nyängsgruvan 
och Storstrecksgruvan. 1916 övertogs gruvrörelsen 
av SKF, som då hade förvärvat Hofors bruk fór att 
säkerställa en god och jämn kvalitet på stålet for 
kullagertillverkningen. På 1930-talet upptog 
Sandvikens järnverk driften vid Bodås gruvfält. I 
böijan på 1950-talet inledde SKF produktionen 
vid det nyupptäckta Vingesbackefältet. Ving- 
esbackegruvan var den rikaste av alla tors- 
åkersgruvorna. Före nedläggningen 1980 uppgick 
produktionen årligen till 250.000 ton malm och
80.000 ton slig lämnade anrikningsverket i Lång
näs.

Platser och lämningar idag
Idag finns ingen äldre hel gru vmiljö med alla dess 
beståndsdelar bevarad i landskapet. En mängd 
gruvhål finns dock på åtskilliga platser i Gästrik
land. Ibland ligger gruvhålen så tätt att de med 
intilliggande lämningar bildar miljöer. Endast två

gruvlavar (Bodås och Vingesbacke) är bevarade. 
De är betonglavar från sen tid och tillsammans 
med närliggande nutida gruvsamhällen berättar 
dessa om vår egen tids gruvhantering.

På Storberget i Torsåker ligger det absolut 
rikaste och mest täta gruvområdet. Hela området 
består av en mängd gruvhål och berget har här 
brutits från medeltiden fram till 1980. I anslut
ning till gruvlämningarna finns husgrunder. En 
brant stig leder upp på Storberget till Stillgruvan, 
som enligt uppgift är en av Torsåkers allra äldsta 
gruvor. Gruvan har en stor dagöppning. Still
gruvan är mest känd genom den s k Stollen, en 265 
meter lång stollgång från bergets fot fram till 
dagöppningen. Stollen böljade anläggas 1781 och 
färdigställdes 10 år senare. Malmbrytningen upp
hörde på 1880-talet. Idag håller Stollen och Still
gruvan på att iordningställas som be söksgruva, 
som en del i utvecklingen av Järnriket Gästrik
land. Från Storberget har man utsikt mot den 
moderna betonglaven i Vingesbacke och delar av 
Torsåkersbygden. Gammal och ny gruvhantering 
är här läsbar i landskapet.

Vid Långnäs ligger anrikningsverkets byggna
der ännu bevarade. Anläggningen anlades 1908 
och nuvarande byggnader härrör främst från tiden 
efter en brand 1935. Lokalerna är idag tomma och 
utrustningen till stor del utriven. Byggnadernas 
exteriör är mycket välbevarad. Anläggningen lig
ger väl synlig intill gruvsamhället Långn äs och ger 
en mycket påtaglig bild av gruvhanteringen i om
rådet.

Carl- Magnus Gagge, Länsmuseet i Gävleborgs län.

\

Sandviken
StorvikHofors Gävle

Nyäng
Torsåker

Bodås
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BODASGRUVAN
Tors åkers socken i Hofors kommun 
Järnmalmsgruva

Bodås ligger 12 km sydost om Hofors vid vägen mot 
Homdal.

Enligt bergmästarrelationema började Bodås- 
malmen att brytas 1857 i Stickelgruvan. Denna 
verksamhet pågick till 1864. 1875-78 bröts Rön- 
ningholmsgruvan for Hofors bruks räkning. Kraft 
for gruvbrytningen erhölls dels från en lokomobil 
och dels från ett vattenhjul med 3 fots fallhöjd. 
Stora svårigheter med vattenundanhållningen och 
malmens höga halt av svavel var förmodligen 
orsaken till brytningens upphörande.

Sandvikens Jemverk drabbades på 1920-talet 
av höjda fraktpriser för sitt malmbehov och bör
jade undersöka möjligheterna att få malm på när
mare håll.

1931 inmutades därför Bodåsfältet för järnver
kets räkning och 1937 kom produktionen igång i 
Karl Fredriks schakt i Rönningholmsgruvan, se
dan man byggt lave, skrädhus, smedja, gruvstuga, 
maskinhus samt ett litet förrådshus.

1943 påböijades den nuvarande anläggningen 
200 meter öster om den gamla.

Den i byggnaden ingående gruvlaven nådde 47 
m över markytan och innebar att Bodåslaven var 
en av de första s k höglavarna i landet.

1948 var anläggningen färdig och kunde invi
gas.

Den jämslig som producerades i den nya an
läggningen var inte användbar för Sandvikens 
Jemverk, då den måste malas mycket fint för att 
kunna möjliggöra en bortflotation av svavelkisen 
och då sådant finmalet gods ej lämpade sig för 
pannsintring. Lösningen blev att man byggde ett

1. Lave
2. Anrikningsverk f,
3. Kontor
4. Det rivna kulsinterverket
5. Karl Fredriks schakt

kulsinterverk i Bodås som togs i drift 1952. 
Gruvan hade stora problem med vattentillrin- 
ningen som i stort omöjliggjorde brytning under 
400 meters djup.

1957 infördes lysrör i gruvan.
1962 skedde ett ras.
1973 var all malm utbmten och gm van lades 

ner.

Läget idag
Den stora gruvbyggnaden från 1940-talet med 
lave, anrikningsverk, gruvstuga och kontor står 
fortfarande kvar. Den ligger vackert exponerad i 
landskapet och är ett fint exempel på en anlägg
ning från 1940-talet med en av de första höglava
rna i Sverige. Anläggningen används idagförprov- 
ning av Sandviks borrar. För den skull har man 
tagit upp en provgruva, vilken nås via en snedbana 
för lastbilar. Det brutna berget används som rå
material i en krosstation.

Man har även byggt ett laboratorium.

Litteratur
Curt Larsson, Kort historik över Bodåsgruvan, 1976 (ej 
publicerad).

Gruvanläggningen.
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VINGESBACKE, NYÄNG OCH 
LÅNGNÄS ANRIKNINGSVERK
Torsåkers socken i Hofors kommun 
Järnmalmsgruva

Gruvområdet ligger 5 km sydost om Hofors.
Gruvdriften i Torsåker har pågått sedan me

deltiden. De första kända privilegierna gavs av 
Konung Albrecht av Mecklenburg år 1374.

Nyängsgruvorna nämns första gången i 1646 
års relation med två ödeliggande och en nyupp
tagen gruva. 1673 nämns Storgruvan som be
arbetad och Lilla gruvan som nedlagd 1653. 1704 
sägs gruvdriften ha påbörjats på nytt, men snart 
var gruvorna åter öde. Ett försök att öppna gru
vorna igen 1725 misslyckades på grund av stort 
vattentillopp. Sedan 1785 bröts gruvorna kontinu
erligt.

Anrikningsverket i Långnäs.

Långnäs anrikningsverk
Långnäs stod klart 1910 och byggdes för att ta 
hand om malmen från de många järngruvorna i 
området.

1935 ödelädes anrikningsverket genom en 
brand. Det återuppbyggdes omedelbart och pro
duktionen kom igång redan samma år. Under en 
följd av år var anrikningsverket landets moder
naste.

1954 byggdes krosshuset om och anrikningen bygg
des ut med stångkvarn och finsligsavdelning.

Nyängsgruvan
1939 var Nyäng Sveriges djupaste gruva och värl
dens djupaste järnmalmsgruva.

1942 brann maskinhuset i Nyäng och hissarna 
störtade. Ett nytt maskinhus byggdes.

Maskinhuset vid Nyängsgruvan.

Verkstadsbyggnad.
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1955-56 byggdes gruvstugan ut.
1956 byggdes garaget till på baksidan med ett 

lokstall med smörjgrop och med utrymmen fór 
förråd och kontor fór garagepersonalen samt 
reparations- och upplagsrum fór bilringar.

1961 byggdes ett kallförråd av plåt for järn mitt 
emot mekaniska verkstaden.

1963 reparerades och förstärktes laven.
Från 1967 användes Unos schakt bara fór per

sonuppfordran.

1. Maskinhuset
2. Gruvstuga
3. Verkstad
4. Transformator
5. Garage
6. Den rivna laven

Gruvanläggningen vid Vingesbacke.

Vingesbackegruvan
Vingesbackefyndigheten upptäcktes 1945. Sänk
ningen av Ivars schakt påbörjades i november 
1947 och var klar 1951.

1952 byggdes en fristående gråbergsficka av 
betong.

1953 var laven och gruvstugan klara.
1955 förlängdes järnvägen mellan Långnäs och 

Nyäng till Vingesbacke.
Malmbrytningen kunde starta 1956.
1957 fick plåt- och järnförrådet tak och väggar 

av korrugerad plåt.
1959 uppfördes en byggnad av tegel fór brand

spruta och gastuber öster om gruvstugan intill 
plåtförrådet.

1966 skedde ett stort ras underjord.
1972 byggdes ett nytt skyddstak över virkesför

rådet.
1980 lades gruvan ner.
Nyängsgruvan och Vingesbackegruvan är för

bundna med varandra på 470 meters djup.

Läget idag
Långnäs anrikningsverk är ett av de få bevarade 
som är byggt for att utnyttja markens sluttningfor 
transport av material inne i verket och har därför 
ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Det an
vänds idag endast i begränsad omfattning som 
garage och bilverkstad.

Vid Nyängsgruvan är gruvlaven riven, men de 
flesta andra byggnaderna är kvar. De har ett visst 
kulturhistoriskt värde och används idag som verk
städer.

Anläggningen vid Vingesbacke står kvar och 
används av en firma som tillverkar specialrör. Det 
är ett fint exempel på en komplett anläggning från 
1950-talet och har ett mycket stort symbolvärde 
som den enda bevarade laven i detta gamla och 
ärorika gruvdistrikt.

ge kaUatrotl

^ schakl

Laven

Gruvstugan
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BILAGA A: ANRIKNING 
Krossning och malning
För att kunna skilja malmen ifrån gråberget måste 
berget sönderdelas. Från böijan skedde all kross
ning med handkraft. Så småningom lärde man sig 
att använda vattenkraft till sk bokverk eller stamp- 
verk, där stämplar eller järnskodda stockar genom 
kammar på vattenhjulet lyftes upp och sedan föll 
ner och krossade berget till lämplig storlek. Ännu 
på 1880-talet kunde man få se stampverk med 
trästämplar och nästan allt i övrigt utfört som på 
Agricolas bilder från 1500-talet. Ett bevarat bok
verk finns vid Pershyttan.

Gammalt bokverk. Ur "Uppfinningarnas bok IV", 1928.

Idag sker all sönderdelning med maskiner. Man 
skiljer härvid på krossning, som innebär en sön- 
derslagningfrån de största styckena på 1 å 2 meter 
ned till en kornstorlek av 10 å 20 mm, och malning, 
som innebär en sönderdelning av gods från 10 å 50 
mm och nedåt.

Krossning
En indelning av krossmaskinerna kan göras med 
hänsyn till krossytornas form och rörelse enligt 
följande:
A) Rörelsen är fram- och återgående.

1. Plana krossytor: Käftkrossar eller 
tuggare (t ex Blake).
2. Koniska krossytor: Spindelkrossar 
(t ex Symon och Gate).

B) Krossning genom roterande valsar.
1. Mellan två valsar (valskross).
2. Mellan ett plan och en vals {kollergång).

C) Krossning genom hammare, som sitter på en 
roterande axel (t ex hammarkross, slagkross).

D) Krossning genom löst fallande vikter 
(t ex kulkvarn).

Blakes tuggare i makadamverket i Pershyttan.

Malning
Malning sker i huvudsak i en kvam, bestående av 
en liggande roterande cylinder, som fyllts med 
vikter, vilka genom fall, rullning och gnidning 
krossar och mal godset.

Kulkvarn i Förola gamla anrikningsverk.

Beroende på typ av malkroppar, talar man om 
stångkvarnar, kulkvarnar eller autogenkvarnar, 
där malmen krossas av större malmstycken. Kul
kvarnar finns kvar bl a i Förola, Taberg och Pers
hyttan.

Är kvarnen lång i förhållande till diametern 
används beteckningen rörkvarn.

Inuti är kvarnarna klädda med gummi fór att 
skydda höljet.

Plansikt i Långnäs.
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Siktning och sortering
För att uppdela en produkt i olika kornstorlekar 
används vanligen siktning. Man kan använda plan
siktar eller roterande trumsiktar, s k tromlar. 
Genom att godset trillar igenom olika stora hål blir 
det uppdelat.

Man kan även uppdela materialet genom sor
tering, där man utnyttjar att fallhastigheten ökar 
med ökad komstorlek. Detta kan man utnyttja i 
spetslådor, skruvklassifierare och skålklasserare.

Skrädning
Den första förädlingen skedde i form av skrädning 
eller handplockning. Man uppdelade för hand det 
brutna berget i fyndigt (malm) och ofyndigt (grå
berg). Detta skedde nästan alltid i samband med 
malmuppfordringen ur gruvan. Denna primitiva 
anrikningsform började införas i större ut
sträckning i slutet på 1800-talet. Ofta skedde 
skrädningen efter en grovkrossning, som t ex kunde 
bestå i sönderslagning för hand med knoster eller 
med hammare direkt på skrädbordet. I sin allra 
enklaste form skedde skrädningen på ett plant 
eller svagt lutande bord som var uppställt under 
bar himmel på skrädplanen eller i ett primitivt 
skrädhus. Materialet transporterades till och från 
skrädbordet med hjälp avfyllfat och fyllhammare. 
Fyllfatet tillverkades ursprungligen av trä med 
handtag av trä och gjordes så stort att det var 
lagom tungt att lyfta. De båda handtagen vid 
sidorna var placerade så att fyllfatet var någor
lunda i balans när det var fyllt med material.

Fyllhammaren bestod av ett blad av gjutjärn 
som var mer eller mindre stabilt fäst vid ett runt 
träskaft. Senare tillverkades bladet av smitt mate
rial men gjordes ganska överstarkt och knappast 
lättare.

Ända in i våra dagar har handplockning skett. 
Materialet transporterades då på ett brett lång- 
samtgående transportband, från vilket bitarna, 
som skulle skrädas ut, plockades för hand med 
hänsyn till utseende, färg och tyngd.

Vaskning
Från gruvan erhölls gods av alla storlekar. Godset 
med liten kornstorlek kallas mull eller sylta, och 
detta gods kunde ej skiljas för hand genom plock
ning på vanligt sätt utan ett förfarande som kallas 
vaskning tillämpades.

Det verktyg som användes vid vaskningen var 
ettsåZZ eller v askpanna, tillverkad av plåt. Denna 
fylldes med material och lyftes därefter upp och 
ner i en vattenho tills jord och grus vaskats bort. 
Detta arbete utfördes mest av kvinnor och barn.

Sovring
När malmen vid förberedningen för anrikningen 
endast grovkrossas, kallas ofta de efterföljande 
operationerna för sovring.

Anrikning
För att en malm ska kunna anrikas måste den 
krossas till en så liten kornstorlek att malmkornen 
blir så gott som helt frigjorda från de ofyndiga 
gråbergskomen. Gränsen för en något så när till
fredsställande renkrossning torde för de flesta 
anrikningsmalmer ligga vid en kornstorlek av 0,1 
mm eller lägre.

Mineralens magnetiska egenskaper, specifika 
vikt och ytegenskaper, avgör vilka metoder som 
bör komma i fråga vid anrikning.

Magnetisk anrikning
Ett mineral, som lätt låter sig attraheras av (=dras 
till) en magnet, sägs ha starkmagnetiska egenska
per. Det är endast magnetit som har denna egen
skap i så hög grad att mineralet dras till en magnet 
av normal styrka. Vid tillräckligt starka magnet
fält attraheras dock även andra mineral, t ex blod
sten. Genom röstning kan vissa omagnetiska mal
mer fås att bli magnetiska.

Elektro
magnet

Roterande
trumma

Magnetiskt och 
icke magnetiskt 

material

Magnetisk sovringsseparator.

Våra vanligaste separatorer består av en rote
rande trumma, i vilken ett fast magnetställ med 3 
å 5 poler befinner sig. Ju grövre malmstycken som 
ska behandlas, desto starkare fålt erfordras, men 
desto större blir också separatorns kapacitet. Man 
skiljer på sovringsseparatorer, som arbetar torrt, 
och sligseparatorer, som arbetar med pulp, dvs 
gods + vatten.
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Våtmekanisk anrikning
Vid våtmekanisk anrikning utnyttjar man skill
naden i specifik vikt hos två mineral fór att skilja 
dem åt, i och med att en tyngre partikel faller 
fortare än en lättare. Eftersom en större partikel 
också faller fortare än en liten måste godset delas 
upp i olika storleksklasser.

I en mjölränna får pulpen flyta med avtagande 
hastighet. Detta åstadkoms genom att rännan blir 
bredare och bredare. De tunga malmkomen sjun
ker fortast till botten, medan gråbergskomen föl
jer med en bit längre.

Spetslådor. Ur "Uppfinningarnas bok IV", 1928.

En liknande princip används i spetslådorna, där 
pulpen får rinna över en serie med allt större 
pyramidformiga lådor med spetsen nedåt. I en 
spetslutt placeras prismor i spetslådorna som 
tvingar pulpströmmen att gå forst nedåt och sedan 
uppåt.

I en sättmaskin skiljer en upp- och nergående 
pulserande vattenström det inkommande godset i 
två partier-det tyngre, som lägger sig underst, och 
det lättare, som trycks upp av varje uppåtgående 
strömning.

I en plan eller kägelformig härd utnyttjar man 
den påverkan som ett tunt skikt av strömmande 
vatten har på mineralkornen. Genom friktion mot 
underlaget minskar vattnets hastighet alltefter 
som det rinner på underlaget. De lätta gråbergs- 
kornen följer med vattnet längre än de tyngre 
malmkomen och en uppdelning kan därför ske.

Ett skakbord kan sägas vara en rörlig härd där 
det lättare gråberget spolas bort, medan de tunga 
malmkomen följer med tvärs över bordet i en 
skakande rörelse.

Vfatlon PUlP

Diagonalskakbord. Den förskjutbara insatsrännan möjliggör 
önskad delning av koncentrat och avfall.

I en spiral utnyttjar man att de tunga malmkornen 
glider ner nära centmm i spiralen, medan de 
lättare gråbergskomen kastas upp mot ytterkanten 
av centrifugalkraften.

Spiraler från Kallmora.

lätta partiklar 
tunga partiklar

tvättvatten —-

mellan-
produktavfall koncentrat

Principen för spiralanrikning.

I sjunk- och flytmetoden använder man sig av ett 
tungt medium, som långsamt rinner fram i en 
ränna i vilken man tillför godset som ska anrikas. 
På grund av flytmedlets specifika vikt kommer då 
gråberget att flyta med på ytan och malmen att 
sjunka till botten, där den kan avskiljas. Metoden 
fungerar bäst medkornstorlekar mellan 6-80 mm.

Upptjockad Ingående 
slig I gods

' tis

—___ rt—.JDL___ Jt . .J.TI il Gråber9=======--------------------
Vatten under tryck Malm

Sjunk- och flytverk.

** *<*> <mm * <

142



Flotationsanrikning
I flotation sanrikningen utnyttjar man olika 
mineralkorns ytegenskaper, främst deras be
nägenhet att fuktas av vatten. Genom tillsats av 
specifika kemikalier till en blandning av finmalt 
berg och vatten, kan man få olika mineraler att 
flyta upp till ytan, där de kan samlas in.

Skumavstrykare

propeller

Flotationsapparat, typ Fahrenwald. Pr opellern för delar luften, 
som genom virvelbildning bildar små blåsor.

Läkning
Läkning är en kemisk process, som består i att 
man löser ut vissa ämnen ur en av flera ämnen 
sammansatt substans. Inom anrikningstekniken 
förekommer läkning mest i sådana fall, då ämnet 
som skall lakas ut utgör en liten del av hela godset 
och är svårt att avskilja på annat sätt. Lakninghar 
bl a använts i Grängesberg.

Avvattning och torkning
Malmen separeras i anrikningsverket i slig och 
avfall. Såväl slig som avfall håller rätt mycket 
vatten, som måste avlägsnas. Det kan framfor allt 
ske med avvattning, filtrering eller torkning.

Trumfilter.

Avvattning sker fór större gods med en skrap- 
avvattnare. För finare gods används stora runda 
s k förtjockare eller dorrar. Där låter man de 
tyngre godspartiklarna sjunka mot botten, där de 
förs undan av vandrande skrapor. Grovkorniga 
järnmalmssliger avvattnas med skakavvattnare, 
sedan pulpen fortjockats genom dorr eller spets. 
Sligen vandrar genom skakrörelsen uppfor ett 
svagt lutande plan, varvid vattnet avrinner bakåt. 
Vid filtrering används fór finkomiga produkter ett 
trumfilter. Trumman är klädd med en duk av 
poröst tyg eller nylon. Med hjälp av vakuum sugs 
sligen fast på duken, medan vattnet går igenom. 
För magnetisk slig kan man använda magneter i 
stället for vakuum.

Torkning kräver värme och tillgripes därför 
endast i tvingande fall.

Brikettering och sintring
Finkomigt järnpulver kan inte användas direkt i 
masugnen utan måste först klumpas ihop. Detta 
kan åstadkommas genom brikettering, agglome- 
rering eller sintring.

Vid brikettering pressas sligen ihop i en bri
kettpress. Mankan antingen åstadkomma en sam
manhållning med bindemedel eller med röstning.

Sintring är en process genom vilken pulver- 
formiga ämnen överförs till klumpform genom 
uppvärmning så att pulverkornen kittas ihop. Om 
kornen är större än 0,15 mm används pannsintring, 
och om de är mindre används kul sintring.

Ludvika gruvmuseum
På gruvmuseet i Ludvika byggde man 1960 upp ett 
gammaldags anrikningsverk. Här har man samlat 
gammal anrikningsapparatur, bl a malmkross, 
matarverk, skaksikt, valskross, sättmaskin, kul- 
kvam, rörkvarn, magnetseparator, skakbord, rund
härd, spetstrattar, skakskopa och plockband.

På gruvmuseet finns dessutom en riktig, fun
gerande stånggång med diverse brott, ett re
konstruerat tramphjul, en hästvandring, ut
ställningar om borrstål sutveckling, tryckluft m m.

Litteratur
G Bring, Anrikning, Bergvetenskap, band I, 1931. 
Henrik Noting, Anrikning, Dalarnas Hembygdsbok 1960. 
N G Håkansson, Kortfattad beskrivning av Ludvika 
Gruvmuseum, 1972.
Sture Mölsell, Kompendium i anrikning I och II, 1947 
och 1949.
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BILAGA B: ORDLISTA
Anrika (uttalas med kort a i böljan): att genom 
nedmalning av malmen och höggradig avskiljning 
av gråberg höja järnhalten mer än vad som kan ske 
vid sovring. Se sovra.
Apatit: kalcium-fosforforening. Förorening i bl a 
grängesbergsmalmen.
Blodsten: järnmalm (Fe2Ög) som inte attraheras 
av magnet. Blåsvart, grå till röd, röd vid repning. 
Kallas även hematit. Högsta järnhalt 70%. 
Donlägigt: är ett schakt som går på snedden. 
Gru vcirkus: flyttbar gruvlave.
Gruvstuga: hus där gruvarbetarna kan byta om. 
Gråberg: ofyndigt berg av olika sorter och kulö
rer.
Hematit: se blodsten.
Hängvägg: den gråbergssida som ”hänger” ovan
for en lutande malmkropp.
Inmutning: av bergmästaren utfärdad ensam
rätt att leta efter malm inom ett bestämt område. 
Kallbräckt järn: är på grund av hög fosforhalt 
bräckligt vid kyla.
Konst: maskineri for att driva gruvpumpama, 
oftast vattenkonst.
Lave: byggnad, torn över ett schakt. Ursprung
ligen täckning över schakt där malmtunnorna 
ställdes av.
Liggvägg: den gråbergssida mot vilken en lu
tande malmkropp vilar.
Magnetit: se svartmalm.
Malm: berg som innehåller mineral i sådan mängd 
att den är brytvärd.
Mull: finkornig malm som måste sintras ihop i 
stycken före masugnen.
Ort: en horisontell gång i gruvan utan öppning i 
dagen.
Schakt: lodrät gång som går upp i dagen. Ett 
blindschakt går helt un der jord och an vänds till att 
frakta materiel eller störta berg i.
Sintra: att genom upphettning åstadkomma en 
sammanbindning av malmkornen i slig eller mull. 
Två sintringsmetoder har utvecklats: den tradition
ella pann- eller bandsintringen och kulsintring. 
Skip: behållare eller hisskorg for malm vid upp
fordring i schakt till laven i dagen. Kallas ”hund” 
när den är försedd med hjul i ett donlägigt schakt. 
Skrapspel: en skopa som drar malmen till ett 
större schakt.
Skrota: att ta loss osäkert löst berg i tak eller 
väggar i gruvan.
Sköl: tunn skiva av speciellt mineral.
Skut: block eller ”skuta” i det lösskjutna berget, 
som är så stort att det måste slås eller skjutas 
sönder.
Skärpning: mindre öppning i dagen, gruvforsök. 
Sias: anordning for reglering av bergströmmen 
från en ficka.
Slig: ett pulverformigt malmkoncentrat som 
erhålls genom krossning, malning och anrikning.

Sovra: att efter grovkrossning göra en kvalitets- 
uppdelning av malmen på maskinell väg och från
skilja gråberget.
Spel: maskineriet som driver hissarna (bergspel, 
personspel).
Stoli: en horisontell gång underjord med en öpp
ning i dagen.
Styckemalm: malm som genom sin hållfasthet 
erhålls i form av stycken avsiktade över 10 mm 
storlek. Kan användas direkt i masugnen. 
Svartmalm: järnmalm, som innehåller magnetit, 
(Feg04). Malmen är gråsvart, svart vid repning. 
Är magnetisk och anrikas i magnetiska separatorer. 
Högsta järnhalt 72%.
Sylta: grus och annat smått material vid gruv
brytningen.
Söna: att avsluta ett utmål. Se utmål.
Stöt: vid gruvöppning.
Utmål: av bergmästaren utfärdad ensamrätt att 
bedriva gruvdrift inom bestämt område.
Varp: beteckning for det grövre gråberget som 
blev kvar efter skrädningen. Avfallshögarna vid 
gruvan = varphögar.
Vask: det gråberg som faller ut vid våtsovring av 
malm.
Vaskning: våtsovring av malm. Se sovra. 
Ödesmål: en gruva som inte bearbetas ligger i 
ödesmål.
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Pelletiseringsverk (ibland)
Anrikningsverk
Sovringsverk

En gruva i genomskärning. Ur IVA-rapport 322 "De mellansvenska järnmalmsgruvorna 1930-1980". Tecknare: Ulla-BrittNorgren.

BILAGA C: ALDRE MATT OCH VIKTER
Längdmått 
1 famn 
1 aln 
1 fot

Rymdmått 
1 stavrum gru wed

= 1,78 meter 
= 0,594 meter 
= 0,297 meter

= 3 kubikmeter

Vikter
1 skeppund bergsvikt
1 centner
llod
1 bår malm 
1 lass malm

= 149,6 kilogram 
= 42,5 kilogram 
= 13,3 gram 
= 1skeppund 
= ibland 2, ibland 3 

skepppund
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BILAGA D: VILL DU VETA MER?
Litteratur

Böcker om speciella gruvor står i anslutning till 
dessa.

Nils Hedberg, Gruvbrytningens utveckling, SGU 
Ser AA No 177.

Uppfinningarnas bok 2, Stockholm 1874.

Martin Fritz, Järnmalmsproduktion och järn- 
malmsmarknad 1883-1913, Göteborgs universi
tet 1967.

Anton Sjögren, Kort handledning i Svenska 
Grufbrytningen, 1878.

Hugo Digman, Svensk gruvrätt, 1953.

IVA Rapport 322, De mellansvenska järnmalms
gruvorna 1930-1980, Stockholm 1987.

G L Wetterdal, Populär lärobok i Grufbrytning, 
Falun 1878.

G Löwengren, Den svenska järnhanteringen ge
nom tiderna, Stockholm 1948.

D Lindgren, Gruvkursen, Brevskolan, 1961.

F Seebass, Bergslagen, 1928.

De tekniska vetenskaperna, Bergvetenskap, 1 
Gruvvetenskap, Stockholm 1931.

F R Tegengren, Sveriges ädlare malmer och berg
verk, 1924.

J O Carlberg, Svenska Bergverken, 1879.

Sveriges Bergshantering, Kommerskollegium, 
1917.

Björn Tiberg, Mineralfyndigheter, 1931.

P Geijer, De mellansvenska järnmalmernas geo
logi, Stockholm 1944.

Arkiv

Riksarkivet (Äldre gruvkartor, gru vrelationer före 
1923).

Bergmästarämbetet i Falun (Aktuella gruvkartor, 
gruvrelationer efter 1932).

Länsmuseerna (ofta topografiska arkiv med hand
lingar och foton samt dessutom omfattande biblio
tek).

Företagsarkiv (Äldre handlingar och kartor, även 
övertagna arkiv från uppköpta företag).

Länsarkiven (Eventuellt arkiv från nerlagda före
tag).

Tidskrifter 

Jemkontorets annaler. 

Med hammare och fackla. 

Teknisk tidskrift.

Olika företagstidningar.
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BILAGAE: GRUVOR SOM BÖRJAT OCH/ELLER 
UPPHÖRT 1950-1992
Stockholms län

Herräng -1961

Upplands län
Dannemora -1992
Ramhäll -1975
Strömhagsgruvan 1953-54

Södermanlands län
Förola 1952-66
Kantorp -1967
Stavsfältet -1967
Vreta gruva 1952-62

Östergötlands län
Baggetorps- och Algruvan -1958

Värmlands län
Finnmossegruvan 1951-73
Långban -1957
Nordmark -1961,1965
Taberg -1961
Värmlandsberg 1969-79

Örebro län
Bastkäm -1978
Blankafältet -1970
Dalkarlsbergs Odalfålt 1959-60
Fäbodhöjdsgruvan 1952-57
Håkansboda 1954
Hällefors silvergruva 1977-78
Högban sfältet -1959
Jönshyttefältet 1952
Kaveltorp 1967-71
Klara gruvor 1960-62
Knutbergsgruvan -1954
Ljusnarsberg -1975
Mossgruvan -1972
Nybergsfaltet 1953-69
Pershyttan -1967
Polhemsgruvan 1960-67
Rödbergsfältet -1958
Striberg -1967
Stripa -1977
Stråssa 1957-81
Ställberg -1977
Wigströmsgruvan 1978-81
Yxsjöberg -1963, 1973-89
Asbobergsgruvan -1958
Ö sjöberg -1964

Västmanlands län
Bondgruvan -1980
Bronäsgruvan 1951-62
Bäckegruvan -1979
Kallmorafältet -1977
Klackbergsfältet -1967

Kolningsbergsfältet -1967
Källfallet -1967
Mimergruvan -1980
Morbergs- och Gotbacksfältet 1967
Persgruvefältet -1967
Rudgruvan -1967
Sala -1952
Åsgruvan -1964

Kopparbergs län
Bispberg -1967
Blötberget -1979
Dalsbygruvan 1956
Eriksgruvorna -1952
Falun -1992
Fredrikssongruvan 1978-81
Forsbo 1953-71
Garpenberg Norra 1967
Gruvbergsfältet 1952
Grängesberg -1989
Gränsgruvan -1954,1965-1978
Guttesjögruvan 1978-82
Haggruvefältet -1967
Hillängsgruvan -1950
Håksberg -1980
Hällsjögruvan 1960-62
Hästhagsbergsgruvan -1966
Idkerberget -1977
Intrånget -1969
Kalvbäcken -1963
Kl en shyttegruvan 1962
Kärrgruvefältet -1967
Lövåsgruvan -1954
Nyberget -1950,1955-65
Saxberget -1989
Smältarmossen -1978
Stollberg -1982
Storfallsberget 1952
Svärdsjögruvan 1953-72, 1987-91
Tomtebo 1965-67
Tuna Hästberg -1968
Vassbo 1956-82
Vintjärn -1978
Väsmanfältet 1962-63

Gästrikland
Bodås -1979
Göskefältet 1960
Nyängsfältet -1966
Storbergsfältet 1959-79
Storstrecksfältet -1962
Vingesbackefältet -1980

Dessutom har Zinkgruvan och Garpenbergs odal- 
fält varit i drift hela den aktuella perioden och är 
fortfarande i drift.
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Den traditionsrika gruvhanteringen i Bergslagen, med 
rötter i tidig medeltid, har under de senaste trettio åren i 
det närmaste helt upphört. För att få en överblick över 
vilka gruvmiljöer och gruvbyggnader som ännu fanns 
kvar, lät Riksantikvarieämbetet 1989 inventera samtliga 
gruvor i Bergslagen. Därmed fick man ett nödvändigt 
underlagsmaterial för bedömningar av värdet i olika 
gruvmiljöer och enskilda byggnader och fór förslag till 
lämpliga bevarandeåtgärder. Föreliggande skrift redovi
sar resultatet av denna inventering. Rapporten innehål
ler även en historik över de olika gruvorna samt en 
genomgång av gruvhanteringens utveckling genom ti
derna. Fotografier och kartor kompletterar framställ
ningen.
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