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OBJECTIVES OF THIS PROJECT

I. Classification of available legacy mine data (mine level 

maps, profiles etc.) on the character and spatial 

distribution of geological features

II. Geological and structural field mapping at and around 

selected metallic ore deposits

III. Mapping of available legacy drill core material from 

selected metallic ore deposits

IV. Development of integrated 3D geological models 

utilizing legacy mine data, as well as results from new 

drill core investigation and field mapping



THE PROJECT TEAM

David Gleerup and Edna Spahic, 

M.Sc. students in Natural Resource Engineering at LTU

Tobias Kampmann,

Researcher in Ore Geology at LTU

tobias.kampmann@ltu.se



Modified from Stephens & Bergman Weihed (eds.), 2020

Classification of SGU legacy mine map database

for 3D modelling

• >700 ore deposits with scanned legacy mine maps, 

available via SGU (GeoLagret)

• Classification in this project by:

• General information (commodity, tonnage, area 

etc.)

• Quality of information (geo-referenceability, legend, 

required metadata, distance between maps, 

drill core locations etc.

• Included geological data

(ore / rock types, structures)

THE BERGSLAGEN LITHOTECTONIC UNIT



INVENTORY OF SGU LEGACY MINE MAP DATABASE FOR 3D MODELLING

etc.

Generellt Kvalitet Innehåll

Fyndighetens namn Koordinater (sweref99 tm)Kommun Område i Bergslagen Metaller Tonnage Referenserbarhet Legend Metadata Densitet av kartor Tvärprofiler Gruvinfrastruktur Borrkärnor Bergarter Strukturer Övrigt Kommentar

Urfjälls Zinkmalms Gruva 6722615, 535830 Falun Stora Kopparberg (Dalarna) Pb, Zn ca 500 ton malm har bortfraktats för försäljning från Urfjälls- och DigertäktsgruvornaNej Ja Nej 6 kartor, ca 5m mellan varjeJa, 2st Ja Nej Diorit, Glimmerskiffer, Röd gneissNej Bara 1 PDF Djup: 40m

Lurgruvan 6735030, 534130 Falun Stora Kopparberg (Dalarna) Fe Hittas ej Nej Ja Geokemiska prover har tagits från varphög, nära gruvan.5 kartor, ca 5m mellan varjeJa, 3st Nej Nej Skarn, Svartmalm (Magnetit), Pegmatit, granulitNej Bara 1 PDF Djup: 30m

Eldbergsgruvan 6679580, 516827 Smedjebacken Norrbärke (Dalarna) Fe År 1887 --> 23827 (kan ej tyda enheten), År 1888 --> 50862 (Kan ej tyda enheten)Nej Ja Beskrivning av gruvan så som halter av metaller, osv. 9 kartor, ca 10m per kartaJa, 4st + 4st ländprofilerJa Nej Svavelkis, Kalksten, Pegmatit-granit, Dunit, Diabas (trapp), Järnmalm, Elugit i hornblände och kalkNej Bara 1 PDF Djup: 80m. Koordinater för att hitta tillbaka till området

Tvistbofältet 6677912, 514178 Smedjebacken Norrbärke (Dalarna) Ag, Pb, Zn, Fe gruvan beräknas innehålla 855000 ton zink, bly och silvermalm --> Enligt Copperstone ResourcesNej Ja Det finns en beskrivning till kartan över Tvistbogruvan där det tex nämns att diamantborrning har gjorts, halter av olika metaller, osv.Tilläggskarta som uppvisar en magnetisk karta (Magnetisk data).3st: dagen, ca 23m och ca 60mJa, 3st Ja Nej Finkornig metamorf silikatbergart (leptit), Talk, Klorit, Glimmer, Kalksten, diabas, svartmalm (Magnetit), blymalm, zinkmalm, svavelkisNej Bara 1 PDF Djup; 60m. Diamantborrning har gjorts i området men inget som presenteras i kartan

Vintjärnsområdet (Östra) 6744370, 556896 Falun Svärdsjö (Dalarna) Fe Den sammanlagda järnmalmsproduktionen vid Vintjärns gruvor fram till nedläggningen 1978 var 7,36 miljoner ton. [SGU:s rapport]Ja Ja Information/beskrivning av kartarbetet finns.Vertikalprofiler: 40st. Horisontalprofiler: 7st för enbart geologi, 8st för geologi + infra (Djupet varierar)Ja, 40st vertikal + 7st horisontellJa Ja Svart malm (Magnetit), Kalksten, Gniess, Diorit, Pegmatit, Granit, Skarn, Finkornig metamorf bergartNej 5st PDF varav 3st är tilläggskartor På del 1 så presenteras inte direkt något djup för varje kartbild. I del 2 så har en karta scannats fel håll, men djupen för varje kartering presenteras och sträcker sig till 395m. Östergruvan utgörs huvudsakligen av två gruvöppningar.

Vintjärnsområdet (Västra) 6744456, 556105 Falun Svärdsjö (Dalarna) Fe Den sammanlagda järnmalmsproduktionen vid Vintjärns gruvor fram till nedläggningen 1978 var 7,36 miljoner ton. [SGU:s rapport]Ja Ja Nej Vertikalprofiler: 17. Horisontalprofiler: 19Ja, 17st vertikalJa Ja Järnmalm, Skarn, Pegmatit, Kalksten, Finkornig metamorf bergart, Granit, Diorit och amfibolit, DiabasNej 3st PDF varav 2st är tilläggskartor-

Karlbogruvan 6664892, 573019 (Se kommentarsfältet!)Avesta Folkärna (Dalarna) Fe Hittas ej Nej Ja Kemisk analys. Tillägskartan är en magnetisk karta. En vertikal, tre horisontellaJa, 2st Nej Nej Leptit (eurit), lagerarter, järnmalmNej 2 PDF varav 1 är en tillägskarta.Djup: ~15m. Svårt att säga om kordinaterna stämmer men enligt "fornsök" så finns det 2 gruvområden vid de koordinaterna som heter bodarna gruva samt som vid Karlbo området. Svårt att tolka från gruvkartorna vart gruvan ska ligga exakt, därför görs detta antagande, så vänligen notera att koordinaterna kan vara fel.

Klingbo-fältet 6662360, 565310 Avesta Folkärna (Dalarna) Fe År 1893 bröts 136,8 ton malm med en malmprocent på cirka 60%. Enligt SGU:s rapport så bröts 1874–1876 och 1893–1907. Gruvorna lades ner 1907 efter att sammanlagt 26 508 ton malm hade uppfordratsNej Ja Kemisk analys samt beskrivning över området. 16st kartor, varav 2 är översiktliga över området och visar vart profilerna har tagits. Sedan 12st horisontella profiler (djup presenteras inte).Ja, 2st Nej Nej Järnmalm, Granulit, Lagerarter, Diabas, GranitNej 1 PDF  2st vertikala kartor som längst sträcker sig 100m

Löfvedsgruvan 6669037, 577514 Avesta Folkärna (Dalarna) Fe Summa brutet berg = 5312,2 ton (1:a malm, vaskmalm, mullmalm, 2:a malm, 3:e malm, gråberg)Nej Ja Brytningsmängd, järnhalt, information om inmutning. Totalt 28 kartor varav, 2 topografiska, 19 horisontala kartor, 1 märkpunktsblad, 4 vertikala kartor, 2 borrhålsskärningar. (19st ner till ~135m, 1st sen vid ~300m) Ja, 4st Ja Ja Järnmalm, leptit, skarn, diabas (trapp), diorit, granitNej 1 PDF Ca 300m djup, information saknas mellan 130-300m djup. Den primära malmen (1:a malm) uppskattades ha en halt på 56% Fe och den sekundära malmen (2:a malm) uppskattades ha en halt på 47% Fe. 

Lång-gruvan (i Qvarnberget) 6682518, 517373 Borlänge Stora Tuna (Dalarna) - År 1882 --> 5612 ton malm utgörande 54% av det brutna berget. År 1883 --> 4819 ton malm utgörande 52% av det brutna berget. År 1884 --> 1118 ton malm utgörande 45% av det brutna berget. År 1886 --> 3243 ton malm utgörande 56% av det brutna berget.  Totalt: 14792 ton malmNej Ja Beskrivning av gruvan. 5st kartor, varav 1 översiktlig över området, 3st horisontella, 1 karta med tvärprofil och längdprofilJa, 1st Nej Nej Magnetit, Granulit, pegmatit, chloritNej 1 PDF Tvärprofilen och längdprofilen sträcker sig cirka 78m. År 1885 så finns det ingen information om hur mycket tonnage som man bröt då man endast gjorde försöksarbeten.

Rommegruvorna 6699930, 528465 Borlänge Stora Tuna (Dalarna) Fe 9320 ton (Malmproduktionen under de 10 senaste åren)Nej Ja Beskrivning över rommergruvorna, tex om hur fyndigheten uppkommer.26st, varav 1 topografisk, 23 horisontala, 1 längdprofil, 1 tvärprofil6st Nej Nej Järnmalm, leptit, diorit, lagerarterNej 1 PDF -

Carlsgruvan 6699885, 528865 Borlänge Stora Tuna (Dalarna) Fe  1581 ton Nej Ja Ja, både kemiska data och beskrivning över området (dock svårt att läsa). 3st profillinjer13st, 1 översiktlig karta över området, 11st horisontella, 1 som presenterar profiler (läng och tvär) med djup.1st Nej Nej Magnetit, Granulit, LagerarterNej 1 PDF Längprofilen e-f sträcker sig 80m, längprofil a-b: 25m och tvärprofilen g-h(?): 80m 

Idkerbergsfältet 6693667, 512508 Borlänge Stora Tuna (Dalarna) Fe Herrgruvan (1904-1911) så bröt man totalt 90866 ton berg och 83461 ton malm (91,9%). Övriga gruvor (1902-1913) så bröt man 819320 ton berg och 562758 ton malm (68,7%)Nej Ja Kemisk analys 44 st Ja, 36st vertikal, 4st längdJa Ja Granit, porfyr, kalka, magnetit, leptit (gnejsig), pegmatit, diabas, klorit, amfibolit.Nej 5st PDF varav 2st är tilläggskartorKartorna behöver sorteras, det kan vara färre kartor än beräknat (44st).

Kuso gruva 6717705, 521465 Borlänge Stora Tuna (Dalarna) Ni, Cu, Co 1851–1878 ca 32000 ton malm. 1916–1917 ca 3400 ton malm. 1941–1943 utvanns sammanlagt ca 3500 ton malm. Det beräknas att cirka 15 000 ton malm finnas kvar i gruvan, enligt SGU:s rapport.Nej Ja Beskrivning av området1 karta 4 st men inget djup framgårNej Nej Pegmatit Nej

Tuna-Hästbergsgruvorna 6688670, 509878 Borlänge Stora Tuna (Dalarna) Fe, Mn År 1893 lades driften ner vid Tuna-Hästberg och enligt en uppskattning hade då 370 000 ton malm brutits (Enligt SGU:s rapport). Ja Ja Beskrivning av området15 kartor 70 st Ja Ja Järnmalm, manganmalm, finkornig metamorf bergart, granit, kvarts, pegmatit, diabas, gnejs, kalksten, skarn, amfibolitNej Det finns 4 PDF:er om denna gruva, 1 för Backgruvan, 1 för Rämsgruvan, 1 för Kanalgruvan men alla 3 tillhör tuna-hästbergsgruvor. Sedan 1 PDF för vertikalprofiler.

Falu gruva (år 1934) 6718300, 533550 Falun Falu stad (Dalarna) Cu, Zn, Pb, Au, Ag, S, talcGruvans totala kopparproduktion beräknas ha varit drygt 400000 ton och den totala malmproduktionen fram till gruvans nedläggning uppges ha varit ca 28 miljoner tonJa ja Beskrivning över gruvans historia finnsFalugruva (1934): 21 kartor, varav 2 topografiska kartor, 1 geologiskt dagblad, 18 horisontala kartor, Del 3 (Tillägskarta): 25 kartor varav, 7 horisontalprofiler, 2 längdprofiler , 5 tvärprofiler, 4 märkpunktsblad (a-d), 1 tvärprofil av Bockskäggskisen, 1 längdprojektion av Bockskäggskisen, 5 borrhålsprofiler.                                                                                                                                                                Lovisaområdet: 21 kartor, varav 1 topografisk och 20 horisontal profiler.                                                                                             Storgruveområdet: 29 kartor varav, 1 topografisk, 1 topografiskt dagblad på 265m, 27 horisontalkartor.                                                Östra Hårdmalmsområdet: 26st varav, 2 topografiska, 24 horisontala kartor.                                                                                    Drottningkisområdet: 18 kartor varav, 1 topografisk, 27 horisontala kartor.Från separat PDF som heter: "Falu gruva, längd-och tvärprofiler, översiktsblad" så finns det totalt ´46 tvärprofiler + längdprofiler.ja Ja Kvartsit, kvartsit som är glimmerskifferartad, kvartsit med svavelkis, Granulit, granulit som är glimmerskifferartad, granulit som är gnejsig, skarn, kopparkis, svavelkis, svavelkis med zinkblände, svavelkis med blyglans, zinkblände, blyglans, guldmalm, felsit, porfyrisk felsit, glimmerskifferartad felsit, diorit, glimmerförskifferartad diorit, Sköl, kalksten, järnmalmJa, Strykning och stupning För falu gruva (1934) så finns det 4 PDF:er där 3st är tillägskartor, 1 av de tillägskartorna heter "del 2" men innehåller samma horisontalprofiler som finns i huvudkartan, 1 tillägskarta som heter "del 3" innehåller mer information om gruvan tex borrhålsprofiler. 

Korsnäsgruvan 6718715, 538115 Falun Stora Kopparberg (Dalarna) Fe Hittas ej Ja Ja Allmän beskrivning om gruvområdet och vart det ligger på ett ungefär3 kartor, 2 översiktskarot och 1 som visar längprofil och tvär profil1 Tvärprofil som sträcker sig ca 35mNej Nej Magnetit, Granit (röd finkornig), Skarn (Ej granat), Nej Längdprofilen sträcker sig cirka 34m.

Harmsarvsgruvan 6728640, 528303 Falun Stora Kopparberg (Dalarna) Fe 1841–1897 utvanns 57842 ton järnmalm och ur äldre varp utvanns åren 1916–1919 sammanlagt ca 6400 ton styckemalm och1400 ton slig (Enligt SGU:s rapport).. Ja Kemisk analys 17 st 10 st Ja Nej Diorit, järnmalm, granat och epidotskarn, hornblände, granulit, hälleflintaNej 116 m djup

Skyttgruvan 6718280, 529515 Falun Stora Kopparberg (Dalarna) Zn, Cu 1890-1908 producerades 32000 ton kopparmalm och 33000 ton zinkmalm ur 275000 ton brutet berg (Från tilläggs PDF).Nej Ja Kemisk analys 22 horisontalprofiler3 st Ja Ja Finkornig metamorf bergart, amfibolit, kvarts, glimmerskiffer, kvartsit, zinkblände, kalkstenNej Borrprotokoll, karteringsprotokoll, geologisk rapport (tillägg 3).

Stallgårds-grufvan 6727975, 526660 Falun Stora Kopparberg (Dalarna) Fe Hittas ej Nej Ja Kemisk analys10st, 1 översiktkarta, 1 tvärprofil och 8 horisontella kartor. 1st, Profil a-b: 75m och profil c-d: 75mNej Nej Magetit, Skarn, GranulitNej Tillägskartan består av magnetiska data..

Långtjärns koppargruva 6729685, 527305 Falun Stora Kopparberg (Dalarna) Cu, (Au, Ag) Långtjärnsgruvan 2:  345 ton malm (Enligt SGU:s rapport)Nej Ja Beskrivning av området3 st 3 st Ja Nej Kopparmalm, granulit, granat-pyroxenskarnNej 1 PDF 

Domängruvan 6720140, 53919 Falun Stora Kopparberg (Dalarna) Cu, (S, Zn, Pb)  1916–1919 utvanns 39 893 ton malm och av detta tonnage utgjorde 11742 ton prima kismalm med 27 % S och 23888 ton anrikningsmalm (Enligt SGU:s rapport).Nej Ja Kemisk analys 4 st 0 st Nej Nej Svavelkis, kopparmalm, blymalm, magnetkis, kvartsit, kvarts, gnejs, pegmatitNej 1 PDF

Bjursåsgruvan (även sågmyra koppargruva)6731005, 515245 Falun Stora Kopparberg (Dalarna) Au, Ag, Cu, Pb, Zn1939: 488 ton råmalm och 1212 ton gråberg. 1980: 2000 ton råmalm. 1981: 2330 ton råmalm.. Ja Beskrivning över området, samt en karta som visar vart gruvan ligger. Det finns även en tabell som visar tonnage. 7 kartor, topografisk dagblad, geologisk dagblad, Märkespunktsblad, Vertikalprojektion, Vertikalskärning, Borrhålsskärningar.Ja, vertikalprojektion och verikalskärning. Vertikalprojektionen sträcker sig till ett djup på ca25m. Vertikalskärningen sträcker sig till ett djup på cirka 55m.Nej Ja Finkornig metamorf bergart, skarn, pegmatit, sköl, kopparmalm, Blymalm, silvermalm, zinkmalmJa, strykning och stupning 3 PDF varav 2st tillägskartorEn av tillägskartorna visar provatgningsprotokoll som gjorts av Boliden. Den andra tillägskartan visar sågmyrsfältet, men ingen speciell data finns om området.

Solgruvan (Wintjern) 6744330, 556355 Falun Svärdsjö (Dalarna) Fe 1872: 1152 ton utgörande 43% av det brutna berget. 1873: 1204 ton utgörande 68% av det brutna berget. 1874: 1306 ton utgörande 64% av det brutna berget. 1875: 2609 ton utgörande 74% av det brutna berget. 1876: 2218 ton utgörande 56% av det brutna berget. Nej Ja Beskrivning av området8 st 7 st Ja Ja Magnetit, gnejs, skarn, granitNej

Sjögruvan i borggärdesfältet 6744325, 556343 Falun Svärdsjö (Dalarna) Fe 1873-1879 bröts 25586 ton berg varav 3670 ton 1:a malm, 9400 ton 2:a malm.Nej Ja Beskrivning av området samt kemisk analys av 1:a malm, 2:a malm och vaskmalm9 st 7 st Ja Nej Magnetit, skarn, domomit, kalk, finkornig metamorf bergart (leptit)Nej 1 PDF 

Svärdsjögruvan 6731170, 545540 Falun Svärdsjö (Dalarna) Cu, (Zn, Pb, Fe, Ag, Au, vismut, talk)1957–1970 bröts 670 971 ton malm, sammanlagt har ca 850 000 ton malm och under brytningsperioden 1915–1920 inte mindre än 23000 ton talk (Enligt SGU:s rapport).Nej Ja Beskrivning av området  tex beskrivning av malmerna, osv.16 st 26 st Ja Ja Finkornig metamorf bergart, glimmerskiffer, kvartsit, kalk- talk- kloritskarn, omvandlad leptit glimmer och granatskarn, kalksten, granit, amfibolit, magnetit, kopparmalm, blymalm, zinkmalm, svavelkis, magnetkis, kvartsporfyrNej 3 PDF varav 2 tillägskartor. . 

Skinnarängsgruvan 6708505, 536970 Falun Vika (Dalarna) Fe, Mn Den sammanlagda malmproduktionen vid Skinnarängsgruvorna var knappt 41 000 ton (inklusive ca 5 000 ton malm som utskräddes ur varp åren 1917–1918). (Enligt SGU:s rapport).Nej Ja Beskrivning över gruvområdet14st, 1 översiktskarta, 11 horisontala kartor, 1 längdprofil, 1 tvärprofil2st tvärprofiler, 1 sträcker sig ca 110m och den andra ca 45mNej Nej Granulit, Gneis, Diorit, Skarn, Sköl, kalkJa, strykning och stupning 1 PDF 2st längdprofiler, 1 är ca 40m och den andra ca 110m

Hornbergsgruvan (Rostbergsgruvan) 6726205, 536985 Falun Sundborn (Dalarna) Fe Brytningen för år 1891 var cirka  9490 deciton (949 ton) malm som i medeltal hade 55% järn.Nej Ja Beskrivning av området12 st 3 st Nej Nej Järnmalm, lagerarter, granulitNej 2 PDF, varav 1 tillägskarta.

Hellsjögruvan 6702395, 540640 Falun Vika (Dalarna) Fe 1873: 421,8 ton. 1874: 1066,9 ton. 1875: 1079,1 ton. 1876: 602,8 ton. 1877: 288,5 ton. 1894: 1205 ton. 1895: 328 ton. 1896: 425 ton. 1897: 355 ton. 1898: 150 ton. Och enligt SGU:s rapport så har gruvan brutits åren 1873–1877, 1880, 1888–1889, 1894–1897 och senast 1960–1962 varvid sammanlagt omkring 60000 ton järnmalm utvunnits. Nej Ja Beskrivning av området, kemisk analys finns beskrivet.6 st 5 st Nej Nej Järnmalm, lagerarter, hälleflintgnejsNej 1 PDF

Kalvbäckens gruvor 6705846, 544254 Falun Vika (Dalarna) Zn, (Fe, Pb, Cu, Au)1900-1904 utvanns 17 317 ton berg varav 1914 ton var zinkmalm. 1915–1920 lämnade sammanlagt 62900 ton berg och malm, varur utvanns 14253 ton zinkmalm och cirka 2000 ton svavelkis malm. Den sammanlagda malmutvinningen vid Kalvsbäckens gruva från 1526 till nedläggningen 1961 beräknas ha varit ca 600 000 ton (Enligt SGU:s rapport)Nej Ja Beskrivning av området tex om malmen, kemisk analys, osv.22 st horisontalprofiler5 st Ja Ja Finkornig metamorf bergart, kvartsit, glimmerskiffer, klorit, biotit, amfibolskarn, kalksten, dolomit, amfibolit, granit, kvarts, zinkmalm, svavelkis, magnetkis, magnetit, blymalm, kopparmalmNej 1 PDF.  I slutet av dokumentet finns "anteckningar i anslutning till nedläggandet vid årsskiftet 1962/63".

Långviks gruvor 6682975, 564815 Hedemora Garpenberg (Dalarna) Fe 68000 deciton (6800 ton) malmKanske (Svårt att se exakt vart kartan är i google maps)Ja Kemisk analys samt beskrivning över området. 23st, en översiktskarta över området, 1 längprofil, 1 tvärprofil, 20 horisontala1st, profil c-d: 150m, profil e-f: 165m, profil g-h: 140mNej Nej Magnetit, Hälleflinta, kalkstennej 2 PDF varav 1 är tillägskarta Det finns flera gruvor inom området, som presenteras --> Ser ut att vara ett gruvområde med flera mindre gruvor.

Ryllshytte Sjögruva 6685430, 563800 Hedemora Garpenberg (Dalarna) Fe 1885: 462 deciton (46,2 ton). 1886: 3116 deciton (311,6 ton).Nej Ja Beskrivning av området4 st horisontalprofiler0 st Nej Nej Järnmalm, granulit, lagerarterNej 1 PDF .

Ryllshytte gruvor, Kompanifältet 6685680, 564130 Hedemora Garpenberg (Dalarna) Fe  År 1769 upptogs brytning avjärnmalm i Kompanigruvan och gruvbrytning pågick där med vissa avbrott ända fram till 1944. Under de sista 40 åren bröts dock i huvudsak zinkmalm ur Kompanigruvan, som var Ryllshyttefältets största gruva. Sammanlagt har vid Ryllshyttegruvorna utvunnits ca 1 miljon ton zinkdominerad sulfidmalm och 0,4 miljoner ton magnetitmalm (Enligt SGU:s rapport).Nej Ja 30 st 14 st Ja Ja Kopparmalm, zinkmalm, blymalm, järnmalm, lagerarter, kalksten, granulit, diabas (trapp), skölNej 1 PDF Osäker på om tonnaget är specifikt för kompanigruvan, men ansåg att det var värt att ta med det som beskrivs under rubriken "tonnage" från SGU:s rapport. Men ta hänsyn till att det inte är säkert att tonagen gäller endast för kompanigruvan då det finns andra gruvor i det fältet.

Jönviksgruva 6681065, 561110 Hedemora Garpenberg (Dalarna) Fe 1876-1907: 16266 ton manganhaltig magnetitjärnmalm. 1876-1903: 23300 ton utvunnen malm. (Enligt SGU:s rapport)Nej Ja Magnetisk karta, beskrivning över området9 st, 1 topografisk, 7 horisontalprofiler, 1 med längdprofil + tvärprofil2 st Nej Nej Järnmalm, lagerarter, kalk, finkornig metamorf bergart (eurit)Nej 3 PDF. Tilläggsblad, 1: magnetmmätningar. 2: beskrivning av gruvan, finns tydad i huvuddokumentet.

Holmgruvan 6682130, 564180 Hedemora Garpenberg (Dalarna) Fe Enligt beskrivningen i slutet av dokumentet så utvanns 1891 12500 deciton (1250 ton) järnmalm och 4500 deciton (450 ton) manganhaltig kalksten. Och enligt SGU:s rapport så producerades mellan åren 1917-1932 cirka 138460 ton malm och sammanlagt bedöms mer än 150 000 ton huvudsakligen järnmalm ha producerats vid Holmgruvorna.Nej Ja Magnetismmätning, beskrivning av gruvan, kemisk analys11 st 2 st Nej Nej Hälleflinta, kalksten, järnmalm, järnmalm med blyglans, lagerartNej 2 PDF. Tilläggsblad: magnetmätning.

Hummelbogruvorna (Hummelbo gruvfält) 6690907, 570349 Hedemora Garpenberg (Dalarna) Fe 1893 så bröts 3600 ton berg där 1200 ton svartmalm erhölls. Enligt SGU:s rapport så bröts Hummelbogruvan 1874, 1884–1885 och 1890, varvid sammanlagt ca 1 000 ton direkt användbar järnmalm utvanns enligt gruvstatistik.Nej Ja Beskrivning av gruvan, kemisk analys6 st 6 st Nej Nej Järnmalm, lagerarter, skölNej 2 PDF varav 1 tillägskarta som är en karta över utmålen inom Hummelboområdet..

Gångstigsgruvan 6691860, 570910 Hedemora Garpenberg (Dalarna) Fe 1893–1905 så utvanns sammanlagt 8347 ton magnetitjärnmalm (Enligt SGU:s rapport).Nej Ja Kort beskrivning om gruvan8st, 1 översiktskarta, 1 vertikalprofil, 6 horisontella1st, sträcker sig till ca 49mNej Nej Magnetit (svartmalm), lagerarterNej 1 PDF .



THE BERGSLAGEN LITHOTECTONIC UNIT

Riddarhyttan ore field:

Bastnäsgruvan, Bäckegruvan, Källfallsgruvan, Persgruvan etc.

Commodities: Iron, base metals, REE, cobalt, indium

Modified from Stephens & Bergman Weihed (eds.), 2020



GEOLOGY OF THE RIDDARHYTTAN ORE FIELD
Persgruvan

Källfalls-

gruvan

Mapping profiles in SGU project

Local mapping area of SGU project

Source: SGU (Stefan Luth)



STRUCTURAL FRAMEWORK

• Strong transposition of contacts and 

structures into S2 foliation orientation

(SW–NE)

Source: SGU (Stefan Luth)



GEOLOGICAL AND STRUCTURAL MAPPING

• Field work in August 2020

• Dominant NE-SW foliation (S2)

• Steep stretching lineation, variable plunge

• Folding (F2) with both Z- and S-shape visible

mainly in competent rocks (e.g. BIF)

• Open F3 folds locally recognizable

• Alteration/mineralization types:

• Intense silicification even at some

distance to mineralization

• Anthophyllite-cordierite-chlorite rocks in 

close proximity to and associated with

magnetite mineralization



DRILL CORE LOGGING
• Drill core logging at SGU Malå in October 2020

• Alteration types:

• Intense silicification even at some distance to mineralization

• Anthophyllite-cordierite-chlorite rocks in close proximity to and associated with magnetite

mineralization



PRELIMINARY MODEL KÄLLFALLSGRUVAN

• Reclined fold

structure with

steeply plunging

axis

• Type I fold

interference

pattern?

Source: Fossen (2010)



PRELIMINARY MODEL PERSGRUVAN

• Multiple ore bodies

aligned and stretched in 

S2 orientation

• Boudinage / pinch&swell

structures, involving

competency contrast

between mineralization

and host rocks?

Source: Fossen (2010)






