
Falugruva
I en serie presenterar Svenska
Dagbladet sju Svenska miirkviir
digheter. A les stenar i Skiin e
presenterades den 5 juli,
Mu skobasen i Sodermanland den
II julio Den 18 juli var turen
kommen til Den stora koppar
skatten, Falu Koppargruva.

Kare , en vit getabock , kom e nligt siignen
hem med rodakt ig mull oc h lera pa hor
nen och gjo rde husbonden funde rsa m.
Nar han fo ljde Kar e hittades plat sen ,
dar ge ta bocke n skru bba t sina horn . Dar
lag Kopparrnalmen , Fa lu gruva , Sve ri
ges ara och ho pp oc h tillika skattkarnma
re oTi de n ar en ligt arkeologer 800-ta let.
Om inte Kare varit , hade Gustav Va sa
knappast kunnat ena Sverige , och
Gustav II Adolf kunnat kriga ute i Euro
pa . Genom Kares bravad , blev Sve rige
den stormakt , som Karl XII hade att
forsva ra .
Tidigt br ot allmogen malmen men pa
1650-talet var Fal un gru va en angelagen
het far hel a E uropa. Tva tredjede lar av
varldens kopparproduktion kom harif
ran . Palats pryddes med koppartak.
Kyrkklockor , ka no ne r , my nt oc h husge
rad blev till i den rodglansande metallen .
Ca 1500 ton koppar om ar et ibland upp
til 3000 ton blev resu lta te t till fo rnojelse
for Sveriges styrande, som ofta besokt e
gruvan. Med tind rande ogon sag de hur
gru nden till Sve riges valstand skapades.
Na r brytningen bo rja de bearbetades
fydigheten i dagen . 1347 utfiirdade Mag
nus Eriksson privi legiebrev, som skulle
ge kronan grepp om verksamhete n . Pro 
duktionen va r ungefar 70 ton koppar
men okade sta ndigt for att e nligt Han
sa ns riikenskaper vara ca 300 ton i slute t
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av 1400-talc t.
Gustav Vasa , rikshushallarc n. effektivi
serade driften . Under hans tid upp fa nns
uppfordringsverk for vatten . T id igare
va ttensjuk a ornraden kunde nu brytas.
G ustav Vasa anlade Borns Hytt egard ,
dar kronofogden bodd e oc h sag till at
kron an fick sitt av e n fun ge ran de kop
persm iiltn ing. E n stadsde l av hytt or ,
sme djor, vag hus, kvarnar . forradss hus,
sta ll oc h ladugardar skapadcs.
Har sve tt ades 300 gruvdrii nga i ro k och
illa luktande svavelos. Trc oc h e n halv
liter 01 var enligt fogderiikenskaperna
kompensati on en for vatskeforlusten .
Nar Gustav Vasa och Gustav II Adolf
inspekterad e sin skatt kammare , sag de
myrlika rnanniskor rora sig i botten av
gruvan . Runt om Iyste berget. Enligt e n
fra ns k reseskildring va r det en unde rbar
syn . » . .eld , is, Ijus oc h morke r - alit ar
har bland at om varta nnat. Man sko njer
alia slags Iarger av koppar , jarn , bla
vitriol och sva vel. Har ar e n blek farg ,
dar en gron , da r en gu l. . . sa tillve rkas
och forvaras har sjalva regnbagen «.
Linne var mera at erhallsarn . Han
menad e att gruvan forvisso var Sveriges
sto rsta und er men »fase lig som he lve
tet«.
Nar gruvdrangarna a kte ner i gruvan
stod sex, sju man pa kanten av e n tu nna ,
som var fast med oxhudsrep och fritt
han gand e utan sty rni ng. D en dristigaste
ho ll ett fyrbloss »att Iysa med- mellan
tanderna. Nar de var vid sitt arbetsrum
hojtade de och en kamrat drog tunnan
med batshak e mot bergkanten . Ibl and
satte de tunnan i gungning och hoppad e
ut pa bergkanten i ra tt ogonblick ,
Att aka en sam var riskabelt vilke t gruv
drangen Mats Israe lsson , Fet-Mats kal
lad , fick erfara. Trots fas trnons boner
om att vara forsiktig , akte han en sam
1677 och kom aldrig tillbaka. Ingen
visste vad so rn hant honom. 42 ar senare ,
ar 1719 brot man igen om berget pa 82
famn ars djup och dar i det vatt enfyllda
scha kte t lag en man , som tycktes ha
omkommit fo r nagra timm ar sedan . Han
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hadde mist bada ben en och hogerarrnen
men kliiderna var oskadda . Kopparvi
triolen i vattnet hade kon server at hon om
och da han togs upp var han . .. »rnjuk,
som en Iiflig (levande) kropp , men sa
snart han blev torr befants han hard som
sten... « .

En 60-arig kvinn a i Falun igenkande till
sin hapn ad sin fastm an Fet-Mats. Under
30 ar betittades Pet-Mats, utstalld i ett
ljusblatt skap med glasdo rrar , av manga
manni skor fran nar och fjarran. Sa sma
ningom blev han »Icke presen tabel« Ian
gre och begravdes utanfor Stora Koppar
bergs kyrka under stora hedersbetygelser.

Till att borj a med kartlades inte orter
och brytningsrum utan gruvdriingarna
foljde malm adern , brat den till dess slut
och tog seda n upp en ny ade r. Ras intraf
fade men forst pa 1600-talet gjordes kar
tor ove r omrade ts olika nivaer . Darrned
fick man en uppfattning om hur orter
och arbetsrum var belagna .
I de aldsta delarn a av gruvan oppnar sig
ett morkt und erjordi skt rum likt en kate
dral valver det sig hogt och maktigt .
Orter leder ut i alia riktningar och ut i
tom rna intet. Har och var finns gaml a
trappvagar i tr a.
Ner e i gruvan ar det kallt , sex grader for
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det me st a men ibland is un der vinte rn .
Gruvan ar fylld av rok , sot och os e lle r
fa llande ste nar. Sa va r vardagen for
gruvdrangarna , so m i arbe ts lag avloste
vara ndra dygnet runt. A rbe tspassen lag
pa tretton timmar. Matsacken at man i
timrade kojor i bergrummen .
Ca 1200 gruvdrangar sle t oc h sve tt ades i
orte r , scha kt oc h brytningsrum . For
munnen had e de en lapp av ull so m
skydd mot fukt oc h rok. De brat malmen
ge no m tillm akning. E ldarna gjordes i
o rdning pa eftermiddagen oc h tan des pa
kval len. Sedan slacktes den av de bast
be tal da gruvdrangarna , de s.k. brytarna ,
so m med slagga oc h kil brat loss be rget.
Det gick lan gsamt , bara en meter berg
pr manad .
Efte r br ytarn a kom fatarna oc h bar i vag
malmen pa barar till schakten . D ar fanns
iha va re so m fyllde malmen i tunnorna
for uppfordri ng.
T imme rko ns truktioner byggdes so m
skydd mo t ras oc h pumpanordningar
kom ti ll for att fa bort vattnet.
Linn e skriver »A ngslighete n av ett sa
stort djup , ma rker och fara far haren att
resa sig pa mitt huvud och jag lan gtar
int e efte r an nat an att snabbt fa komma
upp«.
Men gruvdrangarnas arbete i underj or
den var bara en del av be rgs bru ket.
Ovan jord bearbetades malmen . D en
anta ndes oc h rostningsprocessen tog vid .
Svavle t b ra nn , malm en luckrades up p
oc h Fal un sveptes in i tjock , gronaktig
illal uktande rok . Efter flera veckors
ros tn ing smaltes malmen i hyttorna och
sa smaningorn fick man fram rakopparn ,
grunde n fo r Sveriges va lfard.
»Matte ro ke n aldrig tr yta« utbr ast drott
nin g Kristina entusiastiskt , medan H C
A nde rsen ar 1849 ar nagot mindre beta
ge n. »Ingen grodd fa nns har att se, i nt~t
grasstra tittade fra m vid vag ka nte n ,
inge n fage l flog forbi och e n stark svavel
rok fyllde luft en«.
Nar pesten brat ut i Sverige begav sig de
rika och mak tiga ti ll Falun , ty stadens
svavelfyllda luft ansags vara det enda
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halsosarn ma.
Hur kom da den maim, so m ge ta bocke n
Kare upptackte till ?
For ca 2 miljarde r ar se da n i en vulka nisk
period bildades lavor oc h tu ffo r i sa m
band med vulkanutb ro tt. De av lag ra de s
pa den dat ida havsbottnen lagervis de t
e na pa det an dra o .s .v . oc h pack ad es.
De kiselrika lagen o mva nd lades till s .k .
leptite r. Genom ny vulka nisk verksa m
het alstrades varrne , so m sta rtade ett
cirkula tion ssystem av varmt va tten i den
halvkonsol iderade lage rpacken. Kall t
vatten sokte sig genom sp rickor i havs
bottnen ncr i underliggande be rgg rund .
Genom gr ad vis upphettn ing kunde bl.a .
vattnes kloridjoner ve rksamt laka ut
bl.a . koppar , bly och zink ur vulka nber
garterna .
Na r de alit hetare angande malmlos
nin garna kom till en storre spric kzo n
tvingades de uppat och bilda de het a kal 
lor. V ulkanbergartslagren ru ndt o m
pa verkades sta rkt av de heta och sura
losningarnas sto ra genomstromning oc h
det bildad es kvartsrika bergarter nar
ma st sp ric kzo ne n och glimmerrika ber
garter lan gre ut.
Metaller , sars kilt koppar, fa lldes ut i de
kvartsrika bergarterna oc h im pregna
tio nsmalmerna bildades . Nar de n heta
malmlosn inge n kom i ko ntakt med det
ka lla havsvattnet sjonk losn inge ns tem 
peratur , varvid zink , bly, men ave n kop
par utfalldes direkt pa havsbott nen rundt
den heta kall an och bildad e rnassivmal
men i Falu gruva .
Ka lkstenar bildade s pi\. havsbottnen
genom kem isk ut fallning. Ovanpa mas
sivmalme n avs att es nya vulka niska pro
duk ter i lager formodligen tillsammans
me d rena sediment so m sand och lera .
I sa mband med senare bergskedjebil
dande processer omvandlades oc h defo r
merad es malme n och sidoberget starkt.
Geno m ar mi llio ne rs vittring och erosion
blottades mal men och blev til lga ngeli g
for brytning.
Massivmalm en upptar de n centrala
delen i gruvan , so m ett veck med max i-



mala bredden 130 meter och 500 meters
liingd . Djupgaendet varie rar me llan 330
500 met er.
I den omniimnda massivmalm en iir sva
ve lkis helt dominerande maIm miner al
med de vardefullare malm ine ralen
zinkb liinde , blyglans och kopparkis fore 
ko mmer rikligt. U nderordna t finns mag
netkis, magnetit Iiksom guld och silve r
fora nde fahlerts (te nnantit och tetrah e
drit) . Vida re finns arse nikkis och 101
lingit sa mt so m rar itet er gudmundit,
bo urnonit, cuba nit , sta nnit , geocro nit
oc h acha ntit.
Gangmine ra len iir kva rt s sa mt lok alt
karbonatm ine ra l. A ntofyllit , co rdierit ,
andalusit , bio tit och klo rit finns i de
kvartsrika malm erna och skarn miner al
som stra lste n , diopsid oc h gra na t i de
karbon atrika malm erna .
Dessut om forekommer ber oende pa
inten siv vitt ring nagra se kunda ra nybil 
dade mine ra l som bo tryogen , epsomit
och halo tr ichi t.
Impregnation smalm en s viktigas te mal
min er al har va rit kopparkis, men mindre
miingder av magnetkis, svave lkis, zinkb
lande , blyglans och magnetit finns i den
kvartsit iska mod erbergarten . Koppar
halt en har ber iiknat s uppga till ca 5-6%
i de talr ika se kunda rt bildade kvarts
ga nga r , som fore ko mme r i kvartsiten .

A r 188 I upptacktes synligt gedigent guld
i ostra hardrnalm somradet . Guldet firms
alltid i de ljusa och mycket sma la kvarts
ga ngar , som ge nomdrage r kvartsiten . I
adrom a finns ock sa kopparkis, svavelkis
samt intressanta vismut-selenmineral
som galenobi smutit , cosalit , weibullit ,
witt it, ikunolit , laitakarit , vismutglans ,
nordstrornit och pekoit. Gedi gen vismut
och koppar fore ko mmer ock sa .
Stor a Stoten har under 1900-ta let betyd
ligt utvidgat s geno m dagbrottsbrytning.
Numera ar det underjordsbrytn ing med
en produktion av 200000 ton sulfidmalm
med en geno msnitt lig halt av 30% sva
ve l, 6% zink , 2% bly och 0,5 % koppar.
Zi nk ar den viktigaste metallen . Utvin
ningen av silve r (50 g/t) och guld (0 ,4 g/t)
bet yder mycket for gruvan .
Svavelkisen anvandes i en narbelagen
fabrik for svave lsyre fra mstiillning. En
anna n sarege n produkt ar det fargpig
ment so m ka llas Falu rodfar g.
Tidigare ve rksamhe t har foro rsa kat
sto ra miljoprobl em, so m dock bor sta llas
i relation till den rik ed om , som de
utvunna met allerna , tillfort Sver ige. Mil
jen i dagens gruv brytning ar viii kontro l
ler ad med viii funge ra nde reningsanl agg
ning ar.
Karl-Ivar Grusell
Fra Litofil en nr . 2 1990
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