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Byggnadernas namn är historiska

Dannemora gruvor
Det första säkra dokumentet om malmbrytning vid 
Dannemora är från 1481, då Sten Sture d.ä. tilldelade 
ärkebiskop Jakob Ulfsson en fjärdedel av ett silverberg. 
År 1532 fick Joachim Piper privilegier av Gustav Vasa 
att bryta järnmalm i Dannemora som då hörde till 
Vasaättens gods Örbyhus. År 1545 bildade Gustav 
Vasa ett bolag och utländsk arbetskraft kallades in för 
att bryta malmen. Denna smältes då i hyttor vid 
Dannemora, Österbybruk och Vattholma. 
Staten ägde Dannemora ännu under 1600-talet och 
bruken måste ha privilegier för att få bryta malmen 
här. Först 1723 befästes brukens äganderätt och deras 
andelar i gruvorna fastställdes 1775. Ett trettiotal 
järnbruk fick sin malm från Dannemora.
Gruvorna består av Södra, Mellersta och Norra fälten. 
Storrymningen är ett av de största dagbrott som brutits 
från ytan och ner genom tillmakning. (Eldning på 
berget). Dannemoramalmen innehåller ca 50 procent 
järn och är nästan fri från fosfor och svavel. Detta gav 
högsta kvalitet på det järn som framställdes.
Gruvlandskapet förändrades ständigt allteftersom 
brytningen fortskred och tekniken förbättrades. I 
området fanns tidigare ca 80 dagbrott varav ett 
fyrtiotal finns kvar. Av gruvlavarna återstår i dag 
endast det 72 meter höga betongtornet från 1952 och 
Nordschaktslaven i trä från 1916.  Vid Södra fältet 
står den stenbyggnad som inrymde Sveriges första 
”ångmaskin” redan på 1720-talet. (Mårten Triewalds 
eld- och luftmaskin). Den användes för att driva 
gruvans vattenpumpar. Maskinen togs dock snart ur 
drift.

I modern tid har brytningen skett uteslutande under 
jord och centralschaktet sträcker sig 620 meter ner i 
berget. Mycket malm fraktades på järnväg till 
Hargshamn för export. Även svenska järnverk som 
Oxelösund har använt Dannemoramalmen. Brytningen 
upphörde 1992 i och med att dåvarande ägaren SSAB 
lade ner driften. 
Fortfarande finns minst lika mycket järnmalm kvar i 
berget som brutits under de 500 år gruvan var i drift 
d.v.s. ca 30 miljoner ton. Dannemora gruvområde ägs 
idag av Östhammars kommun via Dannemora 
Gruvfastighets AB. 

D A N N E M O R A  G R U V O R

The first records of ore-mining at Dannemora date 
from 1481, when Sten Sture the elder alloted 
one-fourth of a silver mine to archbishop Jakob 
Ulfsson. In 1532, King Gustav Vasa granted Joachim 
Piper the right to mine iron ore in Dannemora, which 
then belonged to the royal estate Örbyhus. Gustav 
Vasa himself established a company in 1545 and 
imported foreign labour to mine ore. Smelting-works 
at Dannemora, Österbybruk and Vattholma smelted 
this ore. The state owned Dannemora throughout the 
1600’s, and the various ironworks needed licenses to 
work the mines. The ironwork’s owners first received 
ownership rights in 1723, and their shares in the mines 
were established in 1775. Thirty-odd ironworks 
received their iron ore from Dannemora.

The mines consist of the Southern, Middle and 
Northern fields. Storrymningen (meaning ”The Great 
Shaft”) is one of the largest open-cut mines ever 
created by using fire to shatter the rock.
Ore from Dannemora contains about 50% iron and is 
nearly free from phosforus and sulfur. This gave the 
highest possible quality to the iron produced from this 
ore.
The landscape of the mines changed continuously as 
the mining and mining techniques advanced. 80 
open-cut mines once dotted the landscape, of which 40 
remain. The only remaining mining buildings are the 
72 meter tall concrete shaft tower from 1952 and 
Nordschaktslaven (Northern shaft tower), a wooden 
building from 1916.
At the southern field stands a stone building which 
once housed Sweden’s first ”steam engine” in the 
1720’s. During a short period, the engine powered the 
mines’s water pumps.
Contemporary mining occured exclusively 
underground, and the central mine shaft extends 620 
meters down into the ground. A great deal of ore 
travelled by rail to Hargshamn harbour for export, but 
a significant amount was used by Swedish ironworks 
such as Oxelösund as well. Mining ended in 1992 
when the owner SSAB ceased production. There is still 
at least as much iron ore left in the ground as was 
removed during the 500 years of operation--30 million 
tons. Today, Östhammar municipality owns the 
Dannemora mine area.


