Medelpad
SUNDSVALL

Narra stads berget
Bland bergmästarämbetets äldre handlingar finnes en anteckning från 1700-talet
utan läsbart årtal om en mutsedel eller motsvarande tillstånd rörande en fyndighet på
Sundsberget i Sundsvall, numera benämnt Norra stadsberget. Det mineral, som söktes,
utsäges inte, men det framgår av den mutsedel, som långt senare eller den 14 december
1863 utfärdades med rätt för brukspatronen E. Rinman att utnyttja en sönad kopparmalmsfyndighet på Norra berget i staden med inmutningspunkten belägen 230 fot
(69 m) i nordväst från norra hörnet av inhägnaden kring lägenheten Hedvigsberg.
Enligt redaktör Helge Höglund ligger den föga bearbetade fyndigheten strax bakom
bergets topp. Redaktör Höglund har f.ö. skrivit några med kartskisser försedda tidningsartiklar om de gamla gruvförsöken inom området kring Sundsvall.

lgeltidrnstorpet
Ar 1934 utfärdades mutsedeln nr 1236 med tillstånd för John Vestman m.fl. att
bryta guld-, svavel- och kopparförande svavelkis å I. Näslunds och Augusta Granbergs
fastighet, det s.k. Igeltjärnstorpet inom Sundsvalls stads område, inmutningspunkten
belägen 350 m åt nordöst utefter byvägen från en grind, stående ca 50 m norr om
torpets sädeshässja. Både grinden och hässjan torde numera vara borttagna, men
redaktör Höglund (se ovan) upplyser, att denna likaledes föga bearbetade fyndighet
ligger rätt nära den ovan berörda på Norra stadsbergets baksida.

NJURUNDA

Armplågan ]1
r 1783 års bergmästarrelation redogöres ingående för ett s.k. sänkningsarbete i en
berghäll Ya mil från Galtströms bruk och inom dettas rekognitionsallmänning. Om
beskaffenheten av detta gruvarbete yttrar sig gruvingenjören Felix Hoppe den 23
augusti 1881 på följande sätt: "Storängets skärpning norr om Galtström i diabas med
magnetkis, kompassdrag på 50 fots längd. Hällan blottad på 20-30 fots längd. Utan
allt värde."
Detta brukets första försök att förse sig med järnmalm "från gruva på egen mark
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blev alltså misslyckat. Ett nytt försök gjordes långt senare, i och med att förvaltaren
Th. Mannerfelt den 9 maj 1894 fick tillstånd till järnmalmsbrytning i en övergiven
fyndighet på samma skogsmark men invid en vid Bottniska viken belägen vik, "Jungfrusand", Att fyndigheten säges vara övergiven tyder dock på, att bruket tidigare
varit ägare av densamma. "Utan värde, intet kompassdrag" , lyder Hoppes omdöme
om en gammal skärpning vid havsstranden nordöst om Björkö, vilket torde gälla just
detta äldre försök.

Dingersjö
Mutsedeln nr 27-1873 medgav en person vid namn D. Forsberg rätt till järnmalmsbrytning i den s.k. Hamngruvan i denna by. Fyndigheten är numera helt okänd men
torde ha varit belägen på den s.k. Hamnbergsudden, numera Nyhamns industriområde.

Heljom
På det s.k. Gruvberget i sydvästra delen av byns skogsmark ha en del försök att
utvinna järn företagits, det första den 30 mars 1838, inmutare var kvarnägaren Jonas
Engelbrektsson. Andra gången var i juni 1838, då bondsönerna Per Nilsson, Olof Nilsson och Per Larsson samt torparen Hans Arnesson finge tillstånd att bryta i en annan
fyndighet högst upp på södra sidan av berget. En tredje inmutning av järn ett stycke
norr om berget företogs den 3 maj 1895 av stuvaren J. E. Nordvall, bokhållaren 1. V.
Nordvall och arbetaren C. R. Nordvall, alla i Nolby. Denna fyndighet uppges i mutsedeln ligga på skogsmark 1200 m norr om Per Hägglöfs inägor i Källåsen och ISO m
norr om vägen till Berge fäbodar. Av hemmansägaren Helmer Hägglöf i Källåsen har
jag inhämtat, att alla fyndigheterna ligga på hans fastighet, Källåsen 9 4 m.f1., som
tidigare legat under Heljom, samt att de äro föga bearbetade.

Juni
Ar 1947 erhöll P. V. Palm med mutsedlarna nr 169-171 tillstånd att bryta svavelkis i
botten på den torrlagda bäck, som utgjort avloppet från Junisjön till havet. Ägaren
av fastigheten i fråga, Juni 85 1, Eugen Johansson, upplyser, att endast en del prover
tagits på platsen.

Nolby
Ar 1934 erhöll P. V. Palm med mutsedeln nr 1289 rätt att bryta kopparmalm på
Almaråsen inom Nolby nr 5. Hemmansägaren Valter Norberg säger, att endast vissa
prover tagits på åsen i fråga, som utgör en utlöpare mot nordöst från Omsberget.

Skedlo
Mutsedlarna nr 1614-15 år 1939 medgåvo hemmansägaren Albin Lindberg rätt att
bryta svavelkis på egna fastigheten nr 21, 3. 6 i byn. Markägaren upplyser, att det var
P. V. Palm som utförde brytningen i fyndigheterna, belägna nedanför Skedloberget
Y2 km öster om byn. Ett par 6-7 m djupa schakt brötos.
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SKöN
Hillsta
Mutsedeln nr 1092-1929 medförde tillstånd för John August Pettersson att bryta
järn och grafit på fastigheten nr 2 i byn. Denna fyndighet är numera helt okänd.

Valknytt
E. F. K. Östman m.fl. erhöllo med mutsedlarna nr 1294 och 1296 år 1934 tillstånd
att bryta guld och silver i en fyndighet på fastigheten nr 4 i byn samt med mutsedeln
nr 1295-1934 enahanda tillstånd på fastigheten nr 2. Även dessa fyndigheter äro numera okända och torde vara överbyggda, då de befinna sig inom stadsplanerat område.

Alnö
Den första upptäckten av järnmalm på denna i geologiskt avseende så märkliga ö
gjordes 1670 av borgaren Olof Röder i Sundsvall. Fyndigheten var belägen i Stavsätt
och hälften av äganderätten därtill förvärvades av länets guvernör, general Karl Sparre,
medan landssekreteraren Magnus Blix i Härnösand och assessorn i bergskollegiet Klas
Depken skaffade sig rätt till den andra hälften. 1674 och 1675 sökte de sistnämnda
privilegium för malmens bearbetande, men samma anspråk framfördes även av kyrkoherde Anders Nicolaus Aretman i Skön. Efter en av assessor Johan Silfverström
företagen undersökning fastställdes en den 22 juli 1675 ingången förlikning. Genom
denna erhöll Sparre 1/5 i gruvan, Depken och Blix 1/5, Aretman 1/5, häradshövding
Erik Teet och inspektor Petter Molin 1/5 samt befallningsmännen Göran Bertilsson och
Olof Ström 1/5. Senare fann man malm även vid Släda och ÅS.
Alnö-malmen utnyttjades till en början vid det år 1672 privilegierade bruket i
Galtström. Njurunda, b1.a. till att gjuta grytor. Den höga fosforhalten i malmen gjorde
emellertid tackjärnet så skört (kallbräckt) att brukets därigenom misskrediterade
järnstämpel (en galt) måste 1680 utbytas. Gruvorna på Alnön blevo nu övergivna,
all brytning förbjöds och det dröjde ända till 1750, innan någon ny malmbrytning
därstädes blev omnämnd aven bergmästare, Erland Hjärne, varefter man finner följande rapporter:
1754 konstateras, att den i äldre tid utvunna malmen försökts en gång i Gnarps
och två gånger i Galtströms masugn i blandning med Utömalm men att det framställda tackjärnet visserligen "till en del blivit rätt försvarligt, en del åter efter smedernas berättelser nästan odugligt". Vidare heter det: "Till Graninge bruk ock något
därav försänt, varest det lät väl bereda sig till råstål, vilket, sedan övervält, befanns
till eggjärn särdeles tjänligt". Så långt P. Norberg (1960).
1762 bröts 1500-2000 skeppund malm i Alnö gruva.
1763 "intet arbete i Alnö gruva."
1771 "As järngruva i Alnö socken, tillhörig hovmarskalken Jenning, är avsänkt 2)13
famnar. Malmen skall vara ringhaltig och kallbräckt."
1772 och 1773: "As gruva ej arbetad."
1774 säges gruvan i As tillhöra Gnarps masugn och att några hundra skeppund malm
stundom brytas för särskilt behov, 500 skeppund 1775 och 1776. Gruvan nämnes
1777 och 1778, men 1780 säges den vara nedlagd på grund av kallbräcka genom
för hög fosforhalt.
Med en mutsedel av den Il november 1828 övertogs gruvan i ÅS av Lögdöverkens
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intressenter och likaså en nära vägen i Stavsätt. Sedan dessa gruvor efter hand övergivits, började på 1870-talet en serie inmutningar av dessa och nya fyndigheter i As,
Släda med Stavsätt och Stolpås. Gruvan i Stavsätt jämte ett par intilliggande fyndigheter inmutades sålunda 1873 av J. C. Karsten med mutsedlarna nr 68-70. Gruvan i
ÅS övertogs den 10 juni 1875 av grosshandlaren J. A. Enhörning, som året därpå den
22 augusti inmutade en ny fyndighet i As, den s.k. Tryggruvan. För dessa två gruvor
beviljades Enhörning utmålsförrättning 1877. Tryggruvan fick sitt namn efter arbetaren
Erik Trygg, för vilken ett mutbevis hade utfärdats på fyndigheten.
Om malmbrytningen på Alnön 1879 säges i bergmästarens berättelse, att den huvudsakligen ägt rum i de nämnda två gruvorna i As med sammanlagt 14.000 centner.
Brytningen i Tryggruvan hade haft till syfte att få utrönt, hur stor malmtillgången
var och hur den var beskaffad. Två av A. Tamm utfärdade bevis över en undersökning
av malmen visade, att den innehöll 50 % järn, 10 % titan men intet fosfor. Ar 1881
heter det: "Aterstående 6.000 centner hava blivit upptagna i Tryggruvan. Av denna
malm har en mindre kvantitet, 214 centner, blivit använda vid årets blåsning i Avike
masugnar och har enligt gruvägarnas uppgift oaktat sin stora titanhalt, 10 %, visat
sig ej förorsaka olägenheter, men brytningspriset, 35 öre per centner, betingar ett högre
pris än vederbörande masugnägare vilja betala, varför det är antagligt, att malmbrytning utöver försvaret ej kommer att under närmaste tiden äga rum i gruvan."
Asgruvan eller den äldre av de två i byn blev i det följande ommutad flera gånger,
vilket skedde med följande mutsedlar: Nr 37-1891, 38-1901, 166-1907, 474-1911,
495-1912, 703-1915, 809-1917, 1406-1938, 34-1942 med utmål 1943.
Tryggruvan lockade spekulanter att skaffa mutsedlarna nr 38-1891, 48-1893, 1271899 med utmål 1902, 475-1911, 679-1914, 721 och 723 år 1916.
Den ovannämnda arbetaren Erik Trygg inmutade den 14 december 1878 en fyndighet, belägen i nordöstra delen av Släda byskog intill gränsen mot As. Den fick
namnet "Slädagruvan" men kom senare att benämnas "Runmansgruvan" efter en
torpare i byn. Även denna fyndighet blev föremål för ommutningar, nämligen med
mutsedlarna nr 39-1891, 11-1941 med utmål s.å., 60-1943 med utmål 1943 och 1945.
Tillsammans med den äldsta gruvan vid gården Stavsätt i Släda by blev det alltså 4
järnmalmsgruvor av betydenhet på Alnön. Alla dessa äro numera av säkerhetsskäl
på statens bekostnad igenfyllda, vartill användes schaktningsmassor från anläggningen
av Sv. Cellulosabolagets terminal i Tunadal. Härtill kommer ett stort antal förmodade
järnmalmsfyndigheter, belägna intill dessa gruvor, på andra ställen i samma byar, inom
andra områden på ön eller på några holmar utanför densamma. En del av dessa efter
hand inmutade fyndigheter ha något bearbetats, de flesta ha lämnats så gott som
orörda. I vissa av dem ha sökts även sådana mineral som nickel, koppar och svavel.
Här följer nu en förteckning över de för dessa fyndigheter utfärdade mutsedlarna,
av vilka många gälla ommutningar:
Nr 26-1876, 6-7 år 1879,4-5 år 1882, 11-1885, i-s, 10-14 år 1900, 28-30 år 1901,
52-54 år 1902, 90-1903, 115-116 och 122-130 år 1906, 167-8, 215-17 och 232-4 år
1907, 389-1909, 468-471 år 1910, 494-1912, 521-24 år 1913, 678-1914, 722 och
808-1916, 810-12 år 1917, 407-423 år 1938, 12 och 21-23 år 1941, 35-55 år 1942,
61-1943, 70-1945 samt 182-1948.
I denna sista mutsedel söktes svavel och apatit, ett mineral som förekommer som
gångart i vissa järnmalmslager och som innehåller en stor procent fosforsyra och därför
på sina håll avskiljts från järnmalmen och behandlats till gödningsämne. Det torde ha
varit i sådan avsikt som Ragnar Muotka m.fl. år 1969 ånyo inmutade 9 övergivna
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fyndigheter inom byarna Båräng. Pottäng, Röde, Stolpås och Näset [rnuts. nr 1-3,
5-10). Enbart kopparmalm inmutades på ett par ställen på Hovidslandet den 18 juni
1850 av klensmedsmästaren Per Norling i Sundsvall och bondsonen Nils Lund i Hovid.

SELANGER

Huli
Mutsedeln nr 1288-1934 medgav fabrikören John Vestman m.fl. rätt att bryta guld,
silver och koppar i en fyndighet på hemmanet Huli nr 4. Enligt hemmansägaren Herman Hedin ligger den föga bearbetade fyndigheten i området mellan Stigsjön och
Granloholm.

1ge1tjärn
Mutsedeln nr 1290-1934 medgav den ovan under Huli nämnde Vestman m.fl. enahanda brytningsrätt på Igeltjärn 14 . Enligt ovannämnde sagesman ligger vederbörande
fyndighet inom det under projektering varande området för det nya storsjukhuset i
Sundsvall.

Häl/om
Med mutsedeln nr 20-1900 sökte J. Selinder bryta järn i en fyndighet på ett berg i
denna by. Ägaren av större delen av detta berg, Gunnar Asell, säger sig inte ha sett
till något gruvförsök därstädes.

Knävland
Den 22 juni 1885 inmutade f.d. riksdagsmannen och hemmansägaren J. Sjölund i
Sköle, Tuna, en fyndighet med nickel och svavelkis å Joh. Erik och Isak 01. Vallins
södra skogsskifte på Knävland nr 2, 170 m söder åbyggnaderna på J. A. Ringbloms
torp. Enligt hemmansägaren Holger Bergman, född och uppväxt i byn, ligger denna
fyndighet med sitt mycket djupa schakt 60-70 m öster om inägan till den sydligaste
gården i byn samt invid norra sidan av den här i sydostlig riktning gående Knäråbäcken. Gruvan blev ånyo inmutad den 14 oktober 1899 av handlanden Anders
Överström m.fl. i Sundsvall.
Ett annat mycket djupt schakt ligger 30~40 m längre åt öster, och det synes vara
denna fyndighet, som den 9 oktober 1899 blev inmutad av handlanden Anders Överström mJI. i Sundsvall, vilka där ämnade bryta silver och koppar. Denna fyndighet
blev jämte intilliggande fyndigheter ånyo inmutad 1912, 1913, 1914 och 1917 med
mutsedlarna nr 492-3, 517-520, 685-8 resp. 818. Fastighetsnr 27 . 1912 och 1914
finansierades arbetet genom försäljning av lottbrev a 100 kr.

Påläng
Den 21 oktober 1899 fick handlanden Anders Överström mJI. i Sundsvall tillstånd
till järnbrytning å Joh. Aug. Lindahls hemman Påläng nr 2. Enligt hemmansägaren
Holger Bergman liger fyndigheten i fråga, vari man brutit ett ca 10 m djupt schakt, i
Johan Tjärnbloms beteshage mellan gamla och nya sträckningen av E 75.
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SÄTTNA

Gravtjärn
Den 23 mars 1885 inmutade vice häradshövdingen Hugo Sundblad i Sundsvall en
grafitfyndighet på Gravtjärnsberget 712 m väst 1r syd från närmaste boningshus på
de s.k. Vretarne. Ar 1887 hölls utmålsförrättning vid denna s.k. Sulå koppargruva, men
bergmästaren förklarade, att det var föga hopp om framgång. Gruvan blev ej heller
särdeles fördjupad. Berget ligger norr om byn och sydväst om Sulå.

Västansjö
Mutsedeln nr 1498-1939 medförde rätt för arbetaren E. P. Vestin m.fl. att bryta
koppar i en fyndighet på fastigheten nr 2 i byn. Enligt lägenhetsägaren Valfrid Söderberg liger denna alltjämt outnyttjade fyndighet norr om östra delen av Västansjösjön.
nedanför en mellan landsvägen och sjön belägen lada. Fastigheten, nr 2 13 , äges av
Algot Hammarberg och omfattar även ett område mitt emot ladan och på södra sidan
av sjön, på vilket område en fyndighet invid stranden, benämnd "Rödbergsgruvan",
blev inmutad 1944 (muts. nr 65) av hemmansägaren Emil Moden m.fl. Här sökte man
silver och sprängde upp ett 2-3 m djupt schakt med hjälp av pengar, erhållna genom
försäljning av aktier, värda 100 kr. st.

TUNA
Al/sta
På de s.k. Allstakullarna i byns gränsmark mot Sundsvall och Njurunda har företagits en lång rad in- och ommutningar av fyndigheter med koppar- och magnetkis. och
här följer nu en förteckning över numren på de i samband därmed utfärdade mutsedlarna: Nr 140-3, 157-9 år 1906, 449-456 år 1910,496-9 år 1913, 717-8 år 1915 samt
719-720 år 1916. Inmutare voro i tidsföljd P. J. Skoglund, E. Stadin, A. M. Viklund
och H. T. Malmberg.
På den östligaste och största av de nämnda kullarna, belägen inom Allsta 9 1 , säger
markägaren, Stig Lindbom, att där finnes 4 eller 5 grottliknande insprängningar i bergväggen. Dessutom har man i byn hört talas om en del inmutningar på en kulle längre
västerut dock utan att ha kunnat iakttaga något spår efter sprängningar. Ej heller har
man sett något dylikt i gränsen mellan hemmanen nr 1 och 3, där John Vestman med
mutsedeln nr 1287-1934 ämnat söka både guld och silver.

Klingsta
Mutsedeln nr 25-1900 medförde rätt för 1. Carlander mJI. att bryta järn i s.k.
Stormyrbergsgruvan på byns skogsmark.
Något berg, benämnt Stormyrberget, hörs inte finnas inom byn, men dennas ålderman, hemmansägaren Ragnar Viklund, säger, att det måste ha skett en förväxling med
Långmyren och det norr därom belägna Önsberget. Hans fader brukade berätta, att
någon omkring år 1900 hade brutit järn på detta berg. Det hade varit "bra malm",
men någon större bearbetning av fyndigheten hade inte ägt rum.
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Lunde
Den 17 oktober 1864 erhöll J. A. Andersson tillstånd till järnbrytning 880 fot (264
m) norr om sjön Lyngstern på byns utmark. Om denna inmutning säger geologen
Felix Hoppe den 30 augusti 1881, att man där företagit sprängningar i en finkornig
diabas på grund av förväxling med svartmalm.

Rännö
Den 19 december 1878 erhöll hemmansägaren och riksdagsmannen Jonas Sjölund i
Sköle tillstånd att bryta koppar- och magnetkis på hemmanet Rännö nr 5 om 9Y3 mål,
västra skogsskiftet 1480 fot (444 m) norr om övre källrå i Klevberget. Detta storhemman är numera uppdelat på flera mindre, och enligt Johan Ahlmark ligger fyndigheten på hans fastighet Rännö 9 3 . Där har på södra änden av berget brutits ett
4-5 m djupt schakt. 1880 försvarades "Klevbergsgruvan" enligt bergmästarens årsberättelse, men sedan synes den ha övergivits.

Sköle
Ar 1902 utfärdades mutsedeln nr 68 med tillstånd för den ovan under Rännö omnämnde riksdagsmannen Jonas Sjölund att bryta silverglans och svavel i en fyndighet,
benämnd "Sjöboviksgruvan" och belägen vid en vik på södra stranden av Ljungan och
någon kilometer öster om Bålforsens kraftstation samt på mark, numera ägd av Sv.
Cellulosa AB. Om denna gruva rapporterar vederbörande bergmästare 1903, att den
försvarats 1904, att där bröts 250 ton berg samt 1905 endast 25 ton berg.

Vivsta
Ar 1914 utfärdades mutsedeln nr 700 med rätt för J. A. Jonsson m.fl. att bryta
koppar- och magnetkis i en fyndighet, benämnd "Vivstagruvan", Om denna fyndighet
säger en år 1894 född kommunal förtroendeman, att han aldrig sett eller hört talas om
densamma.

Ön

I september 1839 erhöll bruksförvaltaren Svante Berg vid Sörfors bruk tillstånd att
taga gjutsand å norra sidan av Gåsön i sjön Marmen. Den 23 juli 1840 erhöIl bruket
enahanda tillstånd men då tydligen på öns sydöstra sida, eftersom där höIls utmålsförrättning den 13 juni 1845. Enligt Holmfrid Eriksson, ägare av hemmanet Ön 8 1 ,
finnas sand- eller grusbankar på både norra och södra sidan av ön, och på hans skiften
där finnas flera gropar, som uppstått efter upptagande av sådan sand, som jordbrukarna förr brukade lägga i botten av gödselstäderna. Vad Sörfors bruk beträffar så
skulle gjutsanden där användas vid tackjärnstillverkningen. Vid utmålsförrättningen
protesterade byamännen i Ön mot den minskning i höskörden, som skuIle uppstå
genom sandtäckten. men bergmästaren Lars Lyman, förklarade, att det på det tiIl
bruket upplåtna området, ca 1200 m 2 , inte kunde bli mer än ett lispund (8,5 kg) hö!
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ATTMAR
Fjolsta
Med mutsedeln nr 235-1907 erhöllo P. Vi klander m.Il. rätt att bryta järnmalm i en
fyndighet, benämnd "Brickgruvan" Enligt inhämtade upplysningar skall denna ligga
på Isbricksberget söder om byn Kampåkern vid sjön Marmen. Om denna s.k. gruva
säger geologen F. 00 Carlin den 27 augusti 1881, att det var en glimmerblandad, finkornig diabas, som man trott vara järn.
o

Gissjö
Den 17 oktober 1864 erhöll J. A. Andersson rätt att taga myrmalm i den s.k. Järnmyrgruvan, som enligt arrendator Gottfrid Asberg i Johannesfors torde ligga vid någon
av myrarna längs Ulvsjöån, men spår av malmtäckt har Asberg ej iakttagit.

Norra Lindsjö
Vid Saggmyran på byns utmark trodde man sig i början av 1800-talet ha funnit
kopparmalm, och den 12 januari 1816 utfärdades en mutsedel till förmån för bonden
Johan Vestman och Lindsjö bysmän. En av bonden Erik Paulsson ingiven mutsedelsansökan, gällande samma fyndighet, avslogs 1820, men den 9 juli 1825 erhöll konsuln
friherre Carl af Wetterstedt en mutsedel å fyndigheten. Om den härigenom inledda
gruvverksamheten säger bergmästarn 1838: "Efter stillestånd ny mutsedel, litet bolag
bildat, 59 riksdaler påkostade".
I februari s.å. utfärdades två nya mutsedlar, gällande ödelagda kopparmalmsfyndigheter inom samma område, angivet som Magnus Perssons mark. Den ena erhöll bruksförvaltaren Svante Berg vid Sörfors bruk och den andra kvarnägaren Jonas Engelbrektsson, Mariefors och torparen Hans Arnesson, Heljom. Proceduren upprepades
för Sörfors bruk den 22 juli 1840, och den 23 september s.å, kom en ny spekulant,
riksdagsmannen Lars Jonsson i Söderböle. Ar 1845 hölls utmålsförrättning å "Saggmyrberget"
På 1860-talet utfärdades en rad nya mutsedlar, de flesta gällande ommutning av
den fyndighet, som efter hand fick namnet Södra Saggmyrgruvan. De första av dessa
mutsedlar voro daterade den 3 oktober resp. den 4 december 1862, och sedan följde
nr 43 och 44-1863, 3-1865, l och 6-1868 samt 1-1869, vidare på 1880-talet nr
19-1882, 12-1884 samt 5 och 6-18850 När geologen F. 00 Carlin den 29 augusti 1881
undersökte berggrunden i gruvområdet ,fann han den stora gruvan innehålla magnetkis men föga kopparkis, svagt kompassdrag. Djupet var då 40 fot, diameter 10 fot,
bredvid fanns en smal skärpning.
Innehavare av den för Södra Saggmyrgruvan sist utfärdade mutsedeln, nr 5-1885,
daterad den 11 april, var stenhuggaren, sedermera bagaren Anders Enström från
Lucksta, som dock redan den 6 maj s.å. sålde alla sina rättigheter i gruvfältet till ett
par bönder vid namn J. P. Vestin, Norrlindsjö och Jonas Nordin, Fjolsta. Dessa anlitade
omedelbart en expert från Stockholm, som förklarade, att brytning ej skulle löna sig.
De gåvo då genast upp och lyckades trots det negativa expertutlåtandet förmå tre
andra personer att övertaga det vanskliga företaget, vilket skedde den 30 juni s.å.
Härom kan man läsa i en av redaktör Helge Höglund skriven artikel i SundsvalIs Tidning, (datum tyvärr okänt) "Gruvdrift i forna dagars Attmar".
De nya gruvägarna vor o L. P. Lundgren, Jon Nilsson och J. A. Malmgren i Skedvik,
o
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vilka inte vilade på hanen utan redan nämnda år sökte och erhöllo utmålsförrättning
vid den stora gruvan. En väg anlades nu, och en gruvföreståndare anställdes, norrmannen David Olsen, en sannskyldig bondfångare, som, sedan han pungslagit sina
arbetsgivare, spårlöst försvann. Såsom berättats under Skorped, upprepade han senare
manövern där. Emellertid fortsatte verksamheten vid gruvan genom byggande av ett
uppfordringsverk, smedja m.rn., för vaskningen uppfördes ett vaskverk i Täljeåslätt,
Gruvan försvarades enligt bergmästarrelationerna med arbete eller avgift ända fram
till 19l3, under vilken tid man bröt sammanlagt nära 800 ton berg, varav 30 ton
svavelkis 1893 och 27 ton 1894. Enligt redaktör Höglund fick man fram obetydliga
mängder koppar och nickel vid vaskverket men betydligt mer kobolt, som såldes för
fem kronor skålpundet. Hela utvinningen var dock alltför obetydlig för att företaget
skulle bära sig.
Området kring Stora Saggmyrgruvan och de därintill belägna mindre öppningarna
är nu en bysamfällighet och omgivet av ett stadigt järnstängsel.

Rude - Östansjö
Mutsedeln nr 7-1964 berättigade Erik Ottar Nyberg och Allan Engström, Västerlo,
att bryta järnmalm i den s.k. Rudegruvan i gränsen mellan Rude 13 1 och Östansjö 14 .
Engström berättar, att det var fråga om inmutning av ett gammalt kvarts- och fältspatbrott, tillhörigt Sv. Cellulosa AB och beläget ca 1200 m söder om landsvägen mellan
byarna samt med en kraftledning dragen däröver i nord-sydlig riktning.

Skedvik (Sjövik)
Den 23 september 1840 erhöll riksdagsmannen Lars Jonsson, Söderböle, tillstånd till
järnmalmsbrytning på Borgaråsen % mil från Sjövik eller nuvarande Skedvik. Fyndigheten i fråga blev den 15 juni 1880 ommutad på koppar av mjölnaren O. V. Norberg,
Norrlindsjö.
Det var troligen inte samma fyndighet som den 7 december 1882 inmutades på
både järn och koppar av stenhuggaren Anders Enström, Lucksta, eftersom den nu
sades ligga högst upp på södra delen av Borgaråsen. Den enda i våra dagar kända och
verkligen bearbetade fyndigheten utgöres aven på nordvästra sidan av åsen i klippväggen utsprängd grottliknande gruva, varifrån järnmalm skall ha fraktats till Sörfors
bruk. Det ser ut att vara denna fyndighet som geologen F. O. Carlin den 27 augusti
1881 fann på "ett mycket högt berg, % höjd, på västra sluttningen". Bergarten var
diabas utan spår av malm.
Sedan dess ha två såsom nya angivna koppar- resp. järnmalmsfyndigheter inmutats
på samma berg, i förra fallet av A. L. Enström med mutsedeln nr 150-1906, i senare
fallet av P. Viklander m.fl. med mutsedeln nr 221-1907. Ingen av dessa fyndigheter
hörs vara bearbetad.

STöDE
Ulvsjön
Den 17 oktober 1864 erhöll 1. A. Andersson tillstånd till järnmalmsbrytning

en
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fyndighet söder om södra viken av Hällsjön. Enligt arrendatorn Gottfrid Eriksson har
man brutit ett ganska djupt men numera vattenfyllt schakt 3-400 m söder om den
sydvästra viken iHällsjön.

Usland
Den 26 november 1838 erhöll bokhållaren på Torpshammars bruk Carl Abraham
Axell tillstånd att taga sjömalm vid södra stranden av Stödesjön på byns ägor mitt
emot Lo. I bergmästarrelationerna är ingenting nämnt om en eventuell malmtäckt på
denna plats.

TORP
Backen
Mutsedeln nr 76-1902 berättigade P. V. Johansson m.fl. att bryta kopparmalm i en
fyndighet, benämnd "Hundbergsgruvan", Hundberget ligger 3,5 km i nordöstlig riktning från Gimåns utlopp i Ljungan och l km väster om ån. Gruvförsöket numera helt
okänt i orten.

Berge
Mutsedeln nr 1270-1932 medgav Eugen Backeus rätt att bryta silver och zink i den
s.k. Tirstagruvan på Berge 1. Enligt lantbrukaren Ingvar Alkestål är det fråga om ett
på Söndagsberget på södra sidan av Ljungan uppbrutet 8-10 m djupt schakt.

Björnede
Gårdsägaren Karl Klingstedt i Munkbyn inmutade 1955 en fyndighet, som förmodades innehålla både guld och silver, på fastigheten nr 1 i byn och 1956 två dylika
fyndigheter på samma fastighet, alla tre belägna nära varandra och 5-600 m nordöst
om Munkbysjön.
Mutsedeln nr 5-1955 och 8-9 år 1956. Ett schakt bröts till ett djup av 2-3 m.

Flata
Med mutsedeln nr 16-1873 ämnade Daniel Forsberg bryta järn på en plats i byn,
som torde vara identisk med den som i en den 26 mars 1889 utfärdad mutsedel benämnes "Gruvsvedjan".
200 m öster om denna inmutade då skomakaren K. Kristoffersson i Vi och bondsonen Erik Eriksson i Flata en förmodad kopparfyndighet 475 m norr om ett skogsskifte och 400 m söder om Gulåsvägen. Båda dessa gruvförsök äro numera okända
men synas ha legat på Gulåsberget väster om Flata. Vidare har gårdsägaren Karl
Klingstedt 1956 (muts. nr 10) inmutat en förmodad guld- och silverförande fyndighet
på ett berg ca l km norr om skolhuset i byn och 6-700 m väster om landsvägen.
Fyndigheten, som ej är bearbetad, ligger på Flata 3 2 och nära en fäbodvall.
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Gissjä
Redan i 1785 års bergmästarrelation talas om en kopparmalmsanledning i denna by
och att en mutsedel utfärdats. Något koncept till denna finnes dock ej bevarat, varemot ett sådant, daterat den Il mars 1842, torde gälla det första egentliga gruvförsöket
därstädes. Intressenter synas ha varit de flesta av byamännen, och kopparfyndigheten
anges ligga vid foten av Gertrudgerdsberget och 225 alnar eller 135 m från stranden av
Gissjön. Berget i fråga ligger norr om östra delen av sjön, och ett djupt, vattenfyllt
schakt minner om försöket.
Den 11 februari 1887 utfärdades en mutsedel med rätt för Handelsfirman Persson &
Ramstadius och urmakaren Karl August Björksell i Fränsta att bryta järn (magnetkis)
vid foten av Sätersberget. Detta ligger norr om Gissjön på gränsen mot Alsta och
nära landsvägen längs sjön ligger ett minst 10 m djupt schakt såsom resultat av gruvförsöket. Båda dessa fyndigheter ligga på Gissjö 11 4 . Desutom utfärdades 1873 mutsedlarna nr 25 och 26 åt E. Elvgren m.fl. för järnmalmsbrytning på av allt att döma
samma plats inom byn.
Ar 1902 inmutade Johan Bergqvist m.fl. 6 fyndigheter, benämnda Skalshällan 1-6
och innehållande speciellt bly, koppar och nickel [rnuts. nr 55-60) vilka de inmutade
på nytt 1916, då man var inriktad på att finna kobolt därstädes (muts. nr 758-763).
Några metaller i brytvärd mängd lär dock inte ha funnits i fyndigheterna, där åtminstone ett stort schakt blev uppbrutet, beläget på Gissjö 3 2 4 och berget Skalshällorna ett par kilometer öster om byn. Sagesman beträffande ovan avhandlade inmutningar har varit f. jordbrukaren Erik Anshelm Viren, f. 1899, som även berättar, att
man enligt traditionen vid de äldsta gruvförsöken utvunnit så pass kvantitet ren koppar, som kunde rymmas i en skopa.
Ännu en inmutning på koppar gjordes 1932 av Karl Grip m.fl, (muts. nr 1266) i en
fyndighet, benämnd "Utskiftesgruvan l" på Gissjö nr 3, ett gruvförsök som är helt
okänt.

Munkbyn
Med mutsedeln nr 6-1955 ämnade gårdsägaren Karl Klingstedt bryta guld och silver
i den s.k. Sottjärnsgruvan på Degelberget och fastigheten Munkbyn 27 7 . Fyndigheten
ligger enligt ägaren ca 5 km söder om byn och är föga bearbetad.

Norrnaggen
Med mutsedlarna nr 75 och 76 år 1902 ämnade Per Munter i Grundsjön bryta koppar, kobolt och silver i ett par fyndigheter vilka enligt från byn inhämtade upplysningar
äro belägna vid södra sidan av sjön VikÖrn. Ett större schakt blev sprängt men ligger
på grund av sjöns uppdämning numera under vattenytan. Helt okänd är däremot en
förmodad kopparfyndighet. "Orngruvan", inmutad 1931 av skogvaktaren O. E. Olsson
m.fl. (muts. nr 1225).

v äster-,

Öster- och Sörhångsta
För gruvförsök inom detta begränsade område av byar har ett antal personer erhållit
följande mutsedlar:
Mutsedeln nr 852-1917, Magnus Bengtsson, "koppar".
Mutsedlarna nr 944-6 år 1918, 1218-22 år 1930 och 1264 år 1932, Per Martin Persson, "koppar".

Mutsedlarna nr 1257 och 1263 år 1932, Gunnar Hagberg, "koppar".
Mutsedeln nr 1265 år 1932, Johan Magnusson, "koppar och guld".
Mutsedeln nr 1273 år 1933, Hilding Persson, "bly".
Mutsedeln nr 1320-1 år 1936, K. G. Dahl, "koppar".
Sagesman beträffande dessa fyndigheters läge har varit hemmansägaren Lars Hjalmar Larsson, Johannesberg, som dock säger sig inte ha sett eller hört talas om fler än
två. Den ena, inmutad av Per Martin Persson 1930, ligger på en åkerlapp till ett torpställe ca 300 m väster om Granån ca l km sydväst om bron över Ljungan. Det därstädes uppbrutna schaktet är numera igenfyllt. Den andra fyndigheten, inmutad 1932
av Johan Magnusson. ligger ca 1,5 km längre åt sydväst, allt söder om Ljungan. Den
senare fyndigheten upptäcktes vid brunnsborrning, varefter man företog en del sprängningar.

Saxen
Ar 1874 utfärdades mutsedlarna nr 31 och 82-84 för P. O. Forsgren resp. D. Andersson, vilka ämnade bryta järn på olika ställen i byn, på samfälligheten, "Göstahällan", Kavalampsvedjan 2 km öster om byn samt Rockberget. Det enda man vet om
äldre gruvförsök på byns mark är, att man för länge sedan på Båtsmansberget öster
om Björnbacken ca 6 km sydväst om byn tagit malmprov, som prövats vid Gryttjens
bruk i Gnarp. Sagesman f. jordbrukaren Ragnar Söderberg, f. 1884.

Sörnaggen
Den 28 juli 1836 erhöll bonden Per Jonsson i Norrnaggen tillstånd att bryta järn
dels i Röjmyrberget 3 mil söder om Torps kyrka, dels i Ottmyrberget y~ mil väster om
Norrnaggens by. Fyndigheterna i fråga äro numera helt okända.

BORGSJö
Borgsjöbyn
Mutsedeln nr 27-1968 medförde rätt för vaktmästaren Rolf Karlsson i Ange att
bryta koppar och nickel i en fyndighet, belägen väster om Värdsjöberget och vid
bäcken mellan Värdsjön och Fättjanssjöarna. Markägare är Sv. Cellulosa AB. Karlsson
har brutit 120 ton berg, men någon utvinning har inte företagits. Sveriges geologiska
undersökning har undersökt dit insänt prov och funnit det värdelöst. Karlsson blev
emellertid under mineraljakten 1969 belönad för sitt fynd och har sedan upptäckt en
annan fyndighet, innehållande kopparsvavel och arsenikkis. Platsen ligger längre västerut vid sjön Torringen och kommer att med geokemiska metoder undersökas av S.G.U.
Inmutare blir Kungl. Maj:t och Kronan.

Ede
Ar 1906 inmutade Hans Persson och Magnus Ljungberg ett par fyndigheter, benämnda "Borgsjögruvan" och "Ede nickelgruva", där man ämnade bryta både koppar
och nickel (muts. nr 133 resp. 135). Den förstnämnda fyndigheten inmutade man på
nytt med mutsedeln nr 443-1909 och den sistnämnda med nr 444-1909. Båda fyndig-
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heterna blevo 1917 ånyo inmutade av hemmansägare Jonas Sillerström m.f1. [muts.
nr 845-6). Om dessa gruvförsök berättar hemmansägaren Arne Hansson, att de äro
belägna på norra sidan av Källåsberget, ett berg ca 1,5 km väster om det på generalstabskartorna utsatta Byknippen. Ett par mindre schakt blevo uppbrutna, och man
lär i en smedja ha smält fram en klump ren metall av ett slag, som en geolog fann
värdelös.

Sil/re
Den 19 augusti 1875 inmutade studeranden Jonas Stadberg, Stockholm och hemmansägaren Per Hallström, Sillre, en förmodad järnmalmsfyndighet på toppen av
Ranklöven, 12 famnar från branten. Berget benämnes Rankleveberget i en den 18
oktober 1880 utfärdad mutsedel, begärd av ingenjören A. G. Boström, Matfors Bruk och
hemmansägaren Carl Markus Pålsson, Västanå, och gällande en liknande fyndighet
72 fot (21 m) från toppen och 3000 fot (900 m) söder om Bergsängsbäckens utlopp i
Ljungan.
Om dessa fyndigheter, som förefalla att ha legat så nära varandra, att de torde vara
identiska, har jag inhämtat, att det mitt uppe på toppen har sprängts upp ett mycket
djupt schakt. Också rapporterar vederbörande bergmästare både 1880 och 1881, att
Ranklevegruvan bearbetades liksom att den vid hans besök i augusti 1880 förklarats
värdelös. När geologen F. O. Carlin den 13 september 1882 undersökte berggrunden
på platsen, konstaterade han endast: "Gruvförsök i Ranklevet på diabas, starkt kompassdrag, 38 fot djup gruva". Numera skall schaktet vara minst 38 meter djupt.
Ar 1933 inmutades en fyndighet, som troddes innehålla koppar och nickel, vid foten
av nämnda berg aven person vid namn Karl Grip [muts. nr 1279). Med hjälp av ett
litet kapital, satsat av intresserade personer i bygden, företog Grip borrningar och
sprängningar på platsen med ett ca 25 m djupt schakt som resultat. Dessutom inmutade Grip några liknande fyndigheter på dels berget invid byn Ullberg (muts. nr
1283-1934), dels Skarsberget söder om Renkleven [muts. nr 1284-5 år 1934). Grip
säges ha utfört sina malmletningar nattetid med hjälp aven slagruta, behängd med
olika metallföremål. De sistnämnda fyndigheterna blevo aldrig bearbetade.

Ange
Den 30 oktober 1876 inmutade folkskolläraren Olof Bodin och arbetaren Hans
Olsson i Ange en förmodad järnmalmsfyndighet på norra sluttningen av Stora Gruvberget och 2500 fot (750 m) söder om Brattfallet. Detta i Vattenån bildade fall ligger
ca 2,5 km norr om mellersta delen av Östra Vattensjön, och Stora Gruvberget är
beläget mellan den från Vattensjön kommande, i Angesjön infallande Vattenån och
de båda Vattensjöarna (V och Ö). S.d. inmutade nämnda personer en enahanda
fyndighet 9.500 fot (2850 m) väster om föregående fyndighet. Båda övertogos den 15
januari 1879 av bergsmannen Johan Svensson från Sandsjöhyttan i Nordmark.
Någon brytning i dessa fyndigheter synes inte ha blivit företagen. När geologen
Valdemar Jonsson den 5 juli 1883 undersökte området, som numera länge benämnts
Stor-Gravberget, fann han bergarten vara grå gnejs utan spår av järnmalm. En på
ett ställe funnen sten hördes ha blivit undersökt aven obekant person och befunnen
innehålla järn, vilket tydligen hade gett upphov till inmutningarna.
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Den 4 november 1833 inmutade ingenjören Carl Fredrik Huss en förmodad järnmalmsfyndighet 430 alnar (ca 258 m) norr om en äga vid foten av Oberget norr och
nordöst om gårdarna i byn. Ingen där bosatt har hört talas om eller sett något spår
av detta gruvförsök.

HAVERö
Snöberg
Med mutsedeln nr 376-1908 ämnade en person vid namn P. E. Berg bryta järn och
svavel i den s.k. "Snöbergsgruvan" vid byns fäbodar. Berg ommutade fyndigheten 1909
med mutsedeln nr 448. Snöbergs fäbodar äro belägna 3 km norr om byn, men fyndigheten i fråga tycks vara helt okänd därstädes.
Säter
Med mutsedeln nr 1217-1930 ämnade jordbrukaren Albin Leonard Jansson bryta
koppar och zink på det s.k. Kvisselskiftet inom Säter nr 1. Markägaren Lars Larsson,
som köpte området 1946, säger sig inte ha sett några tecken på brytning.
Val/en
Den 4 september 1840 erhöllo bonden Halvar Halvarsson och avskedade soldaten
Olof Hjelte i Fåssjö tillstånd till kopparbrytning på västra sidan Sjetungsmyrberget i
riktning Rödviken % mil från kyrkan. Fyndigheten i fråga övertogs den 25 november
1892 av kyrkvärden Mikael Persson i Vallen och arbetaren Johan Andersson från
Västgöthyttan i Nora. Skedermyrberget, som är bergets rätta namn, ligger sydväst om
Bergetorpen på höjdplatån söder om kyrkan och väster om Kyrksjön eller på den ö,
som ligger mellan norra delen av Havern och Enstern. Fyndigheten i fråga benämndes
"Leopoldgruvan'' , och om den rapporterar vederbörande bergmästare 1893, att där
lössprängts 8 m 3 berg, "vilket lär hava lämnat 2 m 3 koppar- och nickelmalm".
Med mutsedeln nr 1233-1931 ämnade en man vid namn Jolm Rautio bryta koppar i
en fyndighet, benämnd "Fågelviksgruvan" inom Vallen nr 1 och 2, markägare Domänverket. Platsen är tydligen vid den lilla två gårdar omfattande byn Fågelvik, som
ligger drygt 6 km nordväst om kyrkan. Fyndigheten hörs vara okänd.
År 1958 inmutade Bolidens Gruv AB ett par förmodade järnmalmsfyndigheter på
berget Storklacken inom Vallen 13 , 1 5 och 29 . Berget i fråga ligger ett par kilometer
söder om Västra och Östra Linsjöarna i socknens sydvästra gränshörn mot Härjedalen,
och där har efter bolagets vana endast provborrningar företagits.
Val/ens kronopark
Med mutsedlarna nr 1045 och 1047 år 1920 erhöll en person vid namn Nils Olsson
Smitt tillstånd att bryta koppar i vad han kallade "Övre" resp. "Nedre Lunnegruvan"
inom skifte nr 8 på denna kronopark. Enligt f. kronojägaren K. J. Karlsson (f. 1885) i
Ovansjö utgjordes den förstnämnda "gruvan" av ett större stenblock och den andra
aven blankslipad stenhäll, belägna på östra resp. västra sidan av den gamla landsvägen
mot Ytterhogdal i Härjedalen samt ca 300 m från gränsen mot detta landskap. I blocket visade ett prov 0,3 % koppar, i hällen 0,6 %.
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Kronoparken Viken södra
Med mutsedlarna nr 35-46 år 1957 erhöll Bolidens Gruv AB tillstånd att bryta
koppar i fyndigheterna "Malsjöbodama nr 1-14", vilka bolaget övergav men åter
inmutade 1960 med mutsedlarna nr 18-29. Enligt inhämtade upplysningar ha endast
provborrningar företagits på platsen, som ligger vid ett av Sv. Cellulosa AB ägt torpställe ca 7 km nordöst om Ensjön.

Ön

Med mutsedlarna nr 1173-1181 år 1930 inmutade Västerbottens Gruv AB (sedermera Bolidens Gruv AB) zinkfyndigheterna Haverögruvorna nr 1-9 på i byn numera
okänd plats.
Ar 1931 fick en bybo, lägenhetsägaren Mikael G. Olsson (numera öh), tillstånd att
bryta zink och koppar i ett par fyndigheter, belägna vid sjön Ensterns norra ände och
strax norr om Rörmyrarna [muts. nr 1223-4). Ingen utvinning.
År 1961 inmutade Bolidens Gruv AB tre fyndigheter, innehållande koppar och svavel
och belägna på fastigheterna Ön 19 och 3 6 samt inom ett samfällt vattenområde
(muts. nr 4-6). Platsen ligger enligt den ovannämnde Olsson-Oh strax söder om de
nämnda Rörmyrarna. Bolaget övergav helt en av fyndigheterna men ommutade de
båda andra 1967 (muts. nr 8-9). Enligt nämndemannen Einar Lindfeldt, Ön upptäcktes svavelfyndigheten därigenom, att där började brinna i en stubbe på grund av
närheten till en kolmila. Bolaget har företagit ett stort antal provborrningar inom byn,
varvid man lär ha funnit "mycket fina metaller".

Prästbordet m.il.
Det synes ha varit i avsikt att skaffa järnmalm till masugnen vid Torpshammars
bruk som bokhållaren därstädes, Carl Abraham Axell, den 26 november 1838 inmutade följande 7 förmodade sjömalmsfyndigheter inom socknen: 1. Vid och omkring
Strömnäset utefter Haverns sjöstrand, Prästbordet. 2. Vid Hällan .Prästbordet, 1f4 mil
norr om kyrkan. 3. På norra sidan av och i sjön Ahlen l mil öster om By. 4. På östra
sidan av Brinnön i Holmsjön. 5. Vid och omkring Karaholmen i samma sjö. 6. Vid
och omkring Asunds-holmen i samma sjö. 7. Vid och omkring Skyttraholmen i samma
sjö. Bergmästarnas årsberättelser ha inget att förmäla om ett eventuellt utnyttjande av
dessa fyndigheter.

TIMRA
Lunde
De flesta gruvförsöken i socknen ha ägt rum inom denna by, och där finnes även
landskapets av bergmästarna mest omskrivna gruva, "Lunde magnetkisgruva". Den
första mutsedeln rörande denna utfärdades den 17 mars 1814 med ommutning den 10
mars 1820. Enligt geologen Felix Hoppe, som besökte platsen den 26 juli 1881, innehåller gruvan och 4 ca 300 m norr därom belägna mindre skärpningar en ringa mängd
koppar men en betydlig mängd grafit. Ur bergmästarrelationerna inhämtas, att man
till en början sökte ur de gamla varpen "utvaska rödfärg" till försäljning. Ett år 1820
privilegierat bolag tillverkade 60 tunnor rödfärg, varav 40 sändes till Stockholm, där
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de blev o liggande osålda tills vidare. Bolagets s.k. Bok- & Vaskverk hade i den närbeägna Sanddalsbäcken en damm, men denna blev 1820 två gånger spolierad. Enligt
1825 års bergmästarberättelse var bolaget nära upplösning, 40 tunnor rödfärg hade
under året framställts men av sämre kvalitet än vid andra verk. Ar 1827 blev gruvan
föremål för ny undersökning med resultat, att verksamheten nedlades.
Därmed var dock inte Lundegruvans historia slut, ty den 27 oktober 1874 blev den
inmutad av ingenjören G. Forsgren, som beviljades utmålsförrättning 1875. Här kan
det vara lämpligt att något närmare ange gruvans läge i byn. Den ligger på södra
delen av Orrtjärnsberget, beläget nordöst om Orrtjärnen och väster om Borgberget,
allt norr om landsvägen genom byn, länsväg 330. Ca 100 m väster om sistnämnda berg
går en infartsväg till fastigheten Lunde 27 , och från dennas mangårdsbyggnad kan man
följa en skogsväg åt nordväst ca 200 m och sedan taga av åt vänster utefter en stig,
varefter man efter ca 175 m kommer fram till den ca 10 m djupa men vattenfyllda
gruvan, numera omgiven av ett järnstaket.
Med Forsgrens övertagande av den gamla gruvan blev där liv och rörelse, en väg
anlades mellan gruvan och det nya rödfärgsverket, och den förra urschaktades till ett
djup av ca 4,5 m, vilket allt drog en kostnad av 21.500 kr. Under 1875 bröts 955
centner (ca 36,5 ton) magnetkis och i varpen vid de äldre skärpningarna 300 centner
(ca 12,75 ton). S.å. tillverkades 50 tunnor rödfärg, året därpå ingenting. Nu kunde
bergmästaren emellertid rapportera, att man funnit nickel i gruvan i så betydande
mängd, att gruvägaren låtit uppföra en smälthytta för nickel jämte vaskugn och blåsmaskin samt att provblåsning i hyttan försiggått.
Den 18 mars 1880 drabbades man emellerid aven stor olycka, i det rödfärgsverket
jämte dammbyggnad och magasin brann ned till grunden. Nickelgruvan eller Lunde
Koppar- och Nickelverk, som företaget hette, försvarades med arbete fram till 1883,
då intet arbete där utfördes, men 360 dagsverken hade åtgått till att uppföra en större
byggnad, påbörja en kasern och lägga grunden till ett nytt rödfärgsverk. Sedan blev det
emellertid tyst om den storstilade anläggningen i bergmästarnas årsberättelser, och
av det hela finnes i våra dagar inte ett spår, men gruvöppningen med sitt stängsel
minner om vad som varit. På en mindre jordfast sten till höger om densamma tycker
man sig se årtalet 1811 inhugget jämte några bomärken eller initialer.
Den gamla magnetkisgruvan i Lunde har på nytt inmutats några gånger och dessutom ha i dess närhet och på andra ställen på Orrtjärnsberget inmutats åtskilliga fyndigheter, som förmodats innehålla brytvärda mängder av grafit, järn, koppar, nickel,
silver allt enligt utfärdade mutsedlarna nr 76 och 77-1895,106-1897,120 och 123-1899,
7 och 8-1900, 101-1905,441-1909, 463 och 465-1910, 707-1915, 1039-1044 år 1920,
1199-1209 år 1930, 1226-1231 år 1931. Inga spår av bearbetning i de nya fyndigheterna
ha kunnat iakttagas, varemot den år 1865 den 10 mars inmutade "Orrtjärnsgruvan"
synes ha blivit något bearbetad att döma av de sprängstenar som täcka bergsluttningen
mot Orrtjärnen strax bakom ett par sommarstugor där.

Ri
Den äldsta inmutningen i denna by ägde rum den 23 oktober 1842 för Lögdö bruks
räkning och gällde en ödelagd järngruva på brukets mark vid Ribonäset, och det var
tydligt, att bruket tidigare öppnat gruvan utan vederbörligt tillstånd. Järnmalm i
brytvärd mängd torde inte ha funnits i fyndigheten. En annan sådan, som förmodades
innehålla järn och nickel [magnetkis}, inmutades den 27 december 1875 av bondsonen Anders Aslund, Backås, Hässjö. Platsen säges i mutsedeln ligga 600 fot eller
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ca 180 m från lndalsälven vid Storgrundet och på Kopparberget, Ribonäset. En tredje
inmutning på området gjordes den Il januari 1882 av Lunde Nickelverks ägare, G.
Forsgren, och gällde magnetkis i en gammal gruva 200 famnar eller ca 370 m från
lndalsälven, vilket av allt att döma var platsen för den av Lögdö bruk inmutade
fyndigheten. En av gruvorna ommutades 1900 av lndals Älvs Flottningsförening
(muts. nr 19).
Det ovannämnda Kopparberget, även kallat Gruvberget, ligger mellan E4 och Indalsälven mitt för Storgrundet och ca 450 m norr om länsväg 330;s början vid E4. En del
av bergets västra sida blev för några år sedan bortsprängt vid breddningen av E4, men
ett tjugutal meter från denna finnes ett mycket djupt, numera igenfyllt schakt och
närmare älven ett mindre sådant, likaledes igenfyllt. Det talas om spökerier på platsen,
vilket tyder på, att en "gruvfru" kan ha hållit till där!
På byns utmark i nordvästra hörnet av socknen finnes vid de s.k. Stenbittjärnarna
en fyndighet, som enligt en mutsedel av den 26 augusti 1875 varit bearbetad sedan
50 år tillbaka. Mutsedelns ägare var bokhållaren Robert Kullberg vid Lögdö bruk,
vilken troligen för brukets räkning ämnade bryta järn och magnetkis i den gamla
"gruvan". Någon verklig sådan blev det aldrig utan endast ett par gropar, belägna
7-800 alnar (ca 1300 m) norr om Hålmyran sydöst om Stenbitberget.
Ytterligare en inmutning har ägt rum på byns mark, nämligen 1901 [muts, nr 27)
av lndals Älvs Flottningsförening nära en kolbotten och i ett bergsområde väster om
allmänna landsvägen samt med inmutningspunkten 132 m från denna. Fyndigheten,
som skulle innehålla koppar, silver och tenn, hörs numera vara helt okänd.

Risgrändsbyn
Den 26 augusti 1875 fick bokhållaren Robert Kullberg vid Lögdö bruk tillstånd att
bryta järn och magnetkis på det gamla Dammberget på brukets ägor. Fyndigheten
säges ligga 2()(}...250 alnar (120-150 m) söder om Småmyran, vilken i sin tur ligger
vid foten av det egentliga Gammeldammsberget. Man kommer till platsen genom att
från Älggårdsmyran kring Snägdbäcken gå några hundra meter mot norr upp på bergsområdet. När geologen Felix Hoppe den 25 juli 2881 undersökte berggrunden därstädes, fann han en gammal och en ny gruva och strax intill två mindre skärpningar.
Kompassdraget sades ofta växla från norr till söder. Det är ovisst, om något av värde
kunde utvinnas ur fyndigheterna, som emellertid år 1931 övertogs av smeden Bernhard
Selinder [muts, nr 1247 och 1253), vilken ämnade bryta grafit, guld, svavel och
magnetkis. l sitt yttrande över där granskade prov säger Statens provningsanstalt den
8 augusti 1933, att proven på magnetkis och svavelkis vor o alltför bemängda med
skiffer och kvarts samt att det inte fanns anledning förmoda, att där skulle finnas
någon avsevärd guldhalt. Flera nya öppningar företogs dock inom området.

Svedje
Den 2 december 1912 inmutade direktör Alfred Törner för Härnösands Boktryckeri
AB en förmodad blyfyndighet på den s.k. Svedjeskatan, en samfällighet mellan hemmanen nr l och 2 i byn, närmare bestämt 150 m norrut från Svedjeskatuddens sydspets vid lndalsälven. Efter älvens uppdämning finnes enligt den ekonomiska kartan
ingen i älven utskjutande udde mellan nämnda fastigheter.
l sydvästligaste delen av byns utmark ligger öster om en stor krök av länsväg 330
och nära gränsen mot lndal ett mindre berg med namnet Gruvberget. l en ravin på
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dess nordvästra sluttning finnes en liten grop uppsprängd men numera nästan helt
övertäckt med en stor flat sten. Detta lär vara hela anledningen till, att berget fått
sitt namn, och någon inmutning tycks inte ha företagits på platsen.

Sörberge
År 1914 utfärdades mutsedlarna nr 680-683, gällande brytning av koppar och nickel
i några fyndigheter, belägna i gränsområdet mellan hemmanen nr 1 och 2 i byn samt
mellan dessa och Vivstavarvs hemman nr I, vilka fyndigheter hörs vara helt okända av
ortsborna.

Laggarberg
År 1939 utfärdades mutsedlarna nr 1591 och 1613 med tillstånd till kopparbrytning i
fyndigheter, belägna i rågången mellan Laggarberg och öden samt 200 m resp. 375 m
från sockengränsen i väster mot Sättna. Enligt inhämtade upplysningar är platsen för
fyndigheten den s.k. Svartdalen och vederbörande ha endast tagit sådana stenprov,
som hade uppstått genom sprickning vid en skogsbrand. Enligt den ekonomiska kartan
skulle platsen vara sydväst om den större och västligaste höjden bland de tre "Tornen".

INDAL
Skällsta
Den 1 november 1875 erhöll inspektoren P. Lagergren i Kårsta tillstånd att bryta
magnetkis nära lndalsälvens strand och 700 fot (210 m) söder om hemmansägaren
Jonas Anderssons åbyggnad. Vidare erhöll handlanden 1. Andersson i Kävsta den 27
i samma månad tillstånd att bryta nickel och svavelkis på en plats 1I00 fot (330 m)
från nämnda åbyggnad. När geologen Felix Hoppe den 16 augusti 1881 besökte byn,
var endast den ena fyndigheten bearbetad. Han skriver: "Skällsta skärpning väster om
byn i magnetkis och något kopparkis. Starkt kompassdrag. 80 fot (24 m) över stranden". Samma negativa omdöme torde vara giltigt beträffande såväl den obearbetade
fyndigheten som den s.k. Skällstagruvan, år 1907 inmutad av ingenjör C. A. Green
från Katrineholm [muts. nr 226), vilken där ägde tillstånd att bryta koppar, svavel
och magnetkis.

Nolby
Denna by har bestått av ett enda hemman i två ägoskiften, nr 17 - 8 , och här har den
flitige "rnineraljägaren" Per Vilhelm Palm från Njurunda in- och ommutat tre förmodade kopparfyndigheter. En av delägarna i hemmanet, Jonas Andersson, upplyser, att
fyndigheterna äro belägna mellan Lillmosjön och Kroksjön, ca 2-300 m från båda.
Lösa stenprov från platsen ha analyserats av Bolidens Gruv AB och ha inte lett till
någon bearbetning. Anledningen till inmutningarna [rnuts. nr 3-4 och 7-1955 samt
6-8 år 1959), lär vara den, att en torpare i Västloning, Lars Backlund, under en brunnsgrävning på sin fastighet några år tidigare hade stött på en sten om ca 1 kbm. Vid
geologisk analys aven provbit hade denna befunnits innehålla hela 80 % koppar!
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Det blev nu tidningsskriverier och geologiska undersökningar över ett större område
utan något positivt resultat, och stenen i fråga förklarades vara en meteorit, kommen
från världsrymden för tusentals år sedan.
Troligen i grämelse över att ha gått miste om den inkomst, som en mäktig kopparmalmsåder på hans mark skulle ha medfört, tog då Backlund och grävde ner den
dock i sig själv så märkliga stenen, som f.ö. måst söndersprängas, nu på ett större djup
än där han funnit den! Platsen för brunnsgrävningen hade utpekats aven man med
slagruta, och denna hade tydligen givit utslag just för kopparstenen, ty något vatten
fanns där inte, varför hålet skyfflades igen.

HOLM

Fagervik
Den 16 augusti 1828 erhöll geschworner Johan Petrus Morell tillstånd att taga
järnhaltig sand på södra stranden av Holmsjön vid östra och västra sidorna av Kistnäsudden, som ligger mitt emot en udde på norra sjöstranden vid Sandnäset. Tillfrågade personer i trakten säga sig ha observerat en ovanligt mörk sand, "svartsand" ,
särskilt öster om Kistnäsudden, men någon sandtäckt där ha de inte hört talas om,
och bergmästarna ha inte heller i sina årsberättelser nämnt något därom.

Vike
Här ha ett antal fyndigheter inmutats på bly och silver inom hemmanet Vike nr I,
en del ha efter att ha övergivits övertagits av andra, mutsedlarnas nummer äro 11851930, 1234-5, 1248-9, 1252-1931 samt 1318-1935. Av dessa fyndigheter ha endast två
bearbetats, den ena i rålinjen mellan Vike 2 2 9 och 13 1 - 3 2 vid Lövåsenbodarna. där
ett mindre schakt brutits, den andra belägen norr därom vid Räbbtjäln inom en f.d.
kraftledningsgata, där ett 15-20 m djupt schakt sprängts upp, allt enligt upplysningar
av Sven Andersson ,ägaren av Vike 2 2 9 .

Västbyn
Ar 1908 erhöll Engla Festin mutsedeln nr 238 med tillstånd att bryta koppar i en
fyndighet, benämnd "Nortjärnhällan". Enligt hemmansägaren Nils Leo Åslin har ett
mindre schakt uppbrutits på platsen i fråga, som ligger strax söder om Oflotjärn.
År 1938 erhöllo Per Vilhelm Palm m.fl. mutsedeln nr 1427 för blybrytning i en fyndighet, som enligt Åslin aldrig blivit bearbetad och är beägen vid ett torpstäle på hans
skog.
Ar 1946 erhöll Elis Jönsson mutsedeln nr 124 med tillstånd att bryta guld och koppar
i vad han kallade "Komyrgruvan" . Komyran ligger ca 1400 m väster om den västligaste
gården i byn Kväcklingen, och i en bergkant därstädes har enligt Åslin en mindre
sprängning företagits.
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LIDEN
Kväcklinge
Ar 1866 började byns inbyggare gräva en kanal, avsedd att leda vattnet i den strax
söder därom belägna Västra Kväcklingesjön åt norr och väster om byn samt ut i en
sidoarm till den från Östra Bjärten kommande, i Indalsälven utfallande Kvarnån. Under
detta arbete kom man på 3-4 meters djup ned i ett lager av tunga, glänsande stenar,
som vid analys visade sig innehålla blyglans och zinkblände. Denna fyndighet blev den
20 november s.å. inmutad av ett konsortium med P. G. Jönsson i spetsen, som redan
efter ett år eller den 25 november 1867 avlöstes av grosshandlaren J. A. Enhörning i
Sundsvall. Den 20 oktober 1868 beviljades denne utmålsförrättning för Kväcklinge
blyglans gruva, som fyndigheten kom att heta.
Enhörning provsmälte en del till Sundsvall fraktade malmstycken, och under hans
ledning bearbetades fyndigheten så pass mycket, att när geologen Felix Hoppe den 6
augusti 1881 kom till platsen, fann han där hela 5 uppbrutna, vattenfyllda schakt.
Han konstaterade, att malmen inte fanns i fast klyft utan i lösa stenar, som utom blyglans och zinkblände innehöllo något svavel- och kopparkis med kvarts, klorit, kalkspat
och något fältspat såsom gångart. Hoppes chef, ingenjör Hjalmar Lundbohm, menade,
att platsen vore värd en närmare undersökning, men det kom att dröja många år,
innan området blev föremål för en mera modern och effektiv sådan.
Sedan en 1903 utfärdad mutsedel genast förfallit, övertogs fyndigheten 1906 av
ingenjören C. A. Green från Katrineholm [rnuts. nr 136), men denne lär inte ha
kunnat uträtta så mycket mer på grund av det påträngande vattnet. Det dröjde därför
till år 1937, innan en mera effektiv bearbetning kom till stånd, nu under ledning av
Per Vilhelm Palm från Njurunda, som med mutsedlarna nr 1369 och 1370 övertog
tvenne schakt och året därpå två andra (muts. nr 1425 och 1428). Det var under
Palms verksamhet som man på stort djup i ett av schakten fann en mindre malmåder
aven decimeters tjocklek, ett vitt band av zinkblände. Även ädlare metaller trodde
man sig ha sett åtminstone spår av, och sedan en av markägarna, Erik Vikholm, funnit
en silverglänsande sten i sin jord, slöt han sig till det av Palm ledda, nybildade konsortiet och inmutade fyndigheten "Kväcklingegruvan nr 6" på silver, muts. nr 16121939.
Ar 1943 hölls utmålsförrättning för de av Palms konsortium bearbetade fyndigheterna, vilka efter att en tid ha varit övergivna åter inmutades av Palm en sista gång
1947 [muts. nr 172-5). Under sin första verksamhet på platsen hade Palm lyckats
intressera både Jonsson-koncernen och Bolidens Gruv AB för fyndigheterna. Deras
ditsända ingenjörer undersökte området med de modernaste tekniska hjälpmedel utan
att dock finna någon sammanhängande malmåder, och utan en sådan är ju varje fyndighet tämligen värdelös. En sagesman här har varit redaktör Helge Höglund i Sundsvall.

Boda
Den 12 augusti 1895 erhöllo skräddaren A. Sellin, Järkvissle, arbetaren H. Aug.
Hammarström, Västanå, arbetaren N. E. Karlsson, Lidensboda och hemmansägaren
P. O. Backlund i Boda tillstånd att bryta grafit och nickel vid södra stranden av
Indalsälven och på P. O. Backlunds utslått å hemmanet nr 1 i byn. Denna fyndighet är
enligt skogsfaktor C. G. Göransson identisk med den som Per Vilhelm Palm inmutade
på koppar 1955 [rnuts. nr 8) och som är belägen på den av Nils Backlund ägda fastigheten nr 9 4 . Fyndigheten ligger ca 50 m från älven och är inte bearbetad.
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Dacke
Ar 1907 erhöll N. E. Nordlander mutsedlarna nr 230 och 231 i och för brytning av
koppar, bly och silver i "Sillregruvorna I och 2" vid Sillreforsen. Enligt inhämtade
upplysningar är platsen i fråga en större berghäll mellan länsväg 86 och östra stranden
av Indalsälven, ca 300 m från denna och på fastigheten Dacke 14 9 samt mitt för
nedersta delen av gamla Sillreforsen. Endast prov ha tagits på berghällen, senast under
1970 års mineraljakt av markägaren, Rudolf Modin.

Järkvissle
Den 14 februari 1888 erhöllo jägmästaren A. M. Hellström, handlanden L Andersson, skräddaren A. Selin samt arbetarna O. J. Näsman och A. P. Källström, alla i
Järkvissle, tillstånd att bryta grafit och nickel vid norra stranden av Indalsälven och på
utmarken till Erik Olssons hemman nr 2 i byn.
Denna fyndighet blev ånyo inmutad den 27 maj 1893 av Sellin, Näsman, Källström
och hemmansägaren 1. Lidgren. Samma personer fingo så den 4 juni 1896 en mutsedel
för brytning av samma mineralier å utmarken till handlanden J. Andersson samt hemmansägarna J. Lidgrens och Olof Antipas Erikssons hemman. Det rör sig här fortfarande om samma fyndighet, benämnd "Alvgnrvan", och den blev för fjärde gången
inmutad 1905 och en femte gång 1918 (muts. nr 97 resp. 967). Under namn av
Järkvisslegruvan inmutades fyndigheten en sjätte gång 1933 av verkmästaren Verner
Lidvall i Stöde, vilken ämnade bryta järn och svavel i densamma (muts. nr 1278).
Han återkom 1954 med mutsedlarna nr 22 och 23, gällande såväl sistnämnda "gruva"
som en närbelägen, benämnd "Orngruvan", där han även väntade att finna kobolt.
Lidvall berättar, att han å området i fråga, vilket numera ligger under älvens yta,
gjorde en 4-5 m djup skärpning och att ett till Sveriges geologiska undersökning insänt
prov visade en järnhalt av hela 44 %.

Märrgård
I sin till bergmästarämbetet insända verksamhetsberättelse skriver malmletaren
bruksförvaltare Nils Peter Fougt den 5 september 1771, att han den dagen kommit till
Bredsjön i Ljustorp på grund av ett "länge kringspritt rykte byfolket emellan om tillgång till en blyrik malm på Vitberget, som är beläget på råskillnaden mellan Ljustorp
och Lid socken". Fougt berättar, att han blev hänvisad till en gammal man, vars fader
skulle ha funnit och använt bly för olika behov åt sig själv och andra. I branten av
berget i fråga, varmed avsågs Stora Vitberget inom Märrgård, skulle blyet kunna finnas
"utan möda". Gammal och svag som han var, hänvisade mannen Fougt till en person
vid namn Hans Hansson, vilken dock inte tycktes veta mer om saken än Fougt själv.
Denne återkom 1772 och fann med hjälp aven vägvisare ett Vitberg, där det dock
inte fanns några mineralier men väl "en lösaktig kvarts". De nämnda ortsborna torde
ha varit ättlingar till de två på 1640-talet invandrade finska nybyggarna Bredsjö-Ante
och Skäla-Hans, om vilka folkskolläraren Anders Olof Berglund berättar i sin under
signaturen "Lundius" år 1897 i Sundsvall utgivna skrift "Historien om Bredsjö-finnarna
och deras trolleri".
Detta, att bly i forna tider av gemene man har kunnat upptäckas och omstöpas till
främst bösskulor. det är fullt möjligt enligt utlåtande av ingenjörer på gruvförvaltningen i Boliden. Såsom också påpekats ovan under Risnäs, Stigsjö, gällde detta dock
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endast om det rört sig om stycken av gediget bly, som upptäckts tack vare, att de
blivit uppmjukade av eld eller liknande.
Hur som helst, så var det tydligen de av Fougt nämnda ryktena om bly på Stora
Vitberget, som gåvo upphov till de inmutningar av "silverhaltig blyglans", som gjordes
den 22 januari 1881 på berget i fråga, dels 2250 alnar (ca 1350 m) sydväst om röset
mellan Märrgård, Bredsjön och Valåsen, dels på Knylhällan på samma avstånd väster
om punkten i fråga. Inmutare var fotografen P. M. Nyström från Stugun. Hembygdsforskaren Mauritz Lind i Bodaeke säger sig ha sett ett "brott" i Stora Vitberget, och
det var tydligen detta, som geologen Felix Hoppe åsyftade, när han den 10 juli 1881
skrev: "I Vitberget försök på blyerts i glimmerskiffer!"
Här var det alltså endast blyerts, ehuru vederbörande väntat sig att finna bly eller
åtminstone blyglans i brytvärd mängd, men det hindrar ju inte, att det funnits och
fortfarande kan finnas enstaka block av dessa värdefulla mineralier på andra ställen
på berget, "i branten av berget i östersör", som Fougt uttryckte sig.
Enligt en till vår tid bevarad tradition i Bredsjön skulle det ha varit på dess utmark
och på det dryga 3 km sydöst om Stora Vitberget belägna Stora Fuskberget som bly
blivit upptäckt och omstöpt till bösskulor, senast av björnjägaren Staverman, som
levde under slutet av 1700- och första hälften av 1800-talet och som figurerar i en av
ovannämnde Anders Olof Berglund under signaturen "Tobias" utgiven skrift, "Berättelser och brev från bygden" (Sundsvall 1924).
På Knylhällan synes ingen bearbetning ha ägt rum.

Nilsbäle
Ur bergmästare Lars Johan Lymans berättelse för år 1828-32 citerar jag följande:
"Kopparbrytning å Nilsböle utmark å Sellvi Svedjeberget av komminister Per Backman, Liden, bönderna John Engström, Bjällsta, Simon Jonsson, Sunnås, Olof Jonsson,
Mats Jonsson och drängen Per Backlund. Nilsböle, bonden Johan Säther, Ostanskär".
Ar 1833 rapporterar geschworner Johan Peter Morell: "Bearbetning 1833, efter Backmans avflyttning till Alnö inget meddelande om brytning. Nilsbölegruvan ligger 3-400
famnar från byn. Litet bolag bearbetat bleckkisgång, smala strimmor grön kopparkis,
ingen malmgång tillräcklig för provbrytning."
Vederbörlig mutsedel erhölls den 16 september 1875 av G. Viklander och hemmansägaren Jonas Backlund för brytning av kopparmalm nära Backlunds åbyggnad och 500
fot (ISO m) norr om häradsvägen och på berget i fråga. Platsen undersöktes 1881 av
geologerna Felix Hoppe och Torbern Fegrreus, vilka konstaterade, att där inte fanns
något hopp att finna brytvärda mängder malm. Icke desto mindre blev fyndigheten
åter inmutad 1907 aven person vid namn F. A. Hagström (muts. nr 218), vilken där
ämnade bryta både bly, koppar och silver. Bergets namn är numera Slättbackberget.

LJUSTORP
Bredsjän
På denna bys utmark har ett flertal inmutningar av förmodade kopparmalmsfyndigheter ägt rum, men den äldsta mutsedeln, utfärdad den 17 maj 1841, gällde kalksten
med underliggande järn på en plats nära Talleråsberget % mil söder om Rigåsbyn
vid rået mot Li allmänning. Inmutare var Västanå bruks intressenter, och inspektor
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Paul Lindblom i Lagfors berättar, att han i sin ungdom varit på ifrågavarande ställe,
ca 4 km öster om Stora Skälsjöns mellersta del och vid sockengränsen mot Indalsliden, och där har han sett märken efter kalkbränning och en barack, kallad "Kalkkojan".
De för kopparrnalmsbrytning avsedda mutsedlarna utfärdades den 22 januari 1881
och avsågo 5 fyndigheter, belägna på följande platser: Lappberget, Alberget, Lilla
Fuskberget, Gethällan och Tjärnhällan. Inmutare var fotografen P. M. Nyström från
Stugun, och på förstnämnda plats gällde det även nickelbrytning, alltså på Lappberget.
som ligger ca 500 m från Stora Skälsjöns sydända. Området undersöktes den 10 juli
1881 av geologen Felix Hoppe, som redan då fann en skärpning därstädes och uttalade
som sin mening om det bearbetade malmstrecket, att det kunde "i följd av sin stora
längd och kompass drag, en längd av sannolikt flera tusen fot, förtjäna att närmare
undersökas, men," fortsätter han, "i dagen ser det ej mycket lovande ut, kisen förekommer såsom fina instänk och ej samlad".
Hur som helst, så efter vad jag kunnat inhämta, blev det viss bearbetning även på
Alberget, som nu benämnes Alderbacksberget, där enligt inspektor Lindblom en geolog
från Bolidens Gruv AB senare varit i undersökningsarbete med en fältvåg och med
positivt resultat samt på Lilla Fuskberget vid västra sidan av den stora S-kurvan på
landsvägen mellan Bredsjön och Liden. (På nyaste kartorna är berget placerat sydöst
om Stora Fuskberget.) Ar 1884 blev enligt mutsedeln nr 34 "Lappbergsgruvan" ommutad under namn av "Slättmogruvan", men den figurerar även i mutsedeln nr 12511931 och "Alderbacksgruvan" i nr 1250-1931 liksom en fyndighet, benämnd "Bredsjögruvan", i mutsedeln nr 1213-1930. Den verkliga "Slättmogruvan" i två exemplar
inmutades med sedlarna nr 1211 och 1212 år 1930, och dess plats är ca 300 m väster
om den västligaste gården i Slättmon, ett torp nordväst om Bredsjön. Där grävdes i
tallmon ett ca 15 m djupt hål, utan att berg påträffades, och marken var så lös, att
väggarna måste stöttas med bräder. Nu går landsvägen mot Liden fram däröver.
Utöver dessa gruvförsök talas i en mutsedel av den 19 juni 1885 om tillstånd för
trävaruhandlanden G. T. Johansson, Klärke, Liden, att bryta järn å torpet Slättmon i
en gruvöppning mellan två småsjöar, Övre Slättmotjärn och Skälsjötjärn, 283 m från
sydöstra hörnet av den senare, som ligger nära 3 km västsydväst om Stora Skälsjön.
Dessutom inmutade den ovannämnde fotografen Nyström en fyndighet med koppar
och nickel på södra sluttningen av Lappberget, tydligen i fortsättningen på den av
geologen Hoppe iakttagna malmådern, som måste sträcka sig åtminstone ned till det
0,5 km sydsydväst om berget belägna Alderbacksberget, där som nämnts, viss kopparmalm konstaterats och bearbetats.

Edsta, Frötuna, Sanna m.fl.
Inom Sanna by, som ännu 1926 var en utjord under Edsta, och gränsområdet mellan
Sanna, Frötuna. Prästbordet. Rogsta och Skäljom har ett tjugutal fyndigheter inmutats,
varvid utfärdades mutsedlarna nr 1085-6 år 1926, 1183-4 år 1930 (ommutning av de
föreg.), 1186-1197 och 1214-16 år 1930 samt 1232-1931. Inmutare voro bl.a flottningschefen E. D. Viklander och hemmansägaren Axel Vestin, och de metaller som
söktes voro guld, silver, bly och koppar, som en "norrifrån" kommen slagruteman
hade inbillat dem skulle förefinnas i brytvärd mängd. Den enda fyndighet som bearbetades var den som låg intill mangårdsbyggnaden på hemmanet Sanna 14 , där man i en
åker, ca 40 m västnordväst om huset, grävde och sprängde sig ned ca 17 m, där man
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dock endast påträffade sjögräs! Det timrade schaktet blev då igenlagt, och sedan en
ingenjör från Boliden o. 1935 företagit elektriska provborrnnigar på ett antal punkter
inom fyndigheterna, gav man upp det hela.

Edsåker
Ar 1913 utfärdades mutsedeln nr 609 med tillstånd för en person vid namn Johan
Sundqvist att bryta silver i en fyndighet på Hammarberget och 165 m väster om en
nedanför berget belägen slåtteräng samt 10 m från dess nordvästra hörn. Berget i fråga
benämnes på de nya kartorna "Högbroberget", och slåtterängen, numera bebyggd,
är identisk med fastigheten Edsåker 4 5 , belägen vid östra sidan av vägen EdsåkerLögdö. Från västra sidan av vägen går en traktorväg åt väster och nordväst genom
skogen och spolierar efter ca 300 m ett litet i fyndigheten uppsprängt schakt.

Öppom

Den I december 1825 inmutades en förmodad kopparfyndighet på det då s.k.
Borrberget väster om byn av majoren Arendt Dreijer, Lögdö bruk samt vice nämndemännen Lars Larsson och Jon Larsson m.fl. Platsen är i östra kanten av berget, på de
nya kartorna benämnt "Burberget", och den ligger ca 200 m östnordöst om Buretjärnen. Fyndigheten övertogs den 28 september 1864 av arbetaren Erik Trygg, senare
verksam gruvägare på Alnön, och han beviljades utmålsförrättning den 27 augusti
1867 både vid "Burbergets koppar- och nickelgruva" och "Oppoms d.o", för vilken han
erhållit mutsedel den 17 oktober 1864.
Den förra fyndigheten, som ligger något bearbetad på fastigheten nr 53, blev, trots
att den 1881 förklarades utan värde av geologen Felix Hoppe, ånyo inmutad den 3
januari 1901. Den senare fyndigheten ommutades den 10 december 1901 och ligger
på fastigheten nr 4 1 , och där är nu ett ca 7 m djupt schakt på ett avstånd av ca ISO m
från sydspetsen av Buretjärnen i östlig riktning. Ca 50 m närmare tjärnen i samma
riktning finnes på fastigheten nr 24 ännu ett schakt, ca 2 m djupt. Desutom har det
företagits ett antal provborrningar på ett omtvistat ödetorp utan åbyggnader invid
Buretjärnens sydvästra sida och inom fastigheten nr 24 . Dessa fyra fyndigheter ha efter
hand in- eller ommutats av personer, som där utom koppar och nickel även sökt järn
eller guld, försedda med mutsedlarna nr 1242-3 år 1931 och 4-5 år 1950. Mutsedeln
nr 10-1967 har gällt en femte fyndighet i rågången mellan fastigheterna nr Il och 53.

HÄSSJö
Stavre
På en bergknalle strax norr om Spikhammarbacken i hörnet mellan landsvägen
Lögdö-Edsåker, Aspån och gränsen mot Ljustorp ha tvenne gruvförsök ägt rum, det
ena på bergknallens sydsluttning, det andra vid foten av dess tvärbranta nordsida och
ca 75 m från sockengränsen. På det förra stället finnas endast märken efter borrhål i
en hög sprängstenar, på det senare har resultatet blivit ett stort, vattenfyllt schakt av
okänt djup. Enligt uppgift aven närboende, f. butiksföreståndaren Byström, har dessutom brutits en ort eller gång in i bergfoten av folk från Lögdö bruk, vilket skulle
förses med järnmalm från gruvan. En vid bruket anställd farbror till Byström har
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emellertid berättat, att enligt vad han hört skulle inte mer järn ha utvunnits än som
räckte till att framställa en härbrenyekelt
Det torde vara denna gruva som avses med orden "gammla skärpning" i en mutsedel av den 9 september 1842, vari Lögdö bruk meddelas tillstånd till järnbrytning i
närheten aven sådan några hundra famnar norr om spikhammaren och öster om
Hammarån (Aspån). Denna nya fyndighet får alltså anses identisk med den ovannämnda nästan obearbetade på den ifrågavarande bergknallens sydsluttning och som
övertogs 1913 aven person vid namn Konrad Vallgren (muts. nr 528).

Fjäl

Ar 1902 utfärdades mutsedeln nr 50 med tillstånd för en person vid namn Leonard
Svensson att bryta koppar och nickel i en sönad fyndighet, benämnd "Tavelbergsgruvan" och belägen 310 m norr om den punkt i jämnhöjd med Fjäls dåvarande glasbruk, där den nya kustlandsvägen sammanstötte med den gamla. Berget med det
nämnda fantasi namnet utgöres aven liten bergklack vid norra sidan av järnvägen
och i nordöstra vinkeln mellan denna och vägen över spåret till Lapptorpet. Vid sydvästra foten av bergklacken har, 10 m från vägen och 25 m från spåret, sprängts upp
ett oregelbundet, någon meter djupt schakt.

Sunne

Den 17 juli 1879 fick byggmästaren August Jonsson i Sundsvall tillstånd att bryta
nickel (eg. magnetkis) på en plats 1000 fot (300 m) norr om närmaste åbyggnader
på E. Bergmans hemman, som numera motsvaras av Sunne 14 . På nämnda avstånd
från nuvarande mangårdsbyggnad finnes några meter från västra sidan av den gamla
skogsvägen till Hussjö en 2X2 m vid grop med ett djup av 50-60 cm. Geologen Torbern Fegrseus besökte platsen den 23 juli 1881 och kallar fyndigheten "en föregiven
kopparfyndighet", som endast innehöll gnejs, rikt insprängd med kaliglimmer. samt
något svavelkis.

Västansjö

Den 18 januari 1876 inmutade hemmansägarna Jonas Sundqvist och Paul Näslund
en förmodad järnmalmsfyndighet, belägen på det s.k. Tupploksberget och ca 250
famnar (ca 450 m) väster om närmaste gård. Berget i fråga ligger vid nordvästra sidan
av Strindsjön och i gränsområdet mellan byarna Västansjö och By, men fyndigheten
är helt okänd och torde aldrig ha barbetats.

TYNDERÖ
Skilsåker

På hemmanet nr I i byn blev år 1932 en förmodad järnmalmsfyndighet inmutad av
en man vid namn Ernst M. Ahlman. Dennes broder, Olof Ahlman, berättar, att fyndigheten ligger på ett djup av ca 8 m under en slåtter vid västra sidan av vägen till
Brännmyran och på fastigheten Hälletorp 11. Enligt aven geolog utförd undersökning
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består malmen av mangan i stående körtlar. Ett ovan jord funnet malmstycke skall ha
innehållit hela 80 % mangan.
År 1911 inmutade Olof Nyberg ett par förmodade kopparmalmsfyndigheter på den i
Skilsåkersviken utskjutande Långviksudden (muts. nr 472-3) I där det nu finnes ett
halvannan meter djupt schakt mellan en sjöbod och den närmaste, väster därom
belägna sommarstugan, allt på fastigheten nr 4 5 .
Fru Elsa Viklander fick 1950 och 1951 tillstånd att bryta bly i två resp. fyra fyndigheter på fastigheterna nr 3 6 och 3 7 [muts. nr 8-9 resp. 4-7) på Vålskalaberget,
vilka fyndigheter aldrig blevo bearbetade, eftersom ingen i byn hörs ha sett några
märken efter sprängning.

Astön
År 1913 inmutade Johan Sundqvist en förmodad silverfyndighet på den s.k. Kalvhällan inom fastigheten nr 3 1 , 50 m från stranden och 535 m från östra rågången
mot fastigheten nr 13 . Kalvhällan eller Kalvberget utgör en udde på öns västra sida
vid inloppet till västra delen av Tynderösundet. Ingen i trakten hörs ha sett några
märken efter bearbetning i fyndigheten, men en och annan har tagit hem vackra
silverskimrande stenar från berget.
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