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1 Inledning 
 
 
För att bredda mina kunskaper inom SO-ämnena har jag har valt att skriva om teknikhistoria. 
Tyngdpunkten ligger på hur energifrågan löstes inom gruvnäringen när det gäller uppfordring 
av vatten och malm ur gruvorna. Min tanke är, att jag som SO-lärare, ska kunna använda mig 
av denna kunskap i undervisningen. Energifrågan och teknikutvecklingen är och har alltid 
varit en viktig komponent i samhällsutvecklingen. Det är lätt, att utifrån frågeställningar kring 
dessa ämnen, komma in på olika utvecklingslinjer i historien, som t.ex. den ekonomiska, 
sociala och handelspolitiska. Som lärare är det också angeläget att hitta infallsvinklar till olika 
ämnesområden i undervisningen, som dels kan vara intressanta för eleverna, men som även 
ger ett djupare perspektiv på dagens situation och utvecklingstendenser. I detta fall, nutidens 
lösningar på energifrågan, relaterat till dåtidens behov och förutsättningar. Målet är att ge 
eleverna möjlighet till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, vilket också Lpo lyfter 
fram som en viktig riktlinje för skolans arbete.  
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 1.1 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att skaffa mig fördjupade kunskaper om hur behovet av energi 
tillgodosetts och utvecklats inom bergshanteringen. En av orsakerna till att jag valt denna 
näringsgren är att bergsbruket varit banbrytare när det gäller teknisk utveckling. Den var vår 
viktigaste näring under 1700-taletalet och fick därför understöd från staten, men också stöd i 
form av bergsvetenskaplig expertis och vetenskaplig forskning. Jag vill också sätta 
bergsbrukets verksamhet i relation till brukssamhällets framväxt. Detta för att förtydliga 
betydelsen av hur teknikutvecklingen och bergsbrukets strukturella uppbyggnad även 
påverkade samhällsstrukturen. 
 
Syftet är också att redovisa en metod för hur dessa kunskaper kan användas i undervisningen, 
samt hur en integrering med andra ämnen kan genomföras. I Lpo 94 står att skolan ansvarar 
för, att varje elev efter genomgången grundskola, känner till och förstår grundläggande 
begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och 
humanistiska områdena (Lpo 94, sid. 10). Detta ställer krav på, att jag som lärare bedriver en 
undervisning där det ges möjlighet till fördjupning, men också integrering med andra ämnen. 
Arbetssättet leder fram till en större tvärvetenskaplig förståelse och därmed en mer nyanserad 
bild av verkligheten. 
 
 
 
 
 

1.2 Problemformulering 
 
 

• Vilka behov har fungerat som drivkraft för den tekniska utvecklingen inom 
bergsbruket? 

 
• Hur har aktiviteten kring bergsbruket påverkat utvecklingen av brukssamhället 

Åtvidaberg?  
 

• Hur kan jag som lärare undervisa i SO-ämnena med utgångspunkt i tekniska 
innovationer? 

 
• Hur kan jag integrera undervisningen med andra ämnen. 
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1.3 Genomförande 
 
 
Jag har valt att undersöka vilka energikällor som har använts i gruvbrytningen runt 
Åtvidaberg och hur de har utvecklats. Detta dels för att jag bor i Åtvidaberg, vilket väcker ett 
naturligt intresse för ortens lokalhistoria, men även för att Åtvidaberg är starkt präglad av sin 
historia, både rent fysiskt och socialt. Dessutom finns olika energikällor representerade inom 
den gruvbrytning som ägt rum på orten. De gruvområden som är aktuella i mitt arbete är 
Bersbo och Mormorsgruvan med den intilliggande Malmviksgruvan.  
 
Arbetet består av fem delar där den första har till syfte att beskriva de faktorer som varit 
viktiga för bergsbrukets utveckling. 
 
Som andra del har jag beskrivit den historiska och tekniska utvecklingen av de energikällor, 
som framför allt använts för uppfordring av vatten och malm, ur gruvorna runt Åtvidaberg. 
Detta för att få en kunskapsmässig bas att relatera den fortsatta texten till, men även för att ge 
en känsla av hur utvecklingen är en process genom tiden.  
 
För att få ytterligare förståelse och ett större perspektiv på den teknikutveckling som skedde 
vid Åtvidabergs gruvor har jag också skrivit en liten historik över orten. Den är främst 
kopplad till bergsbrukets utveckling och beskriver brukssamhällets framväxt. 
 
Den fjärde delen penetrerar i teknikutvecklingen vid Åtvidabergs gruvor. 
 
Avslutningsvis redovisar jag ett förslag på hur undervisning i teknikhistoria skulle kunna 
genomföras, samt ett förslag på hur integrering med andra ämnen kan se ut. 
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2 Historisk tillbakablick 
 
 
För att förstå, dels varför bergsbruket fick så stor betydelse för Sveriges ekonomi, men också 
varför det skedde en satsning på teknikutveckling under 16-1700-talet, vill jag lyfta fram 
några viktiga bakgrundsfaktorer i Sveriges historia. På 1100-talet spred sig klosterrörelsen i 
Sverige. Invandrande munkar förde med sig en stor kunskap inom många områden, inte minst 
när det gällde teknik för metallframställning och energiförsörjning. Bergsbruket var sedan 
länge väl etablerat ute i Europa medan Sverige låg långt efter. Brytningen av koppar runt 
Åtvidaberg och på andra platser i Sverige började i liten skala. Det var privatpersoner som 
hade sin egen hytta med en liten tillverkning av bruksföremål. 
 
På 1500-talet hände något som förändrade mycket för de människor som bodde i Sverige. 
Rikets förvaltning och krigsmakt ändrades radikalt i och med de reformer som infördes under 
Gustav Vasas tid och vidare in på 1600-talet. Det skedde en organisering av staten, som bl.a. 
omfattade ett ekonomiskt program, för att få underlag för den krigföring som skulle leda 
Sverige till att bli en stormakt. Det var framför allt skattesystemet som organiserades, men det 
skedde även en medveten exploatering på de naturtillgångar landet hade. Bergsbruket kom då 
i centrum för statsmaktens intresse. Handeln bestod mest av oarbetade råvaror, men kunde 
bergsbrukets arbetsmetoder effektiviseras och kunde mer utvecklade produkter framställas, 
skulle underlaget för rikets handelstransaktioner förbättras betydligt. Det fanns en efterfrågan 
på koppar, dels beroende på att mynt började användas mer och mer i den övergång till 
penninghushållning som pågick, men även på grund av att hantverket ökade både i Sverige 
och ute i Europa. Koppar och andra metaller var ett attraktivt betalningsmedel. Under 
stormaktstiden pantsattes ofta Sveriges gruvtillgångar, då ekonomiska förhandlingar med 
andra länder fördes. 
 
En annan pådrivande faktor för bergsbrukets exploatering var den merkantilistiska tanken som 
dominerade i Europa från 15-1700-talet. Pengar och ädla metaller ansågs leda till makt och 
framgång. Genom att driva en protektionistisk handelspolitik och anlägga egna manufakturer 
skulle statshushållningen effektiviseras. Detta för att nå den ekonomiska utveckling som 
ansågs nödvändig. Under mitten av 1700-talet hade Sverige ett produktionsunderskott av 
spannmål vilket tvingade fram en import (Lindroth, sid. 109). Med tanke på den ekonomiska 
handelspolitik som fördes ökade betydelsen av bergsbrukets exportkapacitet. 
 
I början av 1600-talet bildades Bergskollegiet, ett centralt ämbetsverk som hade till uppgift att 
övervaka bergsbrukets produktion. I detta ingick också kontroll av arbetet och kvalitén på de 
produkter som tillverkades inom de näringar som hörde till. T.ex. växte den redan etablerade 
vapenindustrin samtidigt som vapentekniken utvecklades. Statsmaktens behov av ekonomiskt 
stöd blev en viktig drivkraft för den tekniska utveckling som skedde inom bergsbruket. 
Genom att öka mekaniseringen och andra arbetsbesparande åtgärder beräknades vinsterna att 
stiga.  
 
1747 inrättades det s.k. Jernkontoret. Egentligen var detta ett kreditinstitut, men genom att 
institutet främjade forskningen och arrangerade studieresor till utlandet, fick verksamheten 
även betydelse för teknikutvecklingen. 
 
Ett namn som ständigt återkommer då det handlar om teknikutveckling, inom såväl jordbruket 
som bergsbruket, är Christoffer Polhem (svensk mekaniker och uppfinnare). Han levde mellan 
1661-1751 och arbetade en tid åt Bergskollegium. Uppdraget Polhem hade var att uppföra och 
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utveckla maskinella anläggningar vid svenska bergverk. Han utvecklade bl.a. funktionen av 
de mekaniska anordningar som skötte kraftöverföringen vid Falu koppargruva. 1697 grundade 
Bergskollegiet ”laboratorium mechanicum” (Lindroth, sid. 338). Detta hade till uppgift, att 
undersöka naturkrafternas verkningar i syfte att effektivisera och utveckla tekniken, som 
användes inom näringslivet. En rad olika försöksmaskiner konstruerades, vilka finns att 
beskåda på tekniska museet i Stockholm. Mannen bakom dessa är Polhem, som genom sina 
kunskaper i matematik kunde göra vetenskapliga mekaniska uträkningar, vilka låg till grund 
för de konstruktioner han gjorde. 
 
Teknik och vetenskap hade länge varit företrädare för två skilda kunskapstraditioner. 
Tekniken är den äldsta av dessa men vetenskapen kom att få en allt större betydelse för den 
tekniska utvecklingen. Intresset för teknik ökade. Framför allt började teknik diskuteras och 
utvecklas på en högre nivå än tidigare. 1739 bildades vetenskapsakademien, som fick till 
uppgift att främja forskning och sprida information. Samma år började Vetenskapsakademiens 
Handlingar att utges som genom tidskrifter och böcker spred kunskapen vidare. Hur den 
tekniska utvecklingen skulle ske diskuterades också. I första hand skulle redan existerande 
metoder, redskap och maskiner utvecklas. I andra hand skulle ny teknik från utlandet 
introduceras och anpassas till den svenska marknaden. Användandet av ny teknik öppnade 
också dörren för forskning kring nya teknikvetenskaper som t.ex. hållfasthetslära och 
värmelära (termodynamik).  
 
Detta beskriver lite om hur det skedde en medveten fokusering på teknikutveckling. Det fanns 
tidigt ett nationellt intresse av att få bergshanteringen lönsam och vägen dit var 
effektivisering. Detta skapade möjligheter för att få stöd för teknikutveckling, men också ett 
ok, i form av beskattningar och inordning under kontrollstatens organisation. 
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3 Olika energikällor utvecklas 
 
 

3.1 Muskelkraft 
 

3.2 Vinsch, tramphjul och hästvinda 
 
Muskelkraften var den viktigaste energikällan inom bergshanteringen till långt in på 1800-
talet. Fördelen var att den kunde ge kontinuerlig drift om människor eller arbetsdjur kunde 

avlösa varandra vid driften. Olika 
konstruktioner fanns för att utnyttja 
människors och djurs muskelkraft så 
effektivt som möjligt. Den tidigaste 
anordningen, en enkel handvinsch (även 
kallad gams), användes för att hissa en 
korg med malm, eller en skinnpåse med 
vatten upp ur gruvorna. Denna kom sedan 
att ersättas av det s.k. tramphjulet. Detta 
kunde drivas av både människor och djur. 
Det bestod av ett stort, brett 
upprättstående hjul, centrerat kring en 
axel. I den nedre delen kunde människor 
eller djur ”vandra” för att på så sätt driva 
hjulet och därmed även axeln runt. En lina 
fästes vid axeln och löpte vidare ner i 
gruvhålet till en korg, som kunde 
transportera malm och människor, upp 
och ner i schaktet. Tekniken användes inte 
bara vid gruvorna utan också för att lyfta 
byggnadsmaterial, då t.ex. de stora 
katedralerna byggdes, men även för att 
lyfta ombord tung last på båtar. 
Uppfinningen är gammal och finns 
beskriven på en relief (skulptur som höjer 
sig från en bakgrundsyta) från ca 100-talet 
f.Kr. (Paulsson, sid. 4). 
 

Fig. 1. 

 
En annan samtida konstruktion var hästvindan. Den hade tidigare använts för att driva 
kvarnstenar men fick under medeltiden även en viktig funktion inom bergshanteringen. 
Konstruktionen var den, att en uppåtgående och en neråtgående lina lindade sig runt en krans 
av mindre stolpar som omgav en upprättstående stock. Vid laven (byggnaden över 
gruvöppningen) vinklades linorna ner i schaktet. Stocken drevs runt av hästar vilka var selade 
vid bommar som utgick likt ekrar från den upprättstående ”hjärtestocken” i centrum. 
Hästvindan kunde, utöver uppfordring av malm, driva enkla vattenpumpar. Då överfördes 
kraften, från hjärtestocken till pumpstängerna, via ett system av hävstänger. Det var framför 
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allt s.k. sug och lyftpumpar som användes. Tekniken var den samma som när man suger upp 
vatten med en medicinspruta. Genom en ihålig stock löpte en stång försedd med en kolv. I 
den uppåtgående rörelsen sögs vattnet upp i etapper (bilaga 3). En annan pumpanordning lyfte 
upp vattnet genom att en ändlös kedja löpte genom den ihåliga stocken. Kedjan var försedd 
med klot, tillverkade av hästtagel omslutet av läder, vilka förde med sig vattnet upp genom 

röret. 
 
Allt eftersom gruvschakten blev 
djupare ökade behovet av att få 
en allt mer effektiv vatten-
uppfordring. Tekniken behövde 
förbättras samtidigt som det 
krävdes en ökning av energi-
källans kapacitet. Den 
muskelkraft som användes för 
att driva tramphjulen kunde inte 
erbjuda någon större effekt. En 
människa som arbetade i tio 
timmar kunde bara utveckla 0,1 
hk (1 hk = kraften som går åt att 
lyfta 75 kg 1m på 1 sek.). En  
häst däremot kunde ge 0,6 hk. I 
hästvindorna kunde flera hästar  

Fig.2.  driva spelet samtidigt, vilket 
gjorde detta mer effektivt än 
tramphjulet. 

 
 

4 Vattenkraft 
 
 

4.1 Vattenhjul 
 
Vattenhjulet är en konstruktion, som antagligen började användas i Asien eller Kina. 
(Paulsson, sid. 12). När exakt vet vi inte, men första gången vattenhjulet nämns i en skrift är 
ca. 260 f. Kr (Hansson, sid. 110). Det troliga är att det användes långt tidigare. Under 
medeltiden fick vattenhjulet en explosionsartad spridning i Europa. Främst beroende på den 
samhällsutveckling som skedde. Treskiftet infördes (Hansson, sid. 123) och uppfinningar som 
hjulplogen och hästselen underlättade den nyodling som skedde. Handeln ökade, nya städer 
växte fram, vetenskap och filosofi studerades i de klosterskolor som grundades. Även den 
klimatförbättring som skedde påverkade möjligheterna till utveckling eftersom skördarna slog 
väl ut och försörjningen tryggades. Västeuropas befolkning kom att fördubblades på 300 år. 
Behovet av energi ökade och vattenkraften, som redan var en etablerad energikälla (framför 
allt då det gällde malning av säd), kom att användas i allt större utsträckning inom både 
jordbruket, hantverket, industrin och bergshanteringen. Uppfinningar som kugghjulet, skruven 
och utvecklingen av mekaniken gjorde det möjligt att anpassa och överföra kraften från 
vattenhjulet till den plats och till det ändamål som avsågs. Detta var gamla uppfinningar som 
Archimedes (grekisk fysiker och matematiker) hade utvecklat redan på 200-talet f.Kr. 
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Klosterväsendet bredde ut sig och 
blev viktiga centra för teknisk 
utveckling. Munkarna ägnade sig 
både åt arbete och studier. Dessa 
kunskaper, tillsammans med kravet 
på att klostren skulle vara 
självförsörjande, gjorde att tekniken 
användes och utvecklades för att 
effektivisera produktionen. Under 
800-talet försåg t.ex. munkar 
vattenhjulets drivaxel med en kam. 
Det var ingen ny uppfinning, 
(konstruktionen fanns redan under 
antiken) men munkarna 
introducerade den igen och 
anpassade den för tidens behov. Kammen kunde ge kraft och rörelse åt en mängd verktyg som 
t.ex. malmkrossar, smideshammare och blåsbälgar. Detta var en av förutsättningarna för att en 
industriell tillverkning skulle kunna utvecklas.  
 
 

4.2 Skvalthjul 
 
Det finns olika typer av vattenhjul. Det enklaste i konstruktionen är det horisontella 
skvalthjulet. Vi vet säkert att det användes på 1200-talet i Sverige eftersom det omnämns i 
landskapslagarna från slutet av det århundradet. Skvaltan var enkel att bygga. Den bestod av 
en vertikal axel vilken var försedd med snedställda skovlar. Vattnet leddes via en ränna fram 
till hjulet och bildade en vattenstråle som verkade mot bladen. Genom att l å ta vattenhjulets 
vertikala axel löpa genom två kvarnstenar kunde kraften från fallet användas för att driva en 
av stenarna runt och på så sätt mala säd. Endast 15 % av vattnets energi kunde överföras till 
hjulet, men trots detta kom skvalthjulet att få stor betydelse för bönderna, eftersom de var 
billiga och enkla att bygga. De lämpade sig bäst för att driva mindre kvarnar. 
 

 
  SKVALTA            UNDERFALLSHJUL               ÖVERFALLSHJUL                BRÖSTFALLSHJUL 
Fig.4. 

4.3 Underfall-, bröstfall och överfallshjulshjul 
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Konstruktionen på dessa tre hjul var densamma. De bestod av en hjulaxel, ekrar, hjulringar 
och skovlar. Det som skiljde dem åt var på vilket sätt de placerades i vattendraget, hur 
vattenstrålen träffade hjulet, samt skovlarnas form. Vad som avgjorde vilket hjul som 
användes var storleken på vattendraget, fallhöjden och vattnets hastighet. I motsatts till 
skvalthjulet hade dessa tre hjul en horisontell axel, vilket gjorde att de kunde driva olika slags 
verktyg, som hammare och blåsbälgar, utan att använda en mellanliggande kuggväxel. Skulle 
däremot dessa hjul användas för att driva en kvarn, där de stora kvarnstenarna är horisontellt 
placerade, måste en komplicerad teknik användas för att överföra kraften från hjulet, i vinkel 
mot kvarnstenarna. 
 
Var fallhöjden låg användes ett underfallshjul, som sattes i rörelse genom att vattnet 
strömmade på undersidan av hjulet. För att hjulet skulle kunna användas så  effektivt som 
möjligt, även när vattennivån skiftade, gjordes dessa hjul höj och sänkbara. Hjulet kunde 
också placerades mitt ute i strömmen, ofta förankrat mellan två pråmar. Det vanligaste var att 
man anlade en damm där vattnet leddes mot skovlarna genom en kanal eller ränna. Fördelen 
med underfallshjulet var att det var mindre än överfallshjulet och ganska enkelt i 
konstruktionen. Verkningsgraden (den utnyttjade procentandelen av den tillförda energin) 
kunde nå upp till 50-60 % beroende på hur tilloppsrännan och skovlarna utformades. 
 
Bröstfallshjulet lämpade sig bäst där vattenflödet inte var så stort. Ofta anlades en damm där 
en pådragslucka reglerade vattenflödet till hjulet. Vattnet leddes in mot skovlarna i en ränna i 
jämnhöjd med hjulaxeln, därav namnet brösthjul. Verkningsgraden kunde nå upp till 60-70 %.  
 
Överfallshjulet känns igen på att vattnet leds in till hjulet ovanifrån. Dessutom var det oftast 
utrustat med skovlar, s.k. celler, för att vattnet skulle hållas kvar i hjulet så länge som möjligt. 
Verkningsgraden kunde uppgå till hela 80 % beroende på storlek och konstruktion (Paulsson, 
sid. 20). Inom bergsbruket byggdes stora överfallshjul som kunde ha en diameter på 20 meter. 
Det var heller inte ovanligt att de försågs med dubbla skovlar för att öka effekten. Ett 
överfallshjul av den större modellen kunde utveckla 30-40 hk eller mer. Det kan jämföras med 
underfallshjulet och bröstfallshjulet som i genomsnitt utvecklade 5-7 hk, respektive 10-20 hk. 
 
Under 1700-talet gjordes försök att utveckla vattenhjulets konstruktion för att göra det så 
effektivt som möjligt. Järn började användas som byggmaterial i hjulen, vilket medförde att 
de kunde byggas större, stabilare och kraftigare. 
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5 Stångg ång 
 
Vattenhjul användes i stor utsträckning som energikälla till de mekaniska anordningar som 

etablerades inom bergshanteringen då 
gruvdriften effektiviserades allt mer. 
Eftersom vattendrag och vattenfall oftast 
inte lät sig lokaliseras till platsen där 
gruvorna låg uppstod problem med hur 
vattenkraften skulle överföras från forsen, 
via vattenhjulet, till 
uppfordringsanordningarna vid gruvan. Ett 
alternativ var att bygga vattenhjulet vid  
gruvkanten och leda vattnet dit i rännor, 
kanaler eller urborrade stockar, s.k. 
pipstockar. En nackdel med detta var att 
rännorna var svåra att få täta och vatten 
från vattenhjulet lätt letade sig ner i      

Fig.5.                                                                       gruvschaktet. Vintertid kunde det också 
hända att vattnet frös, vilket ställde till stora problem. Dessutom kunde höjdskillnader i 
naturen göra det omöjligt att leda fram vattnet till gruvan. Ett andra alternativ var att bygga 
vattenhjulet vid vattenfallet och överföra kraften till gruvan genom en s.k. stånggång. Detta 
var en anordning där en rad sammanlänkade stänger sattes i rörelse med hjälp av vevar på 
vattenhjulets axel. Vattenhjulets roterande rörelse omvandlades då till en fram- och 
tillbakagående rörelse vilken överfördes via stängerna fram till gruvschaktet. Stängerna 
hängdes upp på ”armar” vilka var ledade 
vid en stolpe. Stolparna stod med jämna 
mellanrum, likt ett staket, hela vägen 
från vattenhjulet fram till gruvan. Där 
terrängen var kuperad, eller där 
stånggången ändrade riktning, fanns 
mekaniska anordningar s.k. kullor och 
horisontella stångbrott, vilka överförde 
kraften med så liten energiförlust som 
möjligt (Göransson 1984, sid. 24, 25). 
Framme vid schaktet vinklades rörelsen 
nedåt genom ett ”vändbrott” för att på så 
sätt driva pumparna i gruvan (Paulsson, 
sid. 22). Det är lätt att förstå vilka 
påfrestningar det blev på systemet och 
att det krävde ständig tillsyn. Stannade        Fig. 6. Kulla 

pumparna i gruvorna kunde det få ödesdigra följder. Så småningom utvecklades en teknik, där 
den fram- och tillbakagående rörelsen i stånggången, kunde omvandlas till en cirkelrörelse 
framme vid gruvschaktet. Detta skapade möjlighet för att använda kraften även vid 
uppfordring av malm. En uppåtgående och en nerå tgående lina kunde då lindas kring en axel. 
 
Genom stånggången kunde kraften från vattenhjulet överföras ganska långa sträckor, men 
energiförlusten var ca 20 % per km, vilket innebar att det fanns en gräns för hur lång den 
kunde byggas för att vara lönsam. Stånggången konstruerades i Tyskland under 1500-talet. I 
början på 1600-talet utnyttjades tekniken även i Sverige. En man som kom att betyda mycket 
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för utvecklingen och utnyttjandet av stånggångens funktion, var Christoffer Polhem som jag 
tidigare nämnt. I slutet av 1600-talet arbetade han som konstmästare vid Falu koppargruva. 
Där utvecklade han bl.a. den teknik som omvandlade stånggångens fram- och tillbakagående 
rörelse till en cirkelrörelse (Hult m.fl. sid. 51). 
 
 

6 Vindkraft 
 
Vindkraften hade den fördelen att den kunde utveckla en relativt hög effekt. En vanlig 
väderkvarn hade under 1700-talet en effekt på 5-10 hk. Nackdelen var att de endast kunde 
utnyttjas då vindhastigheten tillät det. Tekniskt sett utvecklades de från att hela kvarnhuset var 
rörligt, till att endast överdelen kunde vridas, för att ställas rätt mot vinden. Detta förde med 
sig att själva kvarnhjulet och maskineriet kunde göras större och tyngre. I Belgien användes 
vinddrivna vattenpumpar redan på 1300-talet för att dränera landområden (Paulsson, sid. 44). 
I Sverige försökte man använda samma teknik för att fordra upp vattnet i gruvorna. Eftersom 
det var viktigt att ha en kontinuerlig drift vid vattenuppfordringen kom inte vindkraften att bli 
något bra alternativ till vatten- och muskelkraften. Som komplement kunde det nog, vid rätt 
väderlek, ändå fylla en viss funktion. 
 
 

7 Ångkraft 
 
Gruvdriftens och industrins expansion ökade behovet av att ha en energikälla som gav både 
hög effekt, kontinuerlig drift och som kunde lokaliseras till den plats där den behövdes. 
Varken muskelkraft, vattenkraft eller vindkraft uppfyllde alla de här kriterierna, men under 
1700-talet introducerades en ny kraftkälla, ångmaskinen, vilken kom att bli den nya 
energikällan under 1800-talet.  
 
Experiment med ångtryck gjordes redan på 100-talet e. Kr. Det var en man från Alexandria, 
vid namn Heron, som konstruerade en anordning som öppnade och stängde tempelportarna 

när en eld tändes och släcktes på altaret. 
Vatten värmdes, förångades och leddes 
genom ett rör från en behållare till en 
annan. Denna hängde i ett rep och när 
tyngden i behållaren ökade (på grund 
av att vattenmängden ökade) öppnades 
porten. Mest känd är Heron för sin 
konstruktion av ”ångkulan”. Den 
bestod av en kula vilken snurrade 
genom att varm luft strömmade ut 
genom två rör i kulan (Hansson, sid. 
108-109). Samma princip kom senare 
att användas i ångturbinen vilken 
utvecklades av Gustaf de Laval  
 svensk uppfinnare och turbintekniker) i 
slutet av 1800-talet. 

Fig. 7 
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7.1 Newcomens och Watts ångmaskiner 
 
Den första ångmaskinen konstruerades och tillverkades i England i början av 1700-talet. Den 
kallades för den atmosfäriska ångmaskinen eller Newcomens ångmaskin efter 
upphovsmannen Thomas Newcomen. Tillgången på kol blev förutsättningen för att den här 
maskinen skulle vara ekonomiskt lönsam eftersom, om den eldades med ved, blev alltför dyr i 
drift. För engelsmännen var detta inget problem då tillgången på spillkol från de engelska 
kolgruvorna täckte behovet av bränsle. Inte förens i slutet av 1700-talet blev ångmaskinen på 
allvar aktuell som energikälla för oss. Då konstruerade James Watt en ångmaskin som var 
betydligt energisnålare än Newcomens. Watt lät ångan kondensera i en separat vattenkyld 
behållare, i stället för att växelvis kyla och värma metallen i cylindern där kolven arbetade. 
Energiförbrukningen minskade då med en tredjedel. Vidare lyckades Watt att fördubbla 
effekten genom att få kolven att arbeta i båda riktningarna (Hansson, sid. 290-291). Ånga 
leddes då in växelvis under och över kolven. För gruvindustrin betydde ångkraften att malm 
kunde brytas på allt större djup eftersom vattenuppfordringen blev mer effektiv. Dessutom 
installerades ångmaskinen vid gruvschaktet vilket förenklade energiförsörjningen framför allt 
där vattendrag saknades. För industrin och inom transportväsendet blev ångkraften en tillgång 
som skapade möjligheter till utveckling. Länge hade man saknat en energikälla som kunde 
lokaliseras var som helst, var kontinuerlig i drift och dessutom gav hög effekt. 

 
Fig. 8.  Thomas Newcomens atmosfäriska ångmaskin 

 
Den man som introducerade Watts ångmaskin i Sverige var Samuel Owen. Han hade arbetat 
som modellsnickare i Watts firma i Birmingham. Det var där han lärt sig tekniken och teorin 
kring ångmaskinen. När han i början av 1800-talet kom till Sverige startade han en 
maskinverkstad i Stockholm vilken fick stor betydelse för utvecklingen av verkstadstekniker 
och maskiningenjörer i Sverige. 
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1806 fanns 15 ångmaskiner i Sverige som sammanlagt svarade för en effekt av 400 hk. 1850 
hade utnyttjandet av ångkraft stigit till en effekt av 5000 hk. Då hade även sjöfarten börjat 
använda ångkraft som drivkälla. Relaterat till övriga energikällor svarade ångkraften då för  
1 % av den totala sammanlagda effekten som utnyttjades i Sverige. Efter 1850 fördubblades 
utnyttjandet i stort sett vart tionde år. (Hult m.fl. sid. 194). 
 
De övriga energikällornas effekt under 1850-talet: 
 

• dragdjur (400 000 hästar och 280 000 oxar)  280 000 hk. 
 

• människans sammanlagda muskelarbete   100 000 hk. 
 

• väder- och vattenkvarnar samt vattensågar  100 000 hk. 
 
 

8 Vattenturbin 
 
Under 1800-talet effektiviserades vattenkraften allt mer. Tack vare att järn och stål hade 
börjat användas som konstruktionsmaterial kunde tekniken i de gamla träkonstruktionerna bli 
allt bättre och mer sofistikerade. Vattenturbinen utvecklades i Frankrike. Principen var den, 
att ett hjul med skålformiga skovlar, inneslöts i ett turbinhus. Vattnet leddes in genom ett rör 
och träffade hjulet med hög hastighet. En rad olika konstruktioner av vattenturbiner 
utvecklades, men de väsentligaste skillnaderna mellan ett vattenhjul och en turbin är dels att 
hjulet inneslöts i ett rör, samt hjulets rotationshastighet, vilket är betydligt högre i turbinen. 
Detta förde med sig att konstruktioner av kugghjul, som växlade ner det höga varvtalet, 
utvecklades. En teknik som även kunde användas inom den allt mer expanderande industrin. I 
mitten av 1800-talet började också stållinor att bli allt vanligare. Detta gjorde det enklare att 
överföra kraften från turbinerna längre sträckor utan att få de stora friktionsförlusterna som 
tekniken kring stånggången gav. I början på 1900-talet kom vattenturbinerna också att 
utnyttjas för att driva elgeneratorer. De ersatte då ångmaskinerna vilka var betydligt dyrare 
både i uppförande och i drift. 
 
 

9 Elektrifiering 
 
Elektricitet kan uppstå på många olika sätt (Bra Böckers Lexikon, band 6, sid. 317), men den 
metod som först blev känd var s.k. friktionselektricitet, som uppstod genom att gnida t.ex. 
bärnsten. Denna vetskap fanns redan under antiken och det grekiska ordet elektron betyder 
bärnsten. Det dröjde ända fram till 1700-talet innan andra metoder blev kända, men det var 
först 1870 som det stora genombrottet för alstrandet av elektrisk energi gjordes. Då uppfann 
belgaren Zenobe Th Gramme generatorn, vilken omvandlade mekanisk energi till elektricitet.  
 
Generatorn var enkel att installera där det redan fanns en energikälla. Det vanligaste var att 
den drevs av en ångmaskin, men i början av 1900-talet blev vattenturbinerna den viktigaste 
drivkraften. Nackdelen var att elströmmen inte kunde transporteras längre sträckor eftersom 
ledningsförlusten var ca. 3 % per km. Generatorer fick därför installeras där elenergin 
behövdes. Det dröjde inte länge förens en ny teknik utvecklades där trefas växelström kunde 
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produceras ur låg spänning. Fördelen var att den kunde transformeras upp till hög spänning 
och därmed bli möjlig att transportera längre sträckor, för att sedan vid mottagaren, 
transformeras ner till låg spänning igen. 1893 användes trefassystemet för första gången i 
Sverige. Då transporterades strömmen från Hellesjöns kraftverk till Gränges gruvor, en 
sträcka på 14 km. (Sundin, sid. 233).  
 

Fig.9. 
 
När transportfrågan av elströmmen var löst och elmotorn började bli etablerad, framför allt 
inom industrin, ökade elenergins användningsområden lavinartat. 1878 hade glödlampan 
konstruerats vilken blev den uppfinning som kom att konkurrera med gasbelysningen som var 
vanlig i västerländska städer från mitten av 1800-talet. För att tillgodose den ökade 
efterfrågan på el började utbyggnaden av vattenkraften att ta fart. Mellan åren 1900-1910 var 
det främst de sydsvenska älvarna som utnyttjades eftersom det var i dessa områden industrin 
först etablerade sig. Kring sekelskiftet 1900 kom vattenkraften att successivt ersätta 
ångkraften som elproducent. Efter år 1910 anlades många större vattenkraftanläggningar i 
statlig regi. Även norrlandsälvarna började exploateras och 1945 hade norra Sverige uppnått 
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en högre elektrifieringsgrad än vad södra Sverige hade (SOU 1951:14, sid. 10). 
Beräkningarna är gjorda länsvis efter elektrifieringsgraden på landsbygden (bilaga 1). År 
1915 stod t.ex. kraftstationen vid Porjus i Lule älv klar. Den levererade elenergi till 
malmbanan mellan Gällivare och Luleå men även till gruvorna i Gällivarefältet. 
Elektrifieringen innebar att malmbrytningen blev allt effektivare och säkrare. Elektriskt ljus 
gjorde också tillvaron lite lättare i gruvorna. Elmotorer drev vattenpumpar och 
uppfordringsverk och så småningom kom även elektriska tåg att installeras för att transportera 
malm genom gruvgångarna. Tack vare att elströmmen kunde transporteras längre sträckor, 
kunde även de gruvor som saknat vattenkraft, använda ström från vattendrivna generatorer. 
 
Elektrifieringen i Östergötland skedde till en början genom att de många befintliga 
vattenkraftskällorna, som försåg industrin med kraft, elektrifierades. För att förse i huvudsak 
landsbygden med ström anlades efter hand fler elektriska kraftstationer. 1924 gjorde 
jordbruksdepartementet en utredning som mynnade i ett förslag på hur elektrifieringen i 
Östergötland skulle fortskrida. (SOU 1924:46-47, sid. 14). En planmässig centralisering av 
kraftproduktionen föreslogs där de olika distributionsnäten skulle knytas samman. Det var 
inte önskvärt att mindre lokala kraftstationer byggdes ut. Åtvidabergs kraftstation hörde till de 
kraftverk som skulle behållas och då undersökningen gjordes 1924 levererade Åtvidaberg 
ström även till Norsholm, Örtomta, Bankekind och Björsäter.  
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10 En presentation av bruksorten Åtvidaberg 
 
 

10.1 Koppar, vatten och skog 
 
Åtvidaberg är en ort som har sin historia förankrad i den tidiga kopparbrytningen på 1200-
1300-talet. Det är troligt att just tillgången på koppar var orsaken till att ett samhälle växte 
fram här. Markerna runt Åtvidaberg var varken lämpade för bete eller jordbruk och lämnade 

därför inga naturliga förutsättningar för permanenta 
bosättningar. Genom trakterna runt Åtvidaberg löper ett 
flertal mindre åsar. De bildades då inlandsisen drog sig 
tillbaka från Skandinavien för ca 10 000 år sedan. Mellan 
åsarna ligger ett antal sjöar vilka är förbundna med 
varandra genom små vattendrag. Dessa kom att utnyttjas 
som kraftkällor för att täcka behovet av energi inom 
bergshanteringen. Även den skog som täckte landskapet 
var en tillgång när det gällde uttag av ved och kol för den 
energikrävande kopparframställningen. 
Kopparförekomsten i sin tur är ett resultat av den 
vulkaniska aktivitet som ägde rum i Skandinavien under 
den svekofenniska bergskedje-veckningen för 1820 
miljoner år sedan.  

Fig.10. 
 
När det gäller kommunikationerna låg bosättningarna i Åtvidabergstrakten strategiskt till vid 
de väg- och vattenleder som förband Linköping med Östersjökusten. Ett system av sjöar 
gjorde det möjligt att den vägen ta sig långt in i landet. Dessutom löpte troligen en forntida 
väg på åsen förbi Göthult mot Önhult, Dalhem och vidare mot kusten. Senare kom en annan 
förbindelselänk att framträda över Gärdserum och Ukna. Detta verkar ändå inte ha haft någon  

Fig. 11. 
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betydelse för samhällets utveckling. Handeln kontrollerades ända till mitten av 1800-talet av 
Linköping och Åtvidaberg var fram till dess en ganska isolerad bygd (Hellström m.fl. sid. 90). 
Det är mest troligt att Åtvidaberg växte som samhälle på grund av verksamheten kring 
kopparbrytningen. 
 
 

10.2 Ett tidigt Åtvidaberg 
 
Som socken nämns Åtvid första gången 1348. Den ursprungliga bebyggelsen var spridd över 
ett större område, framför allt lokaliserad till den gruvbrytning som förekom under den här 
tiden. I naturen runt Åtvidaberg har högar av slaggvarp hittats vilka visar var de gamla 
hyttorna låg. 28 stycken har identifierats. Ingen av den litteratur jag studerat har gett något 
säkert årtal på när gruvbrytningen skulle kunna ha inletts i trakterna runt Åtvidaberg. 
Inledningsvis ägdes gruvorna av privatpersoner, vilket förde med sig att dokumentationen 
över gruvdriften är dålig. Kanske var det så att brytningen började redan i slutet av 1200-talet. 
(Göransson, 1999, sid. 11). 1413 utfärdade Erik av Pommern (kung 1396-1439), de som 
förmodas vara, de första privilegierna för bergsmännen i Åtvidaberg vilket innebar att 
bergsbrukarna kunde, utan tillstånd, utnyttja andras marker och vattendrag för anläggning av 
hyttor, transporter och för att täcka behovet av ved. I ett annat privilege, utfärdat av Sten Sture 
d.y. (riksföreståndare 1512-1520) får vi ytterligare information om innebörden: 
 

”I det samma tager han sina och riksens tromän och undersåtar, 
bergsfogden och alla bergsmän med hustrur, barn, legofolk, gårdar, 
gods och hyttor m.m. i sin och riksens hägn, fred, värn, försvar och 
beskärm varjämte han stadfäster alla förut lämnade privilegier och 
friheter.” (Ridderstad sid. 147). 

 
Detta stöd från centralmakten kom senare att upprepas under både Erik XIV och Johan III 
regeringstid. Kopparbrytningen kom nu igång på allvar och fick i fortsättningen stor betydelse 
för hur Åtvidaberg utvecklades, både socialt och fysiskt. 
 
 

10.3 Arbetare, kapital och kunskap 
 
Att bryta malm krävde både ett stort kapital och en stor kunskap, därtill också ett stort antal 
arbetare. Allmogen i Åtvid fick ställa upp med arbetskraft till gruvorna i form av dagsverken 
eller ekonomisk ersättning. I en fogderäkning från 1554 står, att 2846 dagsverken togs ut från 
fyra socknar för gruvornas räkning. (Göransson, 1999, sid. 23).  
 
När det gäller kunskapen inom bergshanteringen fanns den i Tyskland där gruvbrytningen 
tidigt utvecklat en avancerad teknik. Att locka kunnigt hantverksmässigt folk till Sverige från 
andra länder var inte ovanligt och att tyskar funnits med i gruvhanteringen skvallrar namnet 
Garpagruvan om. ”Garpe” var ett öknamn för tyskar och betydde gaphals eller skrävlare. 
Sättet att lösa behovet av kapital var också efter tysk förebild. Ett bolag bildades år 1500 som 
skulle driva en silvergruva och en koppargruva öster om Bersbo. Hur detta utvecklades har vi 
inga uppgifter om. (Adelswärd, Varaktigare än koppar, 1963, sid. 13). 
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10.4 1600-talet, stagnation 
 
1643 bestod Åtvidaberg av 66 gårdar (Hellström m.fl. sid. 18). Kopparbrytningen spelade en 
mindre roll för traktens invånare detta århundrade. Trots att efterfrågan på koppar ökade, dels 
beroende på de kontinentala krigens behov av ekonomiskt understöd, men även på grund av 
att koppar spelade en stor roll som värdemätare i övergången till penninghushållning, hade 
kopparproduktionen i Åtvidaberg inte någon större framgång. Det var svårt att få gruvdriften 
lönsam. Kronan satsade sitt kapital på de större gruvorna i Bergslagen och i Stora Kopparberg 
där malmfyndigheterna var rikligare. Kopparverket i Åtvidaberg uppläts på arrende men 
kronan förbehöll sig rätten att köpa kopparn till ett pris som kronan bestämde. Detta 
tillsammans med svårigheter att rent tekniskt lösa vattenlänsningen av gruvorna gjorde 
verksamheten mindre lönsam. På 1600-1700-talet då kopparbrytningen hade en tillbakagång 
blev i stället skogen den huvudsakliga näringen. Man försörjde sig då på tjärbränning och 
försäljning av bräder och takspån.  
 
 

10.5 1700-talet, brukssamhället tar form 
 
Under 1700-talet blev Åtvidaberg ett mer stabilt och organiserat samhälle. 1761 bildades ett 
bolag som fick stor betydelse för den vidare utvecklingen av både samhället och 
gruvbrytningen. En stor roll i detta hade krigsrådet Johan Adelswärd som så småningom blev 
den största delägaren i detta bolag. Han tillhörde en köpmannasläkt från Norrköping, som 
hade, både ett stort kapital och utländska handelskontakter, vilka var en viktig tillgång för att 
kunna modernisera gruvbrytningen i Åtvidaberg. En kraftfull insats gjordes för att få igång 
verksamheten. Gruvhål rensades, kunnigt folk inom bergshanteringen anlitades, en rad 
hemman köptes av bolaget, dels för att komma åt den energigivande skogen, men även för att 
tjänstgöra som försörjningsbas för folket. Skogsbruket blev i mitten på 1700-talet helt inriktat 
på försörjningen av kopparverket som byggdes 1780. Hyttor, kvarnar, sågverk och 
arbetarbostäder anlades kring det vattendrag som kom att vara energigivande för det allt mer 
växande samhället. Under en lågkonjunktur löste Adelswärd ut delägarna i bolaget och 1783 
bildade han en fideikommiss (släktegendom som inte får delas eller säljas) som omfattade 
kopparverket och alla de egendomar som förvärvats. (Göransson, 1999, sid.41). Den kom att 
bli en av de värdefullaste egendomarna i landet. Baroniet Adelswärd blev en ledande drivkraft 
i utvecklingen av de näringar, som för lång tid framåt, kom att dominera samhällets 
ekonomiska grund. Åtvidaberg utvecklades till ett typiskt brukssamhälle där gruvhanteringen 
utgjorde navet både i den fysiska och sociala struktur som skapades. Bruksherren stod på 
toppen i en hierarki där smeder, tjänstemän och arbetare inordnade sig. 
 
 

10.6 1800-talet, uppgång och fall 
 
Gruvdriften var aldrig problemfri. Återkommande ras samt konjunkturerna på den 
internationella marknaden satte käppar i hjulet för kopparproduktionen. När lönsamheten 
hotades tvingades tekniska förbättringar fram för att effektivisera gruvbrytningen. Tekniken 
och specialiseringen av arbetsmomenten inom gruvhanteringen blev tidigt kännetecken för 
den utveckling som bergsbruket i Åtvidaberg genomgick och som leddes av baroniet 
Adelswärd. Följden blev att kopparproduktionen ökade under 1800-talet. Nya schakt bröts 
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både i Bersbo och kring Mormorsgruvan, men det var Bersbo som stod för den största 
produktionen.  
 
1800-taletalets uppsving inom gruvhanteringen återspeglas i Åtvidabergs utveckling. 
Befolkningen ökade från 3 300 inv. i början av 1840-talet till 5 201 inv. 1867 (Hellström m.fl. 
sid. 77). Gruvorna sysselsatte som mest under denna period 320 karlar och ynglingar och 
tidvis upp till 370 kvinnor och barn (Ridderstad, sid. 151). 
 
Kommunikationslederna förbättrades och 1856-57 byggdes en järnväg mellan Bersbo och 
Åtvidaberg vilken trafikerades av Östergötlands första ånglok (Hellström m.fl. sid. 74). 
Vägnätet förbättrades också och det fanns även planer på att bygga en kanal, som förband 
importhamnen i Valdemarsvik med det sjösystem som utgjorde transportväg fram till sjön 
Risten vid Bersbo. En stor del av exporten gick via Norrköping och Västervik. 
 
1869 producerades 1000 ton koppar vid Åtvidabergs kopparverk. Det var den högsta 
produktionen någonsin (Adelswärd, En historia om forskraft, sid. 17). Efter detta skedde en 

dramatisk produktionsnedgång. Samtidigt som 
konkurrensen ökade minskade tillgången på 
brytningsbar koppar. Rasolyckor skapade 
driftsstopp och arbetslösheten steg. Hela bygden 
drabbades av nedgången eftersom många näringar 
var direkt kopplade till gruvhanteringen. Flera av 
invånarna fann en utväg i att emigrera. Den årliga 
malmutvinningen redovisas i tabellen. Ett medeltal 
har beräknats utifrån femårsperioder och den 
dramatiska sänkningen i produktionen framgår 
tydligt. 
 

 
 Fig. 12. 
 
 

10.7 1900-talet, övergång till modern industriort 
 
Den kris samhället Åtvidaberg stod inför kunde ha slutat med en avfolkning av bygden. Det 
som blev räddningen var den omstrukturering av industrin som skedde vid sekelskiftet. En rad 
nya företagsenheter växte fram där träförädlingsföretag blev den bärande verksamheten, 
vilken gav näring åt livsmedels- och byggnadsindustrin. Redan 1861 hade diskussioner förts 
angående införande av elektrisk ström som ny kraftkälla i Åtvidaberg (Adelswärd, 1986, sid. 
15). Detta projekt kom att förvekligas av Theodor Adelswärd. 1891 installerades en dynamo 
till den turbin som redan fanns vid bruket inne i Åtvidaberg (Adelswärd, 1986 sid. 17-18). 
Den försåg de omliggande industrierna med ström, men endast till belysningen av lokalerna. 
Tanken var att utvidga elproduktionen genom att anlägga en kraftstation i Forsaström. Den 
skulle förse både snickerifabriken och kopparverket i Åtvidaberg med elektricitet, men även 
gruvorna i Bersbo (Adelswärd, 1986 sid. 22). 1901 togs anläggningen i bruk och öppnade 
därmed nya möjligheter för produktionstillväxten inom industrin. Den omställning som nu 
skedde, till dels ett modernare jord- och skogsbruk, men även bildandet av småföretag, drevs 
fram av Theodor Adelswärd. Han kom också att ekonomiskt dominera de aktiebolag som 
bildats. Den industriella utvecklingen i Åtvidaberg har följt konjunkturväxlingarna under 



 22

1900-talet. I mitten av 1930-talet skedde en tillväxt bland ortens företag. AB Åtvidabergs-
Facit kom att inta en ledande position inom industrisektorn. 1940 arbetade 50 % av alla 
yrkesverksamma inom industrin i Åtvidaberg på Facit. En siffra som 1947 hade ökat till 71 %. 
På samma sätt som gruvhanteringen varit huvudnäring kom nu en industri att helt dominera 
sysselsättningen i Åtvidaberg.  
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11 Åtvidabergs gruvor 
 
Kopparbrytningen kring Åtvidaberg var främst lokaliserad till två områden, Bersbo och 
Mormorsgruvan (Närstad). Bersbo, ligger norr om centralorten och upptar 9 kvadratkilometer. 
Mormorsgruvan omfattar drygt 6 kvadratkilometer och ligger väster om Åtvidaberg. Det är 
dessa två gruvområden som jag kommer att beskriva ur en energiteknisk synvinkel. Som jag 
nämnt tidigare började kopparbrytningen i liten skala, kanske redan på 1200-1300 talet i 
trakterna runt Åtvidaberg. Gruvhålen var grunda och brytningen skedde genom tillmakning. 
Detta innebar att berget hettades upp med hjälp av stora brasor för att bli skört. Sedan 
användes hackor och kilar för att bryta loss malmen. När gruvhålen blev så djupa att vatten 
från källådror sipprade in och fyllde schakten övergavs de och nya bröts. 
 

 
Fig. 13. 
 
När gruvbrytningen kom igång på allvar ställdes kravet på att hålla gruvschakten fria från 
vatten, men också på att kunna transportera malm och arbetare upp och ner i schakten. 
Mormorsgruvan och intilliggande Malmviksgruvan hade problem med vattentillrinningen 
vilken hela tiden krävde effektiv länsning. Samtidigt kunde tillgången på vatten ge 
möjligheter till att lösa dessa problem, genom att erbjuda vattenkraft som energikälla, till t.ex. 
pumpanordningar. Ett system av sjöar vilka var sammanlänkade genom små vattendrag 
utgjorde grunden i denna energiförsörjning. I Bersbo däremot fanns inte dessa 
vattentillgångar. Problemet med insipprande vatten var heller inte lika stort, men desto 
djupare gruvorna blev krävdes likväl en effektiv vattenlänsning. I stället för vattenkraft som 
energikälla tvingades andra lösningar fram för att få energi till gruvorna. 
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11.1 Tekniken vid Malmviksgruvan 
 
Som jag tidigare nämnt bildades ett bolag 1761 som fick stor betydelse för den utveckling 
gruvhanteringen genomgick under detta århundrade. Resurser i form av både kapital och ny 
teknik var en nödvändighet för att kunna återuppta verksamheten vid Åtvidabergs gruvor. 
Gruvdriften hade legat nere under en längre tid och schakten var vattenfyllda. Problemet med 
att effektivt länspumpa gruvhålen tvingades till en lösning. Tidigare hade kreaturskonster och 
tramphjul använts för detta ändamål, men nu var djupet i gruvorna 30-50 m och ny teknik 
med större kapacitet var nödvändig för att klara vattenuppfordringen. 1770-72 återupptogs 
driften vid Malmviksgruvan (Hellström m.fl. sid. 123). För att öka kapaciteten på 
uppfordringsanordningarna byggdes ett vattenhjul vid Kvarntorp, drygt 2 km. från själva 
gruvan. Hjulet var av överfallstyp och hade en diameter på 8-9 m. Kraftöverföringen till 
gruvan skedde genom en 2 373 m lång stånggång som togs i drift 1774. Avståndet samt den 
kuperade terrängen innebar att en stor del av vattenhjulets kraft gick förlorad på vägen. Allt 
eftersom gruvan blev djupare ökade slitaget på st ånggången. Följderna blev täta driftsstopp 
och därför kompletterades driften med vindor framme vid schaktet. 
 
 
De stora energiförlusterna tekniken med stånggången innebar (ca. 20 % per km.) väckte nya 
idéer för att effektivisera energiöverföringen. Man beslöt att leda vattnet i en kanal, från fallet 
i Kvarntorp till ett nytt vattenhjul, som skulle uppföras 300 m från Malmviksgruvan. Detta 
innebar, att endast en kort stånggång behövde utnyttjas för kraftöverföringen den sista biten 
fram till schaktet. Därmed skulle de tidigare energiförlusterna minimeras. 1779 började 
kanalen byggas. Sträckningen mellan Kvarntorp och Närstad kom att utgöras av ett grävt dike 
vilket stensattes i sidorna. Vidare leddes vattnet via en damm in i urborrade furustockar, s.k. 
pipstockar (dessa borrades för hand fram till dess att ett vattendrivet borrverk anlades vid 
Kvarntorp). Stockarna fogades samman till flera parallella vattenledningar vilka löpte i ett 

grävt dike, (även detta 
stensatt), fram till det nya 
vattenhjulet. Stockarna täcktes 
med näver och torv för att 
vattnet inte skulle frysa, men 
när det var riktigt kallt räckte 
inte detta till. Vattnet frös och 
orsakade driftsstopp. Kanalen 
kom på senare tid att kallas 
”fåfängans kanal” eftersom 
många då inte trodde på att 
systemet hade fungerat. 
Stockarna låg nämligen i 
uppförsbacke på en del ställen 
och kunskapen om 
höjdskillnaden mellan 
dammen och vattenhjulet hade 
fallit i glömska. Vattnet  

                   leddes genom pipstockarna  
Fig. 14.                                                                                          med hjälp av hävertprincipen.  
                                                                                                      Denna innebär, att ett böjt rör 
(i detta fall pipstockarna) kan med lufttryckets hjälp leda vattnet över ett hinder, om ingången 



 25

till röret ligger på en högre nivå än utgången. Med lufttryckets inverkan, strävar 
vattennivåerna vid in och utgången av röret, efter att nå samma nivå. 
 
Så småningom räckte inte heller detta system till för att klara länspumpningen av gruvan. 
1792 var den 124 m djup och beroende av, både minskad malmtillgång och ett otillräcklig 
pumpsystemet, lades verksamheten vid gruvan ner. Ett nytt försök att driva gruvan gjordes i 
mitten av 1800-talet då ett nytt schakt bröts och en ångmaskin på 30 hk installerades. Som jag 
nämnt tidigare var dessa första vedeldade ångmaskiner dyra i drift och dessutom var 
vattentillrinningen i gruvan så stor att inte heller ångmaskinen lyckades hålla, den nu 140 m 
djupa gruvan, fri från vatten. Gruvdriften pågick denna gång mellan 1845-1862.  
 

Fig. 15. Karta över gruvområdet väster om Åtvidaberg. 
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11.2 Tekniken vid Mormorsgruvan 
 
När driften lades ner vid Malmviksgruvan 1792 koncentrerades brytningen till 
Mormorsgruvan. Djupet i gruvan var då ca 50 m och fram till 1797 skedde uppfordringen av 
malm och vatten med hjälp av vindor som drevs av hästar och oxar. Precis som vid 
Malmviksgruvan ökade behovet av en effektivare pumpteknik med större kapacitet. Kanalen 
som byggts mellan Kvarntorp och Närstad togs åter i bruk och en vattenkonst uppfördes vid 
Närstad. Därifrån byggdes en 540 m lång stånggång fram till Mormorsgruvan. Denna 
förlängdes för att senare även förse Haggruvan med kraft från vattenkonsten i Närstad. 
 
1831 byggdes en ny typ av konst som bestod av två ovanpå varandra ställda hjul. Dessa var 

svåra att få i balans, men problemet löstes med att ett 
stort balanshjul i sten monterades vid konsten. När stora 
vattenådror sprängdes fram i gruvorna blev 
påfrestningarna extra stora på de avancerade tekniska 
konstruktionerna som skötte kraftöverföringen. Det 
krävdes ständig tillsyn och ständiga reparationer för att 
hålla detta känsliga system i gång. Slitaget var stort och 
vattenkonsten byttes ut med jämna mellanrum. När ett 
nytt vattenhjul uppfördes 1853 vid Närstad monterades 
samtidigt en ångmaskin vid gruvan. Detta för att 
komplettera och säkra driften. 1863 var det dags igen att 
ersätta den tio år gamla konsten. Det nya hjulet mätte 12 
m i diameter, vilket var det största hjulet som byggdes 
vid Närstad. Även pumpsystemet förnyades och de 
gamla sugpumparna ersattes med de mer effektiva 
tryckpumparna. 
 

   Fig. 16.  
 
1872 inträffade ett ras som förstörde den nedre delen av pumpanordningen. Gruvan var då 
407 m djup, men malmfyndigheterna hade minskat och bröts vid tillfället endast på botten av 
gruvan. Efter olyckan lades gruvdriften ner. Det fanns varken intresse eller ekonomiska motiv 
för att återuppta brytningen i gruvan.  
 
 

11.3 Tekniken vid Bersbo gruvor 
 
I mitten av 1700-talet återupptogs gruvbrytningen även i Bersbo. Den fortsatte ända fram till 
1902 då verksamheten upphörde på grund av dålig lönsamhet. Kopparpriset sjönk samtidigt 
som andra kopparproducenter gjorde entré på marknaden och ökade konkurrensen. Ett stort 
antal invånare blev arbetslösa och många sökte sig från orten. (Hellström m.fl. sid. 82) 
 
Förutsättningarna när det gäller energikällor var lite annorlunda i Bersbo jämfört med 
gruvområdet väster om Åtvidaberg. Det fanns inga lämpliga vattendrag som kunde erbjuda 
vattenkraft. I stället drevs uppfordringsanordningarna med hjälp av muskelkraft. Fördelen 
med denna teknik var att den var mer driftsäker än det komplicerade systemet kring 
vattenkraften. Nackdelen var att det var svårt att få ut så stor effekt att schakten kunde hållas 
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vattenfria. Ett stort antal oxar och hästar arbetade i skift vid flera vindor, både över och under 
jord. Eftersom vattenuppfordringen spelade en central roll inom bergshanteringen gällde det 
att hålla systemet fungerande. Alternativ drift var nödvändigt att utveckla för att kunna möta 
eventuella driftsstopp. I Berbo fanns även ett tramphjul som drevs av oxar. Detta användes 
periodvis när behovet av kraft av någon anledning ökade. Det kunde handla om driftstopp av 
det befintliga systemet, eller att vattentillrinningen i gruvan tillfälligt ökade. Ett annat 
intressant komplement till vindorna är den väderkvarn som uppfördes och användes som 
energikälla (tyvärr finns inte ytterligare information om denna). 
 
Ångmaskinen blev, när den introducerades på den svenska marknaden, ett lockande alternativ 
till muskelkraften. Vid Bersbo gruvor, vilka var i behov av en effektivare och modernare 
energikälla, gjordes ett försök att installera en ångmaskin 1801. Det var en s.k. ”Eld- och 
Luftmachin”. Denna första typ av ångmaskin var väldigt energikrävande och driftsäkerheten 
låg. Projektet misslyckades, men 1817 gjordes ett nytt försök till införandet av ångkraft. Det 
var en 15 hk stark ångmaskin, tillverkad av engelsmannen Samuel Owen, som uppfördes vid 
storgruvans schakt. Åtta år senare uppstod en brand i ångmaskinens skorsten. Taket antändes 
och delar av maskinen och linhjulen föll ner i gruvan. Ångmaskinen hade då varit i drift i åtta 
år. 1827 levererade Owen ännu en maskin. Den här gången med en kapacitet på 30 hk. Den 
användes fram till 1859 då den ersattes av två stycken 30 hk starka ångmaskiner. 
Produktionen av koppar hade stadigt ökat under 1800-talet första hälft och nya schakt 
öppnades under 1840-talet. Verksamheten vid Bersbo gruvor kunde öka mycket beroende på 
de investeringar som gjordes i ny teknik. Optimismen måste ha varit hög då nya projekt hela 
tiden avlöste varandra. 1859 byggdes ett maskinhus vid storgruvan, från vilket kraften 
överfördes via linor, till de andra schakten. Detta skedde genom en konstruktion, där linorna 
löpte runt stora hjul, som monterats på grova stolpar (s.k. pivåer). Genom att flytta linorna 
mellan hjulen kunde man lägga om driften till olika schakt. Stållinor hade börjat användas, 
men de var en relativt ny skapelse, som inte alltid höll måttet. De tvinnade sig och gick 
sönder. Tidigare hade kraftöverföringen skett genom en stånggång. Denna användes 
fortfarande när problem med linorna uppstod. 
 
Ett annat projekt under den här tiden var de planer på järnvägsbyggen som fanns. Gruvfälten 
norr och väster om Åtvidaberg skulle få en smidig transportförbindelse med centralorten. 
1854 beslöt riksdagen att bygga stambanor mellan de större städerna, men det var 
gruvnäringen som introducerade denna kommunikationsteknik i Sverige (Hult m.fl. sid.201). 
Kortare järnvägssträckor hade byggts i Bergslagen men Åtvidaberg var inte långt efter. 1857 
var förbindelsen mellan Bersbo och Åtvidaberg klar att användas. En smalspårig järnväg som 
trafikerades av två ångdrivna tåg. 
 
Från 1872, när produktionen i Mormorsgruvan upphört, koncentrerades brytningen helt till 
Bersbo. Som jag tidigare nämnt inträffade en kris på kopparmarknaden. Nya projekt inom 
energisektorn fanns och kanske tanken var, att elektrifieringen skulle effektivisera brytningen 
i Bersbo, så att verksamheten återigen blev lönsam. Möjligheter skulle öppnas för att bryta 
kopparmalm på större djup och genom provborrningar skulle kanske nya fyndigheter 
uppdagas.  
 
Framtidstron var stor och projektet med elektrifieringen av gruvdriften i Bersbo sattes i 
verket. Meningen var att de tänkta generatorerna skulle drivas av ett par turbiner. Problemet i 
Bersbo var att vattenfall saknades, men tack vare att trefas växelström introducerades, kunde 
transportfrågan av elen lösas. Detta öppnade nya möjligheter för teknikutvecklingen i Bersbo. 
Planer på att utnyttja fallen i Forsaström som energikälla fanns redan i början på 1880-talet 



 28

(Adelswärd, En historia om forskraft, sid. 22). Avståndet dit var 16 km. År 1900 började 
kraftanläggningen att byggas. En damm anlades för att kunna reglera vattenföringen. Vidare 
grävdes en 375m lång kanal, vilken ledde vattnet till ett 125 m långt rör (diameter 1,70 m). 
Slutligen byggdes ett maskinhus där fyra turbiner, två mindre och två större kopplades till två 
generatorer. Fallet var 20 m och hade en styrka på 600 hk. Bersbo skulle förses med 250 hk 
och 175 hk skulle överföras till Åtvidaberg och de industrier som fanns där. 1901 togs 
anläggningen i bruk 
 
I Bersbo skedde en modernisering av hela gruvhanteringen. För att kunna ta emot och 
transformera ner elströmmen byggdes ett transformatorhus. Även ett nytt skrädhus (här 
skedde sovring av malmen) uppfördes, där bl.a. tre stycken motorer installerades om 10, 32 
och 106 hk. Dessa nyttjades till belysning, malmkrossning, vatten och malmuppfordring. Ett 
nytt elektriskt gruvspel byggdes vilket drevs av en 70 hk stark elmotor och de nu nya 
gruvborrarna drevs av en elektrisk kompressor. 
 
 

12 Epilog 
 
Att göra gruvdriften och kopparproduktionen lönsam var målet med de stora projekt som 
genomfördes. Detta blev drivkraften för den tekniska utvecklingen som skedde inom 
gruvnäringen. Stora resurser satsades vilka inte alltid gav någon utdelning. Bakslagen var 
många och det är inte utan att jag förundras över hur framtidstron ändå har kunnat lysa 
igenom i de nya projekt som hela tiden aktualiserats. Den positiva synen och nästan övertron 
på ny teknik räckte ändå inte till att vända den neråtgående trenden inom gruvhanteringen i 
Åtvidaberg. Koppartillgången minskade och trots att stora resurser satsades på att finna nya 
fyndigheter, tvingades gruvdriften till nedläggning 1909. 
 
Elektrifieringen var ett projekt som tagit tio år att genomföra. Det är lätt att tro att alla dessa 
resurser som satsades skulle varit bortkastade. Nu, med facit i hand, kan vi i stället se vilka 
möjligheter de skapade för Åtvidabergs fortsatta utveckling. Tillgången till energi 
möjliggjorde övergången till industriell tillverkning och skapade därmed en ny språngbräda 
till ett nytt slags samhälle. 
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13 Didaktisk del 
 
 

13.1 Syfte 
 
 
Den didaktiska delen har till syfte att ge förslag på hur arbetet om teknikhistoria kan användas 
i SO-undervisningen på högstadiet. Från slutet av 1500-talet till början av 1700-talet skedde 
en teknisk utveckling inom de näringar som var föremål för statens intresse (Hult m.fl. sid. 
42). Framför allt skogsbruket, bergsbruket och metallindustrin genomgick en teknisk 
utveckling, mycket beroende på att Sverige tog till vara på kunskap som redan fanns i andra 
länder. Bättre arbetsmetoder och mer utvecklade produkter kunde ge riket en större inkomst 
vilket behövdes för att bl.a. finansiera de krig som fördes under den här tiden. Genom att 
studera hur brukssamhället och tekniken inom bergshanteringen utvecklades kan vi lära oss 
mycket om vilka drivkrafter som legat bakom samhällsutvecklingen. Tanken är att detta skall 
öka förståelsen för det samhälle vi lever i idag, men även väcka tankar om framtiden, genom 
att lära sig att se historia som orsak och verkan av ett skeende från dåtid, till nutid och 
framtid.  
 
Jag önskar också att undervisningen skall ske integrerat med andra ämnen. Genom att lära 
eleverna att se på ett problem från olika infallsvinklar ökar vi deras förståelse för händelser 
och skeende i historien. Detta gäller inte bara dåtid utan ökade kunskaper ger också en annan 
mer nyanserad tolkning av nutiden. Samtidigt skapar integreringen större möjligheter till 
individualisering. Det blir lättare att anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar. Är 
vi fler lärare som samarbetar i ämnesområde kan eleven själv välja vilket ämne som han eller 
hon vill lägga tyngdpunkten på. Arbetssättet kan också varieras. Därför vill jag, som stöd för 
detta, trycka på några riktlinjer som Lpo 94 ger läraren i grundskolan. Där står bl.a. att läraren 
ska: 
 

• utgå fr ån varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande. 

• Samverka med andra lärare för att nå utbildningsmålen och 
• Organisera och genomföra arbetet så att eleven  

- får möjlighet till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och 
- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 

              (Lpo 94, sid. 12) 
 
 

13.2 Inledning av arbetsomr ådet 
 
Min tanke är att undervisningen ska ske i form av ett tema som sträcker sig över en längre tid. 
Jag har studerat olika kursplaner för högstadiet och fann att det skulle vara lämpligt att lägga 
temat i årskurs åtta. Årskurs sju ägnas i stor utsträckning till att studera historieutvecklingen 
fram till stormaktstiden, vilket kan ge en bra förförståelse till tiden då teknikutvecklingen 
inom bergsbruket börjar utvecklas. Årskurs nio ägnas mer år 1900-talet och då kan kunskaper 
om industrialiseringen och teknikutvecklingen vara bra att ha som referens. 
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Jag har några punkter som jag tycker det är viktigt att tänka på vid planeringen av temat. 
 

1. Jag vill väcka ett intresse för teknikutvecklingen som en drivande faktor 
i historien. 

2. Jag vill även ge alla eleverna en gemensam baskunskap och sedan 
individualisera fördjupningsområdena. 

3. Jag vill integrera undervisningen med andra ämnen. 
4. Jag vill ge kunskap om dåtid, nutid och framtid. 

 
Temat kan delas in i olika delar: 
 

1. Bakgrundsfaktorer för bergsbrukets utveckling. 
2. Brukssamhällets framväxt. 
3. Teknikutvecklingen inom bergsbruket. 
4. Hur påverkade dessa samhällsutvecklingen? 
5. Hur löser vi energifrågan idag och hur ser energibehoven ut? 

 
Med teknikutveckling menar jag här energitekniska innovationer, men arbetet kan centreras 
kring andra tekniska system inom bergsbruket. 
 
För att eleverna ska känna delaktighet och bli engagerade i arbetet är det viktigt att läraren 
tillsammans med eleverna kan komma fram till vad som kan vara intressant att veta om 
gruvdriftens tekniska utveckling m.m. Samtidigt måste en diskussion föras om vad som är 
relevant kunskap. Det är också viktigt att tänka på  att anpassa kraven efter elevens förmåga så 
att inte uppgifterna blir han/henne övermäktiga. Att arbeta med ett tema innebär, som jag 
tidigare nämnt, att det finns stora möjligheter till individanpassning. 
 
Den frågan jag ställer mig då är: hur ska jag väcka ett intresse för studier av detta slag? Här 
fann jag olika vägar att gå beroende på vilket material som finns tillgängligt. Har 
gruvbrytning förekommit på orten kan ett studiebesök i en gruva, eller på ett gruvmuseum, 
vara lämpligt. Det kan även finnas gamla vattenhjul, kanaler, dammar o.s.v. som kan besökas. 
Som förberedelse till studiebesöket kan en diskussion föras i mindre grupper utifrån de 
punkter jag skrev under temats olika delar.  
 

1. Varför tror ni att bergsbruket började drivas i större skala? 
2. Hur tror ni att ett brukssamhälle växte fram? (Social struktur o.s.v.). 
3. Vilka drivkällor tror ni användes vid en gruva? Vad behövdes dessa till? 

 
Det är viktigt att eleverna från början blir aktiva och genom diskussioner skapar ett underlag 
för fortsatta frågeställningar. 
 
Ett alternativ till inledning kan vara att läsa ur Bertil Göranssons bok, Inte bara gruvor (bilaga 
1). Texten beskriver hur en man kommer till Åtvids socken och finner en kopparåder på ett 
berg. Både tekniska och socialt strukturella frågor berörs i berättelsen. Syftet är att försöka få 
eleverna att tänka sig in i hur verkligheten såg ut. Vilka problem dåtidens människor stod 
inför. Med berättelsen som utgångspunkt kan eleverna sedan träffas i mindre grupper och 
inledningsvis diskutera frågor som t.ex.  
 

• Hur bar man sig år för att bryta malmen? 
• Kunde detta göras hur som helst, vem ägde marken? 



 31

Fortsättningsvis diskuterar eleverna de övriga frågorna jag tidigare nämnt. Som underlag till 
diskussionen kan också bilder användas. (Bilaga 3-9). Tanken är att dessa skall leda fram till 
nya frågor som eleverna kan tänkas vilja arbeta med. 
 
Efter diskussionen och eventuella studiebesök samlas klassen för att tillsammans komma fram 
till ett antal övergripande rubriker. Det är svårt att säga hur dessa kommer att se ut, men de 
kan t.ex. handla om: 
 

• Vilka drivkrafter låg bakom teknikutvecklingen? Detta kan belysas ur 
olika perspektiv, både ett nationellt och ett rent produktionsfunktionellt 
perspektiv. 

 
• Hur såg teknikutvecklingen ut inom de olika energikällorna? Denna 

punkt kan delas upp på flera grupper eftersom både vattenkraft, 
vindkraft, muskelkraft, ångkraft och elektrifiering skall behandlas. 

 
• Hur påverkade gruvnäringen samhällsuppbyggnaden? Vilken betydelse 

hade teknikutvecklingen för andra näringar i samhället? Både lokalt och 
nationellt. 

 
Det kan bli runt sex – sju stycken grupper. Det är ganska många, men samtidigt är det 
önskvärt att grupperna inte blir för stora. Tre till fyra stycken elever i varje grupp är lagom.  
 
 

13.3 Integrering med andra ämnen 
 
När de övergripande rubrikerna är klara förs diskussionen vidare med eleverna. Vilka andra 
ämnen än SO-ämnena kan hjälpa oss att få svar på våra frågeställningar? Detta förutsätter att 
berörda lärare är väl förberedda på och delaktiga i planeringen av temaarbetet. Säkert kommer 
förslag på många ämnen från eleverna t.ex.: 
 

• Matematik som kan bidra med beräkningar av olika slag. Det kan röra sig om 
avståndsberäkningar men även dimensioner på vattenhjul, turbiner eller eventuellt 
beräkningar av skalor, om modeller ska byggas. 

 
• Slöjd är ett viktigt ämne eftersom modellbygge kan bli aktuellt. Många elever lär sig 

bäst genom att arbeta praktiskt med ett problem. De teoretiska kunskaperna kan bättre 
förstås och motivationen för att lära sig ökar. 

 
• Bildämnet kan hjälpa till med fotografering, modeller och skisser om sådana behövs. 

Även detta ämne ger möjlighet till att kombinera praktiskt arbete med teoretiska 
studier. Vid redovisningen blir ofta bildframställningen ett viktigt inslag.  

 
• Svenska är alltid ett aktuellt ämne då det gäller dokumentering och bearbetning av 

texter. Det är ett viktigt ämne som bör läggas som ett återkommande inslag under hela 
arbetets gång. Alla eleverna skall ha dessa lektioner medan kanske de övriga ämnena 
väljs mer individuellt. 
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• Fysiken kan ge tekniska och fysikaliska kunskaper. Här kan formler kopplas till 
verkligheten. Jag tänker då på studier av hur arbete omvandlas till energi och den 
uppnådda effekten av detta. Jämförelser mellan olika energikällor och studier av 
verkningsgraden i olika moment. 

 
• Ämnet biologi kan t.ex. förklara hydrologiska förhållanden (vatten är ju ett ständigt 

återkommande dilemma inom gruvhanteringen). Det kan bli aktuellt att dokumentera 
olika vattensystem och konsekvenser av utnyttjandet av dessa. Vad händer t.ex. med 
det vatten som pumpas upp ur gruvorna? 

 
• I ämnet kemi kan olika metaller jämföras, dels utifrån rent kemiska aspekter men även 

ur ett ekonomiskt internationellt intresse.  
 
De berörda lärarna görs delaktiga i frågeställningarna och får sedan ge sin syn på vad som är 
relevant att studera. Tillsammans med eleverna förs diskussionen vidare. 
 
 

13.4 Den fortsatta arbetsg ången 
 
Som jag tidigare nämnt är det kanske lämpligt att arbeta i små grupper där tre till fyra elever 
tillsammans ansvarar för ett område. För att alla elever ska få en gemensam kunskapsgrund är 
tanken att berörda lärare ger dem relevanta baskunskaper inom varje område. Vad som är 
relevant måste diskuteras i lärarlaget. Tanken är att kunskapen ska ge en övergripande, 
sammanhållen bild av temat där eleverna sedan lätt kan se sitt arbete som en länk i hela 
processen. Val av område att fördjupa sig i sker efter att eleverna fått baskunskapen.  
 
Önskvärt är att varje grupp knyts till en lärare vilken fungerar som handledare. Berörda lärare 
måste hjälpa eleverna att hitta lämpligt material att studera. Det är lätt att tiden annars rinner 
iväg och att intresset svalnar då eleverna inte hittar information som känns meningsfull. Den 
källförteckning jag bifogar detta arbete innehåller många bra, lättlästa böcker som kan 
användas. Att stödja eleverna på detta sätt får inte utesluta att eleverna själva tar initiativ och 
ansvar för studierna. En hjälp på vägen kan vara att upprätta en tidsplan. Är många lärare 
involverade i temaarbetet är det också lättare att stödja och följa upp studierna under arbetets 
gång. Här finns också möjlighet för varje elev att arbeta utifrån sina förutsättningar och 
intressen. Olika inlärningsstilar kan beaktas genom att arbeta både praktiskt med modellbygge 
och teoretiskt med fördjupade litterära studier. Inlärningsmetoderna kan vara många och här 
kan en anpassning göras till den metod som bäst passar den enskilda eleven. Jag ser heller 
inget hinder i att elever inom gruppen arbetar med olika metoder 
 
 

13.5 Redovisning 
 
Redovisningen kan tänkas ske på olika sätt. Även här vill jag föra en diskussion med eleverna 
om vad som är lämpligast när det gäller just deras arbete. Det kan bli aktuellt med en 
rundvandring om det finns möjlighet och underlag i hembygden. Det behöver inte vara så att 
det måste finnas en gruvmiljö i den ort där skolan ligger som arbetar med detta tema. Olika 
energikällor finns representerade i alla historiska miljöer och gruvsamhällets historia kan 
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relateras till ett samhälle som inte har samma historiska bakgrund. Här kan motsatserna i 
stället lyftas fram. Detta kan ge ett större perspektiv och tyngd åt arbetet. 
 
Modellbyggen kan visas och demonstreras i både i ute- och innemiljö. Bildcollage, texthäften, 
redovisning inför föräldrar och syskon, undervisning i lägre klasser, som eleverna själva 
håller i, kan också vara intressant att pröva.  
 
Jag skulle vilja att det blir en samordning av redovisningarna. Alla arbetar med samma tema 
och skulle även kunna redovisa tillsammans. En från varje grupp skulle kunna träffas och 
organisera redovisningsformerna. Det kan också tänkas att klassen gör en utställning 
tillsammans som innehåller olika moment. Här är alternativen så många att jag endast ger 
förslag på olika alternativ. 
 
Avslutningsvis vill jag att eleverna tillsammans diskuterar och studerar den sista punkten i 
temat:  
 

• Hur löser vi energifrågan idag och hur ser energibehoven ut? 
 
Här kan dagens industri, utvecklingsmöjligheter och energibehov beröras. Dagstidningar och 
facklitteratur kan vara en bra källa för diskussioner. Varför inte bjuda in kommunalpolitiker 
och ha en frågestund om den framtida utvecklingen i den kommun skolan ligger. Med detta 
vill jag avsluta temat och hoppas att eleverna fått fördjupade kunskaper om 
teknikutvecklingen och faktorer som påverkat den. Men även att de fått en känsla av att 
historia inte består av fristående företeelser, utan att det rör sig om en process genom tiden, 
från dåtid till nutid och framtid. 
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Figurregister 
 
 
 Fig. 1 är från boken Muskelkraft, Vattenkraft och vindkraft sid. 7.  sid. 8 
 
 Fig. 2 är en teckning av Bertil Göransson. Ur boken Gruvpromenaden, sid. 83. sid. 9 
 
 Fig. 3 är från Teknikhistoria, sid. 139.    sid. 10 
 
 Fig. 4 är från Teknikhistoria, sid. 195.    sid 10 
 
 Fig.5 är en teckning av Bertil Göransson. Ur boken Gruvpromenaden, sid. 23. sid. 12 
 
 Fig. 6 är en teckning av Bertil Göransson. Ur boken Gruvpromenaden, sid. 24. sid. 12 
 
 Fig. 7 är från Den kupade Handen, sid. 119.   sid. 13 
 
 Fig. 8 är ur Ångmaskiner, ångpannor, ångturbiner och gasturbiner, sid. 2. sid. 14 
 
 Fig. 9 är från svensk Teknikhistoria, sid. 286.   sid. 16 
 
Fig. 10 Karta över Åtvidabergs geografiska läge. Schönborg.  sid. 18 
 
Fig. 11 Karta över Åtvidabergs omgivning. Schönborg.  sid. 18 
 
Fig. 12 Tabell över volymen bruten malm 1869-1902. Åtvidabergs förenade industrier med 
föregångare, sid. 16.     sid. 21 
 
Fig.13 Karta över gruvfälten runt Åtvidaberg. Schönborg  sid. 23 
 
Fig. 14 är ur Gruvpromenaden sid. 45.    sid. 24 
 
Fig. 15 Karta från boken Inte bara gruvor, sid. 78-79.   sid. 25 
 
Fig. 16 Foto. Ur boken Inte bara gruvor, sid. 73   sid. 26 
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Bilaga 1 
 
Källa: SOU 1924 : 46 – 47, sid. 13. 
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Bilaga 2 
 
FÖRSLAG PÅ INLEDANDE TEXT 
 
Texten är tagen ur Bertil Göranssons bok Inte bara gruvor, sid. 6 – 9. 
 
För så där 800 år sedan kom en man vandrande genom skogarna. Vägen han följde var egentligen bara 
en ridstig, men här öppnade sig trakten något så att det blev lättare att urskilja var han gick. Kvällen 
var sen och mörka moln täckte den annars så ljusa sommarhimlen. Nu syntes några blixtar borta vid 
skogsranden. Det drog ihop sig till åskväder. 
 
Men skymtade det inte ett ljus där framme vid ån? Vandraren drog sig försiktigt däråt. Kanske kunde 
han få husly där om folket var vänligt sinnade. Lite mat skulle inte vara ur vägen, näverkonten var i 
det närmaste tom. den senaste bonden han stannat till hos och hjälpt med höstskörden hade snålat med 
brödbitarna. Vågade hansig fram? Skulle han bli bortjagad med spjut och yxa? Men vädret och 
hungern bestämde. Den låga dörren öppnades vid hans försiktiga knackning. När mannen där inne såg 
att han var ensam blev han insläppt. Som sig bör stannade han vid dörren tills han blev tillfrågad vad 
han var för en, som kom så här i kvällningen. Han nämnde då att han var från Tiskasjöberg. Där hade 
han slagit en svår gruvfogde på truten. För att slippa stock och spö hade han stuckit iväg ner genom 
landet, där ingen skulle känna igen honom. Något bra och säkert ställe hade han inte funnit där han 
vågat stanna. Kunde han nu få tak över huvudet för natten så skulle han väl sedan fortsätta sin 
vandring. 
 
-Kom fram och sätt dig, du lär vara trött tycks det, menade bonden. Någon mat har väl mor kvar sedan 
aftonvarden om det skulle smaka. Det tackade han inte nej till utan lät sig väl smaka av fårkött och 
rovmos. En liten skvätt öl blev det också. Nyfikna ögon iakttog honom från stugans skumma hörn. Där 
fanns ett par yngre män, några kvinnor och barn. Bonden fick nu veta att han hette Sven Ers och var 
tjugosex vintrar. Bonden ville veta mera, men nu tilltog ovädret och blixtarna avlöste varandra. Det 
mumlades i hörnen. Bara inte skogen brinner. Som om vädrets makter hört så detta kom en våldsam 
skräll. Kvinnfolket borta i hörnet skrek av rädsla. Bonden sprang ut för att se hur det stod till och det 
dröjde inte lång stund innan han ropar – det brinner uppe på berget. Vi måste dit och släcka! Manfolk 
får var sin yxa med sig om några träd måsta fällas. Framkomna visar det sig att det bara är en tall som 
är splittrad och brinner. Brann gjorde det också i ris och ljung. Man högg några ruskor och höll elden 
på plats. När så elden lugnat ner sig tyckte bonden att någon borde stanna och vakta. Sven och en av 
drängarna stannade då kvar. Inte blev det mycket sagt under timmarna på berget. Ett underligt målföre 
han hade vandraren. Och så gick han omkring och vädrade som en hund som tappat slaget efter en 
hare. När det ljusnat började han leta bland bränderna och såg hemlighetsfull ut. – Nu går vi hem det 
brinner inte mer, tyckte han. Efter det tidiga morgonmålet gick drängarna ut till dagens arbete. Sven 
höll bonden kvar med yttrandet – det finns rikedomar uppe på berget. Där finns en bred rand av 
koppar. Den måste du ta vara på. Bonden blev helt förskräckt. - Inte kan vi ge oss på berget. Det är 
inte så svårt sa Sven. Allt ligger ju i dagen. Som du hörde har jag varit gruvdräng och jag kan det där. 
Men vi måste vara flera om det. Både att bryta malm och bygga en hytta nere vid ån.  
 
Upptäckten av gruvan gick som en löpeld genom bygden. Kanske var det den gruvan som senare blev 
kallad Mormor. Snart brann eldar på många berg i sökandet efter kopparn. Nu ville alla vara med och 
få del av denna rikedom. Men var det inte farligt att förtörna bergets makter? Att med eld fördärva 
deras berg. Snikenheten tog nog snart över, när koppar flödade ur grannens hytta. Den som funnit en 
mäktig åder han vaktade nog som draken Favner över sin skatt. Men det dröjde nog inte så länge 
innanryktet om bergets rikedom spred sig till dem som hade makten. Då kom fogden och såg till att 
kungen fick sin del. Många stormän erhöll gruvor och hyttor – ja hela socknar – i förläning. Fogdarna 
som drog omkring i landet med sin väpnade skar, var mäktiga herrar som oftast överträffade sina 
befogenheter. Ve den som inte kunde göra rätt för sig när fogden kom. Ibland hjälpte nog inte ens det. 
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Bilaga 3 
 
Bilden är hämtad från boken Åtvidabergs Historia, skriven av Sven Hellström m.fl. Sid.126. 
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Bilaga 4’ 

 
Bilden är från boken Teknikhistoria skriven av Staffan Hansson, sid. 261. 
 
Gruva från tiden omkring 1700-talet. På bilden syns bl.a. två uppfordringsverk: en vinsch som 
hissar upp en malmbytta och ett spel drivet av hästar. 
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Bilaga 5 
 
Bilden är hämtad ur Bosse Sundins bok, Den Kupade Handen sid. 150. 
 
Vattenuppfordring med hjälp av lädersäckar och två vattenhjul som kan regleras och rotera åt 
olika håll. Agricola 1556. 
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Bilaga 6 
 
Bilden är hämtad från Tekniska Museets faktahäfte, Gruvan sid.8. 
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Bilaga 7 
 
Bilden är hämtad från boken Svensk Teknikhistoria skriven av bl.a. Jan Hult. Sid. 151. 
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Bilaga 8 
 
Bilden är hämtad från Bertil Göranssons bok Gruvpromenaden sid. 38. 
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Bilaga 9 
 
Bilden är hämtad från Bosse Sundins bok, Den Kupade Handen, sid.101.  
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Bilaga 10 
 
Bilden är hämtad från boken Den Kupade Handen, skriven av Bosse Sundin. Sid. 155. 
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