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Inledning
För snart hundra år sedan avslutades den verksamhet vid Fröå gruva som
pågått i perioder mellan 1744 -1919. De människor som verkat på Fröåfältet
har gått ur tiden men kvar i landskapet finns spåren efter det arbete och det
liv de fört på platsen.

Området är idag ett populärt besöksmål och detta är tack vare föreningen
Fröå gruva som sedan 1984 rustat byggnader och röjt marken kring
gruvorna.

För att möjliggöra en fortsatt framtida förvaltning av gruvområdet har Åre
kommun beslutat att utreda om Fröå gruva kan inrättas som kulturreservat.
Jamtli har fått uppdraget att genomföra en kulturhistorisk utredning som ska
ligga till grund och vara vägledande för beslut om eventuell
reservatsbildning. Med utredningen följer ett antal bilagor som tar upp
förslag på framtida åtgärder och skyddsföreskrifter.

Utredningen har utförts hösten 2013 av byggnadsantikvarierna Julia
Cronqvist och Björn Olofsson samt arkeolog Anders Hansson från Jamtli.
Naturvärdesanalysen och förslag till skötselplan för skog och gräsmarker har
utförts av biolog Johan Rova, Rova naturkonsult.

Östersund den 21/11 2013

Julia Cronqvist
Antikvarie
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Bakgrund

Fröå gruva
Nordöst om Åredalen, men inte längre bort än 7 km från Åre/Björnen,
ligger Fröå gruva. Här, på de östra sluttningarna av Åreskutan, öppnar den
täta granskogen upp sig och stora stenvarpar breder ut sig tillsammans med
ett ängslandskap. Ute på markerna ligger äldre bebyggelse spridd - torp,
lador och härbren blandas med gruvschakt och ett antal rekonstruerade
byggnader från gruvverksamheten. Placeringen på bergssluttningen ger en
vid utsikt mot öster där skogen böljande sträcker sig förbi horisonten.
Åreskutans bergsrygg i nordväst blickar ner mot området och dess karga
fjällandskap utgör en särdeles vacker fond.

På denna plats uppstod gruvbrytningen 1744, och det första gruvbolaget
verkade under namnet Gustafs- och Carlsbergs kopparverk. Under tre
etapper mellan åren 1744-1919 utvecklades och moderniserades
verksamheten. Gruvschakten var samlade till Fröåfältet och Åreskutefältet,
medan tillhörande verksamheter delvis förlades på annan ort. Hyttor,
hammare, myntverk, smedjor, dammar, kanaler och kraftverk spreds till
bland annat Huså, Semlan, Slagsån, Ytterån och Fröåtjärn. Gruvan krävde
mycket arbetskraft och därmed uppstod både i närområdet och i
skogsbygden mot Huså en utbredd torparbebyggelse. Befolkningsmängden i
Fröå/Huså uppgick kring år 1800 till 600 invånare och var vid denna tid
Jämtlands största samhällsbildning.

Gruvbrytningen pågick till och från under 180 år och den tredje och sista
etappen avslutades 1919 med att gruvföretaget, som vid denna tid hette
Duluth-Huså Copper Mine Company, gick i konkurs och gruvan lades ned.

Utsikt över
Sellstedtstorpets
ladugård med
Åreskutan i fonden
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Efter nedläggningen kom gruvområdet att sakta avfolkas, byggnaderna
förföll och markerna växte delvis igen. De sista bofasta inom området
lämnade sin torpstuga 1971. Parallellt med denna utveckling växte Åre med
omkringliggande fjäll som turistort och när Jämtlands länsmuseum utförde
en inventering av Fröå gruva 1974 konstaterade man att området var ett
populärt utflyktsmål. I inventeringen noterade man att samtliga byggnader
var i brådskande behov av vårdåtgärder och att den tidigare brukade marken
snabbt höll på att växa igen.1

Dagens Fröå gruva har sedan 1974 genomgått en omfattande upprustning.
Upprustningen hade inte kunnat ske om det inte vore för föreningen Fröå
gruva som bildades 1984. Föreningen har nu under 30 års tid lagt tid och
resurser på att restaurera de äldre bevarade byggnaderna och uppfört
rekonstruktioner av byggnader som tillhört själva gruvbrytningen. Markerna
har hållits öppna genom röjning och det äldre kanalsystemet från Fröåtjärn
har rustats upp. Området har tillgängliggjorts genom stigar och
informationsskyltar och guideturer genomförs sommartid. Föreningens
insatser har varit mycket värdefulla för områdets bevarande.

Kulturhistorisk utredning
Idag, 40 år efter inventeringen som utfördes 1974, har Länsmuseet återigen
fått ett uppdrag kopplat mot Fröå gruva. Den här gången handlar det om att
utreda om området kan inrättas som ett kulturreservat. Utredningen gäller
det avgränsade område där själva gruvbrytningen på Fröåfältet bedrevs.
Större delen av denna mark ägs sedan 1974 av Åre kommun. Kommunens
fastighet utgör gränsen för det område som ska utredas.

Sommarbild på
Sellstedtstorpets
ladugård från 1974.
Ladugården är vid
denna tid förfallen.
Fotograf Jan Raihle. Ur
Jamtlis bildarkiv, Bild nr:
74S96:11
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Områdets omfattning: 103 hektar mark.
Fastighetsägare: Åre kommun
Fastighetsbeteckning: Hårbörsta 2:41
Åre socken, Åre kommun

Föreningen Fröå gruva har ett nyttjanderättsavtal med Åre kommun och det
är föreningen som ansvarar för byggnadernas och markens underhåll.
Föreningen driver också tillsammans med arrendatorer den
besöksverksamhet som finns inom området. Verksamheten möjliggörs
genom föreningens omfattande ideella insatser samt genom ekonomiska
bidrag, bland annat från kulturmiljövårdsanslaget 7:2, statliga LONA-medel
(Lokala naturvårdssatsningar) samt bygdemedel.

I samband med att Åre kommun och föreningen genomfört gemensamma
insatser inom naturvårdsområdet har den framtida förvaltningen av området
kommit på tal. Tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtland har diskussioner
förts och i detta sammanhang kom frågan om att inrätta ett kulturreservat
upp. Det första steget i denna process har blivit att genomföra en
kulturhistorisk utredning för att klargöra om ett kulturreservat skulle kunna
vara en lämplig bevarande-/förvaltningsform för det gamla gruvområdet.

Planer, övriga utredningar och lagstadgat skydd för
kulturhistoriska värden
Att Fröå gruva har en intressant och betydelsefull historia och utgör ett
särpräglat kulturlandskap som människor gärna besöker har
uppmärksammats under de senaste decennierna. För att värna områdets
kulturhistoriska värden och samtidigt reda ut de intressekonflikter som finns
mellan friluftsliv och exploateringsföretag togs en fördjupad översiktsplan
för området fram år 1997. Området är även utpekat som riksintresseområde
för kulturmiljövården samt för friluftsliv. En naturvärdesinventering har
nyligen genomförts (2011). Utöver detta är delar av området utpekade som
övriga kulturhistoriska lämningar.

Riksintresseområde
I samband med att den fysiska riksplaneringen infördes i slutet av 1960-talet
fick Riksantikvarieämbetet tillsammans med länsmuseerna vara med och
peka ut värdefulla sammanhängande kulturpräglade områden, så kallade
riksintresseområden för Kulturmiljövården. Fröå gruva blev i detta
sammanhang utpekat tillsammans med hyttområdet som ligger en bit öster
om själva gruvområdet, riksintresseområdets är därmed större än det område
som utreds för kulturreservat. Utpekandet som riksintresse innebär att
områdets kulturhistoriska värden ska skyddas mot påtaglig skada.
Riksintressets uttryck:
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”Gruvschakt, slagghögar, gruvdamm, vattenkonst (nu rekonstruerad)
lämningar efter produktionsbyggnader, tjänstemannabostäder och gruvtorp
vid gruvområdet; gruvkanal från Fröåtjärnen och Fröån till dammen vid
gruvan; slaggvarp vid Fröå hytta.”

Gruvområdet ingår även i ett större område som är utpekat som riksintresse
för friluftslivet. Om konflikter mellan de två riksintressena föreligger ges
företräde för det riksintresse som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig
hushållning av marken. (s 15 Riksintresse för naturvård och friluftsliv,
handbok)

Fördjupad översiktsplan från 1997
Den fördjupade översiktsplanen fastställdes 1997 och syftade till att reda ut
de intressekonflikter mellan friluftsliv och exploateringsföretag som fanns
inom området samt att på 5-15 års sikt klarlägga inriktningen för det
spontana och det organiserade friluftslivet och turismen. I planbeskrivningen
finns ett program för den fortsatta driften och utvecklingen i området. I
programmet redogörs för vilka förutsättningar som fanns för att utveckla
området. Programmet presenterade ingående idéer på hur området kunde
utvecklas för friluftsliv och besöksverksamhet samtidigt som man fortsatt
skulle bevara bebyggelsens och landskapets kulturhistoriska värden. I
programmet framgår den svåra balansgången mellan utveckling och
bevarande av området. En slutsats var att en turismekonomisk och en
kompletterande kulturhistorisk/antikvarisk värdering borde tas fram för att
kommunen ska kunna ta ställning till hur området ska hanteras.

Skötselplan för gruvkanalen
En plan för röjningsarbeten/och skötselplan för den gruvkanal som går
mellan Fröåtjärn till Fröåfältet togs fram av fornvårdsenheten på
Riksantikvarieämbetet 1991. Iordningställande av kanalen innebar en större
insats i början av 1990-talet.
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Kulturmiljö och omvärld
Malmfynd i Jämtland
Under 1600-talet utgjorde gruvnäringen i Sverige en av landets viktigaste
inkomstkällor. Koppargruvan i Falun dominerade vid denna tid den
europeiska kopparmarknaden och försörjde nationens kostsamma krig
under stormaktstiden. När Jämtland och Härjedalen införlivades i Sverige
genom freden i Brömsebo 1645 uppstod förhoppningar om att finna malm i
de nyförvärvade landskapen.

Genom plakat och privilegier drev kronan en utvecklingspolitik för att stärka
sin närvaro och kontroll i landets nordliga län. Lappmarksplakatet från 1673
skulle underlätta nybyggande och kolonisation av inlandet och det särskilda
privilegiet - nya Bergverks inrättande och Cultur uti Stor-Förstendömet Finland, och
Norländerne och Lappmarken var tänkt att stimulera uppkomsten av bergsbruk.2

Flera försök att bryta nya gruvor genomfördes i Jämtland och Härjedalen
under denna tid. I Offerdals socken påbörjades brytning av både silver och
bly och i Handöl fann man koppar. Gemensamt för dessa försök att
upprätta en bergsindustri var den otillräckliga malmtillgången, driften blev
olönsam och brytningen fick läggas ned.3 Bland alla misslyckade försök att
upprätta en gruvindustri var det endast två verksamheter som kom att få
längre livslängd. Det var Ljusnedals bruk i Funäsdalen och Gustafs- och
Carlsbergs kopparverk vid Åreskutan.

Vid Ljusnedals bruk påbörjades brytning av koppar redan 1686 och under
1700-talet övergick man till att bryta järnmalm. Bruket lades ned 1877.4

Verksamheten vid Åreskutan inleddes 1742 på de norra sluttningarna, två år
senare, 1744, fann man ytterligare en kopparmalmsåder på fäbodvallen
Högbrännan belägen på Åreskutans östra sida. Malmfynden kom här att bli
början på en gruvverksamhet som pågick periodvis under 180 år och vars
sista etapp avslutades 1919.5

Trots särskilda privilegier och en aktiv politik från kronan fick de
Jämtländska bergverken aldrig någon större betydelse för landets ekonomi.
Däremot spelade de en viktig roll för den regionala ekonomin. I början av
1800-talet var mer än 1000 personer beroende av de två gruvindustrierna
som innebar nya arbetstillfällen, yrkeskunskaper och handelsmöjligheter.6
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Gustafs- och Carlsbergs kopparverk, första
etappen 1744-1808

Verksamheten vid Åreskute- och Fröåfältet kan delas in i tre etapper. Den
första påbörjades 1744 och avslutades 1808. Den andra pågick 1829-1881
och den tredje 1909-1919. Trots den långa kontinuiteten blev
gruvbrytningen aldrig särskilt lönsam. Omkostnaderna översteg många
gånger avkastningen då malmtillgången inte var så riklig som man hade
föreställt sig.7

När gruvbrytningen påbörjades fick man rekrytera arbetskraft från andra
delar av landet, bland annat hämtades gruvarbetare från Falu koppargruva
och kolare från Värmland. Efterhand blev verket självförsörjande vad gällde
arbetskraften. Däremot var gruvbolagets ledning tvungen att hålla kontakt
med omvärlden för att successivt ta till sig av teknikutvecklingen inom
gruvindustrin.8

Arbetet på Fröåfältet började med en skärpning vilket innebär att brytningen
sker i dagen. Snart behövde skärpningen fördjupas vilket ledde till
tillkomsten av Gustafsgruvan. Nedgången till gruvan var så kallat donlägig,
vilket innebär en sluttande gång. För att enklare kunna forsla upp malmen ur
gruvan behövdes lodräta schakt. Ett sådant verkställdes och fick namnet
Scheffers schakt.

År 1763 upptäcktes kopparmalm ca 100 meter nordväst om Gustafgruvan
och 1770 inleddes brytning via det schakt som fick namnet
Drottningschaktet, även gruvan fick namnet Drottninggruvan. Luftväxlingen
i den nya gruvan var otillräcklig, gruvarbetarna fick återkommande
kvävningsanfall. Lösningen blev att ytterligare ett schakt togs upp, det fick
namnet Carls schakt. Först 1794 lyckades man binda samman Drottning-
och Gustafsgruvan genom gruvgångar. I början av 1800-talet fann man
ytterligare malm en bit bort på fältet, den tredje gruvan fick namnet
Ridderstolpes gruva/skärpning.9 Just på grund av dålig väderväxling grävdes
mindre luftningsschakt ner till gruvorna, dessa kallas för lichtlochen eller
väderschakt.10

Malmen bröts på Åreskutefältet och på Fröåfältet. Hyttan för tillverkning av
den smidfärdiga kopparen förlades nere i Huså, vid Kallsjöns strand.
Malmen fick därmed köras med häst och vagn/släde från malmfälten ner till
Kallsjön för att sedan via båt föras till hyttan. Verksamheten kom även att
spridas till Semlan, Slagsån och Ytterån. I Slagsån och Semlan förlade man
sågkvarnar för brukets behov samt i Ytterån en spikhammare och
mjölkvarn. Från mitten av 1700-talet låg även en garhytta, hammare och
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myntverk i Semlan vid Mörsil. 1838 flyttades hyttan från Semlan till
Slagsån.11 I början av verksamheten, 1747-1756, fanns en smälthytta även i
närheten av Fröåfältet men denna lades ned redan efter nio år.12

Gruvarbetet
Arbetet nere i gruvorna var slitsamt och farligt. För att få loss malmen
använde man sig kring mitten av 1700-talet av tillmakning. Berget värmdes
upp av eldar som fick brinna under natten. Morgonen därpå släckte man
dem. När berget hastigt kyldes av blev stenen skör och kunde därmed brytas
loss med spett och kilar. Under slutet av 1700-talet ersattes tillmakningen
mer och mer med borrning och sprängning. I borrlagen arbetade man
vanligen två och två, den ene höll borren, den andre slog på borren med en
slägga. När hålet var klart lade man ner krut och en tändsats i hålet.
Gruvarbetarna fick snabbt springa undan då tändsatsen antänts och skottet
snart gick av. Krutet ersattes vid mitten av 1800-talet av sprängolja, en form
av nitroglycerin. Under slutet av 1800-talet ersattes sprängoljan med
dynamit.13 År 1786 arbetade cirka 25 borrlag i Drottninggruvan.

Den lössprängda malmen transporterades genom orter (horisontella
gruvgångar där malmen bröts) och gruvrum (större underjordiska
arbetsplatser) fram till korgstaden, där den sedan vinschades upp genom
schaktet. För att kunna få upp malmen ur de lodräta schakten behövdes
särskilda ”vindar” (vinschsystem). Först användes handkraft, senare
hästkraft och runt 1800-talets mitt började man använda vattenkraften även
till detta. Kring 1840 uppfördes ett vattenhjul 1300 alnar (ca 780 meter) från
Gustafs- och Drottninggruvan. Linorna som gick mellan drivhjulet och
schaktet var tillverkade av ståltråd från Falun.14 Ett vattendrivet
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uppfordringsverk som detta kallades för spel.15 Även nere i gruvorna
konstruerade man hästvindar för att transportera malmen från gruvrum och
orter till korgstaden vid uppgången till schakten.

Vatteninträngningen i gruvorna var ett återkommande problem och därför
behövde de pumpas kontinuerligt. Till detta användes först hand- eller
tramppumpar, senare häst och vattenkraft och under slutet av 1800-talet
användes ångkraft. År 1764 uppfördes en så kallad vattenkonst i Gustafs
gruva. Ett vattenhjul byggdes nere vid Fröån och en 1600 alnars (ca 960 m)
stånggång uppfördes sedan från Fröån upp till Scheffers schakt.16

Stånggången överförde kraften från vattenhjulet till pumpsystemet nere i
gruvan. År 1779 uppfördes ytterligare en vattenkonst för pumpning av
Drottningsgruvan, med denna tömdes 792 tunnor vatten per dygn.17

Pumprör gick ner i gruvorna, först bestod de av urholkade trästockar, senare
tillverkades de av metall. Vattenkonsterna var sårbara då de var beroende av
tillräckligt vattenflöde.18

När malmen så kommit upp ur gruvhålen skulle den sovras. Detta innebar
att den skulle skrädas (sönderslås) och vaskas (tvättas), den rena malmen
skildes på detta vis från gråberg. Gråbergsbitarna som sorterats bort bars ut
på varphögarna utanför. Sovringsarbetet utfördes i gruvlaven eller på
gruvbacken. Gruvlaven var den byggnad som stod ovanpå schaktöppningen
och inrymde vind eller spel för uppfordringen av malmen genom schaktet.
Vid Fröåfältet ska det även under 1800-talet ha funnits särskilda renshus för
ändamålet.19 Arbetet med sovringen ansågs tillhöra den lättare delen av
gruvarbetet och till denna syssla användes därför ”uttjänta” arbetare, kvinnor
och även barn.20

Varphögar inom
gruvområdet med en
smedja i förgrunden.
Fotograf och årtal
okänt. Ur Jamtlis
bildarkiv, Bild nr:
80X67:4
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Kopparmalmen lastades sedan på hästdragna kärror/slädar som kördes ner
till hyttan i Huså, eller till Semlan och senare till Slagsån då hyttan flyttat dit.
Även detta arbete utfördes till viss del av kvinnor.21

För att få en överblick över de olika arbetsuppgifterna som var kopplade till
själva gruvbrytningen kan en arbetslista från 1779 ge oss information. Detta
år ska det i Drottninggruvan ha arbetat 46 malm- och bergssprängare, 5
utfordrare till korgstaden nere i gruvan, 2 uppfordrare från korgstaden till
dagen, 1 navborrare till smedjan, 7 sovrare, 4 gruvsmeder, 4 smedjegossar, 2
konstvakter och 2 dagsverkskarlar.22

Omfattningen av den bebyggelse som var kopplad till själva gruvbrytningen
under första etappen 1744-1808 är inte helt klarlagd. I litteraturen nämns
både hästvindar och vattenkonster för uppfordring och pumpar. På en äldre
karta från 1807 kan man se Scheffers-, Drottnings- och Carls schakt med
tillhörande hästvindar. Utöver dessa fanns jernbod, stall, magasin, bergsstuga
(logi för de arbetare som bodde en bit bort från gruvan), två smedjor och en
malmbod.23

Andra etappen 1829-1881
1808 lades arbetet vid Fröåfältet ner, efter 64 års verksamhet som periodvis
inneburit en kamp för gruvans överlevnad ansåg man att driften inte längre
var givande. Gruvan blev därmed vilande, enbart mindre så kallade
försvarsarbeten utfördes för att gruvan inte skulle förfalla. Verksamheten vid
Åreskutefältet fortsatte under denna tid.

År 1834 tog disponent G. A. Montgomery över brukets ledning. Satsningar
på teknisk upprustning och nya byggnader drog igång verksamheten igen.
Gruvorna länspumpades och provborrningar utfördes. Vattenkonster och
spel återställdes. 1836 påbörjades brytningen vid Fröåfältet återigen. Under
Montgomerys tid byggdes Huså herrgård nere i Huså by.24

1855 togs ledningen av bruket över av Axel Beskow som var son till brukets
störste delägare. Beskow lade ner hyttan i Slagsån och koncentrerade all
koppartillverkning till Huså, hyttan byggdes om och moderniserades.25

Från 1858 finns en beskrivning av brukets egendomar vid Gustafsgruvan; en
gruvfogde-byggnad med kontor samt ekonomibyggnader, en bergsstuga för
gruvmanskapet, verkstad, smedja, magasin, kolhus, husbehovssåg, en
konstbyggnad för vattenkraft med stånggång och till denna behövliga damm
och rännbyggnader, en spelbyggnad med tillbehör och tre Renshus.26



Kulturhistorisk utredning, Fröå gruva/  14

Under Beskows tid skedde en del större investeringar vid Fröåfältet. En
damm byggdes vid Fröåtjärn och från denna ett 2,6 km långt kanalsystem
ända fram till Fröåfältet. Dammen och kanalerna skulle säkra
vattentillgången till den nya vattenkonst med stånggång till Drottninggruvan
som han lät uppföra. Han uppförde även ett nytt spel samt ett bok- och
vaskverk (anrikningsverk). Bok- och vaskverket utgjorde en kostsam
investering, men Beskow ansåg att det var nödvändigt för att sortera ut
kopparmalmen från gråberget på ett effektivare sätt än tidigare. Trots dessa
investeringar blev avkastningen inte större, kopparproduktionen sjönk
märkbart.27

Nedläggning
Axel Beskow avgick 1866 och året därpå ombildades bolaget och bytte namn
till Jämtlands koppar- och sågverks aktiebolag. Skogen hade kommit att få
större betydelse och en såg hade byggts vid Anjansfors.28 Följande år kom
bolaget att byta ägare ett flertal gånger, produktionen sinade och 1881 lät
man lägga ner gruvorna vid Fröåfältet. Drygt 10 år senare genomfördes

Fotografiet är
troligen taget på
1880-talet.
Fotografen är okänd.
Ur Jamtlis bildarkiv.
Bild nr: 82X103:1

Konsthus över
Drottningschaktet
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Snickeriverkstad

Smedjor

Gruvvind över
Gustafsgruvan

Kolhus

Bilden ska enligt
uppgift vara tagen
1896 och visar det
bok- och vaskverk med
tillhörande vattenränna
som Axel Beskow lät
uppföra. Gruvarbetare
poserar framför
byggnaden. Fotograf
okänd. Ur Jamtlis
bildarkiv, Bild nr: Ö257



Kulturhistorisk utredning, Fröå gruva/  15

provbrytningar återigen under en treårsperiod, resultatet visade att gruvdrift
inte skulle löna sig.29

Tredje etappen 1909-1919
I början av 1900-talet väcktes idén om att ännu en gång dra igång
gruvverksamheten vid Fröåfältet, trots att den periodvis gått med förlust allt
sedan starten 1744. Initiativtagare var svenskamerikanen P. J. Borgström
som 1909 köpte in marken vid Fröåfältet. Genom en omfattande kampanj
lyckades han locka till sig investerare till ett nytt bolag som bildades 1912,
The Duluth-Huså Copper mines Co. Genomgående undersökningar av de
tre gruvorna utfördes och hoppet om att finna rikligt med malm väcktes
återigen.30

Gruvorna vid Fröå länspumpades, nu med både ångkraft och med hjälp av
den äldre vattenkonsten som uppförts av Axel Beskow någon gång efter
1855. För att få tillräckligt med bränsle till ångmaskinen lät man elda upp ett
flertal gamla hölador och andra timmerhus inom området.31

Fotografiet är taget
1895 under den s.k.
försvarsbrytningen som
pågick mellan 1893-
1895. Manskapet står
framför den stora
gruvvinden vid
Gustafsgruvan. Fotograf
okänd. Ur Jamtlis
bildarkiv, Bild nr:
79X227:12
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En febril uppbyggnadsverksamhet påbörjades. Äldre gruvtorp upprustades,
två arbetarbaracker med tio rum vardera, en ungkarlsbarack med 12 rum
samt ingenjörs- och verkmästarebostad uppfördes. Ett nytt kontorshus, ett
hotell och en skola lät man också bygga. En såg och ett mindre kraftverk
uppfördes och till detta grävdes nya kanaler och dammar för att samla de
olika vattendragen till en gemensam ström. Kraftverket kom att leverera
elektrisk kraft till uppfordringsverken och till borrarna. Rälsspår för
malmfrakten lades ut både i gruvan och ovan mark. En väg anlades mellan
Fröå och Björnänge och längs denna sattes även en telefonledning upp.32

Tillgången på ny teknik innebar en omfattande omdaning av
förutsättningarna för att driva en gruvindustri.

Nils Thomasson har
tagit detta fotografi
1913. Bilden visar bl.a.
Ingenjör Lind och Prins
Carl (längst till höger).
Diskussion förs inför
att Duluth-Huså
Copper mines Co ska
påbörja sin verksamhet.
Ur Jamtlis bildarkiv,
Bild nr: NTh6988

Fotografiet är taget
på 1910-talet.
Elledningarna som
syns i luften talar
om att området är
försett med
elektricitet.
Fotograf Nils
Thomasson. Ur
Jamtlis bildarkiv,
Bild nr: NTh9479
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Ett stort anrikningsverk (bok och vaskningsverk) uppfördes också. Bolaget
levde i tron om att stenen på varphögarna skulle innehålla omfattande
kopparmalm som man vid tidigare etapper inte hade lyckats utvinna.
Anrikningsverket bestod av flera byggnadskroppar som klättrade uppför
sluttningen nedanför varphögarna. De ljusa förhoppningarna blev dock
återigen grusade, varpen innehöll inte alls den mängd koppar som man
trott.33 Eftersom hyttan i Huså var nedlagd fraktades malmen till en
guldsmedshytta i Västmanland. Där smältes malmen till tackor vilka i
huvudsak exporterades till Tyskland.34

Arbetskraften vid gruvan utgjordes av ca ett 60-tal män, de tjänstgjorde som
borrare, krossare, körare, snickare m.m. Anrikningsverket krävde också sin
arbetsstyrka. Utöver dessa fanns vid gruvan ingenjörer och annan
administrativ personal. Arbetet leddes av en ingenjör vid namn A. E. Lind.35

Kraftverket som byggts vid Fröån lyckades inte förse hela gruvverksamheten
med kraft, trots dammar och nya kanaler var vattenflödet för litet och man
fick därför alternera de olika arbetsmomenten i gruvorna för att kraften
skulle räcka. För att lösa problemet lät man bygga en helt ny kraftstation vid
Slagsån och en tillhörande damm byggdes i Helgesjön. En kraftledning
uppfördes upp till Fröå. Samtidigt beställde man en ny maskinuppsättning
till anrikningsverket. Verksamheten fick ett mindre uppsving, men de stora
investeringarna urholkade bolagets ekonomi.36

Fotografi från 1910-talet
som visar det stora
anrikningsverket.
Fotograf okänd. Ur
Jamtlis bildarkiv, Bild nr:
Ö234
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Den tredje och sista etappen i Fröågruvornas historia blev kort.
Verksamheten påbörjades 1914 och kom att avslutas redan 1919. Detta
sammanföll med första världskrigets avslut. Under kriget hade kopparen från
Fröå gruva gått till export till Tyskland som hade behov av metallen för
krigsändamål. Depressionen efter kriget påverkade kopparhandeln negativt
och bolaget gick i konkurs. Egendomen inropades på exekutiv auktion av
den största inteckningshavaren John Bryntesson.37

Efter konkursen såldes i princip allt som gick att sälja. Byggnader
monterades ned och fraktades bort, detta gällde t.ex. konsthuset, hotellet,
kraftverket vid Fröån, anrikningsverkets träöverbyggnad och
gruvfogdekontoret. Gruvarbetartorpen med tillhörande byggnader såsom
lador och härbren m.m. som fortfarande beboddes lät man dock stå kvar.
Några byggnader tillhörande själva gruvverksamheten fick också stå kvar,
kvarlämnade åt tidens tand. En gruvarbetarepok som varat till och från
under 180 år kom nu slutgiltigt att upphöra.38

Fotografiet är taget på
1910-talet och visar
bland annat övre delen
av det stora
anrikningsverket.
Fotograf okänd. Ur
Jamtlis bildarkiv, Bild nr:
89X457:6

Pivån var en av de
byggnader som fick stå kvar
efter konkursen. Fotografiet
ska vara taget på 1930-talet.
Fotograf Janrik Bromé. Ur
Jamtlis bildarkiv, Bild nr:
JB262
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Gruvarbetarna och böndernas situation
För att kunna teckna en helhetsbild av gruvverksamhetens tre etapper
behövs även en beskrivning av gruvarbetarnas levnadsförutsättningar,
bönderna i omlandet och bolagets organisation.

Det under mitten av 1700-talet framväxande kopparverket kom att påverka
livet för allmogen i omkringliggande byar. Ett flertal kronohemman kring
gruvfälten blev ”skattelösta” av verket för att få tillgång till mark.
Skattelösningen innebar att de bönder som tidigare varit kronoarrendatorer
nu blev arrendatorer under kopparverket och de var därmed tvungna att
utföra dagsverken. Om dessa utfördes tillförsäkrades bönderna sin ärftliga
besittningsrätt till arrendet. Skattelösningen genomfördes inte utan protester
från bönderna, bland annat var det omfattande kolningsarbetet en av
orsakerna till protesterna.39

Självägande bönder kring kopparverket var också tvungna att utföra arbeten
åt verket. Detta organiserades genom en såkallad ränteförvandling.
Ränteförvandlingen innebar ett privilegium för verket men en begränsning i
böndernas frihet. De var nu förbundna att utföra bland annat körslor och
kolning, verket tillförsäkrades på detta vis billig och permanent arbetskraft.
För detta privilegium fick kopparverket i sin tur ansvara för att betala
böndernas skatt/ränta till kronan.40

Arbetskraft som kom utifrån eller som inte ägde eller arrenderade någon
mark fick möjlighet att bygga sig ett eget torp på bolagets mark. Torparna
hade inte möjlighet att bli självägande, men om de skötte sina sysslor väl
blev även de försäkrade en viss ärftlig besittningsrätt.41 Redan 1768 fanns det
sammanlagt 65 torp som var kopplade till kopparverket, 15 st fanns i
Fröåfältets närhet, övriga var bland annat spridda till Huså, Fäviken, Slagsån
och Semlan. Det sammanlagda befolkningstalet tillhörande verket var detta
år 618 personer.42 Tio år senare, 1777, genomfördes en numrering av torpen
och då uppgick antalet till 105 st. Flest torp låg i anslutning till Huså, vid
Fröåfältet hade antalet stigit till 17 stycken. Antalet torp höll sig efter detta
på en relativt konstant nivå. År 1879 ska det ha funnits sammanlagt 127
bebodda torp, varav 18 låg i anslutning till Fröåfältet.43

Systemet med torpen innebar att kopparverket under de två första etapperna
både bestod av gruvindustri och jordbruk. Detta faktum har haft stor
betydelse för den karaktär som det framväxande kulturlandskapet fick.
Gruvarbetarnas försörjning utgjordes därmed både av självhushållning och
lön (1/3 kontanter och 2/3 i natura) från gruvarbetet.

Inägorna för jordbruk som gruvarbetarna fick till sitt torp varierade mellan 3
till 5 tunnland. Röjning av marken för att anlägga åkrar fick torparen själv stå
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för. Brytande av ny odlingsmark innebar en omdaning av landskapet som
hitintills varit obebott och främst använts som fäbod-, slåtter och jaktmark.
Att av ”ris och rot i wilda grankjählen” ta upp åkermark innebar ett hårt
arbete, samtidigt ledde det till att det skogsbeklädda landskapet öppnades
upp.44

Torparnas odlingar bestod av korn, kålrötter, rovor och senare även potatis.
Ängsgräset användes som foder till djuren.45 På utmarkerna bedrev man
utöver detta myrslåtter. Antalet djur på torpen varierade, vanligen fanns det
3-4 kor, 6-8 får och getter och ibland hade man även en häst. Mindre
trädgårdsodlingar ska också ha funnits vid torpen där man odlade kummin,
rabarber och vinbär.46 Det var kvinnorna som till stor del fick sköta torpens
jordbruk på egen hand då männen arbetade i gruvorna.

Torpen med tillhörande stall, ladugårdar, härbren och lador varierade i
storlek. Vissa ägde enbart torpstuga, ladugård och hölada medan andra även
hade redskapslider, smedja och mjölkbod. Vanligen hade de flesta torp
jordkällare, vedlider och sommarladugårdar.47

Vid ett flertal inspektioner av gruvan konstaterade ledningen att
torpinstitutionen inte var helt fördelaktig för ett effektivt bergsbruk.
Gruvarbetarna slets mellan uppgifterna, fördelningen fick därför styras upp
med särskilda kontrakt. Samtidigt innebar torpen att arbetarna fick ett eget
hem och delvis genererade sin egen föda. Trots kritiken kom torpen att bli
kvar under alla tre etapper som gruvorna var i bruk.48 I jämförelse med
bergverk i övriga landet var torpinstitutionen vid Gustafs- och Carlsbergs

Fotografi från ca
1900 som visar
Sellstedtstorpet.
Fotograf okänd. Ur
Jamtlis bildarkiv, Bild
nr: Ö232
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kopparverk en unik lösning vad gäller arbetarnas boende och
försörjningsform.49

Vid Fröåfältet kom torparbebyggelsen att förläggas nära gruvorna.
Tillsammans med gruvans övriga byggnader – konst- och spelbyggnader,
bergsstugan, gruvfogdebostället, smedjor, magasin, kolhus, verkstäder och
såg – utgjorde torpen i det som tidigare varit en enslig fäbodvall en levande
om än mindre samhällsbildning.50

Den tredje gruvetappen i början av 1900-talet kom att innebära en
förändring i försörjningsstrukturen. Tre bostadsbaracker utan tillhörande
jordbruksmark samt ett hotell byggdes inom området. Löner kom troligen i
större utsträckning att betalas ut i kontanta medel.

Kolning
Utöver gruv- och jordbruksarbete var kolningen, under 1700- och 1800-
talen, en tidskrävande uppgift för både anställda inom gruvan och bönder i
omlandet. Kolet var en nödvändighet för att kunna utvinna koppar. Milor
restes i skogarna kring gruvorna och den färdiga kolen fraktades sedan ned
till hyttorna för att förvaras i kolmagasin. Kolningen kom att innebära
omfattande avverkning av skog kring gruvfältet. Arbetet med kolningen
utfördes inte bara av män, kvinnor deltog bland annat i ”stybbning” och
rivning av milan när kolningen var klar.51 År 1864 ersattes kolen av koks som
togs på returfrakt vid koppartransporterna till Norge.52

Här ser vi
Kristianstorpet med
tillhörande ladugård.
Årtal och fotograf
okänd. Ur Jamtlis
bildarkiv, Bild nr:
86X130:5
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Kopparverkets organisation
Verksamheten vid Gustafs- och Carlbergs kopparverk var i grunden
beroende av bolagets kapitalstarka styrelse och de privilegier som
bergsnäringen hade rätt till. Framförallt var det privilegierna, förutom själva
kopparmalmen, som i det här fallet möjliggjorde gruvnäringen under de två
första etapperna. Bolaget fick till att börja med 30 års skattefrihet på sin
tillverkning, denna skattefrihet förlängdes sedan med jämna mellanrum
eftersom kopparverkets avkastning aldrig blev särskilt omfattande. Övriga
privilegier gällde som tidigare nämnts ränteförvandlingen och jordförvärven
av kronans mark.53 1900-talets tredje gruvetapp genomfördes främst av
aktiebolagsmedel samt de stora investeringar som privata intressenter sköt
till.

De högst ansvariga för gruv- och hyttdriften utgjordes under 1700-talet och
större delen av 1800-talet av fyra män; två inspektorer, en hyttmästare och
en disponent. Gruvarbetarnas närmste förman kallades för gruvfogde, han
anvisade övriga gruvarbetare deras sysslor.54 En särskild byggmästare var
anställd med ansvar för kopparverkets byggnader. Byggmästaren var
tvungen att vara insatt i bergsbrukets särskilda tekniker och behov för att
kunna uppföra de byggnadsverk som var nödvändiga för gruvans drift.55

Inom organisationen rymdes även skolgång för gruvarbetarnas barn.
Information om kristendomen infördes 1746, klockaren vid Kalls kyrka fick
det första läraruppdraget.

Skolbarn framför
hotellets trappa.
Fotografiet är taget på
1910-talet, fotografen
okänd. Ur Jamtlis
bildarkiv, Bild nr:
86X130:5
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1761 anställde kopparverket en särskild skolmästare. Skolundervisningen var
under 1700- och 1800-talet förlagd till Huså och Kall, först under den tredje
etappen av gruvans verksamhet byggdes ett skolhus inom Fröåfältet.

En besparings och fattigkassa inrättades redan 1737, som delvis var till för att
understödja de arbetare som råkade ut för olyckor eller sjukdomar. Under
1800-talet tillkom även en pensionsinrättning.56 Utöver detta fanns det till
kopparverket kopplat en bruksfältskär (läkare) och barnmorska.57

Den sociala välfärd som till viss del fanns vid bolaget var beroende av
verksledningens välvilja. Organisationen byggde på ett system där bolaget
dikterade de villkor som de anställda gruvarbetarna skulle följa. Själva
bolaget reglerades genom särskilda bolagsregler. Samtliga större juridiska
problem inom kopparverket löstes inom Bergstingsrätten. Straff och aga
reglerades även av tjänstehjonsstadgan och särskilda gruvartiklar. Systemet
var patriakaliskt, bolaget var till stor del enväldigt mot den enskilda
arbetaren. En tydlig hierarki fanns bland bolagets anställda, från disponent
till sovrare i gruvlaven.

Gösta Ullberg skriver i Huså bruks historia att kopparverket till viss del blev
en ”stat i staten”. Verket hade sin egen rättskipning (Bergstinget), egen
fattigvård, egen skola med lärare och tidvis även egen kyrka och
kyrkobokföring.58

När den tredje och sista etappen inleddes i början av 1900-talet bestod
hierarkin inom organisationen till viss del men lagstiftning och social välfärd
hade börjat utvecklas sedan gruvbolaget bildats under mitten av 1700-talet.
Detta kom troligtvis att påverka organisationsstrukturen och arbetarnas
förutsättningar och rättigheter.

Bebyggelseanalys
Vad finns kvar?
Bebyggelsen vid Fröå gruva har under samtliga tre verksamhetsetapper
kännetecknats av förändring. Teknikutvecklingen har drivit fram nya
lösningar och nya byggnadsverk har ersatt äldre. Detta gäller främst de
byggnader som varit kopplade till själva gruvbrytningen. Torpen med
tillhörande ekonomibyggnader har varit mer konstanta till sin funktion.

Från de två första etapperna (1744 – 1881) finns inte några ursprungliga
byggnader bevarade på Fröåfältet som är kopplade till gruvhanteringen,
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däremot finns fem torp med lador och härbren kvar från denna tid samt
damm och kanaler. Det var dock under de två första etapperna som
landskapet kopplat till gruvnäringen tog sin form. Under denna 140-
årsperiod sprängdes, hackades och borrades gruvorna fram. Stenvarparna
kring gruvschakten växte och det öppna landskapet vidgades allteftersom
fler torp som anlades och fler träd höggs ned för kolning och
vedförsörjning.

Kartan visar bevarade byggnader, rekonstruktioner och vissa gruvlämningar

Vad gäller den tredje etappen (1909-1919) av verksamheten har inte heller
denna lämnat efter sig särskilt många byggnader som rört gruvarbetet, flera
byggnader demonterades och såldes vid konkursen 1919. Endast ingenjörs-
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verkmästarbostaden och en transformatorstation är bevarade från denna tid.
Av det stora anrikningsverket och hotellet finns enbart grunderna kvar.
Bostadskaserner för gruvarbetare, järnvägsräls, eldrivna pumpar och
uppfordringsverk från gruvschakten är helt borta.

Karta över bevarade byggnader och lämningar från de olika etapperna/skedena i Fröå
gruvas historia: Skede 1 – 1744-1808, Skede 2 – 1829-1881, Skede 3 - 1909-1919,
Skede 4 – 1984-2013.

Fröåfältet är idag ett kulturlandskap med flera lager av historiska skeenden.
Den kombination av bergs- och jordbruk som varit kännetecknande för
området har dock satt sin tydliga prägel. Trots att området delvis vuxit igen,
byggnader demonterats eller förfallit finns huvuddragen kvar, vilka utgörs av



Kulturhistorisk utredning, Fröå gruva/  26

det öppna ängslandskapet och gruvschakten med omkringliggande stora
stenvarpar.

Utsikt ner mot konsthuset med vattenhjul

Torpen
De fem bevarade torpstugorna inom området är mycket viktiga för
förståelsen av den forna gruvverksamhetens organisation. Torpen var en
viktig del av gruvarbetarnas försörjning, särskilt under de två första
etapperna av gruvverksamheten. Inom Fröåfältet har torpen en någorlunda
lika utformning och storlek, i princip samtliga består av en timrad
enkelstuga, med eller utan kammare. Bostadsförhållandena var alltså
likvärdiga för gruvarbetarna. Till torpen hörde nödvändiga byggnader för att
kunna bedriva jordbruk och inneha kreatur. Byggnaderna separerades efter
funktion, vilket gör att det till varje torp hörde flera byggnader. Ladugård
verkar ha varit regel på de flesta torpen, även om flera ladugårdar idag är
borta. Även sommarladugårdar finns bevarade.

Övriga byggnadstyper som tillhört torpen och som finns bevarade inom
området är härbren, rökbastur, ängslador, övriga förvaringsbodar, jordkällare
samt finns en tvättstuga vid Valltorpet. Det sammanlagda antalet bevarade
byggnader som hör till gruvarbetarnas boende och självhushållning är 19
stycken (jordkällarna oräknade). Fem torpstugor är bevarade idag, en sjätte
kallad Raststugan finns också kvar men byggnaden har helt förändrat
utseende. Fyra av de bevarade torpen är uppförda mellan 1820- och 1850-
talen. Valltorpet uppfördes 1913/1914 och ersatte då ett äldre torp från
1770-talet. De äldsta bevarade byggnaderna är två härbren från 1746 och
1774.
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På en karta från 1863 finns torpen utmärkta samt deras tillhörande mark. Kartan
kompletterar de bevarade fysiska strukturerna och fördjupar förståelsen för
markanvändningen under slutet av andra verksamhetsetappen.

Kristianstorpet Moverartorpet

Blomstorpet Valltorpet

Lador tillhörande Blomstorpet
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För Fröåområdet är torpen med tillhörande ekonomibyggnader en omistlig
del, de ger oss en bild av gruvarbetarans sociala förhållanden, rådande
byggnadsteknik samt bidrar till en förståelse av jordbruksarbetet. Att torpen
är placerade i nära anslutning till gruvschakten belyser den nära kopplingen
mellan gruvindustrin och jordbruket. Torpsystemet var konstant under de
första två etapperna, men de beboddes även under tredje etappen. Trots att
flera torp och ett flertal ekonomibyggnader försvunnit ger kvarvarande
byggnader oss möjlighet att pussla ihop en relativt heltäckande bild av
gruvarbetarnas levnadsförutsättningar vid Fröåfältet.

Ett av de mycket välbevarade torpen är Sellstedtstorpet vilket troligen är
uppfört under 1820-talet. Här finns torpstuga, härbre, ladugård med förråd,
sommarladugård och ängslada.

Sellstedtstorpet

Ladugård vid Sellstedtstorpet Härbre vid Sellstedtstorpet

I stort är torpen med tillhörande byggnader i någorlunda gott skick.
Allmänna problem är syllar som ligger lågt med risk för rötskador och gräs
och växtlighet som växer högt kring vissa byggnader. I de flesta fall behövs
på sikt enbart normalt underhåll – målning av fasader, viss
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fönsterrestaurering och översyn av tak. Blomstorpet är det enda torpet som
är i mycket dåligt skick. Torpet har varit övergivet länge och hela stommen
är i stort behov av underhåll. Även Blomstorpets tillhörande lador är i behov
av underhåll.

Tjänstemannabostäder
Från de två första etapperna i gruvverksamheten finns inga bevarade
tjänstemannabostäder. Inom området ska det dock ha funnits en
gruvfogdebostad vilken demonterades i samband med konkursen 1919.
Litteraturuppgifterna om bostaden berättar att den uppfördes 1759 och var
bebodd fram till 1876. Byggnaden var knuttimrad, hade förstukvist, brädtak
samt var fasaderna brädslagna (panelade). Tre rum och kök samt
vindskammare utgjorde bostadsutrymmet, vilket innebar att
gruvfogdebostaden var större än gruvarbetarna enkelstugor. Till bostaden
ska ha tillhört en ladugård, visthus och stall.59 Detta tyder på att även
gruvfogden troligen bedrivit jordbruk jämsides med sina övriga
arbetsuppgifter inom kopparverket.

Uppgifterna om ytterligare tjänstemannabostäder inom området är knappa.
Eftersom verksamheten vid Gustafs- och Carlsbergs kopparverk var förlagd
till flera olika orter och platser innebär det att den administrativa delen av
personalen kan ha bott utanför Fröåfältet. Vi vet t.ex. att disponenten G. A.
Montgomery uppförde Huså herrgård nere i Huså by på 1830-talet. Här ska
även en bergmästarebostad ha legat.

Från den tredje etappen finns två tjänstemannabostäder bevarade inom
Fröåfältet. Det är ingenjörsbostaden och verkmästarbostaden som också
kallas för Enderleins.

Ingenjörsvillan
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Bostäderna uppfördes 1913/1914 i regelverkskonstruktion klädd med panel.
Moderna faciliteter såsom varmvattenradiatorer, avlopp, vattenklosett och
elektricitet installerades i ingenjörsbostaden.60 Byggnadsskick, storlek,
utformning och teknik skiljer sig från 1700- och 1800-talets knuttimrade
bostäder. Ingenjörs- och verkmästarbostäderna är goda representanter för
det tidiga 1900-talets arkitekturströmningar, möjligen kan man säga att de
förekommer 1920-tals klassicismen med sina enkla byggnadskroppar,
sparsmakade snickeridekorationer och fönsterbågar med tre rutor per båge.

Idag är ingenjörsbostaden välbevarad, både exteriört och interiört.
Restaureringsinsatser har utförts under 1980 och 2010-talen. Byggnaden
uppfördes till ingenjören A. E. Lind, han valde dock att inte bosätta sig här,
huset kom istället att bebos av andra i gruvans ledning, bland annat
gruvfogden.61

Eftersom byggnaden är välbevarad och relativt oförändrad sedan
uppförandetiden ger den en klar bild av den bostadsstandard som var tänkt
till gruvbolagets ledande ingenjör. Byggnaden är placerad relativt högt upp
på sluttningen med vid utsikt över landskapet.

Verkmästarbostaden är placerad precis intill det sedan länge rivna
anrikningsverket. Det som skiljer de två tjänstemannabostäderna mot den
äldre nu rivna gruvfogdebostaden är att inga ekonomibyggnader för
jordbruk tillhör bostäderna, åtminstone finns några sådana inte bevarade.
Självhushållning var troligen inte längre en del i verksledningens försörjning.

Verkmästarbostaden

I motsats till Ingenjörsvillan är verkmästarbostaden mycket förfallen. I
princip alla delar i konstruktionen behöver åtgärdas. Byggnaden har varit
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övergiven sedan gruvan lades ner, till viss del har man använt den som
förrådsutrymme.

Dessa två bevarade tjänstemannabostäderna från 1900-talets tredje
verksamhetsetapp är viktiga för berättelsen om Fröå gruva. De ger oss
information om bland annat arkitekturideal och den sociala uppdelningen
inom gruvbolaget i början av 1900-talet. Om arbetarbarackerna från samma
verksamhetsetapp hade funnits kvar hade dessa tillsammans tydliggjort
skillnaden mellan arbetarnas och tjänstemännens förutsättningar. Trots att
denna skillnad inte längre är avläsbar utgör tjänstemannabostäderna en viktig
del av Fröåfältet eftersom de representerar den teknik och
arkitekturutveckling som samhället nått i början av 1900-talet. I relation till
gruvarbetarnas torp från 1700- och 1800-talen blir teknik- och
standardutvecklingen mycket tydlig.

Övrig bebyggelse och byggnadsverk
Utöver torpen med tillhörande ekonomibyggnader och de två bevarade
tjänstemannabostäderna finns enbart några ytterligare byggnader bevarade
som tillkommit under gruvverksamhetens olika etapper.

Ett omfattande ”byggnadsverk” är den grävda kanalen som går från en
damm vid Fröåtjärn och fram till Fröåområdet. Denna uppfördes i mitten av
1800-talet för att öka vattenförsörjningen till de vattenhjul/stånggångar och
spel som fördelade kraft till pumpar och uppfordring. Kanalen är restaurerad
på 1990-talet och också en del av den tekniska ”utrustning” som krävdes för
att kunna driva gruvverksamheten.

Från tredje verksamhetsetappen finns en transformatorstation bevarad. I
stationen har föreningen Fröå gruva inrett kontor och arkiv. Byggnaden har
ett teknikhistoriskt värde eftersom den symboliserar övergången från
mekanisk drift till elektrisk. Via transformatorstationen gick den elektriska
kraften till bland annat anrikningsverket, uppfordringsverk vid gruvschakt
och till borrar. Kraftledningen från vattenkraftverket vid Slagsån är
nedtagen, men kraftledningsgatan finns kvar. Kanal- och dammbygget
åskådliggör tillsammans med transformatorstationen den teknikutveckling
som sker mellan 1860- och 1910-talet.

Från tredje etappen finns även skolan bevarad. Den har dock flyttats från sin
ursprungliga plats och utgör idag en tillbyggnad på Valltorpet.

Rekonstruerad bebyggelse

Sedan föreningen Fröå gruva bildades 1984 har de låtit rekonstruera några
byggnader inom området. Detta gäller vattenhjul från Fröån med stånggång
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upp till ett av gruvschakten, bergstuga, pivå, smedja, ”fyrkant”, gruvvind och
skvaltkvarn. Byggnaderna fyller en pedagogisk funktion inom området och
är dessutom miljöskapande. Det är viktigt att det för besökare framgår att de
är rekonstruktioner och informationsskyltar behöver därför sättas upp i
anslutning till samtliga av dessa byggnader.

Bergsstugan

Fyrkanten med information/reception Konsthus med vattenhjul samt stånggång

Smedja Gruvvind
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Skvaltkvarn

Pivå

Markanvändningsanalys

Underlag
Underlag till analysen har utgjorts av äldre fotografier, översiktkarta från
1863, flygfoto från 1957, ekonomiska kartan från 1976, flygfoto 2010 samt
fältbesök. För den äldsta fasen från 1700-tal saknas kartunderlag.

Kartan från 1863 visar gruvområdet med de olika schakten och
skärpningarna, byggnader inom området som hör samman med gruvdriften,
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vägar och vattendrag. Text på kartan beskriver de olika gruvhålen och
byggnadernas funktion. På kartan har man dessutom markerat ett antal torp
som i vissa fall visas med byggnader och den avgränsade inägan. I andra fall
är det bara inägans utbredning som utritats. På varje inäga står texten: ”Ägor
till torp no: ” men tyvärr har inte torpens nummer skrivits ut.

Från 1957 finns en flygbild som täcker området. Bilden är tagen mitt i
sommaren vilket framgår av att det finns hässjor uppsatta på ängsmarkerna
vid flera torp.

Den senaste flygbilden är från 2010 och den redovisar markanvändningen i
dagsläget. Av denna framgår dock inte de röjningsarbeten som har
genomförts under de senaste åren, t.ex. den större röjning som gjorts längs
vägen från gruvområdet och bort mot Bloms- och Moverartorpen.

Markanvändning
Den markindelning som anges på kartan från 1863 med torpens inägor och
industriområden kan följas fram till i dag. I stort sett motsvarar dagens
öppna och röjda ytor de öppna ytor som återfinns på 1863 års karta. Vid
Kristianstorpet är dock den nu röjda ytan mindre än vad den ursprungligen
varit. Särskilt tydligt är det i SV-kanten. Största skillnaden ligger dock i att
äldre tiders indelning i gärden och uppdelning i åker samt övrig stängslad
mark, framför allt slåttermark, inte är synligt. De ytor som är öppna i dag har
på flera ställen getts karaktären av beteshagar med träd och buskar där de så
sent som på 1950-talet var helt rena från övrig vegetation annat än odlade
grödor och vall.

Vad gäller den mark som inte anges som öppen mark/inäga har den från
mitten av 1800-talet fram till det tidiga 1900-talet i stort sett varit helt
kalavverkad. Orsaken till detta var gruvdriftens stora behov av ved och kol.
Återbeskogningen började under tidigt 1900-tal men tog fart först efter
gruvdriftens nedläggning 1919. Beskogningen kan följas tydligt från flygfotot
från 1957 och fram till i dag med en allt tätare trädväxtlighet. Typiskt för
dagens skog i området är också att det med endast få undantag går att finna
träd äldre än 100 år. Det normala var att djuren betade på skogen och inte
på inägan så rimligen har de tidigare avverkade skogsområdena använts som
betesmarker för torpens djur. Eftersom markerna då var mer eller mindre
trädlösa är det i dag endast få spår efter bete som går att se på befintliga träd
och annan vegetation.



Kulturhistorisk utredning, Fröå gruva/  35

Spår efter riven eller flyttad bebyggelse
Under de tre verksamhetsetapperna har ett flertal byggnader uppförts för att
sedan rivas av olika anledningar. I flera fall har teknikutvecklingen och
slitage och brand gjort att äldre byggnader ersatts med nya. Detta gäller
främst de byggnader som tjänat själva gruvbrytningen.

Under den sista fasen av gruvdriften, 1909-1919, revs flera lador och hus i
dålig kondition för att användas som bränsle till brukets ångmaskiner. Efter
konkursen 1919 såldes flera av torpställenas byggnader och flyttades till
annan plats eller användes som material till nya byggnader. En uppeldad
hölada lämnar få spår efter sig med undantag av eventuella hörnstenar och
är därmed svåra att återfinna. Att även sålda och rivna boningshus är svåra
att finna kan förklaras av att det inte bara var trävirket och syllstenarna som
var värdefullt. Flera av husen har till exempel haft murstockar murade av
slaggtegel vilket var mycket åtråvärt som byggnadsmaterial till nya
murstockar. Sammantaget betyder det att rivna byggnader i området i många
fall har lämnat mycket få spår efter sig. För att bedöma möjligheten att finna
spår efter äldre nu försvunna byggnader i området genomfördes en
översiktlig inventering i samband med fältbesöken. Resultatet visar att det
finns både industrilämningar och spår efter torpbebyggelsen som i dag ej är
karterad och registrerad. Inventeringen visar också att det på flera ställen där
det enligt äldre kartor ska ha stått byggnader inte finns några spår kvar. En
fördjupad inventering skulle vara till hjälp vid planering av skötselåtgärder
men kanske framför allt för att tydligare kunna berätta och visa på områdets
historia. Inventeringsresultatet visas i bilaga 4.

Skydd enligt Kulturminneslagen
Ytterligare inventering är också nödvändig för att registrera lämningarna i
Fornminnesregistret med förnyad antikvarisk bedömning. I dag är fyra
lämningar registrerade efter gruvbrytningen. Dessa är gruvområdet vid
Drottninggruvan (fornl. nr. Åre 40:1), gruvområdet vid Gustavsgruvan
(fornl. nr. Åre 41:1), Ridderstolpes schakt (fornl. nr. Åre 42:1) och
Johansfältet (fornl. nr. Åre 36:1). Ingen av dessa lämningar är bedömd som
fornlämning, det vill säga har ett lagskydd enligt Kulturminneslagen.
Lämningarna har getts bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning vilket
innebär att de istället omfattas av Skogslagens hänsynsparagraf. I korthet
innebär detta att lämningarna har ett begränsat skydd som gäller endast vid
skogsarbete och inget annat. Vid en förnyad inventering för
Fornminnesregistret skulle de flesta gruvlämningarna ges status som
fornlämning och därmed åtnjuta Kulturminneslagens skydd.
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Naturvärdesanalys
Historisk och nuvarande markanvändning
Naturmiljöerna i hela reservatet har under de senaste århundradena varit
påverkade av den gruvdrift och lantbrukshushållning som förekommit i
området. I skogen märks detta tydligast som spår av skogsbete och att den
övre trädåldern ligger runt 120 år. I gräsmarkerna, framför allt i de torrare
partierna, skvallrar förekomsten av arter som låsbräken och skallror om att
området länge varit hävdat som ängs- och hagmark. I anslutning till torp och
torplämningar finns också kvarstående kulturväxter som riddarsporrar,
trädgårdsstormhatt, spireor och röda vinbär.

De sista bofasta jordbrukarna lämnade området decennierna efter 1950 och
därefter följde cirka 30 år av ohävd. Troligtvis var markerna runt Valltorpet
och Sellstedstorpet de som övergavs sist. På 1980-talet började markerna i
de centrala delarna av reservatet röjas på nytt med syfte att synliggöra de
gruvhistoriska byggnaderna och lämningarna. Röjningarna har därefter
pågått successivt och sedan 1990-talet har mycket av det som idag är öppna
marker betats i varierande omfattning och hårdhet med nötboskap och
under senare år med får. Fårbetet har bedrivits i stora fållor, som även
innefattat mindre delar av skogen, och betesregimen har bestått i att en stor
besättning betat intensivt under endast ett fåtal sommarveckor.

Biologiska värden
Stora delar av både skogen och de i dag öppna markerna hyser höga
biologiska värden. Trots att skogen inte är äldre än cirka 120 år har 12
rödlistade arter och ett flertal signalarter påträffats (se bilaga 2). De
grandominerande delarna utgör ett mycket gynnsamt område för den
rödlistade arten granticka (Phellinus chrysoloma), som också förekommer
rikligt. I delar av dessa skogsmarker, framför allt i reservatets nordvästra och
nordöstra del, förekommer den hotade arten grantickeporing (Sceletocutis
chrysella) och den rödlistade arten gränsticka (Phellinus nigrolimitatus). På flera
platser är skogsmarken fuktig och rik på lågor, vilket är gynnsamt för många
hotade arter av vedlevande svampar. I de mer lövdominerade skogspartierna
finns sälgar med de rödlistade arterna gunglav (Lobaria pulmonaria) och
skrovellav (Lobaria scrobiculata). Insprängt i skogen finns myrar, kärrdråg och
rikkärr med i stort sett intakt hydrologi och med en för trakten karaktäristisk
artsammansättning.

Framför allt de torrare gräsmarkerna i områdets västra del har ett högt
floravärde med flera hävdgynnade arter, som Jungfru Marie nycklar, ormrot,
brudborste, månlåsbräken och blåsuga.
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Runt vissa byggnader och byggnadslämningar finns kvarstående
kulturväxter, som spireor, röda vinbär, riddarsporrar och trädgårdsstormhatt.

Trädgårdsstormhatt i närheten av Raststugan

Någon inventering av fågellivet har inte genomförts, men under övriga
fältbesök har bland annat tretåig hackspett, lavskrika, hökuggla och
häckande tornfalk observerats i eller i nära anslutning till området.

Insektslivet har inte undersökts, ej heller om kanalen hyser något
fiskbestånd.

Sammanfattande analys
Gruvindustrin som bedrevs i Jämtland och Härjedalen under 1700- och
1800-talen kom aldrig att få någon större betydelse för Sveriges ekonomi. I
jämförelse med t.ex. gruvor inom Bergslagen var verksamheten heller inte
särskilt omfattande, av de försök till att upprätta gruvindustrier i länet var
det Ljusnedals bruk och Gustafs- och Carlsbergs kopparverk som fick längst
kontinuitet i sina verksamheter. Trots att även dessa verksamheter kämpade
mot sinande malmtillgångar och en högst osäker tillvaro blev de
betydelsefulla för den regionala ekonomin och sysselsättningen. Gustafs-
och Carlsbergs kopparverk utgjorde i början av 1800-talet Jämtlands största
samhällsbildning.
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Grundandet av Gustafs- och Carlsbergs kopparverk var delvis ett utslag av
den nationella utvecklingspolitik som kronan drev under 1600-talet.
Inkomsten från de gruvor som bildats flera hundra år tidigare var viktiga för
landet och de privilegier som gavs under 1600-talet var därmed tänkta att
understödja sökandet av ytterligare malmtillgångar och upprättandet av nya
bergverk. I detta sammanhang uppstod Gustafs- och Carlsbergs kopparverk,
organisationen upprättades i bolagsform till skillnad till landets äldre
gruvnäringar som bildats genom korporativ, så kallade Bergslag.

Idag har några av landets äldre gruvor, främst i Bergslagen, lyfts fram och
fått skydd för sina kulturhistoriska värden. Falu koppargruva har blivit
världsarv och i Örebro och Västmanlands län har Bråfors bergsmansby och
gamla Pershyttans bergsmansby inrättats som kulturreservat. I
Västernorrlands län har Lögdö bruk blivit kulturreservat. Det finns även
bruk och hyttor som är skyddade som byggnadsminnen.

Tillsammans med andra bevarade gruvområden är Fröå gruva en del av
landets samlade historia kopplad till bergsnäringen.

Det som karaktäriserar Fröå och ger områdets dess särskilda förutsättningar
är dess placering på Åreskutans sluttning och i omedelbar närhet till den
karga fjällmiljön. Här har gruvindustri och jordbruk bedrivits under relativt
svåra förhållanden. Den nära kopplingen mellan gruvnäringen och
jordbruket har varit grundläggande för organisationen.

Själva gruvområdet har både präglats av förändring och kontinuitet.
Byggnadsverken som varit kopplade till själva gruvbrytningen har byggts upp
för att sedan successivt ersättas med nya byggnader. Torpinstitutionen med
jordbruk har däremot varit konstant under i princip samtliga år gruvan var i
bruk. De stora dragen, spåren efter gruvbrytningen och torpens jordbruk, är
fortfarande idag tydliga och avläsbara. Dagens utbredning av den öppna
ängsmarken kan härledas bakåt till den karta som togs fram 1863 och med
största sannolikhet ännu länge tillbaka i tiden. Floran som är knuten till
slåtter och bete växer fortfarande inom området och kring torpstugorna
finns rester kvar av kulturväxter.

Eftersom markanvändningen genomgått förändringar inte minst sedan
gruvan gick i konkurs 1919 har spåren efter hägnader, gärden, uppdelning
mellan åker och slåttermark försvunnit. Kring 1950-talet bedrevs fortfarande
slåtter på den öppna marken, men troligen odlades inget annat. Den
intensiva skogsavverkningen för kolning, ved och timmer finns det inte
heller särskilt många spår av idag. Sedan gruvan lades ned har skogen åter
fått växa upp. Det kulturlandskap som präglade området när det brukades
som mest intensivt har därmed förändrats till viss del. När skogen
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återkommit har dock nya biologiska värden uppstått som är värdefulla och
bevarandevärda.

Blomstorpet med Åreskutan i fonden

Sammanfattningsvis kan konstateras att Fröå gruva, trots förändringar, ändå
bevarar ett flertal av de huvudsakliga strukturer – gruvvarpar med schakt,
öppen ängsmark, gruvtorp – som gör att områdets tidigare funktion går att
utläsa. Att området successivt förändrats gör att det finns spår kvar från
samtliga verksamhetsetapper och tillsammans möjliggör dessa att en
kronologisk berättelse kan sättas samman för området. Genom de bevarade
torpen och tjänstemannabostäderna kan vi förstå de olika periodernas
byggnadsteknik och sociala förhållanden. Trots att vissa strukturer är
välbevarade inom området talar landskapet inte helt för sig själv.
Kompletterande arkiv och litteraturstudier till redan befintliga
informationsskyltar kan bredda perspektiven på gruvverksamheten och
belysa viktiga frågor som rör människa och samhälle,
rättigheter/skyldigheter, arbetsmiljö och säkerhet, arbetarrörelse, barnarbete,
genus och mycket annat.

Fröå gruva har därmed höga kulturhistoriska värden och en historia som är
angelägen att bevara. Gruvverksamheten har haft betydelse för länet i ett
regionalt perspektiv och har haft synnerligen stor betydelse för framväxten
av det kulturlandskap som vi finner inom Fröå gruvas område men även
kring Huså by. Kombinationen av jordbruk och gruvindustri på gränsen till
kalfjället skiljer Fröå gruva från ett flertal andra gruvor i landet.

För att området ska kunna bevaras i framtiden krävs insatser. På 1970-talet
var ett flertal av byggnaderna nedgångna och markerna höll på att växa igen.
Situationen räddades upp av föreningen Fröå gruva och det är föreningen
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som under 30 år nu arbetat med området och vidmakthållit spåren efter
gruvverksamheten. Marken behöver fortsatt hävdas och betas för att de
botaniska värdena ska bestå och öppenheten bevaras. Även byggnaderna
måste kontinuerligt underhållas. Om mark och byggnader lämnas åt sitt öde
kommer området återigen snabbt att förfalla och växa igen.

Den slutliga bedömningen är att kulturreservatsinstrumentet kan vara en
lämplig förvaltningsform för området. Ett kulturreservat syftar till att kunna
representera en helhet och en inte längre allmänt förekommande
markanvändning. Vidare bör ett kulturreservat bildas i välbevarade landskap
där det genom de befintliga bebyggelse- och markstrukturerna finns
möjlighet att på ett pedagogiskt sätt belysa den äldre tidens nyttjande av
marken och den sociala och samhälleliga organisationen på platsen. Syftet
med reservatsinstrumentet är även att ge möjlighet till att säkerställa
områden som kräver en aktiv markanvändning.

För Fröå gruvas del samspelar den bevarade bebyggelsen och landskapet och
båda är viktiga för att kunna återge områdets historiska nyttjande. Även om
verksamheten var spridd utanför dagens utredningsområde representerar
gruvområdet en tillräckligt stor helhet för att kunna ge förståelse för en
viktig del av gruvbrytningen och gruvarbetarnas försörjning. Slutligen krävs
det aktiv vård och hävd för att upprätthålla de kulturhistoriska värden som
fram tills idag bevarats trots att det snart är hundra år sedan
gruvverksamheten lades ned.
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Bilaga 1
Förslag till syfte, målsättning och föreskrifter vid inrättande

av Kulturreservat vid Fröå gruva

Allmänna kommentarer inför reservatsbildning
Området har en inte helt funktionell avgränsning i nordost, med en fastighetsgräns som skär rakt

genom nuvarande betesmark. Av biologiska och kulturhistoriska skäl vore det positivt om det

skyddade området kunde sträcka sig nordöst om Valltorpet så att det också omfattar den övre delen

av åkrarna och skogen fram till skogsbilvägen. De översta, torra delarna av betesmarken hyser stora

floravärden, fullt i klass med de finaste delarna av skötselområde 6, och skogen i sydsluttningen upp

mot vägen består av en frodig ängsgranskog (med arter som gullris, Jungfru Marie nycklar och

slåtterblomma) och tillfredsställande förekomst av död ved. Att ta med även denna skog i

kulturreservatet gör också att även Valltorpet kommer att kringgärdas av en skyddande visuell

barriär mot kringliggande produktionsskog. (Se karta 1) Skog och betesmark bör i så fall skötas som

delar av skötselområde 1 respektive 6. (Se bilaga 2)

Förslag till syften med reservatet
Syftet med kulturreservatet är att:

• Bevara, synliggöra och utveckla Fröå-områdets historiska gruvmiljöer, vilket omfattar

såväl byggnader och anläggningar, som industri- och jordbruksmiljöer.

• Bevara och utveckla den biologiska mångfald som är knuten till områdets skogs-, ängs-

och hagmarker.

• Ge besökare goda möjligheter till natur- och kulturhistoriska upplevelser.

Syftet ska uppnås genom att:

• Byggnader och andra kulturlämningar restaureras och underhålls.

• Informationsinsatser genomförs och tillgängligheten utökas.

• De öppna gräsmarkerna hålls välhävdade.

• Myr och skog i huvudsak får utvecklas utan annan påverkan än skogsbete.
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Karta 1. Nuvarande områdesgräns och förslag till utökat område för reservatet.

Förslag till mål med reservatet
All bebyggelse och gruvlämningar inom området ska bevaras och förvaltas så att de kulturhistoriska

värdena bibehålls.

Skogsområdena ska hålla höga naturvärden knutna till gammelskogar och betade skogar.

De öppna markerna ska hålla höga floravärden knutna till väl hävdade ängs- och hagmarker.
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Förslag till föreskrifter för reservatet

A - Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och

vattenområden

Inom reservatet är det förbjudet att:

• Bedriva skogsbruk eller på annat sätt skada eller transportera bort hela eller delar av

träd och buskar. Utanför det i beslutskartan angivna ”Föreskriftsområde A1” (Se

karta 2) gäller dock undantag för virkes- och veduttag som direkt ska användas för

reparationer och underhåll av reservatets anläggningar eller för kulturhistorisk

verksamhet inom reservatet.

• Riva och förändra befintliga byggnader.

• Att använda byggnader på ett sådant sätt att byggnadernas kulturhistoriska värde

minskar.

• Borra, spränga, tippa eller utföra annan mekanisk markbearbetning.

• Bedriva täkt av något slag.

• Anordna upplag av något slag.

• Dika eller utföra annan åtgärd som negativt påverkar områdets hydrologiska

förhållanden.

• Uppföra byggnad, parkerings- eller campingplats eller annan anläggning.

• Framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar. Undantag gäller för hämtning av

fällt vilt med mindre fordon på fastmark.

• Anlägga mark- eller luftledning, mast eller antenn.

• Anlägga väg, led, bro eller spång.

• Plantera in för området främmande arter, eller individ från ortsfrämmande

population.

• Använda bekämpningsmedel, kalk eller andra växtnäringsämnen. Undantag gäller för

stallgödsel inom det i beslutskartan angivna ”Föreskriftsområde A11” (Se karta 2) där

stallgödsel får spridas. Undantag gäller också för avmaskningsmedel för betesdjur.

B - Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och innehavare av

särskild rätt att tåla visst intrång
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Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar utförs och att följande

åtgärder vidtas inom hela eller delar av reservatet:

• Utmärkning av kulturreservatet

• Uppsättning och underhåll av informationstavlor.

• Underhåll av befintliga vägar och stigar.

• Betesdrift, åker- och ängsbruk.

• Stängsling för betesdrift.

• Natur- och kulturvårdande avverkningar och röjningar för att tillgodose skötseln av

reservatet.

• Bekämpning av för området främmande arter, eller individ från ortsfrämmande

population.

• Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och

vattenförhållanden, inklusive uppföljning av bevarandemål.

C - Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom

reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet

Inom reservatet är det förbjudet att:

• Förstöra eller skada kultur- och naturföremål, träd eller buskar, eller delar av träd eller

buskar.

• Tälta, campa, eller ställa upp husvagn, husbil eller jämförlig anordning för övernattning

annat än på anvisade platser.

• Göra upp eld annat än på anvisade platser.

• Plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag för insamling av

enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält.

• Samla in insekter med fällor som dödar.

• Gräva upp växter.

• Varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Föreskrifterna under A och C ovan ska inte utgöra hinder för förvaltaren av kulturreservatet att

utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med reservatet och som framgår av föreskrifterna

under B och som preciseras i fastställda skötselplaner. Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för

normalt underhåll av ledningar och vandringsleder (till exempel bortröjning av nedfallna träd). Vid

insamling av enstaka växt- eller djurexemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält bör

fynden rapporteras till förvaltaren och Artdatabanken.
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Från föreskrifterna undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning eller motsvarande, för vilka

tillstånd erhållits från kommunen.

Kommunen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än

kulturreservatsföreskrifterna gäller (eller kan komma att gälla) för området.

Karta 2. Utredningsområdet med förslag på områden där särskilda föreskrifter gäller, se text ovan.
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Bilaga 2

Förslag till Skötselplan för skogs- och
gräsmarker vid Fröå gruva

Plandel
Reservatsområdet utgörs av skogsmark och mer eller mindre öppen betad gräsmark. Området har

delats in i tio skötselområden, varav fem omfattar skogsmark och fem omfattar öppen mark.

Därutöver tillkommer ytor för parkering och vägar, tomtmarken närmast torpen och ytorna närmast

industribyggnaderna.

Beskrivningarna av skötselområdena i nedanstående text är till stor del hämtade från Bengt-Göran

och Malin Sahlins Naturvärdesinventering från 2011

Skogsmarkerna

Övergripande mål med skötseln av skogen

Skötseln av skogsmarkerna ska syfta till:

• Att förbättra tillgången på grova och gamla träd, samt död ved.

• Att bevara och förbättra villkoren för flora och fauna knuten till gamla, betade gran-

och blandskogar, samt våtmarker.

• Att upprätthålla en stor trädslagsblandning, åldersvariation och luckighet.

• Att bevara en sammanhållen visuell barriär mellan det öppna kulturlandskapet och

omgivningen närmast utanför kulturreservatet.

• Att öka områdets biologiska mångfald knuten till gamla, betade gran- och blandskogar,

samt våtmarker.

• Att hålla leder och vägar tillgängliga för besökare och fria från omkullfallna träd.

• Att kulturlämningar ska vara väl synliga och fria från buskar och träd.

Generella riktlinjer och åtgärder

Skogen i kulturreservatet har två huvudfunktioner: dels att fungera som biologiskt värdefull

gammelskog, dels att utgöra en naturlig visuell barriär mellan det öppna kulturlandskapet i

reservatets centrum och den omgivande produktionsskogen. Ur både natur- och kultursynpunkt är

det således viktigt att skogen får stå kvar och se ”vild” ut runt hela området.
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Skogen ska betas (får, nöt och häst) om förutsättningarna finns. I övrigt ska skogsmarken i huvudsak

lämnas att utvecklas fritt med intern dynamik. Inga produktionsskogsåtgärder ska genomföras och

döda träd ska lämnas kvar. Fallna träd får dock kapas (och lumpbitarna tas omhand som ved) om de

ligger i vägen för stigar och stängsel. Om kraftiga störningar sker, som till exempel skogsbrand,

stormfällningar och utbrott av skadeinsekter, ska en naturlig skogssuccession eftersträvas och

eventuella åtgärder ska inriktas på att bevara död ved och en opåverkad hydrologi i området.

Skötselområde 1: Västra skogsområdet (22,1 ha)

Den västligaste delen av skötselområde 1, mellan tillfartsvägen och stigen mellan Utsikten och

Kristianstorpet, utgörs av en grannaturskog, som till stor del har fått utvecklas fritt. Delen av skogen

som vetter mot Fröåvägen är mycket bördig och granarna är grova. Skogen är bitvis luckig med ett

bottenskikt som domineras av högörter som nordisk stormhatt, kramsrams, skogsnäva och torta.

Markskiktet i de mer slutna delarna domineras främst av blåbärsris. Synliga spår av tidigare bete

finns i skogen. Bitvis finns gott om löv insprängt i skogen, såsom äldre björkar men även yngre

individer av sälg och rönn. Generellt finns det gott om död ved i olika nedbrytningsstadier och

dimensioner spritt i skogen, förutom i de delar av skogen som är närmast parkeringarna. En del

plockhuggningar och uttag av vindfällen har tidigare gjorts i delområdet, vilket dock inte har påverkat

skogens naturlighet i alltför hög grad. I svackan sydöst om Kristianstorpet, angränsande till

skötselområde 5a, finns ett blött dråg med ett väl utvecklat rikkärr med höga florakvaliteter.

Skötselområde 1 genomkorsas av den kanal som anlagts för att försörja gruvområdet med

vattenkraft. Kanalens södra sida utgörs av en vall som troligen består av massorna från kanalbygget.

På vallens krön löper en stig. Kanalen och vallen ska underhållas för att behålla sin nuvarande

funktion. Där kanalen passerar norr om en liten myr ska skogsridån mellan stigen och myren

(delområde 1a) hållas efter så att vandraren på vallen får en utsikt över myren och höjderna söder

om reservatet. På vallen finns i detta delområde också en ängsflora som gynnas av att vallen är

solexponerad.

De biologiskt värdefullaste delarna av skötselområde 1 återfinns nordost om kanalen. Där återfinns

en hel del torrträd av gran samt rikligt med granlågor i olika dimensioner och nedbrytningsgrad. Den

döda veden utgörs av vindfällen, toppbrott, lågor samt ett fåtal lumplågor. Några delar av skogen är

luckig och består av ett markskikt dominerat av högörtsarter. Artrikedomen är stor och här har de

båda hotade arterna grantickeporing (Sceletocutis chrysella) och kristallticka (Sceletocutis stellae)

påträffats. Ett flertal riktigt stora myrstackar finns också i delområdet. Beståndsåldern är ca 90 år

(trädborrning visade åldrar mellan 85 och >120 år). Självgallring är till viss del pågående och en hel

del självföryngrade granplantor finns i området.

Den nordligaste delen av skötselområde 1, nordost om stigen mellan Utsikten och Kristianstorpet,

består av grannaturskog med ett stort mått av orördhet. Skogsdelen som ligger direkt angränsande

till Kristianstorpet längs leden utgörs främst av lövskog med övervägande del björk och inslag av sälg.

Där granskogen tar över består denna till en början av en något yngre granskog, som dock ändå

innehåller död ved i form av lågor och en del torrträd. Spår av tidigare plockhuggning finns i den

södra delen av skogen. Självgallring har påbörjats i det yngre området som, om den får utvecklas fritt,

kan komma att utveckla höga granskogsvärden. Skogen blir äldre i nord- och nordostlig riktning; här

finns det granar av olika åldrar med en relativt god stamdiameterspridning. En hel del lövträd växer

här också spritt i skogen, främst i form av björkar. Området visar inte tecken på någon betydande
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mänsklig påverkan. Vissa delar av delområdet innehåller mycket rikligt med död ved, främst grova

lågor i olika nedbrytningsstadier samt vindfällen. Den östra delen av området (längs den

nordostligaste gränsen och angränsande till betesmarken) är bitvis relativt luckig och tydligt påverkad

av bete. Visst virkesuttag har också skett i kanten mot stängslet vid betesmarken. I denna del är

naturvärdena lägre, men fortfarande finns det arter knutna till gran på lågorna, främst i form av

Granticka (Pellinus chrysosloma). Ett par av de granar som borrades hade en ålder på >120 år. I

området har lavskrikor observerats vid ett flertal tillfällen.

Skötselåtgärder

Skötselområde 1 ska i huvudsak skötas med skogsbete av i första hand får eller nötboskap.

Avverkning eller andra skogsbruksåtgärder får ej ske.

Kanalen ska underhållas och vallen vid kanalen ska hållas fri från sly och uppväxande träd.

I område 1a ska träd- och buskvegetation hållas bortröjd.

Skötselområde 2: Östra skogsområdet ( 28,9 ha)

Skötselområdet består av två större delområden med olika skogliga grundförutsättningar, samt ett

mindre delområde närmast Ridderstolpes schakt.

Delområde 2a består till största delen av äldre skog och avgränsas i sydväst av den öppna marken

längs vägen mellan Raststugan och Moveraretorpet och i nordväst av betesmarken. Skogen är

varierande och innehåller i de södra och sydostliga delarna en hel del lövträd där björkar av en ålder

uppemot 60 år dominerar. Här finns också en del äldre sälgar. I sydöstra delen av område 2a finns ett

större rikkärr, vars västra (nedre) del är blöt med en flora som domineras av vattenklöver, kärrfräken,

gräsull, snip och strängstarr. Den mellersta och övre delen av kärret är rik på orkidéer som

blodnycklar, sumpnycklar, ängsnycklar och Jungfru Marie nycklar. Dessutom finns här bland annat

trådstarr, gräsull och svarthö. Norr om kärret utgörs skogen av en självföryngrad granskog med

mycket goda naturskogskvaliteter. Boniteten är hög och granarna relativt grova. De naturliga

processerna har fått råda under en längre tid och i området finns rikligt med död ved. Skogen är i

övrigt ganska öppen med ett visst inslag av äldre lövträd. Förutom äldre björkar finns också gamla,

lunglavsbeklädda sälgar. Självföryngring av gran är noterad i de luckiga delarna och

grankontinuiteten är god. I den nordvästra kanten av området är kontinuiteten av död ved sämre och

skogen mer påverkad, men ändå på väg att nå gammelskogskvaliteter. Mellan vinterleden och

betesmarken i nordväst, samt mot raststugan i sydväst, minskar grankontinuiteten samtidigt som

antalet lövträd ökar med rikliga förekomster av sälg. I väster (närmast raststugan) är områdets

hydrologi något påverkat av diken, dock inte i så hög utsträckning att de biologiska kvaliteterna

avsevärt försämras.

Delområde 2b utgörs av skogsområdet sydväst om Moveraretorpet och söderut mot Fröåvägen.

Skogen är relativt ung och består till av blandskog (gran och björk samt inslag av rönn och sälg) och

några ytor med relativt enskiktad granskog. En del äldre sälgar finns spritt i de lövrika delarna. De

äldsta lövträden finns i de nordostligaste delarna av området. I sydöst övergår skogen i en mindre

myr. Skogen håller inte några anmärkningsvärt höga naturvärden i dagsläget, men kommer med
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tiden att bli allt mer biologiskt värdefull. I dagsläget utgör den framför allt en viktig visuell barriär mot

landsvägen.

Delområde 2c utgörs av området närmast ett av de äldre gruvschakten, Ridderstolpes schakt, med en

mindre varphög. Området närmast schaktet ska hållas röjt från buskar och träd så att

kulturlämningarna hålls exponerade.

Delområde 2d, mellan tillfartsvägen, stigen nedströms Konsthuset och fastighetsgränsen i sydöst,

består av relativt ung blandskog (gran och björk, med inslag av rönn och sälg) och mindre myr- och

sumpområden. Skogen håller inte några anmärkningsvärt höga naturvärden i dagsläget, men

kommer med tiden att bli biologiskt värdefull. För tillfället utgör den framför allt en viktig visuell

barriär mot landsvägen.

Nära den sydöstra gränsen av delområde 2d löper en gammal kraftledningsgata i sydväst-nordvästlig

riktning. Gatan utgör lämningen efter den tidigare strömförsörjningen till gruvanläggningen och ska

av kulturhistoriska skäl bevaras röjd i sin helhet fram till den gamla transformatorstationen.

Skötselåtgärder

Skötselområde 2 ska i huvudsak lämnas för fri utveckling, eller om förutsättningar finns skötas som

skogsbete med i första hand får eller nötboskap.

Avverkningar eller andra skogsbruksåtgärder får ej ske. Ytan närmast Ridderstolpes schakt

(delområde 2c) ska dock hållas röjd från buskar och träd.

I delområde 2b kan ett mindre uttag av granved ske i de mest ensartade granbestånden, med syfte

att göra dem mer luckiga och åldersvarierade, samt för att gynna etablering av lövträd. Uttaget får

endast ske om behov av granved finns för reservatets skötsel eller för pedagogisk verksamhet som

bedrivs i reservatets regi, och uttaget får endast omfatta yngre granar.

Den gamla kraftledningsgatan ska hållas röjd.

Skötselområde 3: Johansfältet (8,4 ha)

Området avgränsas av Fröåvägen och fastighetsgränsen i norr och omger de tre gruvhålen i

Johansfältet. En skogsbilväg skär genom området i nord-sydlig riktning. Den nordligaste delen av

skötselområdet utgörs av granskog med ett visst inslag av lövträd som sälg, björk och enstaka

förekomster av ung rönn. Beståndsåldern är ca 80-90 år. Väster om myren (i den södra delen av

området) finns delar med en god diameterspridning bland träden och en hel del död ved, i form av

både lågor och torrträd. Längs myrkanten finns ett par rejält senvuxna granar på ca 130 år. Spritt i

granskogen finns flera stora myrstackar. Den nordvästra delen av skogen utgörs av enskiktad

granskog, påverkad av tidigare virkesuttag. Här saknas flera naturskogsstrukturer samt kontinuitet.

Ett par äldre lumplågor påträffades dock. I området har både granticka (Phellinus chrysoloma) och

garnlav (Alectoria sarmentosa) påträffats. I områdets sydligaste del finns en myr med mycket

hjortron, brudsporre, gräsull, snip, blodrot och trådstarr. Häckande tornfalk observerades nordöst

om myren. Trots bitvis dålig kontinuitet och relativt låga naturvärden har skogen stor potential att

utvecklas mot biologiskt värdefull gammelskog och den utgör en viktig visuell avgränsning mellan

gruvhålen och Fröåvägen.

Skötselåtgärder
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Skötselområde 3 lämnas i princip för fri utveckling mot gammal barrskog.

Området närmast gruvhålen och varphögarna i Johansfältet (delområde 3a) ska dock hållas fria från

träd och buskar för att på så sätt exponera kulturlämningarna på platsen. Efter en inledande

avverkning ska därför delområdet röjas regelbundet.

Skötselområde 4: Lövbranten (1,6 ha)

Skötselområde 5 utgörs av krönet och sydöstra sidan av den höjdrygg som ligger i backen ovanför

Ingenjörsvillan. I väster avgränsas skötselområdet av kraftledningen mellan Ingenjörsvillan och

Valltorpet, och i öst av den framröjda betesmarken längs bäckdråget. Skötselområdet är således helt

omgivet av betad gräsmark. Den sydostliga sidan av höjden är bitvis mycket brant och utgörs av en

blandskog med höga lövvärden. Här finns asp, björk, sälg och rönn, samt en del gran. Förekomsten av

död lövved i olika dimensioner och nedbrytningsstadium är god. Flera fynd av de rödlistade arterna

lunglav (Lobaria pulmonaria) och skrovellav (Lobaria scrobiculata) dokumenterades i sluttningarna.

Området ser ut att vara flitigt använt som väderskydd av betande får.

Skötselåtgärder

Skötselområde 4 ska i huvudsak skötas med skogsbete av i första hand får eller nötboskap.

Avverkning eller andra skogsbruksåtgärder får ej ske.

Gräsmarkerna

Övergripande mål med skötseln av gräsmarkerna

Skötseln av gräsmarkerna ska syfta till:

• Att bevara och förbättra villkoren för flora och fauna knuten till välhävdade

gräsmarker.

• Att öka områdets biologiska mångfald knuten till betade eller slåttade öppna

gräsmarker.

• Att skapa fri sikt mellan byggnader och anläggningar i området, så att besökare kan få

en uppfattning om områdets storlek och hur området tedde sig under pågående

gruvdrift.

Generella riktlinjer och åtgärder

Gräsmarkerna ska hållas i princip fria från träd. Skälen till det är flera. Också enstaka träd skuggar

marken, och för att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för den ljusberoende och

värdefulla floran i området bör träd avlägsnas i största möjliga mån. Ju mer ljus som når ner till

marken, desto bättre blir också betet, vilket gör området mer attraktivt för djurhållare. Få träd (och

därefter stubbar) gör att området blir enklare att betesputsa med traktordrivet redskap, vilket är ett

krav för en rationell skötsel till rimliga resurser. Området har också historiskt varit nästan helt fritt

från träd och för att förstärka de kulturhistoriska värdena i området är det därför också viktigt att

hålla ytorna mellan byggnaderna och anläggningarna helt öppna. Enstaka träd kan dock accepteras i

den öppna marken om det är kulturhistoriskt eller biologiskt motiverat; framför allt gäller det då träd

som haft betydelse för självhushållningen i torpen eller grova sälgar och aspar med rödlistade lavar
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på stammen. Ur biologiskt perspektiv är det högst prioritet att röja bort kvarvarande träd i

skötselområde 6 och de centrala delarna av skötselområde 7. Därefter bör skötselområde 8 och 7b

prioriteras, och slutligen delområde 7a och skötselområde 9. Röjningarna runt gamla gruvschakt och

varphögar i skötselområde 2 och 3 bör prioriteras utifrån kulturhistoriska avvägningar.

De öppna markerna ska betas, i första hand med får eller nöt, och därefter betesputsas om behov

finns. Också slåtter med skärande redskap eller i undantagsfall trekantklinga eller motsvarande kan

användas för att hålla gräsmarken hävdad, men vid slåtter måste det avslagna höet räfsas ihop och

fraktas bort för att inte göda och skugga marken. Gräsmarkerna får inte gödslas, varken med stall-

eller med mineralgödsel, eftersom den känsligaste floran då kommer att slås ut. De högsta

floravärdena finns i skötselområde 6, och om det uppstår brist på betesdjur eller resurser är det i

första hand hävden av detta skötselområde som ska prioriteras. Näst högsta prioritet att

betas/hävdas har skötselområdena 1, 4, 5, 7 och 8, och i tredje hand kommer bete i skötselområdena

2, 9 och 10.

Skötselområde 5: Kristianstorpet (2,4 ha)

Skötselområde 5 utgörs av den relativt nyligen framröjda ytan sydöst om Kristianstorpet, samt

sluttningen ner mot kärrdråget öster om den röjda ytan (delområde 5a). Fortfarande finns stubbar

kvar efter röjningen. Området har höga floravärden och hyser arter som gullris, brudborste, skallror,

Jungfru Marie nycklar, dvärglummer, prästkrage och rödblära. Floran skvallrar om att området

tidigare använts som betes- eller slåttermark. Närmare torpet och resterna av ladugården i nordväst

är marken tydligt näringspåverkad och här finns stora bestånd av brännässla och hallon. I torpets

omedelbara närhet växer kvarstående kulturväxter som röda vinbär, trädgårdsstormhatt och

riddarsporre. I delområde 5a, den östra sluttningen ner mot kärret, finns odlingsrösen. Denna

sluttning har med största sannolikhet också varit betesmark när torpet var bebott, även om den i dag

håller på att växa igen med framför allt granar.

Skötselåtgärder

Träden i delområde 5a tas bort, med undantag för några äldre sälgar.

Hela skötselområde 5 hålls sedan i princip fritt från träd och röjt från sly, med undantag för enstaka

äldre sälgar (och rekryteringsträd för dessa), samt eventuellt kulturhistoriskt motiverade vårdträd

närmast torpet.

På sikt ska området betas med i första hand får eller nötboskap. Bete bör ske ihop med

skötselområde 1. Om det är möjligt att nå skötselområde 5 med maskin ska ytan betesputsas de år

betestrycket inte varit tillräckligt.

Skötselområde 6: De övre backarna (9,3 ha)

Skötselområde 6 utgörs i huvudsak av de sydostvända, torra sluttningarna från backen väster om

Sellstedtstorpet och längs med skogskanten upp till backarna ovanför Valltorpet. Dessutom ingår den

öppna marken öster om Valltorpet, hela svackan väster om kraftledningen och vägen mellan

Ingenjörsvillan och Valltorpet, samt backen nedanför Ingenjörsvillan.

Särskilt de torraste, högst belägna partierna av skötselområdet har en mycket rik flora. Här finns täta

och frodiga bestånd av månlåsbräken och andra värdefulla arter som kattfot, ärenpris, fårsvingel,

fjällgröe, fjällgentiana, fältgentiana, blåsuga, brudsporre, skallror, brunört, prästkrage, grönkulla,
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tvåblad, Jungfru Marie nycklar, vårfingerört, blåklockor och klotpyrola. I de nedre partierna är

vegetationen mer frodig, med torta, älggräs, skogsnäva, daggkåpa, mjölkört, nordisk stormhatt,

brudborste och andra högörtväxter. Endast i svackorna närmast Valltorpet är floran fattigare, men

med potential att med tiden nå högre kvaliteter om gödsling inte sker och området hålls under

kontinuerlig hävd. Backen nedanför Ingenjörsvillan är torr och har en låg och rik flora med

rosettjungfrulin, blåsuga, låsbräken, ormrot och skallror.

Delområde 6a utgörs av ett mindre skogsparti närmast bäcken öster om Valltorpet. Delområdet bör

lämpligen avverkas för att återskapa den öppna miljön öster om torpet, och därefter ingå i den övriga

betesmarken i skötselområde 6.

Delområde 6b består av en mindre dunge av björk, asp och sälg med fattig flora. Träden riskerar att i

onödan skugga torrängen norr om delområdet och dungen bör därför avverkas eller åtminstone

glesas ut avsevärt, och därefter ingå i den övriga betesmarken i skötselområde 6.

Delområde 6c utgörs av den östligaste sidan av bäckdalen mellan Valltorpet och Sellstedtstorpet och

avgränsas i öster av kraftledningen mellan Ingenjörsvillan och Valltorpet. Marken har delvis röjts från

träd, och i dagsläget är området täckt av en gles, jämnt fördelad skog av yngre björk, samt längst i

öster gles granskog. Restaureringen mot helt öppen gräsmark bör snarast fortsätta. Området ska

därefter betas tillsammans med övriga betesmarken i skötselområde 6.

Delområde 6d är i dag bevuxet av en yngre granskog med lågt floravärde. I området kan det finnas

lämningar av ett äldre torp. Delområdet bör avverkas för att på sikt ingå i den övriga betesmarken i

skötselområde 6.

Delområde 6e består av brunnen till Valltorpet och marken i backen ovanför. Området bör stängslas

bort från betesmarken för att säkerställa en god dricksvattenkvalitet. Träden i delområdet kan stå

kvar.

Skötselåtgärder

Träden i delområde 6a, 6b, 6c och 6d tas bort, med undantag för enstaka äldre sälgar och aspar.

Stubbar bryts upp eller fräses bort för att göra marken så framkomlig som möjligt för maskinell

betesputsning.

Hela skötselområde 6 hålls sedan i princip fritt från träd och röjt från sly, med undantag för enstaka

äldre sälgar och aspar, samt eventuella kulturhistoriskt motiverade träd och buskar närmast torp och

torplämningar.

Området (utom delområde 6e) betas med i första hand får eller nötboskap. Betesputsning bör årligen

ske av de ytor där betestrycket inte varit tillräckligt.

Skötselområde 7: Centrala gruvområdet (14,4 ha)

Skötselområde 7 utgörs av de centrala delarna av gruvområdet, från dammen och kanalen i väster,

över och runt kullen norr om Bergstugan, österut förbi Raststugan, söderut över varphögarna och

slutligen omfattande den skogsbård som idag sträcker sig från parkeringsområdet och – närmast

Konsthuset och varphögarna – österut förbi Enderleins.
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Området består till största delen av öppen mark. Längst i nordväst, väster om Sellstedtstorpet, rinner

en bäck ner mot kanalen. Längs bäcken hittar man en rad intressanta arter, som gullbräcka, tätört,

tvåblad, fjällviol och fjällruta.

Marken i den övre delen närmast varphögarna är torr och floran utgörs av glesa bestånd av blåklocka

och fårsvingel. På frodigare ytor växer skogsnäva, daggkåpor och gullris. På den västra varphögens

östra sida finns en bård av gran och rikligt med vitpyrola. I en mindre östbrant finns rikligt med

tvåblad, brudsporre, fjällviol, slåtterblomma och fjällskära. Öster om Pivån finns en mindre kulle med

berg i dagen och en flora med fjällgentiana, kattfot, rödkämpar och fårsvingel. Ängen i svackan strax

norr om Rastskyddet är kraftigt näringspåverkad med frodiga snår av brännässlor och

trädgårdsstormhatt. Strax söder om Rastskyddet och vägen finns å andra sidan mindre kullar med

berg i dagen där floran är ganska rik, med vårfingerört, blåklocka och vitmåra.

Delområde 7a utgörs av nordsluttningen på kullen ovanför Bergsstugan och dalbotten nordöst om

Sellstedtstorpet. Nordsluttningen är bevuxen med en gles skog av björk och sälg. Här finns spår efter

gammal gruvbrytning och i vissa av groparna ligger åtskilligt med metallskrot. På de övre delarna av

åsen finns en frisk flora med arter som skogsnäva, ekorrbär och ekbräken. I de nedre delarna växer

frodig nordisk stormhatt och torta. De norra delarna av delområde 7a består av fuktig, gles björkskog

med potential att utvecklas mot fuktäng. Här finns i dagsläget en förhållandevis trivial högörtflora.

Delområde 7b sträcker sig från parkeringsområdet och österut genom den nuvarande skogsbården

söder om de stora varphögarna. Söder och väster om Konsthuset och fram till stigen i sydväst finns

fuktiga och näringsrika marker, med högväxande nordisk stormhatt, mjölkört, kärrfräken och

tussilago. Strax öster om Konsthuset finns ett surdrog med ögonpyrola, tätört, björnbrodd, tvåblad

och svarthö. Vidare österut, längs med foten av varphögarna, består området av trivial ungskog, på

sina håll med inslag av rönn och grupper av äldre sälgar.

Nära den södra gränsen av delområde 7b löper en gammal kraftledningsgata i sydväst-nordvästlig

riktning. Gatan utgör lämningen efter den tidigare strömförsörjningen till gruvanläggningen och ska

av kulturhistoriska skäl bevaras röjd i sin helhet fram till den gamla transformatorstationen.

Skötselåtgärder

I princip samtliga träd och buskar avverkas och förs bort. Enstaka äldre sälgar, rönnar och aspar kan

sparas om det är biologiskt motiverat och om de inte skymmer sikten mellan byggnader och

anläggningar, eller om det är motiverat ur kulturhistorisk synpunkt. Närmast gamla boställen sparas

kulturhistoriskt viktiga kvarstående kulturväxter, som till exempel vinbärsbuskar.

Stubbar bryts upp eller fräses bort för att göra marken så framkomlig som möjligt för maskinell

betesputsning.

Hela skötselområdet hålls sedan i princip fritt från träd och röjt från sly.

Området betas med i första hand får eller nötboskap. Betesputsning bör årligen ske av de ytor där

betestrycket inte varit tillräckligt och där det är möjligt att komma fram med betesputs.

Kanalen och dammen underhålls och vallen vid kanalen hållas fri från sly och uppväxande träd.

Den gamla kraftledningsgatan hålls röjd.
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Skötselområde 8: Östra ravinen (4,6 ha)

Skötselområde 8 består av torra till fuktiga marker längs en bäckravin. Området har relativt nyligen

börjat röjas från träd och i dagsläget är området täckt av en gles, jämnt fördelad björkskog. Ytan

ingår i den nuvarande betesmarken. Floran är inte närmare inventerad, men framför allt den torrare

och skyddade västra kanten upp mot skötselområde 4 har stor potential att hysa arter som

månlåsbräken, gentianor och kattfot om området öppnas mer och hävdas med bete.

Skötselåtgärder

I princip samtliga träd och buskar avverkas och förs bort. Enstaka äldre lövträd i brynet mot

skötselområde 4 kan sparas om det är biologiskt motiverat på grund av till exempel lavpåväxt eller

bohål.

Stubbar bryts upp eller fräses bort för att göra marken så framkomlig som möjligt för maskinell

betesputsning.

Hela skötselområdet hålls sedan i princip fritt från träd och röjt från sly.

Området betas med i första hand får eller nötboskap. Betesputsning bör årligen ske av de ytor där

betestrycket inte varit tillräckligt och där det är möjligt att komma fram med betesputs.

Skötselområde 9: Mellanområdet (3,6 ha)

Skötselområde 9 sträcker sig från kanten av den östra varphögen till åkern som omger Blomstorpet

och Moveraretorpet. Området är generellt sett frodigt, fuktigt och näringsrikt.

Delområde 9a är bevuxet med en trivial ungskog och genomkorsas i den västra delen av bäckdråg

som avvattnar de sydöstra delarna av skötselområde 8. I den östra delen av området, söder om

vägen, finns en mindre myr med ganska rik flora som t.ex. kransrams, tvåblad, fjällruta, svarthö,

fjällskära, kärrfibbla och blåtåtel.

Längs med vägen mellan Rastskyddet och Blomstorpet har en bred gata huggits upp under senare år

(delområde 9b). Delområdet hyser en frodig flora av hög mjölkört, hallon, brännässlor, skogsnäva

och daggkåpor.

Nuvarande röjda gata längs vägen bör breddas mot sydväst och på sikt ska hela skötselområdet

omföras till öppen betesmark för att skapa visuell kontakt mellan den centrala delen av gruvområdet

vid Gruvvinden/Bergsstugan och åkermarken runt Blomstorpet/Moveraretorpet. När delområde 9a

avverkas kommer också den pampiga östra varphögen att tydligare exponeras, samtidigt som

kulturhistoriska lämningar i delområdet synliggörs.

Skötselåtgärder

I princip samtliga träd och buskar avverkas och förs bort. Stubbar bryts om möjligt upp eller fräses

bort för att göra marken så framkomlig som möjligt för maskinell betesputsning.

Hela skötselområdet hålls sedan fritt från träd och röjt från sly.
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Området betas med i första hand får eller nötboskap. Betesputsning bör årligen ske av de ytor där

betestrycket inte varit tillräckligt och där det är möjligt att komma fram med betesputs.

Skötselområde 10: Åkermark (6 ha)

Skötselområde 10 omfattar den stora åkern runt Blomstorpet och Moveraretorpet (delområde 10a),

den lilla åkern intill Enderleins (delområde 10b), och två mindre åkrar halvvägs däremellan

(delområde 10c och 10d).

Större delen av åkermarken har på senare tid inte brukats med annat än bete (undantaget

delområde 10c). Marken är näringsrik och floran består av åkerogräs och igenväxningsvegetation

med lågt värde (tuvtåtel, skogsnäva, daggkåpor, nordisk stormhatt, brudborste, mjölkört, åkertistel,

rödplister, hampdån, pipdån, brännässlor, timotej och revsmörblomma).

Skötselområdet bör dock även fortsättningsvis hållas öppet, lämpligen med bete.

Delområde 10c plöjs idag delvis och nyttjas som potatisland och vall tas i delområde 10b. I framtiden

kan samtliga delområden (framför allt delområde 10a) vid behov plöjas för vallodling eller annat

åkerbruk.

Skötselåtgärder

Röjning av sly och annan igenväxningsvegetation.

Bete, alternativt vallodling eller annat åkerbruk.

Parkeringsytorna och tillfartsvägen ( 1 ha)

Mellan parkeringsytorna och längs vägkanterna finns en rik flora, troligen gynnad av markstörningar i

samband med anläggningsarbeten i kombination med närheten till bäcken. Området bör hållas

utanför betesmarkerna; betesdjur är här mest i vägen för bilar och besökare och gör ingen uttalad

nytta.

Tomtmark

Områdena närmast byggnader och anordningar hålls välklippta med syfte att byggnaderna och

anordningarna ska vara väl synliga och lätta att underhålla. Planteringar med befintliga kulturväxter i

området, till exempel spireor, röda vinbär, riddarsporrar och trädgårdsstormhatt får underhållas och

nyanläggas under förutsättning att det är kulturhistoriskt motiverat.
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Kartor med skötselområden:



1

Bilaga 3

Byggnadsinventering

Torpen

Sellstedtstorpet
Sellstedtstorpet är det första torpet man möter när man kommer upp i området från parkeringen.
Byggnaden består av en timrad enkelstuga med tegeltak samt med en mindre påbyggnad från
1910-talet på baksidan. Det är oklart hur gammalt torpet är, enligt 1858 års jordebok ska torpet
ha upptagits 1788, men det finns även en uppgift om att timmer ska ha blivit framtaget till torpet
1825.1 Konstvaktaren Lars Sellstedt flyttade in i torpet 1873 och det gick sedan vidare i hans
släkt, syskonen Alma och Lars Sellstedt var de sista bofasta som flyttade från Fröå 1971.
2

Sellstedtstorpet

Till torpet hör en äldre ladugård, ett härbre, en timrad förrådsbyggnad samt en ängslada och
sommarladugård. De två sistnämnda ligger en bit upp på sluttningen ovanför torpet. Samtliga
byggnader är välbevarade exteriört och i gott skick, endast enklare underhållsåtgärder som
översyn av taktäckning på stugan och generell översyn av växtlighet kring byggnaderna behövs.
Torpstugan rustades av Föreningen Fröå gruva under 1970- och 80-talen, interiören är
återställd/bevarad och stugan är möblerad med äldre möbler.

Ladugårdens stalldel är också välbevarad med spiltor. Sommarladugården är troligen uppförd i
början av 1900-talet, den har rensats på spiltväggar men funktionen går fortfarande att avläsa.

Byggnaderna ger tillsammans en bild av hur ett torp har varit sammansatt. Enkelstugan förmedlar
den bostadssituation som gällde för gruvarbetarna. En familj fick dela på kök, en mindre
kammare och oisolerad vind. Ladugårdens inredning och tillhörande förrådsbyggnader/lador ger
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en fingervisning om antalet djur som kunde hållas på torpet. I Oscar Lödings Torpen under Huså
bruk och de som bodde där, kan man läsa att det vid under någon period hölls 1 häst, 2 kor, 6 får och
5 getter, det årliga utsädet ska ha varit 24 Kfot potatis.

Av områdets torp är Sellstedts det som har flest bevarade ekonomibyggnader, detta gör att bilden
av torparnas/gruvarbetarnas vardagsliv och levnadsförhållanden blir tydligt avläsbara. Det
kulturhistoriska värdet är därmed högt.

Ladugård med förrådsbyggnad Härbre

Interiör i Sellstedtstorpet Interiör i ladugården

Kristianstorpet
Av de bevarade torpen inom området ligger Kristianstorpet något avsides en bit in i skogen.
Kring den gamla torpstugan ligger den äldre ängs- och jordbruksmarken, idag bevuxen med hög
växtlighet. Torpstugan, en timrad enkelstuga med sinuskorrugerat plåttak, är uppförd 1857.
Ladugården som det idag bara finns timmerrester kvar av ska dock vara byggd redan 1825.
Möjligen har det legat en äldre torpstuga här innan den befintliga uppfördes. Utöver timmerrester
från ladugården finns även en delvis infallen jordkällare bevarad.

Torpstugan restaurerades under 1980-talet och idag behövs endast mindre underhållsåtgärder
bl.a. behöver stensockeln justeras, någon stock är rötskadad och ett par fönsterbågar behöver
målas och kittas.

Kristianstorpet var bebott under kopparverkets två sista etapper och under 1800-talet födde
torpet två kor, två får och tre getter, det årliga utsädet låg på två Kfot korn och fem Kfot potatis.
Under tredje etappen, på 1910-talet, rustades byggnaden med nya golv, ny väggpanel och taktegel
samt byggde man ut torpet mot öster. När gruvan lades ned kom torpet under 1920-talet att
användas som sportstuga. Idag hyrs stugan ut till turister för övernattning.
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Trots att flera av torpmiljöns byggnader har gått förlorade fyller Kristianstorpet en viktig
funktion i helhetsbilden av torpsystemet kring gruvan, av denna anledning är det av betydelse att
torpet fortsatt bevaras samt att den äldre ängs- och jordbruksmarken hålls öppen.

Kristianstorpet

Öppna lägdor vid Kristianstorpet

Valltorpet
Valltorpet är det torp inom området som ligger högst beläget längst upp på sluttningen, nedanför
öppnar landskapet upp sig och möter längre bort gruvschakten och stenvarparna. Torpet, en
enkelstuga klädd med liggande panel och sinuskorrugerat plåttak, är uppförd 1913-14 och ersatte
ett äldre torp från 1770-talet som legat på samma plats.3 Efter att gruvan lades ned 1919 lät
dåvarande torpare Jöns Höglund bygga till torpet med gruvområdets lilla skolbyggnad, vilken han
flyttat upp från dess tidigare plats nere vid ”Raststugan”. Torpet med tillbyggnad har en
välbevarad interiör och är idag möblerad med äldre möbler och stugan hyrs ut för övernattning.
Skicket på byggnaden är relativt bra. Sockeln i sten behöver ses över och fasader och fönster
behöver målas/renoveras på sikt.
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Till torpet hör en ladugård uppförd i skiftesverk med delvis välbevarad båsindelning, en raserad
jordkällare samt en tvättstuga som ligger vid en mindre bäck bakom ladugården. En
magasinsbyggand i plåt från tredje gruvetappen har flyttats upp till ladugården efter att gruvan
gick i konkurs 1919. Skjulet användes efter flytten som stall. En tillhörande rökbastu ligger lite
längre ner på sluttningen. Tidigare ska det också ha funnits en sommarladugård som tillhört
torpet. De bevarade byggnaderna är i relativt gott skick, kallmurade socklar och stommar bör ses
över på sikt, samt viss fönsterrenovering på ladugården.

Byggnaderna som tillhör valltorpet hör främst till 1900-talet och den tredje gruvetappen, några av
byggnaderna är troligen äldre, jordkällaren och rökbastun kan vara uppförda redan under 1700-
talet.4 Torpet har därmed en brokig samling byggnader, de ger dock tillsammans en bild av hur
torparlivet var organiserat – djurhållning, förvaring av foder och spannmål, matförvaring i
jordkällare och tvättbestyr. Under 1800-talet ska man ha fött en häst, två kor, sju får och sju
getter på torpet, det årliga utsädet ska varit fyra Kfot korn och sex Kfot potatis.5 Valltorpet ger
liksom Sellstedtstorpet en bred och varierad bild av torparnas förutsättningar och är viktig att
bevara.

Valltorpet, den grå tillbyggnaden på baksidan är skolbyggnaden från tredje gruvetappen i början av 1900-talet
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Interiör Valltorpet Ladugård med tillbyggd plåtdel som fungera som stall

Tvättstugan Jordkällare

Moverartorpet
Moverartorpet består av en timrad enkelstuga, dock utan kammare. Taket är nyligen täckt med
sinuskorrugerad plåt. Torpet ska vara uppfört kring 1830, ursprungligen låg det ca 50 meter
västerut, men flyttades runt år 1860 till sin nuvarande plats. I samband med detta flyttade man
entrén till motsatt långsida. I anslutning till torpet ligger ett härbre från 1746, en mindre timrad
förrådsbod, en modernare uthusbyggnad samt en raserad jordkällare. Torpet är mycket gott skick,
härbret likaså, bodens ena vägg kalvar utåt och måste åtgärdas på sikt.

Uppgifterna om Moverartorpet är relativt sparsamma, i Oscar Lödings Torpen under Huså bruk och
de som bodde där kan man läsa att torpet födde tre kor, åtta får och sju getter. Det årliga utsädet var
under en period 4 Kfot potatis.6 Idag finns ingen ladugård kvar i anslutning till torpet.

Torpet har varit bebott under kopparverkets två sista etapper, sedan det sista bofasta paret
flyttade ut användes torpet som sommarbostad av deras son. Torpet används fortfarande idag
som sommarboende/fritidsbostad. Moverartorpet har under åren förlorat en del av sina
tillhörande byggnader, detta gör att avläsbarheten av dess tidigare funktion som mindre jordbruk
försvåras. Liksom Kristianstorpet kompletterar dock torpet helhetsbilden av torpinstitutionen
och därmed är det även i detta fall av vikt att torpet bevaras samt de öppna markerna i anslutning.
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Moverartorpet

Härbre från 1746 Övrig förrådsbyggnad

Blomstorpet
Blomstorpet består av en timrad enkelstuga med kammare. Torpet ska vara uppfört 1829.
Byggnaden är idag mycket förfallen och hela konstruktionen lutar betänkligt. Fönstren är
igensatta och skorstenen nedplockad. Syllstockarna står direkt på mark med rötskador som följd.
Taket täcks av pannplåt i bra skick. Omfattande åtgärder behövs för att rädda byggnaden -
lyftning, riktning, byte av stockar och insättning av tidsenliga fönsterbågar behövs som en första
insats.

Blomstorpet beboddes under kopparverkets andra och tredje etapp. Enligt Oscar Lödings Torpen
under Huså bruk och de som bodde där hörde torpet ursprungligen samman med Moverartorpet. Efter
att man skiljt torpen åt bosatte sig profossen Jon Dahlström sig i torpet. Profossernas uppgift var
att genomföra spö och andra fysiska straff mot de gruvarbetare som inte följde reglerna. Torpet
kom senare att bebos av gruvarbetare Olof Blom. Till torpet hörde en ladugård som det idag
enbart finns rester av, under någon period på 1800-talet födde man två kor, fem får och fem
getter på torpet. Det årliga utsädet var 3 Kfot potatis.7 Torpet rustades upp i början av 1900-talet,
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det fick då nytt golv och panel. Efter att sista torparen Lars Lund emigrerat till USA 1924
användes byggnaden som smidesverkstad.8

I anslutning till torpet ligger två lador/sommarladugård, en bit bort ligger ytterligare två lador,
den ena från 1774, den andra är ett hopplock av äldre byggnader, den är troligen inte särskilt
gammal. De två ladorna i anslutning till Blomstorpet är i relativt ok skick, äldre trätak skymtar
fram under pannplåtstaken. Stommar, tak och knutstenar behöver dock ses över samt bör
växtligheten hållas borta kring syllstockarna. Ytterligare rester av en lada ligger som ett
plockepinn precis mittemot Blomstorpet.

Trots förfall utgör även Blomstorpet en pusselbit i berättelsen om torpsystemet vid Gustaf- och
Carlsbergs kopparverk. De tillhörande ladorna likaså. Upprustning som säkrar att byggnaderna
kan står kvar framöver bör omgående iståndsättas.

Blomstorpet

Ängslador Ängslada från 1774

Raststugan
Raststugan kallas ett av de äldre dubbeltorpen inom området. Byggnaden var under 1980-talet så
förfallen att den knappt stod upp. Ett omfattande arbete lades på att lyfta och räta upp stommen.
Idag finns enbart väggar och tak kvar, äldre fönster och dörröppningar är borta sedan länge och
det är därför svårt att avläsa byggnadens ursprungliga bostadsfunktion. Byggnaden är idag i gott
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skick, årlig översyn behövs och röjning av hög växtlighet kring syllvarven samt målning med Falu
rödfärg på sikt.

Raststugan

Det oklart hur gammalt torpet är. Enligt Oscar Lödings Torpen under Huså bruk och de som där bodde
var torpet bebott redan 17779 vilket talar för att den bevarade stommen är en av de äldre bland
torpbostäderna. Samtidigt finns en uppgift om att torpet ska vara uppfört kring 1850 på den
infoskylt som finns i anslutning till byggnaden.

Maj 1964

Enligt Lödings uppgifter ska torpet under åren huserat allt från gruvarbetare till konstsmeder och
bokhållare. Marken till torpet ska ha fött 2 kor, sex får och fem getter. Det årliga utsädet var 6
Kfot potatis. Inga bevarade ekonomibyggnader finns längre kvar, dock skvallrar den rika
växtligheten av nässlor att en ladugård legat i närheten.

Under den tredje etappen av gruvverksamheten i början av 1900-talet användes den västra delen
av byggnaden som affär och vid samma tid uppfördes en tillbyggnad på baksidan som först hade
funktion av matsal för arbetare och sedan skolsal. Tillbyggnadens mindre kammare utgjorde
bostad för gruvans sista lärarinna Tekla från Hårbörsta.10 Under andra världskriget ska byggnaden
ha använts som förläggning för samvetsömma (personer som vägrade utföra militärtjänst).11

Idag är raststugan endast en timmerstomme, men dess varierande användning – allt från bostad
affär, (matsal/skoltillbyggnad) till förläggning av samvetsömma – gör att byggnaden är en
utgångspunkt för flera spännande berättelser om områdets historia. Om byggnaden dessutom



9

ursprungligen är uppförd under 1700-talet är detta ytterligare en faktor som bidrar till att det
gamla torpet bör bevaras framöver.

Raststugan

Målsättning och rekommendationer för torpen

Mål
Samtliga torp och kvarvarande ekonomibyggnader bevaras.

Rekommendationer
Årlig översyn
Varsamt underhåll med tekniker och material anpassade efter torpens och ekonomibyggnadernas
byggnadstradition.
Blomstorpets stomme lyfts och riktas. Rötskadade stockar byts ut/skarvas. Om möjligt, kan en
interiör restaurering utföras på sikt.
Åtgärder som syftar till ökad tillgänglighet/användbarhet kan genomföras, dock med stor
varsamhet så att inte byggnadernas bärande arkitektoniska och historiska dokumentvärden
försvinner.

Tjänstemannabostäder

Ingenjörsvillan
Ingenjörsvillan ligger en bit upp på sluttningen ovanför raststugan. Byggnaden är uppförd 1913-
14 i regelverkskonstruktion, med stående locklistpanel och tak belagt med tegel. Moderna
funktioner såsom rinnande vatten, varmvattenradiatorer, vattenklosett, avlopp, elektricitet och
telefon installerades.12 En ny tid med nya tekniska hjälpmedel hade därmed gjort sitt intåg vid
Fröåfältet. Villan, som den kallas, var tänkt till gruvans ingenjör. Han valde dock att bo på annan
plats och därför beboddes huset av andra ur gruvans ledning. Under andra världskriget användes
villan som logi för militärer. Byggnaden är mycket välbevarad, både exteriört och interiört.
Restaureringsinsatser har utförts under 1980-talet och taket lades om på nya takstolar och takrote
2012. På sikt behöver fasaderna målas.

Inga ekonomibyggnader hör till ingenjörsvillan, åtminstone finns inga bevarade och de är ej heller
beskrivna i litteratur. Villan symboliserar en ny tid för gruvverksamheten inom Fröåfältet, både
genom sin arkitektur och sina tekniska installationer och det faktum att ingen mark/jordbruk
längre behövde tillhöra gruvans bostäder. Inom området är Ingenjörsvillan den byggnad/struktur
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som är bäst välbevarad från 1900-talets gruvetapp, detta gör att den är viktig att bevara för att
kontinuiteten av gruvverksamheten ska bli avläsbar.

Ingenjörsvillan

Interiör Ingenjörsvillan Utsikt från villan

Verkmästarbostaden
En av områdets mest sorgliga byggnader är verkmästarbostaden, kallad Enderleins. Byggnaden
uppfördes liksom ingenjörsvillan 1913/1914 i regelverkskonstruktion, fasaderna fick liggande
panel. Även här installerades moderna funktioner såsom varmvattenradiatorer uppvärmda från
vedspisen.13 Gruvans verkmästare bodde här under den tredje gruvetappen men efter konkursen
kom huset att stå tomt och trots snart 100 år av förfall står byggnaden fortfarande upprätt.
Skadorna är dock omfattande, den gjutna grunden är sprucken och doftar mögel och svamp och
den rödfärgade kulören på panelen har bleknat ur och på sina håll är panelbrädorna borta och
man ser rakt in i konstruktionen. Vidare har fönstren delvis satts igen med brädor. På taket ligger
ett rostigt sinuskorrugerat plåttak, lagt i flera sektioner. Det är oklart om byggnaden går att bevara
till en rimlig kostnad. Samtidigt är den viktig för berättelsen om 1900-talets gruvetapp.
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Verkmästarbostaden Enderleins

Målsättning och rekommendationer för tjänstemannabostäderna

Målsättning
Både ingenjörsbostaden och Verkmästarbostaden bevaras.

Rekommendationer
Årlig översyn
Ingenjörsbostaden underhålls med material och tekniker anpassade till bostadens
byggnadstradition.
Om möjligt åtgärdas verkmästarbostaden stomme så att byggnaden räddas undan fortsatt förfall.
Åtgärder som syftar till ökad tillgänglighet/användbarhet kan genomföras, dock med stor
varsamhet så att byggnadernas bärande arkitektoniska och historiska dokumentvärden inte
försvinner.
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Övriga byggnader

Transformatorstation
I närheten av Enderleins ligger transformatorstationen som uppfördes under den tredje
gruvetappen under början av 1900-talet. Först uppfördes ett mindre kraftverk i Fröån senare ett
större i Slagsån. Kraftledningar drogs fram och anslöts till transformatorstationen som sedan
ledde vidare elektriciteten till bland annat det eldrivna anrikningsverket, uppfordringsverk vid
gruvschakten, till borrar, och till ingenjörsbostaden. Byggnaden är murad och putsad och
avfärgad i vit kulör. Taket utgörs av plåt. Idag ryms föreningen Fröå gruvas kontor och arkiv i
byggnaden.

Transformatorstation

Smedja och stall
Inom Fröåfältet fanns även stall och flera smedjor under de två första verksamhetsetapperna.
Kvar finns idag ett stall ihopbyggt via ett parti med resvirke med en smedja. Byggnaderna är idag
renoverade och innehåller bland annat bakstuga.

Äldre stall och smedja, nu bakstuga
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Målsättning och rekommendationer för ”övriga byggnader

Målsättning
Transformatorstationen och smedja/stall bevaras.

Rekommendationer
Årlig översyn
Underhåll med tekniker och material anpassade till byggnadernas byggnadstradition.

Rekonstruerade byggnader
Sedan föreningen Fröå gruva bildats 1984 har flera byggnader rekonstruerats inom området, det
senaste bygget var en gruvvind vilken uppfördes 2001.

Fyrkanten
Över Carls schakt som ledde ner till Drottninggruvan stod under 1800-talet en mindre timrad
byggnad som inrymde vattenpumpsystemet. Byggnaden flyttades senare och inreddes till
bakstuga. Under 1900-talet stod den tom och förföll. Föreningen har gjort en rekonstruktion av
byggnaden som kallas fyrkanten och den står idag väldigt nära Carls schakt som den ursprungliga
byggnaden stod över.

Fyrkanten med reception/information
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Bild tagen 1964

Bergsstugan/kasernen
En bit från fyrkanten ligger en byggnad som kallas för bergsstugan. Den är placerad på den plats
där gruvverksamhetens bergsstugor ska ha legat. Det har funnits flera stycken på platsen allt
sedan 1700-talet. I litteraturen finns uppgifter om att en större ”kasern” ska ha uppförts 1863,
denna kan man se på kartan från samma år. På kartan finns även en mindre och troligen äldre
bergsstuga markerad, den ligger en liten bit från kasernen. De ursprungliga byggnaderna var
avsedda för övernattning för de gruvarbetare som inte hade möjlighet att ta sig hem under
vardagarna och arbetare som inte hade familj och möjlighet att driva ett torp.14 Den moderna
bergsstugan innehåller idag restaurang och servering.

Bergsstugan med servering
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Smedja
Gruvområdet ska under sina verksamhetsetapper ha inrymt flera smedjor. En av dessa har
rekonstruerats, delvis med äldre material.

Smedja

Konsthus
Allt sedan gruvverksamheten påbörjats hade så kallade vattenkonster med stånggångar uppförts.
Dessa förbättrades allt eftersom teknikutvecklingen gick framåt. Under mitten av 1800-talet då
verksamheten leddes av Axel B Beskow handgrävdes en 2,6 km lång kanal från Fröåtjärn där
också en damm byggts. Kanalen ledde vatten till ännu en handgrävd damm inom Fröåfältet, från
denna leddes vattnet via en tub ner till ett nytt konsthjul. En 200 meter lång stånggång uppfördes
till pumpar som gick ned i Drottningschaktet.15 Efter gruvbolagets konkurs 1919 såldes
överbyggnaden till konsthjulet och hela konstruktionen ruttnade därefter bort.16

Den vattenkonst med konsthjul och överbyggnad, stånggång och överbyggnad över
Drottningschaktet som står på platsen idag har rekonstruerats av föreningen.

Konsthjul med överbyggnad Stånggång
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Konsthus över Drottningschaktet

Pivå
Ytterliggare en för området karaktärsskapande byggnad uppfördes 1859 under Axel B Beskows
tid. Det var den så kallade Pivån. Byggnadens funktion var att ”böja om” stållinor som kom från
det spelhjul som låg i anslutning till konsthjulet. Linorna var tänkt att via pivån få ny riktning mot
de gruvschakt de skulle tjäna som uppfordring i. Det visade sig att pivån lagts för högt och
maskineriet som skötte ”omböjningen” fick plockas ur och placeras på en lägre nivå. Pivån kom
efter detta att byggas om till ungkarlsbarack. Byggnaden var rejält förfallen under 1970- och 80-
talen och föreningen Fröå gruva beslöt därför att rekonstruera den, delvis återanvändes material
från den ursprungliga byggnaden.

Pivå, i bakgrunden syns bergsstugan

Gruvvind
På den karta över Fröåfältet som uppförts 1863 kan man se en större gruvvind i anslutning till
Gustafsgruvan. Gruvvinden innehöll den konstruktion som fraktade upp malmen ur schakten.
Kraften kom från spelhjulet som drev de linor som böjdes om ”vid” pivån och som sedan löpte
till respektive spelhus. I samband med att Axel B Beskow uppförde gruvkanal och den nya
vattenkonsten uppförde han även ett nytt spelhjul. Gruvvinden bör ha uppförts i samband med
att spelhjulet byggdes, alltså någon gång mellan 1855-1863. När den tredje gruvetappen inleddes i
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början av 1900-talet kom all uppfordring ur gruvschakten att drivas med elektricitet. Spelsystemet
blev därmed övergivet. År 2001 lät föreningen Fröå gruva rekonstruera denna gruvvind, storleken
har minskats i förhållande till den ursprungliga byggnaden.

Gruvvind

Skvaltkvarn
I nära anslutning till det rekonstruerade konsthuset med vattenhjul finns även en mindre
skvaltkvarn.

Skvaltkvarnen

Målsättning och rekommendationer för rekonstruerade byggnader

Målsättning
Byggnaderna bevaras
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Rekommendationer
Årlig översyn
Renovering sker med byggnadstekniker och material anpassade efter de enskilda byggnadernas
utförande.
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Bilaga 4

Inventeringsresultat av tidigare ej kända gruv- och bebyggelselämningar

(sifferbeteckningarna se karta 1)

Kristianstorpet (nr. 1, 2)

Nuvarande torpbyggnad uppfördes 1857. Intill boningshuset finns grunderna efter jordkällare
(nr. 1) och ladugård (nr. 2). Enligt uppgift ska ladugården uppförts 1825 varför man kan anta att
det funnits en föregångare till det boningshus som uppfördes 1857.

På översiktskartan från 1863 ligger torpet utanför kartgränsen, endast södra delen av torpets
inäga syns med en ladbyggnad i södra gränsen. Samtliga byggnader finns med på flygfoto från
1957 men endast boningshuset är kvar på ekonomiska kartan från 1976.

Den del av torpets inäga som finns på kartan från 1863 är i stort sett intakt 1957. I dag har inägan
röjts fram till i stort sett ursprunglig storlek. Är dock något mindre än vad den är 1957.

Valltorpet (nr 3, 4, 5)

Nuvarande torpbyggnad är uppförd 1913-14 på samma plats som ett äldre torp från 1770-talet. I
västra kanten av inägan ligger en ladgrund (nr. 3) och söder om boningshuset ligger ytterligare en
ladgrund (nr. 5). Ladgrund nr. 5 är sannolikt rester efter kornlada. Bägge dessa är med på
flygfotot från 1957 samt ekonomiska kartan från 1976. Lada nr. 5 är även med på kartan från
1863.

165 meter ÖNÖ om boningshuset ligger en källargrund (nr. 4) i skogkanten vid norra änden av
den öppna ägan. Källargrunden syns inte på någon av de befintliga kartorna eller flygfotona.
Rimligen utgör källargrunden resterna efter ett hittills odokumenterat torp. Möjligen kan detta
torp vara nr 167, Gamla-Höglunds (Jamtli bildarkiv, bild nr: 80X66:12).

Den i dag framröjda och hävdade ägan stämmer väl med både 1863 års karta samt flygfoto från
1957.

Husgrund nr. 6 och 7, söder om Ingenjörsvillan.

Cirka 95 meter söder om Ingenjörsvillan ligger två husgrunder med reservation för att det kan
vara en större sammanbyggd grund. På flygfotot från 1957 syns inga hus på platsen men däremot
kan man ana husgrunderna som en ljusare fläck på fotot. På kartan från 1863 är en byggnad
markerad ungefär på platsen, sannolikt en lada. Den stämmer dock ej storleksmässigt med någon
av husgrunderna. Möjligt är att den västra grunden är resterna efter en magasinsbyggnad i plåt
som flyttades till Valltorpet efter 1919 och att den östra grunden är rester efter en ladugård.



Gruvfogdebostället (nr. 8 och 9)

50 meter SÖ Raststugan påträffades resterna efter en spismur. Enligt karta från1863 skall på
platsen funnits ett större boningshus samt ytterligare fem byggnader SV om detta. Förutom
boningshuset (nr. 8) påträffades endast resterna efter en lada (nr. 9) i södra delen av inägan.
Platsen för boningshuset stämmer någorlunda väl med karta från 1808-1841 där byggnaderna
kallas "Gruf-Fogde-Bostället" Senare även kallat Husmanstorpet. (kartan finns på s19 Agerberg,
A-B, Framtid för Fröå, kulturhistorisk undersökning och bevarandeförslag). Av övriga byggnader
påträffades inga spår. Endast lada nr. 9 syns på flygfoto från 1957 samt ekonomiska kartan från
1976.

Ladgrund (nr. 10)

Vid en mindre åker SÖ om ladgrund nr. 8 påträffades ytterligare en ladgrund. Ladan är ej med på
kartan från 1863 men väl på flygfoto från 1957 samt ekonomiska kartan från 1976.

Moverartorpet, lada (nr. 11)

I skogkanten i NÖ-delen av ägan till Moverartorpet påträffades en ladgrund. Större delen av
inägan till torpet är inte med på kartan från 1863 men ladan syns på flygfoto från1957. Ladan
syns dock ej på ekonomiska kartan från 1976.

Karta 1



Bilaga 5

Information och tillgänglighet

Tidigare åtgärder

Under de år som föreningen Fröå gruva har varit verksamma i området har flera viktiga insatser
genomförts för att informera och tillgängliggöra området. Informationsskyltar finns och under
sommartid genomförs guideturer. Under 1995 tog föreningen tillsammans med Jämtlands
länsmuseum fram en mindre skrift om området – Fröå gruva, gruvbyn vid Åreskutans fot.

Tillgängliggörande insatser har också genomförts. Ramper finns till Fyrkanten, Bergsstugan och
kring Konsthuset med vattenhjul och Gruvvinden. Hårdgjord gångväg finns mellan
Sellstedtstorpet och Kristianstorpet. Det finns även handikapparkering i anslutning till fyrkanten
där receptionen ligger.

Förslag till ytterligare insatser

Fröå gruva är ett område där de historiska skedena överlappar varandra, detta gör att det krävs en
bra och pedagogisk informationsinsats för att man på kort tid ska kunna få en förståelse för hela
gruvverksamheten. Samtidigt innehåller området ett flertal spännande historiska perspektiv på
teknikutveckling, levnadsförutsättningar i en utsatt miljö, arbetsliv och säkerhet, barnens vardag
och liv, sociala normer och genusfrågor. Dessa perspektiv är intressanta och de flesta av Fröå
gruvas besökare kan nog relatera till dem och få perspektiv på sin egen samtid och den historiska
utvecklingen. Genom att ta ett helhetsgrepp om informationsinsatserna och ta hjälp av modern
teknik finns möjlighet att lyfta fram den mångfacetterade historia som området bär på.

 Vi föreslår att ett enhetligt skyltprogram för området tas fram. En större
informationsskylt som placeras centralt inom området är ett första steg. Denna
kompletteras sedan med mindre skyltar utplacerade inom området.

 En större informationsinsats skulle även vara att ta fram en utställning om områdets
historia och som placeras i någon av befintliga byggnader.

 Ett tredje alternativ skulle vara att skapa en digital informationstjänst som man kan ta del
av via sin mobiltelefon. För att tillgängliggöra området även för personer med nedsatt syn
skulle talad information kunna vara ett alternativ. Denna information skulle kunna finnas
på flera språk.

 Vad gäller tillgängligheten har flera av de rekonstruerade byggnaderna blivit
tillgängliggjorda via ramper. För att besökare med fysiska funktionsnedsättningar ska
kunna få en helhetsbild av området skulle även ett av torpen och något av gruvschakten
kunna tillgängliggöras. Sellstedtstorpet ligger nära parkeringen och som förslag skulle man
kunna undersöka möjligheten att anlägga en hårdgjord grusgång eller liknande samt en
ramp upp till byggnadens entré. Interiört skulle även lösningar behövas ta fram för att
man ska kunna ta sig med rullstol över trösklarna.



 Att bygga en ramp som går fram till kanten av ett av gruvschakten, exempelvis Carls
schakt, skulle också kunna vara en åtgärd för att möjliggöra att personer mer
funktionsnedsättning skulle få möjlighet att ta del av fler delmiljöer inom området.

 Genom att bygga vidare på redan genomförda informations- och tillgänglighetsinsatser
kan områdets historia lyftas fram ytterligare och upplevelsen av området utökas.
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