NyU fra forbundene

Reportage fran
RikssUimmodagarna i Kopparberg
17-18 maj 1998.
Samling skedde vid BGS-lokalen Gruvstugan
belagen pa Ljusnarsbergsfaltets gruvbacke i Kopparberg. Vid II OO-tiden utdelade Ingemar ett hafte
benamnt Kopparstigen gallande den vandringsled
med detta namn man lagt inom det forna gruvfa ltsomradet, Haft et inneholl namn 0 kortfattad
historik over hallpunkterna efter stigen.
Kort darefter tog Kopparstigsvandringen sin
borjan med Erik Hedberg som gu ide 0 som det
visade sig som god berattare . Koppartiden i
Lju snarsberg som sa smaningom ledde fram till
namnet Kopparberg borjade i stort sett med Marten
Finnes upptackt av kopparmalm 1624. 10 med detta
blev det en stor aktivitet pa orten invid den blivande
gruvan. For att skilja platsen fran Stora Kopparberget i Fa lun sa an tog gruvsamhallet namnet Nya
Kopparberget
Vandringen begynte vid Radskarpningen sedermera benamnt prins Gustavs schakt efter hans besok
1768 . Den sista brytningen so m gick i Boliden AB ' s
regi nedlades 197 5. Gruvdj upe t da var 413 m. Detta
var den sista kopparbrytningen over huvud taget i
Ljusnarsberg.
Storgruvan som ligger ett stycke langre upp pa
hoj den ar den pl ats dar Marten Fin ne rastade vid
en brasa under en jakt- eller fis ket ur. Enligt sagnen
somnade han 0 i drornmen horde han en rost saga
oDen som finner denna skatt for st far skada skall
mista ogonen badao, Nar Marten vaknade sag han
i brasan en gulrod sten (kopparkis). Nar bry tningen sedan borj ade slog drornme n in ytterligare, han
blev blind. For uppt ackten lar han ha fatt 2 tunnor
sad .

Gruvan brots efter tillmakningmetoden . Den 23
juni 1684 (midsommarafton) intraffade ett storras
varvid uppfordringsanordningarna forstordes , men
inget folk omkom eller skadades. Gruvan hade da
varit rasbenagen i flera ar. ( Ko p pa rg ru vo r 0
midsommartid verkade vara en riskfylld kombination , jamfor raset , stora staten, i Falu gruva pa
midsommardagen dock ski Ida ar) ,
Den storsta kopparutvinngen skedde ar 1646 med
120 ton garkoppar. Totala produktionen i
Ljusnarsbergsfaltet torde ha varit 6500 ton garkoppar. I hela Ljusnarssbergs malmtrakt frarn stalldes 11500 garkoppar under pe rioden 16281885.
Vidare utefter Kopparstigen lag Tyskgruvan,
Ralambsgruvan med flera. De flesta av gruvoma
uppvisade antingen intressanta former efter
tillmakningen, synliga fortimringar etc. Utefter
stigen langre ned mot an aterfanns intressanta rester
efter rostningsugnar 0 vid an ett hjulhus med vattenhjul.
Vid rostugnslamningarna fanns uppstallt ett val
bevarat vandbrott, en gruvvind 0 pivan for
gruvspelet som fordelade spellinor till olika gruvor. Dessutom var en hyttbalg av intressant konstruktion uppstalld lik som en gryta av gjutjarn
(Stora grytan) med en vikt av tva-tre ton .
Pa vagen ner till denna uppstallningsplats passerades en sten med ett speciellt smitt jarnkors
sittande i en sten. Liknande markeringar finns pa
flera platser i Lju snarsbergsfaltet. Rundturen avslutades vid hjulhuset enar tiden runnit ivag till
nasta pro gramp unkt.
Vi var hungriga 0 torstiga 0 drag ivag till Gruvstugan dar BGS vardfolk dukat upp fika 0 massor
av smorgasar vilket smakade underbart efter turen.
Olika drycker fanns for att slacka torsten .
Efter denna trivsamma samvaro var de t dags att
bege sig till Stora Garden 0 halla Riksstamma kl
1430. Motet ar beskrivet till sin handling i styrespratokollet 0 upprepar sig ej har,
Motet gick i ungefar samma ban or som ovriga
ar 0 deltagarintresset var stort.
Nytt bes lut for aret var en ungdomssatsn ing som
vi hoppas skall bli en framgang , Fortsatt verksamhet pa kontroll av varphogars vara eller icke vara
(galler i stort sett sulfidmalmsvarparna). Vidare
skall arbetet med fyndorter 0 eljest vad medlemmarn a kan hitta pa . Brainstormn ingen pa son dagen
gay ju upp hov till vissa riktpunk ter.
Sup0n 0 den trevliga samvaron intogs pa Stora
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Garden.
KI 1800 g ic k deltagarna till bo rd s 0 sp is ade
v ildsv insribs med potati ssallad. Efte ra t g lass 0
hjortron , i sa nning smakfullt.
I ov rigt forgy lldes det hela av en trivsam samvaro
o y tte rl igare for h oj n ing ske d des ge no m var
vi ns po nsors Lennart Werner s ge neros ite t m ed
va lsma ka nde yin i rikl ig mangd .
S am v a r o ut e 0 inne und er nagra timm ar
till samman s med den Ijumma kvall slu ften 1\20 grader va rm . Man ga kontakter kn ots sakerligen under kvall en , tip s om fyndlok aler 0 annat trivsamt.
Sa srnaningo rn drog deltagarna var 0 en till sitt.
Holger Buentke 0 jag tog en kvall stur 0 sag en
praktfull so lnedg ang fran Finngru van s imp on erande
utsiktspunkt som dagens avs lutning .
Sondagen inleddes kl 900 m ed sa m lin g i
Gruvstugan 0 obrainstormningen o tog vid.
Resultatet fran denna finn s sarskilt redovisat samman med protokollet. Det hela tog cirka en timma.
Hol ger avt ackade deltagarna for de tips som
stro m rnat in.
A llan inform erade om e tt int r a ffat r a s i
Riddarh yttan nar a Pellegruvan . Yarning ges att
iakttaga fo rsiktig he t vid besok , ytterligare ras kan
ske.
In gemar redovisade en parrn inne ha lla nde i
skrift alit som aterfi nnes pa SARf hem sid a framtage n av M ikae l J an s son.Tips att efterfo lja sa
medl emmar so m sa knar insyn i internet kan se vad
so m finns.
D ag en s sis t a programpunkt va r In gemars
foredrag om han s besok pa na gra mindre vanliga
mineralfynd ort er han be sokt i Sverige .
Foredraget framfordes med inl evelse 0 humor.
Lok alen Ro yticken uppvisade nickelmineral i
form av sma korn i en gron serpentin. Denna serpentin ar slipbar.
I norra Jamtland nara Blasjon 0 Tangen finns
ett glimmerbrott med rutilkri staller. Brottet syns
fran en punkt vid kraftverket.
Lermon i Gaddede N . Jamtl and dar finns ett
talj sten sbrott inn ehallande en gron ad elt alk, Ski vo r av talj st en star uppre st a pa pl at sen med
inris ta de namn 0 bild ar en k yrkogardsliknande
miljo. Sista delen upp till brottet ar mycket brant.
Muruhatten inneha llande kromit ar belagen cirka
I km fran Gadd ed e 0 ar gangva g ,
I tra kte n av Bra cke forekornmer ka sseterit i
los bl ock . Eft er Sten Anders Smed s gravning i

omradet bild ar bl ock en efter gravningen e tt S.
Omradet so m ar ett sto rt odemarksomrade upp visar
ock sa vivian it .
Vi forflytt ar oss till Med elpad. Yid Himmel ssjon
i narheten av Baggb ole forek ommer losbl ock me d
and alu sitkristaller av stor langd. I syda nda n av sjon
patra ffas anda lusi ten aven so m korsk ristall. Ci rka
200 meter att ga 0 latt att hitt a sade Ingemar. Fran
sambo n Gudrun kom da kommentaren oDe t tog
Ingem ar 3 ar att hitta dito.
Kol ab e rget in ne h o ll en gra 0 tr ak ig top as .
Sillamanit i rosa farg 0 som kri st all av 5-10 ern
langd lat inte lika trakigt
. Tand sjoborg uppvisade mineralet Fu ch sit (kro mglimmer) i slipbar kvalitet.Ingemar omtalade vid are kas set eritforekomst i Langsele 0 stora kri staller
av herosit vid Gamboberget. Cirka 2 km att ga men
svar att hitta. coven svart turmalin for ekom.
I en liten koppargruva vid Jonselevallen fo rekom
bergkrist all av nastan mikroskopisk storle k. Men
det viss te inte Ingem ar forran han se tt demo (De t ar
sa att so ka efte r m ineral med hj alp av g amla
be skrivningar).
Han be rattade vida re om en for ekomst av ge digen vis m u t 0 m ed tit anitkri st all er tart
sa mma npacka de fo rmo dlige n i Yxsjobergstrakt en.
Nar In gem ar 0 Gudrun p a varen be sokte fo re komsten sa sjonk bilen mittpa vagen ned till und erred et. Gudrun gick 3 km 0 Iyck ad es fa tag pa en
person med traktor.
En lokal belagen cirka I km fran Jarnboas forekommer turmalin en dravit 0 en staka ber yller. En
Kjell Gatedal upptackt.
Kjorbergs klack utanfor Hofors kan man patraffa
vackra svarta grana ter upp till 7- 8cm stora i ett
gammalt kalkbrott. Stora varpmassor att let a i.
Ingemar av slutade med att tala om en turkosforekom st utanfor "rn skoldsvik pa on Klosan i Bottenhavet.
Han sa de oc ks a att vill nagon ha ytterlig ar e
upplysning om nagon av har berattade lokaler sa
gar detta bra .
Ingemar 0 BGS avtackades med en blomma av
SARF for ett go tt vardskap.Kl var da 1045 . Efter
samv aro av olika lan gd upplostes motet fo r dett a
ar.

Vintrosa 25 rna} 1998
Tore Steen , sekr SARF
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