KNAPPTJÄRN - översikt
A Knapptjärns gruvområde

Järnbruket i Norn tog från början järnmalm
från gruvfyndigheter i Norns omedelbara
närhet. Efterhand som dessa tömdes fick
malm anskaffas på annat håll. Leverantörer
av malm blev gruvfälten i Norberg och
Bispberg. Båda gruvfälten var belägna ca 20
km från masugnen i Norn och transportkostnaderna var avsevärda.
1832 upptäcktes järnmalm vid Knapptjärnarna. Fyndigheten låg på brukets mark,
men fyndet gjordes av Eric Danielsson i
Bältarbo, och dennes rättigheter löstes ut
först 20 år senare. Därefter investerades i
gruvanläggningen och driften kom igång i
mitten på 1860-talet.

Gruvarbetare, Axel Törneman

Stora förhoppningar fästes vid Knapptjärn,
eftersom transportkostnaderna blev
avsevärt lägre än från de andra malmfälten.
Investeringar gjordes i en gruvanläggning
som ritades och byggdes av den då unge
bergsarkitekten Reinhold Gahn. Denne blev
så småningom anställd i järnbruket LarsboNorn AB som förvaltare och brukspatron på
Norns Bruk.
Brytningen vid Knapptjärn pågick i drygt 40
år. Malmen var inte av samma höga kvalitet
som malmerna från Bispberg och Klackberg,
utan måste blandas ut med dessa. Normal
årsproduktion var ca 6000 ton berg. Av
detta utsorterades ca 2000 ton järnmalm för
leverans till masugnen i Norn.
Detta täckte ca 25% av Norns järnmalmsbehov. Brytningen pågick till midsommarnatten 1909, då sjövattnet gick ner i gruvan
som vattenfylldes helt. Ingen människa kom
till skada men verktygen blev kvar i de vattenfyllda gruvgångarna.

Reinhold Gahn

Olyckan medförde att gruvan lades ner.
En annan orsak till nedläggningen var flytten
av järnbruket till Vikmanshyttan och transportkostnadsfördelen som därmed skulle upphöra.
Knapptjärnsgruvan somnade in.
Slaggvarparna har under åren använts till att
bygga skogsbilvägar och byggnaderna har
flyttats härifrån eller förstörts.

Lär dig om hur man botade sjukdomar förr i världen!
B Tandvärkstallen.

C

Man trodde att man
kunde flytta tandvärken
till tallen! Läs på
skylten vid tallen.
Men man måste akta sig
för att fälla tallen. För då
kunde man få ta över all
smärta som var ditflyttad.

Här kunde du bli av med alla andra
sjukdomar.
Läs på skylten hur man gör. Offra
själv ett småmynt och se om du får
dina önskningar uppfyllda.

Smörjstenen.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär av detta projekt

