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FLOTTBROAR ÖVER DALÄLVEN
Av Rudolf Kolm

Dalälven har sin upprinnelse längst uppe i fjällen invid norska
gränsen och genomlöper därifrån Dalarna, en del av Västmanland, Gästrikland och Uppland, tills den i Älvkarleby socken faller
ut i Östersjön. Älven har en längd av cirka 560 km och är en av
landets största. Två gånger årligen förekommer högvatten i älven,
dels under våren, dels längre fram på året i samband med snösmältningen i fjällen, vid vilket senare tillfälle vattnet ofta stiger
högre än under våren.
Dalälven kröker och slingrar sig starkt under sitt lopp, särskilt
inom Skedvi, Husby, Hedemora och Folkärna socknar. Genom
dessa socknar framgingo i äldre tider de stora färdvägarna för
den omfattande tillförseln av behovsvaror till koppar- och järnbergslagen samt övriga dalaorter från Stockholm, Västerås och
flera städer samt slättbygden och spannmålsorterna i Västmanland
och Uppland. Transporterna framfördes över Dalälven på åtskilliga släden, särskilt vid Uppbo, Husby, Grädö, Avesta och
Brunnhäck. De på dessa platser befintliga broarna passerades sålunda årligen i båda riktningarna av, förutom resanden, många
tusen fordon, vilka på väg mot bergslagen och övriga dalaorter
voro lastade med ovannämnda behovsvaror och på väg därifrån
med koppar, järn och andra bergslagsprodukter.
De i äldre tider vanliga broarna med brokar och långstockar
samt brovirke till övergård kunde icke byggas på dessa ställen
ulan stora kostnader, svårigheter och risker. P r å m a r och färjor
kunde ej heller lämpligen brukas till följd av den stora strömhaslighelen i älven. Med hänsyn till den stora mängd resanden
och fordon, som skulle passera älven på dessa ställen, voro pråmar
och färjor ej heller tillräckliga. Alltsedan äldsla tider —• enligt
vad som uppgives ända från första hälften av 1600-talet — hade
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man använt sig av flottbroar, vilka byggdes på nedan beskrivet
sålt.
Abraham Hiilphers gjorde under år 1757 en resa i Dalarna. I
sin dagbok över resan omnämner Hiilphers följande flottbroar:
över Dalälven vid Brunnbäck, Avesta och Grådö; över österdalälven vid Djurås, Ähls kyrka och Norets gästgivaregård vid Mora;
över Västerdalälven vid Malungs kyrka, Björbo och Flöda kyrka;
samt över Vanan (Vansbron kallad) strax uppströms om inflödet i
Västerdalälven. I dagboken är vidare omnämnd flottbron över
Dalälven vid Husby kyrka, vilken såsom av det efterföljande kommer att framgå, hade en annan konstruktion än den för dåtida
flottbroar vanliga.
Den konstruktiva utformningen av flottbroarna vid Brunnbäck,
Avesta och Grådö är närmare beskriven i en i Kungl. Vetenskaps
Akademiens handlingar för år 1743 (sid. 13—25) intagen berättelse av assessor Göran Wallerius i Kongl. Bärgs-Collegio, varav
bland annat följande inhämtats.
Tvärs över älven nedsänktes på botten stenkistor i tvenne rader
10 å 15 alnar ifrån varandra. I kistorna fästes "vasar" (inbördes
hopfäslade trästockar) eller stockar av grovt virke, stora som medelmåttiga mastträn, s. k. utliggarc, vilka lågo mot stommen i 30,
40, 50 å 60 graders lutning, allt efter vid broslället rådande vattenstånd och vattendjup. Vid utliggarna fästes medelst grova järnkedjor långslockar utefter brons hela längd. På långstockarna
upplades sedan brobanekonslruktionen, vilken således hängde eller
vilade på de lutande utliggarna, vilka höllos uppe av det tryck,
som det framrinnande vattnet i älven utövade på dem. Fig. 1 visar
en schematisk tvärsektion av en så anordnad flottbro. Byggnadssällel hade använts i många år. På sådana ställen, där älvbolten
var jämn och låg på samma djup över hela älvfåran, så att stenkistorna kunde läggas på samma djup och utliggarna göras lika
länga, hade de på detta sätt byggda broarna visat sig fungera tillfredsställande. Men älvens botten var sällan jämn och låg ej heller på samma djup över hela älvfåran, varjämte älven vanligen
var djupare i mitten och grundare inåt båda stränderna. Till följd
härav kommo vissa stenkistor att ligga djupare än de andra och
utliggarna måsle göras olika långa. Vid högflod, då vattnet steg
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mer och mer i höjden, lyftes och restes utliggarna olika och kunde
icke hålla sina ursprungliga inbördes lägen och kommo därigenom
alt spänna mot varandra. Vid mycket högt vattenstånd kommo
som följd härav skarvförbanden i bron att bändas, brytas, vridas
och slitas sönder, då vissa utliggare vid sådana tillfällen blevo för
långa och vissa för korta. De utliggare, som buro mest, brusto
först och sedan övriga efter hand, då alla utliggarna icke på en
gång kunde göra tjänst. Vid mycket starka högfloder hände det
ibland, att utliggarna av vattnets tryck välvdes över åt andra
sidan och därigenom kommo att ligga med strömmen i stället för
mot densamma, varvid bron förstördes. Vid ovanligt starka högfloder under åren 1727 och 1728 blevo fyra flottbroar, därav en
så gott som ny och de andra av tämligen god beskaffenhet, sönderbrutna och bortskurna.
Ovan påtalade ölägenheter med de hitintills byggda flottbroarna
föranledde Christoffer Polhem, som vid denna tid hade sin hemvist på Stjernsunds Manufakturaverk i Husby socken, att föreslå
en helt ny konstruktion för dessa broar. Den nya konstruktionen
kom först till användning vid byggandet av den nya bron över
Dalälven vid Husby kyrka.
Brons konstruktion framgår närmare av fig. 2. I stället för de
många stenkistorna och utliggarna under vatten utmed brons
hela längd byggdes strax uppströms om bron två stenkistor A,
en på vardera stranden. Brokonstruktionen förankrades i stenkistorna medelst av trästockar sammansatta dragstag BBB, vilka
invid stränderna voro fastade i brokonstruktionen med starka
järnlänkar. För att brokonstruktionen icke skulle böjas ut och
brytas sönder till följd av det starka vattentryck, som påverkade
densamma, utfördes de båda huvudbärarna CCC och DDD som
bågar av två inbördes förbundna stockrader, varvid den ena
stockradens skarvar lågo mitt emellan skarvarna i den andra
stockraden. Bågarna sammanbundos med intappade och i ändarna starkt kilformade tvärstockar EEE, vilka lågo parallellt
med varandra utefter brons hela längd. På tvärstockarna utlades
brobanekonstruktionen F.
De av stockar sammansatta bågarna CCC och DDD voro formade som parabellinjer, beträffande vilka Polhem i Akademiens
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Fig. 1. Flottbro med stenkistor och s. k. utliggare. Schematisk tvärsektion.
— Flojlbrucke mit Steinverankerungen und sog. Auslegern. Schematischer
Querschnitt.

handlingar för år 1742 (sid. 118) visat, hur de praktiskt och på
enklaste sätt kunde utstakas vid byggandet av en bro. Till följd
av att bågarna utfördes med parabolisk krökning, kunde de icke
rubbas eller ändras i sina lägen av det påträngande vattnet och
strömtrycket. Den nedströms belägna bågen hade sålunda redan
från början den form, som strömmen efter hand skulle ha givit
den, om bågen varit fästad i båda ändarna och nedströms funnits
erforderligt spelrum för bågens utböjning, på liknande sätt som
kedjans tyngd och längd formade kedjelinjen. Bågen kunde sålunda icke brista på annat sätt än genom att stockarna i densamma drogos av, vartill fordrades en nästan oändligt stor kraft. Vad
åter beträffade den uppströms belägna bågen CCC åverkades
den av strömmen med lika stort tryck på hela längden. Bågen
torde för den skull icke ha kunnat brytas på annat sätt än att
stockarna skulle skjuta in i varandra, vilket icke kunde ske, då
de voro inbördes förbundna på sätt ovan sagts och av ritningen
framgick.
Den av Polhem tillämpade konstruktionen för bron vid Husby
visade sig så förmånlig, att den kom till användning för flera
andra flottbroar över Dalälven, däribland flottbron över Dalälven
vid Uppbo, enligt vad som uppgives i Vetenskapsakademiens
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handlingar för år 1742 (sid. 118). Kostnaden för en enligt Polhems
konstruktion utförd bro var väsentligt lägre än för en bro med
stenkistor och utliggare, för vilken senare fordrades betydande
mängder virke, som på alla orter var svårt att anskaffa. Vid
Polhems konstruktion åtgick ringa järn, då sammanbindningarna
mestadels utfördes med allenast trävirke, som lättare flöt på vattnet. Det var jämväl betydligt enklare att vid behov reparera de
stenkistor, som stodo på torra landet än de, som helt och hållet
lågo djupt under vattenytan. När en stenkista blev skadad eller
utliggaren lossnade från densamma, visade det sig städse förmånligare att tillverka en ny stenkista än att reparera den gamla. Medan en bro utförd med stenkistor och utliggare enligt det tidigare
använda byggnadssättet böjde sig undan och sänkte sig för varje
tungt lass, så att hjulen fingo gå i vatten, förblev Polhems bro
styv och rak utan någon nedsjunkning. Härav följde, alt bron och
brostockarna merendels höllo sig torra och följaktligen icke bulnade eller blevo tunga av vatten. Om än med tiden det grova
trävirket, som uppbar bron, skulle börja sjunka, så kunde detla
lätt avhjälpas genom att under bron lägga nytt trävirke, som allenast uppbar det gamla virket. Det nyinlagda virket kunde senare
vid behov ersättas med nytt virke. Härigenom avsåg man att
trygga brons bestånd, särskilt som det av erfarenhet var bekant,
att furuvirke icke ruttnade i vatten på ganska lång tid, ja icke
på hundrade är, då eljest städer, hus och andra stora byggnader,
som stodo på pålar, icke skulle ha kunnat bliva bestående under
så långa tider, som erfarenheten visat vara möjligt.
I Vetenskapsakademiens handlingar för år 1742 är intagen en
av Polhem författad skrift benämnd "Anmärkningar om krokuga
Liniers tjenst i Mechaniquen" (sid. 114—123). I skriften omnämnas vissa byggnadskonstruktioner, för vilka krokiga linjer kunna
komma till användning.
I skriften framhålles bland annat, att om man vill göra en flat
bro över en älv utan pålar och utliggare som över Dalälven vid
Falun, delta kan låta sig göra med användande av ett par spännband med parabolisk form, vilka hålla bron rak, så att hon icke
kröker sig och ej heller lätt stjälper om i vattnet. Sådana broar
voro byggda över Dalälven vid Uppbo och Husby och hade be34
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Fig. 2. Förslag till flottbro över Dalälven vid Husby av Christoffer Polhem
enligt cn i Kungl. Vetenskaps Akademiens handlingar för dr 1743 intagen
ritning. — Vorschlag einer Flofibrucke iiber den Dalälv bei Husby von
Christoffer Polhem nach einer bei den Akten der Kungl. Vetenskaps Akademi
zum J a h r 1743 liegcnden Zeichnung.

funnits ändamålsenliga. En modell av en sådan bro var ingiven
till Kungl. Bergs-Collegio. De båda parabellinjerna, efter vilka
spännbanden skulle formas, uppritades vintertid på isen vid broplatsen, och detaljerade anvisningar lämnades om hur uppritningen skulle tillgå.
Av skriften inhämtas vidare följande. Om älven är mycket bred
såsom vid Älvkarleby, måste bron i sig själv vara parallell, men
löpa i krok eller bukt mot strömmen, så att styrkan blir beroende
på avslitningen av stockarna, vilka äro otroligt starka. En sådan
bro, som flyter på en ström, har den fördelen, att den aldrig kan
sjunka, hur vattendränkt virket än blir, om den förses med sneda
mot vattnet satta bräder liksom bröstet på en bred pråm, ty därigenom lyfles och uppehälles bron ständigt av det strömmande
vattnet. För broar på lugnt vatten kan anordningen icke användas. Dessa måste därför med tiden sjunka, så framt icke trävirket
efter hand utbytes.
Polhems konstruktion kom även till användning för flottbron
över Dalälven vid Grådö, enligt vad som framgår av en i tidskriften "Vågmästaren" häfte nr 5/1958 intagen artikel benämnd
"Beså i Sverige för 150 är sen". I artikeln beskrives en resa, som
den tyske friherren Karl Theodor Maria Hubert von HallbergBroich gjorde i Sverige under år 1817. I anteckningarna om resan
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Fig. 3. Ritning till flottbro över Dalälven vid Wik NO Hedemora. Sammanställning, elevation och plan. — Zeichnung einer Flojibräcke uber den Dalälv
bei Wlk, nordöstl. von Hedemora. Zusammenstellung, Aufriss und Grundriss.

omnämnes den långa av Christopher Polhem konstruerade flottbron över Dalälven vid Grådö, vilken väckte den resande friherrens
stora beundran. Då ifrågavarande bro vid Hiilphers resa år 1757
var utförd med på älvbottnen nedsänkta stenkistor och utliggare,
måste bron under tiden mellan de båda resorna ha blivit ombyggd,
varvid för den nya bron Polhems konstruktion hade kommit till
användning.
Av de i Hiilphers dagbok omnämnda flottbroarna syntes endast
broarna över Österdalälven vid Åhls kyrka och Norets gästgivaregård samt över Västerdalälven vid Malungs kyrka ha varit försedda med öppningsbara delar, övriga i dagboken omnämnda
flottbroar torde sannolikt icke ha haft öppningsbara delar och ej
heller i övrigt varit så anordnade, att flottningsgods kunde framsläppas genom desamma. I dagboken är åtminstone icke något
nämnt därom. Förmodligen har flottningen tillkommit vid en
senare tidpunkt och broarna med anledning härav ombyggts, varvid öppningar anordnats i desamma för framsläppande av flottningsgodset.
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Fig. 4. Ritning till flottbro över Dalälven vid Wik NO Hedemora. Detalj av
öppningen för timmerflottningen. Längd- och tvärscktion samt plan. — Zeichnung einer Flofibrucke iiber den Dalälv bei Wik, nnrdöstl. von Hedemora.
Detail der Flöjiereiöffnung. Längs- und Querschnitt samt Grundriss.

Beträffande flottbron över Osterdalälven vid Ähls kyrka meddelas i den av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen år 1957 utgivna
skriften "Bro över osterdalälven vid Tunsla" bland annat följande.
Den allmänna vägförbindelsen mellan Gagnefs och Leksands socknar i
Kopparbergs Un h a r sedan gammall passerat osterdalälven vid Tunsta by.
Det iir icke känt, när reguljär förbindelse över älven först kom lill stånd.
Atl cn färjled fanns redan på 1600-talet framgår av att den s. k. Ähls färja,
som var belägen vid Tunsla by, omnämnes i ell gruvlingsprotokoll år 1668
från Stora Kopparbergs bergslag.
I ett protokoll hållet å Falu landskansli år 1674 stadfästes bestämmelser
angående olika socknars bidrag i form av spannmål ("färjcmåhl") för vidmakthållandet av färjförbindelserna vid Ahls och Leksands färjor. Färjförbindelsen vid Ahl fanns med säkerhet kvar fram till år 1712, från vilket år
en resolution finnes i anledning av klagomål från färjkarlarna angående färjemåhlcn från allmogen i Gagnefs socken.
Någon gång mellan åren 1712 och 1737 ersattes färjledcn vid Ahl med cn
flottbro, vars läge är angivel på en "Charta öfwer Lit. B Tunsla by uti Ähls
socken, Nedan Silians Fögderi och Slora Kopparbergs län. Författad 1814 af
Landtinälarne wid Almena Storskiftet samt Delad 1818 af P. F. Toring".

I Hiilphers dagbok är om flottbron vid Ähl antecknat följande:
Elf-bron straxt vid Ahls kyrka, war bygd i twenne delar såsom en flotta,
hwilken wid den ena ändan kunde öpnas för båtarna, som h ä r framgå. Om
wären, n ä r Elfven stiger, ökas ock bron genom skolning. Här betaltes ingen
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Fig. 5. Ritning till flottbro över Dalälven vid Wik NO Hedemora.
Detalj av öppningsbar del för framsläppande av ångbåtstrafik.
Längdsektion och plan. — Zeichnung einer Flojibrucke iiber den
Dalälv bei Wik, nonlöstl. uon Hedemora. Detail des fur den
D u n b l a f i des Dampfscbiffsuerkehrs
manöurierfähigen Teils.
Längsschnitt und Grundriss.

afgift, Soknen skaffar wärke till bygnaden, och leinnar årligen en kappe
säd af hwart hushåll, till dess wid magt hållande.

På ovannämnda karta äro de båda brodelarna tydligt markerade. Flottbron, som sedermera försågs med ett spann för flottningen, var belägen nedströms om den nuvarande landsvägsbron
vid Tunsla.
Beträffande flottbron vid Norets gäslgivaregård har Hiilphers
antecknat följande:
Elfbron vid Norels Gästgifware-gård, 1 1/8 mil bitom Kyrkan, underhålles af
Soknen, och betalas här inga bro-pengar. Den war bygd i twå delar, och kunde
beqwämt öpnas för Fartygen, likasom den wid flodens stigande genom den
mindre armen eller skötet, blir till resandes beqwämlighct förlängd. Här
ofwanföre kom Utloppet af Orsa sjön och Dal-Elfwen tillsammans, som h ä r
bredewid med sjön Siljan förenades.

Om flottbron vid Malungs kyrka meddelas i dagboken följande:
Elfbron, icke långl ifrån Kyrkan, war den första som wi träffade i WesterDalarne, är bygd uti 2:ne delar, och öpnas, då båtarna gå derigenom. Rymmare åt Norige söka gärna k o m m a öfwer denna bro, emedan de längre op
hafwa större swårighel at få båt och dessutom icke wilja förbi Lima Gränsetull.
1
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På eller i närheten av de platser, där flottbroar voro anordnade
vid tiden för Hiilphers resa, med undantag av Brunnbäck, betjänas landsvägstrafiken numera av fasta broar, av vilka de flesta
uppförda under åren 1920—1960, äro av modern konstruktion.
Före tillkomsten av den under åren 1932—1933 uppförda bron
över Dalälven vid Wik NO Hedennora framgick landsvägstrafiken på en cirka 300 m nedströms om nyssnämnda bro
belägen flottbro, vilken sålunda ersatt den i Hiilphers dagbok omnämnda prämförbindelsen på denna plats. Flottbron borttogs år
1933.
Till grund för byggandet av flottbron torde ha legat en av
G. H. Carlgren i mars 1884 upprättad ritning, vilken granskats
utan anmärkning den 2 oktober 1885 av dåvarande distriktschefen
i Nedre norra väg- och vattenbyggnadsdislriktet majoren B.
Schough. Fig. 3—5 visa olika delar av ritningen, vilken förvaras
på vägförvaltningen i Falun. Av ritningen framgår bland annat
följande. Flottbron var försedd med en öppning för timmerflottningen. över den cirka 7,5 m breda öppningen var anordnat ett
enkelt träbalkspann med cirka 1,0 ni fri höjd över vattenytan och
upplagt på som cylindrar utformade pontoner. Till spännet anslöto på båda sidor flottbrospann. I närheten av den högra älvstranden var i bron anordnad en öppningsbar del för framsläppande av den då förekommande ångbåtstrafiken på älven.
Bron hade en total längd av cirka 85 ni. Härav vilade vid lågvattennivå sammanlagt cirka 25 m direkt på den naturliga marken
på stränderna. På vardera stranden voro nedströms om bron anordnade fyra stycken pålstöd, vilka höllo bron i läge därstädes.
Bron var vidare förankrad på uppslrömssidan medelst dragstag
av träkonstruktioner infästade i en på älvbotten nedsänkt stenkista. Som ett allmänt omdöme torde kunna uttalas, att brons
konstruktion visade god överensstämmelse med de konstruktionsprinciper, som tillämpats för sådana flottbroar som alltjämt finnas
kvar.
Beträffande brons konstruktör G. II. Carlgren, som var född
1837 och efter mogenhetsexamen 1854 erhöll teknisk utbildning
vid Falu Bergskola, må följande meddelas. Carlgren bedrev från
och med år 1870 en omfattande konsulterande ingenjörsverksam39
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het med anläggandet av såg- och träförädlingsverk som specialitet.
Dessförinnan hade Carlgren varit verksam som konstruktör och
byggare inom järnhanteringen samt som flottledsbyggare. Förutom till flottbron vid Wik hade Carlgren upprättat förslag till flottbro över Dalälven vid Nås. Carlgren anlitades även för uppdrag
med sågverk i Finland.
Det må i delta sammanhang erinras om att de i Hiilphers dagbok omnämnda flottbroarna på denna del av älven, vilka antingen
voro utförda med stenkistor och utliggare eller enligt Polhems
konstruktion, icke syntes ha varit försedda med öppningar för
flotlning eller båttrafik, såvitt av beskrivningarna kan utläsas. Det
kan därför antagas, att båda dessa trafikslag tillkommit senare,
och att flottbroarna i samband härmed ombyggts. Vad beträffar
flottbroarna vid Husby, Grådö och Avesta ålade länsstyrelsen i
Falun genom utslag den 31 december 1873 vederbörande brobyggnadsskyldige att för öppnande av segelled genom ifrågavarande
broar förse desamma med rörlig brodel. Plan och kostnadsförslag
lill härav föranledda ändringsarbeten på broarna hade i oktober
1874 uppgjorts av dåvarande kaptenen i Kungl. väg- och vattenbyggnadskåren Lars Berg, Sundsvall, och fastställdes till efterrättelse för de brobyggnadsskyldige av länsstyrelsen i Falun genom utslag den 18 december 1874. Enligt det till utslaget fogade
koslnadsförslaget beräknades den sammanlagda kostnaden för
ändringsarbetena till 19.150 Bd Rmt, vilket belopp fördelade sig
med 6.050 Rd Rmt på bron vid Husby, 6.000 Rd Rmt på bron vid
Grådö och 7.100 Rd Rmt på bron vid Avesta. Enligt utslaget skulle
ändringsarbetena vara fullbordade senast den 1 juni 1875.
Bland numera utrivna flottbroar må även nämnas flottbron över
Dalälven vid Gustavs, vilken år 1943 ersattes med en modern balkbro av betong. Om den gamla flottbron och dess föregångare lämnas en utförlig skildring i en av signaturen Hgl författad artikel
benämnd "Orgelkassa och danser klarade Gustafs flottbro. En titt
i gulnade papper vid avskedet från den gamla bron", vilken artikel
var införd i Södra Dalarnes Tidning den 23 november 1943. Av
innehållet i artikeln framgår bland annat följande.
Behovet av en bro vid Gustavs hade länge varit stort, särskilt
vår och höst, då is och stormar försvårade överfarten. Detta för40
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anledde sockenmännen att i början av 1790-talet gå i författning
om byggandet av en flottbro. Denna kom genom nitiska bemödanden av jordägarna i Nybofjärdingen till stånd år 1794. I mer
än 20 år hade bron trotsat stormar och flöden, då den år 1816
förstördes av den höga floden och hård storm. Den besvärliga
och med dryga kostnader förenade pråmningen måste nu åter
börja och under de följande 36 åren skedde överfarten med pråm
till stor olägenhet för de vägfarande inom och utom orten.
Är 1850 vidtogos förberedelser för anskaffandet av en ny flottbro. Man startade med alt av överskottet från en insamling för elt
orgelverk till kyrkan bilda en fond för en s. k. brokassa. Vidare
kontaktades riksdagsmannen Erik Andersson i Västansjö, som
lyckades förmå de då samlade riksens ständer att "gunstigt" bevilja socknen elt statslån till företaget. Med konstmästaren vid
Falu gruva Sleffanson, som var begåvad med högre insikter i brobyggnadskonsten, träffades överenskommelse om hans medverkan vid byggandet av flottbron. Platsen för denna blev utsedd och
ritningarna till den nya flottbron, som var olik de gamla flottbroarna, upprättades. Sedan ritningarna godkänts av väg- och
vallenbyggnadsslyrelsen och material anskaffats, huvudsakligen
från Flöda socken, sattes byggnadsarbetena igång. Tack vare ledarens duglighet och sockenmännens beredvillighet att fullgöra
dagsverken blev arbetet färdigt på 28 dagar. Den nya flottbron
vid Enbacka kyrkby invigdes den 28 mars 1853 — en stor dag
för socknens folk.
För att erhålla medel för bestridandet av de betydande kostnaderna för den nya flottbron beslöto sockenmännen redan år
1850, att de hittills vid bröllop och gravöl gjorda insamlingarna
lill orgelkassan skulle fortgå och att de härvid insamlade medlen
skulle användas för att bilda en älvbrokassa. Vidare anordnades
danstillställningar för att öka medlen. Den 13 januari 1851 beslöts att vid den instundande pålsmässoterminen av varje role
uttaga 4 riksdaler banko för anskaffande av älvbromaterial. Den
19 oktober 1851 beslöt sockenstämman, att till gäldande av räntan
på det av riksens ständer samma år beviljade lånet å 4000 riksdaler banko samt för brokassans tillväxt skulle anslås räntan å
den befintliga brokassan, frivilliga bidrag, insamlade vid bröllop
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och gravöl, saml arrendet på bropengarna. Vidare beslöts en uttaxering in natura, som för Nybofjärdingen skulle utgöra 1 fjärding havre å matlag och för Morbygge fjärding 2 kappar å matlag. Nybofjärdingens bidrag höjdes senare till ett kontant belopp
av 25 riksdaler.
År 1800 var vårfloden mycket kraftig och vattenståndet i älven
blev mycket högt. Bönderna lyckades dock hålla bron kvar. Den
norra broändan sjönk men kom upp igen och med en från Bispbcrgs gruvbolag lånad lina hölls den fast.
Underhållskostnaderna för bron voro avsevärda och sockenmännen antogo därför tacksamt etl erbjudande från en grosshandelsfirma, Tot lie & Arfwedsson, som hade flotlning vid bron,
att arrendera bron. Imligl det upprättade kontraktet, som skulle
gälla under 50 är, erhöll socknen en kontant ersättning av 3000
kronor och överlog firman skyldigheten att underhålla bron. Av
arrendcbcloppet skulle bildas en kassa, som skulle tillfalla Gustafs
församling. På 1880-talet övergick arrendet till trävarufinnan
Astrup & Co och Skutskärs Trävara Aktiebolag, vilka båda företag också hade flotlning i älven.
År 1910 skadades bron äter av den starka vårfloden. Halva bron
följde därvid med strömmen. Men kassans medel hade under mellantiden förvaltats väl och uppgick då lill 16.000 kronor, varför
erforderliga medel funnos för alt bestrida kostnaderna för brons
reparation.
Av "Förteckning öfver med statsbidrag understödde allmänna
arbeten åren 1841—1860", vilken förvaras i väg- och vattenbyggnadsslyrelsen, inhämtas beträffande ifrågavarande flottbro bland
annat följande.
Arbetsplan till företage! hade gillats av dåvarande Styrelsen för
Allmänna Väg- och vattenbyggnader den 25 augusti 1852. Enligt
arbetsplanen uppgick den beräknade kostnaden lill 5.770 riksdaler
banko. Kontrakt om arbetets utförande hade avslutats mellan styrelsen och socknen den 9 december 1852. Arbetet hade påbörjats
1852 och avslutats 1853, varvid i byggnadstiden med all sannolikhet även inräknats tiden för anskaffning och framforsling till
broplatsen av material samt iordningställande av arbetsplatsen
och vidtagande av andra erforderliga förberedande åtgärder. Det
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beviljade statsbidraget uppgick till 4.000 riksdaler banko. Huruvida återbetalningsskyldighet förelåg beträffande statsbidraget,
framgår ej av förteckningen. Med hänsyn till att det i ovannämnda
tidningsartikel talas om ett lån på 4.000 riksdaler banko till socknen, är det tänkbart, att socknen var skyldig att under ett visst
antal år återbetala bidraget.
I en inspektions- och reseberättelse, inkommen till dåvarande
Kungl. Styrelsen för Allmänna Väg- och vattenbyggnader från
chefen för norra distriktet över av honom och hans adjutant under
år 1853 förrättade inspektioner, vilken berättelse numera förvaras
i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, meddelas bland annat, att
"Flotlbrobyggnaden öfver Dahlelfven vid Gustafs Kyrka" i "Stora
Kopparbergs län" var fullbordad i överensstämmelse med därför
"Nådigst fastställd ritning samt arbetet särdeles omsorgsfullt och
ändamålsenligt verkställt, hvadan densamma afsynades och godkändes utan anmärkning".

ZUSAMMENFASSUNG
A'. Kolm: FloBbriicken iiber den Dalälv.
Der Dalälv hat eine Länge von etwa 560 km und ist einer der gröBten Fliisse
des Ländes. Hochwasser fiihrt der FluB zweimal jährlich. Vor allem bei
Uppbo, Husby, Grådö, Avesta und Brunnbäck iibcrquerten in älteren Zeiten
den Dalälv die groBen VerkehrsstraBen, auf denen von den Städten und Flachlandssiedlungen siidlich des Flusses Bedarfswaren in groBem Umfang den
Kupfer- und Eisenbergwerken sowie anderen Orten in Dalarne zugefiihrt
wurden. Auf dem Riickweg waren die F u h r e n mit Kupfer, Eisen und anderen
Bergwerksproduktcn beladen. Brucken in der in älteren Zeiten iibliehcn Bauart
könnten an jenen Stellen nicht errichtet werden, auch waren P r a h m e und
F ä h r e n zweckmäBig dort nicht verwendbar. Seit alfers verwendcte man da
FloBbriiken, deren Bauweise im Aufsatz beschriebcn wird. Mehrere FloBbriicken wurden bei Hochwasser zerstört oder fortgerissen, was Christoffer
Polhem, der damals in der Manufaktur Stjernsund im Kirchspiel Husby
wohnle, veranlaBte, eine im Aufsatz näher besehriebene neue Bauart fiir diese
Ilriickcn vorzuschlagen. Polhems Konstruktion crwics sich derart vorteilhaft,
daB sie auch bei anderen FloBbriicken iiber den Dalälv Anwendung fand.
Weilerhin werden im Aufsatz erwähnt einige FloBbriicken, die zur Zeit von
Abraham Hiilphers Dalarnereise 1758 in Gebrauch waren, sowie zwei jetzt
enlfernte FloBbriicken iiber den Dalälv bei Wik, nordöstlich von Hedemora,
und bei Gustavs.
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