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Gruvdykning kan vara en riskfylld hobby för den som inte är 
observant på sin omgivning. Det gäller att ha respekt för både
berg och gruva.



Den här boken handlar om gamla gruvor samt vilka potentiella
risker vi utsätter oss för när vi dyker i gamla gruvor. Boken gör på
inga sätt anspråk på att vara en lärobok i vare sig bergteknik eller
teknisk dykning, huvudsyftet med denna bok är endast att öka risk 
och säkerhetsmedvetenheten hos dem som ägnar sig åt gruvdykning
i alla dess former.

På ett enkelt och generellt vis försöker boken förklara vad en gruva
är och reder ut några vanliga termer och begrepp som är
förknippade med gruvdrift, för att sedan analysera dessa ur ett
grundläggande risk- och säkerhetsperspektiv. Det mesta av
innehållet bygger i grund och botten på sunt förnuft. Genom att vara
uppmärksam på omgivningen i den miljö vi dyker i, vare sig det är i
en gruva, grotta eller ett vrak, minskar risken för incidenter och
olyckor. Med grundläggande kunskap om dykmiljön minskar risken
ytterligare. Boken är i första hand tänkt att läsas från pärm till pärm,
kapitel för kapitel, men för de som redan är initierade i gruvornas
fantastiska värld går det självklart bra att börja direkt med de mer
säkerhetsrelaterade kapitlen om så önskas.

I slutet av boken återfinns också några högst generella beskrivningar 
av vanligt förekommande brytmetoder i äldre gruvor. Informationen 
kan möjligen anses vara på gränsen till överkurs, men kunskap 
om olika brytmetoder kommer inte bara hjälpa oss att identifiera 
potentiellt riskfyllda områden, vi kommer också få en djupare för-
ståelse för hur en gruva är bruten och varför den ser ut som den gör.

Jag hoppas att denna bok kan bidra till säkrare gruvdykning och jag 
uppmuntrar samtidigt till fördjupad läsning inom alla de områden 
som berörs av denna spännande hobby. Det kanske låter som en
gammal klyscha men ökad kunskap ger också ökad säkerhet.

FöRoRD



Riskerna till trots - det finns gott om vattenfyllda gruvor och för 
den som vågar sig ned under ytan väntar en ofta spännande
och vacker värld.



Sist men inte minst vill jag passa på att tacka alla er som på ett eller
annat vis varit med och bidragit till denna boks utformande: Mats
Gustavsson som tagit en stor del av bokens alla fotografier, Danny
Kohn som bidragit med bokens alla illustrationer, Johan Isaksson
som hjälpt till med bokens utformning och kapitel för kapitel 
agerat bollplank och kommit med ovärderliga tips och idéer, 
Linda Willén som lagt ned stor möda på korrekturläsning samt 
Elin Påhls som hjälpt till med sättning och annat grafiskt arbete.

Ett stort tack även till Conny Ejmar och Jan Kruse som kontrolläst
boken och sett till att jag inte svävat ut alldeles för mycket i mina
gruvliga antaganden, Peter Harström och Jan Lindsten vid
Tunabygdens geologiska förening som varit behjälpliga med
information om malmer och geologi, frugan Emma som stått ut 
med denna boks tillkommande utan alltför stora invändningar samt 
alla de fantastiska fotografer som i olika utsträckning bidragit med 
bokens alla vackra bilder - jag nämner er alla på bokens sista sida!

Ett stort tack även till alla er andra som hjälpt till på ett eller annat
sätt: Petter Johansson, Nicklas Backelin, Katta Nilsson och Martin
Magnevall. Jag hoppas innerligt att ingen är glömd - i sådant fall 
får ni förlåta mig!

Väl mött och dyk försiktigt så kanske vi snart ses i en gruva nära dig!

Rickard Lundberg, hösten 2015
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KAPITEL



En del gruvdykare lockas av stora djup och utmanande miljöer,
andra av gruvornas ofta spännande historia. Den svenska 
underjorden upphör aldrig att fascinera.
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Oavsett anledningen till att vi dyker i gamla gruvor, må det vara 
på grund av ett brinnande intresse för industrihistoria, en passion 
för utmanande teknisk dykning eller ren och skär äventyrs-
lystnad, förenas vi alla i en gemensam fascination och lockelse 
för underjorden med alla dess gruvgångar, rum och lämningar.

Det svenska bergsbruket har en lång och stolt historia som
efterlämnat ett arv av nästan oändligt många gruvor och gruvfält
som väntar på att utforskas såväl ovan som under jord. Bara i 
Dalabergslagen räknas till tjugotalet större nedlagda gruvor och 
gruvfält emedan de något mindre gruvorna kan räknas i hundratals, 
alla unika på sitt sätt och med sin egen spännande historia. Sett 
till hela Sverige ökar antalet markant och gruvorna räknas plötsligt 
i tusental, från de stora och rikskända såsom Sala Silvergruva 
och Falu Koppargruva, till de riktigt små och bortglömda.

Riktigt alla gruvor går dock inte, av olika anledningar, att dyka i 
och många är heller inte värda de risker som är förenade med
gruvdykning. Med det sagt - det finns tillräckligt med gruvor att
upptäcka och utforska för att räcka en livstid och mer därtill.
I Sverige pågår för närvarande, hösten 2015, organiserad och
regelbunden dykning vid tre större gruvor: Sala Silvergruva samt 
Tuna Hästbergs- och Långbans gruvfält. Utöver detta förekommer 
såväl utforskande projekt- som nöjesdykning vid ett stort antal 
andra gruvor, stora som små, såväl under berg som bar himmel. I 
slutet av denna bok återfinns en kortare sammanställning på några 
av alla dessa fantastiska och spännande gruvor. 

Trots att gruvdykning till sin natur är förenad med vissa risker,
relaterade till såväl gruvmiljö som dykning i sig, har vi varit
förskonade från allvarligare incidenter och olyckor i Sverige. Detta

INLEDNING



Vackert men farligt – som gruvdykare gäller det att lära sig
identifiera potentiella risker i miljön.
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trots att det årligen genomförs tusentals dyk i våra vackra gruvor.
Man skall självklart inte överdriva riskerna till den grad att hobbyn
förlorar sin charm och lockelse, men de finns där och lär vi oss att
identifiera och respektera dem ökar också våra chanser att 
upprätthålla en redan klanderfri olycksstatistik.



De flesta övergivna gruvor är varken speciellt stora eller 
särskilt imponerande, tvärtom består många inte av mycket 
mer än ett litet och öde gruvhål.
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En gruva är en industriell arbetsplats där man bryter en eller flera
bergarter i jakt på värdefulla mineraler. Om en bergart innehåller 
en så hög koncentration av ett eller flera önskvärda mineral att den
anses brytvärd kallas den för malm. Malmerna kan i sin tur delas
upp i rika malmer och fattiga malmer, där rika malmer har en hög
koncentration av ett eller flera önskvärda mineral och de fattiga
malmerna har en lägre koncentration. Vad som räknas som brytvärd 
malm varierar med tiden. Det är därför historiskt sett inte ovanligt 
att driften i gamla övergivna gruvor långt senare återupptas. 

Malm kan brytas med olika bergtekniker. Om en malmfyndig-
het ligger nära markytan kan den brytas i ett öppet gruvhål, ett så 
kallat dagbrott. Om fyndigheten ligger en bit under markytan eller 
om djupet på ett dagbrott börjar bli väldigt stort, kan den istället 
brytas genom underjordsbrytning. I sådant fall anläggs schakt och
gruvgångar som gör det möjligt att nå fram till malmen.

Hur en gruva utformas, hur stor och djup den blir och vilka 
metoder som används för att bryta och utvinna malmen avgörs 
till stora delar av såväl malmfyndigheten som det omgivande 
bergets läge och egenskaper. Vid många gruvor består dessutom 
malmfyndigheten av flera separata malmkroppar.

När den brutna malmen väl transporterats upp ur gruvan påbörjas
arbetet med att skilja de värdefulla mineralerna från de mineraler
som saknar värde för gruvdriften, det så kallade gråberget. Detta
sker genom en process kallad anrikning där malmen steg för steg
sorteras, finfördelas och koncentreras till en färdig och säljbar
produkt med hög halt av ett önskvärt mineral.

När en gruva anses utbruten eller när verksamheten inte längre är

GRUVA
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lönsam upphör gruvdriften och det mesta av gruvans material och
utrustning transporteras upp ur djupet. Därefter vidtas lämpliga
åtgärder för att återställa och säkra upp gruvan och gruvområdet i
den mån det är möjligt.

Förr i tiden innebar detta i många fall inte mer än att man antingen
rev eller reglade dörrar och fönster till gruvans olika byggnationer
ovan jord, satte upp en och annan varnande skylt samt, i bästa fall,
inhägnade gruvans olika öppningar med vajer och staket. Vid de
något modernare gruvorna gick man ofta steget längre och lät till
exempel gjuta kraftiga betongplattor över de öppna schakten. I den
mån det var möjligt förekom det också att dagbrott och andra
håligheter som upptagits i samband med gruvdriften fylldes igen
med löst gråberg och andra material. Idag är kraven större, speciellt 
med hänseende till miljöfrågor och det är inte ovanligt att ned-
lagda gruvor och gruvfält återställs till den grad att det ibland 
kan vara svårt att alls se några tecken på tidigare gruvdrift.

Gemensamt för nästan alla gruvor är att de börjar vattenfyllas så
snart gruvdriften upphört och vattenpumparna slagits av. Vid 
vissa gruvor är tillströmningen av vatten mycket stor och de fylls 
relativt snabbt medan det vid andra gruvor kan ta många år, 
ibland årtionden, innan vattennivån börjar närma sig markytan. De 
första gruvdykarna fick alltså ibland ha lite tålamod innan de fick 
möjlighet att dyka i vissa gruvor.

Det händer dock att vi även idag kan stöta på gamla gruvhål och
schakt som antingen är helt torra eller där vattenytan ligger mycket 
långt ner i berget. Ofta ligger dessa håligheter högt upp på ett berg 
och utgör en del av ett större gruvfält, där gruvans vatten helt enkelt 
rinner ut vid en lägre liggande punkt i fältet. Ibland får vi alltså vara 
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beredda på att klättra djupt ner i den svenska underjorden på både 
stegar och rep innan vi får möjlighet att blöta ner vår utrustning. 
En utmaning som kan vara nog så spännande som vilket gruvdyk
som helst!



Malm kan innehålla en rad värdefulla metaller, bland annat
järn, bly, silver, zink och koppar.
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I de svenska gruvorna har det främst, men inte uteslutande, brutits
malm innehållande olika typer av järn- och sulfidmineral, det vill
säga mineral innehållande olika slags metaller. Bland de vanligaste
metallerna återfinns järn, bly, zink och koppar men även andra
metaller såsom guld och silver förekommer om än i betydligt mindre
kvantiteter.

Vilken typ av malm som brutits vid de olika gruvorna kan ha en viss
betydelse för oss gruvdykare. Järnoxiden magnetit är till exempel
starkt magnetisk vilket försvårar navigation med kompass, emedan
olika sulfidmineral som till exempel kopparkis och zinkblände
genom oxidering kan verka försurande. Utfällningar av olika
metaller och andra ämnen kan alltså i flera avseenden påverka en
gruvas vattenkvalitet. Som exempel kan nämnas att pH-värdet på
vatten från Falu Koppargruva vid mätningar genomförda under 80-
talet varierade mellan pH 2.5 och 5.0, vilket är tillräckligt surt för att
göra masktömning hyfsat obehaglig samtidigt som utlakade metaller
riskerar att göra kallsupen rent ohälsosam.

Till brytvärda mineraler räknas också kalk och kalkrika bergarter
såsom dolomit. Sådana mineral och bergarter kan, precis som malm
innehållande metalliska mineral, brytas såväl ovan som under jord. 
I Sverige återfinns ett större antal nedlagda kalkbrott vid vilka
regelbunden dykning förekommer. Dessa brott erbjuder oftast
mycket fin dykning med goda siktförhållanden och är därmed i
många avseenden lämpliga för kurs- och övningsdyk. De är
dessutom, precis som gruvor, förenade med sin egen unika historia.

MALM



En gammal gruvgång letar sig fram i berget. En gång i
tiden låg här även räls på vilken lok och vagnar for fram 
i mörkret.
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En gruvort utgör tillsammans med schakt en gruvas mest
grundläggande infrastruktur. Det är dessa gruvgångar, horisontella
liksom vertikala, som gör det möjligt att transportera såväl personal
och utrustning som brutet berg upp och ner ur gruvan.

Det finns ett stort antal olika, ofta självförklarande, benämningar på
alla dessa orter och schakt. En transportort används till exempel
främst vid transporter av personal, utrustning och brutet berg och en
undersökningsort erbjuder möjlighet till undersökande arbeten på en
malmfyndighet, så kallad prospektering. Bland schakten hittar vi
benämningar som störtschakt, uppfordringsschakt och ventilations-
schakt. Vidare kan olika benämningar även beskriva en orts 
riktning i gruvan. Om en ort följer en malmkropps längdriktning
kallas den för en fältort och om den går tvärs igenom en malmkropp
kallas den helt enkelt för tvärort.

Benämningarna är till synes många och kombinationer och varianter
förekommer. Till exempel kan ett störtschakt lika gärna kallas för ett
bergschakt och en transportort kallas inte sällan även för utfraktsort.
Benämningarna har inte enbart akademisk betydelse – om vi vet vad
en ort eller ett schakt använts till kan vi också bilda oss en
uppfattning om vilka risker som är förenade med att dyka i dessa.

Vid många gruvor utgör ett schakt den huvudsakliga vägen upp och
ner ur gruvan. Ett sådant schakt kallas ofta för huvud- eller
centralschakt och inte sällan förekommer att dessa schakt givits
personliga namn, till exempel Karl Rutbergs schakt vid gruvan i
Tuna Hästberg och Drottning Christinas schakt vid Sala Silvergruva.

Från huvudschaktet utgår, på bestämda djup, orter som samman-
binder schaktet med gruvans olika brytområden. Dessa bestämda 

SCHAKT, ORTER, SNEDBANA OCH NIVÅER



Ett vackert huvudschakt med tillhörande stegväg. Här fär-
dades gruvarbetarna upp och ned mellan gruvans olika
nivåer.
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djup utgör gruvans så kallade nivåer.

Djupet på dessa nivåer mäts utifrån en för hela gruvan gemensam
fixpunkt, kallad nollpunkten eller nollan. Denna fixpunkt ligger inte
nödvändigtvis i nivå med huvudschaktets öppning, tvärtom är det
inte ovanligt att den kan ligga flera meter ovanför och ibland till och
med under schaktöppningen. När vi talar om djup i en gruva talar vi
därför alltid om avvägt djup, det vill säga djup mätt från gruvans
nollpunkt. Om en nivå i en gruva kallas för 50 metersnivån är det
således inte säkert att denna nivå ligger precis 50 meter ner i berget.

Det är dock inte alla gruvor som stoltserar med stora och bråddjupa
schakt. Vid några gruvor, främst de litet större och något modernare,
har schakten helt eller delvis ersatts av en snedbana, ibland kallad
ramp. Detta är en ofta väl tilltagen ort som möjliggör transport av
litet större och tyngre maskiner och fordon mellan gruvans olika
nivåer. Enkelt uttryckt rör det sig helt enkelt om en lastbilstunnel.
Ibland har snedbanan sin öppning i dagen, alltså vid markytan, och
ibland börjar den långt under jord. Snedbanor hittar vi vid flera av
de större nedlagda gruvorna såsom Falu Koppargruva, Håksbergs
gruvfält och Grängesberg järnmalmsgruva liksom vid flera av våra
aktiva gruvor i till exempel Kiruna, Malmberget och Garpenberg.



Ett öppet brytrum under jord. Såväl höjd som bredd kan
variera kraftigt i dessa rum och här var malmen bara
någon meter tjock.
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När orter och schakt väl är på plats kan arbetet med att bryta malm 
påbörjas. Detta sker i gruvans bergrum, de så kallade brytrummen. 
Det finns flera olika tekniker och metoder för att bryta malm i en 
gruva. Val av metod avgörs av flertalet faktorer men i grund och 
botten handlar det om att på ett rationellt och ekonomiskt vis bryta 
malmfyndigheten sam-tidigt som risken för såväl stora som små ras 
minimeras. Nya brytmetoder har dessutom utvecklats med tiden och 
ersatt gamla och det är inte ovanligt att flera olika metoder använts
vid en och samma gruva, speciellt de gruvor och gruvfält 
som stoltserar med en lite längre historia. 

I de allra flesta fall fastställs redan från början en plan för hur malm-
fyndigheten ska brytas och vilka metoder som ska användas. Oftast 
delas malmkroppen upp i förutbestämda partier, så kallade etager, 
vilket avgör hur stora och framförallt hur höga gruvans brytrum 
får bli. Mellan varje sådant etage drivs sedan orter fram från 
gruvans huvudschakt för att möjliggöra transport av det brutna 
berget. Det finns alltså ofta en tydlig koppling mellan val av 
brytmetod och på vilka djup vi återfinner gruvans olika nivåer. 

I underjordsgruvor bröts malmen förr i tiden främst, men på inga 
sätt uteslutande, i öppna rum av varierande storlek. Beroende på det 
omgivande bergets kvalité och hållfasthet var det inte ovanligt att 
man i sådana rum tvingades lämna kvar band och pelare av malm 
som stöd mellan brytrummets väggar, kallade häng- och liggvägg.
Speciellt gäller detta i gruvor med flackt lutande malmfyndig-
heter, så kallade donlägiga malmer, där den tunga hängväggen ställer 
extra stora krav på det omgivande bergets hållfasthet.

Att lämna kvar sådana pelare och band i ett brytrum innebar dock en 
viss malmförlust, varför det alltid krävdes en noga avvägning om 

BERGRUM
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hur stora ytor, eller spännvidder, man vågade lämna mellan pelarna 
utan att riskera större ras. I moderna gruvor undviks inte sällan sådan 
problematik genom att gruvans olika håligheter helt enkelt fylls igen 
med löst gråberg och andra material vilket markant minskar risken för 
ras samtidigt som malmförlusten blir minimal. Detta kallas för igen-
sättningsbrytning. Metoden är dock på inga sätt en modern företeelse, 
utan förekom i varierande utsträckning även i de äldre gruvorna.

Idag bryts många av de svenska underjordsgruvorna genom 
skivraseller skivpallbrytning, två effektiva och relativt säkra bryt-
metoder. Dessa metoder utgör dock bara två exempel bland många 
andra som genom åren använts i våra svenska gruvor. Bland andra 
vanligt förekommande metoder hittar vi till exempel pallbrytning, 
takbrytning med igensättning, magasinsbrytning, rum och pelar-
brytning och brytning i öppna rum med tillmakningsmetoden.
Alla dessa metoder kan du läsa mer om i slutet av denna bok.

Tillmakningsmetoden är för övrigt den äldsta av alla förekommande 
brytmetoder och innebar att berget bröts med hjälp av hetta och eld 
i såväl gruvans brytrum som vid framdrivandet av orter och schakt. 
Tillmakning användes faktiskt som brytmetod vid flera svenska 
gruvor ända in på 1800-talets andra hälft då den snabbt trängdes 
undan av modernare sprängämnen såsom nitroglycerin och
dynamit.

Dessa kraftfulla sprängämnen, tillsammans med omfattande 
teknisk utveckling och förbättrade metoder möjliggjorde undan 
för undan en alltmer storskalig gruvdrift och gamla tiders ofta 
blygsamma brytning kom att ersättas av gruvor vars årsproduktioner 
av bruten malm räknas i hundratusentals ton och mer.
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Inte riktigt alla gruvor är helt lättillgängliga. I många fall
krävs relativt avancerade övningar innan vi kan bege oss
ner under ytan.
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Det finns en rad faktorer som kan påverka vår möjlighet att dyka i en
gammal gruva. Det kan till exempel vara så att gruvan är
svårtillgänglig rent geografiskt och väl på plats kan vi upptäcka att
vattenytan ligger tiotals meter ner i berget. Även om sådana
omständigheter inte nödvändigtvis helt förhindrar våra möjligheter
att dyka i en lockande gruva, så är de heller inte till vår fördel.

Vi måste alltid vara beredda på att en olycka kan inträffa, såväl ovan
som under jord, och därmed måste vi också planera för de
situationer som kan tänkas uppstå så att vi ger oss själva en rimlig
chans att hantera dem. Om vi således gett oss ut i svårtillgänglig
skogsmark och med hjälp av stegar och rep tagit oss djupt ner i ett
gammalt gruvhål eller schakt för att dyka säger det sunda förnuftet
att vi inte försvårat bara för oss själva utan även för de som vi litar
på ska komma till vår undsättning om olyckan är framme. 

MÖJLIGHETER OCH RISKER



Det är tyvärr inte ovanligt att många övergivna gruvor 
utgör veritabla soptippar. I sämsta fall samsas såväl bilar
som skrot med miljöfarligt avfall.
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Ibland kommer vi också upptäcka att det finns omständigheter som
faktiskt mer eller mindre omöjliggör dykning i en gruva. Det kan
helt enkelt vara så att såväl gruvhål som schakt fyllts igen med löst
berg och andra material efter att gruvdriften upphört, eller så kan
man ha låtit gjuta kraftiga lock av betong över gruvans olika schakt
och öppningar. Det kan också vara så att det pågår någon typ av
verksamhet på gruvområdet och att de tilltänkta gruvöppningarna
ordagrant befinner sig bakom lås och bom. Har det dessutom
tillämpats någon form av igensättningsbrytning vid gruvan är det
inte säkert att det finns mycket att se i form av brytrum och annat,
även om vi lyckas ta oss ner i djupet.

Det förekommer också, beklagligt nog och allt för ofta, att boende
kring ett gruvområde under många årtionden använt gruvans
håligheter som bekväma soptippar till den grad att skrot och
allehanda otrevligt avfall ibland når upp till kanten på såväl gruvhål
som schaktöppningar. Detta utgör inte bara en försvårande
omständighet när vi ska ta oss upp och ner ur gruvan, det kan också
leda till en betydande försämring av gruvans vattenkvalitet.

Vi måste också noga kontrollera att vi faktiskt får dyka i en viss
gruva. Om det pågår någon typ av verksamhet vid eller nära gruvan
är det inte säkert att vi varken får eller bör dyka där. I många fall har
också ett museum, en hembygdsförening eller en markägare tagit sig
tid till att ställa i ordning kring en gruva, vilket skett vid till exempel
den vackra och välbevarade gruvan i Bispberg i Dalarna liksom vid
Långbans- och Nordmarks gruvor i Värmland. Dessa gruvor, liksom
många andra, är dessutom så pass gamla och historiskt värdefulla att
de skyddas av kulturminneslagar och olika föreskrifter.

Vi bör komma ihåg att även om allemansrätten ger oss en viss 



Vid en del gruvor har stor möda lagts på att bevara både
byggnader och övrig gruvmiljö. Vid sådana gruvor är det
extra viktigt att vi visar hänsyn.
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frihet att röra oss i skog och mark får vi på inga villkor störa på-
gående verksamhet eller riskera att förstöra historiskt värdefulla 
lämningar, vare sig ovan eller under jord. Vi får heller inte göra 
åverkan på stängsel, bommar och andra installationer eller rentav 
bryta oss in i olika byggnationer, även om de ser ut att vara över-
givna. Respekterar vi inte detta riskerar vi inte att förstöra bara 
för oss själva utan även för kommande generationer av nyfikna 
gruvdykare. Rekommendationen är således att alltid fråga berörd 
markägare om lov innan vi ger oss ner i en gruva. Ibland är de 
oväntat nyfikna och intresserade och i de fall de säger nej finns det
hundratals andra gruvor att utforska.

Sist men inte minst den kanske viktigaste av alla de faktorer som
påverkar våra möjligheter att dyka i en gruva är det faktum att vissa 
gruvor helt eller delvis rasat ihop eller är på god väg att göra 
det. Överallt i berggrunden återfinns områden med dåligt, vittrat 
och sprucket berg och andra typer av så kallade svaghetszoner och
sådana områden är nästintill omöjliga att undvika i samband 
med gruvdrift. Genom gruvdriften i sig riskerar vi dessutom att
försvaga och underminera berget ytterligare.

Ytterst få gruvor har således varit förskonade från ras och även 
långt efter att en gruva övergetts riskerar rasen att fortsätta på grund 
av spänningar och rörelser i berget. Framförallt gäller detta de 
delar av gruvan som ligger nära markytan, där vatten och fukt 
kan tränga djupt in i sprickor och håligheter och under kalla nätter 
orsaka frostsprängningar i berget. Även om vattenytan idag når 
ända upp till kanten på gruvans schakt och håligheter har dessa 
marknära områden en gång varit utsatta för sådan påverkan och 
kräver därför i många fall extra uppmärksamhet från oss 
gruvdykare.



Ibland får vi helt enkelt finna oss i att respektera av-
spärrningar och varnande skyltar. De hade ovanligt ofta 
rätt, de gamla gruvarbetarna.
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Det finns otaliga exempel på både små och stora ras vid våra svenska 
gruvor. Att räkna upp dem alla skulle enkelt kunna fylla en hel bok 
och mer därtill. Bland de större och mer kända återfinns det väldiga 
raset vid Falu Koppargruva som gav upphov till det gigantiska hål 
vi idag kallar Stora Stöten och vid järnmalmsgruvan i Grängesberg 
inträffade så många ras under de år gruvan var i drift att man till slut 
valde att flytta hela staden på grund av omfattande sprickbildning 
i hängväggen. Samma situation gäller för övrigt i Kiruna idag.

Det är dock inte de riktigt stora rasen som utgör den största faran för 
oss gruvdykare. De är tacksamt nog inte så vanligt förekommande 
och sannolikheten för att vi skulle råka ut för dem är alltså relativt 
liten. Istället är det de små och betydligt mer frekventa rasen, där 
skivor av berg och stora stenar lossnar från gruvans väggar och
tak, som utgör den tveklöst största säkerhetsrisken i gamla 
gruvmiljöer.

Som gruvdykare måste vi alltså vara medvetna om att ras av alla 
de slag inte bara kan utan med stor sannolikhet kommer att inträffa 
vid alla de gruvor vi besöker, såväl gamla som nya. Detta gäller 
både ovan och under vattenytan! Även om vattnet i en gruva i sig 
verkar stabiliserande och hjälper till att stadga upp väggar och tak
är det på intet sätt en garanti för att ras inte kommer att inträffa.

Chansa aldrig - om du ser tydlig och omfattande sprickbildning i
gruvan, om det börjar rasa såväl större som mindre stenar från 
tak och väggar eller om du rentav hör tydliga knäppningar från 
berget - vänd om. Ingen gruva är värd den risk som är förenad 
med ras.



Som gruvdykare måste vi räkna med att ras inte bara kan
utan kommer att inträffa i de flesta gruvor vi besöker.
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Innan vi ger oss ner i en gammal gruva bör vi väga riskerna mot vad
vi kan förväntas få ut av vår dykning. Som tidigare nämnts har det
svenska bergsbruket efterlämnat ett arv av otaliga gruvor och
gruvfält, stora som små. Finns det då anledning för oss att:

ÖVERVÄG RISKERNA

Dyka vid en mindre och mycket svårtillgänglig gruva som med 
stor sannolikhet inte består av något annat än ett par tomma 
brytrum och några fåtal meter ort?

Dyka i en gruva som lockar med gömda skatter och spännande 
fynd samtidigt som dess historia skvallrar om otaliga ras och 
dåligt berg?

Ge oss ner i en gruva vars enda in- och utväg utgörs av ett
timmerfodrat och fallfärdigt schakt?

Dyka i en gruva vars brytrum och gruvgångar ligger så djupt 
ner i berget att långa dekompressionstider blir oundvikliga?

Dyka i en gruva som brutits med någon form av igensättnings-
brytning vilket innebär att stora delar av gruvan är igenfylld av 
löst berg och andra material?

Dessa och liknande frågor besvarar du bäst själv - gruvdykning är
och kommer alltid att vara ett kalkylerat risktagande. 

• 

• 

• 

• 

• 



Det är inte bara den svenska underjorden som lockar med
löften om spännande fynd, ett vackert dagbrott kan vara
nog så intressant att undersöka.
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Vi kan lockas att jämställa dykning i underjordsgruvor med 
dykning i grottor. Bägge dessa dykformer utgör exempel på 
avancerad teknisk dykning och ställer inte bara krav på lämplig 
utrustning och utbildning utan också på oss själva. Om man lätt 
blir stressad av trånga och mörka miljöer är gruvdykning troligen 
inte den bästa hobbyn att satsa på. Vidare genomförs i båda fallen 
dykning under ett fysiskt tak. Som dykare måste vi därmed 
kunna hantera alla de situationer som kan tänkas uppstå under 
ett dyk utan möjlighet att bryta vattenytan. Där upphör dock de 
mest uppenbara likheterna.

ATT DYKA I GRUVoR



Utfällningar av olika slag liksom till exempel fint borrdamm, 
sot och olika organiska material kan snabbt förstöra sikten 
även i det allra klaraste vatten.
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Liksom grottor utgör gruvor unika miljöer med en rad potentiella
risker och faror, de flesta helt unika för den specifika miljön. 
I gruvor förekommer till exempel sällan, om någonsin, pro-
blematiska vattenflöden medan vatten i en grotta fullständigt 
kan forsa fram. Vidare är en gruva i grund och botten en arbets-
plats och alla orter, schakt och rum är skapade av människor 
vilket betyder att det brukar finnas gott om plats och utrymme 
för oss gruvdykare och vår utrustning. Undantag förekommer 
naturligtvis, till exempel i områden där ras inträffat eller 
i äldre delar av en gruva där både tillmakade och sprängda 
orter ibland kan vara mycket trånga och svårforcerade.

Inte heller förekommer i samma utsträckning problem med 
lösa och fina bottensediment, så kallat silt, som vid oförsiktiga 
rörelser riskerar att röras upp och försämra siktförhållandet 
i en gruva. Framför allt drar inte eventuellt finare material vidare 
ut i gruvgångarna på grund av kraftiga strömmar. Därmed inte
sagt att en gruva alltid är fylld av kristallklart vatten eller 
att problem med fina bottensediment aldrig förekommer. 
Utfällningar av olika slag, speciellt i sulfidmalmsgruvor, 
liksom material som till exempel förts ned i djupet från mark-
ytan, kan mycket väl påverka siktförhållanden i en gruva till 
den grad att det ibland kan vara nästintill omöjligt att 
genomföra säkra dyk.

Med detta sagt är det ibland lätt att tro att gruvdykning är både
enklare och säkrare än dykning i trånga grottor. Så är inte fallet -
tvärtom kan en gruva utgöra en nog så riskfylld miljö som den 
mest utmanande av grottor. Vid sidan om den ständigt närvarande 
risken att berget kollapsar över våra huvuden finns det en rad 
andra generella risker med att dyka i en gruva.



De flesta gruvor erbjuder gott om plats och utrymme för
oss gruvdykare vilket gör det relativt enkelt att ta sig både
djupt ned och långt in i berget.
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Sett till utrymme kan en gruva i många fall vara relativt lättdykt.
Förutsatt att vi inte hindras av dåliga siktförhållanden eller andra
försvårande omständigheter kan vi relativt enkelt och snabbt ta oss
både långt in och djupt ner i en gruva. Detta gäller speciellt vid de
lite större gruvorna som ibland kan sträcka sig flera kilometer in i
berget och vara flera hundra meter djupa.

I sådana fall kan vi ibland ställas inför relativt komplexa navigations-
möjligheter och inte sällan dyker vi från brytrum till brytrum via 
både orter och schakt. Så länge våra dyk går bra är detta inte ett 
problem, men den dag en nödsituation uppstår och en stressad 
dykare måste ta sig tillbaks genom gruvan utgör de många naviga-
tionsmöjligheterna plötsligt en potentiell risk. På samma sätt är det 
ofta enkelt att via schakt och brytrum ta sig djupt ned i en gruva 
och därmed övergår inte sällan dyket till ett dekompressionsdyk 
med allt vad det innebär i en tekniskt utmanande miljö.

Som gruvdykare kommer vi också att upptäcka att de flesta gruvor, 
åtminstone i Sverige, är fyllda av mycket kallt vatten. Så snart vi 
tagit oss ner några fåtal meter under ytan är det inte ovanligt att
vattentemperaturen snabbt sjunker till 4 - 5 grader, ibland kallare. 
I till exempel Sala Silvergruva ligger vattentemperaturen kring 
2 plusgrader, året runt. Det kalla vattnet utgör en klart försvårande
omständighet vid till exempel dekompressionsdykning och ett 
eventuellt dräktläckage kan vara rent förödande, speciellt om vi
befinner oss långt in i en gruva och har lång väg till ytan.

Det är heller inte ovanligt att många gruvor är fyllda av allehanda 
lämningar sedan gruvdriften. Har vi tur kan vi hitta allt från malm-
vagnar, dynamitlådor och borrstål till borrmaskiner, gruvlok och 
andra spännande föremål. 



Här och var finns det gott om vassa lämningar som riskerar
att göra våra dyk betydligt kallare och blötare än vi tidigare
planerat.
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Beroende på gruvans ålder förekommer också i relativt rikliga 
mängder mer eller mindre fasta installationer såsom rör för vatten 
och tryckluft, elledningar, stegvägar, dörrar, tappfickor och mycket 
annat. Det gäller alltså att vi är observanta på vår omgivning så att 
vi inte riskerar att skada vår utrustning på alla dessa föremål eller 
rentav fastna i dem. Här spelar siktförhållanden en stor roll - det  
är naturligtvis svårt att hålla koll på en omgivning vi inte ser.

Sist men inte minst måste vi också tänka på att många av alla dessa 
kvarlämnade föremål och konstruktioner kan vara mycket gamla 
och sköra. Speciellt gäller detta litet större och tyngre timmer-
konstruktioner såsom stegvägar, bockar, tappfickor och broar. 
Även om gruvornas ofta syrefattiga vatten hjälper till att bevara 
sådana konstruktioner måste vi komma ihåg att de kan ha varit 
gamla redan när gruvan lades ned och vi måste därför vara vak-
samma och försiktiga när vi passerar dem. Det kan onekligen 
bli litet stressigt om vi plötsligt och högst ofrivilligt är på väg 
mot gruvans djupare nivåer med en stor stock över ryggen.



I de tillmakade orterna kan väggarna ibland vara täckta av 
svart sot från de många eldar som en gång i tiden brann 
nere i berget.
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Orter av alla de slag utgör en gruvas mer eller mindre horisontella 
transportvägar. Storleken liksom längden på de olika orterna kan 
variera kraftigt: från de ibland knappt axelbreda och låga orterna 
i de riktigt gamla gruvorna till de metervida snedbanorna i de 
moderna - från de meterlånga tvärorterna till de kilometer-
långa fältorterna.

I gamla gruvor kan alla dessa orter, tillsammans med olika schakt, 
utgöra veritabla labyrinter. Speciellt gäller detta i gruvor som 
brutits med tillmakning. Det var helt enkelt mycket tidskrävande 
att driva fram orter och schakt med hetta och eld och gruvarbetarna 
följde då malmen där de fann den. I de litet modernare gruvorna 
var driften ofta mer rationell och storskalig, med fasta nivåer och 
en genomtänkt brytplan, vilket i regel gör de modernare gruvorna 
något mer lättdykta och lättnavigerade än de äldre.

oRTER



En del gruvor utgör verkliga labyrinter där navigeringen
snabbt riskerar att bli mycket komplex.
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Det finns naturligtvis gott om undantag till ovanstående påstående. 
I berggrunden förekommer till exempel så kallade förkastningar, 
alltså rena förskjutningar av berget, och sådana förkastningar 
kan mycket väl förskjuta en malmkropp många meter i sidled. 
I sådant fall måste man ibland frångå fastslagen brytplan och 
anpassa nivåer och metoder efter rådande förutsättningar, vilket 
innebär att vi i gruvor med många förkastningar mycket väl kan 
stöta på spännande mellannivåer, schakt och orter som i normala 
fall inte skulle behövt anläggas i gruvan.

På samma sätt kan gruvor bli ganska komplexa om malmfyndig-
heten utgörs av flera olika malmkroppar. Då kan orterna gå både
kors och tvärs i berget. Speciellt gäller detta vid äldre och större
gruvfält där malmkropparna inte sällan brutits via separata små-
gruvor med egna orter, schakt och nivåer. Med tiden kunde alla
dessa smågruvor mycket väl slås ihop till en enda stor gruva, 
vilket ibland skapar ganska spännande navigationsutmaningar 
för oss gruvdykare.

Svårnavigerade eller inte - i gruvans alla orter har vi stor chans att
hitta en massa intressanta och spännande konstruktioner, in-
stallationer, föremål och allehanda lämningar efter gruvdriften. 
I områden nära huvudschakten i de litet modernare gruvorna 
återfinner vi till exempel inte helt sällan olika förrådsutrymmen, 
större elinstallationer, vatten- och tryckluftskärl, fundament för 
kompressorer och pumpar och mycket annat. De äldre gruvorna 
å sin sida kan ruva på allt från malmbårar, tjärbloss och skott-
kärror till malmtunnor, hästvindor, pumpstockar och annat 
historiskt värdefullt och intressant. 

Speciellt spännande är de lite större gruvornas så kallade huvud-



I såväl orter som schakt finns det ofta gott om lämningar 
med potential att orsaka både incidenter och olyckor. Ha
aldrig bråttom och var alltid observant på din omgivning.
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nivåer, vilka ofta utgjorde gruvdriftens centrala punkt under jord. 
På sådana huvudnivåer kan vi ibland hitta lite större förråd och
verkstäder och i sådana utrymmen kan vi göra fantastiska fynd 
och upptäckter. I en onämnd gruva i Bergslagen återfinns till 
exempel en större lokverkstad i vilken flertalet äldre gruvlok och 
andra maskiner och verktyg lämnades kvar i samband med att 
gruvdriften upphörde.

Vidare var det också i orterna man drog fram nödvändiga 
ledningar för vatten och tryckluft, elektricitet och liknande. Sådana 
installationer, liksom de flesta förekommande konstruktioner 
såsom tappfickor, stegvägar och dörrar, förankrades ofta vid ortens 
väggar och tak med ordentligt fastkilade och kraftiga stålkrokar, 
så kallade fatthakar. Sådana fatthakar förekommer i rikliga 
mängder i nästan alla gruvor och det gäller att hålla koll på dem 
så att vi inte riskerar bulor och blåmärken eller rentutav den 
obehagliga upplevelsen att fastna i dem.

Här och var i orterna mynnar också schakt ut från ovanliggande
nivåer och brytrum. I många fall användes dessa schakt för att 
störta ner brutet berg till väntande malmvagnar. I botten på 
sådana schakt byggdes ofta så kallade tappfickor, eller tapp-
gluggar, som gjorde det möjligt att portionera ut berget från 
schakten i lagom mängd och takt. Vanligen är de äldre tapp-
fickorna byggda av kraftigt timmer, men det förekommer även 
sådana som helt eller delvis byggts eller förstärkts av plåt, stål 
och andra material.

Som gruvdykare bör vi vara medvetna om att det inte alls är 
ovanligt att det kan ligga kvar stora mängder brutet berg i 
schakten bakom dessa tappfickor och det händer att såväl dessa 



Bakom gamla tappfickor kan det ibland ligga väldiga 
mängder löst berg. Passera därför dessa och liknande
konstruktioner med stor försiktighet.
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som liknande konstruktioner ger vika med resultatet att det kan 
välla ut väldiga mängder berg i orten. Vi bör därför alltid passera 
tappfickor med stor försiktighet, även om de ser intakta ut. Om 
vi håller oss nära taket på motsatt sida i orten när vi passerar 
dem kan vi minska risken för att vi ska råka illa ut även om en
ficka mot all förmodan skulle ge vika just när vi simmar förbi.

Ovanstående gäller för övrigt oavsett vilka typer av konstruktioner
vi passerar i gruvan, speciellt sådana som är byggda av timmer. 
Det kan röra sig om allt från tappfickor, stegvägar, dörrar, timmer-
väggar, broar, bockar och stämplingar till konstruktioner vi aldrig 
lyckats lista ut vad de använts till. Förr eller senare envisas de med 
att rasa ihop och då vill vi inte gärna upptäcka att halva gruvan 
följer med av bara farten. Därmed bör vi hålla behörigt avstånd 
inte bara till tappfickor utan till alla större och tyngre 
konstruktioner, speciellt om vi misstänker att de ruvar på 
potentiellt obehagliga överraskningar.

Ibland kan vi stöta på orter som helt eller delvis fodrats i kraftigt
timmer. Sådana orter kallas för bockorter och de är ofta drivna 
genom områden med dåligt berg eller rentav genom bergmassor från
tidigare ras. De kan också utgöra en del i en brytmetod och inte 
sällan kan stora mängder löst berg vila ovanpå en bockort. Regeln 
är mycket enkel - vi beger oss på inga villkor in i en bockort då den
representerar i stort sett alla de risker vi kan utsätta oss för när vi 
dyker i en gruva och det spelar ingen roll om vi dyker RB eller inte. 

Dels kan det i en bockort sticka ut spikar och fatthakar som riskerar 
att skada vår utrustning, dels är orterna ofta litet trängre än andra 
orter på grund av de kraftiga timmerstockarna. Skulle vi då ha 
oturen att fastna i någon del av konstruktionen kan det bli extra



Bockorter utgör något av det allra farligaste vi kan stöta 
på i en gammal gruva. Hur lockande det än må vara, 
simma aldrig in i dessa orter.
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krångligt att ta sig loss samtidigt som vi riskerar att konstruktion 
helt eller delvis rasar samman. Sist men inte minst, timret finns 
där av en anledning och vi får aldrig någonsin utsätta oss för den 
överhängande risken att bli begravda under otrevliga mängder 
löst berg. Det imponerar sällan vare sig på våra dykkamrater eller 
våra nära och kära.

Med tiden kom bockorternas timmerstockar i många gruvor att 
ersättas av andra, mer hållfasta material såsom tegel och betong.
Även om dessa material klarar större påfrestningar än trä fyller 
de samma funktion som de gamla timmerstockarna och manar 
därmed till stor försiktighet, speciellt där bockorterna utgjort 
en del av en brytmetod, och det händer att även armerade 
betongorter ger vika och rasar samman.

Det är dock inte bara i bockorter ras riskerar att inträffa. Även om
orter ofta drivs i relativt stabilt sidoberg är det svårt att undvika
områden med sprucket och dåligt berg och som vi redan konstaterat 
orsakar gruvdriften i sig ytterligare sprickbildning och försvagning 
av berget. Detta gäller varesig man driver orter och schakt eller 
bryter malm i ett brytrum. Vi måste därför alltid vara upp-
märksamma på väggar och tak i de orter vi dyker i. Stöter vi på
områden med tydlig sprickbildning och uppenbart lösa partier av
berg bör vi naturligtvis undvika att dyka där. 

Detta gäller även om vi stöter på en ort vars golv, den så kallade
sulan, är täckt av stora stenar och skut. Betänk att orterna ofta
utgjorde transportvägar för såväl personal som brutet berg och
således bör golvet i dessa orter naturligtvis vara fritt från olika 
typer av hinder. I de fall vi stöter på löst berg på ortsulan kan det 
alltså mycket väl vara rester från tidigare ras. Speciellt observanta 



Inte alla orter är rejält tilltagna i storlek - det finns gott om 
orter som är så små och trånga att det kan bli riktigt 
svårt att vända sig om i dem.
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bör vi vara i de fall vi stöter på orter som mynnar ut i brytrum, där 
löst berg på ortsulan mycket väl kan vittna om tidigare ras i det
ovanliggande rummet.

Sist men inte minst kommer vi förr eller senare även att upptäcka 
att inte riktigt alla orter är rejält tilltagna i storlek. Tvärtom 
förekommer det orter, främst i de lite äldre gruvorna, som är 
knappt axelbreda och ibland så låga att de gamla gruvarbetarna 
nästan tvingades att krypa fram i dem. Det gäller inte bara till-
makade orter utan även orter sprängda med krut och dynamit. 
Det var först när större gruvvagnar, lok och maskiner började 
användas under jord som orterna började tillta i storlek.

Vi bör förstås inte ge oss in i en ort som är så trång att vi kan få 
svårt att vända oss om med all vår utrustning om detta skulle 
behövas, till exempel om orten visar sig sluta tvärt i berget eller 
om en nödsituation uppstår och vi snabbt behöver hjälp av våra 
dykkamrater. Speciellt bör vi undvika trånga orter som synbart 
använts för transporter av brutet berg från ovanliggande nivåer 
och brytrum. Om till exempel en tappficka fylld med löst berg 
kollapsar bakom oss i en trång ort och vi upptäcker att det kan 
bli lite jobbigt att ta sig ut ur orten kan det snabbt leda till lätt 
obehagliga känslor, åtminstone hos dykare med anlag för 
klaustrofobi.



En vacker timmervägg kan liksom många andra liknande
konstruktioner ruva på otrevliga hemligheter. 
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Var uppmärksam på föremål som riskerar att skada din utrustning.

Var uppmärksam på föremål som du riskerar att fastna i.

Var uppmärksam på konstruktioner som riskerar att rasa ihop.

Var uppmärksam på bärande och förstärkande konstruktioner.

Var uppmärksam på eventuella schakt som mynnar ut i orten.

Var uppmärksam på dåligt berg och tecken på tidigare ras.

Var extra uppmärksam om orten mynnar ut i ett brytrum.

Undvika att dyka i trånga och svårforcerade orter.

Betänk samtliga ovanstående punkter i samband med lindragning.

ORTER - ATT TÄNKA PÅ

Vid fotografering av detaljer i en ort rasar plötsligt en närliggande
tappficka samman och väldiga mängder löst berg störtar ut i orten.

Vid dykning i en transportort lossnar plötsligt ett tyngre tryckluftsrör 
från taket och ramlar ner över en dykare som trycks fast mot ortsulan.

Vid dykning i en transportort fastnar en dykare i en nedhängande 
vajer och lyckas inte ta sig loss på egen hand.

Vid promenad i en ort inträffar plötsligt ett större ras i ett ovanliggande 
brytrum och en stor mängd löst berg letar sig ut ur ett öppet schakt 
som mynnar ut i den aktuella orten.

Vid promenad i en ort som mynnar ut i ett brytrum upptäcks oväntat 
en större mängd löst berg på ortsulan. Berget har släppt från bryt-
rummets hängvägg precis där orten mynnar ut i rummet.

Vid promenad i en ort upptäcks oväntat en väldig sten, ett så kallat
skut, på ortsulan. Skutet har släppt från taket och är så tungt att två
vuxna personer inte orkar rubba det.

ORTER - VERKLIGA INCIDENTER

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



En gruvdykare har hittat fram till ett schakt i botten på ett
brytrum. Schakten användes både som transportvägar och
för att störta brutet berg mot underliggande nivåer.
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Schakt tillsammans med orter utgör en gruvas grundläggande 
infrastruktur och mycket av det som sagts om gruvans orter kan 
också sägas om gruvans alla schakt. En stor andel av schakten
användes för att störta brutet berg mot gruvans underliggande 
nivåer, emedan andra schakt användes för att möjliggöra transport
av personal och material, till exempel i samband med arbete i ett
brytrum.

De olika schaktens storlek och djup kan variera kraftigt. Schakt som
mynnar ut i en ort från ett tätt ovanliggande brytrum kanske 
bara är några få meter djupt, emedan ett schakt som mynnar 
ut på gruvans huvudsakliga utfraktsnivå, varifrån malmen trans-
porteras mot markytan, mycket väl kan vara tiotals eller rentav 
hundratals meter djupt. Detta gäller självklart också gruvans 
huvud- och eventuella uppfodringsschakt som i de flesta fall når 
ända ner till gruvans botten. När vi dyker i ett okänt schakt kan 
det därmed ibland vara svårt att veta hur dess fortsättning ser ut 
helt enkelt för att varken vår syn eller våra lampor räcker till.

De flesta schakt i en gruva drivs uppåt från underliggande orter 
och nivåer. Det är därför inte ovanligt att många av gruvans 
schakt också kallas för stigar eller stigorter. Drivs ett schakt nedåt 
kallas det istället för sänkschakt. I samband med att man drev 
stigorter i de äldre gruvorna slogs ofta fatthakar in i berget 
för att göra det möjligt att haka fast stegar, stockar och annat 
på vilka gruvarbetarna kunde stå säkert med borrmaskiner och 
annan nödvändig utrustning. När schakten var färdigdrivna 
lämnades inte sällan dessa fatthakar och stockar kvar, vilka idag 
kan utgöra en potentiell risk för oss gruvdykare. 

Situationen kan snabbt bli ganska stressig om vi till exempel

SCHAKT



Vi bör förstås undvika att dyka i mycket trånga och svår- 
forcerade schakt. Skulle vi till exempel ha oturen att
fastna kan det bli svårt att få hjälp att ta sig loss.
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upptäcker att vi fastnat med vår manifoldkran i en utstickande 
fatthake eller om vi råkat trassla in fenan i en ilsken stålvajer. 

Regeln är enkel - uppmärksamhet går före trim. Det spelar ingen 
roll om vi simmar uppåt eller nedåt i ett schakt, vi måste alltid se 
till att ha koll på allt som sticker ut eller hänger ner efter schaktets 
väggar. Skulle vi hamna i en sådan situation att vi behöver hjälp 
av våra dykkamrater bör vi förstås vara medvetna om att det inte 
alltid är den enklaste sak i världen att passera en stressad dykare 
med ett par dubbelarton och två stageflaskor i ett trångt schakt.

Rent generellt gäller att vi aldrig någonsin bör simma upp i ett
schakt om vi inte är helt säkra på vad schaktet använts till eller om 
vi inte vet hur schaktets öppning ser ut. Även om ett schakt ser helt
tomt ut underifrån kan det mycket väl ligga stora mängder löst 
berg kring dess öppning och sådant berg kan mycket väl kom-
ma i rörelse medan vi befinner oss i schaktet eller för all del 
när vi simmar förbi i orten nedanför. Vi passerar därför alltid
schakt, med eller utan tappficka, på behörigt avstånd. Håller 
vi oss dessutom nära taket på motsatt sida av orten vid passage 
minimerar vi risken för blåmärken och sargade egon.

Vidare förekommer det att ett schakts öppning täckts för med något
slags sorteringsgaller för att förhindra att allt för stora stenar och 
skut trillade ner i schaktet när gruvan var i drift. I många fall är det
bara någon decimeters mellanrum mellan stängerna i ett sådant
galler, vilket gör det mer eller mindre omöjligt för en dykare 
att ta sig såväl upp ur som ner i schaktet.

Ibland förekommer det också att ett trälock lagts över schaktets
öppning som en ren säkerhetsåtgärd. Om vi stöter på ett sådant



Ibland kan det ligga löst berg och andra material kring
öppningen till ett schakt. I detta fall har schaktet täckts av
väldiga massor från ett tidigare ras i gruvan.
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trälock underifrån är det omöjligt för oss att veta vad som väntar
ovanför locket. Förmodligen väntar något tungt och hårt i otrevliga
kvantiteter. Den generella regeln är alltså att dykning i schakt,
åtminstone i okända sådana, alltid bör ske från schaktets 
öppning till mynning, det vill säga nedåt i schaktet.

Vidare får vi aldrig dyka i ett schakt, vare sig underifrån eller 
ovanifrån, som av en eller annan anledning är så trångt att vi kan få
svårt att vända oss om ifall detta skulle behövas. Vid sidan av att
schaktet i sig kan vara litet och trångt kan vi också stöta på schakt
fyllda av diverse rör, stegvägar och annat som kan försvåra vår
passage.

Precis som orter kan också schakt vara drivna i sprucket och 
dåligt berg. Vi måste därför hålla utkik efter omfattande sprick-
bildning och löst hängande berg utefter schaktets väggar. Ser det 
oroväckande illa ut bör vi naturligtvis helt undvika att dyka i 
schaktet och stöter vi dessutom på schakt som förstärkts med 
murade väggar eller betong bör vi fundera både en och två gånger
på anledningen till detta. Detta måste inte alltid betyda att schaktet
helt garanterat kommer rasa ihop så snart vi vågat oss in i det, 
men det utgör onekligen ganska tydliga varningstecken. Vi bör 
därför i möjligaste mån undvika att dyka i förstärkta schakt 
och på inga villkor får vi ge oss in i ett schakt som förstärkts 
med timmer. I många fall är de timrade schakten mycket gamla 
och fallfärdiga och den potentiella risken att få en stor och tjock 
stock i pannan tilltalar säkerligen ganska få gruvdykare. 

Sist men inte minst några korta rader om gruvans huvudschakt och
eventuella uppfordringsschakt, som i många fall utgör gruvans
huvudsakliga infarter, om än mer eller mindre vertikala sådana. 



I gruvornas huvudschakt finns det gott om lämningar i form 
av rör, stegar, vajer och annat. Dessutom kan dessa schakt 
inte sällan vara flera hundra meter djupa.
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I dessa ofta litet större och djupare schakt kan vi, precis som i gruvans
större orter, hitta ett stort antal konstruktioner och installationer i 
form av vajer för hissar, rör för tryckluft och vatten, ledningar för
elektricitet och mycket annat. Inte heller är det ovanligt att schakten
försetts med någon form av stegväg för att möjliggöra rejäla 
träningspass för de gamla gruvarbetarna i sådant fall hissarna av 
någon anledning inte kunde användas. Det senare gäller för övrigt
inte bara huvudschakten utan i stort sett alla schakt som användes
för kommunikation och transport av personal.

Huvudschakt liksom uppfordringsschakt kräver därmed extra
uppmärksamhet från oss gruvdykare. Vid sidan av den ständigt
närvarande risken att repa hål på vår dyra torrdräkt och trassla in
oss i allehanda fatthakar, kättingar och vajer måste vi också 
vara medvetna om att det förekommer att såväl föremål och 
konstruktioner som löst berg kan lossna i schakten och det är 
inte alltid våra lampor och vår syn räcker till för att hålla koll på 
alla potentiella faror som kan tänkas komma farande i mörkret.

Speciellt gäller detta i de mer eller mindre lodräta schakten som
sällan erbjuder mycket till skydd för fallande stockar, stenar och
annat tungt och otrevligt. I donlägiga schakt som i viss mån lutar 
kan vi däremot med fördel hålla oss nära schaktets hängvägg, alltså 
den vägg som lutar in över schaktet. Då får vi ett någorlunda skydd 
över våra huvuden samtidigt som vi får möjlighet att hålla utkik 
efter såväl föremål som oroväckande sprickbildning och löst berg.



En del schakt kan vara täckta av till exempel trälock eller
kraftiga galler. Det senare användes för att förhindra att
alltför stora block och stenar störtade ned i schaktet.
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Var uppmärksam på föremål som riskerar att skada din utrustning.

Var uppmärksam på föremål som du riskerar att fastna i.

Var uppmärksam på förstärkande konstruktioner.

Var uppmärksam på dåligt berg och tecken på tidigare ras.

Var uppmärksam på löst berg som riskerar att komma i rörelse kring
schaktets öppning.

Dyk aldrig uppåt i okända schakt.

Dyk aldrig i schakt som är så trånga att du inte kan vända dig om.

Var extra uppmärksam när du dyker i gruvans huvud- och upp-
fodringschakt.

Betänk samtliga ovanstående punkter i samband med lindragning.

SCHAKT - ATT TÄNKA PÅ

Vid dykning i ett relativt trångt schakt fastnar en dykare i en ned-
hängande vajer. Det är med stor svårighet dykaren lyckas sparka sig 
loss från vajern.

Vid dykning i ett brytrum börjar en ouppmärksam dykare gå ner i ett 
schakt i rummets botten utan att observera att en mycket stor mängd
löst berg ligger kvar efter rummets mycket branta liggvägg. Övriga 
teamet signalerar faran och dykaren avbryter omedelbart sina under-
sökningar av schaktet.

Vid undersökning av ett schakt underifrån upptäcks att schaktets 
öppning är täckt av ett kraftigt trälock. Det visar sig att locket i sin tur 
är täckt av hundratals kilo löst berg.

Vid undersökning av ett ytnära och timmerfordrat schakt ger plötsligt
ett antal stockar vika och rasar ner i schaktet tillsammans med en större 
mängd löst berg.

SCHAKT - VERKLIGA INCIDENTER

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Ett av otaliga och vackra brytrum i den svenska under-
jorden. Här lutar malmen betänkligt, emedan den i andra 
gruvor störtar nästan lodrätt mot djupet.
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Precis som i gruvans alla orter och schakt kan vi i gruvans 
brytrum hitta såväl konstruktioner som föremål och andra typer 
av spännande lämningar. Till exempel i gruvor där brutet berg 
skrapats fram genom rummen med hjälp av så kallade skrapspel 
kan det ligga kvar en hel del gammal vajer men vi kan också hitta 
olika slags trissor, borrstål, dynamitlådor, tryckluftsslangar,
borrmaskiner, gamla stegar och annat intressant. Har vi riktig tur 
står rentav skrapspelen kvar! Det är dock inte vassa föremål, 
rostiga reliker och tomma dynamitlådor som utgör den största 
faran med att dyka i ett gammalt brytrum. Istället är det den 
ständigt närvarande risken för ras som bör oroa oss, annars så 
orädda, gruvdykare.

BRYTRUM



Borrprover gav inte bara information om bergarter utan även 
om bergets beskaffenhet. Kanske riskerade gruvarbetarna 
att stöta på områden med mycket dåligt och sprucket berg?
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En gruva är och har alltid varit en riskfylld arbetsplats. Än idag
räknas gruvarbetaryrket, trots mycket hög säkerhetsmedvetenhet
och tekniska hjälpmedel, som ett högriskyrke och återfinns högt 
upp i statistiken över de farligaste yrkena i Sverige. En modern 
gruva går dock inte att jämföra med gamla tiders gruvor. Bara i 
Falu Koppargruva omkom flera hundra gruvarbetare under alla 
de år gruvan var i drift, i många fall i olyckor relaterade till både 
små och stora ras.

I Daniels Sven olssons bok Falu Koppargruva, en i alla avseenden
förträfflig bok för den som är intresserad av livet och arbetet vid de
gamla gruvorna, återfinns ett obehagligt kapitel om alla de ras som
inträffade i gruvan.

 “År 1630 föll taket i det djupaste rummet i gruvan. 
Tre dog och åtta lemlästades. Samma år blev tio gruvdrängar så 
sönderslagna att dåvarande bardskäraren Lortentz Franck skrev: 
Det var litet som kropps liknelse hade”.

En viktig arbetsuppgift vid en gruva är att identifiera områden 
där ras kan inträffa och förebygga dem. Detta sker både genom 
visuella inspektioner och genom att analysera de olika borrprover 
som tas i samband med det ständigt pågående prospekterings-
arbetet i en gruva. Vid sådant prospekteringsarbete tas så kallade 
borrkärnor ut ur berget för att få en uppfattning om malm-
fyndighetens utbredning. Proverna visar inte bara vilka bergarter 
som passerats vid provborrningen, utan också om man riskerar 
att stöta på sprucket och vittrat berg. Till vår stora fördel 
dokumenterades ofta sådan information i de ofta detaljerade 
gruvkartorna som kontinuerligt uppdateras i samband med driften 
i en gruva.



Några stämplingar gör sitt yttersta för att stötta en stor 
skiva av berg som håller på att släppa från rummets
hängvägg.
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Bland andra viktiga och säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i en 
gruva återfinns så kallad skrotning, där lösa stenar och berg petas
ned från gruvans väggar och tak i såväl orter som schakt och 
brytrum, liksom arbetet med att installera av olika typer av bergs-
förstärkningar och förankringar. I moderna gruvor innebär detta 
ofta att man regelmässigt slår in långa och kraftiga stålbultar i 
berget för att öka dess hållfasthet. Inte sällan används också 
stålnät och betong för att förstärka berget ytterligare. Dessutom 
fylls ibland gruvans brytrum och andra håligheter igen med löst 
berg och andra material för att på så sätt minska risken för större 
ras och omfattande sprickbildning. Trots det händer det ändå att 
ras inträffar även i moderna gruvor, ibland med tragisk utgång.

I gamla gruvor var möjligheten att förankra och förstärka 
berget något begränsade. Förvisso förekom olika typer av igen-
sättningsbrytning även förr i tiden, men i de öppna brytrummen 
var det  ofta svårare att förebygga och undvika ras av alla 
de slag. Vid sidan av att lämna malmpelare och band i rummen 
kunde berget också stadgas upp med kraftiga timmer-
stockar, så kallade stämplingar. Det förutsatte naturligtvis att 
rummen var så pass smala att det alls gick att kila in stockarna 
mellan häng- och liggvägg.

Beroende på rummens olika förutsättningar förekom det i varie-
rande utsträckning också andra typer av bärande och förstärkande
konstruktioner såsom bockar, timmerväggar och olika typer av 
fackverkskonstruktioner av trä, så kallade ramförtimringar. Trots
bergsförankringar av alla de slag var det ofta svårt att få till en 
tillräckligt hög säkerhet i många av brytrummen varför gruv-
arbetarna ibland valde att lämna en någon meter tjock botten 
av malm i rummen som skydd för underliggande orter och nivåer.



Tätt stående pelare och tydliga skivor av berg utgör 
oroväckande varningstecken. Här kräver hängväggen all 
vår uppmärksamhet!
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En sådan botten kunde dock utgöra en betydande malmförlust,
speciellt om malmfyndigheten var liten eller ovanligt rik, varför 
det hände att även denna förr eller senare bröts bort. På så sätt 
kunde flertalet sammanhängande brytrum ibland slås ihop till 
mycket stora rum med väldiga takhöjder.

När vi dyker i gamla gruvor kommer vi alltså att stöta på en 
hel del bärande konstruktioner och förstärkande arbeten. Främst 
men på inga sätt uteslutande gäller detta i gruvans grundare delar 
där väder och vind orsakat ytterligare försvagningar av berget. 
Som gruvdykare måste vi alltid respektera förstärkande arbeten 
oavsett var i gruvan vi stöter på dem. De finns där av en anledning 
och vittnar ofta om att området kanske inte utgör den säkraste 
platsen i gruvan. Vi får heller inte glömma bort att många av dessa 
konstruktioner är mycket gamla och därmed inte längre erbjuder
samma stöd som de en gång gjort, förutsatt att de alls står kvar.
Speciellt gäller detta bockar, stämplingar och andra timmer-
konstruktioner som ibland kan vara så fallfärdiga att de rasar ihop 
bara vi nuddar vid dem.

Vid sidan av olika typer av förstärkande arbeten kan även 
kvarlämnade malmpelare och band skvallra om brytrummens 
hållfasthet. Pelarna utgjorde en malmförlust och avsattes därför 
i första hand där det av säkerhetsskäl ansågs nödvändigt eller där 
malmkvalitén var litet sämre. Som gruvdykare bör vi därför hålla 
koll på de pelare och band vi stöter på under våra utforskande 
dyk. Om de är spruckna och trasiga, speciellt där de möter bryt-
rummets hängvägg, är detta mycket sällan ett positivt tecken. 

Det förekom ibland att spänningarna i ett rum kunde vara så stora
att pelarna mer eller mindre vittrade sönder och i sådana fall vittnar 



Här syns tydligt hur en väldig skiva av berg har släppt 
från rummets släta hängvägg. Omfattande sprickbildning
skvallrar dessutom om att ytterligare ras är att vänta.
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det inte bara om stora krafter i rummet – pelarna hjälper inte längre
till att stötta rummets väggar. Stöter vi på ett rum som är fyllt av
trasiga och söndervittrade pelare och band bör vi naturligtvis 
undvika att dyka där. Vi utsätter oss inte bara för risken för ras 
från rummets väggar och tak, vi riskerar också att stora stycken 
berg lossnar från såväl pelare som band som inte sällan står 
under mycket stort tryck från det omgivande berget.

Vi bör också vara observanta på om pelarna och banden helt 
eller delvis består av tydligt separerade lager och skivor av berg. 
Om vi stöter på sådana pelare och band i ett rum är det inte 
ovanligt att väggarna i rummet är mycket släta och fina. Det kan 
tyckas vara ett positivt tecken, men det visar bara hur lätt skivorna 
kunde släppa från det omgivande berget. I ett sådant rum är det dess-
utom fullt möjligt, rentav troligt, att väggarna består av ytterligare 
lösa skivor av berg. Om vi således ser tecken på omfattande 
sprickbildning i ett sådant rum, främst i rummets hängvägg, 
måste vi vara mycket försiktiga, speciellt om vi samtidigt noterar 
tydliga tecken på tidigare ras i rummet. Det förekommer tyvärr 
exempel där entusiastiska dykare simmat genom tidigare ras-
områden helt omedvetna om att stora delar av hängväggen i rummet 
varit på god väg att släppa från det omgivande berget!

Vidare önskar vi inte stöta på rum som är mer eller mindre fyllt av
tätt stående pelare. Om gruvarbetarna valde att lämna kvar halva
malmkvantiteten i ett brytrum i form av bärande pelare ska vi nog
tänkta till både en och två gånger innan vi dyker där, speciellt om
dessa pelare kompletterats med stämplingar eller andra typer av
förstärkande konstruktioner. 

Den generella regeln är mycket enkel: ju mer som stöttar rummets



Dagbrott kan i många fall vara betydligt mer rasbenägna 
än brytrum under jord. Speciellt gäller detta i gruvor 
där bärande band och pelare ersatts med timmer.
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väggar och tak, må det vara pelare, band eller stämplingar, 
ju tydligare tecken på att rummet kanske inte är det mest 
stabila och säkraste rummet i gruvan.

Å andra sidan vill vi heller inte stöta på öppna rum med väldiga
spännvidder och endast ett fåtal eller rentav inga pelare och 
band. Antingen kunde rummen brutits helt utan sådana stöd, 
till exempel vid magasinsbrytning, men det förekom också att 
pelare och band bröts bort så snart ett rum ansågs 
utbrutet för att inte riskera allt för stora malmförluster, 
varefter rummen övergavs. Stöter vi på sådana rum måste vi 
vara medvetna om att det mycket väl kan inträffa relativt 
stora ras i dem. Detta gäller inte bara i underjordsgruvor 
utan även i gamla dagbrott, där det inte alls var ovanligt att 
kraftiga stämplingar i mångt och mycket fick ersätta pelare och 
band. I många fall kan det faktiskt vara farligare att ge sig ned 
i ett djupt och smalt dagbrott än i ett brytrum långt under 
jord och det finns gott om exempel på gamla gruvhål runt om 
i Sverige som är mycket rasbenägna än idag.

Vidare är det inte ovanligt att de brytrum vi stöter på kan vara 
tiotals meter höga, ibland mer, och det är inte alltid vi vet vart i
brytrummen vi kommer befinna oss under våra dyk. På samma 
sätt kan ett brytrums bredd, eller mäktighet, variera kraftigt. 
Ibland kommer vi stöta på rum som är knappa metern breda och 
ibland stöter vi på rum vars bredd uppgår till tiotals meter. Det 
kan alltså ibland vara en nästan omöjlig uppgift för oss gruv-
dykare att hålla koll på rummets alla potentiella risker och faror. 

Ett generellt tips är att försöka hålla oss så högt upp i brytrummet
som möjlig. På så sätt minimerar vi risken att drabbas av ned-



Beroende på rummens lutning kan det ibland ligga gott 
om löst material längst liggväggen som om vi har otur
riskerar att komma i rörelse när vi simmar förbi.
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fallande material samtidigt som vi får möjlighet att hålla utkik efter
sprickbildning och löst berg i såväl väggar som tak. Ur berg-
mekanisk synpunkt är det dessutom de övre delarna av ett rum 
som är mest instabila och därmed kräver extra uppmärksamhet 
hos oss dykare. Speciellt gäller detta stora rum med väldiga 
etagehöjder.

Kan eller vill vi inte hålla oss direkt under taket bör vi istället hålla
oss nära rummets hängvägg, åtminstone i de gruvor där malm-
kropparna och således även brytrummen har en viss lutning. 
Återigen får vi då bättre möjlighet att hålla utkik efter omfattande
sprickbildning och partier med löst berg samtidigt som den 
inåtlutande väggen faktiskt tar formen av ett tak och därmed, 
paradoxalt nog, kan utgöra ett extra skydd för oss utsatta 
gruvdykare. Det förutsätter förstås att den inte envisas med 
att rasa ihop precis när vi simmar förbi. I de mer eller mindre 
vertikala malmfyndigheter där brytrummen får nästan lodräta 
väggar är detta tips inte riktigt lika självklart. Skulle det rasa från 
hängväggen i ett sådant rum kommer raset i mångt och mycket 
att följa hängväggen mot djupet och då är det förstås dumt om vi 
är i vägen. Tipset blir istället att hålla sig relativt nära rummets 
liggvägg.

I malmer och rum som inte stupar mer eller mindre lodrätt mot 
djupet utgör dock även liggväggen en potentiell risk. I sådana 
malmer och rum måste vi beakta att det mycket väl kan ligga 
stora mängder löst berg och andra material på liggväggen. 
Om vi då dyker tätt inpå på denna vägg utsätter vi oss för den 
potentiella risken att detta material kommer i rörelse. Ibland räcker 
det med en oskyldig och missriktad fenspark för att sätta igång ett
imponerande skred av löst berg och gamla stämplingar.



Väldiga rasmassor med stora skut och trasiga stämplingar
utgör tydliga tecken på ras i gruvan. Sådana här områden 
bör vi förstås undvika att besöka.
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I mycket smala malmer och rum blir de flesta risker i form av ras 
och skred ganska svåra att undvika helt enkelt för att vi ligger 
mer eller mindre inklämda mellan häng- och liggvägg utan 
någon större rörelsefrihet. I sådana rum är det bäst att hålla 
sig så högt upp under taket som möjligt för att minimera risken 
att råka ut för allehanda fallande stockar och stenar.

Det är förstås inte alltid möjligt eller rentav önskvärt att dyka 
nära taket varesig i små eller stora malmer och rum. Vid sidan av 
rent praktiska omständigheter hindras vi ibland också av diverse 
dyktekniska faktorer där speciellt våra RB-dykande kamrater kan 
bli lite hetsiga om de tvingas ägna sig åt så kallad jojo-dykning. 
I de fall vi istället väljer att dyka nära botten på ett brytrum kan 
vi ibland stöta på ganska tydliga bevis för tidigare ras i rummet 
i form av större högar med löst berg. Ibland kan det förstås vara 
svårt för oss glada amatörer att veta om det vi ser är rester från 
gruvdriften eller ett ras, men i sådana fall vi hittar mycket stora 
block och stenar med en meters omkrets eller mer utgör detta ofta 
tydliga tecken på ras. Sticker det dessutom ut gamla stämplingar, 
fatthakar och liknande föremål bland stenarna utgör detta ganska 
talande bevis. Självklart bör vi undvika att dyka i sådana områden!

Vidare bör vi också tänka på att inte alla brytrum nödvändigtvis 
är helt fyllda av vatten. Om vi dyker på grundare nivåer i en gruva 
är det inte alls omöjligt att vissa brytrum bara delvis är fyllda av 
vatten. I de torra delarna av ett sådant rum är risken för ras ofta 
större, helt enkelt för att dessa delar saknar vattnets relativt 
stabiliserande effekt.

Rasar det högt upp i ett luftfyllt brytrum, eller om eventuellt löst
material efter rummets väggar kommer i rörelse, kan detta material



Delvis luftfyllda brytrum är i många fall farligare än rum
som ligger helt under ytan. Här saknas helt enkelt vattnets 
stabiliserande effekt.
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mycket väl få upp en väldig hastighet innan det bryter vattenytan. 
I sådant fall vill vi naturligtvis inte gärna hamna i vägen. Återigen 
kan en genomtänkt placering i rummet vara avgörande för om vi 
klarar oss undan med blotta förskräckelsen eller om det slutar litet 
sämre den dag halva gruvan beslöt sig för att göra oss sällskap 
under ytan.

Det finns för övrigt andra fördelar för oss dykare att identifiera 
rum som är delvis luftfyllda om sådana existerar i den gruva vi 
dyker i. Om vi har oturen att råka illa ut under ett dyk kan sådana 
rum vara till stor hjälp och utgöra viktiga så kallade bailout-punkter. 
Beroende på rummens utformning och var i rummen vattenytan 
ligger är det inte omöjligt att vi kan använda dessa för att helt 
avbryta våra dyk och ta oss upp i de torra delarna av en gruva, eller 
rentav till markytan, om nöden så kräver. Det är dock viktigt att vi 
inte räknar med att dessa möjligheter alltid finns när vi dyker i 
gruvor och det är absolut ingen ursäkt för slarvig gasplanering 
med dåliga marginaler!

Sist men inte minst bör vi också vara medvetna om att ett ras i en
gruva inte alltid sker plötsligt och är över på ett ögonblick. Tvärtom 
kan ett ras pågå i flera timmar, dagar eller rentav veckor. I många 
fall får vi förvarningar om ett kommande ras genom att det börjar 
lossna mindre mängder material och småstenar från väggar och tak, 
vilket sedan följs av större stycken berg. Ibland kan också tydliga 
knäppningar orsakade av kraftiga spänningar höras från berget. 
Den generella regeln är att där ett ras en gång inträffat kommer
ytterligare ras att ske. Respektera därför alltid tecken på tidigare 
ras och undvik i möjligaste mån att simma genom uppenbara 
rasområden.



En trasig och sprucken pelare möter en lika trasig och
sprucken hängvägg. Ser hela rummet ut såhär bör vi troligen 
överväga att vända om.
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Var uppmärksam på föremål som riskerar att skada din utrustning.

Var uppmärksam på föremål som du riskerar att fastna i.

Var uppmärksam på förstärkande konstruktioner.

Var uppmärksam på dåligt berg och tecken på tidigare ras.

Dyk så högt upp i brytrummen som möjligt.

I donlägiga malmer och rum, dyk med fördel nära rummets
hängvägg.

I vertikala malmer och rum, dyk med fördel nära rummets
liggvägg.

Undvik att dyka i smala malmer och rum.

Undvik att dyka tätt under pelare och band.

Pelare och band kan ge ledtrådar om bergets hållfasthet.

Betänk samtliga ovanstående punkter i samband med 
lindragning.

BRYTRUM - ATT TÄNKA PÅ

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Hit men inte längre – ett av gruvans brytrum har fyllts igen,
antingen som en del i en brytmetod eller för att rummet
ansågs rasbenäget.
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Vid besök i ett brytrum upptäcks en mindre tvärort som undersöks
i detalj. Vid ett senare besök i brytrummet återfinns inte orten. Det
visar sig att stora delar av hängväggen i rummet har släppt 
och att orten ligger begravd under väldiga rasmassor.

Vid fotografering i ett område med mycket dåligt berg och historik
av tidigare ras börjar plötsligt delar av hängväggen utan för-
varning att ge vika och löst berg börjar rasa ner kring fotografen.

Vid dykning i ett brytrum upptäcks en sprucken och dålig pelare.
Teamet inspekterar pelaren och beslutar sig för att att inte dyka
vidare i rummet när det plötsligt börjar rasa berg från både pelaren 
och hängväggen invid denna. Dykarna träffas lyckligtvis endast av 
en mindre mängd sten.

Vid vistelse i en transportort lossnar plötsligt stora delar av häng-
väggen i ovanliggande brytrum och störtar med buller och brak 
mot rummets botten. Rummet är känt för tidigare ras och gruvkartan
vittnar om en känd och omfattande sprickzon i området.

Vid dykning på 15m djup i ett större brytrum slår plötsligt en större 
mängd berg ner i botten av rummet mycket nära dykarna. Det 
visar sig att berget lossnat högre upp i de torra delarna av rummet 
och störtat ned mot vattenytan i en väldig fart.

BRYTRUM - VERKLIGA INCIDENTER

• 

• 

• 

• 

• 



När vi drar lina i en gruva gäller det att tänka till och 
undvika såväl uppenbara riskområden som fallfärdiga 
konstruktioner.
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En gammal gruva kan till synes utgöra en ganska riskfylld plats 
att besöka, men så länge vi är uppmärksamma på vår omgivning, 
respekterar alla varningstecken och använder vårt sunda förnuft
minskar också risken för allvarliga incidenter. Anammar vi denna
försiktighet även när vi drar dyklina kan vi i mångt och mycket
bygga upp genomtänkta linsystem där varken vi eller andra dykare
riskerar varesig liv eller lem under utövandet av vår gemensamma
hobby.

Det borde vara ganska uppenbart, men fäst till exempel aldrig
dyklina i ömtåliga och fallfärdiga konstruktioner. Undvik också att
dra lina nära vassa föremål eller genom en skog av löst hängande
vajer. Lura heller inte dina kamrater genom fallfärdiga bockorter 
och timrade schakt och framförallt, dra inte dyklina genom det 
största rasområdet du kan hitta i gruvan.

Skulle vi någonsin dyka i en gruva där vi upplever att eventuell
befintlig lindragning helt eller delvis brister mot grundläggande
förnuft och gruvkunskap bör vi naturligtvis påtala detta. Med detta
sagt behöver vi inte ställa oss och skälla ut första bästa dykledare -
ett vänskapligt påpekande över en varm kopp kaffe räcker gott och
väl och berövar oss troligen heller inte möjligheten att få återvända
till den aktuella gruvan vid ett framtida tillfälle.

DYKLINA



Bockar av alla de slag byggdes där gruvarbetarna ansåg 
att det var nödvändigt. Här skyddar bocken en ort som
mynnar ut i botten av ett rasbenäget brytrum.
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Var uppmärksam på alla typer av föremål som riskerar att skada 
din utrustning eller som du riskerar att fastna i.

Håll utkik efter förstärkande konstruktioner av alla de slag, t.ex.
pelare och band, bultar, stämplingar, bockar och bockorter, 
timrade schakt, ramförtimringar och liknande.

Undvik att dyka nära tyngre konstruktioner som riskerar att falla
samman, speciellt tappfickor och timrade väggar i orter då dessa 
mycket väl kan hålla undan stora mängder löst berg.

Respektera alltid tidigare tecken på ras. Där det en gång rasat 
kan det mycket väl rasa igen.

Undvik att dyka i såväl orter som schakt som är så trånga att 
det kan bli svårt att vända sig om ifall detta behövs.

Dyk aldrig uppåt i okända schakt då det aldrig går att veta hur
schaktets öppning ser ut.

Var extra uppmärksam vid dykning i huvud- och uppfodringsschakt 
och håll dig om möjligt nära schaktets hängvägg.

Vid dykning i brytrum, dyk så nära taket som möjligt.

I donlägiga malmer och rum, dyk så nära rummet hängvägg 
som möjligt och undvik rummets liggvägg.

I mycket branta malmer och rum, dyk så nära rummets liggvägg
som möjligt och undvik rummets hängvägg.

Undvik att dyka i mycket smala brytrum.

Undvik att dyka tätt inpå kvarlämnade pelare och band.

Om möjligt identifiera områden som slutar i luft - de kan utgöra
viktiga bailout-punkter samtidigt som de också kan vara extra
rasbenägna.

Betänkt samtliga ovanstående punkter i samband med lindragning.

SAMMANFATTNING

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Till vår stora lycka är många av alla våra gruvor och gruvfält 
relativt väldokumenterade och det finns även olika slags kartor 
som visar hur gruvorna ser ut under jord. Detta är ett arv från 
1500- och 1600-talets kungar, drottningar och statsmän som 
önskade få bättre kontroll över det svenska bergsbruket. Under 
dessa århundraden bidrog de svenska gruvorna, med Sala 
Silvergruva och Falu Koppargruva i spetsen, till att Sverige växte 
till en stormakt. Gruvorna hjälpte helt enkelt till att finansiera 
den tidens många krig. Speciellt Axel Oxelstierna spelade under 
1600-talet en viktig roll för det svenska bergsbruket genom 
till exempel inrättandet av Bergskollegium, ett statligt ämbete 
med uppgift att kontrollera det svenska bergsbruket.

ARKIV, KARTOR OCH MÄNNISKOR
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Genom all den dokumentation och de kartor som finns bevarade 
och tillgängliga i olika slags arkiv kan vi skaffa oss mycket 
information om en intressant gruva redan innan vi varit på 
plats  och besökt den. Kartorna visar inte bara en gruvas ut-
bredning under jord, utan kan till exempel också berätta vilka 
olika bergarter vi kan stöta på i gruvan och vilka områden som 
kan vara potentiellt farliga att besöka. Detta i, kombination 
med dokumentation som ibland mycket detaljerat berättar om 
gruvdriften i den aktuella gruvan, gör att vi ofta och ganska 
enkelt kan bilda oss en uppfattning om det alls är lämpligt att 
dyka i gruvan och vad vi i sådant fall kan förvänta oss att 
få ut av vår dykning. Ett besök i lämpligt arkiv kan alltså 
vara nog så spännande som ett besök i en gammal gruva, 
speciellt för den som är intresserad av industrihistoria och 
bergsbruk!

Att läsa en gruvkarta kan vid första anblick tyckas svårt, men med 
litet träning kan vi relativt snabbt lära oss att tolka även de mest 
komplicerade kartor. En gruvkarta består, namnet till trots, inte 
av en enda stor karta utan av flertalet kartblad som nivå för nivå 
visar gruvans horisontella utbredning under jord, liksom olika 
längd- och tvärsnitt. I många fall innehåller en gruvkarta så pass 
mycket information att det är fullt möjligt att framställa en relativt 
detaljerad 3D karta över gruvan.

Den viktigaste informationen vi kan hämta från en gruvkarta, vid 
sidan av att vi får en god bild av hur gruvan ser ut, är information 
om områden som kan vara riskabla att besöka. De flesta gruv-
kartor innehåller någon form av beteckningschema som förklarar 
de olika symboler, linjer och färger som förekommer på de 
olika kartbladen.



Gruvkartor och annan dokumentation erbjuder utmärkta
möjligheter att planera våra kommande expeditioner.
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Vi kan till exempel se områden där olika bergarter möts, om-
fattande sprickzoner liksom områden som antingen medvetet eller 
genom ras fyllts igen med löst berg. Vi hittar också beteckningar 
för olika slags konstruktioner såsom bockorter och timmerfodrade 
schakt. Blir vi duktiga på att läsa gruvkartor kan vi ibland rentav 
lista ut vilka brytmetoder som använts i gruvan bara genom att 
titta på kartbladen. Vi har alltså goda möjligheter att med hjälp 
av kartorna ta reda på vilka områden vi bör undvika under våra 
dyk och vilka områden som kräver extra uppmärksamhet.

Bland beteckningar över olika typer av sprick- och svaghetszoner
hittar vi, vid sidan av bergartsgränser, så kallade släppor och 
skölar. Detta är exempel på mer eller mindre omfattande sprickor 
eller sprickzoner i berget och där sådana finns utmarkerade på 
en gruvkarta är det också större risk för att berg kan släppa från 
gruvans väggar och tak. I många gruvor, främst järnmalmsgruvor, 
är det till exempel inte ovanligt att en sköl avskiljer en malmkropp
från det omgivande berget.

Det finns alltså all anledning för oss gruvdykare att intressera oss 
för gruvans gamla handlingar. Vid sidan av kartorna och allt de kan 
berätta kan olika slags dokument ibland också ge oss ledtrådar till 
vad vi kan förvänta oss att stöta på under våra gruvdyk. Kanske 
skvallrar gamla inventarielistor om kvarlämnade gruvlok, vagnar 
och lastmaskiner? Kanske berättar dokumentationen om välfyllda 
förråd, spännande verkstäder och större installationer? I flera fall 
är svaret på dessa frågor ett rungande ja. Dock kommer denna bok 
varken avslöja detaljer eller ge ledtrådar till vilka gruvor som ruvar 
på potentiellt upphetsande hemligheter och storslagna fynd. Se 
istället detta som ett gott incitament till att besöka ditt lokala arkiv
eller hembygdsförening för spännande efterforskningar. Ett hett tips



Holger Rusback berättar om sin tid vid gruvan i Tuna
Hästberg och vi gruvdykare lyssnar ivrigt och förundrat.
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är att anlända till arkiven väl förberedd med ett tydligt definierat
mål och en god och nybakt vetelängd att bjuda på. Detta 
underlättar ofta betydligt när det gäller att få hjälp att hitta rätt 
bland alla hyllor, pärmar och lådor.

Sist men inte minst kan människor i gruvornas närhet och om-
givning ofta ge ovärderlig information om gruvornas historia. 
I många fall kan de också återge spännande anekdoter om arbetet 
i gruvan, berätta om otäcka olyckor och andra större och intressanta
händelser. Har vi tur kan vi rentav få fatt på någon som jobbat 
i gruvan, även om den chansen tyvärr blir mindre för var dag som 
går. I många fall kan dessa gamla gruvarbetare berätta mycket mer 
om gruvan och dess historia än alla arkiverade handlingar och 
kartor tillsammans. Till trots - det var ju ändå de som byggde de 
gruvor vi så gärna vill besöka.



En ligglave i den Västmanländska underjorden. Kanske
fylls snart gruvgångar och schakt åter med os och rök 
från forna tiders brytmetoder?
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Följande kapitel beskriver mycket kortfattat och förenklat några 
av de vanligaste brytmetoder som använts i våra Svenska gruvor. 
Alla gruvor är unika och metoderna anpassades undan för undan 
för att passa de olika gruvornas specifika förutsättningar, vilket gör 
att varianter och kombinationer förekommer i riklig utsträckning. 
I många gruvor användes dessutom mer än en metod.

Kunskap om de olika metoderna kan ge oss gruvdykare en bättre
förståelse för hur de olika gruvorna ser ut och hur alla orter, schakt
och brytrum hänger samman under jord. Vi kan också, redan innan 
vi börjat dyka i en gruva, bilda oss en ungefärlig uppfattning om 
vilka eventuella risker vi kan tänkas utsättas för under våra dyk. Till 
exempel kan de tillmakade gruvorna ibland vara lite trängre och 
mer svårnavigerade än de något modernare och i gruvor som 
brutits med magasinsbrytning kommer vi troligen hitta ett 
betydligt större antal fallfärdiga tappfickor än i övriga gruvor. 
På samma sätt kommer vi tveklöst behöva undvika schakt i större 
utsträckning i gruvor som brutits med kraterbrytning och i 
gruvor där man nyttjat skivpallbrytning stupar rummen ofta 
vertikalt, vilket gör att vi kommer ha svårare att undvika 
eventuellt ras än i en gruva med donlägiga rum.

Jag uppmuntrar i alla avseenden till fördjupande läsning om olika 
brytmetoder och det finns gott om facklitteratur som mycket 
detaljerat beskriver såväl äldre som modernare metoder och 
tekniker.

BRYTMETODER
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Tillmakningsmetoden är den äldsta av alla förekommande bryt-
metoder. Genom att stapla ved mot berget i form av så kallade 
lavar, kunde man genom hetta och eld få berget att spricka. 
När elden väl slocknat och röken skingrats gick gruvarbetarna 
loss på det sköra berget med hackor och spett. Metoden var 
mycket långsam, ofta kom man bara några centimeter in i 
berget för varje lave som tändes, och dessutom krävde metoden 
tillgång till enorma mängder skog.

Eftersom metoden var långsam var det också svårt och oeko-
nomiskt att följa en förutbestämd brytplan i någon större 
omfattning. Istället följde gruvarbetarna malmen där de fann den 
och drev  undan för undan fram de nödvändiga orter och
schakt som behövdes för att kunna ta hand om det brutna 
berget, vilket innebär att riktigt gamla gruvor inte sällan kan 
utgöra veritabla labyrinter.

TILLMAKNING
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Dessa orter och schakt kan dessutom ibland vara lite trängre än i 
modernare gruvor och de öppna brytrummen kan variera kraftigt 
i storlek. Undantag förekommer naturligtvis, till exempel kan de
huvudsakliga uppfordringsschakten vid tillmakade gruvor uppvisa 
en imponerande storlek såsom vid till exempel Falu Koppargruva 
och Sala Silvergruva. Vi kan ofta känna igen en tillmakad gruva 
på de mjuka och släta väggarna och orterna har ofta den 
karaktäristiska formen av ett ägg, där orten är som bredast på 
mitten och kraftigt smalnar av mot taket.

Tillmakning var positiv på så sätt att den till skillnad från 
modernare sprängämnen inte bidrog till någon omfattande 
sprickbildning i det omgivande berget, vilket minskade risken för 
mindre ras av alla de slag. Tyvärr omkom dock ändå ett stort antal 
arbetare i de svenska gruvorna som en direkt följd av metoden 
som fyllde såväl orter som schakt med stickande och giftig rök. 
Därmed inte sagt att ras aldrig inträffade i tillmakade gruvor - 
dåligt berg existerade trots allt i lika stor utsträckning för 300 - 400 år 
sedan som idag. Dessutom hände det förr att man undan för 
undan bröt ut såväl brytrum som gruvhål tills taken och väggar-
nas spännvidder blev så stora att halva gruvan till slut 
rasade ihop.

Tillmakning användes för att bryta berg vid de svenska gruvorna 
i åtminstone ett par hundra år innan metoden från 1700-talets 
mitt började överges till förmån för sprängning med krut. 
Vid vissa gruvor, bland annat Sala Silvergruva, förekom dock 
metoden ända in på 1800-talet då modernare sprängämnen 
såsom sprängolja och dynamit gjorde intåg i den svenska 
gruvnäringen.
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Pallbrytning är vid sidan av tillmakning den äldsta brytmetoden
vid svenska gruvor såväl ovan som under jord och var mycket 
vanligt förekommande vid ett stort antal gruvor ända fram till 
1900-talets början, främst i gruvor med brant stupande 
malmkroppar av varierande mäktighet.

Metoden är relativt enkel och kräver få förberedelser, så kallade
tillredningar, innan malmen kan brytas. Från en fältort som 
drivits in strax under takgränsen i det tilltänkta brytrummet sänks 
ett schakt genom malmen tills dess att detta har nått önskat djup.

PALLBRYTNING
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Därefter förebreder man för brytning genom att man invid schaktets 
öppning borrar nedåtriktade borrhål i malmen som vid sprängning 
får störta ut i schaktet. Med hjälp av en tunna uppfordras sedan det 
brutna berget till ovanliggande nivåer. På detta sätt bryts rummet 
undan för undan ut i en trappstegsliknande formation tills dess att 
all malm anses utbruten varpå rummet överges.

I andra och något mindre förekommande varianter av brytmetoden 
drivs istället en stigort upp genom malmkroppen från en fältort i 
rummets botten. Brytning sker sedan på samma sätt som vid vanlig 
pallbrytning med undantaget att malmen inte behöver uppfordras 
till ovanliggande nivåer med hjälp av en tunna utan istället kan 
transporteras direkt från rummets botten till gruvans huvud-
sakliga uppfordringsschakt med hjälp av till exempel vagnar 
och malmbårar.

Pallbrytning ställer stora krav på det omgivande bergets hållfast-
het, speciellt som rummen med tiden kunde bli mycket stora. 
För att undvika allt för stora hängväggsytor avsattes därför 
med lämpliga intervall band och pelare som stöd mellan rummets 
väggar, främst i partier med malmfattigt berg eller där berget 
var dåligt. Vid många gruvor ansåg man dock att pelarna och 
banden utgjorde alltför stora malmförluster varför dessa inte 
sällan ersattes av stämplingar och andra timmerkonstruktioner. 
Detta i kombination med att rummen drevs nedåt och således blev 
svåra att skrota rena från löst material innebar att ras förekom 
frekvent och många av de gamla pallbrutna gruvorna är mycket ras-
benägna än idag. Speciellt gäller detta dagbrott och ytnära brytrum 
där väder och vind orsakat ytterligare försvagningar i berget.

Som gruvdykare kommer vi stöta på ett stort antal gruvor som 
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är pallbrutna och i sådant fall vi väljer att dyka i dem bör vi i 
möjligaste mån hålla oss nära brytrummens tak och vara extremt 
uppmärksamma på sprickbildning och lösa partier av berg. I de 
fall vi stöter på pallbrutna gruvor där bärande band och pelare 
helt eller delvis ersatts av timmer bör vi överväga att helt avstå 
våra planerade dyk.

Vid kraterbrytning, som är en mycket närbesläktad variant av
pallbrytning, frångicks den trappstegsliknande brytningen och
rummen tog istället trattliknande formationer där väggarna i de
nedre delarna av rummet stupar brant mot ett störtschakt i 
rummets botten. Detta förenklade brytningen på så sätt att allt 
brutet berg relativt enkelt kanade ner mot schaktet och den 
underliggande transportorten.

Att dyka i sådana schakt kan vara mycket farligt då det inte 
alls är ovanligt att det kan ligga gott om såväl brutet berg som 
rasberg efter rummets branta väggar. Om detta berg kommer i 
rörelse kommer det också med stor sannolikhet att leta sig ned 
genom schaktet mot underliggande orter och nivåer. Råkar vi då 
befinna oss i vägen är risken stor att det kan sluta lite trist. Tack-
samt nog är dock kraterbrytning relativt ovanlig i underjords-
gruvor men desto vanligare vid brytning av malm i dagbrott.
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Precis som pallbrytning är rum och pelarbrytning en relativt 
gammal brytmetod, men förekommer än idag vid ett stort antal 
gruvor runt om i världen. Metoden är i äldre gruvor nästan identisk 
med pallbrytning sett till både metodik och förberedelser, men är 
främst lämpad för donlägiga och flacka malmer, alltså malmer som 
lutar ca 45 grader eller mindre. I de något modernare varianterna 
av metoden bröts dock malmerna främst nedifrån och uppåt varvid 
pallbrytningens nedåtriktade borrhåll vanligen ersattes av mer 
eller mindre horisontella borrhål, så kallad väggstrossning. Det 
förekommer även varianter av metoden som starkt påminner om 
den något modernare skivrasbrytningen. Nedanstående stycken 
redogör för en typisk variant som var relativt vanlig under 
40-talets mitt.

RUM OCH PELARBRYTNING
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Från en underliggande transportort drivs ett eller flera schakt 
upp genom malmkroppen tills dess att genomslag nås med ovan-
liggande nivå eller tills dess att schakten nått det tilltänkta 
brytrummets takhöjd. Schakten möjliggör såväl störtning av brutet 
berg som tillträde till rummet. Från eller mellan schakten drivs 
sedan en ny ort längst med malmen strax ovanför under-
liggande transportort. Den nydrivna orten strossas sedan ut till 
det tilltänkta brytrummets fulla bredd och i närheten av stört-
schaktet strossar man vanligen ut ett litet utrymme för ett så 
kallat skrapspel.

Därefter utgår man från orten och förbereder brytning antingen
genom uppåtriktade borrhål i rummets tak, eller vanligare, genom
horisontella borrhål, så kallad väggstrossning. När sprängning skett 
används ett skrapspel för att skrapa ner malmen från brytrummets 
liggvägg mot avsett bergschakt från vilket malmen sedan tappas ut 
i underliggande transportort via tappfickor. I partier där man stöter 
på malmfattigt eller dåligt berg kvarlämnas pelare som stöd mellan 
rummets häng- och liggvägg. På detta sätt fortsätter brytning tills 
dess att man nått brytrummets tilltänkta takhöjd varpå rummet
överges.

Metoden hade den stora fördelen att rummen i många fall bröts
uppåt längs malmens stupning, vilket gjorde att det var relativt
enkelt att skrota väggar och tak rena från löst material. Rummens
ofta flacka lutning gjorde det dessutom relativt enkelt att röra sig
även i de redan utbrutna delarna av ett rum, varför man hade
möjlighet att förstärka berget i efterhand om detta behövdes, till
exempel med hjälp av stämplingar och bultar. Dock blev 
hängväggen i de donlägiga rummen ofta mycket tung, varför 
pelare alltid måste avsättas med lämpliga intervall.
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Lämnades alltför stora ytor utan stöd i ett rum riskerade större ras 
att förr eller senare inträffa. I vissa gruvor bröts dock även pelarna 
bort när all malm ansågs utbruten, varefter rummet helt övergavs.

Vid dykning i brytrum som brutits med denna metod spelar det inte 
lika stor roll om vi håller oss högt eller lågt i rummet som i de mer 
vertikala malmerna, eftersom den ofta flackt lutande hängväggen i 
många fall utgör ett ständigt skydd över våra huvuden. Vi bör dock 
i möjligaste mån hålla oss undan från liggväggen eftersom stora 
mängder löst berg och annat material mycket väl kan ligga kvar 
efter denna. Skulle det dessutom rasa högre upp i rummen under 
våra dyk kommer det mesta av rasberget att följa liggväggen mot 
djupet.

Vi måste också vara väl medvetna om att när det väl rasar från 
hängväggen i ett donlägigt rum så kan det mycket väl lossna 
mycket stora mängder berg, så det gäller att vara mycket observant 
på hur hängväggen ser ut där vi dyker. Ser vi tydliga sprick-
bildningar där skivor av berg börjar släppa bör vi naturligtvis 
vända om, oavsett vad som lockar längre in i rummet!
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Takbrytning med igensättning är en äldre förekommande bryt-
metod där gruvans brytrum undan för undan fylls igen av löst 
gråberg under det att brytning pågår. Metoden var vanligt före-
kommande i svenska gruvor i några årtionden under 1800-talets 
slut men ersattes i mångt och mycket av magasinsbrytning 
som började tillämpas i början på 1900-talet. Takbrytning lämpar 
sig främst, men inte uteslutande, för litet smalare och brant 
stående malmkroppar.

Metoden kräver vissa tillredningar. Man börjar med att driva fram 
en fältort i botten på det tilltänkta brytrummet. Därefter förbereder 
man brytning genom att strossa ut orten till någon meters höjd.

TAKBRYTNING MED IGENSÄTTNING
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I det utstrossade utrymmet byggs sedan en kraftig bockort i vilken
en eller flera tappfickor installeras. Är malmen bred är det inte
ovanligt att man fyller på med löst berg runt bockorten för att öka
dess stabilitet. Bakom tappfickorna byggs sedan kraftiga och ihåliga 
kistor av timmer, så kallade rullschakt, genom vilka brutet berg 
kan störtas ned mot tappfickorna i bockorten när malmbrytning 
väl påbörjas.

När tappar och rullschakt väl är på plats går man upp i rummet 
och driver två eller flera schakt genom malmen tills genomslag 
nås med ovanliggande nivå. Därefter förbereds brytning genom 
uppåtriktade borrhål i rummets tak eller, vanligare, genom att driva 
horisontella borrhåll i malmen, så kallad väggstrossning. När 
sprängning skett skrapas malmen fram till rullschakten och tappas 
sedan ut via tappfickorna i underliggande bockort varefter löst 
gråberg, så kallat fyllberg, störtas ned i rummet från ovanliggande 
nivåer. Detta fyllberg skrapas sedan ut längst rummets botten tills 
lagom arbetshöjd mellan golv och tak har uppnåtts, samtidigt som
rullschakten byggs på med nytt timmer så att deras öppning hela
tiden ligger i nivå med rummets golv. På detta sätt fortsätter bryt-
ning tills man nått det tilltänkta brytrummets takhöjd varefter
rummet överges.

Metoden hade den stora fördelen att rummet undan för undan
fylldes av löst berg tills dess att rummet ansågs utbrutet. Det rörde
sig alltså om en permanent form av igensättningsbrytning som
skyddade rummet från alla typer av ras. Därmed behövde inte 
heller band och pelare kvarlämnas i rummen, vilket minimerade
malmförlusten - och det var också enkelt för gruvarbetarna att 
undan för undan skrota ner löst berg från såväl tak som väggar
eftersom utrymmet mellan golv och tak sällan översteg mer 
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än ett par meters höjd.

Ett vanligt förekommande bekymmer var dock att de underliggande 
bockorterna kunde ge vika innan rummen var utbrutna. Ibland
berodde det uteslutande på tyngden av det lösa berget, men i 
många fall hann även stockarna börja mögla och ruttna innan 
malmen i rummen var utbruten. I många gruvor kom därmed
timmerstockarna med tiden att ersättas av andra material såsom
tegel och betong både i bockorterna och i de bakomliggande
rullschakten.

Takbrytning med igensättning är en trist brytmetod för oss gruv-
dykare helt enkelt därför att metoden inte lämnar några storslagna 
och spännande brytrum att undersöka. I mångt och mycket 
kommer vi också stöta på en hel del rent livsfarliga bockorter, 
både i trä och i andra material, på vilka väldiga mängder med löst 
berg vilar. Vi kan alltså få det svårt att ta oss fram i gruvan 
utan att riskera betydligt värre öden än ett par blåmärken och 
ett besök i närmsta dräktverkstad!

Den generella rekommendationen är att undvika att dyka i gruvor
som brutits med någon form av igensättningsbrytning. Har flera
metoder förekommit kan dykning fortfarande motiveras, men vi 
bör i sådant fall undvika områden som fyllts igen och vi dyker 
på inga villkor in i bockorter och rullschakt, oavsett vilka material 
som använts för att bygga dem!
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Magasinsbrytning är en av de vanligast förekommande bryt-
metoderna vid våra äldre gruvor och användes i stor utsträckning 
ända in på 60-talet då den började trängas undan till förmån för 
bland annat skivpall- och skivrasbrytning samt olika varianter av 
igensättningsbrytning. Magasinsbrytning lämpar sig främst, men 
inte uteslutande, för litet smalare och brant stående malmkroppar. 

Metoden är relativt enkelt. Från en underliggande transportort 
drivs ett eller flera schakt upp genom malmkroppen tills dess att
genomslag nås med ovanliggande nivå eller tills dess att schakten
nått det tilltänkta brytrummets takhöjd. På så sätt möjliggörs 
störtning av brutet berg mot underliggande nivå respektive 
tillträde till rummet.

MAGASINSBRYTNING
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Från eller mellan schakten drivs sedan en ny fältort längst med
malmen strax ovanför underliggande transportort. Från transport-
orten går man sedan upp med flertalet korta schakt, ofta med bara 
någon meters mellanrum, tills genomslag nås med den nyligen 
drivna fältorten i rummets botten och bygger sedan för dessa 
schakt med tappfickor. Därefter utgår man från den nydrivna
fältorten och förbereder brytning genom uppåtriktade borrhål i
rummets tak eller, vanligare, genom att driva horisontella borrhåll 
i malmen. När sprängning skett tappas en liten del av malmen ut 
från rummet via tappfickorna i underliggande transportort tills 
dess att lagom arbetshöjd mellan nedsprängd malm och tak har 
uppnåtts. En stor del av malmen får alltså ligga kvar och utgöra 
rummets golv. Därefter förbereds återigen brytning med nya 
borrhål och fortsätter på detta vis tills man nått det tilltänkta 
brytrummets takhöjd varvid all magasinerad malm tappas ut ur 
rummet som sedan överges.

Metoden hade den stora fördelen att rummet undan för undan 
fylldes av lös malm tills dess att rummet ansågs utbrutet. Det rörde
sig alltså om en tillfällig form av igensättningsbrytning som hela
tiden hjälpte till att säkra rummet från ras så länge brytning 
pågick. Därmed behövde man normalt heller inte kvarlämna band 
och pelare i rummet, vilket minimerade malmförlusten. Det var 
också enkelt för gruvarbetarna att undan för undan skrota ner 
löst berg från såväl tak och väggar eftersom utrymmet mellan det 
tillfälliga golvet och rummets tak sällan översteg mer än ett par 
meters höjd. Eftersom de öppna rummen sällan lämnades med stöd 
i form av pelare och band fick man räkna med att större ras förr 
eller senare kunde inträffa så snart de var tömda på malm, 
varför en botten inte sällan kvarlämnades i rummet som skydd 
för underliggande orter och nivåer.
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Om malmen var liten eller ovanligt rik kunde denna botten mycket
väl brytas bort vid senare tillfälle allteftersom arbetet fortskred på
större djup i gruvan. Detta resulterade ibland i att flertalet magasin
slogs ihop till väldiga brytrum med imponerande takhöjder.

Äldre varianter av magasinsbrytning påminner i mångt och mycket 
om takbrytning med igensättning, där bockorter med tappfickor 
byggdes upp i botten av rummen. Problem uppstod dock inte sällan 
när rummen skulle tappas på malm. När berget kom i rörelse ut-
sattes bockorterna för stora krafter och orkade inte alltid hålla emot 
utan rasade helt eller delvis samman med det föga överraskande 
resultatet att stora mängder berg föll ut i orten.

Som gruvdykare är sannolikheten stor att vi kommer stöta på 
gruvor som helt eller delvis brutits med magasinsbrytning. När vi 
dyker i sådana gruvor måste vi tänka på att större ras mycket väl 
kan inträffa i de öppna rummen på grund av att de ofta saknar stöd i
form av pelare, band och stämplingar. Rummens väggar och tak 
kräver därför mycket stor uppmärksamhet under våra entusiastiska 
besök.

På grund av de många tappfickor som byggdes intill magasinen, 
ofta med bara några meters mellanrum, måste vi också vara väldigt 
försiktiga när vi passerar ett magasin i underliggande transportort. 
Det kan mycket väl ligga kvar en hel del löst berg i rummen, 
antingen som en rest från gruvdriften eller rentav efter ett ras, 
och passerar vi då flertalet tätt stående och fallfärdiga tappfickor 
ökar naturligtvis också risken för att vi får möjlighet att detalj-
studera hur det går till när en sådan ger vika varesig vi vill 
eller inte.
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Skivpallbrytning är en relativt modern, rationell och genomtänkt 
brytmetod som lämpar sig bra för brant stupande malmfyndig-
heter. Metoden, som används än idag, slog igenom i svenska 
gruvor först i mitten av 1900-talet och användes dessförinnan i 
mycket blygsam usträckning. Varianter med igensättning före-
kommer, till exempel vid sulfidmalmsgruvan i Garpenberg, men 
vanligen bryts malmen i öppna rum av varierande storlek.

SKIVPALLBRYTNING
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Metoden kräver vissa förberedelser. Från en underliggande transport-
ort drivs ett eller flera schakt upp genom malmkroppen tills dess 
att genomslag nås med ovanliggande nivå eller tills dess att
schakten nått det tilltänkta brytrummets takhöjd På så sätt möjlig-
görs störtning av brutet berg mot underliggande nivå respektive 
tillträde till rummet. Från eller mellan schakten drivs sedan flertalet 
nya fältorter längs med malmen tills dess att malmfyndigheten 
indelats i flertalet horisontella malmskivor med någon meters 
tjocklek. I modernare varianter med så kallad långhålsborrning 
kan skivornas tjocklek uppgå till tiotals meter. Från underliggande 
transportort drivs sedan ett större antal schakt upp i botten på 
rummet, ofta med bara någon meters mellanrum, för att möjliggöra 
tappning av brutet berg.

Därefter förbereds brytning från fältorterna genom att man 
närmast  avsett bergschakt borrar uppåt- respektive nedåtriktade 
borrhål i malmskivorna som vid sprängning får störta ut i 
schaktet och tappfickorna i underliggande transportort. Undan 
för undan fortsätter på detta sätt brytning i horisontell riktning 
tills dess att man nått det tilltänkta brytrummets gräns varefter 
rummet överges.

Metoden var fördelaktig på så sätt att gruvarbetarna i stort sett alltid 
jobbade under ett skyddande tak i rummen. Därmed blev skrotning 
inte lika viktig och dessutom blev det svårt att nå rummets väggar 
och tak allt eftersom brytningen fortskred. Normalt behövde man 
heller inte kvarlämna några bärande band och pelare i rummen, 
vilket minimerade malmförlusterna. Undantag förekom naturligt-
vis, till exempel i fall där metoden användes i donlägiga och flacka 
malmer där den tunga hängväggen annars riskerade att rasa 
samman.
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På grund av att rummen ofta saknar bärande pelare och band är de
relativt rasbenägna. Som gruvdykare bör vi därför vara mycket
observanta på väggar och tak och om möjligt hålla oss så högt upp 
i rummen som möjligt i de fall vi dyker i gruvor som brutits med
denna brytmetod.

Precis som vid magasinsbrytning måste vi också vara mycket för-
siktiga om vi passerar rummen i underliggande transportort, då 
det mycket väl kan ligga stora mängder löst berg i schakten bakom
de många tappfickor som användes för att tömma rummen på 
malm. I varierande utsträckning, främst i lite modernare gruvor, 
förekom dock varianter utan tappfickor där den brutna malmen 
istället fick störta direkt mot sulan i en tvärort som drivits in 
under rummets botten varifrån den lastades med till exempel 
kastlastare och andra typer av lastmaskiner. Skulle vi stöta på 
rasberg på sulan i en sådan ort bör vi självklart undvika att 
simma in i såväl orten som det ovanliggande rummet.
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Skivrasbrytning är en relativt gammal brytmetod som började 
användas i Sverige redan under 1900-talets början. Metoden anses
säker och används än idag vid flera gruvor, bland annat järn-
malmsgruvorna i Kiruna och Malmberget. Metoden lämpar sig 
främst för relativt brant stupande malmer och kräver en hel del
tillredningar innan brytning kan påbörjas.

Från en underliggande transportort drivs en stigort upp i det till-
tänkta brytrummets liggvägg. Från stigorten drivs sedan med 
jämna intervall långa fältorter i malmens längdriktning och från
fältorterna drivs slutligen tvärorter, så kallade skivorter, rakt in i
malmkroppen. På så sätt delas malmfyndigheten in i långa 
horisontella skivor med några meters tjocklek.

SKIVRASBRYTNING
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Därefter förbereds brytning genom att man längst in i de övre 
skivorterna, närmast hängväggen, borrar sig in i malmen i solfjäder-
liknande formationer med uppåtriktade borrhål. Vid efterföljande 
sprängning låter man den brutna malen störta ner på sulan i skiv-
orten varifrån den lastas och transporteras mot avsett störtschakt. 
På detta sätt jobbar man sig bakåt i skivorterna mot liggväggen till 
dess att hela den ovanliggande malmskivan är uttagen, varpå 
brytning påbörjas i de underliggande skivorterna. Arbetet fortskrider 
sedan på detta sätt mot djupet tills dess att malmfyndigheten 
anses utbruten.

Metoden ansågs såväl förr som idag som en säker brytmetod 
därför att arbetet med brytning hela tiden skedde under ett 
skyddande tak. Man behövde alltså inte oroa sig för ras och skrot-
ning var inte lika viktigt som vid andra brytmetoder. Metoden 
krävde heller inte att man kvarlämnade några bärande pelare och 
band mellan häng- och liggvägg vilket minimerade malmförlusterna. 
Även om skivrasbrytning i sig inte är en igensättningsmetod 
förekommer det dock varianter där rummen fylls igen av löst berg. 
Vid till exempel järnmalmsgruvan i Kiruna sker detta genom att 
den tunga hängväggen undan för undan får störta ned i gruvan. 
Det lösa berget följer sedan rummet mot djupet och vilar hela 
tiden ovanpå de skivorter i vilket brytningsarbete pågår.

Skivrasbrytning är en negativ metod för oss gruvdykare i den 
mening att rummens etagehöjder kan vara extremt stora, vilket i 
kombination med avsaknaden av bärande pelare och band i de 
flesta fall innebär enorma påfrestningar på gruvans hängvägg. 
Detta resulterar inte sällan i omfattande sprickbildning i väggen 
och överhängande risk för mycket stora ras såsom vid järn-
malmgruvan i Grängesberg.
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Förutsatt att rummen inte redan rasat ihop eller fyllts igen med 
gråberg och andra material bör detta beaktas mycket noga innan vi
ger oss ned i en gruva som brutits med skivrasbrytning. 

Till brytmetodens klara fördelar, sett ur en gruvdykares perspektiv, 
hör de många tillredningarna i form av långa fältorter och otaliga 
störtschakt. Förutsatt att dessa ligger på ett tillgängligt djup 
i gruvan kommer vi alltså ha gått om spännande gruvgångar 
att undersöka och vem vet vad som döljer sig i dessa, speciellt 
i de lite modernare gruvorna där man inte alltid ansåg att 
det var värt varken tid eller pengar att forsla upp alltför gamla 
maskiner och föremål i samband med att gruvdriften upphörde.



Lockande underjordsgruvor, mäktiga dagbrott eller ljusa
kalkbrott - alla har vi våra smultronställen där vi antingen 
redan dykt eller en dag drömmer om att dyka.
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Man skulle skämtsamt kunna säga att Sverige svämmar över av
gruvor. Trots det förekommer det organiserad dykning endast vid 
ett fåtal av dessa. Det beror förstås till stora delar på att vår hobby 
är relativt liten i jämförelse med många andra fritidsintressen och
sporter och antalet utövare är därmed ganska begränsat. Av dessa
utövare är det dessutom ganska få som är villiga att ta sig ner i 
övergivna gruvor med flaskor, regulatorer och dräkter under 
expeditionsliknande former för att testa om det alls är möjligt att 
dyka i dem. De flesta av oss är helt enkelt relativt bekväma och 
föredrar bokstavligen en färdigbyggd trappa från vilken vi kan 
klättra rakt ner i vattnet.

Därmed inte sagt att det endast dyks i de etablerade dykgruvorna
såsom Sala, Långban och Tuna Hästberg. Det finns en rad andra
mycket spännande och vackra gruvor som mer eller mindre regel-
bundet utforskas såväl ovan som under ytan. Det rör sig om allt
från stora underjordsgruvor till mäktiga dagbrott, många med en rik 
och omfattande historia. Som exempel kan nämnas Östra Silvbergs 
och Bispergs gruvor i Säters kommun, de vackra Finngruvorna nära 
Kopparberg, Nybergets gruvor i Smedjebacken och den mytom-
spunna A-gruvan på onämnd ort i Mellansverige.

Listan kan självklart göras längre och utöver de redan nämnda
gruvorna har vi alla våra smultronställen där vi antingen redan 
dykt eller där vi drömmer om att dyka en vacker dag.

BESöKSGRUVoR



Tuna Hästberg erbjuder fantastisk gruvdykning via ett
komplext linsystem som sammanlagt sträcker sig flera
kilometer in i berget.
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I Tuna Hästberg har man brutit järnmalm åtminstone sedan 1500-
talet. De donlägiga malmfyndigheterna består huvudsakligen av
magnetit med inslag av mangan och den huvudsakliga brytmetoden 
vid gruvan har varit rum- och pelarbrytning. Även andra metoder 
såsom skivras- och magasinsbrytning har förekommit, om än i 
relativt liten utsträckning. Gruvan, som är över 550 meter djup,
sammanbinder en rad äldre gruvor under jord och sträcker sig 
över en kilometer i fält. All drift upphörde 1968.

Dykverksamheten vid gruvan är kommersiellt driven, pågår året
runt och organiseras genom den ekonomiska föreningen Äventyrs-
gruvan. Dykning påbörjas 80 meter under jord och erbjuder 
spännande utforskning via ett linsystem som sammanlagt sträcker 
sig flera kilometer in i gruvans många gångar och skrymslen.
Infrastrukturen är väl utbyggd med en rad bekvämligheter, inte
minst möjligheten att fylla gas direkt invid dykplatsen via en 
modern inline-anlägging. Här erbjuds såväl nitrox- som trimix-
fyllning liksom argon till dräktgasflaskan.

Dykning i gruvans kristallklara vatten är mycket populärt och 
lockar besökare inte bara från Sverige och Norden, utan en rad 
andra länder runtom i världen. Såväl ovan som under vattenytan 
återfinns en mängd lämningar såsom borrmaskiner och borrstål,
dynamitlådor, malmvagnar, stegvägar, tappfickor, tryckluftskärl, 
elcentraler och mycket annat spännande och intressant, främst
härrörande från perioden 1930 till 1960.

TUNA HÄSTBERG



Vid Långbans Gruvby återfinns en av Sveriges mest
välbevarade gruvmiljöer och den värmländska under-
jorden upphör aldrig att förundra.
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Långban utgör ett av världens mineralrikaste områden med flertalet 
mycket ovanliga och unika mineraler. I gruvan har man främst 
brutit järnmalm, mangan och dolomit med flertalet olika bryt-
metoder. Brytning pågick troligen redan under 1500-talet men 
tog ordentlig fart först under 1700-talets början. Gruvan består 
liksom många andra gruvfält av flertalet mindre och äldre gruvor 
som med tiden brutits ihop under jord. Hela härligheten är drygt 
370 meter djup och sträcker sig flera hundra meter i fält. All drift 
upphörde 1972.

Dykverksamheten vid gruvan är icke-kommersiell och organiseras
av föreningen Långbans Dyksällskap. Föreningens verksamhet är
tillgänglig för alla dykare med relevant utbildning. Gruvan går att
besöka året runt men då all dykning påbörjas i ett av gruvfältets
dagbrott, Collegiegruvan, sker dykning vintertid mycket sporadiskt. 
Vår och framförallt sommartid dyks det betydligt mer frekvent i 
gruvan och den vackra omgivningen med en mycket välbevarad 
gruvmiljö och tillhörande museum torde kunna locka till besök 
även bland icke-dykande familjemedlemmar. I anslutning till 
gruvan återfinns också den mycket vackra John Eriksson-gården 
där det erbjuds såväl kaffe- som matservering.

Långban bjuder på en spännande dykmiljö med såväl trånga orter
och schakt som bråddjupa brytrum. Då de övre delarna av gruvan 
är mycket gamla återfinner vi inte lika mycket välbevarade föremål
som i de något modernare gruvorna, men här hittar vi ändå några
mycket spännande lämningar och konstruktioner i form av bland
annat en hästvinda och ett gammal skyddsrum från krigstiden. 
Kvar i djupet återfinns med stor sannolikhet också ett komplett
tryckluftslok tillverkat under 1900-talets första hälft.

LÅNGBAN



Den vackra gruvan i Sala är i många avseenden helt 
unik - bland otaliga tillmakade orter och schakt återfinns 
föremål och konstruktioner som är flera hundra år gamla.
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Sala Silvergruva är en av de viktigaste gruvorna i svensk historia 
och bidrog i mångt och mycket till att Sverige under 1600-talet 
växte till en verklig stormakt. Gustav Vasa ska redan under 
1500-talet ha kallat gruvan för ”Svea rikes skattkammare”. I gruvan 
har man främst brutit sulfidmalmer innehållande zinkblände och 
blyglans med inslag av silver. Gruvan är nästan 320 meter djup och 
sträcker sig flera hundra meter i fält. All drift upphörde 1962.
 
Dykverksamheten vid gruvan är projektbaserad och utgår från ett
samarbete mellan Sala Silvergruva och de aktiva gruvdykarna. 
Dykning pågår året runt men det krävs i skrivandets stund att man
är delaktig i projektet för att få möjlighet att besöka gruvans 
vattenfyllda delar.
 
Gruvmiljön är i mångt och mycket unik och bjuder på storslagna 
och spännande vyer såväl ovan som under vattenytan. Här kan 
man dyka genom tillmakade orter och brytrum och överallt stöter 
man på lämningar, konstruktioner och föremål från 1600-talet 
och framåt. Här finns också otaliga bockorter att beskåda liksom 
det nästan magiska tunnrummet som utgör ett absolut måste för 
de dykare som får chans att besöka gruvan.

Ytterst få gruvor är lika vackra och magiska som Sala Silvergruva!

SALA



Den finska underjorden ruvar på minst sagt imponerande
konstruktioner och utgör ett populärt besöksmål även
bland svenska gruvdykare.
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Ojamo är en vacker kalkstensgruva några mil väster om Helsingfors 
i Finland. Här pågick brytning av kalksten från sent 1800-tal fram 
tills gruvans nedläggning 1965. Gruvan är drygt 250 meter djup 
och sträcker sig över en kilometer i fält. Trots att gruvan ligger i 
Finland är den så välbesökt och populär bland svenska 
gruvdykare att den tveklöst är värd att nämna även i en bok om 
svensk gruvdykning.

Liksom många andra kalkstensgruvor är gruvan mycket ljus och
vacker och den finska underjorden bjuder på flertalet mäktiga rum
och spännande lämningar, bland annat Hell’s Gate, en minst sagt
imponerande timmerkonstruktion på lite drygt 45 meters djup.

Dykverksamheten vid gruvan är icke-kommersiell och organiseras
av ett privat sällskap. Dykning pågår året runt och är verksamheten
är tillgänglig för alla med relevant utbildning. Då dykning påbörjas i
ett dagbrott sker besök med fördel under årets varmare månader,
men det är fullt möjligt att dyka i gruvan även vintertid.

I skrivandets stund finns det tyvärr inga möjligheter att fylla gas i
direkt anslutning till gruvan, varför besökare vid sidan av ett glatt
humör bör anlända med välfyllda dekoflaskor och bakpaket.

OJAMO
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Förklaring på i boken vanligt förekommande termer och uttryck.

oRDBoK

Ett horisontellt parti av berg som kvarlämnats i ett bryt-
rum som stöd mellan rummets häng- och liggvägg.

Schakt avsett för störtning av brutet berg. 

Timmerkonstruktion som erbjuder stöd och skydd i områden 
med dåligt berg. 

Timmerkonstruktion som erbjuder stöd i en ort driven 
i dåligt berg. Kan också utgöra del i brytmetod, t.ex. 
vid takbrytning med igensättning. 

Flackt lutande malmkropp, rum eller schakt, ofta i 
45 graders lutning eller mindre. 

Gruvans nivåer. 

Avståndet mellan gruvans nivåer och därmed också 
brytrummens höjd. 

Utgör i många gruvor den huvudsakliga utfraktsnivå till 
vilken allt brutet berg störtas för hantering och vidare 
transport mot markytan. Kan också användas för att 
beskriva gruvdriftens centrala nivå under jord från vilken 
arbetet i gruvan utgår. 

Den vägg som hänger över en malmfyndighet. 

Vanligt förekommande typ av stålhake. Används för att 
förankra de flesta konstruktioner och installationer vid en 
gruvas väggar och tak. 

Se tappficka. Kan också utgöra ett magasin för malm invid 
till exempel en kross. 

Gruvgång som följer en malmfyndighets längdsträckning.

Band 

Bergschakt 

Bock

Bockort 

Donlägig 

Etage

Etagehöjd 

Huvudnivå 

Hängvägg 

Fatthake 

Ficka 

Fältort
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Den vägg som ligger under en malmfyndighet.

Brytvärda bergarter och mineraler innehållande värdefulla 
metaller och andra ämnen. 

En malmfyndighet.

En malmfyndighets eller ett brytrums bredd.

Horisontell gruvgång.

Ett mer eller mindre vertikalt parti av berg som lämnats 
kvar i ett brytrum som stöd mellan rummets häng- och 
liggvägg.

Se snedbana.

Timmerschakt avsett för störtning av brutet berg.

Vertikal gruvgång.

Ett vajerspel kopplat till någon form av skrapskopa med 
vilken löst berg kan skrapas mot till exempel ett brytrums 
störtschakt. 

Kontrollerad nedtagning av löst berg. 

Se skrota. 

En sprickzon, ofta mellan två bergarter. 

Ett område med flertalet skölar. 

En sprickzon från vilket berg lätt kan släppa. I många gruvor 
görs ingen större skillnad på sköl och släppa. 

Lutande och ofta väl tilltagen gruvgång som förbinder 
en gruvas olika nivåer och möjliggör transport av större 
fordon och tyngre utrustning. 

Schakt som drivs underifrån.

Liggvägg 

Malm

Malmkropp 

Mäktighet 

Ort

Pelare 

Ramp 

Rullschakt 

Schakt 

Skrapspel 

Skrota

Skrotning

Sköl

Skölzon 

Släppa 

Snedbana 

Stig/stigort 
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Arbetsplats vid vilken malm bryts.

Spränga och bryta loss berg.

Stödjande timmerstock som kilats fast mellan till exempel 
häng- och liggvägg i ett brytrym.

Schakt som används för att störta malm mot under-
liggande orter och nivåer.

Schakt som drivs nedåt.

Se tappficka. 

Anordning för att möjliggöra kontrollerad tömning av löst 
berg ur ett störtschakt.

Se tappficka.

Förberedelse inför malmbrytning till exempel framdrivandet 
av orter och schakt samt byggandet av tappfickor och 
liknande.

Ihåligt timmerschakt för att skydda till exempel en stegväg 
i ett brytrum. Användes kistan för störtning av berg 
kallades den istället för rullschakt.

Ort som används för utfrakt av malm från ett brytområde.

Gruvgång som tvärar en malmfyndighets längdriktning. 

Se transportort. Kan också avse den huvudsakliga ort till 
vilken allt brutet berg störtas för hantering och vidare 
transport mot markyta. Se huvudnivå.

Stross 

Strossa 

Stämpling

Störtschakt 

Sänkschakt 

Tapp

Tappficka 

Tappglugg 

Tillredning  

Timmerkista 

Transportort 

Tvärort 

Utfraktsort
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Alla gruvkartor och delar ur dessa används med tillstånd av SGU,
© Sveriges geologiska undersökning. Alla foton i boken undantaget
nedanstående är tagna av Mats Gustavsson och samtliga 
illustrationer är tecknade av Danny Kohn. Alla fotografier och
illustrationer används med uttryckligt tillstånd från respektive
upphovsrättsinnehavare. De flesta fotografier har beskurits för att
passa bokens format.
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För mer information om Äventyrsgruvan, kontakta Äventyrsgruvan 
via e-post på adressen info@aventyrsgruvan.se eller besök 
gruvans hemsida på adressen www.aventyrsgruvan.se

För mer information om Långban, kontakta Långbans Dyksällskap
via e-post på adressen langbansgruppen@gmail.com

För mer information om Sala Silvergruva information, kontakta
Jonas Pavletic via e-post på adressen jonas@pavletic.se

För mer information om Ojamo, kontakta Ojamos dykorganisation
via gruvans hemsida på adressen www.minedivers.com

• 

• 

• 

• 




