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^klippan växer järn och männer däruppå 
skrev bergmästare Franz von Schéele år 
1858. Föreställningen om gruvarbetet 
som en mycket maskulin syssla började då 

vinna terräng och under större delen av 
1900-talet var också detta arbete med stöd 
av svensk lag exklusivt förbehållet männen. 
Gruvarbetet hade då omvandlats i enlighet 
med det nya industrikapitalistiska syste
met. Denna uppsats skall dock främst be
handla tiden dessförinnan, när gruvarbetet 
inte självklart var en manlig syssla.

Under 1700- och 1800-talen var Kop
parbergs och Örebro län de dominerande 
järnmalmsproducerande länen i Sverige. 
Den förra med ungefär 25 % och den sena
re med runt 20 % av den totala svenska pro
duktionen. Efter dessa följde Värmland 
med Persberg och Nordmark och Väst
manland med Norberg som tillsammans 
stod för omkring 25%. I Kopparbergs län 
dominerade gruvorna i Västerbergslagen

och framförallt Grängesberg. I Örebro län 
var det gruvorna i Nora och Lindes bergsla
ger som var klart dominerande. I modern 
jämförelse var det var dock inte fråga om 
några stora mängder järnmalm som ut- 
vanns. Fram till 1820-talet bröts i Sverige 
aldrig mer än 200.000 ton järnmalm per år.

En mycket viktig förändring av gruv
arbetet var övergången från den gamla 
tillmakningen till krutsprängningen. Vid 
järngruvorna började man införa krut
sprängning under 1720-talet, vilket fick till 
följd att det viktigaste arbetsmomentet nu 
blev den arbetssamma handborrningen. 
Till att börja med var tremansborrningen 
vanligast. Vid detta förfaringssätt var det 
två personer som släggade medan den tred
je vred borren. Denna mycket arbetsinten
siva metod övergavs på de flesta ställen inte 
förrän under 1800-talets första decennier 
och vid några ställen inte förrän vid 1800- 
talets mitt. Tremansborrningen övergavs till
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Karta över de viktigaste järnmalmsgruvorna 
i Örebro län vid 1800-talets mitt. Illustra
tion av Håkan Henriksson.
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en början till förmån för den så kallade två- 
mansborrningen när en person släggar och 
en annan vrider borren. Vid 1800-talets 
mitt gjorde så enmansborrningen sitt se
gertåg vid de svenska järngruvorna. Då 
gick man samtidigt över till mindre och lät
tare borrar och släggor av stål. Det dröjde 
fram till 1860-talets mitt innan krutet 
ersattes av det kraftfullare men farligare 
nitroglycerinet. Efter några år tämjdes kraf
ten och sprängämnen såsom ammoniak- 
krut, dynamit och sebastin började använ
das.

Fram till 1870-talet var pallbrytningen, 
dvs. brytning av berg i avsatser eller pallar 
utan igensättning, det absolut vanligaste 
brytningssättet. Detta arbetssätt fordrade 
med tiden allt fler kostsamma träkonstruk
tioner för att hålla uppe de utbrutna rum
men i de allt djupare gruvorna. År 1869 
började man därför vid Dalkarlsberg, så
som första järngruva i Sverige, att införa så 
kallad takbrytning med igensättning av de 
utbrutna rummen med gråberg.

Med de allt djupare gruvorna följde ock
så problemet med att fa upp malmen ur 
gruvorna. Nere i gruvorna transporterades 
malmen på kärror och bårar. I Örebro län 
bestreds själva uppfordringen av malmen av 
människodrivna tramphjul, så kallade 
kranvindar. Under 1700-talets senare hälft 
ersattes människokraften med hästkraft då 
man övergick till att använda hästvindar, 
vilka tidigare hade kommit till användning 
vid de värmländska gruvorna. Vid gruvor 
belägna nära vattendrag byggdes vatten- 
drivna gruvspel, vilka vid 1800-talets mitt 
kunde förbättras genom användandet av 
lintransmission och turbiner. Ångmaskiner 
ansågs i allmänhet vara alltför kostsamma.

Gruvdräng i hårt arbete med malm vagn. Ur G Reisch, 
Margarita philosophica, 1508.

Problem med vatten i gruvorna uppstod 
också med de allt djupare gruvorna. Till en 
början var handpumpar och trampmaski
ner vanliga, men under 1600-talet började 
vattendrivna konstgångar med sugpumpar 
av trä att användas vid de flesta större gruv
fälten.

Gruvarbetarna förflyttade sig vanligen 
på så kallade stegvägar, vilka stundtals kun
de vara mycket långa utan några som helst 
vilobroar eller avsatser. Att åka med upp- 
fordringstunnan ansågs vara alltför riska
belt då gruvlinornas sönderbristande inte 
var ovanliga. Det var först på 1870-talet 
som man vid de större gruvorna installe
rade hissar för personbefordran, då man 
funnit att gruvarbetarna blev alltför trötta 
av det eviga klättrandet på stegarna.

Fram till mitten av 1800-talet bedrevs i 
egentlig mening ingen åretruntbrytning 
vid de allra flesta järngruvorna. I regel bröts 
gruvorna under den varmare delen av året. 
Under vintern försvårades arbetet av de då 
ofta öppna gruvorna var svåra att hålla fria 
från snö och is. Dessutom kunde arbets
kraften behövas vid bland annat bergsmän-
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Arbete vid en centraleuropeisk gruva i mitten av 
1500-talet. Vaskningen sköts av en kvinna. Ur Rö- 
mischer auch zu Hungern und Bohem u Ku Mai 
Zinbeghwercks Ordnung auffdie Bergkwerck... 
Zurickaw, 1548.

nens hyttbruk, förutom att bergsmännens 
malmbehov troligen inte krävde någon 
längre brytningstid.

Gruvarbetets organisation
Enligt 1649 års järnbergsordning räknades 
alla gruvor som kronans regalverk, men i 
praktiken betraktades en gruvdel som en
skild egendom och kunde försäljas eller är
vas. En delägare av en gruva var dock inte 
för alltid garanterad sin gruvdel. Ifall han 
inte deltog i brytningen av gruvan under 
några år kunde gruvdelen bli förverkad och 
tillfalla det gemensamma gruvlaget. Detta 
visar att det var nyttjandet som var det 
väsentliga. Ifall hela gruvlaget eftersatte 
gruvbrytningen kunde deras brytningsrätt 
likaså förfalla. Till skillnad från hyttdelar

blev gruvdelar möjliga att försälja oberoen
de av bergsmanshemmanen redan under 
1600-talet. Formellt fanns inga hinder för 
att personer utom det s. k. bergsmansståndet 
kunde bli delägare i en gruva. Bland bergs
männen fanns dock ofta den motsatta upp
fattningen att gruvorna liksom bergsmans
hemmanen var exklusiva för bergsmännen. 
Under 1760-talet tillskrev bergsmännen 
vid Dalkarlsberget i Nora bergslag Bergs
kollegiet med en begäran om ett ”förbild 
mot ståndspersoners deltagande i bergslags- 
grufvor och bergsmans hyttor”, vilket kolle
giet inte ansåg vara nödvändigt eller önsk
värt. Redan under 1700-talets senare hälft 
började brukspatroner köpa upp gruvdelar 
vid en rad olika gruvfält. Till en början fick 
detta inte några större effekter, men när 
brukspatronernas och järnbrukens ägande 
började bli dominerande vid ett gruvfält
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fick detta konsekvenser för själva gruvarbe
tets organisation.

Det allenarådande sättet att organisera 
gruvarbetet under 1700-talet och början av 
1800-talet vid de flesta gruvorna i Örebro 
län var den så kallade dagsverksgången. 
Den var en typisk återspegling av bergs
mannens syn på bergshanteringen. En gru
vas delägare bildade tillsammans ett gruv
lag. Detta gruvlag sammanträdde vanligen 
en eller två gånger om året vid en vårstäm
ma och en höststämma. Vid stämmorna 
beslutades framför allt om hur stor årets 
malmbrytningen skulle vara, när man skul
le börja arbetet och hur arbetet skulle orga
niseras. Vid höststämman eller lottnings- 
stämman var den huvudsakliga uppgiften 
att utlotta årets malmfångst emellan gruv
lagets delägare. Inom gruvlaget valdes också 
en så kallad räkenskapsförare eller gruv-

föreståndare. Denne förde gruvlagets ge
mensamma räkenskaper och skötte också 
ofta gruvlagets olika inköp av diverse olika 
materialier. Ibland kunde dessa uppgifter 
vara uppdelade mellan två personer, en 
med uppgift att föra räkenskaperna och en 
som skulle utöva tillsyn över gruvarbetet. 
Varje gruvdelägare betalade en eller ett par 
gånger om året en så kallad taxering till 
gruvlaget. Dessa taxeringar kan man säga 
utgjorde grunden till gruvlagets kassa. Det 
fanns dock ett annat sätt för gruvlaget 
att förbättra sin kassa. En mindre del av 
malmfångsten kunde utauktioneras, före
trädesvis dock till delägare, och ge ett 
välbehövligt tillskott av rörelsekapital. Vid 
kostsamma byggnadsarbeten var dessa 
malmauktioner ett enkelt sätt att få in reda 
pengar till gruvlaget. Beslut på gruvstäm- 
morna togs genom majoritetsbeslut, vilket
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dock inte betyder att åtta bergsmän med en 
gruvlott vardera kunde rösta ner ett förslag 
från en brukspatron med 12 lotter. Det var 
nämligen varje delägares andel i gruvlaget 
som avgjorde hans inflytande över beslu
ten. I proportion till antalet ägda gruvlotter 
skickade sedan varje gruvdelägare ett visst 
antal gruvhjon till dagsverksgång i gruvan. 
Gruvdelägaren kunde utföra dagsverket 
själv, anlita någon familjemedlem, tjänste
hjon eller anställa ett speciellt gruvhjon. 
Gruvlaget anställde och avlönade ofta ge
mensamt en gruvfogde och ibland även en 
konstvaktare, malmskrädare och bergväga- 
re eller gruvsmed. Beslut om arbetsstyrkans 
storlek togs på gruvstämman, oftast så kal
lat halvt eller fullt folk. Där beslutade man 
vanligen även om gruvhjonens avlöning 
samt hur länge gruvan skulle brytas. Gruv- 
hjonen kunde antingen ha dagslön, vecko
lön eller en för hela året bestämd lön. Varje 
gruvdelägare avlönade sina egna gruvhjon, 
ofta blandat in natura och kontant. Den så 
kallade bergvindskörningen verkställdes 
vanligen turvis inom gruvlaget eller så kun
de arbetet auktioneras ut till den minst bju
dande. Arbetet i gruvan leddes av den vid 
gruvstämman utsedde gruvfogden som av 
gruvlaget ålagts att bryta en viss mängd 
malm under året, dock skulle han helst 
också följa en av geschwornern utarbetad 
arbetsplan. Gruvfogden hade att tillse så att 
arbetskraften var jämnt fördelad under 
brytningstiden. För brytningen nödvändi
ga materialier såsom borrar, släggor, ljus 
och byggnadstimmer bekostades av gruvla
get. Gruvlagets räkenskapsförare eller före
ståndare hade att se till att allt detta fanns 
att tillgå vid gruvan vid behov. Ofta skedde 
detta genom att uttaxera gruvdelägarna

på dessa materialier. Föreståndaren skulle 
även utöva en viss tillsyn över arbetet vid 
gruvan även om det största ansvaret vilade 
på gruvfogden. Denne gruvfogde var dock 
fram till 1850-talet inte endast underställd 
sina arbetsgivare utan även ortens bergmäs
tare genom den gruvfogdeed han fick svära 
på bergstinget. Detta betydde att en gruv
fogde hade skyldighet att bland annat noga 
tillse att säkerheten i gruvan var tillfreds
ställande, men även rätt att vägra sina ar
betsgivare att utföra arbeten som förbjudits 
av bergmästaren eller geschwornern såsom 
att bortbryta en bärande malmpelare. Till 
skillnad från bergsmännens hyttlag var den
na ur bergsmännens gruvlag emanerade ar
betsorganisation av kooperativ karaktär.

Denna organisationsform var ett försla
get sätt att bryta en gruva utan alltför stora 
kontanta utgifter för gruvdelägarna. En 
bergsman kunde till exempel låta någon 
familjemedlem eller tjänstehjon utföra det 
gruvarbete som åtföljde gruvdelägandet. 
Det var dock främst de närboende delägar
na som kunde dra den största nyttan av det
ta. För mer avlägset boende delägare såsom 
de flesta järnbruken var denna organisa
tionsform dock mycket opraktisk. Kon
trollen över gruvhjonens prestationer blev 
som en följd av detta inte den bästa. Ett ofta 
återkommande klagomål var också att vissa 
gruvdelägare sände arbetare som var helt 
odugliga i gruvarbetet. Dessutom var gruv
hjonens avlöning en källa till osämja inom 
gruvlaget. Även om gruvlaget gemensamt 
överenskom på gruvstämmorna om gruv
hjonens avlöning, var det mycket vanligt 
att skillnader mellan gruvhjonens löner 
uppstod genom till exempel förmåner in 
natura eller att hela lönen var satt i spann-
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Figur 1. Schematisk bild över dagsverksgångens uppbyggnad.

mål istället för pengar, vilket i inflations- 
tider kunde vara av mycket stor betydelse.

Den gamla dagsverksgången hade sina 
fördelar men också en hel del nackdelar. 
Kontrollen över gruvhjonens prestationer 
var mycket bristfällig. För gruvhjonen 
fanns det dessutom inget större intresse att 
arbeta mer än vad som var nödvändigt eller 
att försöka spara på materialåtgången. För 
långväga delägare var det även praktiska 
skäl som talade emot denna organisations
form. Bergmästaren Franz von Schéele i 
Filipstad menade att dagsverksgången var 
ett arv ifrån den tid när gruvbrytningen var 
en ”folknäring” och var tvungen att bedri
vas med minsta möjliga kontanta utgifter. 
Denna organisationsform var vidare ett 
hinder för att bedriva gruvarbetet på ett 
mer fabriksmässigt sätt. För att råda bot på 
detta krävdes det att kunniga gruvförvalta- 
re anställdes och att gruvdelägarna i fort
sättningen inte i alltför stor utsträckning 
skulle lägga sig i själva gruvarbetet.

Entreprenadbrytningen var en sorts 
kompromiss mellan ett fortsättande av 
dagsverkgången och att anställa en gruvför- 
valtare. Denna organisationsform krävde 
nämligen inte att gruvlaget anställde en

gruvförvaltare, vilket oftast kunde vara lön
samt endast vid större gruvfält. Istället ut- 
auktionerade gruvlaget brytningen till den 
lägst bjudande betingsbrytaren. Denne 
skulle bryta och uppfordra en viss mängd 
malm under årets brytning mot en i förväg 
bestämd betalning. Han fick sedan själv 
anställa gruvarbetare och bekosta för bryt
ningen nödvändiga materialier. Betings
brytaren kunde vara en gruvdelägare och/ 
eller gruvfogde. Han kunde själv deltaga 
i arbetet som gruvfogde eller anställa en 
gruvfogde. Gruvlaget hade vanligen inget 
inflytande i hur betingsbrytaren i sin tur 
avlönade sina arbetare. Ofta tycks den ha 
beräknats efter antalet utgjorda dagsverken. 
Hästvindskörningen kunde ingå i entre
prenadkontraktet, men kunde även i fort
sättningen gå i tur inom gruvlaget.

Denna form av brytning kunde i ett kort 
perspektiv tyckas vara lönsamt med för
minskade brytningskostnader. I ett längre 
perspektiv ledde den dock till gruvornas 
fördärvande och slutligen även ödeläggelse. 
Betingsbrytaren var på grund av den låga 
betalningen, ofta till stor del endast baserad 
på malmuppfordringen, tvingad till att 
rovbryta gruvan på jakt efter malm. Berg-
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Figur 2. Schematisk bild över entreprenadbrytningens uppbyggnad.

mästare Anton Sjögren förkastade denna 
brytningsform och menade att den visade 

.. genom grufvans ruinerande, att egaren 
mera tänkt på dagens vinst än på framtiden”.

Entreprenadbrytningen liksom betings- 
lagsbrytningen krävde dessutom betydligt 
större kontanta utgifter för gruvdelägarna, 
vilket en stor del bergsmän ofta var mycket 
negativa till.

Vid de större järnbruksägda gruvfälten 
med gruvförvaltare tycks det kollektiva vikt
betinget med betingslag ha varit att föredraga 
framför entreprenadbrytningen. Entrepre
nadbrytningen gjorde ju inte de ofta lågav
lönade gruvarbetarna direkt mer motiverade 
att minska materialåtgången eller öka ar
betstempot. Entreprenören utgjorde ju en
dast en mellanhand där större delen av be- 
tingsvinsten stannade. En gruvarbetare som 
ingick i ett betingslag, där samtliga gruvar
betare var delaktiga i betinget, hade själv en 
större möjlighet att påverka sin avlöning, 
framför allt genom en bättre hushållning.

De nya kollektiva betingen innebar att 
fasta arbetslag eller betingslag bildades. I 
allmänhet sattes dessa lag samman av gruv- 
bolagets förvaltare vid en s.k. gruvhjons- 
stämma i mars månad varje år. Betingslagen 
betalades efter den brutna och uppfordrade 
malmens och bergets vikt. Betalningen för 
varje uppfordrad så kallad vikt (ca 400 kg) 
malm och berg kunde variera år från år och 
mellan olika gruvor, vilket var en följd av 
skiftande brytningsförhållanden. I syfte att 
befrämja sparsamhet i materialförbrukning 
fick varje betingslag själv betala de materia- 
lier som behövdes vid brytningen såsom 
krut, svavel, kol, bloss, lera etc. Borrar, släg
gor, fyllhammare, ljus etc. betalades dock 
enskilt av varje arbetare eller s. k. borrpost, 
dvs. två arbetare som arbetade ihop. Oftast 
såldes allt detta av gruvbolaget till inköps
pris. Redskapen löstes sedan in av bolaget 
vid brytningens slut. Betingslagets vinst 
delades oftast lika mellan lagets arbetare, 
oavsett kön. De gruvhjon som endast gått
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för ett halvt hjon, dvs. gått hälften så många 
betingsdagsverken, fick givetvis ett hjons 
halva förtjänst. Lavhjonen, dvs. de av be
tingslaget som arbetade ovan jord med 
bland annat skrädningen, kunde ibland fa 
betala en mellangift till de övriga i laget, 
troligen på grund av att dessa ej hade lika 
stora utgifter för sina redskap. Det var van
ligt att gruvfogdarna gav gruvhjonen s.k. 
dagorka, dvs. en borrpost skulle under en 
dag borra ett visst antal borrhål av förut 
bestämt djup. Arbetstiden var annars bero
ende av årstiden, vilket betyder att arbets
dagarna blev längre ju ljusare det blev på 
året. Gruvfogdarna ingick i allmänhet inte i 
betingslagen, men de betalades också efter 
den uppfordrade malmens och bergets vikt.

Bergvägare, spelstyrare och andra arbetare 
som inte ingick i något arbetslag hade oftast 
fast dagspenning. Byggnadsarbeten, som 
huvudsakligen utfördes under vintern, be
talades efter dagsverken.

Även det kollektiva viktbetinget hade 
dock sina begränsningar. Ett kollektivt be
ting kan visserligen i vissa gynnsamma fall 
leda till ett uppdrivet arbetstempo, men kan 
lika väl leda till passivitet ifall betinget dela
des lika inom arbetslaget ”... emedan man 
då gifver en premie åt den late och nedslår den 
flitigeEtt annat problem var att arbetar
na inte med säkerhet kunde fa vetskap om 
avlöningens storlek förrän vid årets eller 
halvårets slut. Betingslagarna hade dessut
om, trots det ovan sagda, vanligen små möj-

Tuschlaveringpå gruvkarta över Väster Hästbo gruvfält, Torsåkers bergslag, Gästrikland av Christopher Risell 1789.
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ligheter att själva påverka sin lön genom att 
själv öka arbetstempot. Ett individuellt be
ting såsom det så kallade borrfotsbetinget 
var i detta hänseende bättre ifall ett högre ar
betstempo var önskvärt. Vid detta beting 
kunde arbetaren enkelt beräkna sin avlö
ning efter varje dags slut. Ett nytt problem 
uppstod dock med övervakningen och kon
trollen vid ett sådant beting. Större ansvar 
kom nu att vila på gruvfogdar och senare 
gruvförmän eller skjutare. För att undvika 
fusk fick deras avlöning inte ha samband 
med arbetarnas beting. Ofta var dock borr
fotsbetinget kombinerat med ett volymbe
ting, dvs. ett beting efter antalet uppfordrade 
tunnor malm och berg. Ett rent borrfotsbe- 
ting rekommenderades av bergmästare An
ton Sjögren i Filipstad då arbetarna endast 
skulle intressera sig för själva borrningen 
och istället skulle en speciell förman ansvara 
för skottställena och gruvans brytning. Det
ta skulle ge större effekt än om varje gruvar
betare själv bestämde skottställena. Han be
rättar även att ju mera man ”... kan fördela 
grufuearbetets särskilda detaljer pä olika per
soner, ju skickligare måste en hvar blifva i sin 
sak”. Det dröjde dock lång tid innan det in
dividuella betinget slog ut de kollektiva be
tingen. Bland annat förekom vid Kantorps

gruvor i Södermanland under 1880-talet en 
form av kollektivt volymbeting som upp
gavs ha större effekt än borrfotsbetinget. 
Disponent Gustaf Bratt vid Dalkarlsberget 
menade dock att de kollektiva betingen krä
ver

... att arbetarne äro mycket jemngoda och att 
man till ernående deraf icke tager hänsyn hvar- 
ken till folkets bästa eller den kommun, i hvilken 
man vistas, utan skoningslöst afskedar alla de ar
betare, som icke äro fullgoda. En sådan jemnhet 
är emellertid svår att åstadkomma, när man har 
en bofast arbetarebefolkning och måste tänka på 
både dess och kommunens välbefinnande.

Liksom vid entreprenadbrytningen krävdes 
betydligt större kontanta utgifter för gruv
delägarna vid kollektiva och individuella 
betingsformer då gruvarbetarna avlönades 
genom gruvlaget via en räkenskapsförare 
eller förvaltare.

I och med gruvornas ställande under ge
mensamma gruvförvaltare och betingens 
införande blev gruvarbetarna mer benägna 
att huvudsakligen ha sin utkomst endast 
från gruvarbetet och inte från flera olika nä
ringar, vilket tidigare varit brukligt. Bland 
annat bergmästare Franz von Schéele ansåg 
detta vara ett viktigt steg mot en mer 
fabriksmässig gruvbrytning.

Gruvdelägare taxeringar Gruvlaget/Giwförvaltare

lön(beting)

Gruvfogde/Gruvhj on

Figur 3. Schematisk bild över betingslagsbrytningens uppbyggnad.
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Vid 1800-talets början var den ur bergs
männens gruvlag emanerade dagsverks- 
gången den absolut vanligaste organisa
tionsformen vid gruvorna i Nora bergslag. 
Redan år 1810 övergavs denna organi
sationsform vid Dalkarlsberget. Istället in
fördes så kallad betingslagsbrytning, där 
det kollektiva viktbetinget var utmärkande. 
Samtliga gruvarbetare anställdes och avlö
nades därefter genom den gemensamma 
gruvförvaltaren. Vid Pershyttan och Stri- 
berg dröjde det dock till 1840-talet innan 
denna organisationsform började införas. 
Sedan 1820-talet hade dock entreprenad
brytningen prövats vid dessa gruvor. När 
både Pershyttan och Striberg också fått 
gemensamma gruvförvaltare under 1840- 
talet anställdes och avlönades även här 
samtliga gruvarbetare genom denne. Sam
tidigt blev betingslagsbrytningen allt vanli
gare. Det kollektiva viktbetinget övergavs se
dan vid samtliga gruvfält under 1860-talet.

Istället blev det individuella borrfotsbe
tinget den vanligaste organisationsformen.

Bergsstatens tjänstemän var ofta pådri
vande när det gäller införandet av betings- 
brytning vid gruvorna. Det samma gäller 
också utvecklingen mot allt större gruv- 
bolag med förvaltare som kunde utöva 
en daglig tillsyn över arbetet i gruvorna. 
Utvecklingen mot en mer modern och 
fabriksmässig organisationsform tog sin 
början vid de järnbruksägda gruvorna. Den 
fortsatta organisatoriska utvecklingen var 
sedan intimt sammanhängande med järn
brukens ökande gruvägande.

Gruvarbetarna
Vilka var det då som arbetade med själva bryt
ningen av den värdefulla järnmalmen? Här 
kommer främst exempel från Örebro läns 
gruvbygder besvara denna intressanta fråga.

Diagram 1. Antalet ordinarie gruvarbetare vid Dalkarlsbergs gruvfält 1814—1870.

120 "i----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Diagram 2. Antalet ordinarie gruvarbetare vid Pershytte gruvfält 1840—1870.

80

— .llII 1 IMa tit
□ Kvinnor 

H Män

1840 1845 1850 1855 1860 1865 1870

I 1826 års bergmästarerelation skriver 
bergmästare Samuel Troilius att det i Nora 
bergslag fanns 628 gruvarbetare varav minst 
två tredjedelar var kvinnor. Samme berg
mästare skriver i en annan relation några år 
tidigare att

... qvinfolken äro från äldre tider så vana vid, 
samt deltaga uti både Grufve och Skogs arbeten, 
hvartill de ock behöfvas ...

När gruvpigorna börjar försvinna från gru
vorna på 1850-talet skriver bergmästare 
C. O. Troilius att



178 / Häkan Henriksson

I den mån som förvaltningen af grufvorne och 
arbetena deruti ordnas aftager användandet af 
qvinnor i sjelfva grufvorne, så att numera t. ex. vid 
Dalkarlsberget allenast 4 och i det egentliga Stri- 
bergsfältet 8 qvinnor varit använde på grufvebiyt- 
ningen, istället att fordom halfva antalet grufve- 
hjon tillhörde qvinnokönet, såsom ännu vid de 
mindre grufvorne är händelsen, utan att specifika 
uppgifter derom kunnat erhållas.

Uppenbarligen hade bergmästarna stora 
problem med att få in rapporter från de 
mindre gruvorna och även från de större 
gruvfälten är informationen klart felaktig. 
Under 1830-talet försökte dock berg
mästare Samuel Troilius att upprätta en 
förteckning över alla gruvarbetare i sitt dis
trikt. Arbetet slutfördes tyvärr inte, men 
där kan man dock utläsa att det vid Vilare- 
gruvan, i nuvarande Vikers socken, år 1830 
fanns 9 manliga och 5 kvinnliga gruvarbe
tare som bröt gruvan i 27 veckor. Vid Röd
berget, som bröts i 22 veckor, bestod större 
delen av arbetsstyrkan av kvinnor, där gruv
pigorna i genomsnitt hade 13 års erfarenhet 
av gruvarbete. Gruvpigan Maria Jansdotter 
uppges till och med ha haft 30 års vana som 
gruvarbetare. Totalt namnges 474 personer 
i förteckningen. Av dessa är 254 kvinnor. 
Drygt hälften är alltså kvinnor.

När den välkände engelske mineralogen 
Edward Daniel Clarke besökte Persberg 
gruvor i november 1799 stötte han ihop 
med några kvinnliga gruvarbetare nere i 
gruvorna. Trots att han tidigare besökt ett 
flertal gruvor i andra länder blev hans ned
stigande i de djupa gruvorna en mycket 
skrämmande upplevelse.

Upptill, nedtill, på alla sidor och i varje vrå av 
denna förfärliga fängelsehåla glimmade det av 
ljus, som röjde arbetarnas bistra och orosfyllda

anletsdrag. De voro nu i färd med att driva järn- 
bultar in i berget för att få borrhål till spräng
ningarna. Vi hade knappast hämtat oss från den 
bestörtning, som gripit oss vid första inträdet i 
detta helveteshål, förrän vi alldeles inpå oss fingo 
syn på de rysligaste häxskepnader, som väl någon 
kvinnlig varelse kan uppenbara sig uti. De lyfte 
sina svaga, flämtande ljuslågor upp i ansiktet på 
oss och skreko något i våra öron. En av dessa 
skräckgestalter snappade åt sig en brinnande fu- 
ruvedsticka och störtade fram till den plats där vi 
stodo. Hennes ögon voro inflammerade och rin
nande, hennes hår hoptovat av smuts, brösten 
nakna och slängande, hennes ansikte och hennes 
ohyggliga skrik sådana, att de icke låta sig be
skrivas. Om vi kunde ha hört vad hon sade, 
skulle vi ändå icke ha förstått en stavelse. Men då 
flera andra kvinnoskepnader, lika fasaväckande 
till utseendet, hastigt passerade förbi oss i tumult 
skyndade mot utgången, började vi fatta, att om 
vi dröjde längre på vår plats, skulle ödesgudinnan 
helt säkert avklippa vår livstråd. Ty nu hade släg
gornas oväsen tystnat, och en väldig salva av 
sprängskott skulle strax avfyras.

Dessa olika uppgifter visar klart att kvinnor 
också deltog i det direkta gruvarbetet, men 
hur vanligt var det egentligen. Redan år 
1676 omtalas en gruvpiga vid Dalkarlsber
get i Nora bergslag. Under hösten det året 
hade nämligen bergsmannen Nils Nilssons 
piga i Hovmanstorp fått bland annat ena fo
ten krossad vid ett gruvras i Karlskogagru- 
van, varefter hon hade fått läkarvård 
under åtminstone 14 veckors tid. I ett lön- 
skalägemål vid Nora och Hjulsjö bergsla
gers häradsrätt får man dessutom veta att 
den förut nämnde bergsmannens ogifta 
dotter Anna Nilsdotter straxt efter valborgs- 
mäss år 1704 hade ”... achtat elden widgruf- 
wan och det i Boden wid Dahlkarlsberget...” 
tillsammans med soldaten Lars Gabrielsson 
Skrijka från Skrikarboda. Enligt Anna, som 
här för fjärde gången blivit stämd till tinget
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Handborrning i Dannemora omkr 1790. Akvarell av Elias Martin. Foto TM.

för lönskaläge, hade denne soldat vid Stora 
Kringlegruvan ”... öfivertalhthenneattgäin 
till sig.. ” och att han var rätte far till det 
barn som föddes vid hindersmässotid 1705.

Den äldsta uppgiften om förekomsten av 
gruvpigor vid Striberg härrör från år 1620. 
På häradstinget i februari det året förklarar 
Karl Svensson att vinden, troligen en s.k. 
kran vind eller tramphjul, vid Stripegruvan är 
nedfallen med hans hustru varav hon farit 
mycket illa. Vid Pershyttan omtalas en gruv
piga år 1637. Det året hade nämligen Simon

Pederssons dotter Maria Simonsdotter dö
dats under uppfordringen genom att de två 
unga drängar som skulle låta uppfordrings- 
kistan gå utför inte förmådde hålla fast den så 
att den med kraft träffade Maria i huvudet. 
År 1765 omtalar källorna ytterligare ett fler
tal gruvpigor vid Pershytte gruvor. En hustru 
hade då skadats av en ur uppfordringstunnan 
nedfallande sten. De övriga arbetarna vid 
uppfordringen hade också varit kvinnor.

Från 1773 års bergsting i Nora bergslag 
finner man ett exempel på vad en kvinna
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kunde få utstå som gruvarbetare. Gruv
pigan Stina Andersdotter vid Svartberget 
hade nämligen stämt gruvfogden Nils Isra- 
elsson med påståendet att han utfarit mot 
henne med hugg och slag, okvädingsord 
och många eder så väl nere i Stora Svart- 
bergsgruvan som uti gruvstugan och på 
laven. Enligt vittnet änkan Annika Anders
dotter från Västgöthyttefors skall gruv
fogden efter avslutad morgonbön uti gruv
stugan vid Stora Svartberget blivit ond på 
Stina och beskyllt henne för att att springa 
med skvaller i gårdarna samt slagit i bordet 
varav man ännu kunde se märken och knu
tit näven framför Stinas nuna och uti flera 
eder utbrustit samt kallat henne kokstryker- 
ska och sagt att hon ridit pä rackarkroken. 
Flera andra vittnen intygade sedan att gruv
fogden ett flertal gånger hade hotat att slå 
Stina. Rätten beslutade att ge Stina rätt i sin 
sak och dömde gruvfogden att böta 20 da
ler silvermynt och att sitta en dag och natt i 
kistan samt att ersätta Stina för hennes rät
tegångskostnader samt de dagsverken hon 
skulle ha utfört men ej vågat efter gruvfog
dens hot.

Med hjälp av olycksstatistiken kan också 
få en viss uppfattning om hur stor del av 
gruvarbetarna som utgjordes av kvinnor. 
Under perioden 1754-1801 skadades åt
minstone 23 män (38%) och 37 kvinnor 
(62%) i gruvolyckor vid Dalkarlsbergs 
gruvfält. Under perioden 1750-1801 döda
des 15 män och 15 kvinnor. Denna statistik 
indikerar att kvinnorna till och med kunde 
utgöra en majoritet av gruvarbetarna.

En omfattande studie av gruvpigornas 
andel av den ordinarie arbetsstyrkan vid 
Dalkarlsbergs gruvor har genomförts för 
perioden 1814-1870. Såsom huvudkälla

har s.k. gruvhjonslängder använts. Dessa 
upprättades varje år vid den s. k. gruvhjons- 
stämman i början av mars månad. Över- 
gruvfogden eller gruvförvaltaren antecknade 
då de arbetare som under året skulle ingå i 
de olika gruvornas betingslag. Längderna 
är sålunda tillkomna innan årets gruvarbe
te hade påbörjats. Ändringar i arbetslagens 
sammansättning kunde ske efter detta, 
men var sällsynta. Detta problem har dock 
lösts med en jämsides kontroll av avräk- 
ningsböcker, där gruvarbetarnas arbetspre
stationer och löner redovisas. Det som gör 
dessa gruvhjonslängder så unika och värde
fulla är att de delar upp män och kvinnor i 
olika kolumner. Ofta anges också betings
lagens uppdelning i s.k. borrposter, dvs. 
tvåmannalag, och vilka som blivit utvalda 
till lavhjon. Från och med mitten av 1830- 
talet uppstår dock ytterligare ett problem 
med dessa längder. Det händer då att söner 
eller drängar återfinns i kolumnen för kvin
nor, utan att detta klart och tydligt redovi
sas. Förhoppningsvis har denna möjlighet 
till felkälla helt kunnat undvikas genom en 
jämsides kontroll av motböcker för de olika 
gruvorna och gruvarbetarfamiljernas sam
mansättning.

Fram till mitten av 1830-talet förekom 
det att gruvhjon endast deltog som ett halvt 
hjon i betingslaget, dvs. gruvhjonet arbeta
de endast halvtid och fick då följaktligen 
också endast en halv del i betinget. Detta 
var mer vanligt bland gruvpigorna än hos 
de manliga gruvhjonen.

Det skall här först sägas att jag räknat de 
arbetare som endast gått för en halv del som 
en halv gruvarbetare. Anledningen till att 
jag har valt detta redovisningsätt är fram
förallt för att gruvbolaget ej räknade antalet
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faktiska arbetare utan antalet gruvhjons- 
delar. Skillnaden mellan det faktiska anta
let arbetare och antalet gruvhjonsdelar är 
dock försumbar. Antalet gruvarbetare som 
endast gick för halva delar uppgick aldrig 
till mer än tio personer.

Undersökningen visar endast antalet or
dinarie eller s. k. ständiga gruvhjon, dvs. de 
som ingick i de större betingslagen och som 
bröt malm i gruvorna under en längre tid 
av året. Från och med 1840-talet började 
ortdrivningar och sänkningsarbeten att be
drivas med mindre betingslag. Dessa arbe
ten pågick dock endast under en kortare 
period av året och ofta av arbetare som ock
så ingick i de större betingslagen. Dessa 
gruvarbetare ingår ej i den framräknade 
statistiken. I dessa mindre arbetslag före
kom gruvpigor ytterst sällan. Detta kan 
bero på att ortdrivning (brytning av gruv
gång) jämfört med pallbrytning (brytning 
av berg i avsatser eller s.k. pallar i öppna 
rum) var ett mer krävande arbete.

Studien visar att gruvpigornas andel av 
arbetsstyrkan är i majoritet vid undersök
ningens början, drygt 55 procent år 1814, 
vilket tycks vara en bekräftelse på de indici
er som pekar på att kvinnor utgjorde en 
klar majoritet av gruvarbetarna i Nora 
bergslag under början av 1800-talet.

Fram till början av 1840-talet utgör 
gruvpigorna mellan 40 och 50 procent av 
arbetsstyrkan. Sedan sjunker deras andel 
drastiskt så att det vid början av 1850-talet 
endast återstår en handfull gruvpigor vid 
Dalkarlsberget. Den sista gruvpigan vid 
Dalkarlsberget var Anders Modigs hustru 
Brita Maria Jansdotter. Fion ingick år 1855 
i Strokirks schakts betingslag. Därefter fö
rekommer ej några kvinnor i gruvornas be-

Detalj ur titelsidan till djupkarta över Moss- och Pan
sargruvorna i Norbergs bergslag. Akvatintteckning av 
Jacob Kusel 1793. Kommerskollegii gruvkartekontor, 
Riksarkivet.

tingslag. Det är dock möjligt att kvinnor 
tillfälligtvis även efter denna tid kunde an
vändas till underjordsarbete, men då som 
dagsverksarbetare och ej som en del av ett 
arbetslag.

Tyvärr tillåter inte källmaterialet från 
Pershyttan och Striberg en lika lång under
sökningsperiod som vid Dalkarlsberget. 
Från Pershyttan finns ett heltäckande ma
terial från omkring 1840 och från Striberg 
först från omkring 1850. Det råder dock 
ingen tvekan om att gruvpigor förekom i 
stor utsträckning även före dessa perioder
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vid de bägge gruvfälten. En lång rad olycks- 
rapporter talar därom sitt tydliga språk. 
Från Pershyttan berättas det bland annat 
att om en olycka som inträffat under som
maren 1821 där

Petter Erssons hustru vid Tenniketorpet nedföll 
uti Storgrufvan på sådant sätt, at under det hon 
skulle i Handwinden updraga kistan, och denne 
fastnadt ned uti Grufvan, ryktes med det samma 
det ena handwindet tvärt utaf då hon nedföll i 
Grufvan, samt genast uptogs död. Enär Domhaf- 
vanden påföljande dagen infunnit sig vid Gruf
van, der konstmäster Andersson äfven varit, har 
ingen ansets vållande till olyckan, men väl best at 
Handspelet varder inrättat på annat sätt, hvilket 
nu upgafs vara gordt.

En uppgift från år 1830 berättar att det i 
Pershyttans Vretgruva arbetade 4 män och 
7 kvinnor under 22 veckors tid. Under år 
1831 arbetade 8 män och 9 kvinnor i Åsbo
berget vid Stribergs gruvfält. Två kvinnor
na gick dock för halva delar. Samma gruvas 
arbetsstyrka under år 1834 bestod av 9 män 
och 10 kvinnor, där två kvinnor också gick 
för halva delar.

Från och med år 1840 finns mer heltäc
kande uppgifter från Pershyttans gruvfält. 
Från de två första undersökningsåren sak
nas dock ett par gruvor som inte ingick i 
den gemensamma gruvförvaltningen. Sam
manlagt arbetade det året 66 gruvarbetare 
vid de sex gruvlagen som ingick i förvalt
ningen. Av dessa var 28 kvinnor, sålunda 
drygt 42 procent av arbetsstyrkan. Vid Åker
gruvan var gruvpigorna till och med i 
majoritet med 7 gruvarbetare av den totala 
arbetsstyrkan på 13 personer. År 1845 är 
kvinnorna till och med i majoritet vid hela 
gruvfältet. Av det årets totala arbetsstyrka 
på 58 personer var drygt 53 procent kvin

nor. Fördelningen mellan kvinnor och män 
är sedan så gott som lika ända fram till bör
jan av 1860-talet, då kvinnorna markant 
börjar försvinna som gruvarbetare. År 1865 
finns endast 6 kvinnor kvar. Fem år senare 
har andelen kvinnor ytterligare halverats 
till endast 3, vilka ej heller arbetar för hela 
delar. Den sista gruvpigan vid Pershyttan 
blir konstvaktare Anders Anderssons änka 
som fram till år 1872 arbetar i Fockgruvan.

Vid 1864 års höststämma förklarade 
gruvornas gemensamme gruvförvaltare 
Julius Sundeil ”Att för framtiden städsla 
qvinnor till grufvearbete ansågs dock icke 
behöfligt. ”Efter detta minskar antalet gruv
pigor markant, men det dröjer ändock 
nästan tio år innan den sista gruvpigan har 
försvunnit från Pershytte gruvor.

Från och med år 1850 kan man få en 
klarare bild över antalet gruvarbetare vid 
Stribergs gruvfält. År 1850 fanns 67 gruvar
betare varav 22 var kvinnor. Gruvarbetarna 
vid Repaberget är här inte inräknade då full
ständiga uppgifter inte gått att få fram om 
antalet gruvarbetare där. Fem år senare be
stod den totala arbetsstyrkan av 84 personer 
varav 31 var kvinnor. Sålunda utgjorde kvin
norna fortfarande drygt 30 procent av ar
betsstyrkan. År 1860 utgör kvinnorna en
dast drygt 17 procent av den totala arbets
styrkan på 119 personer. Fem år senare finns 
endast 8 gruvpigor kvar. Efter ytterligare fem 
år är endast två gruvpigor kvar vid gruvorna.

Den sista gruvpigan vid Åsboberget var 
Fovisa Andersdotter (född år 1825 som 
torpardotter och död ogift 1886 18/5 av 
blodstörtning i Ås). Fram till år 1872 i mars 
månad arbetade hon under jord vid Åsbo
berget. Åren därefter får hon endast lön för 
mullplockning.
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Det skulle kunna vara möjligt att en 
större del av de kvinnliga gruvarbetarna var 
lavhjon, men mot detta talar det faktum att 
flera av dem blev skadade i gruvolyckor. 
Dessutom avslöjar källmaterialet att även 
efter införandet av enmansborrningen på 
1860-talet kunde kvinnor utföra borrning i

gruvorna. Under perioden juni till november 
1869 slog ovan omtalade Lovisa Anders
dotter, då 43 år gammal, 327 fot borrhål 
och gjorde 39 dagsverken vid Åsboberget. 
Männen kom under denna tid vanligen 
upp i 400 fot borrhål och omkring 100 
dagsverken. Genomgående så gjorde gruv-
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pigorna vid Åsboberget också något färre 
dagsverken än männen, vilket betyder 
200- 270 dagsverken per år. De speciella 
byggnadsdagsverkena utfördes dock till 
större delen av män.

Så länge gruvarbetarna avlönades efter 
antalet dagsverken erhöll män och kvinnor 
lika lön. Detta gällde till exempel för år 
1849 då både män och kvinnor fick 28 s. k. 
rgs för ett dagsverke vid Åsboberget. När 
betingsavlöningen infördes blev kvinnor
nas dagsverken ej lika värda som männens. 
År 1853 betalades vid Åsboberget ett "mans- 
dagsverke” mellan 30 och 34 sk rgs och ett 
”kvinnsdagsverke” mellan 24 och 28 sk rgs.

På Södra Repabergs gruvstämma 1834 
25/11 fattades beslut om att gruvägarna

På delen städslar ett försvarligt grufjon hälst karlar 
om icke så att man och hustru går tillsammans på 
2ne delar då den enna får gälpa den andra, aflö- 
ningen åt grufjonen är bestämd bli 32 sk rgs per 
dag och lagorka på två personers borrgång per dag 
3 alnar samt dessutom biträda vid malmskrädning
en och vägningen.

Uppenbarligen föredrog gruvägarna att en
dast män städslades som gruvarbetare, men 
när detta ej var möjligt kunde man även 
godta kvinnliga gruvarbetare. Noterbart är 
att kvinnor och män dock erhöll lika lön för 
det utförda arbetet.

Min forskning har klart visat att kvinnor 
i mycket stor utsträckning har deltagit i det 
direkta gruvarbetet i Nora bergslag. Tyvärr 
finns inte någon motsvarande studie för 
andra gruvdistrikt i Sverige. En rad otvety
diga uppgifter från ett flertal andra svenska 
gruvfält visar dock på att gruvpigorna i 
Nora bergslag inte var något enstaka un
dantag. Exempel finns från andra gruv

distrikt i Sverige. Jag har själv gått igenom 
dödsolyckorna för ett flertal olika bergsla
ger för att kunna få en viss vägledning om 
hur pass vanliga gruvpigorna var i övriga 
Sverige.

Män Kvinnor

Nora socken 
1750-1801 36 (55%) 29 (45%)

Lindes socken 
1754-1800 7 (64%) 4 (36%)

Ramsbergs socken 
1749-1800 5 (83%) 1 (17%)

Grythytte socken 
1749-1830 31 (72%) 12 (23%)

Ljusnarsbergs socken 
1749-1801 25 (86%) 4 (14%)

Kvistbro socken 
1749-1799 13 (72%) 5 (28%)

Lerbäcks bergslag 
1749-1800 20 (87%) 3 (13%)

Dannemora
1749-1801 24 (80%) 6 (20%)

Enligt geschwornern Franz von Schéele 
skall det år 1821 ha funnits 879 gruvarbe-
rare vid de värmländska gruvorna, varav 
656 (75%) uppges ha varit män, 200 
(23%) kvinnor och 23 barn under 15 år.

Av olycksstatistiken att döma så deltog 
kvinnorna inte alls i det direkta gruvarbetet 
i Norberg, Grangärde, Norrbärke, Skinn- 
skatteberg eller vid de sörmländska gruvor
na. Det finns heller inga uppgifter om att 
kvinnor deltagit i det direkta gruvarbetet 
vid Stora Kopparberget eller Sala silvergru
va. Däremot verkar de ha förekommit vid 
koppargruvorna i Nya Kopparberg. Upp
gifter finns också som tyder på att kvinnor
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Malmlastning vid Persberg. Blyertsteckning av John Hall dy omkr 1800. TM.

till viss del skall ha deltagit i det direkta 
gruvarbetet även i Norrbärke i Dalarna och 
Utö i Sörmland under 1600- och 1700- 
talen.

Uppgifter från Frankrike och Storbritan
nien visar att kvinnliga gruvarbetare inte 
heller var någon ovanliglighet vid framför 
allt dessa länders kolgruvor.

Vilka var gruvpigorna?
Denna undersökning har visat att en stor 
del av gruvarbetarna vid Dalkarlsberget, 
Pershyttan och Striberg fram till 1800-ta-

lets mitt var kvinnor. Vilka var då dessa 
kvinnor? Låt oss ta Dalkarlsbergs gruvarbe
tare från år 1830 såsom exempel. Under 
detta år arbetade 104 ordinarie gruvhjon, 
34 män och 50 kvinnor, vid Dalkarlsbergs 
gruvor. Av dessa gick dock två män och två 
kvinnor endast för halva delar, varför gruv
bolaget räknade med 102 gruvhjonsdelar. 
Vi har här sålunda 49 kvinnliga gruvhjons
delar eller 50 gruvpigor. Av dessa 50 gruv
pigor är 36 (72%) hustrur som arbetar 
tillsammans med sina makar i samma gru
va. De två gruvpigor som gick för halva de
lar återfinns i denna grupp. Fem (10%) är 
hustrur, vars män ej arbetar som ordinarie
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gruvhjon. Av dessa makar är en hemmans- 
brukare åt gruvbolaget och hästvindskörare 
vid gruvorna, en är konstsmed vid gruvor
na, två är bergvägare och en är dagsverksar- 
betande gruvarbetare(blir konstvaktare året 
efter). Fem (10%) gruvpigor är änkor efter 
gruvarbetare. Två (4%) är ogifta kvinnor. 
Den ena, Brita Israelsdotter, är 25 år gam
mal och har en oäkta ettårig son. Den andra 
kvinnan, Christina Andersdotter Eneberg, 
är 28 år gammal och har tre barn från ett 
äktenskap med Jan Magnusson Eneberg, 
vilken lämnat sin hustru och barn redan år 
1826. En av gruvpigorna är dotter till en 
torpare som också är forkörare åt gruvbola
get. En gruvpiga är troligen en 24-årig piga 
till den ovan nämnde hemmansbrukaren 
och hästvindsköraren. Hon arbetar dock 
inte i samma gruva som sin husmor.

Som synes arbetade en övervägande del 
av gruvpigorna tillsammans med sina ma
kar i samma gruva. Detta gällde även de 
flesta av gruvfogdarnas hustrur, vilket är 
något besynnerligt då det redan vid ett 
bergsting med Dalkarlsbergs gruvlag år 
1753 stadgas att man "Förbjuder vid 10 D:r 

antaga Grufvefogdens Hustru till ar
betare i den Grufva, hvaruti mannen hafver 
upsigten.” XOzx var för övrigt tämligen van
ligt att släktingar arbetade i samma gruva. 
Nya Flintans arbetslag under år 1836 kan 
tas som ett talande exempel. Gruvfogde det 
året var Lars Jansson Dahlin. Hans hustru 
Stina Larsdotter arbetade även där tillsam
mans med Jan Roslings dräng Nils Ersson. 
Där fanns också gruvfogdens syster Brita 
Stina Jansdotter som arbetade tillsammans 
med maken Jan Petter Trygg.

Finner vi då någon nämnvärd skillnad 
när vi tar oss en titt på de sista gruvpigorna

vid Dalkarlsberget? I huvudsak Finns där 
ingen större skillnad. Under år 1853 fanns 
där fem gruvpigor. Anders Berglund dy:s 
hustru Maria Jansdotter (35 år) arbetade 
tillsammans med Johannes Jonssons dräng 
i Strokirks schakt. Där fanns också Lars 
Berglunds hustru Anna Cathrina Jansdot
ter (23 år) som arbetade ihop med Carl 
Jansson. Lars och Anders Berglund arbeta
de i Lilla Långgruvan. Samma år arbetade 
Eric Westers änka Cathrina Andersdotter 
(50 år) ihop med sonen Anders Wester, Eric 
Gren ihop med hustrun Maria Andersdotter 
(37 år) och Johannes Widelius med hustrun 
Brita Stina Holmberg (39 år) i Nya Flintan. 
År 1854 fanns det fem gruvpigor vid Dal
karlsbergs gruvor. Dessa var ovan nämnda 
Anders Berglund dy med hustru, Lars 
Berglund med hustru i Strokirks schakt och 
Johannes Widelius med hustru samt Eric 
Grens hustru tillsammans med Eric Berg
lunds dräng Sandberg i Nya Flintan (Eric 
Gren själv arbetar ihop med sonen i samma 
gruva). Samma år arbetade också Eric Wes
ters änka Cathrina Andersdotter i Nya 
Flintan, men hon blev skadad i en gruvo- 
lycka under året. Den sista gruvpigan som 
ingick i ett be tingslag vid Dalkarlsberget 
arbetade under år 1855 i Strokirks schakt. 
Det var Anders Modig som arbetade ihop 
med sin hustru Brita Maria Jansdotter (32 
år). Gruvfogdarnas hustrur har här redan 
försvunnit från gruvorna.

Sammanfattningsvis visar denna del
undersökning vid Dalkarlsberget att gruv
pigan oftast var en hustru som arbetade 
tillsammans med sin man. Det var heller 
inte endast de mindre bemedlade gruvarbe
tarhustrurna som arbetade i gruvorna, utan 
även gruvfogdars och hemmansbrukares
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hustrur. Även vid Pershyttan och Striberg 
arbetade man och hustru ofta tillsammans i 
gruvorna. Hushållet fungerade fortfarande 
som ett arbetslag. Framför allt vid Pers
hyttan tycks det dock ha förekommit att 
mannen arbetat vid en gruva och hustrun 
vid en annan på gruvfältet. I den tidigare 
omnämnda förteckningen från 1830-talet 
över totalt 474 gruvarbetare i Nora bergslag 
namnges 254 kvinnor. Av dessa uppges 
drygt 60 procent vara hustrur, 20 procent 
uppges vara pigor och ungefär 8 procent 
änkor samt 7 procent skall ha varit döttrar. 
Ett flertal fall visar att hustrur arbetade till
sammans med sina män, änkor tillsammans 
med söner, pigor med drängar anställda av 
samma arbetsgivare.

Gruvpigornas arbetsuppgifter
Gruvpigornas arbetsuppgifter är oftast svåra 
att uppspåra bland räkenskapsböckernas 
siffror. Det bästa sättet att finna uppgifter 
om hur själva gruvarbetet gick till är att stu
dera de många gruvolyckorna. Då de flesta 
gruvarbetarna blev ersatta av gruvbolaget

för liden skada och förlorad arbetsinkomst 
gjordes efter olyckorna undersökningar 
som skulle utröna ifall arbetaren själv eller 
någon arbetskamrat hade förvållat skadan 
genom vårdslöshet. Samtliga gruvolyckor 
vid Dalkarlsbergs gruvor som föranledde 
gruvbolaget att ersätta skadade eller efter
lämnade änkor under perioden 1812- 
1839 har genomgåtts. Under denna period 
dödades 44 gruvarbetare och 73 skadades. 
Sammanlagt således 117 olycksdrabbade 
gruvarbetare. Av dessa var 87 (74%) män 
och 30 (26%) kvinnor. Gruvpigorna är så
lunda klart underrepresenterade i olyckssta
tistiken i förhållande till deras andel av den 
totala arbetsstyrkan. Man kan därför fråga 
sig om kvinnorna utförde de mindre utsatta 
arbetena och inte deltog i de mer riskfyllda? 
Om vi studerar olycksstatistiken lite närma
re och tittar på vad de skadade och dödade 
var sysselsatta med vid olyckorna finner vi 
en förklaring till gruvpigornas underrepre
sentation. Kvinnorna deltog nämligen inte i 
alla arbeten, vilket kan ses av denna förteck
ning över vilka arbeten skadade och dödade 
var sysselsatta med vid själva olyckstillfället 
vid Dalkarlsbergs gruvor 1812-1839.

Kvinnor Män Totalt
Byggnadsarbeten 1 (8%) 11 (92%) 12(10,2%)
Övriga 0 (0%) 6(100%) 6(5,1%)
Skjutning 0(0%) 4(100%) 4(3,4%)
Stokning 0 (0%) 2(100%) 2(1,7%)
Borrning, lastning 10(37%) 17(63%) 27 (23,1%)
Uppfordring 6(38%) 10(62%) 16(13,7%)
Fall från stegvägar 3(19%) 13(81%) 16(13,7%)
Okända 10(29%) 24 (71%) 34 (29,1%)
Sammanlagt 30 (26%) 87 (74%) 117(100%)
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Gruvdrängar i malmtunna på väg ner i Sala gruva. 
Akvarell av C FA Cantzeles 1851. TM.

Både skjutningen och stokningen tycks 
av detta ha varit helt förbehållen manliga 
gruvarbetare vid Dalkarlsberget, vilket inte 
är särdeles förvånande då det huvudsakli
gen var gruvfogden som utförde dessa upp
gifter. Från Pershyttan finns det dock ett 
flertal uppgifter som visar att även kvinnor 
kunde utföra skjutningen i gruvorna. Vid 
Pershyttans höststämma år 1829 berättas 
det bland annat att gardisten Petter Pers
sons hustru fredagen den 16 oktober sam
ma år blivit illa skadad ”... vid förehafd 
laddning af ett bergskott...” i Kittelgruvan.

Skottet hade nämligen avbrunnit under 
laddningen.

Under beteckningen övriga återfinns 
också typiska ”manliga” arbetsuppgifter ut
förda av bland annat konstvaktare. Under
sökningen visar även att byggnadsarbetena 
huvudsakligen utfördes av manlig arbets
kraft. De manliga gruvarbetarna verkar av 
denna statistik att döma också vara mer be
nägna än gruvpigorna att falla ner från 
stegvägarna. Delvis kan detta bero på att 
unga manliga gruvarbetare tycks ha haft för 
vana att springa så fort som möjligt på des
sa ofta mycket hala stegvägar. Borrning, 
lastning och uppfordring tycks dock vara 
de vanligaste arbetsuppgifterna för gruvpi
gorna vid Dalkarlsbergs gruvor. Här följer 
nu en mer noggrann genomgång av gruv
pigornas viktigaste arbetsuppgifter.

Borrning och lastning
Det finns ytterst fa ögonblicksbilder bevara
de som skildrar själva arbetet nere i gruvorna. 
Här kan dock olycksutredningarna vara till 
stor hjälp. Ett exempel ges här från Väster 
Rymningen vid Dalkarlsberget år 1831. Be
tingslaget, lett av gruvfogden Petter Lodin, 
bestod det året av 8 män och 8 kvinnor. Av 
dessa var två män och två kvinnor lavhjon. 
Tisdagsmorgonen den 23 augusti 1831 bor
rade man å den södra eller liggande sköliga 
(sprickor fyllda av lösare bergart än de omgi
vande sidorna) bergväggen. Senare på dagen 
sköt man av en skottsalva. Därpå stökades ar
betsrummet noga, dvs. man slog ner halvlöst 
berg från bergväggarna. Påföljande dag för
rättades samma arbeten i gruvan. Efter de 
båda skjutningarna hade gruvfogden upp



Bland gruvpigor och gruvdrängar / 189

täckt en utstående bergklyfta på väggen 
ovanför arbetsrummet. Tillsammans med 
kamrater hade shan försökt nedbryta denna, 
men förgäves. På torsdagsmorgonen den 25 
augusti hade gruvhjonen Jan Holm och Pet
ter Björklund också försökt nedbryta denna 
bergklyfta, dock utan resultat. Gruvfogden 
var då själv sysselsatt ovan jord. Ingen skjut
ning gjordes denna dag. Vid middagstid var 
åtta arbetare sysselsatta med att dels ilassa och 
dels till kistgången frambära den på botten 
liggande lösskjutna malmen och gråberget. 
De åtta arbetarna var Lars Dahlin med kam
raten Erssons änka Stina Larsdotter, Eric Ers
son med kamraten Catrina Jansdotter, Jacob 
Brunström med kamraten Landins änka 
Catrina Jansdotter, Magnus Janssons hustru 
Maria Olsdotter och så slutligen Axel Axels
son. Sålunda fyra män och fyra kvinnor. An
ledningen till att vi kan veta detta är att en ti
digare ej observerad gråbergskuta ovanför 
den tidigare omtalade gråbergklyftan nedra
sade under arbetet vid middagstid och 
träffade Axel Axelsson och slog av hans hög
ra ben samt krossade fotbladet så att han 
blev sängliggande i 20 veckors tid. Halva 
arbetsstyrkan bestod här av gruvpigor. Som 
synes arbetade gruvarbetarna i tvåmannalag 
eller s.k. borrposter. Vanligen bestod dessa 
borrposter av man och hustru eller far och 
son/dräng/piga.

En vanlig sysselsättning för gruvpigorna 
verkar borrvändning ha varit. Vid tre- och 
tvåmansborrning satt nämligen en man el
ler kvinna och vände borren under det att 
de andra drev in borren i berget medelst 
slag av släggor. Fru Wilhelmina Andersson 
(född 1861) från Dalkarlsberg berättar att 
hennes farmor och mormor arbetade i gru
van och att de fick

Storrymningen vid Dannemora gruvor 1840. Lito
grafi av A Meyer. TM.

... hålla navarn när karlarna borra. Karn åtog sig 
en arbetsplats, och då fick han antingen leja 
drängar eller också ta sina fruntimmer mä sej.

Gruvarbetaren Johan Holmberg (född 
1872), också från Dalkarlsberget, berättar:

Vi slog aldrig som de kallas för fullpost, då va en 
två, en som slog och en som höll. Jag kände igen 
gummer som hade varit i gruvan, det har varit 
fruntimmer här som varit i gruvan, di vänne.

Gruvfogden Alfred Ramström (född 
1878) från Gamla Pershyttan berättar vi
dare att han av sin farfar och andra äldre 
gruvarbetare hört att borrarna
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... brukade bli så vana och få så jämna slag (...), så 
att det var just aldrig någon som skadade sig. Den 
enda som kunde få sig en smäll var hon som satt 
och vände borret. Hon brukade sitta på berget 
och ha någon säck eller trasa av något slag under 
sig.

En gruvarbetare från Stri bergs gruvfält 
uppgav år 1943 för etnologen John Gran
lund att före 1870-talet ”... varfruntimmer 
med och höll borret, ett grovt borr, och gubben 
släggade, men sedan blev det enmansborr- 
ning. ”Från Kronobergs gruvfält i Lekeberg- 
slagen berättas det att ”Fruntimmer fick mest 
sitta och vrida borret, när två karlar slog. ”

Av ovan anförda exempel verkar det som 
om kvinnorna mest fick vända borren med
an mannen fick slägga. Det var dock inte 
ovanligt att även kvinnorna stundtals fick 
slägga, speciellt när mannen blivit trött och 
ville vila ett tag. Ett exempel från Nya Kärr
gruvan i Striberg visar att borrningen också 
kunde utföras av enbart kvinnor. Tisdagen 
den 29 juli 1834 vid åttatiden på morgonen 
var de tre hustrurna Catrina Andersdotter, 
Catrina Larsdotter och Anna Andersdotter i 
färd med att tremansborra, dvs. att en av dem 
vred borren medan de andra släggade, strax 
vid uppfordringsbotten omkring 22 meter 
ner i gruvan. Efter en stund hade deras borrar 
blivit slöa och behövde vässas. En s. k. navar- 
burk hissades ner med en handvind och 
Catrina Andersdotter satte där i de slöa bor
rarna, varefter de började hissas upp, men just 
när Petter Olsson skulle ta in burken på laven 
gick den sönder och föll ner mot gruvbotten 
och träffade Catrina Andersdotter nedanför 
högra axeln åt ryggraden till. Hennes kamra
ter klarade sig dock oskadda. Fruktlöst be
stänkte de Catrinas ansikte med kallt vatten i 
hopp om att hon åter skulle komma till sans,

men snart strömmade blod ur hennes näsa, 
mun och öron. Efter detta klädde de av hen
ne och fann blåröda tecken efter slaget. Inget 
mer stod att göra och den livlösa kroppen his
sades skyndsamt upp i bergkistan.

Den franske metallurgen Gabriel Jars 
besökte Nordmarks gruvor i Värmland
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1769 varvid han upptäckte att det vanliga 
sättet att borra var att en vrider borren och 
två slår därpå. Han tillägger också att ”det 
finns kvinnor som gör detta arbete lika bra 
som männen”.

Det var också vid pallbrytning i öppna 
rum som kvinnorna oftast användes. Vid

Malmvaskning vid Bölets mangangruva omkr 1889. 
Foto Jernkontorets bildsamling.
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Malmvaskning vid Bölets mangangruva i Västergötland omkr 1889. Foto Jernkontorets bildsamling.

ortdrivningar, dvs. brytning av gruvgångar, 
förekom gruvpigor vid Dalkarlsberget yt
terst sällan. Detta berodde troligen på att 
borrningen vid ortdrivning var svårare och 
oftast krävde obekväma ställningar samt 
fordrade vana och dugliga arbetare. Efter in
förandet av enmansborrningen under 1860- 
talet var kvinnornas deltagande i borrningen 
ytterst liten. Ett flertal exempel finns dock på 
att kvinnor enmansborrade vid bland annat 
Striberg och Pershyttan.

Som vi redan sett användes gruvpigornas 
ofta även vid frambärningen och lastningen 
av den lösbrutna malmen och berget vid 
Dalkarlsbergs gruvor. Gruvfogden Alfred 
Ramström (född 1878) berättar om förhål

landena vid Pershytte gruvfält att det vanli
gen var kvinnor som var sysselsatta med 
lastningen i gruvorna. Transporten från ar
betsrummet till uppfordringsplatsen sked
de oftast med tunga träkärror försedda med 
järnskodda hjul, vilka lastades med berg 
och malm och sedan balanserades på våta 
plankgångar. Även bårar användes under
stundom. Vid Nordmarks gruvor skall till 
och med större delen av lastningen ha 
skötts av kvinnor, dock ofta med hjälp av en 
halvvuxen pojke. I de brittiska kolgruvorna 
var kvinnornas främsta uppgift att trans
portera kol i gruvorna, dvs. dra kolvagnar i 
trånga och ofta vattenfyllda orter där hästar 
ej kunde användas som dragdjur.
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Uppfordring och lav arbete
Uppfordringen av den lösbrutna malmen 
och berget ur gruvorna verkar till stor del ha 
utförts av kvinnor. Ett exempel från 1760- 
talets Pershyttan visar att uppfordringen, 
som där skedde medelst handvind, helt ut
fördes av gruvpigor. Fredrik Adolf von Nu- 
mers lavering från 1786 av Grundsjögruvan 
i Nordmark visar också tre kvinnor och två 
män sysselsatta med uppfordring med 
en handvind. Ett flertal olyckor vid Dal
karlsbergs gruvor visar också att gruvpigor 
ofta var sysselsatta med att ilasta uppford- 
ringskistorna. Under 1820 års gruvbrytning 
i Öster Rymningen träffades Anders Holm
bergs hustru av en från den uppgående kis
tan nedfallande sten och skadade huvudet. 
Clement Clementssons hustru träffades i ryg
gen av den nedfallande kistan i Lilla Ågruvan 
tisdagen den 30 augusti 1831 och skadades 
så svårt att hon inte kunde arbeta under 12 
veckor.

Man skulle kunna tro att lavhjonen, vilka 
arbetade ovan jord med passning av uppfor- 
dringskistan, skrädning och vägning av mal
men och berget, oftast var kvinnor. Detta 
överensstämmer dock inte med förhållande
na vid Dalkarlsbergs gruvor. Arbetet som lav
hjon utlottades bland tvåmannalagen, som 
oftast bestod av en man och en kvinna, inom 
varje betingslag. Lavhjonen bestod därför of
tast av hälften män och hälften kvinnor.

Övriga arbetsuppgifter
Förutom att deltaga i det huvudsakliga 
gruvarbetet kunde de kvinnorna också del
taga i andra arbeten vid gruvorna. Detta 
gäller bland annat mullplockning och

malmvaskning ovan jord, men även andra 
arbetsuppgifter var tänkbara för kvinnor
na.

Vid Herrgruvan i Dalkarlsberg biträd
des bergvägaren Erik Berglund av sin hust
ru Catharina Larsdotter år 1829. Han var 
vägare också vid Kringlan varför man kan 
förmoda att hustrun utförde en stor del av 
arbetet vid Herrgruvan.

Under 1820 års brytning arbetade gruv- 
pigan Stina Östmark som kistvaktare eller 
skiljebrovaktare under 93 dagar i Lilla 
Långgruvan vid Dalkarlsberget, förutom att 
hon plockade 3 500 kg mullmalm. Hennes 
arbete bestod i att under uppfordringen vid 
gruvan se till så att den uppgående tunnan 
inte hakade i den nedgående.

Vid Stribergs gruvfält förekom det att 
kvinnor även arbetade som gruvsmedsdrän- 
gar. Detta gäller bl. a. änkan Anna Greta 
Abrahamsdotter Modig som var dräng åt 
gruvsmeden vid Smedjegruvan åtminstone 
1868—1874, Anna Stina Löf var dräng åt 
gruvsmeden vid Svartberget och Komminis
tergruvan åtminstone 1868— 1875. Gruv
smeden Olof Nilsson vid Prästabergs Stor
gruva fick hjälp i sitt arbete av sin dotter 
1868-1872.

Gruvpigornas löneförhållanden
De gruvpigor som deltagit i den tidigare 
dagsverksgången eller ingick i betingslagen 
vid t. ex. Dalkarlsberget, Striberg och Pers
hyttan fick i allmänhet lika stor del av lagets 
vinst som sina manliga arbetskamrater. 
Gruvpigornas arbetsuppgifter verkar av 
detta ha ansetts som likvärdiga männens. 
Dagsverkslönerna var dock oftast gradera
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de efter årstid och arbetsförmåga. Större 
delen av dessa dagsverken var s.k. bygg
nadsarbeten i gruvorna som utfördes under 
vintern, företrädesvis av män. Lönen beta
lades dock inte ut till varje enskild arbetare, 
utan till varje hushåll som mannen oftast 
förestod. Därför var det nästan bara änkor 
som fick egen räkning med gruvbolaget.

Att gruvarbetet kunde vara lockande 
också för kvinnor tack vare att det var rela
tivt välavlönat visar också följande exempel 
från år 1822. Den för sin s. k. Brukskatekes 
senare välbekante bruksförvaltaren C. A. 
Muhr vid Laxå bruk var då i behov av en ny 
hushållerska, varför han skrev till sin gamle 
vän vid Dalkarlsberget, övergruvfogden 
Pehr Hinnerson, och frågade ifall det där 
fanns någon duglig person som han kunde 
anställa. Hinnerson kan också erbjuda en 
duglig hushållerska, nämligen bergsmans- 
dottern Brita Carlsdotter från Nya Pershyt
tan. Problemet är bara att denna Brita anser 
att den erbjudna lönen, 4 rdr rgs i månaden 
och 6 par skor om året, inte skulle räcka till 
för att kunna försörja henne och hennes 
barn vilket kostar 5 rdr rgs. Hon förklarar 
därför att hon istället skulle ta gruvarbete 
vid Pershyttan om hon inte skulle få 5 rdr 
rgs i månaden, 6 par skor om året samt 5 rdr 
rgs i städja. Hon får också sin vilja igenom 
och blir också Muhrs hushållerska. Men 
det var kanske också så som Hinnerson 
skriver till sin vän Muhr, att

”Det är en stor sak at få en god Hushållerska, då 
största afbränningen och åtgången altid passerar 
kjöksvägen”. Vidare skriver han att han vidtalat 
Brita om ”at ehuru respective budbärare afmålat 
Dig för henne såsom en warg, så har hon likväl in
tet mera at befara hos Dig än hos hvarje annan 
rigtig Hushållare och Husbonde”.

Gruvarbetarbarnen
En naturlig fråga man kan ställa sig är om 
gruvpigorna överhuvudtaget hade tid att 
föda några barn. Det tycks dock som om 
det inte var någon ovanlighet att kvinnorna 
fortsatte att arbeta även i långt framskriden 
graviditet.

Provinsialläkare Nils Dahlin i Nora skri
ver angående barnmorskor i sin årsberättel
se för år 1835 att

Grufqvinnan arbetar i grufvan ända tills hon kän
ner första värkarna, då begifva hon sig upp, sti
gande 50, 60, 90 famnar på stegar, föder barnet 
på gruftorget, och bär det sedan i förklädet till sitt 
V4 eller V2 mil bort belägna hem, der hon seder
mera håller sig inne till kyrktagningen, mera för 
brukets skull än för behofvet. För sådana personer 
äro en ordentlig barnmorska något dyrlejd, och 
synes visserligen icke vara nödvändig.

Troligen går vår ärade provinsialläkaren här 
något till överdrift, men det finns faktiskt 
uppgifter som styrker hans uppgift om att 
även gravida kvinnor arbetade i gruvorna. 
Vid ett gruvras i Öster Rymningen i Dal
karlsberget klockan 7 på kvällen måndagen 
den 17 oktober 1836 dödades två män, en 
kvinna och två män och en kvinna skada
des. Gruvarbetaren Lars Lindgren dödades 
och hans hustru fick ena lårbenet avslaget. 
Hustrun framfödde också strax därefter ett 
dödfött barn. En annan något osäkrare 
uppgift pekar åt samma håll. När Kringlan 
i Dalkarlsberget igenrasade och sedan över
gavs klockan 11 på förmiddagen tisdagen 
den 8 juni 1830 dödades 3 män och 1 kvin
na. Den dödade kvinnan var hemmansbru- 
karen Olof Åhlinds hustru, den 33-åriga 
Stina Persdotter. Benen efter de ihjälslagna 
gruvarbetarna kunde först under 1870-ta- 
let tas upp ur gruvan. Enligt skogvaktaren
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Erik Tydén, som troligen var med när liken 
efter de förolyckade omhändertogs, skall 
den dödade kvinnan ha varit ”... i långt 
framskriden grosses”. Bergmästare Eric Berg- 
enskiöld berättar år 1784 att

Sällan höres, Gudi lof, af någon svår Barnsbörd 
ibland de arberande, och jag tror dertill bidrager 
Qvinfolkens stränga arbete ifrån ungdomen, klijf- 
ning på Stegar i Grufvorne och Malmbokning på 
Masugnarne. En som kommer uppå Masugnen, 
hvarest och handbokning förrättas, och icke sedt 
handlaget, kan icke annat än sällsamt förekomma 
se, huru Qvinfolkcn, unga och gamla med kjort- 
larne svepta om låren, sitta på Malmbunken och 
sönderslå ofta så stora stenar, som föranlåter dem 
till en nästan otrolig utspänning och sträckning af 
Benen, och ingen blygsamhet hindrar fortsätt
ningen komma hvilken som hälst behagar.

Tungt arbete ansågs tydligen underlätta 
kvinnornas förlossningar. Vid de brittiska 
kolgruvorna förekom det under 1800-talet 
att de kvinnliga gruvarbetarna arbetade 
även när de var gravida. Det uppges till och 
med att flera av gruvpigorna födde sina 
barn vid gruvorna och att de återvände till 
sitt arbete så tidigt som möjligt efter för
lossningen, helst inte längre än tio dagar.

Provinsialläkare A. Fahlman skriver år 
1852 angående den på fattighuset under 
våren avlidna gruvarbetare Anders Sjö
holms hustru från Pershyttan att hon

... hade för sin död att tacka dels en svår bröstin
flammation, dels nedsatta krafter efter sin under 
samma tid inträffade förlossning från ofullgånget 
foster, och dels måste man slutligen, äfven antaga 
den i grufvan ådragna svåra benskadan och refbens- 
brotten hafva påskyndat den olyckliga utgången.

Vad gjorde då de små barnen när far och 
mor arbetade i gruvan? Under 1700-talet

tycks det ha varit vanligt att föräldrarna helt 
enkelt tog med sina barn till arbetet i gru
van. Till exempel stadgades det på bergs
tinget för Pershytte gruvlag 1740 7/5 att 
”Intet Grufvehjon far, vid 10 Daler Silfver- 
mynts vite, med sig på arbetet taga Vagge- 
barn, eller andre hvilka fordra eftersyn. ” Att 
små barn vistades i närheten av själva gru
vorna visar också de fall när barn ramlat ner 
i gruvor. Såsom exempel kan här anföras 
gruvfogdedottern Anna Lisa Israelsdotter 
från Holmshyttan i Nora bergslag, 3 år 
gammal, som 1837 20/6 nedfallit i en gru
va och dödats. Bergsmansdottern Stina An
dersdotter, knappt 4 år gammal, föll 1816 
15/9 ned i Lerbergs gruvschakt, Nora berg
slag och dog. Konstvaktarsonen Frans An
dersson, 9 V2 år gammal, dödades av ett fall 
i en gruva i Dalkarls berg 1811 25/5. I det 
sista fallet är det möjligt att sonen hjälpt 
sin far i arbetet. Vid Kviddberget i Hjulsjö 
bergslag skall malmvaskande mödrar ha ta
git med sina barn, en del också dibarn, till 
gruvan under 1880-talet. Barnen fick troli
gen hjälpa till så gott de kunde. Plocka eller 
vaska småmalm var troligen det första arbe
tet barnen fick utföra vid gruvorna.

Bergmästare Eric Bergenskiöld skriver år 
1784 att då hustrun ständigt gör arbete vid 
bergsbruket lämnas barnen uti frihet så 
snart de kunna gå så att uppfostran därmed 
försummas. När barnen blivit något äldre 
användes de till vallgång och att följa hästen 
i hästvinden. En betydligt senare uppgift 
om förhållandena vid Pershytte gruvor i 
Nora bergslag gör gällande att barnen stäng
des in hemma. Ett försök att råda bot på 
gruvarbetarbarnens eftersatta uppfostran 
var att starta skolor vid gruvfälten. En skola 
för både pojkar och flickor startade så smått
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också år 1831 i gruvstugan vid Dalkarls
bergs gruvfält. Tio år senare öppnades en 
småskola vid Tabergs gruvor i Värmland, då 
barnen ”... underföräldrarnasdageligaarbe
te i gruvan oförsvarligt vanvårdas. ” År 1838 
kom det också på förslag att inrätta en flick
skola vid Dalkarlsberget för att undervisa 
gruvarbetardöttrarna i kvinnoslöjder då 
”... mödrarne sjelfve knappast kunna och ald
rig hafva tid att undervisa sina barn ... ”Från 
Dannemora berättar dock fransmannen La- 
motte att han vid ett besök 1807 sett gruv
pigor sticka när de sakta färdades ned i gru
van med uppfordringstunnan.

Det är osäkert vid vilken ålder barnen 
tilläts börja arbeta nere i gruvorna. Troligen 
berodde det främst på barnets fysiska ut

veckling när det kunde vara till någon nyt
ta i arbetet. Vi vet dock att redan vid 13 års 
ålder gjorde Jan Dahlin dagsverken under 
jord i Gamla Flintan i Dalkarlsberget år 
1832. Fullvärdigt gruvhjon tycks man dock 
ha blivit först vid 16 års ålder vid Dalkarls
bergs gruvfält.

Gruvarbetarbarnen tycks, av de här re
dovisade uppgifterna att döma, ha lämnats 
utan någon nämnvärd tillsyn när föräldrar
na arbetade i gruvan. Möjligen kunde äldre 
släktingar vara till viss hjälp. Mödrarna 
hade heller aldrig tid med att lära sina dött
rar något hantverk. Dessutom var det tro
ligt att de själva ej blivit undervisade av sina 
mödrar. När barnen kommit upp i tioårs
åldern fick de börja hjälpa till med lättare
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arbeten vid gruvorna, såsom mullplock
ning. Lite senare fick de också följa med 
sina föräldrar ned i gruvan, för att vid 16 års 
ålder vara ett fullgott gruvhjon.

Varför kvinnlig arbetskraft vid 
gruvorna?
Här skall ett försök göras att förklara kvin
nornas direkta deltagande i gruvarbetet och 
deras förvinnande från gruvorna vid mitten 
av 1800-talet. Diskussionen kommer här 
framför allt att utgå ifrån förhållandena vid 
järnmalmsgruvorna under 1800-talet i Nora 
bergslag, Örebro län.

Låt oss börja med att fråga oss varför 
kvinnor behövdes som arbetskraft vid gru
vorna. En intressant förklaring ges redan år 
1784 av bergmästare Eric Bergenskiöld när 
han berättar att

Bergslagen har icke månge arbetare, utan är der- 
före nödgad så mycket ifrigare nyttja dem han 
äger. Dess egne Barn, till och med Hustrun på de 
fläste ställen, göra vid Bergsbruket tjenst. Om 
Sommaren, eller ifrån Maij till Michaelii, gå Son 
och Dotter om hvarannan i Grufvorne, och om 
Vinteren göra de tjenst vid Blåsningen, då Hus
trun är med och bokar malmen på Masugnen, ...

Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med 
manlig arbetskraft i gruvornas närhet. Där 
fanns dock en stor arbetskraftsreserv i form 
av bergsmännens och gruvarbetarnas hust
rur och döttrar.

Speciellt efter det stora nordiska kriget 
tycks en viss arbetskraftsbrist ha uppstått 
även i Bergslagen. En av Bergskollegiet ut
sänd delegation besökte år 1717 Klacka 
gruvfält i Nora bergslag varvid man fann att

Själva arbetet drevs, i brist av manskap, merendels 
av kvinnfolk och sådant ungt folk, som därtill 
ingen styrka hade, vårföre det ock gick mycket 
lamt.

Det samma finner man vid Dannemora där 
gruvfogden år 1697 anmälde att det var 
svårt att få tag på arbetare, speciellt under 
skördetiden, varför man mer än förut hade 
kvinnor i gruvorna.

Att det också vid Dalkarlsberget rådde 
stor brist på arbetare märks tydligt i källma
terialet. Till exempel kunde inte någon 
brytning igångsättas i Herrgruvan år 1818 
på grund av bristande tillgång på gruvhjon. 
Vid gruvhjonsstämman år 1823 fattades 16 
gruvhjon till årets brytning. Ett annat teck
en på att tillgången på arbetare inte var den 
bästa visar också bruket att gruvarbetare 
som flertalet gånger varit orediga under 
gruvarbetet trots allt antas som gruvhjon 
efter tillsägelser. Från Striberg berättas det 
att arbeten under år 1816 fått uppskjutas 
på grund av för dyrlejda arbetare som dess
utom var svåra att överhuvudtaget finna. 
Även från Pershyttan finns uppgifter om 
brist på arbetskraft. Till 1825 års gruvarbe
te i Kittelgruvan berättas det bland annat 
om stora problem med anskaffandet av ar
betare. Gruvfogden Lars Larsson uppgav 
dock att

Han nogsamt kunde få antalet af grufvehjon till 
15 ä 16 personer uppfylt dock nestan endast be
stående af qvinfolk, men som oumgängeligt 5 
karlar, näml. 1 smed, 1 vägare, 1 brytare samt 2ne 
andre till diverse uti grufvan förefallande bygg- 
ningsgöromål m. m. d.”

En del i förklaringen till att kvinnor använ
des även i det direkta gruvarbetet torde vara 
brist på manlig arbetskraft. De flesta gru
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vorna bröts endast under en kortare tid av 
året, men då desto intensivare med en stor 
arbetsstyrka. De manliga arbetarna i bergs
lagen räckte uppenbarligen inte till för att 
fylla behoven under de intensiva veckorna 
av gruvarbete.

Gruvpigornas försvinnande 
frän gruvorna
När och varför försvann då till sist gruvpi
gorna från de svenska järnmalmsgruvorna? 
Vi börjar med frågan när de försvann. Vid 
Dalkarlsbergs gruvor började gruvpigorna 
så smått försvinna under 1840-talet för att 
under 1850-talet helt utestängas från gru
vorna. De sista gruvpigorna tycks ha fått ar
beta i gruvan mest på nåder. Om Anders 
Berglunds hustru Maria Jansdotter (född 
1818) sägs det år 1851 att hon fått ”... gruf- 
gång efter vitsord”.

Vid Stribergs och Pershytte gruvfält bör
jar gruvpigorna förvisas från gruvorna un
der 1850-talet och försvinner, med enstaka 
undantag, helt under 1860-talet. Vid Vi- 
kersgruvorna, också i Nora bergslag, före
kom ett fåtal gruvpigor fram till slutet av 
1850-talet. Bergmästare C. O. Troilius skri
ver år 1847 att ”... qvinnor i det närmaste 
förvisade ur grufvorne att hemma varda fa
miljen och sysselsätta sig med husslöjden för 
dess behof ” Fyra år senare skriver han att det 
vid Dalkarlsberget finns fyra gruvpigor och 
vid Stribergs gruvfält åtta, och att det for
dom varit vanligt att hälften av arbetsstyr
kan vid gruvorna bestod av kvinnor, vilket 
”... ännu vid de mindre grufvorne är händel

sen, utan att specifika uppgifter derom kunnat

erhållas. ”Johan Johansson skriver år 1880 i 
sin berättelse från Nora hushållsgille att 
”Hustrurna deltaga icke heller igrufvearbetet, 
så att de odeladt kunna egna sin tid och om
tanke åt vården af sina familjer. ”Äldre kvin
nor och gossar uppges dock arbeta med 
plockning och vaskning av småmalm vid 
gruvorna. Vid Kviddberget i Hjulsjö bergs
lag lär det under 1870-talet ha arbetat en 
gruvpiga, vilket då ansågs vara något ovan
ligt. Torsten Gårdlund skriver, utan att ange 
någon källa för sitt antagande, att kvinnor
nas arbete nere i gruvorna skulle ha upphört 
på 1870-talet. Den sista gruvpigan som dö
dades i en gruvolycka i Nora bergslag var 
44-åriga Christina Ersdotter från Gyttorp. 
Hon förolyckades den 21 juli 1857 i Kittel
gruvan i Pershyttan. Den 15 maj 1855 dö
dades den 27-årige Jan Petter Trygg och den 
19-åriga Lovisa Jansdotter i en gruvolycka, 
troligen i Lobergsgruvan som då bröts av en 
betingsbrytare. Man kan förmoda att de dö
dade varit en s. k. borrpost.

Dessa uppgifter pekar entydigt på att 
gruvpigorna börjar försvinna under 1840- 
talet för att så gott som helt försvinna under 
1860-talet. Vid de mindre bergsmansägda 
gruvorna tycks gruvpigorna hålla sig kvar 
något längre än vid de större och mer mo
derna järnbruksägda gruvorna. Varför bör
jade gruvpigorna då försvinna från gruvor
na just vid denna tid?

Om vi först granskar förhållandena vid 
Dalkarlsbergs gruvfält finner vi att befolk
ningen, liksom i övriga Sverige, ökar drastiskt 
från och med 1820-talet. Tillgången på man
liga arbetare ökar här väsentligt från och med 
1820-talet, vilket bland annat är en följd av 
sänkt barnadödlighet och en viss inflyttning. 
En förklaring till gruvpigornas försvinnande
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Kvinnliga vaskare i arbete vid Glifsagruvorna, Striberg, i Västmanland. Foto TM.

är alltså befolkningsökning. Behovet av kvin
nor i gruvorna fanns inte längre. Det finns 
dock även en annan förklaring. De betydan
de organisatoriska och tekniska förändring
arna av gruvhanteringen under denna tid 
hade troligen ett betydelsefullt finger med i 
spelet. Den allmänna moderniseringen av

Dalkarlsbergs gruvfält under framförallt 
1840- och 1850-talen ledde bland annat till 
längre brytningstider och en ökad produk
tion. Produktionen per arbetare ökade mar
kant från och med slutet av 1830-talet, vilket 
till större delen berodde på en utökad bryt
ningstid. Enmansborrningen infördes först
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Granrotsstollen vid Klackbergs gruvfält anladespå 
1700-talet. Foto Jan-Erik Pettersson 1987, TM.

mot slutet av 1850-talet, så den förklaringen 
bortfaller av naturliga orsaker. Den utökade 
brytningstiden ledde till att gruvarbetet blev 
en heltidssysselsättning, där kvinnorna ej 
lika lätt kunde konkurrera med unga starka 
män. Kvinnorna blev i fortsättningen hänvi
sade till arbeten ovan jord såsom mullplock- 
ning och malmvaskning, vilka sysselsättningar 
ökade väsentligt i omfattning just vid denna 
tid. I den nya fabriksmässiga gruvdriften var 
kvinnorna annars huvudsakligen hänvisade 
till att sköta det tunga arbetet i hemman un
der det att männen arbetade allt mer och ef
fektivare i gruvorna.

Vid Stribergs och Pershytte gruvfält för
svann gruvpigorna något senare än vid 
Dalkarlsbergs gruvfält. Vid bägge gruvfälten 
förekom brist på arbetare ända fram mot 
1800-talets mitt. Vid Dalkarlsberget börja
de gruvbolaget köpa upp mark omkring 
gruvfältet redan under 1810-talet, för att 
där få en fast och professionell arbetarstam i 
gruvornas närhet. Jämfört med Dalkarlsber
get samordnades Stribergs och Pershyttans 
gruvor under gemensamma förvaltare be
tydligt senare och och bergsmännen var 
här dominerande ägare fram till mitten av 
1800-talet. Efter tillsättandet av gemensam
ma gruvförvaltare och bildandet av stora 
gruvbolag vid Pershyttan och Striberg gjor
des stora ansträngningar att skapa fasta gru- 
varbetarbefolkningar vid gruvornas ome
delbara närhet. Samordningen av gruvorna 
sammanfaller betecknande också med gruv- 
pigornas försvinnande. Enmansborrnin- 
gens införande kan inte vara någon huvud
förklaring, då de flesta gruvpigorna vid infö
randet redan var förvisade från gruvorna. 
Dock torde den ha gett nådastöten. Gruvpi- 
gornas försvinnande från gruvorna tycks ha 
varit en effekt av både organisatoriska och 
tekniska förändringar av gruvhanteringen 
kombinerad med en viss befolkningsök
ning.

En kanske något oönskad effekt av gruv- 
pigornas försvinnande från gruvorna tycks 
en viss arbetskraftsbrist med efterföljande 
lönestegringar ha blivit.

I Storbritannien förbjöds kvinnliga 
gruvarbetare att arbeta under jord i och 
med godkännandet av the Mines and Colli- 
ery Act år 1842. Vid ett flertal kolgruvor var 
kvinnorna redan då förvisade från under- 
jordsarbetet, delvis efter protester från
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manliga gruvarbetare som ansåg att kvin
norna drog ner lönerna. Det fanns dock en 
del avlägset belägna platser där kvinnor an
vändes till arbete under jord så sent som på 
1850-talet, troligen i brist på manlig arbets
kraft. I Frankrike förbjöds i lag underjords- 
arbetande kvinnor år 1874. Antalet kvinnor 
i framförallt kolgruvorna var då tämligen li
tet. I Sverige kom först år 1900 lagen om 
minderårigas och kvinnors användande till 
arbete i industriellt yrke som uttryckligen 
förbjöd kvinnor och pojkar under fjorton år 
att arbeta under jord i gruva eller stenbrott. 
Som så ofta annars var dock detta endast en 
bekräftelse av lång tids praxis.

Redan tidigare fanns det dock förord
ningar som till viss del berörde gruvarbetet. 
1723 års legohjonsstadga föreskrev att sol
datänkor, pigor och andra lösa kvinnor 
skulle ta årstjänst och icke ”... vid gruvor el
ler eljest, som härtill skett är, genom några 
veckors arbete sig försvara och årstjänsten un
dandraga. ” 1739 års legohjonsstadga upp
hävde dock tjänstetvånget för de kvinnor 
”... som bergsmännen hava nödiga vid hytte- 
och gruvarbetet... ”, vilket gav dem möjlig
het att ta tjänst under kortare tid eller när 
de helst behövdes. Man kan förmoda att 
förbudet i 1723 års förordning ej efterlev
des i någon större omfattning vid de många 
bergsmansägda järnmalms gruvorna.

Bergsstatens tjänstemän uttryckte tidigt 
också ofta önskemål om kvinnornas uteslu
tande från gruvorna. De hade bland annat 
moraliska aspekter på kvinnors deltagande 
i det direkta gruvarbetet. Markscheidern 
Gustaf Bergström uttrycker detta klart 
redan år 1815 i en utredning om Dalkarls
bergs gruvlagers förenande till ett stort ge
mensamt gruvbolag:

Mera motbjudande befarar jag qvinnornas ute
slutande från et arbete, som med dess köns yrken 
icke är enligt. Qvinnans vistande hemifrån hela 
veckan, är icke förenligt med deras hushållssyss
lor. Hustruns pligt synes vara, att efterse Barnen 
och den inre hushållningen, samt med spånad 
och väfnad, förskaffa sig, man och barn kläder, 
detta kan icke ske, då hustrun jemte fullväxta 
Döttrar förrätta arbete i grufvan, följden deraf 
blifver Barnens vanskötsel och flickorna vid mog- 
nare år, sakna all kännedom och handlag till de 
för deras kön nyttiga hushållsgöromål. Det har 
kanske i brist af mankön varit en nödvändighet, 
att antaga qvinnor till Grufvearbete, men med 
Bolagens förenande och grufvearbetets förrättan
de hela året, blir behofvet af arbetare mindre, hva- 
rigenom qvinnorna i det stället kunna erhålla för- 
tjenst med malm- och bergsforslande från lafvar- 
na samt skrädning, utan att för mycket hindras 
ifrån sina hemsysslor.

Det Gustaf Bergström beskriver stämmer 
väl överens med vad som skulle komma att 
ske. Det dröjde dock ända till 1800-talets 
mitt innan kvinnorna helt uteslöts från 
gruvorna vid Dalkarlsberget och blev hän
visade till säsongarbeten ovan jord.

Bergmästaren Franz von Schéele i Filip- 
stad var också en ivrig motståndare till an
vändandet av kvinnor i gruvarbetet. I en år 
1825 författad utredning rörande gruvhan
teringen i Värmland pläderar han starkt för 
att inte använda kvinnor till det tunga 
gruvarbetet:

För att underlätta arbetarens utkomst har man 
tillåtit hustrun och döttrar att deltaga i gruvarbe
tet. Hushållets inkomster hava väl därigenom bli
vit ökade, men de kvinnorna tillhörande förrätt
ningarna inom hushållet hava därigenom blivit 
försummade eller vanskötta. Trött av ett tungt 
och för kvinnan i alla avseenden otjänligt arbete, 
återvänder hon till ett hem, där åtanken på en 
mängd åsidosatta göromål nödvändigt skola göra
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henne nedslagen om hon äger någon känsla av 
plikt. I stället för att mannen efter arbetets slut 
borde i sitt hem finna trevnad, värme och en tarv
lig men sund spis, måste han nu utbyta gruvans 
fuktiga kyla mot den instängda luften i en hela da
gen tillsluten koja och åtnjuta en föda, vid vars 
anrättande hustrun blott åsett deras gemensam
ma hunger och behov av sen vila.

Franz von Schéeles ansträngningar bar ock
så frukt under 1830-talet, då kvinnors del
tagande i det egentliga gruvarbetet förbjöds 
eller starkt begränsades vid bland annat 
Nordmarks gruvfält. Istället hänvisades de 
till så kallat lavarbete, dvs. arbete ovan jord. 
Franz von Schéele blev med tiden också 
motståndare till att överhuvudtaget använ
da kvinnor till gruvarbete, dvs. även till ar_ 
bete ovan jord. Han menade då att

... qvinnan icke borde under några förhållanden 
användas i Grufvearbeten, emedan det menligt 
inverkade på hennes lynne, aflägsnade och hind

rade henne från uppfyllandet af en matmoders 
åligganden samt gjorde det omöjligt att, så som 
sig borde, vårda sina barns uppfostran.

Även Historiskt-Geografiskt och Statistiskt 
Lexikon öfver Sverige från 1860-talets bör
jan beskriver gruvarbetarfamiljernas för
hållanden i Nora bergslag såsom moraliskt 
fördärvande. Förutom de små och dåliga 
bostäderna så tvingades även hustrun ge
nom den ringa inkomsten

att deltaga i mannens mödosamma arbete vid 
grufvan; följden blir barnens försummande och 
öfverlemnande åt sig sjelfva, hvilket måste inver
ka ej mindre skadligt på det uppväxande slägtet 
än de mest moraliskt förderfvade föräldrars före
döme i hemmet-

Enligt veckotidsskriften Samtiden II skall 
år 1872 en överenskommelse ha träffats 
mellan några gruvbolag om att inte använ
da kvinnor till arbete under jord. Tyvärr

Skrädning och vaskning vid Nybergets gruvory Dalarna. Teckning av Johan Ahlbäck 1925. TM.
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nämns inte vilka gruvbolag som ingick i 
överenskommelsen. Det är kanske inte en
dast en tillfällighet att de sista gruvpigorna 
försvann från både Pershyttan och Striberg 
just efter år 1872.

När hustrun i familjen slutade arbeta 
som gruvpiga kan man tänka sig att det 
skulle leda till en negativ effekt för hela hus
hållets ekonomi. Hustrun kunde dock få en 
viss inkomst genom att ta arbete som 
malmvaskare eller andra arbeten ovan jord 
åt gruvbolaget. Några andra ersättningsar
beten fanns knappast. Lönen som malm
vaskare blev dock inte den samma. Gruv- 
arbetarhushållen vid Dalkarlsberget tycks 
dock ha klarat denna omställning utan 
större problem. Dels steg lönen per gruv
arbetare från och med 1840-talet, främst 
beroende av att mannens arbetstid ökade, 
och dels tycks familjernas halwuxna söner i 
något större utsträckning än tidigare dra in 
inkomster till hushållet. Det var dock fa
dern i hushållet som var främste försörjare. 
En undersökning av hushållens inkomster 
ställda mot ett lokalt prisindex vid Dal
karlsberget 1825-1865 visar att hushållens 
sammanräknande inkomst till och med 
ökar något under perioden.

Gustaf af Geijerstam skriver år 1897 i en 
utredning om gruvarbetarnas ställning att 
hustrurna vid Dannemora tidigare arbetat 
utom hemmet tillsammans med männen i 
gruvorna, men att den förtjänst de tillförde 
hushållet blott var illusorisk. Han skriver 
vidare att hushållet fått en bättre ställning 
efter att hustrun bara sköter sitt hus, håller 
man och barn hela och rena, lagar och un
derhåller sina och familjens kläder, kokar 
maten, väver, spinner och syr, vilka är ”den 
arbetande qvinnans sysselsättning”.

Sammanfattning
En viktig anledning till att kvinnor använ
des till gruvarbete var den allmänna bristen 
på arbetskraft vid en stor del av bergslagens 
gruvor. Då gruvorna endast bröts under en 
kortare period av året krävdes det dessutom 
en mycket stor arbetsstyrka under den in
tensiva arbetstiden. Bergslagens manliga ar
betskraft räckte inte till för att täcka behovet 
av gruvarbetare under de hektiska bryt- 
ningsveckorna. Arbetskraftsreserven, i form 
av hustrur, döttrar och pigor fick därför trä
da in som gruvpigor. Bergsmannens hushåll 
fungerade som en produktionsenhet. Detta 
förhållande tycks delvis ha levt kvar även 
sedan de proletariserade gruvarbetarnas di
rekta band till de enskilda gruvägarna bru
tits och gruvorna blivit övertagna av större 
gruvbolag som till större delen ägdes av 
mer kapitalstarka järnbruk. Gruvarbetarnas 
hushåll fungerade till en början fortfarande 
som arbetslag. I många fall tycks man dock 
ha föredragit att endast män anställdes som 
gruvarbetare, men när detta inte var möjligt 
dög även kvinnliga gruvarbetare.

I och med att gruvorna började brytas 
året runt blev gruvarbetet en heltidssyssel
sättning som inte i lika stor utsträckning 
som tidigare kunde kombineras med hytt- 
och skogsarbete. Gruvornas arbetare blev 
därmed gruvarbetare till professionen. Ef- 
fektiviseringen av gruvarbetet ledde också 
till att antalet gruvarbetare kunde minskas. 
En större uppdelning mellan gruvarbetarna 
började också framträda. Nu blev man an
tingen borrare eller lastare osv. Tidigare 
gick de olika arbetsmomenten vanligen i 
tur inom arbetslaget. Gruvarbetarna blev 
samtidigt en fast arbetarstam vid gruvorna i 
och med gruvbolagens inköp av mark och
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byggandet av torp och kaserner i gruvornas 
omedelbara närhet. En trogen och fast gru- 
varbetarkår var eftersträvansvärd då gruvar
betet krävde lång tids övning. En långt dri
ven skicklighet och arbetsdelning gav en 
bättre arbetseffekt. Gruvägarna, som med 
tiden allt mer kom att bli brukspatroner, 
försökte också omorganisera gruvarbetet i 
syfte att kunna kontrollera arbetet mer i de
talj. Ett fritt arbetande hushåll passande 
inte in i denna nya organisation. Kvinnor
nas deltagande i gruvarbetet sågs ofta som 
ett hinder för en mer rationell gruvbryt
ning, då de med tanke på deras uppgifter i 
hemmet inte ansågs kunna arbeta mer än 
maximalt sex timmar om dagen. I och med 
1800-talets kraftiga befolkningsökning 
minskade också behovet av kvinnlig arbets
kraft vid gruvorna. Denna uteckling kom
binerad med tekniska nyvinningar och den 
förändrade organisationen av gruvarbetet 
samt kanske också den förändrade synen på 
kvinnans roll i samhället ledde till att kvin
norna försvann från arbetena under jord.
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Gruvarbetet hade därmed blivit en heltids
sysselsättning där kvinnorna fick stora svå
righeter att kunna konkurrera med de unga 
starka männen, vilka också bidrog till att 
driva upp arbetstempot i gruvorna. Kvin
norna blev istället hänvisade till arbeten 
ovan jord eller till det reproduktiva arbetet 
i hemmet. Denna utveckling kom igång 
först vid de större järnbruksägda gruvfäl
ten. Vid de mindre bergsmansägda gruvor
na, där gruvarbetarna fortfarande hade en 
direkt koppling till gruvdelägarna lyckades 
kvinnorna hålla sig kvar som gruvarbetare 
en något längre tid. Lagstiftningen tycks 
inte ha spelat någon som helst roll i denna 
utveckling. Några direkta negativa effekter 
för gruvarbetarhushållens ekonomi fick 
dock inte kvinnornas utestängande från 
gruvarbetet. Arbetsfördelningen inom hus
hållen blev tvådelad, en manlig lönearbe- 
tardel och en kvinnlig hemarbetardel. Hus
hållet hade nu också förlorat sin ställning 
som arbetsenhet. Gruvarbetet blev sakta 
men säkert en allt mer maskulin syssla.
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