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Sammanfattning 

 

 

 

Falu Gruvas hästar har historiskt sett varit av stor betydelse för det dagliga arbetet vid gruvan. 

De användes ovan jord för transport av bland annat ved och malm, men även för att driva de 

många hästvindar som från och med 1540-talet användes för uppfordring samt för att pumpa 

upp grundvatten ur gruvan. Mellan 1697 och 1815 arbetade även hästar under jord med att driva 

hästvindar samt frakta malm. Dessa hästar hissades till en början ned i gruvan genom schakten 

dagligen, men fick sedan bo nere i gruvan där de kom att tillbringa merparten av sina liv. 

Uppsatsen ger en bred bild av flertalet aspekter av hästarnas liv, med fokus på tiden 1540 till 

1815 då hästarna var som viktigast för att hålla igång gruvdriften. Trots hästarnas framstående 

roll i gruvans historia har de aldrig haft någon framträdande roll i historieskrivningen. Denna 

uppsats syftar till att skildra Falu Gruvas historia med hästen i fokus.  

 

Nyckelord: Häst, arbetshäst, hästvind, hästvinda, hästvandring, gruvhäst, Falu Gruva, Falu 

Koppargruva, Stora Kopparbergs Gruva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

 

Falu mine horses have historically been of great importance for the daily work at the mine. 

They were used above ground for the transportation of for example wood and ore, but also to 

power the many horse capstans that were used for hoisting and for pumping groundwater out 

of the mine. Between 1697 and 1815 horses began to work underground as well, with running 

horse capstans and with transportation. At first, these horses were lowered to the bottom of the 

mine every day, but later they came to live below ground. This study gives a broad picture of 

several aspects of the horse's life, focusing on the period from 1540 to 1815, when the horses 

were very important to the mine. Despite the horses' prominent role in the mine's history, they 

have never fully been portrayed in historiography. This study aims to do that.  

 

Key words: Horse, work horse, draught horse, horse capstan, horse whim, mining horse, 

Falun mine, Falu Copper Mine, Stora Kopparberg mine.  
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Förklaringar till gruv- och hästtermer 

 

 

Hästvind: Anordning driven av hästar. Användes bland annat till uppfordring eller till att driva 

andra maskiner.1 Vidare förklaring, se sid. 19–21.  

Stora Stöten: Se sid. 16.  

Bröstvind: Konstruktion liknande hästvind, driven med mankraft.  

Stöt: Gruvöppning. 

Ort: Gruvgång/gruvtunnel. (Många av orterna har namn som är relaterade till hästar, till 

exempel Hästbotarorten och Stallorten.)2 

Sänkning: Nivåsänkning i gruvan, dvs man arbetar sig nedåt i ett vertikalt gruvschakt snarare 

än framåt i en ort.  

Sula: Gruvans golv. 

Botten: Plan/nivå i gruvan.  

Arbetsrum: Större utrymme/rum nere i gruvan. 

Schakt: Lodrät gång som går från markplan ned i gruvan. Används b.la. till uppfordring och 

väderväxling.   

Gråberg: Ofyndigt bergmaterial som inte innehåller malm.  

Bergsfrälse: ”Skattefrihet som förr tillkom bergsmän vid svenska gruvor för deras gårdar.”3 

Kallblod: Häst av grövre typ. Arbetshäst.   

Mocka: Göra rent i stallets spilta/box.  

Verkning: Hovvård. Borttagning av överflödigt hovmaterial.   

                                                           
1 Hästvandring. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hästvandring 
(Hämtad 2017-04-02). 
2 Erik Geisler. Charta öfver Stora Kopparbergs Grufva. 1750. Kartnr. D-105. Stora Enso AB:s arkiv, Arkivcentrum 
Dalarna. 
3 Bergfrälse. Nationalencyklopedin.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bergsfrälse (Hämtad 
2017-05-04). 
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Raspning: Puts av hovarna.  

Valack: Kastrerad hingst. 

Däckel: ”Den del av hästens sele som vilar bakom manken. Den består av två däckelputor och 

mellan dem en däckelbåge.”4 

Loksele: En särskild typ av sele som är vanlig hos arbetshästar.  

Nosgrimma: Del av hästens träns/huvudlag. Spänns runt nosen.  

Bett: Den del av tränset eller huvudlaget som ligger i hästens mun för att förenkla styrning av 

hästen. Tömmarna eller tyglarna är fästa i bettet. Bett består av metall.  

Skaklar: De stänger som är fästa vid hästens sele samt en draganordning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Däckel. Nationalencyklopedin.  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/däckel-(utrustning) 
(Hämtad 2017-03-27). 
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1. Inledning 

 

 

Nere i Falu Gruva ligger fortfarande gruvans karaktäristiska lukt i luften och järnoxid färgar 

både väggar och tak i en gulaktig rostfärg. När man befinner sig i denna atmosfär är det lätt att 

kastas tillbaka till den tid då gruvan ännu var i drift, med sina brinnande eldar, knarrande 

hästvindar samt otaliga gruvdrängar i arbete där både häst och människa var tvungna att treva 

sig fram i gångarna, på hala smala stigar, ömsom lutande brant uppför -och nedför. När 

lamporna släcks nere i gruvan blir mörkret så kompakt och omslutande att man frågar sig hur 

arbetarna kan ha reagerat om gruvblossen plötsligt slocknade. I denna krävande miljö arbetade 

ett antal hästar dagligen.  

Gruvbrytningen vid Falu Gruva startade redan under medeltiden och pågick ända fram till 

1992.5 Under lång tid arbetade mängder av hästar i- och i anslutning till gruvan, både för att 

driva de hästvindar som från och med 1540-talet användes för uppfordring av malm i gruvan 

samt till annat arbete såsom malmtransporter från gruvan till hyttorna. Hästarna gjorde sin entré 

i arbetet under jord då den första underjordiska hästvinden infördes 1697. Till en början firades 

hästarna dagligen ner i gruvan, men för att förenkla denna krävande procedur anlades hästvägar 

i gruvan så de kunde ledas ner. Allt eftersom hästvindarna i gruvan blev fler blev det enklare 

att i stället låta hästarna bo i särskilda stall under jord. Det förekom att hästar förolyckades i 

gruvan6, men de förefaller huvudsakligen ha varit relativt välmående och välskötta, och 1784 

inrättades till och med ett hästlassarett i anslutning till gruvan.7  

För att få en uppfattning om miljön nere i gruvan och en glimt av hur hästarnas arbetsvillkor 

har sett ut krävdes ett besök i gruvan som än idag är öppen för besökare. För att nå gruvans 

underjordiska delar måste man ta sig ned till Stora Stötens botten för att sedan bege sig vidare 

ned i gruvans vindlande gångar, vars jämna runda form och ännu sotfärgade tak vittnar om 

forna tiders arbetsmetoder. Det var onekligen en påfrestande miljö som hästarna vistades i, 

                                                           
5 Sven Rydberg. 1000 år vid Stora Kopparberget. Stockholm: Gullers International, 1979. 
6 Sten Lindroth. Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kopparberget intill 1800-talets början. Uppsala: 
Almquist & Wiksell, 1955. 
Rydberg, Sven. Arbetsmetoder och arbetsvillkor i Falu Gruva under äldre tid. Anteckningar från föredrag hållet 
av författaren vid bergshistoriska utskottets höstmöte i Falun 1971. Arkivcentrum Dalarna.  
7 Johan Pontén. Från kronobarberare till företagsläkare: bergslagsfolk och gruvläkare i Falun genom fyra sekler. 

Örebro, 1973. 
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vilket ställde såväl fysiska som psykiska krav på dem. Ett av de stora schakten i gruvan finns 

ännu kvar att se, där hästar hissats både upp, men främst ned, till sina underjordiska stall och 

till arbetet med att dra malmkärror och driva de hästvindar som fick jobba på högvarv för att 

driva de anordningar som pumpade upp grundvattnet som ständigt hotade att fylla upp gruvans 

nedre delar. Arbetet i gruvan var således starkt beroende av hästar för att fungera. 

Trots att hästarna var så pass viktiga har de hamnat i skymundan i historieskrivningen. Det finns 

ingen tidigare ingående forskning om svenska gruvhästar. Genom att studera efterlämningar, 

konst, reseskildringar samt arkivmaterial från Falu Gruva tillsammans med äldre och nyare 

litteratur och forskning om gruvans allmänna historia, har hästarnas betydelse samt deras arbete 

och vardag under tiden 1540 till 1815 kunnat lyftas fram. Detta var en tid då hästarna var oerhört 

betydelsefulla för att hålla gruvdriften igång. Samspelet mellan häst och människa har även 

studerats med hjälp av relevant forskning inom detta ämne. I denna uppsats är hästarna 

centralgestalter i en del av historien som traditionellt haft sitt fokus på annat.  
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1.1 Syfte, frågeställningar, avgränsningar 

 

 

 

Syftet med denna uppsats är främst att skildra hästarnas liv och arbete vid Falu Gruva. För att 

få en så komplett bild som möjligt av dessa arbetande djur har det varit viktigt att inkludera alla 

aspekter av deras liv, såsom levnadsförhållanden och arbetsuppgifter både ovan och under jord. 

Detta innefattar även skötsel och omvårdnad. För att ge en helhetsbild av de krav som ställdes 

på hästarna samt hur deras hälsa och välmående påverkades av arbetet i och omkring gruvan, 

kommer även den tekniska utrustningen som användes i anslutning till hästarna att beskrivas. 

Vidare kommer denna uppsats att belysa varför hästarna använts vid gruvan och hur de klarade 

av detta uppdrag. Det är även väsentligt att beskriva den kontext som hästarna befann sig i för 

att få en översiktlig bild av denna tids rådande förhållanden. 

Relationen mellan häst och människa kommer att vara en av uppsatsens beröringspunkter, då 

hästen haft ett så pass nära samarbete med människan vid Falu Gruva. Hästar har i sin roll som 

både arbetsredskap och transportmedel varit oumbärliga för människan under väldigt lång tid. 

Dock har hästarna använts för människans egna syften utan att någon större hänsyn tagits till 

hästarnas intressen. Uppsatsen kommer även att redogöra för hästarnas fysiska och psykiska 

förutsättningar för gruvarbete. 

Tidsperioden som har undersökts sträcker sig från 1540-talet, då den så viktiga hästvinden 

började användas ovan jord, fram till tiden omkring 1815, då man slutade använda gruvhästar 

under jord. Denna tidsperiod lämpar sig väl som avgränsning då detta var en del av gruvans 

historia då hästarnas betydelse för gruvdriften utökades samt förändrades. De frågeställningar 

uppsatsen kommer att utgå från för att beskriva hästarnas situation vid gruvan är: 

 

1. Vilka arbetsuppgifter hade hästarna i arbetet vid Falu Gruva? 

2. Hur påverkades hästarna av arbetet under jord? 

3. Hur såg interaktionen mellan människa och häst ut?  
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I denna uppsats kommer fokus att ligga på hästarna, som har spelat en oerhört betydande roll i 

människans historia, men är förvånansvärt underrepresenterade i historieskrivningen. Hästarna 

kommer, i egenskap av historiska aktörer, att vara medelpunkten istället för att vara diffusa 

bifigurer i periferin, vilket är det vanliga inom historieskrivning. Huvudmålet med denna 

uppsats är följaktligen att integrera hästarna som en självklar del i arbetarhistorien och denna 

uppsats tillför förhoppningsvis en saknad pusselbit i Falu Gruvas historia. 
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1.2 Material och metod 

 

 

Det finns en del samtida skildringar av Falu Gruva. Det beskrivande källmaterial som finns att 

tillgå som berör hästar är främst kortare stycken ur reseskildringar. Vidare finns även 

bildmaterial i form av samtida konst. Även fysiska lämningar som fungerar som källor finns 

bevarade såsom själva gruvan samt en sele. Tack vare den goda tillgången på adekvat 

arkivmaterial som finns bevarat samt den omfattande forskning som bedrivits inom området 

råder det ingen brist på litteratur som redogör för gruvans allmänna historia, men det finns en 

lucka att fylla vad gäller hästarna vid gruvan.  

Det ligger ett gediget arbete bakom att läsa igenom mängder av den litteratur som finns skriven 

om Falu Gruvas historia för att eventuellt finna något stycke som berör hästar. Hästarna vid 

Falu Gruva har följts genom historien där de har dykt upp i källorna och litteraturen, och de 

uppgifter som framkommit har sedan satts in i sin kontext och kompletterats med övriga fakta. 

De källor som finns i form av arkivmaterial har även värderats och tolkats. Dessa källor består 

mest av tekniska koncisa fakta, det vill säga väldigt och kort saklig information.   

Även om detta är en historisk uppsats så har interaktionen och samspelet mellan häst och 

människa varit detsamma förr som nu trots eventuella variationer i metoder att uppnå detta. 

Varken källorna eller litteraturen säger något, eller åtminstone ytterst lite om vad som skett i 

detta möte. På så vis har den forskning som berör detta ämne som tas upp i forsknings- och 

teoriavsnittet på ett sätt fungerat som primärkällor till förståelse för hästarna.  

 

1.2.1 Gruvmuseet Falun  

För att kunna skildra gruvans hästar var det nödvändigt att besöka gruvan för att till fullo kunna 

sätta sig in i deras faktiska arbetsmiljö. Med hjälp av antikvarierna Lena Grönlund Myrberg 

och Gunilla Hedenblad på Gruvmuseet i Falun blev detta besök väldigt givande. Vid besöket 

nere i gruvan gavs en inblick i hur pass stora gruvgångarna, schakten och arbetsrummen är.  Det 

var även viktigt att se de vägar som häst och människa färdats på och hur gångarna är 

konstruerade för att leda bort- samt stänga ute rök. Dessvärre kan man inte längre besöka något 

av de gamla stallen nere i gruvan på grund av rasrisk och att gruvans nedersta delar fyllts upp 

med grundvatten.  
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På Gruvmuseet i Falun finns delar av en sele som använts till ned- och upphissning, vilken 

undersöktes och dokumenterades. Selen i fråga är dessvärre väldigt illa åtgången och heller inte 

hopmonterad, men gav ändå en inblick i hur den blivit tillverkad, dess storlek och hur den kan 

ha sett ut. Lyckligtvis har Sala Silvergruva museum en komplett sele i betydligt bättre skick i 

sin ägo och Joachim Nordlund, museiansvarig på Sala Silvergruva museum tillhandahöll ett 

fotografi samt en beskrivning av denna. Med hjälp av fotografier på Falu Gruvas sele samt 

fotografiet från Sala Silvergruvas museum kunde hobbykonstnären Ann-Charlotte Karlsson 

frambringa en illustration av hur selen bör ha sett ut när den låg på hästen (se fig. 4, sid. 29). 

Måtten på de båda selarna fungerade även som utgångspunkt för att få ett begrepp om 

gruvhästarnas storlek. Ett antal hästar i varierande storlek mättes och jämfördes med selarnas 

mått för att kontrollera vilken ungefärlig storlek hästarna som hissades i dessa kan ha haft. 

Resultatet av dessa mätningar presenteras längre fram i uppsatsen.  

I Gruvmuseets egna bibliotek finns även mycket litteratur disponibel som annars är väldigt 

svårtillgänglig, vilken jag kunde ta del av.  Vid besöket på Gruvmuseet träffade jag även Marie 

Lennestig, föreståndare för Mentalvårdsmuseet i Säter, författare till artikeln ”Gruvhospitalet 

vid Falu Gruva” och även insatt i veterinärinrättningen vid Falu Gruva.  Marie gav mycket 

relevant information samt vägledning angående uppsatsens avsnitt om veterinärinrättningen vid 

Falu Gruva.  

 

1.2.2 Reseskildringar 

Gruvan har lockat åtskilliga besökare, vilket har resulterat i ovärderliga reseskildringar. Dessa 

frångår den, många gånger kliniska, tekniska bild som den historiska litteraturen som berör Falu 

Gruva ofta återger och de har, tillsammans med den samtida konsten bidragit med att ge en helt 

unik inblick i vardagen och förhållandena nere i gruvan. Ett flertal reseskildringar återfinns i 

historikern Carl Sahlins Stora Kopparberg och Falu stad i reseskildringar8 från 1897. Denna 

bok innehåller en sammanställning av reseskildringar skrivna av olika personer som vid 

varierande tillfällen besökt Falu Gruva och sedan nedtecknat sina upplevelser. Dessa berättelser 

sträcker sig från 1635 fram till 1887 och här har mycket information inhämtats rörande 

arbetsmiljö, arbetsmetoder, teknik, hästarnas skötsel, upp- och nedhissning med mera. Denna 

bok har varit en viktig källa till att få en övergripande bild av hur arbetet i gruvan verkligen har 

                                                           
8 Carl Sahlin. Stora Kopparberget och Falu stad i reseskildringar: utdrag ur äldre och nyare tryckta källor. Falun, 
1897.  
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gått till, och även om skildringarna stundtals i vissa partier säkerligen är en aning utmålande så 

bedömer jag källvärdet vara högt för just mina syften då det är samtida beskrivningar gjorda av 

människor som verkligen besökt gruvan och nedtecknat vad de upplevt. I samma kategori 

hamnar även Carl von Linnés Bergslagsresan9 från 1734. Linné beskriver utförligt hästarnas 

förhållanden nere i gruvan, både teknik såsom vagnar och hästvindar men även arbetsmiljö, 

tillsyn och levnadsförhållanden. Dessa skildringar har varit ytterst värdefulla för att kunna 

återge en tydlig bild av hur hästarna hade det nere i gruvan.  

 

1.2.3 Samtida konst 

Konst, såsom målningar, skisser och kopparstick har fungerat som en god källa till kunskap i 

denna uppsats. Det finns en del illustrationer att tillgå som visar det dagliga arbetet i- och 

omkring gruvan. Den konstnär som producerat flest målningar som varit av betydelse för 

uppsatsen är Pehr Hilleström d.ä. (1732–1816) som bland annat skildrat svenska bruksmiljöer, 

däribland Falu Gruva.10 På hans målningar kan man tydligt utskilja både hästarnas storlek, 

utrustning samt den teknik de arbetade med och målningarna i fråga föreställer arbete under 

jord. Det faktum att han själv besökte gruvan gör att han har kunnat återge både arbetet och 

miljön nere i gruvan. Vidare har konstnären J.F. Martin (1755–1816) illustrerat Stora Stöten 

med sina hästvägar. Även de avancerade och detaljerade gruvkartor som började tillverkas 1629 

innehöll en del illustrationer, bland annat av en hästvind ovan jord i 1683 års gruvkarta.11 På 

dessa illustrationer kan man se hur den tekniska utrustningen var konstruerad samt hur hästarnas 

utrustning såg ut.  

 

1.2.4 Stora Enso AB:s arkiv, Arkivcentrum Dalarna 

Det är ett betydande omfång på det källmaterial som finns bevarat från Falu Gruvas historia 

och stora delar av detta finns i Stora Enso AB:s arkiv som förvaras på Arkivcentrum Dalarna.  

                                                           
9 Carl von Linné. Linneś Dalaresa jämte utlandsresan och bergslagsresan med utförlig kommentar. Stockholm: 
Hugo Gebers Förlag, 1953 efter 1734 års utgåva. 
10 Pehr Hilleström. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pehr-hilleström 
(Hämtad 2017-03-18). 
11 Hans Ranie. 1683 års charta öfver Stora Kopparbergs gruva [illustration]. 1683. Kartnr. D-103, Stora Enso 
AB:sarkiv, Arkivcentrum Dalarna.  
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Det källmaterial som berör hästarna är främst räkningar för körningar nere i gruvan samt ovan 

jord från sent 1600-tal fram till mitten av 1800-talet. Bland det material som den kunniga 

personalen på arkivet tog fram sållades sedan relevanta partier ut. Källmaterialet har tytts, 

tolkats och satts in i rätt sammanhang. I arkivet finner man även de gruvkartor som nämns i 

föregående avsnitt. Gruvkartorna innehåller mängder av information, däribland hästvindarnas 

placering, både ovan och under jord, samt var stall och schakt fanns. Jag vill rikta ett tack till 

Björn Pierrou på Arkivcentrum Dalarna som bistått med hjälp i både stort som smått.  

 

1.2.5 Hästarnas psykologi och fysiologi 

Det har varit viktigt att kunna redogöra för hästarnas natur, hur de fungerar både mentalt och 

fysiskt. 1700-talets syn på hästarnas fysiologi samt veterinärvården såg markant annorlunda ut 

jämfört med idag. För att få en inblick i denna tids veterinärvård samt hur man såg på hästens 

anatomi och skötsel har 1700-talsveterinären Peter Hernquists handskrifter, som sammanställts 

i två böcker av Ivar Dyrendahl, varit till stor hjälp.12  

För att få en förståelse för hur hästarna kunnat klara av arbetet nere i gruvan är det som tidigare 

nämnts viktigt att förstå deras natur. För att kunna göra detta har forskning som behandlar detta 

ämne använts.13 Även min egen långa erfarenhet av- samt kunskap om hästar har varit 

användbar när det gäller att tolka källorna och litteraturen samt för att förstå relevansen av hur 

både hästens natur och utrustning haft inverkan på hur den klarat av sina arbetsuppgifter. Man 

kan säga att hästvärlden har ett eget språk som är viktigt att förstå för att till fullo komma in i 

denna. Detta är något som både inkluderar och exkluderar, och jag hoppas med denna uppsats 

kunna inkludera fler i hästvärlden.  

 

                                                           
12 Peter Hernquist och Ivar Dyrendahl. Peter Hernquists Husdjurslära. Stockholm: Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien, 1994. Peter Hernquist och Ivar Dyrendahl. Peter Hernquists Sjukdomslära-  husdjurens 
inre sjukdomar. Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 1996. 
13 Jonna Bornemark och Ulla Ekström von Essen (red.). Kentauren, Om interaktion mellan häst och människa. 
Huddinge: Södertörns Högskola, 2010. 
Ann Norton Greene. Horses at work:  harnessing power in industrial America. Cambridge  
Massachusetts: Harvard University Press, 2008. 
Jason C. Hribal.” Animal Agency, and Class: Writing the History of Animals from Below”. Human Ecology Review. 
Vol. 14 No.1, (2007). 
Clay McShane och Joel Tarr. The Horse in the City: Living Machines in the Nineteenth Century. Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 2011. 
Sandra Swart. Riding high: Horses, humans and history in South Africa. Chicago: Wits University Press, 2010. 
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1.3 Forskningsläge och teoretiska utgångspunkter 

 

 

1.3.1 Falu Gruvas allmänna historia 

På samtida konst som illustrerar arbetet vid Falu Gruva kan man ofta se hästar i arbete, dock 

finns inte mycket sammanställt skriftligt material att tillgå rörande dem. Det var förvånande att 

bli varse hur lite litteratur som finns tillgänglig som faktiskt berör dessa hästar i någon vidare 

bemärkelse.  Falu Gruvas hästar har aldrig tidigare varit föremål för ingående forskning och det 

finns heller ingen forskning om andra svenska gruvors hästar. Den litteratur som finns inom 

ämnet berör hästarna i Falu Gruva väldigt ytligt, och fokus ligger på annat håll.  För att kunna 

skildra hästarnas villkor vid Falu Gruva är uppsatsen beroende av att beskriva den kontext som 

hästarna befann sig i. Falu Gruva har studerats ingående och på flera nivåer och det finns rikligt 

med forskning inom området. Då Falu Gruvas allmänna historia är väldig utförligt utforskad 

och dokumenterad har det inneburit att litteratur angående denna varit lättillgänglig. Denna 

litteratur har bidragit till att ge en översiktlig bild av gruvan. I samma litteratur finner man även 

ett rikt bildmaterial som legat till grund för de okulära analyserna av hästar, utrustning samt 

teknik.14  

Det verk som särskilt bör omnämnas inom denna kategori av litteratur är idéhistorikern Sten 

Lindroths Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kopparberget intill 1800-talets 

början.15 Detta standardverk behandlar hela Falu Gruvas historia och mycket av dess fakta 

baseras på arkivmaterial, stundtals samma arkivmaterial som påträffades i Stora Enso AB:s 

arkiv på Arkivcentrum Dalarna. Lindroth är även den enda författare som någotsånär ingående 

och utförligt behandlar hästarnas del i gruvarbetet och han beskriver även berörd teknik såsom 

malmkärra och hästvind väldigt grundligt. 

 

 

                                                           
14 Rydberg 1979. Rydberg 1971. Tommy Forss och Mats Stenquist. Stora Stöten. Falun, 1990. Karl-Erik 
Forsslund. Falu Gruva och Stora Kopparbergs bergslag. Stockholm: Åhlén & Åkerlund, 1936. Per Abr. Jonson. 
”Anteckningar ur Falu gruvas och Falu kopparverks historia under det 19:e seklet”. Jernkontorets annaler 1922 
(1922): 279–314. 
15 Lindroth 1955. 

https://www.worldcat.org/title/anteckningar-ur-falu-gruvas-och-falu-kopparverks-historia-under-det-19e-seklet/oclc/939004057&referer=brief_results
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1.3.2 Gruvan som arbetsplats 

Gruvarbete har alltid varit förenat med fara. Risken för ras, bränder, brandrök samt fall- och 

krossolyckor var ett ständigt hot och man räknade med både skador och dödsfall. Falu Gruva 

som arbetsplats behandlas i litteraturen från föregående stycke samt i vissa av källorna, dock 

främst ur de mänskliga arbetarnas perspektiv. Emedan gruvan och arbetet omfattade större 

delen av hästarnas liv har även den berörda tidens veterinärvård samt hästarnas allmänna skötsel 

och omvårdnad varit en central del av undersökningen. Till detta har äldre och nyare litteratur 

och artiklar använts, som alla omfattar varierande specifik kunskap och information som varit 

av vikt för uppsatsen.16  

 

1.3.3 Hästar som arbetare 

Hästar är en grupp som ofta blir förbisedd i historieskrivningen och detta är något som även 

stämmer in på hästarna vid Falu Gruva. De nämns flyktigt och ses sällan som aktörer i historien 

med egen sinneserfarenhet, utan enbart som tekniska redskap. Begreppet aktör är inte helt 

oproblematiskt att använda när det gäller djur, då det syftar på någon som aktivt agerar, handlar 

och kan påverka sin omgivning. I denna uppsats har jag ändå valt att benämna Falu Gruvas 

hästar som aktörer då de mer eller mindre medvetet har kunnat påverka gruvans organisation. 

De har behövt styrning för att utföra sina arbetsuppgifter i gruvan, men det gäller även i stor 

utsträckning mänskliga arbetare. Genom att placera hästarna i historien som aktörer kan man 

upphöja dem från att vara själlösa maskiner till tänkande, kännande varelser som aktivt kunde 

påverka sin omgivning. 

Historiker har generellt underskattat hästarnas inverkan på samhället, både ekonomiskt och 

kulturellt. För att kunna berätta hästarnas historia och visa på deras betydande roll i detta stycke 

av historien är det nödvändigt att tolka det material som finns tillgängligt. För att integrera 

                                                           
16 Pontén 1973. Göran Jönsson och Lars Garmer. ”Veterinärmedicinens vagga i Västergötland”. I 
Medicinhistoria i Västergötland. Christer Ask (red.), 121–130. Skara: Västergötlands Fornminnesförening, 2004. 
Dyrendahl, Sven. ”Från arbetshäst i jordbruk och skogsbruk till sport- och rekreationshäst.” Kungliga Skog- och 
lantbruksakademiens Tidskrift, supplement 20 (1988): 239–269. 
Hans Järta. Underdånig berättelse om Stora Kopparbergs Län. Falun, 1826.  Marie Lennestig. ”Gruvhospitalet 
vid Falu Gruva”. I Dalarna 2007, I sällskap med Linné. Maria Björkroth et al. (red.), 178–197. Falun: Dalarnas 
Fornminnes och Hembygdsförbund, 2007. 
Joseph Guinchard. Sveriges land och folk: historisk-statistisk handbok. Stockholm, 1915. Bertil Boëthius. 
Kopparbergslagen fram till 1570-talets genombrott. Uppsala: Almquist & Wiksell, 1965. Nationalencyklopedin. 
www.ne.se. Hippson. www.hippson.se. Svenska ridsportförbundet. www.ridsport.se.  



13 
 

hästarna som en del av arbetarhistorien måste man skriva hästarnas historia ur ett 

underifrånperspektiv, istället för att se på hästarna ovanifrån, ur exempelvis bergsrådets eller 

kassörens perspektiv, där hästarna antagligen var mer en ekonomisk, tekniska aspekt som 

värderades efter de vinster de producerade.  Historia underifrån innebär i detta fall att man även 

måste inkludera de människor som hade med hästarna att göra, men fokus kommer då att ligga 

på de människor som arbetade nära hästarna, som märkte av deras varierande sinnelag och helt 

enkelt kände dem. Även om hästarna främst sågs som maskiner vid denna tid17 kunde man inte 

undvika att märka att de hade individuella drag, kön, intellektuell förmåga samt nedärvda 

beteenden. De kunde påverka och göra motstånd, och människorna i deras omgivning var 

tvungna att utarbeta olika strategier för att få arbetet med hästarna att fungera. Människorna var 

i viss mån tvungna att rätta sig efter hästarna och på varierande vis anpassa sig efter dem likväl 

som hästarna var tvungna att rätta sig efter människorna. Även om hästarna arbetade hårt för 

människorna var förhållandet dem emellan i viss mån en samexistens. Hästarna hade föga 

troligt överlevt i modern tid om inte människan hade varit beroende av dem. I sin tur bidrog 

hästarna till människans välstånd. Kan då hästar räknas som arbetare och som en del av 

arbetarhistorien? Det borde de, enligt Clay McShane och Joel Tarr som använder sig av 

ovanstående teorier i sin forskning om hästarnas roll i utvecklingen av de framväxande 

storstäderna i 1800-talets Nordamerika.18 Det gör även Jason Hribal, som i sin artikel ”Animal 

Agency, and Class: Writing the History of Animals from Below”, vill befästa djur som en del 

av arbetarklassen.19 I stället för att se på djuren som hjälplösa varelser utan röst, måste man 

istället uppmärksamma att de har en röst, men precis som all annan historia som kommer 

underifrån behöver de hjälp att göra röst denna hörd. 

När man skriver om hästar är det lätt att man projicerar sina egna känslor och sin egen oro på 

dem. Hästar å andra sidan är till stor del likgiltiga inför oss människor, och även om de tolererar 

oss och ibland till och med gillar vissa av oss ligger deras främsta intresse någon annan stans. 

För att då undvika sentimentalitet och antropomorfism i forskningen är det bra att försöka hålla 

hästarna i centrum och se på dem som just aktörer som medverkat i historien och att inte förirra 

sig ifrån faktisk kunskap om hästarnas fysiologi och beteenden. Att det är lätt att projicera egna 

känslor på djuren är något man bör vara medveten om och undvika i största möjliga mån för att 

få ett så korrekt resultat som möjligt i sina analyser. Dessa teorier stöttas av Ann Norton Greene, 

                                                           
17 Hribal 2007. McShane och Tarr 2011. 
18 McShane och Tarr 2011. 
19 Hribal 2007. 
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som forskat om de nordamerikanska draghästarnas historia. Greene påpekar även hur 

annorlunda Nordamerika hade sett ut utan hästar och deras arbetsinsatser och utreder vilken 

påverkan hästarna haft på både liv och arbete och till och med hur man uppfattade världen, 

vilket i hög grad är applicerbart på denna uppsats.20  

Varför just hästar lämpat sig för gruvarbete beror på att de är tämjbara, formbara flockdjur med 

naturliga hierarkier och de finner sig i att bli dominerade av ”starkare” individer.21 För att förstå 

förhållandet mellan djuren och det mänskliga samhället samt vilken påverkan de har på sin 

omgivning måste man, förutom att belysa hästarnas betydelse för den tekniska utvecklingen i 

människans historia, även fokusera på förhållandet mellan människa och häst. Hästen måste ses 

som ett legitimt historiskt objekt som bör ha en given plats i historieskrivningen. Det är då 

viktigt att inte förlora sig i de föreställningar, förväntningar och fördomar man har om det man 

ska undersöka. På grund av detta har jämförelser med andra gruvors hästar undvikits för att 

objektivt kunna se på just Falu Gruvas hästars villkor. Sandra Swart, vars forskningsintresse är 

effekterna av relationen mellan häst och människa utgår från dessa teoretiska utgångspunkter i 

Riding high; Horses, humans and history in South Africa.22  

Hur fungerar då hästens natur i samarbetet med människan? All interaktion mellan häst och 

människa kräver ett samspel dem emellan och detta samspel grundar sig på kroppslig och 

känslomässig erfarenhet. När samspelet är väldigt gott kan man ibland se hur häst och människa 

blir ”ett”.  I mötet mellan häst och människa genereras en tyst kunskap som är svår att artikulera 

och lära ut, utan den är något som måste komma genom praktisk erfarenhet. Antologin 

Kentauren, Om interaktion mellan häst och människa23 bidrar med att ge en bättre kännedom 

om hästens inre och vad det faktiskt innebär att hantera hästar. Boken belyser denna erfarenhet 

och vilken vikt den har för relationen mellan häst och människa, men betonar även hästens natur 

och instinkter samt vikten av att häst och människa kan läsa av varandra för ett tryggt och säkert 

samarbete. Den grundläggande syn man har på hästen spelar i sin tur in i hur man sedan 

interagerar med hästen. Vilket sätt man väljer att dominera hästen präglar sedan relationen 

mellan häst och människa.  

 

                                                           
20 Norton Greene 2008. 
21 Hribal 2007. 
22 Swart 2010.  
23 Bornemark och Ekström von Essen 2010, s. 7. 
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2. Bakgrund  

 

 

2.1 Falu Gruva 

 

Falu Gruva, även kallad Falu Koppargruva eller Stora Kopparbergs Gruva är belägen i Falun, 

mellersta Sverige. Gruvan har väldigt gamla anor, gruvbrytningen startade redan under 

medeltiden och pågick ända fram till 1992. Åtminstone sedan 1200-talet fanns en 

arbetargemenskap och man kunde köpa och sälja andelar i gruvan. Malmbrytningen började 

med ett dagbrott och gruvan drevs av fria bergsmän under insyn av en kunglig fogde. 

Bergsmännen tillhörde sitt samhälles toppskikt, de hade rätt till gruvbrytning vid Stora 

Kopparberg. Bergsmännen släpptes fram i turordning för att bryta kopparmalmen och till sin 

hjälp hade de sina egna pigor och drängar, men även arbetare som lejdes vid behov.24 Var 

bergsman ansvarade för att ta tillvara på sin del av malmen och därför fanns en mängd hyttor i 

gårdarna kring gruvan där kopparmalmen smältes.25 

När tekniken för länshållning (uppumpning av grundvatten) förbättrades på 1570-talet blev det 

möjligt att länspumpa större utrymmen, vilket gjorde att man fick tillgång till bättre 

malmfyndigheter. Allteftersom gruvan utökades kunde även antalet bergsmän som bröt i 

gruvan utökas. Även kronan skulle ha sin del av malmen och erhöll under gruvans historia 

varierande andelar malm från gruvan. 1546 hade kronan rätt till en tiondel och bergsmännen 

skulle stå för alla omkostnader, även hästar och hästvindar. 1607 hade kronan rätt till en 

fjärdedel av all malm från gruvan men däremot skulle kronan då stå för både de gruvdrängar 

och de hästar som behövdes för uppfordring av sin del av malmen ur gruvan.26  

Olika förbättringar i gruvan, bland annat inom uppfordringsteknik ledde till att produktionen 

ökade. I början av 1600-talet skedde brytningen i två stora stötar, som övergick i bottnar, dessa 

bottnar övergick i sin tur till en rad förgreningar.27 Gruvans glansperiod inföll under 1600-talet, 

då stundtals uppemot två tredjedelar av världens koppar kom från Falun.28 Gruvan var således 

                                                           
24 Rydberg 1979. 
25 Forss och Stenquist 1990. 
26 Lindroth 1955.  
27 Rydberg 1979. 
28 Falu Gruva. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/falu-gruva (Hämtad 
2017-02-03). 
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väldigt inkomstbringande och kallades ofta för rikets skattkammare, en skattkammare som hade 

stor betydelse för Sveriges framgångar under stormaktstiden.29  

Stötarna blev gradvis fler. Från början fanns ingen exakt inblick i hur gruvan såg ut, utan man 

visste på ett ungefär vart malmstrecken gick och vart orter och schakt sträckte sig. I takt med 

att gruvan blev allt mer komplicerad ökade behovet av att få en bättre översikt över alla dess 

utrymmen såsom orter, sänkningar, arbetsrum och schakt. Den första gruvkartan framställdes 

1629 och då på ett helt nytt sätt jämfört med äldre kartor som endast bestod av en profilritning, 

(ett tvärsnitt) av gruvan. Falu Gruvas nya kartritare var nämligen lantmätare vilket bidrog till 

att han valde att rita gruvkartor med ett eget blad för varje nivå i gruvan samt utskurna hål i 

kartan som visade vart genomslagen mellan bottnarna fanns. Dessa kartor gjordes i nya 

upplagor allteftersom gruvan förändrades och utökades.30 Då man initialt mer eller mindre 

planlöst bröt gruvan där malmen fanns ledde gruvbrytningen till slut till det stora raset 1687, då 

hela taket mellan stötarna rasade samman och bildade ett enormt hål fyllt av malm, gråberg och 

jord. Arbetet avstannade tillfälligt och gruvan vattenfylldes, men malmen i rasmassorna bröts 

och annat material fraktades bort. Det stora gruvhål som blev kvar efter det tömts kom att kallas 

Stora Stöten.31 

1637 fick gruvan en ny organisation med ett centralt ämbetsverk i Stockholm kallat 

Bergskollegium. Vid gruvan fanns bergmästaren som bestämde över det som rörde gruvans 

drift. Konstmästarna hade hand om gruvans mekaniska anordningar. Vid gruvan fanns även 

Bergsrätten ledd av bergmästaren, och som ”avhandlade ekonomiska och tekniska ärenden men 

också rena brottmål.”32 Det var nu bergsmännens ansvar att bryta- och smälta malmen och 

”varje bergsman ägde brytningsrätt i proportion till de antal gruvandelar han innehade”.33 Vilket 

gruvrum som skulle bearbetas av vem bestämdes genom årlig lottning.34  

Hästar var vid den berörda tiden väldigt vanligt förekommande inom många områden, och det 

var oumbärliga inom många aspekter av samhället. De användes som transportmedel, både som 

rid- och vagnshästar och de användes även inom jord-och skogsbruket. Även till arbetet 

omkring gruvan behövdes en mängd hästar till transport av ved, virke och malm m.m.35 För att 

                                                           
29 Forss och Stenquist 1990. 
30 Rydberg 1979. Forss och Stenquist 1990. 
31 Sahlin 1897. Forss och Stenquist 1990. 
32 Rydberg 1979, s.29. 
33 Rydberg 1979 s.30. 
34 Rydberg 1979. 
35 Rydberg 1979. Sahlin 1897. 
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driva gruvans alla uppfordringsverk, pumpar, malmtransporter i- och ovanför gruvan så krävdes 

det att ett stort antal hästar var verksamma i direkt anslutning till arbetet i Falu Gruva.  

Under 1700-talet minskade gruvans produktion trots ett utökat antal gruvrum, delvis på grund 

av att ett flertal svåra ras förstörde flera av schakten, men produktionen ökade åter då 

brytningstekniken ytterligare förbättrades och arbetet effektiviserades. Under den senare delen 

av 1700-talet minskade tillgången på koppar och man övergick till järnmalmsbrytning. Under 

mitten av 1800-talet blev gruvan privatägd och järnet blev viktigare än kopparn. Slutligen 

övergick produktionen till andra produkter.36  

 

 

2.2 Nere i gruvan 

 

Under 1600-talet gick vindar, hjul och pumpar dygnet runt för att hålla borta grundvattnet som 

ständigt fyllde på nere i gruvan. Gruvan bröts vid denna tid både i öppna stötar samt i arbetsrum 

nere i gruvan. Mellan de olika nivåerna fanns malmbottnar och pelare som gjordes så tunna det 

bara gick, vilket ledde till ras. Dessa ras var ibland erforderliga för att komma åt mer av malmen, 

men att arbeta på detta sätt var väldigt riskfyllt. Förutom risken för ras var arbetet i gruvan 

vådligt då även bränder, rök, stup, nedfallande föremål etc. utgjorde stora risker för dem som 

arbetade där.37   

När gruvan blev djupare framåt mitten av 1600-talet introducerades uppfordringsschakt. Dessa 

schakt gjorde vägen ned i gruvan säkrare samt arbetet lättare och billigare då man slapp bära 

malmen långa sträckor under jord för att sedan vinda upp den från nivå till nivå och arbetet 

kunde nu intensifieras ytterligare. Runt stötarna och schakten fanns olika konstruktioner, som 

förutom att pumpa upp vattnet även uppfordrade malmtunnorna.38  

De som arbetade nere i gruvan kallades för gruvdrängar och de hade varierande arbetsuppgifter 

såsom brytning, frambärning- och lastning av malm etc. Efter att berget brutits skildes malmen 

från gråberg och jord, varpå det bars från brytstället till platsen för uppfordring. Inledningsvis 

bars det fram i olika kärl eller på bårar, senare fraktades det även i skottkärra eller möjligtvis 

                                                           
36 Rydberg 1979. Forss och Stenqvist 1990. 
37 Rydberg 1979. Sahlin 1897. Forss och Stenquist 1990. Lindroth 1955. 
38 Rydberg 1979. Rydberg 1971. Forss och Stenquist 1990. 
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en kärra med fyra hjul som sköts framför gruvdrängen. Materialet hissades sedan upp ur gruvan 

i korgar eller tunnor. För att kunna bryta det hårda berget använde man sig av tillmakning, en 

metod som gick ut på att det hårda berget värmdes upp med eldar så att det blev lättare att bryta. 

Ibland hälldes även vatten på det varma berget så det lättare skulle spricka. Detta arbetssätt 

krävde av förklarliga skäl stora mängder ved, men det kom ändå att användas ända in på 1800-

talets senare hälft, även om krutsprängning gjorde sitt intåg på slutet av 1600-talet.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Rydberg 1979. Sahlin 1897. Forss och Stenquist 1990. Lindroth 1955. 
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3. Hästar vid Falu Gruva 1540–1815 

 

 

I denna del av uppsatsen presenteras empirin i tematiska kapitel med start ovan jord. Hästarnas 

arbetsuppgifter beskrivs. Vidare ges en inblick i deras arbetsvillkor samt hur deras säkerhet 

tillgodosågs på arbetsplatsen. De hästar som arbetade vid gruvan presenteras i ett eget avsnitt 

samt även hur försörjningen av hästar till gruvan gick till. Därefter skildras hästarnas arbete 

under jord. Även här beskrivs deras arbetsuppgifter. Uppsatsen skildrar sedan hur färden ned i 

gruvan gick till, hur hästarna levde under jord, deras säkerhet, skötsel och omvårdnad samt när- 

och varför de slutade arbeta vid gruvan. Resultatet analyseras löpande i texten medan djupare 

analyser och nya frågor som väckts behandlas i den sammanfattande diskussionen.  

 

 

3.1 Hästar ovan jord 

 

 

3.1.1 Hästarnas arbetsuppgifter 

Varje dag, året runt, dag och natt gick Falu Gruvas hästar runt i en cirkel, drivande gruvans 

hästvindar. Hästarnas strävsamma arbete var nödvändigt för att hålla gruvan vattenfri, då 

hästvindarna drev de anordningar som pumpade upp grundvattnet och på så vis höll de nedre 

delarna av gruvan, som annars hade legat under vatten, tillgängliga för brytning. Hästvindarna 

användes även för uppfordring av material från gruvan bestående av malm, jord och gråberg.40  

De första hästvindarna introducerades 1545 eller 1546 för att effektivisera arbetet vid gruvan.41 

Dessa hästvindar brukades till en början enbart ovan jord för uppfordring och vattenlänsning 

och de hade mångdubbel effekt jämfört med tidigare teknik. Under jord användes mindre 

bröstvindar som drevs av gruvdrängar. Hästvindarna konstruerades till största delen av trä. 

Vissa hästvindar var permanenta anordningar, medan andra flyttades runt beroende på var de 

behövdes. Linorna bestod av både hamplinor och järnkedjor, men de som användes mest var 

                                                           
40 Rydberg 1971. Sahlin 1897. Forss och Stenquist 1990. Lindroth 1955. 
41 Lindroth 1955, s. 107. 
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läderlinorna, bland annat på grund av deras motståndskraft mot svavelsyra och vitriolvatten. 

Dessa var dock väldigt dyra och tidskrävande att tillverka.42 Hästarna gick antingen ensamma 

eller flera stycken i samma hästvind, då dessa var byggda för att drivas av mellan en till fyra 

hästar. I de fall där hästar arbetade tillsammans var det en fördel om de var bekanta med 

varandra och hade etablerat någon slags rangordning. Annars kunde det lätt leda till oroligheter 

dem emellan, vilket i sin tur hade påverkat arbetet negativt. Troligt är därför att en specifik 

grupp hästar drev samma hästvind varje dag.  

På bilden nedan kan man se ett exempel på hur Falu Gruvas hästvindar sett ut. Denna variant 

är belägen ovan jord och har dubbla linor som går ned i schaktet och den täcks av tak, vilket 

var vanligt vad gäller hästvindar ovan jord.43 Taket medförde att hästarna skyddades mot regn, 

sol och snö under sina arbetspass, vilket tyder på en omsorg om hästarnas välmående och en 

tillsyn av deras arbetsplats.  

 
Fig. 1. Hästvind. Ranie, Hans. 1683 års charta öfver Stora Kopparbergs gruva [illustration]. 1683. Kartnr. D-103, 

Stora Enso AB:sarkiv, Arkivcentrum Dalarna.  
 

 

Den runda axeln i mitten av hästvinden, även kallad hjärtstock, var rörlig och klädd med stolpar. 

Runt den övre delen, korgen, var en uppåtgående samt en nedåtgående lina lindad, och vid den 

så kallade laven vinklades linorna för att gå ned i gruvans schakt. I hjärtstocken satt armar 

anpassade efter en till fyra hästar. Dessa armar hade vindhammare riktade nedåt och vid dessa 

                                                           
42 Rydberg 1971. Sahlin 1897. Forss och Stenquist 1990. Lindroth 1955.  
43 Lindroth 1955. 
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spändes hästarna fast med en tvärslå. När de sedan återupprepat gick runt i en cirkel vindades 

en tom tunna ned i schaktet samtidigt som en lastad tunna kom upp ur gruvan. Vissa hästvindar 

kunde samtidigt driva pumpar med ett system av hävstänger som överförde kraften från 

hjärtstocken till pumpstängerna.44 Storleken på hästvindarna varierade. Nedan kan man se hur 

hästvindarna var placerade intill gruvöppningarnas uppfordringsställen på Stora Stötens botten 

enligt 1750-års gruvkarta:  

 

Fig. 2, Geisler, Erik. Charta öfver Stora Kopparbergs Grufva. 1750. Kartnr. D-105. Stora Enso AB:s arkiv, 

Arkivcentrum Dalarna. 

 

 

3.1.2 Hästarnas arbetsvillkor samt säkerheten ovan jord 

Hästarna drevs på av så kallade vindkörare/vindkörgossar, som till sin hjälp hade en piska. 

Somliga av dem anklagades för att förstöra hästarna genom att köra dem alldeles för hårt. På 

grund av detta fick en särskild person se till att detta inte skedde.45 Detta visar på att det fanns 

en viss tillsyn av att hästarna skulle ha det bra och inte behövde slita allt för hårt, men 

                                                           
44 Tekniska museet, https://digitaltmuseum.se/021026349704/hastvind-modell, hämtad 2017-02-09. Lindroth 
1955.  
45 Rydberg 1971. Lindroth 1955. 
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förmodligen låg det nog främst ett ekonomiskt intresse bakom denna hänsyn. Hästarna skulle 

gärna hålla så länge som möjligt. 

Arbetet för hästarna vid hästvindarna var väldigt tungt. I slutet av 1600-talet drog schaktens 

hästvindar upp ca 200 stycken tunnor med malm jord och gråberg per dag46 varav varje tunna 

rymde ca 136 kg malm.47 Detta innebär att hästarna vid vindarna tillsammans uppfordrade ca 

27 ton material ur gruvan varje dag.48 Uppfordringen gick långsammare ju djupare ned i gruvan 

brytningen skedde.  1736 var en fransk vetenskaplig expedition på besök i gruvan och dess män 

fick prova på att bli uppvindade genom ett av schakten i en malmtunna. Hästarnas dryga arbete 

beskrevs på följande vis av fransmannen Reginald Outhier som var en del av denna expedition: 

 

Tunnorna hänger i starka kablar som är lindade omkring axlarna på åtskilliga 

stora hjul af hvilka somliga kringdragas medelst hästkraft och andra medelst 

vattenkraft […] Hvar och en af oss hade blott ett ben i tunnan […] Ehuru 

hästarna, som drogo upp oss gingo mycket fort, behövde vi hela nio minuter 

för att stiga från schaktets botten till dess mynning.49  

 

Förutom arbetet i hästvindarna- samt transport av ved, virke, malm m.m. var en viktig 

arbetsuppgift för hästarna ovan jord att köra undan det gråberg och den jord som uppfordrades 

ur gruvan. Detta arbete utfördes av särskilda entreprenörer och var både ett kostsamt och 

krävande arbete.50  

Hästarnas utrustning ovan jord verkar vid berörd tid ha bestått av ett enkelt huvudlag utan 

nosgrimma, men med bett i munnen. Skygglappar på huvudlaget förekom, med syfte att stänga 

ute skrämmande intryck. Seldonen bestod ofta av en enklare bröstsele med en däckel över 

manken. Vissa hästar, särskilt de som drog tyngre lass verkar ha haft en loksele. De flesta kärror 

som finns avbildade är tvåhjuliga kärror, men även fyrhjuliga vagnar förkom.51 

 

                                                           
46 Forsslund, 1936, s. 60. 
47 Skeppund. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skeppund (Hämtad 
2017-02-13). 
48 Forsslund 1936. 
49 Sahlin 1897, s. 10–11. 
50 Lindroth 1955. Forsslund 1936. Jonson 1922, s. 298–299.  
51 Ranie 1683. Lindrot 1955, s. 617. Forsslund 1936. 
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3.1.3 Vilka var hästarna som arbetade vid Falu Gruva? 

Redan från och med mitten av 1600-talet bedrevs avel på stora stuterier i Sverige och den 

svenska hästaveln förbättrades under denna tid, men det är föga troligt att det var några av dessa 

stuteriuppfödda hästar som arbetade vid Falu Gruva. Mer troligt är att det var hästar som föddes 

upp på gårdarna, även om man även där säkerligen valde att avla på de hästar som innehade de 

egenskaper som passade det tunga jordbruksarbetet, men även arbetet vid gruvan. Vid denna 

tid fanns inhemska lanthästar som var relativt små, men tåliga och de uppnådde ofta en hög 

ålder. Med tanke på att dessa hästar användes inom jord- och skogsbruk samt transport bör de 

även ha varit tämligen starka trots sin relativt ringa storlek.52 Hästarna vid Falu Gruva kom 

antagligen främst från trakterna kring gruvan, och dessa hästar hade inslag av norska hästar 

(mindre kallblod), men då arbetet i- och omkring gruvan krävde stora mängder hästar förekom 

säkerligen handel med hästar från andra delar av landet samt import från Norge.   

De hästar som skulle arbeta vid gruvan skulle vara fullvuxna samt inkörda, vilket innebär att de 

bör ha varit minst tre år när de började arbeta där, troligtvis äldre, särskilt de hästar som kom 

att arbeta under jord. Äldre hästar är oftast lugnare och tryggare samt mer vana vid olika miljöer 

och skrämmande intryck. Urvalet av hästar till gruvan berodde antagligen på vilken 

arbetsuppgift hästen i fråga var tänkt till.   

Enligt en beskrivning från 1700-talets slut var Bergslagens hästar (jämfört med Skånes 

smalbenta högresta hästar) lägre, starkare, med starka senor samt mer satta och knubbiga.53 En 

del av de hästar som arbetade vid gruvan under 1500-talet var så kallade utgärdshästar54, det 

vill säga ”sådana, som under krigstid skulle avlämnas i stället för en fullt beklädd karl.”55 De 

hästar som armén inte hade användning för skickades alltså till gruvorna för att arbeta.56  

Troligtvis, bedömt utifrån det bildmaterial som finns från denna tid,57 användes mindre hästar 

till hästvindarna under jord, och något större och starkare hästar till malmkärrorna. Att det var 

kraftigare hästar som drog malmkärrorna kan styrkas av konstnär Pher Hilleströms målning av 

Gustaf III:s besök i Rådssalen nere i gruvan 178858, där hästen som drar malmkärran är 

kraftigare än de hästar som driver hästvinden på samma bild. Även riksheraldikern Jonas Carl 

                                                           
52 Dyrendahl 1825. J.F. Hallenborg. Husdjurens skötsel. Stockholm, 1889. 
53 Hernquist och Dyrendahl 1994.  
54 Boëthius 1965.  
55 Guinchard 1915, s. 602. 
56 Boëthius 1965.  
57 Forsslund 1936.  
58 Forsslund 1936, s. 154. 
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Linnerhielms beskrivning efter ett besök i gruvan visar på samma sak. Han menade att hästarna 

”sades vara så starke, att de kunna på de i Grufvan brukliga vagnar med helt låga hjul, draga 

mellan 10 och 12 skeppund.”59 Detta motsvarar 1360–1632 kg.60 Många av Falu Gruvas 

gruvgångar är tämligen rymliga, en medellång man kan oftast gå upprätt, vilket innebär att en 

häst med en mankhöjd på omkring 130–140 cm, eventuellt något högre, bör ha kunnat färdas 

där utan större problem. Att hästarna var relativt små överensstämmer även med måtten på selen 

som använts för att hissa ned hästarna i gruvan (se sid. 29).  

 

3.1.4 Försörjning av hästar till gruvan 

Antalet hästar som arbetade i anslutning till gruvan varierade. Vid 1500-talets mitt hade 

bergsmännen troligtvis en hästvind vid varje huvudgruva, som vid denna tid var två till antalet.  

När kronan började ta del av brytningen skulle de även stå för sin andel hästvindar. 

Bergsmännen hade även sina egna hästvindar som de bekostade själva. Falu Gruvas hästvindar 

krävde 1579 närmare 430 hästar, som tillhandahölls av allmogen samt bergsmännen. Till varje 

hästvind behövdes mellan en till fyra hästar per arbetspass.61 Hur långa skiften var finns 

dessvärre inte några uppgifter om. Det stora antalet arbetande hästar 1579 indikerar dock att ett 

stort antal hästvindar var i bruk vid denna tid. Vindarna drevs, åtminstone under vissa perioder, 

både dag och natt, vilket erfordrade stor arbetskraft. Något fastställt antal hästvindar detta år 

finns dessvärre inte. År 1587 var antalet hästar som drev hästvindar av okänd anledning endast 

165 stycken enligt dåtida register.62 Detta kan innebära att färre vindar drevs vid denna tid, 

alternativt att vissa hästar fallit bort från registren beroende på vem som ägde dem eller vem 

som stod för driften av vindarna.            

På 1670-talet arbetade hästar vid 17–19 stycken hästvindar ovan jord.63 Vid 1600-talets slut 

stod bergsmännen själva för driften av alla hästvindar och det fanns olika bestämmelser om hur 

tiden vid hästvindarna skulle fördelas mellan bergsmännen för att de skulle ha möjlighet 

uppfordra sin malm. I början av 1700-talet blev bergsmännens försörjning av hästar till 

hästvindarna ofta lidande på grund av att bergsmännen behövde sina hästar till det egna 

                                                           
59 Sahlin 1897, s. 18. 
60 Skeppund. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skeppund (Hämtad 
2017-02-13). 
61 Lindroth 1955, s. 128–129. 
62 Lindroth 1955, s. 128. 
63 Lindroth 1955, s. 304. 
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jordbruket. Istället fick man leja in andra hästar för dyra pengar.64 Före 1729 var de 

bergsfrälsemän som inte ägde gruvdelar tvungna att ”delta i gruvarbetet med tre dagsverken 

med häst och karl för vart spannland jord.”65 För att säkra tillgången på hästar till hästvindarna 

inrättades 1721 ett körkompani bestående av 50 hästar. Ersättningen för att upplåta sin häst till 

detta var 700 daler kopparmynt66, sannolikt per år. En ansenlig summa, troligen mer än vad en 

gruvdräng tjänade på ett helt år.67 Ersättningen för körkompaniet betalades ut av kronan, vilket 

innebar att bergsmännens nu inte längre behövde tillhandahålla hästar eller betala för 

hästvindarna. 1724 hade körkompaniets hästar ökat till 70 stycken. Bergsmännens eventuella 

lättnad blev dessvärre kortvarig, körkompaniet fungerade så illa att det stängdes ned 1725 och 

bergsmännen fick återigen ombesörja sina egna körningar. 1733 utfördes körningarna av 

yrkeskörare som arbetade efter en fast taxa. 1756 började vindskörningarna ovan jord att läggas 

ut på anbud hos bergsmännen.68  

 

 

3.2 Hästar under jord 

 

 

3.2.1 Hästarnas arbetsuppgifter  

Många hästar arbetade i hästvindarna ovan jord, men för att enklare kunna uppfordra malmen 

från gruvan byggde man upp hästvindar nere i gruvan, som hade blivit så pass djup att kraften 

från bröstvindarna inte längre räckte till. Att bära fram malm, jord och gråberg var tungt för 

gruvdrängarna, likaså att driva bröstvindarna. Hästdragna malmkärror samt hästvindar måste 

ha förenklat detta arbete avsevärt även om dessa arbeten inte försvann helt i och med hästarnas 

intåg under jord. Uppförandet av den första hästvinden under jord påbörjades 1695 av bergsråd 

Harald Lybecker, som till denna avvarade fyra av sina egna hästar.  

                                                           
64 Lindroth 1955. 
65 Forsslund 1936, s. 82. 
66 Lindroth 1955, s. 379. 
67 Lagerqvist, Lars. O. Vad kostade det? Lund: Historiska media i samarbete med Kungl. Myntkabinettet, 2015. 
68 Lindroth 1955, s. 379–381. 
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Den första underjordiska hästvinden stod klar 1697 i arbetsrummet Bandknippan.69 Detta 

överensstämmer med gruvkartorna som före detta år inte har några utmärkta hästvindar under 

jord, vilket de har i senare upplagor. (De vindar som finns utmärkta nere i gruvan på tidigare 

kartor är bröstvindar).70 Hästvindarna under jord verkar ha uppfordrat material från lägre nivåer 

till högre, det vill säga de uppfordrade malm och annat material från djupare belägna rum till 

de orter där malmkärror fanns. Materialet fraktades sedan till lämpligt uppfordringsställe varpå 

det vindades upp av hästarna i en hästvind ovan jord.71  

På fig. 3 på nästa sida ser man två hästar arbeta i en hästvind av enklare modell än den ovan 

jord. Denna underjordiska hästvind hade en tunnare axel, vilket innebär att det krävdes mindre 

kraft för hästarna att snurra upp repen på axeln och detta möjliggjorde i sin tur att dessa två 

hästar kunde vinda upp ett tyngre lass. På grund av att hästvindarna under jord var enklare 

konstruerade var de också enklare att flytta vid behov. För att få plats med hästvindarna nere i 

gruvan sprängdes särskilda rum ut där hästvindarna sedan placerades.72 På fig. 3 ser man även 

att hästarna saknar huvudlag och vindkörgossen är troligen mannen med höjd hand som håller 

i en piska. Gruvan lyses upp enbart av bloss. Man ser även skottkärror brukas av gruvdrängarna 

för malmtransport. Hästens sele ser ut att ha varit en enkel loksele med skaklarna fästa vid 

hästvindens arm, som drogs runt av hästarna. Troligtvis togs en grimma på när hästarna skulle 

ledas till sitt stall vid arbetsdagens slut. 

                                                           
69 Lindroth 1955, s. 616. 
70 Olof Nauclerus. 1690 års charta öfver Stora Kopparbergs grufva. Kartnr. D-117. Stora Enso AB:s arkiv, 
Arkivcentrum Dalarna. 
Hans Ranie. 1683 års charta öfver Stora Kopparbergs grufva. Kartnr. D-103. Stora Enso AB:s arkiv, Arkivcentrum 
Dalarna. 
Hans Ranie. Stora Koppargrufwan widh Fahlun i Swerige 1689. Kartnr. D-119. Stora Enso AB:s arkiv, 
Arkivcentrum Dalarna. 
71 Sahlin 1897.   
72 Lindroth 1955. 
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Fig. 3, Pehr Hilleström d.ä., Nedre bergmästarorten i Falu Gruva [oljemålning]. NM 6751, Nationalmuseum 

Sverige.  

 

För att driva de underjordiska vindarna krävdes det att omkring ett tjugotal hästar arbetade 

under jord, men antalet hästar nere i gruvan verkat ha varierat över tid. Inledningsvis hissades 

de dagligen ned i gruvan via schakten med hjälp av hästvindar. Varje underjordisk hästvind 

drevs av en till två hästar. 1769 arbetade 12 vindhästar i gruvan samt två hästar som drog 

malmkärror.  1744 hade antalet hästar under jord ökat till 17 stycken.73 1783 fanns som mest 

23 hästar under jord samtidigt,74 men tidvis var de bara 15 eller 16 stycken. 1799 finns uppgifter 

om att 20 stycken hästar befann sig i gruvan dagligen.75 Vad denna variation hade sin grund i 

är svårt att säga, men möjligtvis kan det ha berott på att behovet skiftade, alternativt att hästar 

tidvis var halta eller sjuka. Tillgången på lämpliga hästar kan även ha spelat sin roll i dessa 

variationer. Att hålla hästar i gruvan var både dyrt och besvärligt, därför användes de bara där 

det var lönsamt, det vill säga där gruvan gav god avkastning.76 

                                                           
73 Lindroth 1955, s. 616. 
74 Sahlin 1897, s. 18. 
75 Sahlin 1897, s.23.  
76 Forsslund 1936. Lindroth 1955.  
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3.2.2 Färden ned i gruvan 

För att komma ned till sitt arbete, antingen i gruvan eller till hästvindarna ovan jord på Stora 

Stötens botten firades hästarna ned från stötens kant. För att komma ifrån detta besvärliga och 

tidskrävande moment anlades hästvägar beståendes av ”trappor” (ramper) i trä längs Stora 

Stötens kanter och vidare ned till dess botten.77 På en målning78 från slutet av 1700-talet kan 

man se hur en häst leds ned på en sådan hästväg utmed Stora Stötens kant, antagligen för arbete 

nere på dess botten eller i en ort nära markytan, eftersom hästarna som arbetade nere i djupa 

gruvan var uppstallade under jord vid denna tid. Det verkar ha funnits ett stall på Stora Stötens 

botten, antagligen för att slippa den mödosamma vandringen- eller nedhissningen från stötens 

kant.79 Hästvägarna ledde sedan från Stora Stötens botten vidare ned i gruvan för de hästar som 

skulle ned under jord. Av dessa vägar finns idag dessvärre inga spår kvar.  

1769 inleddes arbetet med att anlägga Kronprins Gustafs väg, med början på Stora Stötens 

botten. Denna väg, som bestod av lutande orter och trappor, skulle förenkla färden ned i gruvan 

för både hästar och människor. Vägen, som blev färdig 1792, var visserligen säkrare än tidigare, 

men vägen ned i gruvan beskrivs ändå vid denna tid som farlig.80 Flertalet är de som beskriver 

de svåra vägarna på vilka hästarna färdades ned till arbetet i gruvan. Stundtals var vägarna så 

branta att gruvdrängarna, vid de brantaste ställena, var tvungna att hålla hästarna i svansen. Som 

skydd mot olyckor hade man uppfört stängsel vid sidorna av farliga passager samt belagt 

vägarna med timmer eller tegelsten.81 De smala gruvvägarna med branta stup på sidorna 

utgjorde likafullt en risk för hästarna. Trots åtgärder såsom räcken för att förhindra fallolyckor 

så hände det ändå att olyckor inträffade. 1729 snavade en häst när den leddes över en smal 

brygga över en sänkning varpå hästen föll och krossades. Turligt nog klarade sig drängen 

oskadd. Hästens ägare ersattes för denna förlust med 20 riksdaler,82 vilket i dagens 

penningvärde motsvarar ca 11 500 kr.83 Detta är ingen stor summa om man jämför mad vad en 

häst kostar idag. Summan säger dock inte att det var detta hästen som ersattes var värd, utan 

visar kanske snarare på dåliga försäkringsvillkor för ägaren.  

                                                           
77 Forsslund 1936. Lindroth 1955. Sahlin 1897. 
78 Forsslund 1936.  
79 Forsslund 1936. Lindroth 1955. Sahlin 1897. 
80 Forsslund 1936, s. 147–148. 
81 Forsslund 1936. Lindroth 1955. Sahlin 1897. 
82 Pontén 1973. 
83 Edvinsson, Rodney. ”Prisomräknare från medeltiden till 2100”. Kungliga myntkabinettet. 
http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm (Hämtad 2017-02-02). 
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För att ta sig ned i gruvan hissades hästarna, via schakten, med hjälp av en hästvind ned i en 

lädersele. 1736 beskrevs denna procedur på följande vis av gruvbesökaren Reginald Outhier; 

”När hästar skola föras ned i schakten, sker detta genom att med en sele, som omsluter hela 

deras kropp, binda fast dem vid kabeltråget, och sedan hissa ned dem.”84 Enligt delar av en sele 

i dåligt skick som finns bevarad vid Gruvmuseet i Falun samt en välbevarad sele från 

Gruvmuseet vid Sala Silvergruva bör selen som använts vid upp- och nedhissning i gruvan ha 

sett ut enligt fig. 4 nedan.  

 

Fig. 4, Ann-Charlotte Karlsson. Sele för ned- och upphissning av hästar i Falu Gruva [illustration]. 2017.  

 

Selen var tillverkad i mycket kraftigt läder i flera lager, vilket gjorde den väldigt rejäl och detta 

var nödvändigt för en säker nedhissning av hästarna. Sidostyckena hade ett spänne på vardera 

sida för att möjliggöra på- och avtagandet av selen samt för reglering av selens storlek. De stora 

järnringarna som höll ihop selens olika delar hade en diameter på 14 cm. Selen fästes upptill, 

ovanför hästens rygg i de kablar som fanns i uppfordringsschaktet varpå hästen sedan hissades 

upp eller ned i gruvan.85 Troligt är även att en ögonbindel sattes på hästen under denna procedur 

                                                           
84 Sahlin 1897, s. 10. 
85 Joachim Nordlund. Foto på hästsele, Gruvmuseet vid Sala Silvergruva [fotografi]. 2017. Judit Grein. Delar av 
hästsele från Gruvmuseet, Falun [fotografi]. 2017.  
Sahlin 1897. Lindroth 1955. 
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för att hålla den lugn86, en vanlig metod som länge använts på rädda hästar för att stänga ute 

skrämmande intryck.  

Enligt selens mått bör de hästar som hissats i denna sele ha varit relativt små, uppskattningsvis 

någonstans mellan 125–135 cm i mankhöjd, inte alltför kraftigt byggda med en vikt på omkring 

270–350 kg. Detta passar förhållandevis bra in på utseendet på många av de hästar man kan se 

på konst från denna tid. Man bör dock ha i åtanke att dessa mått är baserade på Sala Silvergruvas 

sele samt mått på lösa delar av Falu Gruvas sele. Det kan ha funnits flera olika selar samtidigt 

vid Falu Gruva, även om det är troligt att det inte fanns allt för många. Sedan var det ju heller 

inte alla hästar som hissades upp och ned, utan möjligheten att leda ned hästarna till flera delar 

av gruvan fanns. De större kärrhästarna kan inte ha passat i en sele med dessa dimensioner, utan 

de måste antingen ha letts ned eller använt en större sele.  

Även om hästarna säkerligen mer eller mindre vande sig vid nedhissningsproceduren så var den 

föga troligt en angenäm upplevelse för dem. Denna färd var varken enkel eller utan risk och 

enligt ett protokoll från 1712 ska en full gruvdräng ha satt sig på en häst under 

nedhissningsmomentet.87 Detta var dock inget som man får förmoda hände ofta.88 Även om det 

säkert var påfrestande för hästarna att hissas upp och ned i gruvan fanns det andra som däremot 

uppskattade denna företeelse. 1755 var Kung Adolf Fredrik, Drottning Lovisa Ulrika och 

Kronprins Gustaf på besök i gruvan. Kungligheterna var nyfikna på hur det gick till när hästarna 

fördes upp genom schaktet varpå en av bergmästare Samuel Trolilis gruvhästarna hissades upp 

genom Fredriks schakt till kungligheternas nöje.89  

 

 

 

 

 

                                                           
86 Elisa Amorelli. ”Utställning om hästarna som arbetade i gruvan”. Västmanlands nyheter. 2016. 
http://vastmanlandsnyheter.se/2016/07/utstallning-om-hastarna-som-arbetade-i-gruvan/ (Hämtad 2017-03-
28). 
87 Lindroth 1955, s. 616. 
88 Lindroth 1955. 
89 Forsslund 1936. Beskrivning och proveniens av sele. Beskrivning av museiföremål, Gruvmuseet, Falun. 
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3.2.3 Fortsättning, hästarnas arbetsuppgifter 

Efter sitt besök under jord i Falu Gruva 1734 beskrev Carl von Linné hur han nere i gruvan såg 

hästvindar här och där och han beskrev att ”Hästarna, som drogo winden, gingo löst. [De] 

drifwas af en som stod inwid stolpen äller axix, wid första rop från schaktet långt ifrån snorade 

tillbaks in momento, så lärde.”90 (Hästarna vände tillbaka ögonblickligen, så som de var lärda 

att göra.) Samma företeelse, att två hästar utan huvudlag driver en hästvind syns även på en 

målning från 1780-talet.91 Hästar kommunicerar genom kroppsspråk och lär sig snabbt att läsa 

av sin kusks rörelser och att känna igen röstkommandon. Det är vanligt att hästen lär sig tyda 

små signaler så att den kan agera redan innan människan hunnit ge sitt kommando.92  

Enligt Carl von Linné utfördes malmtransporten under jord främst med hjälp av skottkärror, 

men han beskriver även en vagn med fyra små hjul samt ett horisontellt hjul under vagnen. Det 

femte hjulet skulle gå mellan utlagda stockar på gruvans sula.93 Även riksheraldikern Jonas Carl 

Linnerhielm beskrev 1787 hur en häst nere i gruvan drog en malmkärra med låga hjul i en ränna 

och att hjulen då skulle ha löpt på brädor vid dess kanter.94 Historikern Karl-Erik Forsslund 

beskriver det som att ortsulan var belagd med plankgång som hade lister för hjulens styrning.95  

Ritningen på nästa sida föreställer en malmkärra av den typ som användes vid Falu Gruva. Här 

ser man tydligt hur hjulen legat mot plankorna samt vilken funktion det femte horisontella hjulet 

haft och på vilket sätt det varit till nytta för styrningen av den tunga kärran där det löpte mellan 

brädorna. Detta måste ha förenklat arbetet för hästarna samt gjort malmtransporten säkrare. 

Kärran ser ut att kunna krokas fast i båda ändarna, en funktion som måste ha varit viktig för att 

slippa vända den stora kärran i en trång gruvort. Istället var det endast hästen som var tvungen 

att vända på begränsad yta.   

                                                           
90 Linné 1734, s. 397. 
91 Forsslund 1936, s. 154. 
92 Beteende. Svenska ridsportförbundet. 
http://www.ridsport.se/ImageVault/Images/id_5889/ImageVaultHandler.aspx (Hämtad 2017-03-21). 
Bornemark och Ekström von Essen 2010.  
93 von Linné, 1953 efter 1734 års utgåva, s. 397. 
94 Sahlin 1897, s. 18. 
95 Forsslund 1936. 
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Fig. 5, Malmkärra. Kung Fredriks schakt Kärra, på vilken malmen kördes till Kung Fredriks schakt. Omkr. 

1800. Arkivkod: SR- J1R2-40H, Sven Rinmans arkiv, Tekniska museet.  
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Gruvbesökaren Réginald Outhier beskrev malmkärrorna på följande vis: 

 

Största delen af de smala vägar, som förbinda arbetsrummen med hvarandra, 

äro försedda med en träränna, tjänande att styra hjulen på de kärror, i hvilka 

malmen medelst hästar framskaffas till de talrika schakt, som blivit brutna 

ända upp i dagen, och genom hvilka malmen i stora tunnor hissas upp.96 

 

Hästarna gick mitt mellan plankorna när de drog malmkärran.97 Mellan plankorna och väggen 

fanns det nog med plats för att en gruvdräng skulle kunna passera på ett säkert sätt.98 

Malmkärrorna ska emellertid inte ha varit särskilt lämpliga i de krokigaste orterna av förklarliga 

skäl.99 En lastad malmkärra var väldigt tung och drogs därför av hästar av kraftigare typ, byggda 

för att orka dra de tunga lassen.100 

Allteftersom ökade antalet underjordiska hästvindar och därmed även antalet hästar under jord. 

Arbetet i hästvindarna gav mycket god förtjänst för de som tillhandahöll sina hästar till dessa. 

Exempelvis hade bergmästare Samuel Troili 9–10 hästar i gruvan under 1740- och 50-talen, 

vilket medförde betydande intäkter för honom.  Dessa intäkter ledde emellertid till osämja bland 

de berörda. Därför fastställdes ersättningen för en häst för ”körning i djupa gruvan” till 2000 

daler kopparmynt per år. 101 I 1761 års kassabok från gruvkontoret kan man se att ”körning i 

djupa gruvan” betalas med just 2000 daler kopparmynt per häst, vilket rimligtvis borde vara 

summan per år.102 Denna summa motsvarar mer än sju (!) årslöner för en dräng år 1765.103 I 

slutet av 1700-talet lades vindkörningarna under jord ut på auktion.  

 

 

                                                           
96 Sahlin 1897, s. 10. 
97 Forsslund 1936, s. 154. 
98 Sahlin 1897, s. 10. 
99 Jonson 1922 s. 298.  
100 Forsslund 1936, s. 154. Lindroth 1955, s. 615. 
101 Lindroth 1955, s. 381. 
102 Kassabok från gruvkontoret. Cassabok för åhr 1761. Stora Enso AB:s arkiv, Arkivcentrum Dalarna.   
103 Lagerqvist 2015.  



34 
 

På bilden nedan, ett urklipp från 1761 års kassabok från gruvkontoret, kan man se att Pehr 

Hedenblad erhållit 14 000 daler för körning i djupa gruvan med sju stycken hästar.104  

 

 

Fig. 6, 1761 års kassabok, gruvkontoret, Stora Enso AB:s arkiv, Arkivcentrum Dalarna. 

 

I de räkningar för körning nere ”i djupa gruvan” samt ”i dagen” som finns bevarade i arkiv finns 

det angivet vilken del av gruvan eller vilket schakt körningen avser. På somliga av räkningarna 

finns även uppgifter om det var frågan om vindkörning eller malmkörning hästarna utförde. På 

vissa ställen finns även angivet vad hästarna uppfordrade eller fraktade, exempelvis malm eller 

gråberg. Ofta fick hästägaren betalt per tunna. Samma hästägare återkommer ofta bland namnen 

i malmkörningsräkningarna.105  

 

 

 

                                                           
104 Kassabok från gruvkontoret, Cassabok för åhr 1761, Stora Enso AB:s arkiv, Arkivcentrum Dalarna. 
105 Malmkörningsräkningar. 1732–1735, 1773–1784, 1791–1801. Familjegraven 2. Stora Enso AB:s arkiv, 
Arkivcentrum Dalarna. 
Malmkörningsräkningar. 1732–1784. Stora Kopparbergslagen Gruvkontoret vol. 1399. Stora Enso AB:s arkiv, 
Arkivcentrum Dalarna. Malmkörningsräkningar. 1801–1805. Stora Kopparbergslagen Gruvkontoret vol. 1401. 
Stora Enso AB:s arkiv, Arkivcentrum Dalarna. Malmkörningsräkningar. 1806–1809. Stora Kopparbergslagen 
Gruvkontoret vol. 1402. Stora Enso AB:s arkiv, Arkivcentrum Dalarna. Malmkörningsräkningar. 1810–1818. 
Stora Kopparbergslagen Gruvkontoret vol. 1403. Stora Enso AB:s arkiv, Arkivcentrum Dalarna. Taxor för körning 
i djupa gruvan etc. 1735, 1740, 1741, 1751, 1752. Familjegraven, vol. 2 av 12. Stora Enso AB:s arkiv, 
Arkivcentrum Dalarna. 
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3.2.4 Att leva under jord 

Bortsett från riskmomentet var det även opraktiskt och tidskrävande att fira- eller leda ner 

hästarna varje dag. På grund av detta uppfördes på 1720-talet stall under jord, vilket innebar att 

hästarna kom att befinna sig i gruvan under större delen av sin tid, boende i stallen som låg på 

varierande djup.106 I början av 1720-talet bodde hästar i ett stall vid Kedjerummet, men detta 

flyttades 1724 till Östen. Stallet vid Flemingsschaktet från 1722 års gruvkarta (fig. 7) flyttades 

1732 till Jan Ols trumma. 1750 finns åter ett stall på samma plats, men med nytt namn, 

Flemmingsstallet (se fig. 8, s.36).107 Stallen verkar med andra ord ha flyttats dit hästarna 

behövdes. Hästarna användes endast där gruvan var som mest lönsam på grund av den höga 

kostnad de medförde. Att stallen ofta flyttades tyder på att stallen var relativt enkla byggen, 

förmodligen bestod de av enkla spiltor med mellanväggar i trä och en ring att binda upp hästen 

i under natten. Hästarna bör även ha haft något slags kärl att dricka ur.  

 

Fig. 7, Geisler, Johan Tobias. Charta öfver Stora Kopparbergs Grufva. 1722. Kartnr. D-88. Stora Enso AB:s 

arkiv, Arkivcentrum Dalarna.  

                                                           
106 Forsslund 1936. Lindroth 1955. Sahlin 1897. 
107 Johan Tobias Geisler. Charta öfver Stora Kopparbergs Grufva. 1722. Kartnr. D-88. Stora Enso AB:s arkiv, 
Arkivcentrum Dalarna. Geisler 1750. 
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Fig. 8, Geisler, Erik. Charta öfver Stora Kopparbergs Grufva. 1750. Kartnr. D-105. Stora Enso AB:s arkiv, 

Arkivcentrum Dalarna. 

 

Carl von Linné beskrev efter sitt besök nere i gruvan 1734 att ”Här war stall, höö, smidia 

nedre.”108 1736 beskrev också fransmannen Réginald Outhier, efter ett besök i gruvan, två 

stycken underjordiska stall samt en smedja. Eftersom hästarna nu bodde i under jord både åt, 

drack, arbetade och sov de nere i gruvan. I Stora Rådssalen, ett arbetsrum i gruvan ca 207 meter 

under jord, brukade hästarna stå och äta.109 På samma botten, på 210 meters djup, fanns ett stall 

för hästar som arbetade med malmtransport, det vill säga malmkörning med kärra från orterna 

till schakten. 1782 fanns sex stycken stall under jord med vardera 2–3 spiltor.110 Författaren 

Fredrika Bremer beskrev efter ett besök i gruvan 1845, kvarlämningarna av ett underjordiskt 

stall på följande vis; ”Under vandringen i berget nämde stigarne åtskilliga ställen, bland hvilka 

Bondförstugan där fordom bönderna hade ett slags stall för hästar, som de förde ned till arbete 

i grufvan. Därifrån sågo vi dagen genom en port i berget.”111  Inget av de underjordiska stallen 

i Falu Gruva går att besöka idag på grund av rasrisk. Inte heller något stall ovan jord finns 

bevarat.  

                                                           
108 von Linné 1953 efter 1734 års utgåva, s. 397. 
109 Sahlin 1897, s. 14. 
110 Sahlin 1897. Forss och Stenquist 1990. Forsslund 1936. Lindroth 1955. Geisler 1750. Geisler 1722. 
111 Sahlin 1897, s. 48. 



37 
 

Även om det blev enklare för gruvdriften att hästarna bodde i stallen nere i gruvan krävde detta 

ändå en hel del logistik med tanke på att hästarnas mat och vatten skulle ned och gödsel skulle 

upp.112 Detta var vindkörarnas jobb.113 Dessa hade således inte enbart ansvaret över att köra 

vindhästarna, utan även ansvaret att se till att hästarna sköttes om och att deras stall hölls rena. 

Förmodligen skötte dessa vindkörare de flesta göromål som hade med hästarna att göra.  

En häst bör uppskattningsvis äta minst 1 kg hö/100 kg kroppsvikt varje dag. Av det man kan 

utröna utifrån bilder och beskrivningar av hästarna i gruvan vid denna tid, samt annan 

information såsom storlek på sele för nedhissning etc. så bör hästarna ha vägt någonstans mellan 

270–500 kg. Baserat på detta gick det åt minst 54 kg hö (förmodligen mer) dagligen för att föda 

hästarna nere i gruvan, när antalet hästar var 20 stycken. En häst i arbete dricker även upp till 

50 liter vatten/dag, vilket innebär att en betydande mängd färskt vatten skulle fraktas ned till de 

törstiga djuren. På det tillkommer havre, eller annat kraftfoder, vilket var vanligt att hästarna 

fick, samt strö som underlag till spiltorna.114 Hästarna verkar inte ha lidit brist på mat då de, 

enligt Abraham Hülphers reseskildring från gruvan 1757, trots sitt hårda arbete ändå var feta.115 

På 1770-talet ska det ha funnits ett slags magasin eller lagringsplats för hö, vatten och gödsel 

nere i Kronorten,116 antagligen för att underlätta vindkörarnas arbete.  

Förutom att hästarna behövde mat och vatten flera gånger per dygn var de även i behov av 

annan omvårdnad. Deras hovar skulle dagligen rengöras och ses över efter en hel dags arbete 

på hårt underlag. Pälsen behövde ryktas, spiltorna mockas och strös samt seldon och övrig 

utrustning ses över, rengöras och smörjas. Antagligen var även detta vindkörarnas uppgift. Att 

stallen bestod av spiltor innebär att hästarna stod uppbundna när de inte arbetade samt under 

natten, vilket var det vanliga under denna tid. Spiltorna storlek bör ha varit så pass tilltagna att 

hästarna kunde ligga ned och de var förmodligen strödda med något mjukt underlag för 

komfort, skydda hästens hovar samt för att suga upp urin.117 

 

 

                                                           
112 Pontén 1973. Sahlin 1897. 
113 Lindroth 1955. 
114 Utfodring av hästen. Svenska ridsportförbundet. 2009. http://www.ridsport.se/Hastkunskap/Foder/ 
(Hämtad 2017-02-09). 
115 Sahlin 1897. 
116 Lindroth 1955. 
117 Hallenborg 1889. 
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3.2.5 Hästarnas säkerhet under jord 

Olycksrisken var generellt sett stor i gruvan och förutom riskerna med fallolyckor och 

tillmakningsos (rök från tillmakningseldarna) riskerade både hästar och människor att mista 

livet eller skadas av ras från bergväggar, nedkastad ved, nedfallande malmblock från 

uppfordringstunnorna samt krossning i någon av gruvans olika mekaniska anordningar. Mellan 

1686 och 1890 dödades över 800 gruvarbetare i gruvan och åtskilligt fler skadades. Vid de 

många ras som inträffade under 1600-talet drogs även flertalet hästvindar med i rasen och 

många människor omkom, däremot nämns inga hästar bland de omkomna, men förmodligen 

bör det ha förkommit att även de ibland förolyckades i dessa ras. De enda konkreta uppgifter 

som framkommit gällande detta är att fem hästar omkom vid ett ras i gruvan 1723.118  

Gruvans väggar stöttades upp medelst murar, träställningar, timmerstockar samt järnkrampor, 

allt för att förhindra ras.119 De relativt rymliga gångarna kan ha inneburit att hästarna var relativt 

förskonade från skrap och stickskador från dess väggar även om det sannolikt förekom.  

I och med att hästarna befann sig under jord blev det viktigt att skydda dem från det skadliga 

tillmakningsoset. Dåvarande bergsråd Harald Lybecker hade vissa farhågor att hästarna inte 

skulle klara av denna rök.120 Detta problem avhjälptes dock då man kunde skydda hästarna från 

röken genom att leda dem bort från oset eller genom att försöka leda bort röken. På grund av 

detta blev det viktigt att tillmakningseldarna bara tändes på speciella dagar, så kallade osdygn, 

vilket infördes i början av 1700-talet i djupa gruvan. Det började med två osdygn per vecka som 

på 1770-talet minskades ned till ett per vecka då krutsprängning blev vanligare.  

De dagar vinddraget kastades om och gjorde att det var omöjligt att vistas där nere på grund av 

att röken nådde hästarna blev man tvungna att flytta hästarna, eller med stor möda hissa upp 

dem ur gruvan. För att i största möjliga mån undvika detta byggdes hästarnas stall på skyddade 

platser i de säkraste orterna med tillgång till frisk luft. Dessa platser skyddades även av dörrar 

som skulle stänga ute oset. Trots dessa säkerhetsåtgärder förolyckades hästarna i stallen 

emellanåt som en följd av tillmakningsos i gruvan,121 bland annat i början av 1700-talet då fyra 

hästar osades ihjäl nere i gruvan.122 1897 beskriver gruvbesökaren Albert Andersson- Edenberg 

gruvdrängarnas och hästarnas arbetsförhållanden på följande vis;  

                                                           
118 Lennestig 2007; Björkrot et al. 2007, s. 178–197. Pontén 1973. 
119 Sahlin 1897, s. 11.  
120 Lindroth 1955, s. 616.  
121 Pontén 1973. Rydberg 1971. Forsslund 1936. Sahlin 1897. Lindroth 1955.  
122 Pontén 1973. 
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De som få förrätta sina sysslor i dagsljuset, inandande den luft som rensas av 

de vexlande vindarne, kunna emellertid knappt tänka sig de förhållanden, 

hvari grufarbetarna och grufhästarna leva, då de sakna åtminstone de första av 

dessa viktiga villkor för hälsa och trefnad; och dock finnas äfven bland 

grufarbetarne de, som uppnå en ganska hög lefnadsålder.123 

 

Arbetarnas luft skulle hållas så ren som möjligt. Ju fler ställen man bröt på samtidigt desto 

viktigare blev det att samordna påtändningen av tillmakningseldarna, så att röken med hjälp av 

luftdraget skulle föras ut ur gruvan istället för att rökfylla den. Väderväxling i gruvan var viktig 

för att förbättra andningsluften samt för att elden skulle kunna brinna och röken ledas ut. 

Schakten hjälpte till med detta, men ibland, särskilt i de djupaste delarna av gruvan behövdes 

hjälpmedel såsom bälgar och väderkvarnar vid schakten och stötarna samt ibland utvidgning av 

arbetsrummen för att avhjälpa syrebristen. I gruvans djupaste delar kunde det bli så varmt och 

syrefattigt att det var svårt att ens vistas där.124  

Belysningen nere i gruvan verkar med få undantag ha bestått av så kallade bloss som bestod av 

en bunt med ca 60 cm långa trästickor som tändes innan gruvdrängen gick ned i gruvan. För en 

dräng gick det dagligen åt sex bloss.125 Man var sparsam med att tända upplysningseldar på 

grund av brandrisken och den redan stora åtgången av ved. Det finns uppgifter om talgljus och 

rovoljelampor, men de användes endast på brandfarliga platser och verkar ha varit sällsynt 

förekommande, åtminstone fram till 1800-talet.126 När lamporna släcktes nere i gruvan hjälpte 

det inte att hästarna hade bra mörkersyn, mörkret blev totalt. Förmodligen var det detta mörker 

som omgav hästarna där de stod uppbundna nere i de underjordiska stallen när de sista blossen 

släcktes när arbetarna gick upp vid arbetsdagens slut. Detta måste, särskilt till en början, ha 

varit en utmaning för hästarna, som generellt inte tycker om trånga mörka utrymmen, utan gärna 

vill ha uppsikt över sin omgivning.  

Hur ofta hästarna fick komma upp ur gruvan verkar ha varierat. I mitten av 1700-talet finns 

uppgifter om att detta skedde en till två gånger per år, i början av 1800-talet en gång i veckan.127 

Det kan hända att de hästar som jobbade nära markytan eller nära en hästväg leddes upp oftare 

än de i djupa, mer otillgängliga delar av gruvan, men detta är enbart spekulationer. Varför man 

                                                           
123 Sahlin 1897, s. 90. 
124 Lindroth 1955. 
125 Sahlin 1897. Forss och Stenquist 1990. Lindroth 1955. 
126 Forsslund 1936. Lindroth 1955. 
127 Sahlin 1897. 
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började ta upp hästarna oftare på 1800-talet kan möjligtvis ha haft sin grund i en humanare syn 

på hästarna och deras hälsa.  

Förhållandena som rådde nere i gruvan är ingen miljö som någon häst frivilligt vistas i. En häst 

är ett flyktdjur, vars instinkter säger åt den att, när den uppfattar en fara skall den fly. För att få 

hästar att bli trygga individer som fungerar i miljöer som instinktivt ter sig som skrämmande 

för djuret krävs träning samt att hästen känner tillit till människan och ser denne som sin ledare. 

Hästar är individer och långt ifrån alla hästar kan ha passat som gruvhästar. Det finns vissa 

egenskaper som skulle vara direkt livsfarliga hos de hästar som arbetade nere i gruvan som 

exempelvis benägenhet att skena, stegra, skena m.m.128 I gruvan fanns gångar med begränsat 

utrymme, det var mörkt, på vissa ställen brant nerför eller uppför, stup på sidor, höga ljud, 

främmande lukter, bränder etc. För att göra arbetet så säkert som möjligt för både häst och kusk 

bör de tryggaste djuren ha valts ut till detta arbete. Troligtvis var det därför inte unghästar eller 

hingstar som fick arbeta där nere, utan säkerligen lite äldre, mer erfarna och trygga valacker 

och ston.  Sedan var det även viktigt att hästen kände tillit till sin vindkörare eller kusk, vilket 

kunde vara livsavgörande i en situation där hästen blev skrämd. En behärskad, tryggvindkörare 

eller kusk som hästen kände sig säker med kunde lugna hästen. Olyckor händer lätt när hästar 

blir rädda och flera drängar ska ha skadats av hästar nere i gruvan.129  

Antagligen tog det en viss tid innan gruvhästarna vande sig vid sin nya arbetsplats, och man 

bör ha varit rädd om de hästar som vant sig vid denna speciella arbetssituation. Hästar var 

allmänt värdefulla denna tid, de var dyra att föda upp,130 växte relativt sakta, de skulle köras in 

samt miljötränas etc. De sköttes omsorgsfullt om för att de skulle hålla länge, då de var 

värdefulla så länge de var till nytta för ägaren. När de började bli utslitna kan det dock hända 

att de utnyttjades maximalt så länge det gick. Visst tränades säkerligen flertalet av hästarna med 

skrämsel och våld, och ju tidigare i historien vi kommer, desto hårdare syn hade man på djuren. 

Hästarna sågs inte som individer utan före 1700-talet likaställdes snarare med maskiner som 

analyserades i mekaniska termer. Dock introducerades en allmänt mildare uppfattning om 

djurhantering i och med upplysningen under 1700-talet då både slaveri, prygling och dödsstraff 

började ifrågasättas, vilket ledde till att man också fick en något mer human syn på djuren, även 

                                                           
128 Beteende. Svenska ridsportförbundet. 
http://www.ridsport.se/ImageVault/Images/id_5889/ImageVaultHandler.aspx (Hämtad 2017-03-21). 
Hernquist och Dyrendahl 1994.  
129 Jönsson och Garmer 2004; Ask 2004, s. 121–130.  
130 Pontén 1973. 
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om de ännu sågs mer som materia än tänkande individer.131 Trots denna syn på djur bör det ha 

förekommit att det formades starka relationer mellan hästarna och deras kuskar, då de arbetade 

så pass nära, mest troligt hade samma kusk hand om samma hästar varje arbetspass.  

 

3.2.6 Hästarnas skötsel och omvårdnad 

Hästarna var ytterst viktiga för att hålla igång arbetet vid gruvan, därför blev det också viktigt 

att se till att de hade det bra. Hästarna vid Falu Gruva verkar ha frångått bilden av den vanskötta 

smutsiga häststackaren, som tycks vara den gängse uppfattningen av gruvhästar. De beskrivs 

istället av gruvbesökare som både feta eller vid tämligen gott hull.132 Av engelsmannen Edward 

Daniel Clarke beskrevs de 1799 som välmående, att de åt bra samt att somliga var både feta och 

skinande. Vidare beskrev han hur hästarna gnäggade högt när besökarna lämnade dem, och 

menade på att detta visade att de hade vant sig vid sin ”mörka hemvist”.133 Vid Kung Adolf 

Fredriks besök 1755 tyckte kungligheterna att hästen de fick träffa var välskött.134 

För att hästarna skulle hålla för arbete var det viktigt att alla deras sjukdomar och fel både skulle 

förebyggas och åtgärdas. Allra störst vikt lade man vid hästens hovar. Ivar Dyrendahl på 

veterinärinrättningen i Skara skrev på slutet av 1700-talet i sin handskrift Husdjurslära att 

”Howarna på en Fole eller Häst skall noga besiktigas. En platt hof wanpryder och gör Honom 

oduglig till all tjenst, ty det mästa man söker hos en Häst, är en snäll gång.”135 Dyrendahl 

beskriver därefter vikten av rätt hovvård och att både fukt och felaktig verkning och raspning 

av hovarna kan medföra olika problem såsom vanskapthet och hälta.136 Att ha smedja under 

jord och på stötens botten var nödvändigt då smeden, förutom att vässa borrar och laga 

hjulaxlar, även fungerade som hovslagare åt hästarna i gruvan, vars hovar behövde verkas och 

skos omkring var 6–8 vecka. Troligt är också att smeden även tillverkade hästskorna själv nere 

i smedjan.  

Det är rimligt att anta att hästarna drabbades av varierande hälsoproblem på grund av sin 

arbetsmiljö. En vanlig åkomma bland hästar är kolik, ett samlingsnamn för olika magproblem 

hos hästar, som innefattar magsmärtor och ibland stopp i tarmen. I värsta fall leder kolik till 

                                                           
131 Greene 2008.  Bornemark och Ekström von Essen 2010. McShane och Tarr 2011. 
132 Sahlin 1897.  
133 Lindroth 1955, s. 618. 
134 Forsslund 1936.  Beskrivning och proveniens av sele. Beskrivning av museiföremål, Gruvmuseet, Falun. 
135 Hernquist och Dyrendahl 1994, s. 79. 
136 Hernquist och Dyrendahl 1994. 
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tarmvred med dödlig utgång. Kolik kan ha en mängd orsaker men några av dem är 

oregelbunden- eller för lång intervall mellan utfodring (hästar mår bäst av att äta under större 

delen av dygnets timmar), för snabbt foderbyte, hårt arbete, stress, parasitangrepp eller dålig 

tillgång på vatten.137 Flertalet av dessa kan säkert ha varit gällande för gruvans hästar.  

Luften i Falun var fylld av svavelhaltig rök som kom från rostningen av malmen. Denna sägs 

ha gett upphov till näsblod, hosta, huvudvärk och ögonsveda samt skador på lungorna hos 

stadens människor.138  Detta bör rimligtvis även ha gällt hästarna ovan jord. Hästar har känsliga 

luftvägar och luften nere i gruvan var även den fylld av diverse rök och damm även om luften 

inte var lika dammig som i exempelvis kolgruvorna. Det förekom att gruvdrängarna hade en 

fuktig ullapp för munnen för att skydda sig mot att andas in rök och damm139, men någon sådan 

hade inte hästarna. Bronkit kan uppstå på grund av att hästen inandas skadliga eller retande 

ämnen. Hästen kan då få hosta och svårt att andas. Bronkiten kan övergå till kvickdrag, ett 

kroniskt lungemfysem vilket även medför trötthet.140  

Huvudupptaget av D-vitamin kommer från solljus och gruvans hästar exponerades betydligt 

mindre för solljus än vad som bör ha varit hälsosamt. Frågan återstår om- och hur detta 

påverkade deras hälsa negativt.141 Det var även ofta omväxlande varmt och kallt nere i gruvan 

vilket innebar att hästarna ibland fick frysa, och svettas om vartannat.142 Sedan riskerade 

hästarna även att drabbas av olika bakterie- och virussjukdomar samt hälta orsakad av skador.  

Falu Gruvas ledning var väldigt tidig med att både införa akutsjukvård för människor samt 

veterinärvård för hästar. Dock befann sig sjukvården fortfarande under 1600- och 1700-talen 

på antikens nivå. Veterinärmedicinens- och humanmedicinens utveckling följdes åt och därför 

baserades även veterinärvården på antikens humoralpatologi, vilket innebar ingrepp såsom 

åderlåtning, applicering av blodiglar, kräkning och lavemang för att återställa kroppsvätskornas 

balans. Operationer utfördes av fältskär. Först 1759 fick Falu Gruva sin första kirurg. Man hade 

inga kunskaper om hur- och varför många sjukdomar uppkom, eller om bakterier och virus.143 

                                                           
137 Claes Rülcker. ”Varför får hästar kolik?” Svenska ridsportförbundet. 2009. http://www.ridsport.se/Hast-och-
Ryttare/Nyheter/Expertfragor/Varforfarhastarkolik/ (Hämtad 2017-02-22). 
Hernquist och Dyrendahl 1996. 
138 Lennestig 2007; Björkrot et al. 2007, s. 178–197. 
139 von Linné 1953 efter 1734 års utgåva, s. 397. Forss och Stenquist 1990. 
140 Kvickdrag. Nationalencyklopedin.  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvickdrag (Hämtad 
2017-02-23). 
141 Sara Slottner. ”Hästar kan behöva tillskott av D-vitamin”. Hippson. 2016. 
http://www.hippson.se/artikelarkivet/forskning/hastar-kan-behova-tillskott-av-d.htm (Hämtad 2017-03-21). 
142 Lennestig 2007; Björkrot et al. 2007, s. 178–197. 
143 Jönsson och Garmer 2004; Ask 2004, s. 121–130. 
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Istället försökte man förklara sjukdomar på andra sätt. Veterinär Peter Hernquist såg på 1700-

talet sambandet mellan att vilda djur sällan drabbades av sjukdomar på följande vis;  

 

Vilda djur kan röra sig fritt och anpassa sig efter vädrets växlingar. 

De har alltid ren och frisk luft. 

De kan fritt välja sin föda och sin dryck.144 

 

Detta synsätt visar att somliga redan under denna tid förstod vikten av detta för djurens 

välmående, men detta var inte allmänt rådande åsikter. Under 1700-talet blev emellertid 

intresset för veterinärmedicin större, med Frankrike som föregångsland. Vid gruvan såg man 

behovet av en veterinär som såg till att hästarna fick den vård de behövde om de blev sjuka och 

skadade. 1783 anställdes därför veterinär Lars Andersson, som hade studerat åtta år vid 

Sveriges förste veterinärutbildning i Skara,145 en gedigen utbildning med tanke på att de flesta 

som studerade där gick i tre till fyra år.146 Med denna utbildning var han en av de mest 

välutbildade inom sitt område i landet. Till Andersson gjorde man i ordning en bostad och man 

ordnade även hästlasarett och smedja i anslutning till denna. Vid jul samma år kunde ”häste-

medicus” Lars Andersson ta Bergslagens veterinärinrättning i besittning och i begynnelsen av 

1784 var hästlasarettet i gång. Vid hästlasarettets smedja arbetade även en hovslagare147 och 

tillsammans ansvarade de för att ge vård åt Falu Gruvas sjuka och skadade hästar. 

Även om Falu Gruvas ledning gjorde en del för att hästarna skulle ha ett drägligt liv så verkar 

det inte ha funnits några klara nationella bestämmelser om hur hästarna skulle skötas och hur 

deras stall- och arbetsmiljö skulle vara utformad. Möjligtvis fanns det lokala bestämmelser, 

men eventuell dokumentation av dessa verkar i sådana fall ha gått förlorad. Det finns heller inga 

uppgifter om hur långa arbetspass hästarna fick arbeta eller några entydiga uppgifter på hur ofta 

de skulle få komma upp ovan jord. Först en bit inpå 1800-talet verkar regler som berörde hästars 

förhållanden bli vanligare i Sverige.  

 

                                                           
144 Hernquist och Dyrendahl 1996.  
145 Pontén 1973. 
146 Jönsson och Garmer 2004; Ask 2004, s. 121–130. 
147 Pontén 1973. 
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3.2.7 När hästarna slutade arbeta vid gruvan 

En tid efter det stora raset 1687 kom uppfinnaren Christopher Polhem till Falu Gruva för att 

förbättra gruvans tekniska utrustning. Han saknade helt tidigare erfarenhet av gruvdrift, men 

anställdes år 1700 som konstmästare vid gruvan. Han hade ambitionen att ersätta hästvindarna 

vid gruvan och konstruerade en rad spektakulära maskiner som visade sig vara effektiva, dock 

ansågs de vara för dyra och krångliga och de lyckades aldrig ersätta hästvindarna och de andra 

konstruktionerna.  

I början av 1800-talet ansågs Falu Gruvas brytningssätt både farligt och gammalmodigt, 

samtidigt minskade tillgången på koppar. Nya tekniker och redskap ersatte succesivt de gamla.  

1815 verkar hästarnas underjordsarbete ha upphört för gott,148 antagligen för att de inte längre 

ansågs vara lönsamma. Omkring 1845 ersattes även hästvindarna ovan jord av effektivare, 

självstjälpande vagnar och en linbana med självstjälpande korg. Även ett nytt gruvspel (ett slags 

uppfordringsverk) drivet av vattenkraft introducerades.149  Denna nya teknik medförde 

betydande besparingar, vilket kan exemplifieras med Ambrus schakt omkring denna tid, där två 

hästar kunde uppfordra ca 40 tunnor per dygn. Med den nya tekniken kunde nu istället 40 tunnor 

uppfordras på endast 4,5 timmar. Kostnaden för hästarna var i och med detta även eliminerad.150  

Hästarna, som en gång i tiden haft en sådan central plats i så många aspekter av gruvans drift, 

blev nu mer och mer marginaliserade. Visst fanns det ännu en tid hästar som arbetade ovan jord 

i anslutning till gruvan, men det tunga slitet i gruvornas mörker och det eviga snurrandet i 

hästvindarna var över.  

 

 

 

 

 

                                                           
148 Forsslund 1936, s. 178. Malmkörningsräkningar 1810–1818, Stora Kopparbergslagen Gruvkontoret vol. 1403, 
Stora Enso AB:s arkiv, Arkivcentrum Dalarna. 
149 Jonson 1922. Forsslund 1936, s. 179. 
150 Jonson 1922, s. 298.  
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4. Sammanfattande diskussion 

 

 

I denna uppsats har hästarna som historiska aktörer har legat i fokus i.  Med hjälp av de källor 

och den litteratur som funnits tillgänglig har en bred bild av flertalet aspekter av deras liv varit 

möjliga att skildra. Det har fallit sig så att störst vikt har lagts på arbetet under jord då detta är 

betydligt mer avvikande mot hur hästar vanligtvis arbetar. Gruvhästarnas liv är något som 

väcker intresse och frågor om hur de klarade av det tunga arbetet nere i mörkret, men för att ge 

en mer heltäckande bild av deras betydelse för gruvdriften har även hästarna ovan jord 

inkluderats i uppsatsen. Den teknik som användes både ovan- och under jord har i stort sett varit 

densamma. Att sätta hästarna och deras natur i centrum, undersöka samtida konst, ta del av 

reseskildringar samt besöket i gruvan har bidragit till att komplettera litteraturens och 

arkivmaterialets väldigt sakliga skildringar. På så vis har en mer nyanserad, levande bild av 

hästarnas liv och arbete kunnat återges. 

I följande avsnitt sammanfattas och diskuteras resultatet utifrån de frågeställningar som 

uppsatsen utgått ifrån.  

 

4.1.1 Vilka arbetsuppgifter hade hästarna vid Falu Gruva?  

Både ovan- och under jord fick hästarna en viktig uppgift i och med introduktionen av 

hästvinden. Även om denna förbättrade gruvdriften kan man inte säga att den förbättrade 

hästarnas liv. Hästarna fick antagligen arbeta långa pass, och vindarna som var till för att 

ombesörja uppumpningen av grundvattnet gick dygnet runt, alla dagar i veckan, vilket i sin tur 

måste ha inneburit att hästarna arbetade efter samma premisser. Arbetet i hästvindarna var 

tungt, men det innebar också att hästarna fick gå runt i en cirkel dag ut och dag in. Det bör ha 

varit både slitsamt och monotont och säkerligen ledde det så småningom till förslitningsskador. 

Att man såg till att vindkörarna inte drev hästarna för hårt berodde nog på en vilja att hästarna 

skulle hålla längre vilket i sin tur gav större ekonomisk vinst än den tidsmässiga vinst som 

pådrivningen gav. Även om det inte finns några uppgifter om det så bör hästarna ha fått 

vilopauser under sina arbetspass då de fått möjlighet att äta och dricka.  
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Ovan jord arbetade hästar även med att dra malm, gråberg och jord som tagits upp ur gruvan. 

Under jord drog hästar också malmkärror. I likhet med de hästar som drog malmkärrorna nere 

i gruvan var nog draghästarna ovan jord av lite kraftigare slag. Även utrustningen var anpassad 

efter arbetet, även om all utrustning ter sig ha varit väldigt enkelt utformad enligt det 

bildmaterial som finns. Lokselarna var speciellt utformade för dragarbete och förenklade 

dragandet av tunga lass jämfört med de enkla bröstselarna gjorda i läder. De tyngsta lassen 

drogs sannolikt i fyrhjuliga kärror, och de lite lättare lassen i tvåhjuliga kärror. Tekniken och 

utrustningen som hästarna arbetat med har huvudsakligen sett likadan ut under hela den berörda 

tidsperioden fram till att den ersattes av ny modernare teknik under 1800-talets första hälft. 

Det är problematiskt att tala om hästraser vid den tid som uppsatsen berör. Det var mer tal om 

hästar av olika typer, och det fanns säkerligen de som var både lättare och tyngre i kroppen och 

på så vis kunde man i viss mån anpassa hästarnas uppgifter efter deras fysiska förutsättningar. 

Gemensamt för hästarna i trakten kring Falun verkar ha varit att de var relativt små, men starka 

och tåliga -egenskaper som passar utmärkt för arbete nere i gruvan. Hästars mentalitet brukar 

skilja mellan olika hästtyper. Om man generaliserar brukar man säga att kallblod och ponnyer 

är lugnare och godmodigare än vad exempelvis ädlare ridhästar är. Detta har sin grund i att man 

avlar på olika egenskaper utifrån det syfte hästen ska användas. Falu Gruvas hästar var sannolikt 

avlade (även om det inte bedrevs någon organiserad stuteriavel så valde man nog att avla på de 

individer som ansågs lämpligast) på egenskaper som passade in på tungt strävsamt arbete. Detta 

var en fördel när hästarna sedan skulle arbeta under jord. I Falu Gruva fanns det inget behov av 

väldigt små ponnyer som i Storbritanniens trånga gruvor, utan gruvgångarna var så pass rymliga 

att en vanlig häst kunde färdas där utan större problem.   

 

4.1.2 Hur påverkades hästarnas hälsa av arbetet under jord? 

Arbete under jord är något som till en början måste ha tett sig väldigt skrämmande och krävande 

för hästarna och något som går emot hela deras natur. Ändå verkar det ha gått bra och hästarna 

vande sig vid sin nya miljö. Dock utgår jag från att somliga av de hästar som var stationerade 

under jord inte klarade av arbetet någon längre tid. Det bör ha förkommit hästar som mådde så 

pass dåligt att de förlorade viljan att arbeta och därför behövde bytas ut.  

Selarna som användes vid nedhissning var viktiga för att kunna föra ned hästarna till gruvans 

djupa, mer otillgängliga delar, dit inga hästvägar gick. De måste även ha varit effektiva för att 

snabbt kunna hissa upp hästarna om gruvan riskerade att rökfyllas eller om de blivit skadade 
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och behövde vård ovan jord. Hästvägar användes där det var möjligt, och dessa vägar kan även 

ha fungerat för att frakta ned större material såsom malmkärror. Nedhissning i sele var troligtvis 

också säkrare än hästvägarna, som på vissa partier verkar ha varit väldigt riskabla att färdas på.  

Det var ett väldigt stort antal hästar som arbetade i och omkring gruvan, och hästarna skulle 

tillhandahållas av bergsmännen samt kronan. Kronan hyrde ofta in hästar från folket runt 

gruvan. Hästbeståndet kring Falun måste ha ökat under den berörda tidsperioden eftersom 

gruvan krävde sådana stora mängder hästar, både ovan- och under jord. Samtidigt behövdes 

hästarna i jordbruket, och man kunde inte avvara alla sina hästar, hur mycket de än fick betalt. 

Hur pass värdefulla hästarna verkligen var framkommer i de summor som utbetalades. 700 

daler kopparmynt per häst 1921 för arbete ovan jord och hela 2000 daler kopparmynt per häst 

för arbete i djupa gruvan. Dessa enorma summor visar på att det rådde brist på lämpliga hästar. 

Summan på 2000 daler kopparmynt är dessutom en reglerad summa efter bergsmännens 

missnöje. Antagligen var den innan dess ännu högre! Värdet på hästarna avspeglas även i de 

mödor man genomgick för att se till att de hade det bra. De verkar ha blivit väl omhändertagna 

och utfodrade, och det faktum att man vid gruvan anlitade en veterinär och öppnade ett 

hästlassarett är tydliga bevis på hur pass värdefulla hästarna var. Hästarnas värde pekar även på 

att handel med- samt uppfödning av hästar bör ha varit lukrativ, särskilt med tanke på den stora 

åtgången av hästar vid gruvan. Både import, uppfödning samt hästbestånd bör därför ha ökat 

markant under berörd tid.  

Av de risker som hästarna utsattes för vid sitt arbete nere i gruvan, verkar tillmakningsoset ha 

varit den största. Man såg till att hästarna skyddades från skadlig rök samt från ras och stallen 

placerades därför på särskilt utvalda ställen. Tillmakningen utfördes efter helt nya scheman för 

att undvika att hästarna skulle nås av röken. Gruvbrytningen var beroende av tillmakningseldar, 

och de åtgärder som vidtogs för att minska riskerna räckte inte alltid till. Förutom 

tillmakningsoset fanns även risken för fall- och krosskador samt sjukdomar, vilka hästarna 

skyddades från genom olika säkerhetsåtgärder såsom räcken och stagning av gruvan. En 

gruvdräng hade större chans än en häst att värja sig mot gruvans faror, då de enklare kunde 

flytta sig om det exempelvis började brinna. En häst var mest troligt fjättrad vid något merparten 

av sitt arbetsliv, antingen i ett stall, vid en vagn eller vid en hästvind.  Fördelen för hästarna 

jämfört med gruvdrängarna var att de fick arbeta på säkrare platser, skyddade och anpassade 

för deras säkerhet. Ansträngningarna som gjordes för att hålla hästarna skadefria, friska och vid 

liv var relativt omfattande. 
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Att hästarna var så dyra att ha nere i gruvan visar också på hur pass mycket hästarna måste ha 

ökat gruvans avkastning. Hästarna arbetade endast där brytningen var som mest lönsam, annars 

hade det inte burit sig att ha så pass kostsamma arbetare. Att hålla hästarna under jord innebar 

en förenkling i och med att man besparades momentet att föra hästarna upp och ned, men det 

innebar likafullt en hel del arbete. Bara att förse hästarna med mat och vatten och hålla rent 

efter dem måste ha varit ett drygt arbete i sig. Återigen visar det på hur pass värdefullt det måste 

ha varit att kunna ha hästarna under jord.  

En trasig hov innebär att hästen inte kan arbeta och det var av yttersta vikt att hästarna höll sig 

friska. En sjuk häst innebar ekonomisk förlust för ägaren samt att arbetet i gruvan saktades av. 

Därför måste hovslagaren ha varit en central figur i hästarnas liv. Det var viktigt att se till att 

hovarna var hela och välskötta. Förmodligen var hästarna också skodda, för att skona hovarna 

från det hårda underlaget. En duktig hovslagare kan förbygga hälta och reparera en skadad hov 

samt tömma hovbölder etc. och man kan därför förstå varför det fanns hovslagare både ovan- 

och under jord. Förutom hovarnas tillsyn var det viktigt att se till att hästarna inte skadade sig 

eller blev utsatt för dålig luft. Väderväxlingen nere i gruvan var viktig för att både häst och 

människa skulle må bra. Det var omväxlande varmt och kallt nere i gruvan vilket kan ha medfört 

muskel- och ledvärk samt eventuellt öka mottagligheten för virus och bakterier. Det var även 

fuktigt och bitvis halt underlag vilket kunde orsaka hälta. Troligt är att hästarna under jord även 

drabbades av förslitningsskador orsakade av det enformiga arbetet på hårt underlag. 

Hästarna vid gruvan blev naturligtvis sjuka och skadade, trots alla ansträngningar att förhindra 

detta. På grund av det stora antalet hästar vid gruvan, samt deras höga värde såg man nyttan 

med att gruvan skulle ha en egen veterinär samt ett hästlassarett. Trots att sjukvården skilde sig 

mycket från vår tid och att behandlingsmetoderna stundtals kan te sig väldigt oortodoxa verkar 

man ha insett vikten i hästens dagliga omvårdnad för att den skulle må bra och hålla för arbete. 

I slutet av 1700-talet utvecklades veterinärväsendet i Sverige och Falu Gruva blev tidig med en 

egen utbildad veterinär samt hästlassaret. Det märks även att omsorgen om djuren blev viktigare 

med tiden då hästarna enligt uppgift fick komma upp ur gruvan en gång per vecka i början av 

1800-talet. Hästar är tämligen känsliga djur. De behöver rätt utrustning för att undvika tryck- 

och förslitningsskador, de har känsliga luftvägar, känsliga magar, de behöver mycket vatten 

samt mat på regelbundna tider, annars mår de inte bra vilket i förlängningen påverkar deras 

förmåga att arbeta. För att illustrera vikten av hästens omvårdnad kan man likna hästen vid en 

maskin, med rätt service och underhåll håller den längre. Gruvans negativa inverkan på 

hästarnas hälsa måste därför minimeras på olika vis. På vissa sätt värderades nog Falu Gruvas 
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hästar högre än de gruvdrängar som arbetade där. De betalades betydligt bättre och det verkar 

även som att tillsynen till dem var långt större än den var för gruvdrängarna och deras 

arbetsmiljö. Hästarna utsattes onekligen för en hel del påfrestningar vid sitt arbete i gruvan, 

men vad gäller arbetsförhållanden och säkerhet så verkar det vara gruvdrängarna som drog det 

kortaste strået.  

 

4.1.3 Hur såg interaktionen mellan människa och häst ut? 

Hästarna har, efter vad som framkommit i denna undersökning, en given plats i Falu Gruvas 

arbetarhistoria. De utförde en betydande del av arbetet vid gruvan, men de källor och den 

litteratur som beskriver hästarnas situation beskriver deras historia ovanifrån. Den rådande 

maktstrukturen gör att historia oftast skrivs på detta sätt och man blir därför tvungen att förlita 

sig på dessa källor som kommer från de i maktpositioner. Det är inte hästarna som lämnat efter 

sig skrifter och bevis, utan det vi får veta är baserat på mänskliga upplevelser och uppfinningar. 

I denna uppsats har ambitionen varit att försöka sätta sig in i vad arbetet har inneburit för 

hästarna själva, att se historien underifrån. Detta har gjorts genom att läsa källorna med hästen 

i centrum och på så vis decentralisera den primära berättelsen.  

Hästarna var helt klart mer än de maskiner de stundtals ansågs vara och faktum är att hästarna 

indirekt fick människorna att anpassa arbetets gång, arbetsmetoder, redskap och inrättningar 

efter hästarnas behov. De hade med andra ord en inverkan på gruvans organisation. Trots detta 

bör man ha i åtanke att hästarna och det arbete de utförde primärt alltid var utformat utifrån 

mänskliga behov. Hästarna bör ses som människans medarbetare snarare än dennes 

arbetsredskap. 

Även om hästar har vissa egenskaper som lämpar sig väl för att passa människans behov 

behövde de många gånger trotsa sina egna instinkter för att vara människorna till lags.  Ingen 

häst går frivilligt ned i en mörk trång gång. Än mindre går de frivilligt ned i en trång mörk gång 

fylld av främmande lukter och ljud. För att få en häst att göra saker den inte vill, eller som går 

emot dess instinkter, krävs det att hästen ser människan som sin ledare. Hur man väljer att uppnå 

detta präglar sedan relationen mellan häst och människa. Det kan göras genom tvång och våld, 

men en bättre förutsättning för konfliktlösning är kommunikation och ett upparbetat förtroende. 

Det måste ha varit av yttersta vikt att gruvhästarna var lugna och trygga för att undvika olyckor. 

Att hästarna av besökare uppfattades som trevliga, gnäggande och välmående tyder på att de 

kan ha blivit relativt väl omhändertagna. Just hästarna under jord kan kanske ha blivit särskilt 
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väl behandlade. De var få, antagligen speciellt utvalda och tränade. Om hästarna mådde bra så 

arbetade de förmodligen också bättre. Det måste ha varit psykiskt starka individer som klarade 

livet nere i gruvan utan att tappa livsgnistan, och dessa individer var det antagligen viktigt att 

ta tillvara på. Det kan måhända ha varit av främst ekonomiska skäl, men om man arbetar så 

pass nära ett djur och där ömsesidig tillit är så viktig måste det ha skapats starka relationer och 

band mellan flera av de vindkörare och kuskar, som förmodligen hade ansvaret för samma 

häst(ar) varje dag. Det kan vara svårt att inte projicera sina egna känslor på hästarna, man bör 

ha i åtanke att hästens natur skiljer sig avsevärt från människans, även om det också finns många 

likheter. Men behovet av tillit var ömsesidigt mellan både människa och häst. Människan måste 

känna att hästen är lugn såsom hästen behöver känna att människan är lugn. Med tanke på att 

det måste ha legat en del möda bakom att få fram passande hästar till arbetet under jord så är 

det troligt att de som vande sig vid detta liv blev kvar där nere så länge det var möjligt.  

Hästvindarna stod på rymligare platser under jord där det inte var några problem för hästarna 

att få plats. Hästarna verkar ha arbetat i rask takt och utan huvudlag och efter röst- och 

kroppskommandon. Antagligen behövdes tills slut inga kommandon vid de vanligaste 

momenten då hästarna lärde sig tolka diverse signaler såsom vindkörarnas kroppsspråk, tonläge 

samt andra yttre intryck.  Detta visar på den tysta kunskap som omnämns i teoriavsnittet. 

Draghästarna hade inte lika stort utrymme under arbetet som vindhästarna hade under jord. De 

var tvungna att färdas i orterna för att hämta lösbrutet material. Det var främst dessa hästar som 

var tvungna att hålla sig lugna för att undvika att olyckor skedde, då de emellanåt färdades över 

riskfyllda partier med branta kanter eller trånga passager. Malmkärrorna som gick mellan 

plankor förbättrade styrseln och minskade säkerligen risken att kärrorna drog iväg åt något håll. 

En knepig aspekt av detta arbete är att hästen måste kunna vända i dessa gångar vilket ställde 

en del krav på deras rörlighet. Både hästvind och malmkärra förenklade och effektiviserade 

arbetet i gruvan betydligt.  

Det är intressant att se hur långt både häst och människa var villiga att gå för att göra hästarnas 

underjordiska arbete möjligt. Utan hästarna hade arbetet vid gruvan varit betydligt svårare och 

man hade inte kunnat bryta lika djupt. Det var endast under 118 år som hästarna arbetade under 

jord i Falu Gruva, och mindre än 100 år som de faktiskt bodde under jord, men denna korta tid 

är en väldigt annorlunda och banbrytande del av gruvans historia som visar prov på hästarnas 

stora anpassningsförmåga och sammarbetsvillighet. Hästarna bidrog starkt till att effektivisera 

och förändra arbetssättet i gruvan och de var en stor del i att gruvan kunde nå sådana 

framgångar. Falu Gruvas hästar kom att spela en avgörande roll för att gruvan kunde producera 
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så pass mycket som den gjorde. Hästarna bidrog på så vis starkt till att omvandla hela Sveriges 

ekonomi. 

 

4.1.4 Vidare forskning 

Denna uppsats kommer förhoppningsvis att bereda väg för vidare forskning inom detta område 

och det finns säkerligen mer att upptäcka och fler luckor att fylla vad gäller hästarnas historia 

vid Falu Gruva.  

För att bredda forskningen kring detta ämne skulle man kunna göra en komparativ studie mellan 

Falu Gruva och andra svenska gruvor som brukade hästar undersamma tidsperiod, exempelvis 

Svappavaara gruva i Norrbotten, som började brytas under 1600-talet. Att undersöka hur hästar, 

men även renar användes i samband med gruvarbetet i Svappavaara och sedan jämföra detta 

med Falu Gruva hade varit mycket intressant. Att framhålla hästarnas roll inom arbetarhistorien 

hade även kunnat appliceras på renen, då den varit viktig som arbetsdjur vid gruvetableringar i 

norra Sverige.  

Alternativt hade man kunnat göra en komparativ studie mellan Falu Gruva och Röros gruva i 

Norge, en koppargruva som togs i bruk på mitten av 1600-talet och som ligger relativt nära 

Falun. Förmodligen hade dessa två gruvor något slags utbyte med varandra på grund av sina 

likheter samt geografiska läge.  

Det hade även varit intressant att undersöka vilka likheter och skillnader som fanns mellan Falu 

Gruvas gruvhästar och exempelvis brittiska gruvhästar och hur hästarna som arbetsdjur i 

utländska gruvor kunnat påverka gruvornas organisation.   

Genom att utföra en tvärvetenskaplig studie hade den historiska undersökningen kunnat 

kompletteras med arkeologiskt material, såsom hästskelett etc. för att på så sätt kunna utläsa 

bland annat hästarnas hälsa, storlek samt ursprung.  
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