Nartorps gruvområdes historia
Malmfyndigheten vid Nartorp upptäcktes år 1808, där malmådern syns i berget vid
Parkschaktet. Någon brytning kom inte igång förrän 1817. Under åren 1817-1832 bröts
malmen för Finspångs bruks räkning. Även Åtvids, Borkhults och Eds bruk var köpare till
malmen. Under denna period arbetade 10 man med brytningen. Vid sprängningen laddade
man med krut, med en förladdning av tegelmjöl och tände med svavelbuntar.
Malmen transporterades med oxforor till Sunnsta i Ringarum och därifrån till Borkhult.
1832 nedlades brytningen på grund av rasrisk.

1840 gjordes en ny
inmutning och driften
återupptogs av de tre
Nartorpsbönderna som
då var markägare. 1846
såldes gruvan med
tillhörande torp till ett
nybildat bolag där bland
annat Överums bruk och
Adelsnäs ingick. Till
disponent för gruvan
och arrendator till
Nartorps gård antogs
löjtnant Sten Albin
Cullberg. Brytningen
som nu åter skedde i
Storgruvan var tvungen att avbrytas 1848 på grund av rasrisk.
År 1850 bröts ett nytt schakt som kallades för "Ettan" och ett år senare togs ytterligare ett
schakt upp: "Tvåan". Samma år rasade Storgruvan samman. Malmen fraktades då till Ed och
Borkhult. 1860 började man transportera malmen till Glädjan vid Gropviken, för vidare
transport med pråmar.
1873 såldes gruvan till Nartorps
Gruvaktiebolag med Finspångs,
Ankarsrums och Överums bruk
som intressenter. Nu togs
ytterligare 2 st schakt upp och
man började använda dynamit
som sprängmedel.
Sprängningen blev nu mycket
effektivare. Problemet med
vattnet blev större ju djupare
man sprängde. Därför byggdes
1875 ett vattenhjul som var 15,5
meter i diameter och med en
skovelbredd på 60 cm samt en
150 m lång Polhems stånggång
till gruvan för att driva pumparna.
I januari år 1900 kom elden lös i
hjulhuset som delvis
spolierades. Vattenhjulet
reparerades och var i drift till
1915. För att driva hjulet togs
vatten från sjön Trasken och
forslades i trärännor. Malmen

transporterades nu till Frugelöts brygga vid
Gropviken för vidare transport med skutor.
1911 såldes gruvan ännu en gång, nu till en tysk
firma vid namn Bachurner Verein für Berghalt
und Cuistahl.
Den bildade dotterbolaget Stora Långvik Gruv
Aktiebolag med Nartorp som underavdelning.
Nu började den intensivaste och sista perioden
vid Nartorps gruvor. Den modernaste
gruvtekniken införskaffades med bland annat
tryckluftsdrivna borrmaskiner. En omfattande
byggnation började 1912. Ett nytt ledschakt för 2
st hissar upptogs, vilket kallades Parkschaktet.
En 14 m hög lave, ett anrikningsverk och
maskinhus byggdes samt en ny ångmaskin
installerades. 1913 var verksamheten febril och
då byggdes bl.a. såghus, skrädhus, en 25 m hög skorsten och ett maskinhus.
Till Björnvik anlades en 6 km lång linbana, där en mottagningsstation för malmen byggdes
samt en 50 m lång och 10 m hög kaj, vid vilken malmbåtarna lastades. I oktober samma år
utskeppades den första malmlasten på 350 ton till Tyskland.

