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Det smäller i Torsåker! 

Och äntligen var 

Storberget  

BESEGRAT 

 
För första gången används krut i Torsåkers 

gruvor. Året är 1791. Smällen ger eko i 

folkmun ett helt sekel. 

Det var vid den tiden då Storberget äntligen 

besegrades. 

Lasse Olsén fortsätter att berätta om 

Torsåker och gruvepoken som rymmer 

mycket dramatik. Den första artikeln 

infördes i går.  

 
Under tio års tid slet bergsmännen med eld 

och vatten för att komma åt den åtråvärda 

malmen i Storberget i Torsåker. Arbetet 

avslutades i januari månad 1971 med en 

smäll som gav eko, i folkmun, under ett helt 

sekel.  

För första gången användes då krut i 

Torsåkers bergslag och med ett sprängskott 

öppnades taket till det inrasade schaktet. 

Vattenmassorna forsade in i Stollgången och 

Storberget var äntligen besegrat.  

 

Sedan urminnes tider var det väl känt att 

Storberget ruvade över väldiga 

malmfyndigheter. Men hur bergsmännen än 

försökte så trotsade berget alla deras 

ansträngningar. Stillgruvan som ligger strax 

norr om nuvarande Nyängsgruvan började 

bearbeta redan på 1300-talet och gav under 

flera mansåldrar rikligt med malm. 

I mitten på 1500-talet inträffade dock en 

katastrof som satte stopp för vidare 

utvinning.  

 

18 begravda 

De drygt 20 famnar djupa schaktet rasar in 

och begraver 18 gruvdrängar. Ingen av 

gruvdrängarna dödas under själva raset och 

det berättas att deras klagan, omväxlande 

med böner och psalmsång kunde höras i 

dagar och veckor. Räddningsmanskapet 

trillade ner ärtor mellan stenblocken för att 

ge dem mat. Men underifrån steg vattnet 

ohjälpligt och till slut blev det tyst i gruvan.  

Hundra år senare görs ett första försök att 

öppna gruvan på nytt. Men det arbetat 

avbryts redan efter ett år utan att man gjort 

några framsteg.  

Intresset var dock väckt och inte ens 

Bergskollegiets beslut att gruvan skulle 

ödeläggas kunde stoppa bergsmännens 

fantasi. Gång på gång blir gruvan föremål för 

nya undersökningar. 

 

Ett nytt ras 

1679 gör bruksherren Isac Mackeij, 

tillsammans med bergsmännen ett nytt 

försök som även det slutar med ett ras. Fyra 

män begravs under massorna. 

Mackeij gör ytterligare ett försök, nu 

tillsammans med bergsmän från både 

Torsåker och Ovansjö. Men återigen rasar 

gruvans väggar. Trots det fortsätter man att 

arbeta i gruvan under tio år, med skiftande 

lycka, tills den återigen ödeläggs. 

Hitintills hade alla försök att komma åt 

malmen skett ovanifrån. Men 1767 nämns 

för första gången tanken att genom en gång 

från bergets fot komma åt rikedomarna.  

 

 



Fantastiskt 

Ett helt fantastiskt företag med de primitiva 

metoder som stod till buds. En 265 meter 

lång gruvgång skulle sprängas genom 

tillmakning. 

Metoden gick ut på att berget först 

upphettades med en stockeld och sedan 

snabbt avkyldes med vatten. Sedan gav man 

sig på de sprickbildningar som uppstått med 

järnkilar och hävstänger. 

Efter flera års planering tändes den första 

brasan 1781. Arbetet med dagstollen 

klarades av utan problem på bara ett år. 

 

Ville slockna  

Det var sedan man började tränga in i berget 

som svårigheterna uppstod. Luftväxlingen 

blev sämre och elden ville gärna slockna. Det 

uppstod kraftig rökutveckling och 

tillsammans med vattenångan från 

begjutningen krävdes många gruvdrängars 

liv. 

 

Till slut var det omöjligt att fortsätta och 

bergsmännen tvingades att från bergets topp 

bryta ett schakt, det så kallade Liechtloch, 

ner till Stollgången. 

Nu fick man ypperligt drag och det 

återstående arbetet med Stollgången kunde 

avslutas.  

I januari, 1791, efter nära tio års brytning 

som inte gett ett enda lass malm, befann 

man sig rakt under den väldiga bassäng med 

vatten som samlats på Stillgruvans botten. 

Som kronan på verket beslöt bergslaget att 

avluta arbetet med det första sprängskottet i 

Torsåker. Laddningen togs till i överkant och 

det blev en smäll som ekade i 100 år efteråt. 

 

 

Vattenmassorna pressades fram genom 

Stollgången, forsade ut genom mynningen 

och nerför berget. Gruvan som det under så 

lång tid varit omöjlig att länsa tömdes på en 

kort stund och bergsmännen fick sin 

belöning. 

Stillgruvan lämnar ännu långt in på 1800-talet 

en lättbruten malm med stor järnprocent och 

är under flera decennier Torsåkers förnämsta 

gruva. 

 

            LASSE OLSÉN 

 

 

 

 

 

 

 


