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TISKENS VÄNFÖRENING 
 

 
Året 1999 bildades Tiskens vänförening, där en samling 
människor samlades med en sak gemensamt: att arbeta för att 
göra Tisken farbar för båtar och göra Falun till en sjöstad igen. 
 

Eldsjälarna bakom bildandet var paret Gunilla och Folke 
Nordlinder. 
 
Så här sa Gunilla då: 
”Vi ser föreningens insats som att i ett första steg skapa de 
förutsättningar som behövs för att driva projektet Falun som 
sjöstad vidare i snabbare takt”. 
 
Så här såg föreningens första styrelse ut: 
Ordförande Nisse Nilsson, Lars Eggertz, Irene Fältman, Gunilla 
Nordlinder, Berndt Backlund, Christina Haggren, Egon Aspman, 
Pär Allansson, Sven Olsson, Monica Cederberg och Hans 
Dahlqvist. 
 

Genom åren har ett stort antal kända Falubor engagerat i 
föreningens arbete, bland annat förre kommunalrådet Ulf 
Elgemyr. 
 
Så här ser föreningens styrelse ut idag 2014: 
Ordförande Erik Lind, Christina Schedwin, Maria Lind, Roberth 
Klarquist ,Kenneth Norin, Gunilla Nordlinder och Vanja Östberg. 
 
Föreningen har under åren haft i genomsnitt 100 stycken 
medlemmar. Privat personer, föreningar och företag. 

 



SJÖN TISKENS HISTORIA 
 

 
 

Sjöfarten på Runn, Tisken och Faluån har en månghundraårig 
tradition. Den äldsta båtrafiken i stan bedrevs med segelskutor och 
var förstås förknippad med gruvhanteringen. 
  

Då gruvdriften krävde mycket timmer, som snart tog slut i 
närområdet, blev det via sjön Tisken man kunde försörja gruvan med 
timmer. Till minne av det, finns namnet ”Timmervägen” kvar.  
 

Dessutom var landsvägarna i mycket dåligt skick, vilket gjorde att 
råkoppar som framställdes vid hyttorna kring Faluån fraktades till 
lastplatserna i bland annat Vika med stora pråmar via Tisken och 
Runn. 
Kopparn vägdes in vid Kopparvågen i ån, som i äldre tider låg vid 
Magasinsbron. Senare flyttades den till sin nuvarande plats vid 
Falubron, där den legat i snart 400 år, eftersom ån uppgrundats, 
vilket försvårade sjöfarten. 
Stora segelbåtar och pråmar la till vid våghuset och lastades från 
stora bryggor. De fullastade båtarna fördes sedan ut genom Faluåns 
mynning, via Tisken ut i Runn till lastplatserna i Vika, Strand och 
Gustafs. 
 

Flera av båtarna kunde lasta upp emot 50 ton kopparmalm. 



Under den senare delen av 1600-talet blev Tisken så uppgrundad av 
slam att tanken på en sluss mellan Runn och Tisken föddes. 
 

Landshövding Duwall väckte frågan vid ett gruvting 1685, men 
förslaget rann ut i sanden, mycket beroende på att det rådde 
oenighet om var slussen skulle ligga – man tvistade om Tisken eller 
Torsång – och vem som skulle stå för kostnaderna. 
 

Några beslut togs inte och det dröjde ända till 1840-talet innan ett 
konkret beslut togs om att bygga en sluss vid Tiskens utlopp. 
Motiveringen var bland annat att det skulle gå lättare för Bergslaget 
att frakta timmer och brädflot och att man under årets alla årstider 
skulle kunna hålla vattnet i Tisken i samma höjd. 
 

1848 presenterades ritningar och 1852 påbörjades bygget. Den nya 
slussen stod färdig fyra år senare. 
 

I och med denna sluss blommade åter sjötrafiken upp i Tisken och 
Faluån. Slussen gjorde att vattenståndet höjdes och tyngre båtar 
kunde åter trafikera sjön och ån. 
 

Söndagen den 19 juli 1857 är en märkesdag. Då gjorde ångfartyget 
Fahlun sin jungfruresa, från avgången vid Stora Tuna (Tuna bro) 
genom Runn och Tisken till ändstationen i Faluåns mynning. 
Båten var en hjulångare och 27 meter lång. 
 

Så här skrevs i tidningen om denna tilldragelse: 
”En oräknelig folkmassa bevittnade ångbåtens sättande i sjön, och 
jämte det att alla gladde sig åt förhoppningen om den livligare 
beröring med landsbygden och den ökade tillförsel av dess 
produkter, som medelst ångbåten lovade att beredas, uttryckte sig 
en lika enhällig vämjelse och harm över det eländiga skick, vars åns 
stränder utåt dess nedre lopp befinna sig”. 
 

Under de nästkommande 100 åren var trafiken genom slussen och på 
Tisken mycket livlig. Flera ångbåtar gick i trafik, bland annat mellan 
kajen vid Faluån till Folkets park på Kvarnberget. 
 
Se fina gamla bilder på nästa uppslag. 



 
 
 

 



 
 
 
 

 
 



SLUSSEN  
 
 
En stor ombyggnad av slussen skedde 1931, då bland annat nya 
slussportar kom till liksom en ny slusskammare. 
 

Men utsläppen från Falu gruva som gjorde Tisken både förorenad och 
grund stoppade all båttrafik på Tisken i slutet av 1960-talet. 
 

Visserligen ansåg länsstyrelsen att Slussen hade stora kulturhistoriska 
värden. Men det fanns andra skäl som gjorde att man godkände att 
kommunen byggde en fast bro istället. 
 

Länsstyrelsen menade att Tisken var så förorenad av metaller att 
ekosystemet allvarligt kunde skadas och att genomströmningen till 
Runn skulle bli så långsam som möjligt. 
Det fanns, enligt myndigheten, inga förutsättningar för ett aktivt 
friluftsliv med båtar på Tisken. 
 

Kommunen la därför igen Slussen, byggde en gång- och cykelbro 
istället och slussportarna baxades upp på land. 
 

Tisken växte igen och blev för många Falubor under lång tid en 
skamfläck för stan. 
 

Avfallet från gruvdriften gjorde sjön ”död” under många år och 
Tisken blev något av en soptipp från utsläppen, som sedimenterat 
sjöns lager av tungmetaller. 
 

Däremot har sjön använts som skridskobana och som tävlingsplats 
för racerbåtar och för andra motortävlingar. 
 

Se bilderna på nästa sida. 
  

Överst:    Isracing nedanför Kvarnbergsbackarna 1948. 
 

Mitten:   Alvar Strandberg med sin hembyggda midget-racer 1948. 
   

Nederst:   Faluloppet på Tisken 1949. 



 
 

 
 

 



TISKEN I ÄLDRE TEXTER 
 
 

Många har genom åren skaldat om Falun – och Tisken. 
Så här skrev den engelske språkmästaren Hasselius i Uppsala: 
 

”Hwad är för himmel här från hwilken knappt jag ser 
En enda stjerna klar, men uppå jorden fler? 

Ty eldar tusendtals jag allerstäds här finner 
Och swafwel i hwar wrå, lik sjelfwa Aetna brinner 
Jag tror att Sodom har på Tisken fordom stått 
Hälst man ur denna sjö ej nånsin fiskar fått 
Ack, tänkte jag, hur må här folket kunna lefwa, 
När dag är wänd i natt och natten lik en skrefwa” 
 
 
Nobelpristagaren i litteratur, Selma Lagerlöf, som bodde i 
Falun under många år, skrev så här om Tisken 1898: 
 

”Jag bor på en av de högsta punkterna i stan, jag har fri 
horisont åt alla fyra vädersträcken så jag har tillfälle att följa 
med våren riktigt intensivt. Bland allt annat vi ser här är en 
liten bit av Runn, som kallas Tisken. Det är en märkvärdig sjö, 
så full av rödfärg och vitriol och ingen fisk kan leva där. Men 
den är mycket vacker både i lugnväder, då den blir skarpt 
metallglänsande och i styark blåst, då den blir blodröd. Den 
har rätt vackra stränder med björkskog och små nätta röda 
hus. Det är iudyllen i min utsikt. 
 
 
 



TISKENPROJEKTET 
 
 
Kommunen startade Tiskenprojektet, där målsättningen var att skapa 
en öppen vattenspegel samt att göra Tisken tillgänglig för båttrafik. 
Föreningen satt med i projektgruppen. 
 

Falu kommun satte upp fem etapper för arbetet med att göra Tisken 
farbar: 
 

Etapp 0: Begränsa metalltillförseln till Tisken som i dag kommer via 
Gruvbäcken. Tidsberäknad 2001-2005. 
 

Etapp 1: Åtgärder nedströms Slussen för att iordningsställa 
småbåtshamn, kommunal gästhamn och väntkaj. 
 

Etapp 2: Återställa Slussen i sitt ursprungliga läge samt göra 
Slussenområdet till ett attraktivt besöksmål. Tidsberäknad 2001-
2006. 
 

Etapp 3: Muddring, slambehandling och deponi. Tidsberäknad 2001-
2007. En livfull hamnplats och Tiskens stränder görs attraktiva. 
Tidsberäknad 2001-2008. 
 

Etapp 4: Vattenvegetation begränsas, utredning av och åtgärder att 
få en fri vattenspegel. Tidsberäknad 2001-2004. 
 

Kommunen har utrett en muddring av sjön men hittills har inte detta 
arbete gett några konkreta resultat. 
Anledningen är den höga prislappen. Enligt utredningar kan 
muddringen komma att kosta cirka 200 miljoner kronor. 
Kommunens mål är att muddra en ränna i sjön, som är 75 meter 
bred. 
 

I stort sett alla politiska partier är positiva till att muddra Tisken, men 
hittills har inget konkret beslut tagits. 



FRAMTIDEN 
 
Föreningen har genom åren nått betydande resultat för Tiskens 
utveckling till en renare sjö, främst som opinionsbildare. 
 

Men de politiska kvarnarna mal långsamt, och många av föreningens 
mål har ännu inte förverkligats. 
 

Men Tiskens vänförening fortsätter att arbeta för att göra drömmen 
om en sjöstad till verklighet. 
 
En hel del har också hänt. Växten löktåg, som efter viss rening av 
utsläppen gjorde att Tiskens vatten blev bättre, bredde ut sig och 
täckte ytan. I omgångar har växten tagits bort. Men den kan inte 
försvinna helt om inte radikala insatser görs. 
 
 

Så här säger vänföreningens ordförande Erik Lind: 
 

”Jag är mera hoppfull nu än tidigare om att ett positivt beslut om att 
göra Falun till en sjöstad igen.  
Bland annat finns en muddringsteknik som använts i Finland. Den gör 
muddringen billigare än tidigare prisuppgifter.  
Dessutom kan EU:s säkerhetsreglemente påverka Faluån och Tisken i 
positiv riktning.  
Vi i föreningen anser att Tisken måste bli en naturlig fortsättning på 
det planerade årummet.  
Det kanske går att sänka Tiskens yta till Runns nivå, bygga en kanal 
vid Slussen och göra en fördämning vid Faluåns mynning och 
därigenom minska kostnaderna - inte minst med tanke på drift och 
underhåll." 

 
 
 



SISTA SLUSSNINGEN 14/7 1977 

 

 
 

 



 
 

KONTAKT INFORMATION 
 
 

Hemsida   
www.tisken.nu 

 
 

Mailadress 
tiskens.vanforening@gmail.com 

 
 

Facebook 
Tiskens vänner 
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Stort Tack till: 
 
 

Gunilla och Folke 
Nordlinder 

 
Per Malmberg 

 
Jan-Erik Vällfors 

 
Foto Dalmas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

 


