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I över 600 år fram till den 29 januari 1981, då den sista av gruvorna i området – 

Vingesbackegruvan – lades ned, har malm brutits i detta område. Därom vittnar de 60 

–talet dagbrott som finns runt omkring detta berg. De djupaste drygt 200 m, till de 

grundaste på enbart drygt en meter.  

Alla dagbrott har till största delen bearbetats med hjälp av tillmakningsmetoden, vilken 

innebar att stockeldar anlades mot bergväggen som sedan häftigt avkyldes med 

vatten, så sprickbildning uppstod. Sprickorna bearbetades därefter med järnkilar, 

spett, slägga och hävstänger för att få loss bitar ur berget. 

Vid slutet av 1700 – talet och början av 1800 – talet började krutet användas, men 

eftersom det var dyrt och olycksrisken var stor dröjde det innan krutet övertagit 

tillmakningens roll.  

 

 

 

STOLLGÅNGEN 

 

År 1767 omnämndes för första gången tanken på att iordningställa en stollgång från 

bergets fot till Stora Stollgruvan. Detta skulle vara en fördelaktig lösning på såväl 

malmens som vattnets transport ur gruvan. 

Frågan fick ändå mogna till 1781 då alla kalkyler och kapital låg klart. Den 1 oktober 

1781 tändes den första tillmakningselden. Den 265 m långa ”stollen” stod klar den 22 

januari 1791 och mynnade då ut på 45 m djup. 

 

BRYTNINGSÅR: 1781 – 1791 

LÄNGD:     265 meter 

 

 

 

 



LICHTLOCH 

 

År 1789 när man nått totalt 430 alnar – 255 m – in i berget omöjliggjorde röken all 

brytning.  

Tillmakningen som vid tidigare arbeten visat sig vara en i stort sett ofarlig metod visade 

sig vara direkt livshotande i den trånga gången, och bröstsjukdomar blev i allmänhet 

gruvdrängarnas lott. För att råda bot på dessa problem bröts 1789 – 90 ett lodrät 

schakt kallat Lichtloch, och först därefter kunde arbetet med att färdigställa ”stollen” 

fortsätta. 

 

BRYTNINGSÅR: 1789 – 1790 

DJUP:     ca 35 meter 

 

 

 

STORA STILLGRUVAN 

 

Förmodligen är den denna gruva som åsyftas i Kung Albrekts privilegiebrev 1374. 

Malmen gick troligtvis upp i dagen, dessutom var läget högt och därför, i början föga 

besvärat av vatten. 

Har periodvis legat öde, efter många stora och svåra ras, men har alltid varit så 

intressant att omfattande röjningsarbeten påbörjats för att starta gruvarbetet igen.  

 

Under 1800 – talet, efter tillkomsten av stollgångsanläggningen bearbetades gruvan 

ganska intensivt. Själva brytningen upphörde från dagbrottet vid sekelskiftet. 

Brytningen har därefter förekommit under 1970 – talet från Nyängsgruvan. Man 

arbetade sig då uppåt och avslutade på en nivå av 130 m. 

 

Ca. 150 000 ton malm har brutits här. 

DJUP ca 110 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STOLLGRUVAN 

 

Gruvhålen är från början separata gruvor skilda från varandra. Dessa gruvor är Stora 

Stillgruvan, Mellangruvan, Djupgruvan och Stillgruvehalsen. 

Brytningen påbörjades troligtvis här i början av 1300 – talet. Fram till 1500 – talet bars 

malmen upp på bårar, och vindades upp med rep och taljor.  

På 1500 – talet infördes hästvindor för uppfordring av malmen. 

1688 byggdes förmodligen den första konstgången i Torsåker. Efter stollgångens 

tillkomst 1791 uppsattes till denna ett konstgångsdrivet uppfordringsverk som drog 

kärror fram och tillbaka.  

     

 

 

 

 

 

 


