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Nils Säfström, 95, är skogsmäs-
tare och har i större delen av 
sitt yrkesverksamma liv, i 37 år, 
arbetat inom skogsägarrörelsen 
för Dalarnas Skogsägarförening 
och Mellanskog. Han är sedan 
barnsben intresserad av skogen 
och skogens historia i Dalarna 
och har själv forskat kring bon-
debefolkningens betydelse för 
gruvan i Falun. För åtta år sedan 
gav han ut resultatet av sina  
studier i en bok med samma 
titel som den här, starkt för- 
kortade, artikeln. 
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Bondebefolkningens insatser för Falu koppar- 
gruva är till stora delar okända. Det finns därför  
all anledning att lyfta fram dem ur historiens  
dunkel. Från 1600-talet och fram till mitten av 
1800-talet styrdes livsvillkoren för befolkningen  
i Dalarna av gruvans behov av virke.    
Enorma mängder skog avverkades, kolades  
och fördes till Falun under den här tiden.

Dalabönderna  
och kopparberget 

Målningen ”Vinterstycke där en åker med en 
fackla” utfördes av den mycket produktive 
konstnären Pehr Hilleström på 1790-talet. 
Hilleström är mest känd för sina målningar 
av människor i hemmiljö men hämtade också 
sina motiv i råa gruvmiljöer i dunkel belys-
ning, eller som här vid nattliga slädvägar.  
Bild: Bukowskis.

Så började det …
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ED, TIMMER OCH TRÄKOL BEHÖVDES till flera ändamål i och omkring 
gruvan samt vid rostugnar och hyttor. Det finns ganska klara upp-

gifter om hur de anskaffades och vilka volymer det rörde sig om. 
Långt in på 1500-talet fanns det tillräckligt med skog i trakterna 

kring Kopparberget. Ännu vid mitten av detta århundrade var gruvan 
ett tämligen blygsamt företag och dess behov av förnödenheter kunde 
täckas utan några större problem. Men redan under slutet av detta 
århundrade ökade malmbrytningen i gruvan och därmed också dess 
behov av råvaror. För att klara situationen krävdes åtgärder. 

KARL IX FÖRBJÖD ÅR 1609 SKOGSAVVERKNING INOM en mils radie från 
gruvan räknat, den så kallade ”fredsmilen”. Återkommande avverkning-
ar hade tärt svårt på skogskapitalet som då huvudsakligen utgjordes av 
klen ungskog. Efter omfattande lantmäteriarbeten markerades områdets 
gränser med stenrösen (som går att hitta än idag). För att klara virkesbe-
hovet måste fångstområdet utökas. 

Tillsammans med några bergsmän reste därför landshövdingen år 
1648 till Nås i Västerdalarna för att förhandla med representanter för 
allmogen om leveranser av ved och timmer till Kopparberget. Väster-
dalälven, som flyter genom denna skogrika del av landskapet hade då 
sedan länge använts för flottning av husbyggnadsvirke, och skulle nu 
kunna utnyttjas för att trygga Kopparbergets virkesbehov.

Besöket resulterade i att en organisation för anskaffning av virke 
från skogarna i Västerdalälvens tillrinningsområde skapades. Rådman-
nen Anders Matsson såg till att flottningen kom igång, men ledningen 

V

Landskapet kring  
stora Kopparberget 
 och Falun upptogs  
på Unescos världsarvs-
lista i december 2001. 
Dess kärna är  Falu 
gruva, ett av Sveriges 
viktigaste  industrimin-
nen – vars verksamhet 
ända  sedan starten för 
mer än 700 år sedan 
är  starkt förknippad 
med skogen. Ved och 
 träkol är ju lika viktiga 
som själva malmen 
 för dess brytning och 
omvandling till  värdefull 
koppar. Förunderligt 
lite av  detta faktum är 
uppmärksammat.  
Bild: Digitalt museum.

Dalabönderna och kopparberget
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togs snart över av en ny organisation, initierad av 
Kungl. Majt:s och drottning Kristinas förordning 
av år 1649. Den innebar att upphandlingen av 
skogsprodukterna skulle ombesörjas av en ny or-
ganisation som fick namnet Westerdals Wedecom-
pagni. Delägare i kompaniet var några av de mera 
betydande bergsbrukande affärsmännen i Falun 
med bergmästaren Hans Filip Lybecker i spetsen. 

AVTALET INNEHÖLL EN RAD DIREKTIV OCH MYCKET detal-
jerade regler av stor betydelse för den fortsatta verk-
samheten. Där stipulerades bland annat följande: 
 Ingen av allmogen skulle få fälla mer skog än  

 vad överenskommits med kompaniets direktör.  
 Böter utgick med 40 daler silvermynt om   
 virke försnillades under flottningen. 
 I socknarna Gagnef, Tuna, Torsång och Vika  

 skulle man avstå från ”skadelig vedhuggning”  
 och istället ”beflita sig om vanlig kolning.”
 I Kopparbergs socken där skogen är späd och  

 ung skall ingen annan ved huggas än rost- och  
 brännved. Det infördes förbud att under de   
 närmaste 20 åren hugga gruvved. 
 Sågkvarnarna i Gagnef och Tuna socknar ”skall  

 ödeläggas, alternativt överlåtas till Compagniet  
 mot betalning, eftersom de är till förfång   
 för Compagniet”.

EFTER TIO ÅR SKAPADES EN MOTSVARANDE organisation inom Österdalarnas 
fångstområde. De båda kompanierna slogs samman år 1661. Bara några 
år senare, 1689, överläts verksamheten till Bergslagets Vedkontor som 
kom att bestå ända till 1850-talet. Det blev sedan grunden till Stora 
Kopparbergs Bergslags skogsavdelning. 

Genom att allmogen i Gagnef, Tuna, Torsång och Vika var skyl- 
diga att undantagslöst leverera träkol till Kopparbergets hyttor, krävdes 
väsentligt större arbetsinsatser där än i övriga socknar. Av tillgänglig 
statistik framgår att dessa socknar levererade ungefär 60 procent av 
hyttornas totala behov av träkol.

Med åren minskade dock behovet av ved genom att oljelampor 
ersatte blossen i gruvan och malmen kunde sprängas loss med svartkrut 
istället för att berget spräcktes genom tillmakning. Men i hyttorna var 
det fortsatt träkol som gällde.

FÖR ATT HÅLLA KOPPARBERGETS GRUVBRYTNING OCH kopparframställning 
igång krävdes enorma arbetsinsatser. Med hjälp av tillgänglig statistik 
om förbrukningen av ved, timmer och träkol samt gamla erfarenhetstal 
har det varit möjligt att ungefärligt beräkna arbetskraftsåtgången. 

På 1600-talet förbrukades i genomsnitt 80 000 kubikmeter (m3t) 
ved och rundvirke per år. Totalt för hundraårsperioden gick det åt 8 mil-
joner kubikmeter. Uppskattningsvis krävde det 4 miljoner dagsverken 
för att producera denna mängd. Motsvarande siffra för att producera 

De studier på amatörnivå som ligger 
bakom den här redogörelsen, indikerar 
att det saknas en sammanfattande över-
sikt över hur de här villkoren påverkade 
befolkningens livsföring. Förhoppningsvis 
kan den här artikeln och min lilla bok 
med samma namn ge impulser till fort-
satta studier i ämnet. 

Vedåtgång och arbetsinsats för 
vedanskaffning och träkolstillverkning 
under 1600- och 1700-talen

Ved och övrigt 
rundvirke, milj.m3t    
1600-talet 8  
1700-talet 4  
Totalt 12  

Träkol,
miljoner m3s   
1600-talet 2 
1700-talet 1
Totalt 3

Sammanlagt under Bergslagets storhetstid 
på 1600- och 1700-talen utfördes mer än 
60 miljoner dagsverken av dalabefolkningen 
för att förse Falugruvan med de råvaror 
som behövdes för att hålla tillverkningen 
av koppar igång.

Antal dagsverken, 
miljoner  
 4 
 2 
 6 

Antal dagsverken, 
miljoner  
 20 
 10
 30

I beräkningen ingår avverkning, körning och 
flottning samt alla ingående moment för kolning 
och transport av kol till Bergslaget. Transporter 
av malm till hyttorna och koppar till kopparvågen 
i Falun ingår inte. 
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träkol är hela 36 miljoner dagsverken. Under 1700-talet minskade här 
siffrorna till 2 miljoner dagsverken för vedproduktionen och 20 miljo-
ner dagsverken för framställningen av träkol.  

I beaktande av att allt arbete utfördes manuellt framstår insatsen 
som närmast ofattbar. Bara under 1600-talet avverkades i Dalarna i 
medeltal 500 000 kubikmeter (m3t) per år i form av ved, timmer och 
kolved. Sammanlagt krävdes under 1600- och 1700-talen mer än 60 
miljoner dagsverken för att hålla verksamheten i och omkring gruvan i 
Falun igång. Merparten av dem – 90 procent – för att producera träkol. 

SKOGSARBETE OCH KOLNING VAR EN MANLIG SYSSELSÄTTNING. Men kvin-
nornas insats var också betydande – även om den svårligen låter sig 
räknas i antal dagsverken. Det var kvinnorna som ansvarade för det 
närmast totalt rådande naturahushållningen på gårdarna under männens 
bortovaro. De skötte såväl hushållet som omsorgen om barnen och de 
vardagliga sysslorna på gården med utfodring och tillsyn av djuren. 

Arbetet med kolning passade naturligt in med jordbruket. Fällningen 
av träden skedde vintertid, vår och sommar var det jordbruk som gällde. 
Sedan skörden bärgats var det dags att dra samman virke och bygga mila. 
Själva kolningen ägde sedan rum i november och december. Efter nyår var 
det dags att riva milorna och  köra in kolen till någon av de hyttor som 
man träffat avtal med. Oftast bestod det hästdragna ekipaget av två kälkar 
med så kallade kolryssar tillverkade av flätade vidjor, en större som rymde 
cirka sex kubikmeter, och en mindre, hälften så stor.  

GAGNEFS- OCH MOCKFJÄRDSBORNA NYTTJADE EN UNIK METOD för att 
transportera sitt träkol. De använde sig av kolflottar på Dalälven. Kolet 
transporterades på vanligt sätt ned till älven där det lastades om till flot-
tar. Dessa bestod av sammanbundna timmerstockar omgärdade av ett 
gärdsel av klena slanor. De gjordes i ordning tidigt på våren och sändes 
med vårfloden de tre milen ner till Tunaforsarna, strax norr om dagens 
Borlänge. ”De for genom nog så stridiga forsar”, skriver Linné. Där 

Allmogen i Dalarna 
försåg Kopparberget 
 med virke, ved och 
träkol under hela dess 
 storhetstid och bidrog 
därefter på flera  sätt  
till uppbyggnaden  
av företaget Stora 
 Kopparbergs Bergslags 
AB – idag en del  av 
Stora Enso. Bonde- 
befolkningens insatser 
för Kopparberget är  
tämligen  okända. Dess 
levnadssätt i de bygder 
 som berördes styrdes 
från 1600-talet fram  till 
mitten av 1800-talet 
av beslut fattade  av 
gruvledningen i Falun. 
Digitalt museum.
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lastades kolet om till kolryssar och drogs sedan till Falun. Varje flotte 
tog mellan 20 och 40 stigar kol (mellan 36 och 72 kubikmeter) alltså i 
princip lika mycket som dagens lastbilar, i löst mått räknat. Hur länge 
denna flottning pågick är inte klarlagt, men att det handlar om flera 
årtionden är helt klart.

FÖRST 1816 REDUCERADES BERGSLAGETS ENSAMRÄTT till köpen av träkol. 
Bakom beslutet att inskränka ensamrätten låg främst det minskade 
behovet. Samtidigt stipulerades att inga nya vedförbrukande verk skulle 
få anläggas i området. Men om planer på så-
dana ändå framfördes så skulle Bergslaget ha 
företräde i Leksands, Rättviks och Svärdsjö 
socknar, men inte närmare Falun än 3,5 mil. 

Vid flera tillfällen under århundradena 
hade bönderna gjort framställningar om att 
bli befriade från de pålagor som gällt sedan 
mitten av 1600-talet. Dock utan resultat. 
Ännu så sent som vid riksdagen 1850–51 
lade bondeståndet fram en motion om att 
så måtte ske. Men också denna gång avslogs 
alla tankar i den riktningen. En reservant från bondeståndet kommente-
rade avslaget i vredgade ordalag: ”Rikets ständer hafva friköpt slafvara på 
S:t Bartholemy (som då var svensk koloni) och då vissa socknar i Dalar-
ne i visst hänseende stå uti ett slafviskt förhållande till Fahlu Bergslag, så 
böra de likaledes på ett eller annat sätt hjelpas derifrån.” 

INTE FÖRRÄN FEM ÅR SENARE AVSKREVS DALABÖNDERNAS skyldigheter 
gentemot Bergslaget. Från och med den 1 november 1856 skedde dess 
anskaffning av kol helt genom inköp på gängse sätt. 

Drottning Kristinas då mer än 200 år gamla kungörelse blev från 
och med detta datum historia och bönderna kunde för första gången 
leverera sitt träkol vart de ville. Det medförde att villkoren för dem för-
bättrades. Och i ännu några årtionden var efterfrågan på träkol god från 
de många järnbruk som fanns i Dalarna vid den här tiden. 

Samtidigt växte ett nytt användningsområde fram för virket från 
skogen. Från och med 1850-talet etablerades flera stora sågverk vid 

”De for genom nog 
så stridiga forsar”, 
skrev Carl von Linné 
om de kolflottar som 
användes av Gagnefs 
och Mockfjärdsborna 
för att forsla träkol till 
gruvan i Falun.

www.skogsriket.se

VÄLKOMNA!
Hälsar skogsmuseer i Sverige.



76 77

sjön Runn och i Domnarvet. En ny marknad för sågtimmer skapades. 
Avverkningarna av grovt sågtimmer tog fart i de stora skogarna längs 
Dalälven. I början med hjälp av säsongsarbetande värmlänningar som 
fått se skogsavverkningarna i sitt hemlandskap minska sedan den så 
kallade ”timmerfronten” skummat grädden av skogarna där årtiondena 
dessförinnan. 

TROTS UNDERMÅLIG ERSÄTTNING HADE DEN NÄST INTILL livegna befolk- 
ningen ändå haft ett relativt stabilt bidrag till sin försörjning som  
träkolsleverantörer till Bergslaget.  

De enorma arbetsinsatserna under bolagets storhetstid lade  
grunden till den utveckling som därefter följde. Bergslaget ömsade  
skinn och blev en av landets största sågverksindustrier, senare också en 
stor massa- och papperstillverkare. Idag är det som bekant ett av värl-
dens största skogsindustriföretag. Och förutsättningarna för framtiden 
är lysande på grund av den biologiska och förnybara råvaran med idag 
högst efterfrågade klimategenskaper. 

Det är väl värt att då också skänka en tanke till alla de som i år- 
hundraden slet i Dalarnas skogar för att göra det möjligt att under  
lika stort slit förvandla solitt berg till värdefull koppar.  

Nils Säfström byggde 
med hjälp av timmer- 
männen Alvar Trogen  
(th) och Sigvard Olknuts  
för tiotalet år sedan  
en replik i mindre skala  
av en kolflotte av den  
typ som Gagnefs-  
och Mockfjärdsborna  
använde. Efter tre mil  
togs flottarna iland ovan 
de strida Tunaforsarna, 
där en sagesman be- 
skriver att man från 
 gästgivargården vid  
Amsbergs kapell kunde 
”se över hundratalet 
flottar liggande”. Foto: 
Dalarnas Tidningar.




