Välkommen till

HORNKULLENS
SILVERGRUVOR
HORNKULLENS SILVERGRUVOR. Enligt legenden bröts silvermalm i Hornkullen redan före Digerdöden, alltså omkring
1350. Man vet emellertid med säkerhet att brytning förekom
från mitten av 1400-talet.
När Gustav Vasa blev kung fick han höra talas om gruvbrytningen i Hornkullen och ekonomisk som han var så var
han inte sen med att förklara gruvorna som statsgruvor. Silver-malmen smältes dels i
Nykroppa dels i Herrhult. Den väg malmen fraktades är idag en markerad vandringsled, den s.k. ”Silverleden”. Gruvarbetarna var mestadels straffångar och senare under
1600-talet framförallt krigsfångar.
Gruvområdet utgör ett unikt monument över svensk gruvdrift under 1600- och
1700-talet. Driften lades ner i mitten av 1800-talet. Med lite fantasi kan man höra
släggorna, stånggången och känna röklukten från tillmakningseldarna ner i Dunderkammaren, Thors hål och Smedsgruvan som är några av de större gruvhål som finns
inom området.
Med tillmakningsmetoden tog det cirka en månad att ta sig en meter in i berget.
Att hålla gruvan tom på vatten var också ett svårt arbete. För att klara detta krävdes en
pumpanordning som i de flesta gruvor drevs med vattenkraft. Men det var ont om
vatten vid själva gruvorna. Därför fick man bygga ett vattenhjul vid en mindre bäck
en bra bit ifrån och en ca 800 meter lång s.k. stång-gång fram till gruvorna. Svårigheten att hålla gruvan fri från vatten i kombination med sämre silverpriser var också
den direkta orsaken till att gruvan lades ner.
På gruvområdet finns rester av en s.k backstuga. Från början användes den av
Hertig Karl, sedermera kung Karl IX när han besökte gruvorna. Från 1600-talet till
1943 var stugan bebodd. Träbyggnaden ovanför backstugan är från 1800-talet och
fungerade som fattigstuga. Britta Stina var den sista som
bodde här. Hon var blind och klarade sig ensam här tills hon
vid åttioårsålder fick flytta till åldedomshemmet i Nykroppa.
Gruvorna är vattenfyllda under vinterhalvåret, men pumpas tomma inför varje sommar. Det är föreningen Nykroppa
Framtid, som ombesörjer pumpningen och i övrigt ansvarar
för verksamheten här på Hornkullen.

Gruvorna kan besökas med guide under juni till augusti.
Grupper måste beställa tid i förväg tfn 070-654 11 08,
0590-410 00 eller 410 40.
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Welcome to Hornkullens silvermines
ACCORDING TO THE LEGEND silver ore
was mined in Hornkullen as far back as the
middle of the 14 th century. The mining came
to end in the middle of 19 th century.
Silver ore was melted both in Nykroppa and
Herrhult.
The old silvermines are open for viewing
by the public daily June until August.

Willkommen in Hornkullens
silbergruben
DER VOLKSMUND BERICHTET, dass man
schon vor der Zeit des Schwarzen Todes, also
etwa 1350, i Hornkullen Silber förderte. Der
Betrieb hörte in der Mitte des 18. Jahrhunderts auf.
In den alten Silbergruben ist vom Juni bis
August Bewirtung.

