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Abstract 
 
Hur farligt var gruvarbete i början av 1900-talet? I denna uppsats undersöks de olycksfall som 

inträffade i Falu koppargruva mellan åren 1906-1915. Uppsatsen behandlar totalt 387 st ar-

betsrelaterade olyckor i och kring gruvan. I uppsatsen framkommer att gruvarbetarna var de 

som löpte störst risk att råka ut för skador. Sjukskrivningarnas längd varierade kraftigt, men 

de flesta olyckor medförde en sjukskrivningstid på mindre än 20 dagar. Krosskador, kontu-

sioner, sårskador och ögonskador var de vanligaste följderna av olyckorna. Händer och fötter 

var de mest utsatta kroppsdelarna, och de flesta olyckorna var följden av fallande stenar eller 

olyckor i samband med användandet av maskiner och verktyg. Under den undersökta perio-

den inträffade fyra dödsfall, där tre var direkt arbetsrelaterade medan ett skedde under efter-

vården av en olycka. De vanligast förekommande skyddsåtgärderna var att installera någon 

form av skydd kring maskiner eller att mana till försiktighet vid riskabla arbetsmoment. 

 

Nyckelord: Falu koppargruva, arbetsolyckor, arbetarskydd, förebyggande åtgärder 
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1. Inledning 
 
1925 började Arne arbeta i gruva. Även om det inte var Falu Koppargruva han arbetade i, det 

var inte ens en koppargruva utan en malmgruva, så minns Arne ännu arbetet under jord. Han 

påtalar de stora olycksfallsriskerna som fanns nere i gruvan. Där nere arbetade man helt 

oskyddad mot exempelvis ras, något som inträffade oftare än vad man kan tro. Arbets-

förtjänsten i den gruva där Arne arbetade var baserad enbart på ackord, vilket också bidrog till 

att säkerheten inte var så bra som den borde ha varit.1 

 

Den här uppsatsen behandlar varken Arne eller gruvan han arbetade i, men den behandlar 

något som var gemensamt för samtliga gruvarbetare, nämligen faran med det arbete de ut-

förde. Denna uppsats undersöker de olyckor som inträffade vid Falu Koppargruva 1906-1915 

samt vilka åtgärder företaget genomförde för att göra arbetsmiljön säkrare och förhindra 

framtida olyckor. 

 

Att gruvarbetet genom tiderna beskrivits som farligt är väl ingen nyhet för någon. Att folk dog 

i parti och minut samtidigt som den värdefulla malmen bärgades upp i dagen är något som 

kommit att bli lite av en allmängiltig syn på gruvarbetet. Hur farligt var det egentligen? Visst 

fanns det förmodligen säkrare arbetsplatser man kunde ha i början på 1900-talet. Visst finns 

det säkerligen arbetsplatser i dagens samhälle som är bra mycket säkrare än att bege sig ner i 

underjorden och knacka fram malm ur berg.  

 

Även i modern tid är dock gruvarbetet relativt farligt. I Sveriges officiella statistik från år 

2000 hamnar kategorin utvinning av metallmalm i topp när det gäller sjukskrivningar i rela-

tion till arbetsolyckor. Denna kategori hade år 2000 34 sjukskrivningsfall per 1000 arbetare.2 

För den tid som undersöks i denna uppsats var dessa siffror mångdubbelt högre. Siffrorna kan 

vara av intresse att ha i bakhuvudet när man läser denna uppsats, för att ha någon referens-

punkt till dagens moderna samhälle. 

 

Idag förekommer ett stort arbete med att förebygga och arbeta för en säkrare och bättre arbets-

miljö. I början av det förra seklet var detta dock inte självklart. Arbetarskydd var något ganska 

                                                 
1 Lindvall, A., i Mårtensson, Y., (red.) Vi gav järnet, Nordiska museet: Stockholm, 1996, sid. 21. 
2 Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån, Arbetssjukdomar och arbetsolyckor 2000, Örebro, 2002, sid. 
34. 
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nytt och även om man ville arbetarnas bästa så hade arbetarskyddet och arbetsmiljön många 

barnsjukdomar.  

 

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet gick den industriella utvecklingen i Sverige på 

högvarv. Detta gjorde att nya lagar snabbt blev omoderna och behövde bytas ut. En sådan är 

lagen om yrkesfara, som togs i kraft första gången 1889. I och med detta fick arbetarskyddet 

en betydande roll och detta gjorde att frågan om arbetarskydd blev mer och mer en statlig 

angelägenhet. I denna uppsats undersöks därför bl.a. vilka åtgärder i Falu Koppargruva som 

genomfördes mellan 1906 och 1915 för att göra arbetet i och kring gruvan säkrare. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka arbetsplatsolyckor vid Falu Koppargruva under 

perioden 1906-1915, samt att koppla samman detta med de eventuella skyddsåtgärder som 

gjordes för att göra arbetsmiljön säkrare. 

 

- Vilken typ av arbetsolyckor inträffade vid gruvan under perioden 1906-1915, sett till 

sjukskrivningslängd, skadans art, hur olyckan gick till och skadad kroppsdel? 

- Vilket av yrkena vid gruvan var mest skadedrabbat? 

- Vilka olyckor ledde fram till en förändring av arbetarskyddet i gruvan? 
- Hur beskrivs de eventuella dödsfall som inträffade vid gruvan under åren 1906-1915? 

 
1.2 Tillvägagångssätt, material och avgränsningar 
 
För att besvara frågorna kommer källmaterial från Storas arkiv i Falun att användas. Här finns 

skadeböcker (Förteckning öfver inträffade olycksfall vid Falu grufva 1.1 1906 – 17.3 1915, 

Storas arkiv, Arkivcentrum Dalarna, i detta arbete förkortat till ”FOFG” och Anmälan om 

olycksfall i arbetet 1915, Storas arkiv, Arkivcentrum Dalarna, i detta arbete förkortat till 

”FOA”) som behandlar de olyckor som inträffade i gruvan under åren 1906-1915. Även en 

kungörelse från Kungliga Majt:s daterad till 17 november 1905 kommer att användas för att 

se vilka olyckor som skulle anmälas. Totalt behandlas 387 anmälningar om olycksfall i 

arbetet. Några olyckor resulterade i kortare sjukskrivningar än Kungliga Majt:s kungörelse 
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om att enbart olyckor som gav tre dagars sjukskrivning eller mer skulle tas upp.3 De flesta 

faller dock inom ramen tre dagars sjukskrivning eller mer. 

 

När man bl.a. arbetar med ett företags skadeböcker finns det en del faktorer som man bör vara 

uppmärksam på. Man bör ha klart för sig att de olyckor som företaget skriver upp i denna bok 

ska läsas av flera än av dem inom företaget, arbetarskyddet har blivit en statlig angelägenhet. 

Man bör även vara medveten om att olyckorna ofta skrivs in i sin helhet, alltså efter det att 

arbetaren avslutat sin sjukskrivning och återträtt i arbete, detta kan alltså ske flera månader 

efter att olyckan inträffade. Oftast är dock det som skrivs i skadeboken en mer eller mindre 

direkt avskrift av den blankett som ifylles i samband med olyckstillfället. När en olycka in-

träffade anmäldes detta alltid i tre formulär, ett formulär för företagets räkning, ett formulär 

som skickades till försäkringsbolaget samt ett formulär som ifylldes när den skadade återvänt 

i arbete. Det är sedan dessa formulär som tillsammans bildade det som skrevs in i skadeboken. 

 

Att presentera varje olycka var för sig skulle göra denna uppsats väldigt lång, omfattande och 

svårgreppbar. Många olyckor påminner väldigt mycket om varandra. Att då i stort sett skriva 

av källorna skulle kanske vara det som gör varje enskilt olycksfall mest rättvisa, men detta 

skulle göra uppsatsen oerhört lång och inte speciellt lättöverskådlig. Därför kommer olyck-

orna istället att presenteras på en rad olika sätt (se nedan), detta för att göra det hela mer 

lättöverskådligt samtidigt som materialet blir mer greppbart. Det man bör ha klart för sig är att 

den metod och den indelning som används är något som kommit till under arbetets gång, 

alltså c:a hundra år efter att olyckorna skedde. Detta betyder att vissa feltolkningar kan före-

komma, dessa är i sådana fall uteslutande författarens egna och inget som kan lastas materia-

let. 

 

Tillvägagångssättet som kommer att användas är att olyckorna presenteras i förhållande till 

hur lång den efterföljande sjukskrivningen blev. Olyckorna kommer även att presenteras i 

förhållande till den skadetyp som blev följden, t.ex. vrickning, benbrott, krosskada o.s.v. 

Även hur olyckan gick till presenteras, i detta fall rör det sig om t.ex. fallolyckor, stenras, 

klämskador m.m. Även de kroppsdelar som skadades kommer att presenteras. Vilket yrke den 

skadade hade redovisas också. Detta för att ge en så preciserad bild som möjligt över de 

inträffade olycksfallen. Sedan tas även olyckorna med dödlig utgång upp, detta för att dessa 

                                                 
3 Kungliga Maj:ts nådiga kungörelse angående anmälan om olycksfall i arbete; gifven Stockholms slott den 17 
november 1905, Storas arkiv, Arkivcentrum Dalarna. 
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får anses vara av särskilt intresse. Dessa olyckor beskrivs i sin helhet olycka för olycka i 

kronologisk ordning. Till sist kommer även de olyckor som medförde till att förändringar i 

arbetarskyddet genomfördes att tas upp, även dessa olyckor kommer att presenteras i sin 

helhet och kronologiskt. 

 

Uppsatsen kommer att avgränsas till att enbart undersöka de olycksfall som inträffade i Falu 

Koppargruva 1906-1915. Anledningen till att just dessa år undersöks är att i början av 1900-

talet skedde stora förändringar i arbetsskyddslagstiftningen. I och med industrialiseringens 

snabba utveckling i Sverige från mitten av 1800-talet fram till den tid i vilken denna uppsats 

tar sin början sker en mängd olika lagändringar när det gäller arbetarskyddet. Den första lagen 

kommer 1889, men blir snabbt omodern o.s.v. Det är därför av intresse att undersöka arbets-

platsolyckor när tankarna och lagarna om arbetarskydd fortfarande hade sina barnsjukdomar. 

Att det sedan blev just åren 1906-1915 som undersöks beror på att tio år kan vara en lämplig 

period att undersöka sett till eventuellt framtida forskning. I ärlighetens namn har också käl-

lorna från just dessa år varit särskilt gynnsamma i förhållande till källorna från tidigare och 

senare år. Tilläggas kan även att ingen tidigare undersökning gjorts på detta område, 

åtminstone inte i Falu Koppargruva. 

 

Sedan skall även tilläggas att p.g.a. att materialet ser ut som det gör kommer enbart de reak-

tiva åtgärderna på olyckorna att undersökas, med reaktiva åtgärder menas att olyckan sker 

före åtgärden. Samtliga åtgärder i denna uppsats kommer alltså efter det att olyckan skedde. 

Om det förekommer proaktiva åtgärder, alltså åtgärder för att stärka arbetarskyddet innan 

olyckor inträffas framkommer inte i denna undersökning. Därmed inte sagt att det inte skulle 

vara intressant att göra en sådan undersökning. Det eventuella material som kunde tänkas un-

dersöka för att få reda på proaktiva åtgärder gick inte, trots god hjälp från arkivarien på Storas 

arkiv, att få fram. De proaktiva åtgärderna skulle förmodligen även om sådant material gått att 

finna vara svårt att forma till en heltäckande undersökning. Allt ifrån uppsatta räcken till 

skydd monterade på maskiner redan på fabrikerna kan ju i någon mening räknas till proaktiva 

åtgärder. Detta hade förutom att materialet var svårt att hitta, även gjort att denna uppsats bli-

vit för stor för att kunna slutföras inom den utsatta tiden. 
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2. Forskningsläge 
 
Att olycksrisken varit stor i gruvan råder det väl inga egentliga tvivel om, bara att ta sig ner 

och upp ur gruvan var något som inget skyddsombud i dagens industri skulle tillåta. Olof 

Naucler beskriver i sin avhandlig Stora Kopparbergs gruva från 1702 hur detta gick till. Det 

fanns enligt honom tre sätt att ta sig ner i gruvan: i tunnor eller korgar som hängde i gruvlinor, 

med hjälp av stegar, eller via trappor direkt uthuggna i berget. Det fjärde sättet, att ränna lina, 

d.v.s. att hålla fast sig med händer och fötter i en lina och glida ner, blev efter en kunglig för-

ordning strängeligen förbjudet eftersom det var förenat med största livsfara.4 
 
Universitetslektorn i historia Maria Arvidsson har i sin avhandlig När arbetet blev farligt 

främst riktat in sig på att undersöka läkarnas roll i förhållande till ohälsan bland i första hand 

svenska fabriksarbetare mellan åren 1884-1919. Hennes undersökning passar alltså inte in 

direkt i denna uppsats, däremot så kan några av hennes resultat vara intressanta att redovisa, 

detta för att få en ökad förståelse för vilka hälsofaror som fanns i den tidiga 

industrialiseringens Sverige.  

 

I takt med den industriella utvecklingen kom tekniken att ersätta allt fler moment av arbets-

processen i fabrikerna. En övergång från människokraft till ångkraft och vattenkraft innebar 

mycket positivt ur produktionssynpunkt, men även farorna för arbetarna ökade. I de nya ma-

skinerna med sina kugghjul och drivremmar skedde många olyckor och människor fick ibland 

även sätta livet till. Att dessa olyckor inte fått någon framstående plats i den medicinska litte-

raturen under denna tid menar Arvidsson har att göra med att läkarna i många fall ansåg att 

olyckorna handlade om rena tillfälligheter. Det var arbetaren genom oförsiktighet eller arbets-

givaren som genom felinstallation av maskiner eller för hög produktionstakt som var upphov 

till olyckorna och således var detta något som inte var intressant för läkarna. Till skillnad från 

olycksfallen ansåg dock läkarna att många yrkessjukdomar var möjliga att förebygga.5 

 

Arvidsson har med hjälp av svenska läkares uttalande om yrkessjukdomar under denna period 

kunnat urskilja sju orsaker till ohälsa och sjukdom. För denna uppsats blir den femte orsaken 

                                                 
4 Naucler, O., Stora Kopparbergs gruva och kopparverk, Uppsala 1702-1703 i översättning av Nordenstam, E., 
Almqvist & Wiksell: Uppsala, 1941, sid. 22-23. 
5 Arvidsson, M., När arbetet blev farligt – arbetarskyddet och det medicinska tänkandet, Institutionen för tema, 
Linköpings Universitet., Motala, 2002, sid. 104-106. 
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den intressanta, där står: ”Olycksfall orsakade i och av yrket.”6 Inom denna kategori samlas 

alltså allt som inte har att göra med ohälsa/sjukdom, vilket borde göra denna kategori oerhört 

bred. 

 

När lagen om arbetstidsförkortningen genomfördes år 1919, var motivet till detta att en åtta-

timmars dag ansågs kunna främja arbetarens hälsa och förebygga trötthet och därmed bland 

annat förhindra olycksfall och yrkessjukdomar.7 Att arbetstidsförkortningen skulle kunna 

minska antalet arbetsolyckor var dock något som enligt Arvedsson inte framkommit i debat-

ten tidigare, där mer tid för familjen, möjlighet till att läsa och att minska arbetarnas tid där de 

exponerades för eventuellt farliga miljöer, alltså deras arbete, varit det man tryckt på. 

 

Arvidsson säger att under den tid hon har undersökt, 1884-1919, påpekar läkarna att indivi-

dens, i det här fallet arbetarens, ansvar var högst betydelsefullt om hälsofarorna skulle kunna 

minimeras. Det var framförallt inom tre områden som arbetaren ansågs behöva ta ansvar: val 

av yrke, försiktighet i arbetet, samt vård av den fria tiden utanför arbetet.8 

 

För att göra landets arbetsplatser säkrare börjar mer och mer skyddande åtgärder tas i bruk. 

Vissa av dessa lagfästs, andra inte. Om detta har Ferenc de Kacinczy i tidskriften Hammare 

och fackla publicerat en artikel betitlad Arbetarskyddet – hur det började. I denna artikel skri-

ver de Kacinczy att vi numera pratar om arbetsmiljö istället för arbetarskydd. Under första 

hälften av 1900-talet handlade det nämligen enbart om att skydda arbetare från att skadas eller 

att bli sjuka i arbetet. Idag är det hela arbetsmiljön man talar om, idag ska man trivas på sin 

arbetsplats, inte bara skyddas. 9 

 

När man i Sverige började tala om arbetarskydd i riksdagen sneglade man självklart på de 

industriellt sett mer utvecklade europeiska länderna: England, Tyskland och Frankrike. Den 

liberale politikern S. A. Hedin inkom därför 1884 med en motion som avsåg detta område. 

Motionen var inte den första i sitt slag, men det var den motion som satte igång arbetarskyd-

det ordentligt. Det var främst tre punkter som Hedin framhävde, nämligen:  

• Offentlig olycksfallsförsäkring 

                                                 
6 Arvidsson, M., 2002, sid. 128. 
7 Arvidsson, M., 2002, sid. 155. 
8 Arvidsson, M., 2002, sid. 188-189. 
9 de Kacinczy, F., Arbetarskydd – hur det började, i., Med hammare och fackla., Utgiven av Sancte Örjens Gille: 
Stockholm, 1996a, sid. 229. 
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• Arbetsgivarnas ersättningsansvar – skyddsåtgärder mot olycksfall 

• Offentlig ålderdomsförsäkring  

I första kammaren antogs motionen utan debatt medan man i andra kammaren debatterade 

livligt. Resultatet blev dock att med 89 mot 69 röster så antogs motionen.10  

 

Den år 1889 införda och 1912 reviderade arbetarskyddslagen gällde i stor utsträckning det allt 

mer industrialiserade Sverige. Företagen inspekterades och förmanades av den år 1890 inrät-

tade Yrkesinspektionen. Detta gällde dock inte i landets gruvor, som i mångt och mycket un-

dantogs av lagen. Inte heller yrkesinspektörerna klättrade ner i underjorden för att göra sina 

inspektioner. Inspektionen och kontrollen av säkerheten i gruvan föll på bergmästarens lott. 

Bergmästaren var en statlig tjänsteman och får därför anses som objektiv.11 

 

Gruvans arbetsmiljö skiljer sig självklart till stor del mot andra industriers arbetsmiljö, men 

vissa likheter går ändå att finna, speciellt då man ser till den tid som undersöks. Både gruvor-

na och den övriga industrin var inne i en omfattande omstrukturering i och med den framåt-

skridande industrialiseringen. Professorn i ekonomisk historia, Maths Isacson undersöker i sin 

bok Verkstadsindustrins arbetsmiljö: Hedemora verkstäder under 1900-talet bl.a. hur 

skyddsarbetet vid Hedemora verkstäder såg ut. Han kommer fram till att inom denna industri 

förde arbetsmiljöfrågorna en mycket undanskymd tillvaro ända fram till mitten av 1930-talet. 

Visst fick arbetarna igenom en del förbättringar, men för det mesta var det bara att acceptera 

arbetsmiljön som fanns om man ville behålla jobbet.12 

 

När det gäller olycksfall i arbetet för 1900-talets tidigare årtionden har Isacson svårt att ge 

någon heltäckande bild, då hans källmaterial inte tillåter detta. Det han dock kommer fram till 

är att till de vanligare skadorna hör: skärskador, klämskador och ögonskador. Isacson menar 

också att anledningen till att man inte kan hitta något större material om arbetsolyckor under 

1900-talets tidigaste decennier kan vara att uppfattningen i äldre tider var att mindre skador 

hörde till arbetslivets vardag. En stark och duktig verkstadsarbetare skulle inte beklaga sig i 

första taget, sådan var den rådande moralen.13 

 
                                                 
10 de Kazinczy, F., 1996a, sid. 237-238. 
11 de Kazinczy, F., Yrkesinspektionen 1890-1948., Institutionen för Miljöskydd och Arbetsvetenskap, Kungliga 
Tekniska Högskolan: Stockholm, 1996b, sid. 7-40. 
12 Isacson, M., Verkstadsindustrins arbetsmiljö: Hedemora verkstäder under 1900-talet, Arkiv förlag: Lund, 
1990, sid. 140-141. 
13 Isacson, M., 1990, sid. 157-162. 
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För de gruvarbetare som dock ansåg att de behövde uppsöka läkare fanns vid Falu gruva en 

gruvläkare. Om dessa finns en del undersökt som kan kopplas samman med arbetsolyckor. 

Historikern Johan Pontén har undersökt bergslagsfolk och gruvläkare under fyra sekler, fram 

till 1900-talets början. Han skriver att under 1800-talet var fallande stenar en vanlig 

olycksfallsrisk. För att förhindra att sådana olyckor skulle vara lika frekvent förekommande i 

framtiden påbjöd gruvrätten att inga arbeten skulle fortgå ovanför de stora bergsrum i vilka 

många arbetare var sysselsatta. Det var många diskussioner om hur man kunde göra arbetet 

säkrare, speciellt när det gällde sprängningsmomenten. Man försökte använda dynamit med 

elektrisk tändning, men detta var något som arbetarna inte gillade, så därför fortsatte man med 

stubin som man tände manuellt. Det verkar alltså, enligt Pontén, som om företagsledningen 

kände till många av olycksriskerna och försökte att förebygga dessa, i vissa fall satte sig dock 

arbetarna på tvären. De nya säkerhetsrutinerna kanske komplicerade arbetet eller gjorde det 

mer tidskrävande, vilket i vissa fall fick gruvledningen att backa och man fortsatte med den 

effektivare, men i många fall farligare metoden.14 

 

Universitetslektorn i ekonomisk historia, Bob Engelbertsson tar i sin avhandling 

Industriarbete i förindustriell miljö – Sala gruva och silververk under 1800-talet bl.a. upp 

arbetsmiljöer, dödsorsaker och sjukdomar i gruvan. Han kommer fram till att under de 110 år 

(1800-1909) som avhandlingen bearbetar har 66 av 684, (nästan 10 %) dödsfall bland 

gruvarbetare skett i form av olycksfall, de övriga är olika former av sjukdomar, samt 

ålderdom.15 

 

När det gäller olycksfallen med dödlig utgång kommer Engelbertsson fram till att det mest rör 

sig om singelolyckor. Föreställningar om att stora delar av gruvan rasar samman och många 

omkommer är enligt Engelbertsson felaktigt. Fallolyckor med dödlig utgång är vanligare i 

början av 1800-talet, medan ras och stötar (mindre ras) förekommer under hela seklet. Engel-

bertsson menar att detta kan bero på arbetsmiljön, i början av 1800-talet arbetade man med 

stora malmkroppar, vilket gav stora tomrum och fallhöjden blev således hög. Mot slutet av 

seklet inriktade man sig istället på att ta tillvara på mindre, tidigare övergivna, malmpelare 

vilket inte skapade lika stora fallhöjder.16 

                                                 
14 Pontén, J., Från kronobarberare till företagsläkare – Bergslagsfolk och gruvläkare i Falun genom fyra sekler, 
Författarens förlag: Örebro, 1973, sid. 263-269. 
15 Engelbertsson, B., Industriarbete i förindustriell miljö – Sala gruva och silververk under 1800-talet, Almqvist 
& Wiksell international: Uppsala, 1987, sid. 232-233. 
16 Engelbertsson, B., 1987, sid. 236-238. 
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När det gäller olyckor utan dödlig utgång så har Engelbertsson svårt att med det källmaterial 

han förfogar över att göra en heltäckande undersökning. De fall som han ändå hittar genom 

liggaren på Sala lasarett gäller främst vrickningar, sticksår och ögonskador. I de olycks-

rapporter som har inskickats till bergmästaren så framkommer att under perioden 1894-1900 

hade man två dödsfall och 12 skadade vid arbetet i gruvan. Dessa skador är främst kross- och 

klämrelaterade. Kriteriet för att en skada skulle rapporteras till bergmästaren var att den ska-

dade blev oförmögen till arbete under minst fjorton dagar.17 

 

Engelbertsson jämför även olyckorna i Sala silvergruva med de som Sigvard Montelius har 

tagit upp i sin skrift Falu gruva - Ett dödens väntrum. Gruvorna har ett jämförligt antal arbe-

tare under större delen av 1800-talet och de bör enligt Engelbertsson även ha haft vissa likhe-

ter i arbetsmiljöförhållandena. Under samma period som Sala silvergruva rapporterade in 43 

dödsfall, så rapporterades från koppargruvan i Falun cirka 100 dödsfall.18 

 

I en jämförelse med andra typer av industrier kommer Engelbertsson fram till att gruvdriften 

hade dubbelt så många olycksfall som industrin i genomsnitt, den var näst farligast när det 

gällde antalet olycksfall, något färre än inom maskinindustrin. Engelbertssons slutsats när det 

gäller olyckorna i Sala gruva är den att tekniken inte kom att ha någon avgörande betydelse 

för risknivån, varje ny teknik hade även den sina speciella risker.19 

 

3. Bakgrund 
 
3.1  Kort historik kring Falu gruva 

 
Falu Koppargruva har funnits länge, riktigt länge. Med hjälp av arkeologiska och geologiska 

metoder har man fastställt att den första bearbetningen av Falu gruva skedde någon gång 

mellan åren 850-1080. Till en början var det fråga om att bönderna själva bröt den koppar de 

behövde för att tillverka nyttoföremål till sig själva. 1288 nämns kopparberget för första 

gången i de skrivna källorna, då en biskop i Västerås köpte tillbaka en åttondel av berget, för 

                                                 
17 Engelbertsson, B., 1987, sid. 242-252. 
18 Engelbertsson, B., 1987, sid. 253 Engelbertsson har i sin undersökning inte tagit med de drunkningsolyckor 
som förekom, eftersom det inte gick att säkerställa att dessa skett under arbetet i gruvan. Detta har dock 
Montelius kunnat göra, och därför kan jämförelsen vara något missvisande. 
19 Engelbertsson, B., 1987, sid. 253. 
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priset av två lantegendomar. Sedan har historien haft sin gång i och kring gruvan i Falun, 

Engelbrektupproret 1434-46, Klockupproret 1531 och 1578 tillsattes den första företagsläka-

ren, eller bardskärare som det då kallades. På 1620-talet tillät Gustav II Adolf att en laglig 

ölkrog fick öppnas vid gruvan, 1641 fick Falun sina stadsprivilegier och 1696 strejkade 

gruvarbetarna för första gången. 1734 besökte Carl von Linné gruvan och beskrev det som 

Sveriges största under, men fasligt som helvetet självt. 1862 blev företaget helt privatägt och 

gruvan och staden (Falun) som varit under samma ledning går skilda vägar. 1875 tillsattes den 

berömda disponenten Erik Johan Ljungberg som bland mycket annat gjorde Falu 

Koppargruva till ett aktiebolag. Idag är gruvan ett turistmål, där man med guide får besöka 

underjorden.20  

 

Att gruvan i Falun och dess betydelse för Sverige har varit något att vara stolt över är något 

som framkommer tydligt i Sven Tunbergs Stora Kopparbergets historia, som han inleder på 

följande sätt: 
Med patriotisk stolthet har av den äldre svenska forskningen enstämmigt betygats hurusom Sveriges 

Bergsbruk äger tusenåriga anor och i förnämliga traditioner överträffar nästan alla andra europeiska 

länders.21 

 

Förutom att man framställde metaller vid gruvan så fanns där även en rödfärgsfabrik, samt en 

anläggning där man utvann koppar och järnvitriol ur gruvvattnet och även rent svavel fram-

ställdes. 1872 startade man även en speciell fabrik för tillverkning av svavelsyra.22 

 
3.2  Miljöproblemen i Falun 

 
Att den tidiga gruvdriften inte var ett speciellt miljövänligt arbete är något av en underdrift. 

Stora mängder avfall spreds i faluområdet till följd av den tidiga kopparframställningen. 

Eftersom man ansåg att det bara var kopparmalmen som var värd att ta reda på lagrades stora 

mängder av det överblivna sönderhuggna berget runt gruvan. Denna gruvvarp innehöll 

förhållandevis höga halter av metaller och svavel. Man använde även varpen till att fylla 

tomter, bygga vägar och järnvägsbankar m.m. Problemet är bara att när de ämnen som finns i 

berget kommer i kontakt med syre så oxiderar de, när sedan regn och smältvatten rinner 

                                                 
20 Kristiansson, S., Glimtar ur Stora Kopparbergets historia, Bronells: Filipstad, 2003, sid. 8-143. 
21 Tunberg, S., Stora Kopparbergets historia, Almqvist & Wiksell: Uppsala, 1922, sid. 15. 
22 Lindeström, L., Falu gruvas miljöhistoria, Almqvist & Wikesell: Uppsala 2003, sid. 27-28. 
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genom gruvvarphögarna så tar vattnet med sig dessa ämnen i sin färd, som oftast slutade i 

Faluån.23 

 

Miljön påverkades alltså tidigt, redan 1708 ska den som reste till Falun på långt håll ha kunnat 

se ett tjockt svart lager av rök täcka staden. Vid vissa vindförhållanden kunde röken kännas så 

långt som 6-8 mil från staden. Att gruvarbetarna, förutom att de arbetade i en redan farlig om-

givning även andades in mycket stora mängder av svaveloxid, hade en väldigt bekymmersam 

arbetsmiljö var något som man redan på 1700-talet var mycket medveten om.24 

 

När man slutade rosta och smälta malmen i början av 1900-talet så minskade mängden sva-

veldioxid i luften, vilket gjorde att luftkvalitén i Falun höjdes avsevärt. Det dröjde dock ända 

fram till 1987 innan man började rena det vatten som pumpades upp ur gruvan.25 Den som 

besöker Falun idag och blickar ut över sjön Tisken kan nog fortfarande se att miljö-

förstöringen från gruvåren fortfarande påverkar miljön i och kring Falun. 

 
3.3 Gruvdriften 
 
Med gruvdrift avses utvinning av mineral och malmer. Termen malm avser en bergart som 

innehåller en brytvärd del mineral som kan utnyttjas för att utvinna metall, t.ex. koppar. Det är 

inte helt lätt att hänga med i alla facktermer som finns när det gäller arbetet i och kring gru-

vorna, därför kommer de eventuella facktermerna att förklaras löpande.26 

 

Industrialiseringen i Sverige började ta ordentlig fart på 1870-talet, och som symbolisk start-

punkt för detta brukar man ofta sätta 1864 års näringsfrihetsförordning, då de sista resterna av 

skråväsendet avskaffades. Den verkliga orsaken var egentligen dock ett flertal samverkande 

faktorer.27 

 

Gruvorna var i stor utsträckning en manlig arbetsplats även om kvinnliga gruvarbetare före-

kom. Kvinnorna arbetade mestadels ovan jord med skrädning och vaskning, alltså med att 

skilja brytbar malm från gråberget. Kopparberget i Falun var i stort sett en enkönad arbets-

plats. Detta kan ha berott på att gruvan hade ett gott anseende i riket och därför var det en 

                                                 
23 Lindeström, L., 2003, sid. 20-22. 
24 Lindeström, L., 2003, sid. 30-32. 
25 Lindeström, L., 2003, sid. 43. 
26 Engelbertsson, B., 1987, sid. 280-287. 
27 de Kazinczy, F., 1996b, sid. 7. 

 14



relativt attraktiv arbetsplats, vilket gjorde att man kunde välja sina anställda och då valde man 

män. Kvinnorna i gruvindustrin försvann dock nästan helt från arbetet kring 1800-talets mitt 

p.g.a. industrialiseringen, då gruvarbetet gick från att vara säsongsbetonat till att bli ett 

heltidsarbete året runt.28 

 
3.4 Arbetarskyddslagarna framträder 

 
Arbetets risker hade fram till 1880-talet inte ägnats speciellt mycket tanke och engagemang i 

Sverige. 1884 kom dock, som sagt, en motion i riksdagen från Adolf Hedin. Han ville att 

statsmakterna skulle utreda olycksfallen i arbetslivet och efterlyste en lagstiftning om 

olycksfall i arbetet. Han ville även att arbetsgivaren skulle tilldelas ansvar för de inträffade 

olycksfallen. Hedins motion ledde till en omfattande undersökning om hälsofaror inom olika 

yrken. Resultatet av undersökningen blev yrkesfarelagen som kom 1889. Yrkesfarelagens 

primära syfte var att kontrollera och förhindra olycksfall och ohälsa i landets privatägda indu-

strier som bedrevs fabriksmässigt.29  

 

I Hjalmar Sellbergs avhandling Staten och arbetarskyddet 1850-1919 från 1950, menar han 

att det i praktiken inte existerade några statliga arbetarskyddsbestämmeler i Sverige före 

1850-talet.30 Att det var ganska många år sedan Sellberg skrev sin avhandling är uppenbart, 

men han intresserar sig alltså för statens inblandning i arbetarskyddet. Det skulle alltså kunna 

vara så att inom privatägda företag förekom arbetarskydd tidigare. 

 

Lagen angående skydd mot yrkesfara, eller yrkesfarelagen som den kom att kallas, trädde i 

kraft den 1 juli 1890. För gruv- och bergsdriften kom dock inte den nya lagen att gälla fullt ut. 

Detta blev en kontroversiell fråga, man kom dock till en början att begränsa sig till industriell 

verksamhet av praktiska och ekonomiska skäl, åtminstone när det gällde yrkesinspektionens 

roll för tillsynen av arbetsplatserna.31 

 

De som skulle se till att den nya lagen följdes blev, den år 1890, instiftade yrkesinspektionen. 

Dessa fick ett minst sagt omfattande arbete, landet delades in i tre regioner och varje region 

                                                 
28 Götlind, A., i Christensson, J., (red.) Gruvnäringen i Signums svenska kulturhistoria – Renässansen, Signum: 
Lund, 2005, sid. 291-292. 
29 Arvidsson, M., 2002, sid. 15. 
30 Sellberg, H., Staten och arbetarskyddet 1850-1919, Almqvist & Wiksells boktryckeri AB: Uppsala, 1950, sid. 
11. 
31 de Kazinczy, F., 1996b, sid. 11. 
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fick varsin yrkesinspektör. Yrkesinspektörerna hade inte någon befogenhet att tvinga arbets-

givarna till olika åtgärder, deras roll var snarare tänkt som upplysande och rådgivande. Trots 

lagens relativt sett ringa betydelse för arbetsgivarna så var den ändå ett bevis på att arbetarna 

hade rätt till skydd. När det gällde gruvorna som var undantagna i lagen så sköttes inte dessa 

inspektioner av Yrkesinspektionen, utan som nämnts ovan av bergmästaren.32 

 

Redan vid sekelskiftet 1900 började man ana att yrkesfarelagen inte skulle vara tillräcklig i 

speciellt många år. Lagen började anses otillräcklig p.g.a. näringslivets snabba utveckling. År 

1905 tillsattes Yrkesfarekommittén, vars uppgift var att utreda behovet av en ny arbetar-

skyddslagstiftning. Utredningen kom att ligga till grund för den nya lagen om arbetarskydd 

som utfärdades 1912 och trädde i kraft året därpå.33 Lagen kom att styra yrkesinspektionens 

arbete de kommande 36 åren. Skillnaden mot den tidigare lagen när det gällde skyddet mot 

olyckor var dock inte så stor. Nya var dock bestämmelserna om att det skulle finnas personal-

rum, samt att det skulle finnas förstahjälpen-anordningar. Tiden för hälsofarligt arbete skulle 

minskas och arbetarna skulle få rätt till söndagsvila i de fall där arbetets natur medgav detta. 

Yrkesinspektionen skulle se till att den nya lagen följdes, dock inte i gruvor eller anriknings-

verk, där tillsynen fortfarande under de kommande 36 åren var bergmästarnas uppgift.34 

 

En av relativt många lagar som kom i arbetarskyddets begynnelse var lagen om arbetstids-

förkortning. Redan i slutet av 1800-talet hade denna fråga kommit upp på tapeten, det dröjde 

dock till 1919 innan man klubbade igenom 8-timmarsdagen, vilket gav en arbetsvecka på 48 

timmar.35 

 

I och med arbetarskyddets framväxt under 1800-talets sista och 1900-talets första decennier 

kom staten att ta ett successivt grepp om arbetarskyddsfrågorna. Gemensamt för alla de lagar 

som antogs under denna tid var att de handlade om att förebygga ohälsa och olycksfall för 

arbetarna, och då främst fabriksarbetarna. I takt med den industriella utvecklingen uppmärk-

sammades en tilltagande sjuklighet, inte minst bland den arbetande befolkningen i städerna.36 

 

 

                                                 
32 Arvidsson, M., 2002, sid. 45-46. 
33 Arvidsson, M., 2002, sid. 49. 
34 de Kazinczy, F., 1996b, sid. 221-222. 
35 Arvidsson, M., 2002, sid. 54. 
36 Arvidsson, M., 2002, sid. 54-55. 
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3.5 Arbetarskyddet i gruvor 
 

Att gruvor var riskabla arbetsplatser var knappast någon nyhet, gruvarbetarna var nämligen 

den första yrkesgrupp som omfattades av en viss form av skyddslagstiftning. I 1884 års gruf-

vestadga finns ett uttalat inslag av arbetsskyddslagstiftning. Försiktighet skulle iakttas så att 

olyckshändelser genom bristfällighet inte skulle inträffa. Bergmästaren kontrollerade och gav 

sin tillåtelse till olika arbetsmoment i gruvan, bl.a. fick inget lösbrutet berg lämnas kvar i gru-

van. Bergmästaren behöll kontrollen och inspektionen över gruvorna ända fram till 1974, då 

Yrkesinspektionen tog över.37 

 

Redan 1702 skrev Olof Naucler, som visats ovan, i sin avhandling om Stora Kopparberget att 

av alla de yrken som människor kan välja för att skaffa sitt uppehälle så finns det inget far-

ligare yrke än gruvarbetarens.38 Om detta var sant eller om Naucler ville avdramatisera faran 

med soldatlivet låter vi vara osagt, men det tål att tänkas på. 

 

4. Resultat 
 
I Kungliga Maj:ts nådiga kungörelse angående anmälan om olyckfall i arbete låter man göra  

gällande att för att underlätta arbetet med utredningar om olycksfall i arbetet åligger det före-

tagen att i redan tryckta böcker föra in sina olycksfall för att på så vis lättare komma åt dessa 

uppgifter. De fall som ska upptas gäller enligt kungörelsen: 

 
Har arbetare […] i arbetet drabbats af olycksfall, som för arbetaren medfört eller skäligen kan 

antagas medföra döden, varaktig skada å kroppsdel, väsentlig nedsättning af själsförmögenhet 

eller en utöfver tredje dagen efter den, då olycksfallet inträffat, fortvarande förlust eller väsentlig 

nedsättning af den skadades arbetsförmåga, åligge det arbetsgifvaren […] att, sedan han genom 

anmälan från arbetaren eller eljest erhållit kännedom om olycksfallet, därom ofördröjligen göra 

skriftlig anmälan hos polismyndigheten i orten.39 

 

Vidare i kungörelsen framkommer det att om företaget inte följde kungörelsen så kunde böter 

utfästas med mellan fem och tvåhundra kronor.40 

                                                 
37 Engelbertsson, B.,1987, sid. 225-227. 
38 Naucler, O., i, Pontén, J., 1973, sid. 11. 
39 Kungliga Maj:ts nådiga kungörelse angående anmälan om olycksfall i arbete; gifven Stockholms slott den 17 
november 1905, Storas arkiv, Arkivcentrum Dalarna. 
40 Kungliga Maj:ts nådiga kungörelse angående anmälan om olycksfall i arbete; gifven Stockholms slott den 17 
november 1905, Storas arkiv, Arkivcentrum Dalarna. 
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4.1 Antalet arbetare vid Falu gruva 1906-1915 
 
De som arbetade vid gruvan i Falun var nästan uteslutande män. Av de som nämns i skade-

böckerna som undersöks i denna uppsats är samtliga namn män. Det är dock två år av de un-

dersökta tio då förnamnet endast skrivs ut med första bokstaven, i detta fall går det inte att se 

vilket kön den skadade arbetaren hade. De övriga åtta åren som tas upp skrivs dock även för-

namnet ut och i samtliga inrapporterade olycksfall för denna tid är de skadade arbetarna män. 

 

Antalet arbetare vid gruvan varierar relativt kraftigt under de undersökta åren. Antalet arbe-

tare varierar även under samma år. Vissa arbetar bara någon enstaka månad medan andra ar-

betar hela året runt. Det är därför svårt att ge någon exakt siffra på hur många arbetare det 

finns under dessa år. I årsberättelserna från den undersökta tiden finns dock angivet hur 

många anställda som funnits vid gruvan år för år. Det som ändå gör det hela svårtolkat är att 

det i årsberättelsen, förutom antalet anställda vid gruvan, även finns en kategori som heter 

antal gruvarbetare (författarens kurs.). Om gruvarbetarna är en egen kategori (företaget ägde 

ju en mängd andra gruvor) eller om gruvarbetarna vid Falu gruva faller under kategorin Falu 

kopparverk framkommer dock inte. De siffror som presenteras nedan får därför anses som 

osäkra. Antalet anställda vid Falu Kopparverk pendlar under de undersökta åren mellan 297 

(1910) och 546 (1908) med ett medeltal på 396 anställda. Det finns alltså en skillnad på 249 

anställda mellan det år med minst anställda jämfört med det år med flest anställda.41 Notera 

dock som nämnts ovan att siffran skulle kunna vara högre beroende på om gruvarbetarna räk-

nas in här eller inte.  

 

Det totala antalet gruvarbetare (samtliga gruvor i bolagets ägo) för de undersökta åren varierar 

mellan 252 (1909) och 726 (1911) med ett medeltal på 569 gruvarbetare. Det är alltså enligt 

årsberättelserna en relativt stor skillnad mellan det år med flest, respektive det år med minst 

antal anställda gruvarbetare i företagets regi.42 Om delar av dessa siffror ska läggas till 

materialet ovan framkommer inte, det är därför svårt att ge något exakt svar på hur många 

som ansågs vara anställda vid Falu gruva mellan åren 1906-1915.   

 

Att även arbetslivet i gruvan påverkas av industrialiseringen syns i årsberättelserna. 1911 

skrivs det att bland de väsentliga förändringar som förekommit under senare år vid bergs-

                                                 
41 Årsberättelser Falu Gruva 1906-1915, Storas arkiv, Arkivcentrum Dalarna. 
42 Årsberättelser Falu Gruva 1906-1915, Storas arkiv, Arkivcentrum Dalarna. 
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brytningen märks framförallt införandet av enmans- hammarborrmaskinen som gjort att ar-

betsstyrkan kunnat nedbringas avsevärt.43 Arbetet effektiviseras alltså vilket gör att vissa 

tjänster kan rationaliseras bort. 

 

Att använda dessa siffror på ett mera utförligt sätt blir alltså mycket vanskligt. Man kan dock 

ha dessa siffror i åtanke när man läser resultatet. Antalet anmälda olycksfall var, som sagts 

ovan, 387 st på tio år, detta ger alltså ett snitt på 38,7 anmälda olyckor/år. Även om antalet 

anställda i snitt vid gruvan var högre än det ovan nämnda medeltalet 396, så ger detta åtmin-

stone en fingervisning mot de siffror som nämndes i inledningen. Skadefrekvensen bland ar-

betare inom kategorin utvinning av malm var år 2000 34/1000 arbetare.44 Denna frekvens är i 

fallet med Falu gruva (1906-1915) oavsett det exakta antalet anställda avsevärt mycket högre. 

 
4.2 Sjukskrivningens längd 
 

Sjukskrivningarnas längd varierar kraftigt. Trots att man enligt kungliga Majt:s kungörelse 

enbart var tvungen att anmäla olyckor som gav en sjukskrivning på tre dagar eller mer så 

finns det i detta material även olyckor som bara renderade i en eller två dagars sjukskrivning. 

Detta betyder att antalet sjukskrivningar kan ha varit fler än de som tas upp i materialet.  

 

Nedan visas längden på sjuskrivningarna sett till antalet dagar de varade. Noterbart är att i den 

sista stapeln som visar 30 dagar eller mer så finns sjukskrivningar så långa som 101 dagar 

upptagna, variationen inom denna stapel är alltså stor. 

 

                                                 
43 Årsberättelse Falu gruva 1911, Storas arkiv, Arkivcentrum Dalarna. 
44 Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån, 2002, sid. 34. 
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Diagram 1: Antal sjukskrivningar och dess längd 1906-1915
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Källa: Förteckning öfver inträffade olycksfall vid Falu grufva 1.1 1906 – 17.3 1915, Storas arkiv, Arkivcentrum 
Dalarna (FOFG) och Anmälan om olycksfall i arbetet 1915, Storas arkiv, Arkivcentrum Dalarna (FOA) 
  
 
Antalet sjukskrivningar som varade i 1-10 dagar är: 89, 11-20 dagar: 163, 21-30 dagar: 67, 30 

dagar eller mer: 56. Den kvicktänkte noterar att summan av dessa siffror blir 375 och inte 

387. Bland de tolv fall som inte tas upp finns tre dödsolyckor, två som efter sin sjukskrivning 

av någon anledning avslutat sin anställning, samt nio stycken där uppgifter om sjuk-

skrivningens längd saknas. Ett medeltal för de 375 upptagna olycksfallen blir drygt 19 dagar.  

 
4.3 De mest skadedrabbade yrkena 
 
Nedan visas de fem yrkeskategorierna som hade den högsta skadefrekvensen. Som synes är 

gruvarbetare kraftigt överrepresenterade medan de övriga yrkena är relativt jämna. Det totala 

antalet skadade som visas nedan är 296, det fattas alltså 91 fall. Då dessa olycksfall sker i en 

mängd olika yrkeskategorier så redovisas dessa inte här. För hela redovisningen av hur skade-

drabbade de olika yrkena vid gruvan var se bilaga.  
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Diagram 2: De fem mest skadedrabbade yrkena vid Falu 
gruva 1906-1915
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Källa: FOFG och FOA 
 
Som synes är det alltså gruvarbetarna som råkar ut för flest olyckor. Denna kategori är mer än 

fyra gånger så stor som kategorin lastare. Notera även att om man lägger ihop de fyra andra 

kategorierna så når de ändå inte upp i gruvarbetarnas siffror. Detta kan ha sin naturliga för-

klaring i det att gruvarbetarna förmodligen var flest, men skillnaden är ändå påtaglig. 

 
4.4 Skadans art 
 
Nedan redovisas de olycksfall som inträffat sett till vilken skada den drabbade har ådragit sig. 
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Diagram 3: Skadans art och antal skadade 1906-1915
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Källa: FOFG och FOA 
 
Som synes är alltså krosskador och kontusioner45 den typ av skador som överväger. Bland 

krosskadorna så är det händer och fötter som får ta de största smällarna. Kontusioner får man 

över hela kroppen. Notera att kategorin ögonskador i materialet oftast beskrivs som kontusio-

ner även de, men då de i sig själva representerar en relativt stor del så redovisas dessa för sig. 

Summan av dessa fall blir 368, det är alltså 19 fall där inga uppgifter om skadans art finns.  

 

4.5 Vilka kroppsdelar skadades? 

 
Nedan presenteras de kroppsdelar som den som drabbades av olycka skadade. De kroppsdelar 

som finns uppräknade är: rygg, bröst (som är allt från halsen ner till midjan), ben, fot, arm, 

hand, huvud och öga. Anledningen till att ögonskadorna tas upp för sig, skilda från huvudska-

dorna är att dessa skador är olika, då de i de allra flesta fall inte berodde på samma sak. Me-

dan huvudskadorna nästan uteslutande orsakas av fallolyckor och fallande stenar orsakas 

ögonskadorna i de flesta fallen under skrädningen, då det virvlar stenflisor i luften. 

 

                                                 
45 Kontusion är kraftig stöt eller skakning ofta med stark efterföljande smärta. Dock bör påpekas att kontusion är 
något som används flitigt i detta källmaterial och bör därför (i detta fall) ses som en lindrigare variant av 
krosskada. Krosskada utan fraktur. 
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Diagram 4: Skadad kroppsdel och antal skadade 1906-1915
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Källa: FOFG och FOA 
  

I diagrammet ser vi att handskadorna är i stor majoritet. Notera dock att vissa kategorier kan 

anses höra ihop mer med varandra än andra. Hade ben och fot tillhört samma kategori så hade 

skillnaden jämfört med arm och hand inte varit lika stor. Hade kategorin öga kopplats sam-

man med kategorin huvud så hade de tillsammans stått för en mindre del av skadorna än rygg 

och bröst, medan öga nu är den största av dessa nämnda fyra kategorier. 

 

Summan av dessa skador blir 375, notera att dessa skador inte representerar 375 personer. 

Denna siffra blir alltså högre då man vid ett olyckstillfälle självklart kan skada mer än en 

kroppsdel, t.ex. kan ett olycksfall finnas representerat i flera kategorier. Notera även att om 

man skulle dela upp handskadorna i hand och fingrar så skulle fingerskadorna vara i stor ma-

joritet. Detsamma gäller för fot och tår, även om skillnaden här inte är lika stor. 
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4.6 Olyckans tillkomst 
 

Under denna rubrik kommer olycksfallen att presenteras sett till hur de uppkommit, det rör sig 

alltså om själva händelsen. Kategoriseringen som består av: fallolyckor, klämolyckor, stenfall 

(fallande stenar, antingen från vagnar eller från gruvan) behöver inte närmare preciseras. De 

följande kategorierna kan dock behöva särskild presentation. Kategorin maskin/verktyg be-

handlar de olyckor som uppstått till följd av att olika maskiner eller verktyg har använts. Det 

kan alltså röra sig om allt ifrån yxor till stora maskinborrar. Kategorin miljö/bearbetning inne-

fattar både bearbetningen av malm, samt miljön i vilken bearbetningen sker, det kan alltså 

röra sig om yrande stenflisor eller att få droppande vatten i ögonen. Inom denna kategori finns 

även bearbetningen av annat material som behövs för gruvdriften, men som inte är direkt för-

knippade med själva brytningen, t.ex. flisor från plankor. I kategorin övrigt samlas de olycks-

fall som inte passar in i någon av de övriga kategorierna, dessa olyckor kan handla om att 

trampa snett, cykla omkull eller liknande. 

 

Diagram 5: Olycksfallsbeskrivningar och antal skadade 1906-
1915
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Källa: FOFG och FOA 
 

Inom denna rubrik finner vi sammanlagt 378 st fall, det är alltså nio fall som saknas där inga 

uppgifter finns nedskrivna. Här noterar vi att det är fallande stenar som står för den största 
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delen, maskin och verktygsrelaterade skador är dock inte långt ifrån. Klämolyckorna är också 

relativt kraftigt representerade. När man tittar på fallolyckorna bör man ha i åtanke att alla 

dessa inte handlar om att trilla flera meter i gruvan, utan de finns även de lindrigare där man 

halkar och faller. Inom kategorin miljö/bearbetning bör man vara medveten om att bland 

dessa olyckor är stenflisor som yr runt i luften under skrädningsmomentet46 över-

representerade. 

 

4.7  Olyckor med dödlig utgång 

 
Under de tio år som undersöks i denna uppsats så förekommer fyra dödsfall, tre stycken är 

direkt arbetsplatsrelaterade, den fjärde olyckan handlar om en man som avlider under efter-

vården. Dessa olyckor kommer att presenteras i kronologisk ordning. För att ge 

olycksfallsbeskrivningarna mer liv kommer även det tidningen Falu Kuriren skrev om 

olyckan att presenteras. 

 

I augusti 1908 förolyckas en 19-årig ogift krossare47 i gruvan. Under olycktillfället var den 

unge mannen sysselsatt med att flytta en motor. Av någon icke beskriven anledning får han 

elektrisk ström genom kroppen, detta resulterar i omedelbar förlamning och senare står det 

klart att hans liv inte går att rädda. Företaget beordrar efter detta skärpt försiktighet vid arbete 

där man riskerar att komma i kontakt med elektricitet.48 I den liberala tidningen Falu Kuriren 

beskrivs olyckan med en kort artikel. Där står att läsa att den förolyckade på rent okynne och 

trots arbetskamraternas varningar för det farliga experimentet fattade tag i båda kontakterna 

varpå 380 volts växelström gick genom kroppen. Fastän läkare tillkallades omedelbart gick 

19-åringens liv, trots återupplivningsförsök på plats, inte att rädda.49 

 

Sedan är gruvan förskonad från dödsolyckor fram till mars 1913. Då förolyckas en gift 51-

årig gruvarbetare, då han är på väg upp ur gruvan. Gruvarbetaren halkade från en stege på sin 

väg upp ur gruvan och fallet blir så illa att mannen senare avlider.50 I Falu Kuriren beskrivs 

det inträffade som en sorglig olyckshändelse. Mannen skulle p.g.a. illamående bege sig upp ur 

                                                 
46 Skrädaren hade som främsta arbetsuppgift att skilja det värdefulla mineralet (i det här fallet koppar) från 
berget. Skrädaren bröt alltså inte berget utan bearbetade de redan sönderbrutna bergskropparna. Skrädarna 
tillhörde de sämre betalda arbetarna i och kring gruvan. 
47 Krossarens uppgift är att se till att de lösbrutna bergsstyckena blir av hanterbar storlek. 
48 FOFG. 
49 Falu Kuriren, mån 30 augusti 1908. 
50 FOFG. 
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gruvan, men hann inte speciellt långt innan han enligt tidningen drabbades av svindel och föll 

sju meter till marken. Då han vid olyckstillfället var ensam ska han ha fått vänta en halvtimme 

på hjälp. När han hittades var han medvetslös. Han återfick dock medvetandet och kunde med 

hjälp av sina arbetskamrater ta sig upp till den släde som körde honom till lasarettet. En stund 

efter framkomsten till lasarettet avled mannen.51 

 

På sommaren 1914 dör en 65-årig manlig gruvarbetare under eftervården av en relativt lindrig 

skada. Mannen är på väg upp ur gruvan då en sten lossnar från berget, stenen träffar mannens 

ben och ett skrubbsår uppstår. Skrubbsåret utvecklar sig (efter vanvård) till ett bensår52 och 

det är under vården av detta som mannen avlider. Dödsorsaken skrivs vara plötsligt hjärt-

slag.53 

 

Den första maj 1915 försvinner en 31-årig manlig gruvarbetare efter arbetspassets slut. När 

arbetet återupptas den tredje maj så hittas mannen död på 276 meters djup, liggandes på bot-

ten av ett schakt. Det antas att mannen efter arbetets slut av någon anledning begivit sig till-

baka till gruvan, man antar även att döden bör ha inträffat ögonblickligen.54 I Falu Kuriren 

skriver man att man i mannens fickor funnit ansenliga mängder dynamit. Polisen och gruvan 

är förtegna om händelsen, men ett vittne ska ha sett den berusade gruvarbetaren på lördags-

kvällen bege sig mot gruvan. Det spekuleras i att mannen ska ha försökt komma över dynamit 

för att använda senare på kvällen för nöjes skull. Man antar vidare att mannen ska ha tappat 

sin gruvlampa, snubblat och fallit. Fallet tros p.g.a. den illa tilltygade kroppen ha varit mycket 

högt. Man skriver även att den döde mannens far genom en olyckshändelse i gruvan dött 

några år tidigare.55 Då den avlidne bär samma namn som den två år tidigare avlidne gruvar-

betaren, bör slutsatsen kunna dras att både far och son inom två år har mött sitt öde i gruvan. 

 

4.8 Åtgärder för att förhindra framtida olyckor 
 

Nedan beskrivs de åtgärder som vidtogs efter vissa olycksfall för att framtida liknande 

olyckor i så stor utsträckning som möjligt skulle undvikas. Dock bör man här ha i åtanke att 

                                                 
51 Falu Kuriren, ons. 5 mars, 1913. 
52 Bensår är ett svårläkt sår, med dålig blodcirkulation på benet. 
53 FOFG. 
54 Anmälan om olycksfall i arbetet 3/5 1915, Storas arkiv, Arkivcentrum Dalarna. 
55 Falu Kuriren, mån. 3 maj, 1915. 
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antalet olyckor som ledde fram till någon förebyggande åtgärd var 9 av 387. Dessa olyckor 

presenteras därför i sin helhet och i kronologisk ordning nedan. 

 

I slutet av augusti 1907 skadas en 62-årig skrädare. Under själva skrädningsarbetet får han en 

stenflisa i vänster öga. Mannen blir sjukskriven i tolv dagar och efter denna olycka beslutas 

att skyddsglasögon ska erhållas. Om detta enbart gäller denna arbetare eller även andra fram-

kommer inte, dock ser man att skrädare även fortsättningsvis är överrepresenterade när det 

gäller ögonskador.56 

 

I samband med dödsolyckan 1908 när en 19-årig krossare avlider p.g.a. att denne får elektrisk 

ström genom kroppen kommer företaget med en anmodan om att större försiktighet ska iakt-

tas vid arbete med elektricitet.57 

 

I maj 1909 skadas en 35-årig gruvarbetare i samband med gruvbyggnad i hisschaktet. Mannen 

befann sig ensam i schaktet då en arbetskamrat tycker sig höra den signal som tyder på att 

hissen ska skickas ner i gruvan. Mannen som arbetar i schaktet blir klämd mellan hissen och 

marken. Han får diverse krosskador på ben, armar och revben, konvalescensen blir 41 dagar 

lång. Efter denna olycka beslutar företaget att man ska se över och strama upp ordningsföre-

skrifterna för arbete i hisschaktet.  

 

I juli samma år får en 35-årig gruvarbetare en fylld vattentunna i ryggen under förflyttningen 

av denna. Mannen blir sjukskriven i 59 dagar p.g.a. kontusion i ryggen. Efter denna olycka 

beslutar företaget att större försiktighet ska iakttas i samband med detta arbetsmoment.58 

 

I februari 1912 faller en 54-årig gruvarbetare genom en lucka avsedd för tippning av sten när 

han arbetar med emottagning i laven59. Mannen bryter armen i fallet och blir sjukskriven i 77 

dagar. För att förhindra att dessa olyckor ska ske i framtiden så förses dessa luckor med 

lock.60 

 

                                                 
56 FOFG. 
57 FOFG. 
58 FOFG. 
59 Laven är det ställe i dagbrottet där berget hissas upp för vidare bearbetning. 
60 FOFG. 
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I april 1912 klämmer en gruvarbetare fingret då han kommer åt tillslaget på borrmaskinen. 

Han krossar sitt ringfinger och blir borta från arbetet i 40 dagar. Efter denna olycka installeras 

en bygel på borren som ska förhindra liknande framtida olyckor. Detta verkar dock inte ha 

fungerat tillfredställande för en månad senare krossar en 49-årig gruvarbetare tummen i en 

nästan identisk olycka. Mannen blir sjukskriven i 39 dagar och ännu en skyddsbygel installe-

ras på borrmaskinen.61 

 

I november 1913 skadas en 47-årig järnsvarvare då han fastnar med handen i svarven, 

handryggen får kraftiga slitsår och sträcksenorna blottas. Svarvaren blir sjukskriven i 53 dagar 

och efter detta installerar man ett plåtskydd på svarven.62 

 

I juli 1914 utför en hyttarbetare diverse reparationer då en bom som används som ställning 

brister. Den 52-årige mannen faller och får kontusioner på rygg, vänster lår och båda armarna. 

Sjukskrivningen varar i 15 dagar och företagets åtgärd för att förhindra liknande framtida 

olyckor blir att sätta dit en ny bom.63 

 

5. Diskussion   
 
5.1 Typ av inträffade olyckor vid gruvan 1906-1915 
 
Att jämföra den typ av olyckor vid Falu gruva med de som Engelbertsson skriver om i sin 

avhandling om Sala silvergruva kanske inte är rättvist för någon part. Det går dock att se vissa 

likheter. Engelbertsson skriver att den största delen av de olyckor som inträffade där var 

kross- och klämrelaterade.64 Isacsson som har undersökt en verkstadsindustri kommer ju 

också han fram till att klämskador tillsammans med skärskador och ögonskador är vanligast.65 

Även i denna undersökning är krosskadorna övervägande. Något som inte kommer upp i Eng-

elbertssons undersökning, men som står för en stor del av olycksfallsföljderna i denna under-

sökning, är kontusioner. Varför det är så framkommer dock inte, men när man läser igenom 

källmaterialet får man dock känslan av att det kanske går lite inflation i att beskriva skadans 

art med just begreppet kontusion. Detta gör att kontusionerna varierar väldigt mycket både när 

man ser hur allvarliga olyckorna var och hur lång den efterföljande sjukskrivningen blev. 

                                                 
61 FOFG. 
62 FOFG. 
63 FOFG. 
64 Engelbertsson, B., 1987, sid. 253. 
65 Isacson, M., 1990, sid. 157-162. 

 28



Engelbertsson skriver även att myten om stora ras med flertalet förolyckande gruvarbetare är 

felaktig. Enligt honom var de flesta olyckorna med dödlig utgång singelolyckor.66 Självklart 

går det inte att dra några större växlar över de olyckor med dödlig utgång som framkommer i 

denna undersökning. Detta då den undersökta perioden är relativt kort och antalet olyckor 

med dödlig utgång som förekommer inte är speciellt många. Samtliga fall av dödsolyckor är 

dock även i denna undersökning singelolyckor. 

 

Att sjukskrivningarnas längd för den undersökta perioden i övervägande del var 20 dagar eller 

kortare kanske inte gör att man kan punktera den allmänt vedertagna myten om att gruvarbete 

var värre än helvetet självt. Dock kanske det ger arbetsmiljön i gruvan en mer nyanserad bild. 

Gruvarbetet var under början av 1900-talet förmodligen ett av de farligare yrkena man kunde 

ha. Även i 2000-talets Sverige toppar yrkeskategorin utvinning av malm olycksfallsstatistiken 

bland arbetsolyckor. Jag tror dock att även om gruvarbetet under den undersökta tiden var 

farligt så kanske det har fått oförtjänt dåligt rykte. Bara det att man redan på 1700-talet hade 

vetskap om att yrket innebar en viss skaderisk borde ju betyda att man också i viss mån tänkte 

på detta och försökte göra arbetet säkrare, för även om det fanns gott om arbetskraft så var ju 

inte dessa resurser outtömliga. 

 

Att yrket gruvarbetare är det som förekommer flitigast i detta material får anses relativt natur-

ligt. Då det tyvärr inte gick att få reda på exakt hur många gruvarbetare som var verksamma 

vid gruvan under denna period kan ingen rättvis jämförelse göras. Det man bör ha i åtanke är 

att gruvarbetarna var de som bröt berget. De kommer först i produktionskedjan som slutar 

med färdig malm. De arbetar med den största produkten, i det här fallet ett helt berg, detta 

borde vara mer svårhanterligt än det redan brutna berget som bara blir mer och mer lätthan-

terligt på sin väg mot färdig produkt. Sedan finns det självklart vissa moment i det fortsatta 

arbetet som var speciellt olycksdrabbade, t.ex. skrädningen och de många ögonskadorna. 

 

Att det är händer och fötter som förekommer flitigast när det gäller vilka kroppsdelar som 

skadas är inget konstigt. Ju närmare kroppens centrum man kommer desto mer olyckliga om-

ständigheter behövs för att en sådan skada ska uppstå. Hade man däremot försökt undersöka 

förslitningsskador hade denna statistik förmodligen sett ut på ett helt annat sätt. 

 

                                                 
66 Engelbertsson, B., 1987, sid. 236-238. 
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Att olyckor till följd av stenfall förekommer mest i olycksfallsbeskrivningarna förstärker bara 

den tidigare bilden om att berget är oberäkneligt. Detta stärker också bilden om att de som 

kommer först i produktionskedjan är de som utsätts för de största riskerna. Att maskin och 

verktygsskador också är så många tror jag i de fall det handlar om rena maskinskador är en 

följd av industrialiseringens snabba tillväxt. Man visste helt enkelt inte hur man skulle hands-

kas med den nya utrustningen som man förfogade över. Detta syns ju också i de fall där man 

satte upp olika skydd på maskinerna för att förhindra framtida olyckor. Det Bob Engelberts-

son skriver om att varje ny teknik har sina speciella risker spelar förmodligen en stor roll i 

detta sammanhang.67 Då man undersöker en period i ett skede då industrialiseringen var på 

stark frammarsch så är det inte speciellt underligt att man inte riktigt hade koll på hur man 

skulle handskas med alla nya möjligheter. Detta är något som framkommer i Arvidssons av-

handling, där riskerna med de nya maskinerna och arbetssätten tas upp. Arbetare fastnar med 

hår och kläder i kugghjul och drivremmar, något som ökat markant i och med industrialise-

ringen.68 

 

5.2 Vidtagna åtgärder för en säkrare arbetsmiljö 
 
Som nämndes tidigt i denna uppsats har enbart de reaktiva åtgärderna undersökts. Anledning 

till detta var, förutom svårigheten i att finna passande källor, att ett sådant arbete skulle bli 

oerhört omfattande. Det är även tveksamt om det ens skulle gå att få en heltäckande kartlägg-

ning över skyddande åtgärder. Att denna uppsats enbart riktar in sig på de reaktiva åtgärderna 

är något som självklart påverkar resultatet. Antalet åtgärder skulle med största sannolikhet 

vara oerhört mycket högre om man även vävde in de proaktiva åtgärderna. 

 

Det som går att säga om de reaktiva åtgärderna är väl att de inte skulle räknas som tillräckliga 

i dagens arbetsmiljö. Att arbetarskyddet synliggörs på ett tydligare sätt i och med Kungliga 

Majt:s kungörelse från 1905 borde dock inverka till att arbetarskyddet lyfts fram mer inom 

samtliga företag. Det faktum att företagen ska redovisa vilka åtgärder som har genomförts för 

att förhindra framtida olyckor borde rimligtvis innebära att företagen vill visa framfötterna 

inom detta område och därför även redovisa de förändringar och förbättringar som har 

genomförts. Även om det inte gav företaget någon goodwill bland allmänheten så gjorde det 

kanske så att företaget klarade sig undan en större statlig inblandning. 

                                                 
67 Engelbertsson, B., 1987, sid. 253. 
68 Arvidsson, M., 2002, sid. 104-106. 
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Självklart funderar man dock över skrädarna och deras ögonskador. Ganska tidigt i det under-

sökta materialet, redan 1907, erhåller åtminstone en skrädare skyddsglasögon efter att ha råkat 

ut för en ögonskada i samband med skrädningsarbetet. Dessa olyckor förekommer dock rela-

tivt ofta även i framtiden. Funderingen blir då självklart hur detta kunde komma sig? Var det 

bara enstaka arbetare som erhöll skyddsglasögon? Slarvade arbetarna med användningen av 

skyddsglasögonen? Kanske var det något ytterligare att släpa på och ett redan svettigt arbete 

blir förmodligen ännu varmare om man har ett par extra glasögon på sig. Var arbetsmiljön så 

pass riskabel att trots att man använde skyddsglasögon så löpte man ändå risken att drabbas av 

ögonskador. Kanske kan det ligga något i det Pontén skriver i sin avhandling om att företaget 

mycket väl kände till riskerna som fanns med arbetet. Företaget arbetade också med att före-

bygga och förhindra olyckor. Arbetarna som utförde arbetet hade dock något att säga till om. 

Det Pontén skriver om byte av sprängningsmetod från manuellt antänd stubin till elektrisk 

sprängning gillades inte av arbetarna som ansåg att det komplicerade och saktade ner arbetet. 

Eftersom det var arbetarna som utförde arbetet så var det också de som utsattes för riskerna 

och därför fick de igenom sin vilja och kunde fortsätta med manuell sprängning.69 Kanske var 

fallet detsamma med skrädarna, kanske var det något annat som låg bakom. 

 

Svarvolyckan och de två borrolyckorna som gör att dessa maskiner efter detta förses med 

skydd får anses vara olycksfall som inträffade p.g.a. att man inte riktigt hade full kontroll på 

de nya metoder som kunde användas i och med industrins maskinella utveckling. Detsamma 

får även anses gälla i fallet med dödolyckan när den avlidne fick elektrisk ström genom krop-

pen. Att installera diverse skyddsanordningar i samband med dessa olyckor betyder att man 

från företagets sida var medveten om de nya riskerna som nya maskiner och metoder innebar 

och att man försökte förebygga och förhindra dessa olyckor. Dessa olyckor kan vara svåra att 

förebygga innan olyckorna inträffat. När man byter borrmaskin eller svarv så utgår man från 

att de eventuella skydd som finns är tillräckliga, det krävs alltså två krossade fingrar och en 

slitskadad hand för att uppmärksamma och vidta åtgärder mot dessa olyckor. 

 

När det gäller fallolyckan till följd av att en ställningsbom brister så kan man väl anse att åt-

gärden att ersätta bommen känns tämligen självklar. Denna åtgärd kan därför kännas lite som 

att man från företagets sida försöker visa sig lite duktigare än vad man kanske är. Det är 

                                                 
69 Pontén, J., 1973, sid. 263-269. 
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faktiskt så att på tio år och med 387 st olycksfall på halsen så är det bara vid nio av dessa som 

någon skyddsåtgärd förekommer. Då denna åtgärd tas upp funderar man lite på om de olyckor 

som inte leder till någon skyddande åtgärd bara tas emot med en axelryckning eller om något 

annat ligger bakom att just denna åtgärd skrivs med i materialet. Nu ska man kanske inte vara 

allt för hård mot företaget i detta avseende. Det skulle mycket väl kunna vara så att företaget 

genomför en mängd olika skyddsåtgärder som inte kommer fram då man undersöker det ma-

terial som finns med i denna uppsats. 

 

5.3 Dödsfallen 
 
De dödsfall som inträffat under perioden 1906-1915 får, även om de i sig är tragiska, anses 

som relativt få. Det var åtminstone inte några påtagligt höga siffror. Då man undersöker en så 

pass avgränsad tid som tio år, kan man inte dra några större växlar siffermässigt när det gäller 

något som förekommer så pass sällan som dödsfall. Hade t.ex. något jätteras inträffat under 

den undersökta tioårsperioden hade gruvarbetet kanske ansetts vara mycket farligare än vad 

som kanske egentligen är fallet. I Engelbertssons avhandling framkommer det att i Sala sil-

vergruva mellan åren 1800-1909 förekommit 66 olycksfall med dödlig utgång.70 Under de tio 

år som undersöks i denna uppsats förekommer det tre olycksfall med dödlig utgång som är 

direkt arbetsrelaterade. När Engelbertsson sedan jämför sin forskning med den som Montelius 

genomfört kommer det fram att det har dött avsevärt fler arbetare vid Falu gruva än vid Sala 

silvergruva. Detta kan dock som Engelbertsson också skriver bero på att Montelius har tagit 

med drunkningsolyckor i sin sammanställning, något som Engelbertsson inte kunnat göra. 

Skulle man i rent spekulativt syfte multiplicera de tre arbetsolyckorna med dödlig utgång som 

kommer fram i denna undersökning med elva, eftersom Engelbertsson har undersökt 110 år så 

får man siffran 33. Denna siffra måste man självklart ta med en nypa salt, men den kan ändå 

belysa något. Arbetarskyddsfrågorna som enligt Ferenc de Kacinczy inte togs upp i riksdagen 

förrän 1884, lagstadgades 1889 och reviderades 1912 fanns alltså inte under större delen av 

Engelbertssons undersökning.71 Detta borde vara en faktor som spelar in på arbetsmiljön. I 

och med att man inför en lag som företagen är skyldiga att rätta sig efter (gruvorna bara till 

viss del) så, även om arbetarskyddet säkerligen hade sina barnsjukdomar i början, kan man 

väl utgå från att arbetarskyddet inte försämrades. Skulle man göra en liknande undersökning i 

dagens gruvindustri skulle förmodligen antalet dödsfall ha krympt ytterligare. Detta kanske 

                                                 
70 Engelbertsson, B., 1987, sid. 232-233. 
71 de Kazinczy, F., 1996b, sid. 7-33. 
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man, även om många olycksfall där maskiner var inblandade i industrialiseringens tidigare 

skeden, har just industrialiseringen och utvecklingen att tacka för. Kom ihåg det Naucler 

skrev 1702 om faran i att bara ta sig till sitt arbete, d.v.s. att ta sig ner i gruvan. Antingen 

klättrade man ner på stegar och i berget uthuggna trappor eller så hängde man i en tunna och 

lät sig sänkas ner i underjorden och de riktigt våghalsiga gruvdrängarna rände lina.72 Under 

tiden för denna undersökning förekom två dödsfall till följd av upp- eller nedstigning i gru-

van, och även om det här inte finns belägg för detta vågar jag nog tro att olycksfallen med 

dödlig utgång i dagens svenska gruvindustri nästan aldrig har att göra med ned- eller upp-

stigning ur gruvan. 

 

5.4 Fortsättningen 
 
Att fortsätta forska inom detta område skulle inte vara några som helst problem. Under resans 

gång har otaliga nya idéer om intressanta infallsvinklar kommit upp. Dels skulle det självklart 

vara intressant att jämföra detta resultat mot resultat från andra år i gruvans historia eller 

andra liknande industrier.  

 

En annan sak som skulle vara mycket intressant att forska om är hur familjerna till de som 

blev långtidssjukskrivna eller omkomna klarade sig. Viss ersättning utgick ju till de sjuk-

skrivna och livförsäkringar fanns också, men ändå. Man kan utgå från att många av de gifta 

gruvarbetarna hade en viss form av jordbruk vid sidan av sitt arbete i gruvan. Hur gick det för 

frun och barnen när mannen avled i arbetet och hushållet skulle skötas av en ensamstående 

änka. Detta är något som skulle kännas mycket intressant att titta närmare på. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
72 Naucler, O., 1941, sid. 22-23. 
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6. Sammanfattning 
 
Denna uppsats har koncentrerats till att undersöka och kartlägga de olyckor som förekom i 

och kring Falu koppargruva under åren 1906-1915. Totalt har 387 st anmälda olycksfall un-

dersökts. Olycksfallen har skilt sig åt på en mängd olika sätt. De olika faktorer som har lyfts 

fram i denna uppsats är hur lång den efterföljande sjukskrivningen blev, vilka yrken som fö-

rekom mest frekvent i olycksstatistiken, vilken typ av skador som förekom, vilka kroppsdelar 

som var vanligast att skada samt hur olyckorna gått till. I undersökningen presenteras även de 

dödsfall som förekommit var för sig. Även de åtgärder som företaget vidtog för att förhindra 

framtida olyckor kommer fram. 

 

Att gruvarbete var och fortfarande är farligt är en sanning som fortfarande går att uttala med 

relativt stor säkerhet. Även om antalet sjukskrivningar i de flesta fall var 20 dagar eller kor-

tare så förekommer det även en hel del olyckor med längre sjukskrivning. Den längsta sjuk-

skrivningen var hela 101 dagar lång. 

 

När det gäller farliga yrken så är titeln gruvarbetare helt klart mest frekvent använd i an-

mälningarna om olycksfall. Även lastare, skrädare, borrare och krossverksarbetare var täm-

ligen riskabla yrken att ha vid gruvan. 

 

Skadornas karaktär skiftade mycket. De flesta skador beskrivs dock som krosskador eller 

kontusioner. Misstankar finns dock om att begreppet kontusion används flitigare än vad som 

egentligen kanske skulle vara fallet. Även sårskador och ögonskador tillhör de vanligare ty-

perna av skador. 

 

I frågan om vilken kroppsdel som skadades oftast så blir svaret händer. Handskadorna har stor 

majoritet när det gäller vilken kroppsdel som skadades oftast. Sedan följer ben- och fotskador 

som dock är ganska långt efter. Noterbart här är att ögonskadorna är så pass vanligt före-

kommande bland skrädarna, och därför har relativt många anmälningar. 

 

Fallande stenar tillsammans med maskin och verktygsrelaterade skador är vanligast när det 

gäller olycksfallsbeskrivningar. Klämskador och fallolyckor förekommer även de relativt fre-

kvent. Detta tyder än en gång på att det var arbetet i underjorden som var det mest riskabla 

och ju tidigare i produktionskedjan arbetaren finns, desto mer riskabelt var arbetet. 
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När det gäller de dödsfall som förekommit i gruvan för den undersökta tiden rör sig detta om 

två fallolyckor, en olycka med elektricitet samt en olycka där arbetaren avlidit under efter-

vården av ett skrubbsår. Att fallolyckorna står för de flesta dödsfallen är inte speciellt under-

ligt då man redan på 1700-talet belyste faran med att ta sig upp och ner ur gruvan, då risken 

för fall var som störst. 

 

Företaget har genomfört nio stycken åtgärder för att förhindra olyckor i framtiden. Det är 

framförallt två typer av skyddande åtgärder som framkommer i materialet. Den ena handlar 

helt enkelt om att företaget uppmanar till större försiktighet under arbetsmoment som kan 

anses vara särskilt farliga. Den andra typen av åtgärder handlar om att installera olika skydds-

anordningar vid de maskiner som ofta förekommer i olycksfallsbeskrivningarna. 

 

Slutligen kan tilläggas att arbetarskyddet inom industrin, och i detta fall gruvindustrin, vid 

1900-talets början var ganska nytt. Med denna uppsats som grund och detta påstående i bak-

huvudet går det dock inte att säga om Falu koppargruva var långt framme i arbetarskyddsar-

betet eller inte. Det som dock går att säga är att de var medvetna om att arbetet i och kring 

gruvan var riskabelt och därför i viss mån arbetade för att förbättra säkerheten och arbets-

miljön. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Skadades yrke73 
 
1906 
 
Skrädare Gruvarb. Förman Borrare Skjutare Krossverksarb. 
4 15 1 5 2 4  
 
Lastare 
1 
 
1907 
 
Borrare Skrädare Lastare Gruvarb. Pumpvaktare Förman  
8 10 10 10 1 1 
 
Krossverksarb. Skjutare 
1  1 
 
1908 
 
Skrädare Skjutare Gruvarb. Lastare Krossare Pumpvaktare 
7 1 17 7 2 1 
 
Borrare 
6 
 
1909 
 
Borrare Lastare Pumpvaktare Gruvarb. Skrädare Snickare Timmerman 
2 3 1 11 5 1 1 
 
Skjutare Krossare Verkstadsarb. Rödfärgsarb. 
2 2 1  1   
 
1910 
 
Lastare Stavundantagare Borrare Gjutare Pumpvaktare Gruvarb. 
5 1  5 1 2 9 
 
Stabbläggare Rödfärgsarb. Krossare Sågare Träarb. Snickare Skrädare 
1 1 4 1 1 2 1 
 
Smed 
1 

                                                 
73 Förteckning öfver inträffade olycksfall vid Falu grufva 1.1 1906 – 17.3 1915, Storas arkiv, Arkivcentrum 
Dalarna och Anmälan om olycksfall i arbetet 1915, Storas arkiv, Arkivcentrum Dalarna 
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1911 
 
Lastare Skrädare Gruvarb. Spelstyrare Plåtslagare Reparatör  
7 3 9 1 1 2 
 
Pumpvaktare Rödfärgsarb. Körkarl Sågarb. Snickare Krossare Borrare 
2 3 1 1 2 1 1 
 
1912 
 
Plåtslagare Sågare Borrare Lastare Krossarb. Pumpvaktare Stenhuggare 
1 1 1 3 1 4 1 
 
Gruvarb. Förman Reparatör Spelstyrare Sågarb. 
19 1 1 1 1 
 
1913 
 
Gruvarb. Div. arb. Rödfärgsarb. Pumpvakt Hyttarb. Reparatör Borrare 
18 1 1 2 1 1 1 
 
Skrädare Lastare Krossare Svarvare 
2 1 1 1 
 
1914 
 
Gruvarb. Sågarb. Träarb. Reparatör Skrädare Krossare Hyttarb. 
27 4 4 1 2 2 3 
 
Div. arb. Rödfärgsarb. Fabriksarb. 
1 1 4 
 
1915 
 
Gruvarb. Fabriksarb. Gjutare Sågarb. Borrare Hyttarb. Lastare 
33 5 1 4 1 1 2 
 
Körkarl Skrädare Krossare Rödfärgsarb. Murare Pumpvaktare 
1 3 3 3 1 1 
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Bilaga 2: Skadans art74 
 
1906 
 
Vrickningar Krosskador Kontusioner Benbrott Sårskada Ögonskador 
2 14 13 1 1 2 
 
1907 
 
Kontusioner Sårskada Sträckning Krosskada Benbrott Ögonskador 
20 3 3 10 1 5 
 
1908 
 
Krosskada Benbrott Allmän värk Sträckning Sårskada Kontusioner 
12 2 2 2 5 4 
 
Vrickningar Döden Ögonskada 
1 1 3 
 
1909 
 
Ögonskada Krosskada Sårskada Kontusioner Sträckning Ur led Benbrott 
2 8 10 6 1 1 1 
 
Sträckning 
1 
 
1910 
 
Kontusioner Sårskada Krosskada Brännskada Sträckning Ögonskada Allmän värk 
12 5 13 1 2 2 1 
 
1911 
 
Sträckning Kontusioner Ögonskada Krosskada Brännskada Sårskada Allmän värk 
3 14 3 5 1 7 1 
 
Ur led Benbrott 
1 1 
 
1912 
 
Krosskada Kontusioner Ögonskada Sårskada Benbrott Brännskada Ur led 
16 7 4 4 2 1 1 
 
 

                                                 
74 Förteckning öfver inträffade olycksfall vid Falu grufva 1.1 1906 – 17.3 1915, Storas arkiv, Arkivcentrum 
Dalarna och Anmälan om olycksfall i arbetet 1915, Storas arkiv, Arkivcentrum Dalarna 

 40



1913 
 
Krosskada Kontusioner Benbrott Sårskada Dödsfall Brännskada Ur led 
8 8 1 6 1 1 1 
1914 
 
Krosskada Kontusioner Ur led Brännskada Ögonskada Sårskada Benbrott 
18 11 4 1 2 10 1 
 
1915 
 
Kontusioner Krosskada Brännskada Ögonskada Sårskada Ur led Benbrott 
19 26 3 1 3 3 2 
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Bilaga 3: Skadad kroppsdel75 
 
1906 
 
Hand Rygg Ben Fot Torso Öga Arm 
17 2 2 6 3 2 1 
 
1907 
 
Rygg Öga Hand Fot Ben Torso Huvud 
3 7 13 4 6 3 1 
 
Arm 
5 
 
1908 
 
Hand Ben Rygg Fot Torso Öga Ben 
14 5 4 6 3 3 1 
 
1909 
 
Öga Hand Fot Rygg Torso Ben Arm 
2 16 2 3 3 3 1 
 
1910 
 
Ben Fot Hand Rygg Öga Huvud Torso 
10 14 15 1 2 1 1 
 
1911 
 
Rygg Öga Ben Fot Hand Huvud Arm 
5 4 4 8 11 2 2 
 
Torso 
1 
 
1912 
 
Hand Fot Öga Ben Arm Huvud 
16 6 5 4 3 1 
 
 
 
 
 

                                                 
75 Förteckning öfver inträffade olycksfall vid Falu grufva 1.1 1906 – 17.3 1915, Storas arkiv, Arkivcentrum 
Dalarna och Anmälan om olycksfall i arbetet 1915, Storas arkiv, Arkivcentrum Dalarna 
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1913 
 
Huvud Öga Hand Ben Fot Torso Arm 
2 1 9 4 5 2 2 
 
Rygg 
2 
 
1914 
 
Hand Fot Huvud Rygg Torso Öga Ben 
20 10 3 4 2 2 9 
 
Arm 
1 
 
1915 
 
Fot Hand Arm Rygg Ben Öga Torso 
11 26 5 2 6 1 3 
 
Huvud 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 43



Bilaga 4: Olycksfallsbeskrivningar76 
 
1906 
 
Fallolyckor Klämolyckor Stenfall Maskin/verktyg Övrigt I.U. 
3 9 9 7  1 1 
 
Miljö/bearbetning 
2 
 
1907 
 
Fallolyckor Miljö/bearbetning Maskin/verktyg Stenfall  
6 7  5  9 
 
Klämolyckor Övrigt 
9 6  
 
1908 
 
Fallolyckor Miljö/bearbetning Maskin/verktyg Stenfall  
5 5  3  14 
 
Klämolyckor Övrigt 
4 5   
 
1909 
 
Fallolyckor Miljö/bearbetning Maskin/verktyg Stenfall 
2 4  8  3 
 
Klämolyckor Övrigt 
6 7    
 
1910 
 
Fallolyckor Miljö/bearbetning Maskin/verktyg Stenfall 
2 3  9  10 
 
Klämolyckor Övrigt 
7 5 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Förteckning öfver inträffade olycksfall vid Falu grufva 1.1 1906 – 17.3 1915, Storas arkiv, Arkivcentrum 
Dalarna och Anmälan om olycksfall i arbetet 1915, Storas arkiv, Arkivcentrum Dalarna 
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 45

1911 
 
Fallolyckor Miljö/bearbetning Maskin/verktyg Stenfall 
5 4  10  8 
 
Klämolyckor Övrigt 
2 6 
 
1912 
 
Fallolyckor Miljö/bearbetning Maskin/verktyg Stenfall 
2 4  10  10 
 
Klämolyckor Övrigt 
9 2 
 
1913 
 
Fallolyckor Miljö/bearbetning Maskin/verktyg Stenfall 
7 -  8  6 
 
Klämolyckor Övrigt 
6 2 
 
1914 
 
Fallolyckor Miljö/bearbetning Maskin/verktyg Stenfall 
8 1  17  9 
 
Klämolyckor Övrigt 
8 7 
 
1915 
 
Fallolyckor Miljö/bearbetning Maskin/verktyg Stenfall 
8 1  8  17 
 
Klämolyckor Övrigt 
17 4 
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