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Industrisamhällets omvandling
- en utmaning
av Maths Isacson och Marie Nisser

Industrisamhällets omvandling är en av de största
utmaningarna som Världssamfundet idag ställs
inför. Förändringarna är inte längre begränsade till
Europas industriländer utan sätter även sin prägel
på andra världsdelar. Takten och djupet i omvand¬
lingen ökar och kommer att öka ännu några år in på
det nya seklet. Industriföretag överger nu 1900-
talets dominerande stela produktionssystem till för¬
mån för en mer flexibel tillverknings- och försälj¬
ningsorganisation. De råvarubaserade industrierna i
den gamla industrialiserade världen har fått allt svå¬
rare att hävda sig i konkurrensen med andra världs¬
delars expanderande industri; de en gång betydelse¬
fulla basindustrierna har antingen helt eller delvis
slagits ut eller kraftigt decimerats. I vissa expansi¬
va regioner växer samtidigt högteknologiska före-
tagsbyar upp, ofta kopplade till universitet och hög¬
skolor. I förnyelsen ingår även att industriföretagen
har blivit allt försiktigare med att bygga fast sig i en
region med manifesta och identitetsbärande fab¬
riksbyggnader utan söker nu de tillfälliga fördelar i
mer anonyma lokaler som tillåter stor rörlighet i
tillverkningen. Produktion, som ägare och ledning
ansett olönsam eller föråldrad, har avvecklats eller
flyttats till andra länder med lägre kostnader
och/eller större närhet till expanderande marknader.
Andra industriregioner som länge varit betydelse¬
fulla för samhällsekonomi och välståndsutveckling
möter nu stora problem med hög arbetslöshet, över¬
givna fabrikslokaler, förfallna transportanläggning¬
ar, tomma bostäder och samlingslokaler. I detta för¬
ändringens landskap finns dock på samma gång
kvardröjande produktionsformer i gamla lokaler
som successivt anpassas till nya driftsförhållanden.
Transitionen ställer oss inför en lång rad frågor

och problem. En huvudfråga gäller förändringen i
sig: vad är det som förändras och vad är det av
gamla industristrukturer som dröjer sig kvar i bygg¬

nader och landskap, i människors yrkeskunskaper, i
normer och värderingar? Har gamla industrimiljöer
ett symbolvärde - lokalt, regionalt och nationellt -
och bör vi, och i så fall hur, synliggöra olika sym¬
bolvärden? Vilken betydelse har industriarvet för
den lokala och regionala identiteten? Vilka byggna¬
der kan återanvändas till rimliga kostnader för nya
funktioner och i en förhoppningsvis säker miljö?

Begreppen
Det är inledningsvis nödvändigt att något stanna
vid de begrepp som förekommer i detta samman¬

hang, och utifrån detta göra klart vilka termer vi i
första hand använder i denna artikel. Begrepp som
möter oss i litteraturen är industrihistoria, industri-
historiskt kulturarv, industrisamhällets kulturarv,
industriellt arv/industriarv, industriminnen samt in¬
dustriellt kulturarv. Industrihistoria är den i skrift,
på museer, teater och film presenterade historien
om industriföretag och branscher, om verksamheter
och människor i förfluten tid. Det industrihistoris¬
ka arvet är följaktligen lämningar, materiella och
immateriella, efter industriföretagens verksamhet
samt efter alla människor som på ett eller annat sätt
har varit knutna till företagen. Ofta används det
sistnämnda begreppet dock ofta synonymt med
flera andra begrepp. Industrisamhällets kulturarv är
det mest heltäckande begreppet. Utgångspunkten är
att den industriella produktionen under de senaste
drygt hundra åren genomsyrat hela samhällslivet
och satt sin prägel på människors livsbetingelser
och tänkesätt såväl som på sociala mönster, politik
och lagstiftning; industrins verksamhet har utgjort
ett grundackord i samhället och påverkat praktiskt
taget alla dess delar. Industriellt arv/industriarv är
mer begränsat och avser materiella och immateriel¬
la lämningar direkt knutna till den industriella pro-
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Figur 1. Falu gruva. Stora stöten med slaggvarpar och
kvarvarande byggnader. I bakgrunden Falu stad. Berget
som brutits på kopparfrån medeltidenfram till mitten av
1990-talet, och som är grunden till Stora, dagens världs¬
omfattande skogsindustriföretag, bildar utgångspunkten
för det ekomuseum som f.n. planläggs i ett samarbete
mellan Dalarnas museum. Storas museum och Dalarnas
forskningsråd. Foto Jan Norrman 1997, Riksantikvarie¬
ämbetet.

duktionen, d.v.s. byggnader, föremål, transportle¬
der, miljöer och bevarade handlingar i arkiven samt
människors hågkomster av arbetet i verkstäder och
fabriker och av vardagslivet på industriorterna.
Med industriellt kulturarv menas mer specifikt
människors kollektiva minnen, vilkas beståndsdelar
”utgör gemensamma referenser för en grupp män¬
niskor och binder (dem) samman såväl geografiskt
som kronologiskt”.'
Begreppet industriminnen utgår från byggnader,

miljöer och landskap som har ett samband med
industriell verksamhet - industrier och industriom¬
råden men också bostäder, institutionsbyggnader,
transportsystem, hela samhällsbildningar och
omland. Avsikten inom det relativt nya ämnet
industriminnesforskning är att klarlägga hur indus¬
trin - i skilda branscher, i olika regioner och över

ett längre tidsperspektiv - gestaltat samhällen, for¬
mat regioner och satt sin prägel pä bebyggelse och
omland. Ibland används även termen industriarkeo¬

logi som är en direkt översättning av Industrial
Archaeology, den verksamhet som i England och
andra länder under senare hälften av 1900-talet

inriktats på dokumentation, urval och bevarande av
industriminnen.^

Den följande genomgången av forskningen och
forskningsbehovet begränsar sig främst till det
industriella arvet, inklusive det industriella kultur¬
arvet, men även andra begrepp kommer att använ¬
das.

Till de grundläggande frågorna i detta samman¬

hang hör vad som lokalt och regionalt inbegrips i
det industriella arvet och vilken dess roll är i en

period av snabb ekonomisk och social förändring.
Är detta arv ett hinder eller en möjlighet för framti¬
da näringsutveckling och samhällsliv?

Industriarvet som framtidsprojekt
Runt om i Europa, liksom på andra håll i världen,
pågår ett omfattande arbete med att rädda resterna
av det industriella kulturarvet och att hitta ny an¬

vändning för övergivna byggnader och transportle¬
der på kommunal och regional nivå. Många insatser
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har gjorts för att finna ett nytt liv i nedlagda indus¬
triområden. Även i Sverige har ett stort antal loka¬
la och regionala projekt i syfte att tillvarata och till-
gängliggöra det industriella arvet under de senaste
två årtiondena igångsatts. Samtidigt har det skett en
förändring i huvudmannaskapet för projekten. Pri¬
vata intressenter och frivilliga krafter har spelat,
och spelar alltjämt, en roll för att försöka få in nytt
liv i nedlagda industrianläggningar, men det har
skett en förskjutning mot att kommuner och regio¬
nala myndigheter i större utsträckning träder in som
huvudmän eller drivande krafter. Länsstyrelsernas
och kommunernas engagemang är ofta ett led i
stadsfömyelsearbetet, vilket också är ett försök att
vända den negativa sysselsättnings- och befolk¬
ningsutveckling som kännetecknar många gamla
industriorter. Dessvärre har inte alla storskaliga och
djärva kommunala satsningar burit frukt. Projekt
har lagts ned efter en tid eller bantats kraftigt.
Några har klarat sig igenom alla motgångar och
efter diverse korrigeringar förverkligats med gott
resultat.

Det är svårt att ge något bra svar på frågan varför
några få stora industrihistoriska, kommunala sats¬

ningar har blivit framgångsrika medan andra har
haft det betydligt svårare och ibland t.o.m. helt och
hållet misslyckats. Vi saknar ännu jämförande
vetenskapliga undersökningar av ett antal projekt -
lyckade och misslyckade. Vi vet dock att många
projekt efter en tid läggs ned eller tvingas ompröva
idéerna och dra ner på ambitionerna. Utgången
beror förmodligen på en rad faktorer, där inte minst
de tongivande personernas kunskaper och agerande
har stor betydelse. De ekonomiska förutsättningar¬
na och idéernas lokala bärkraft bör också vara av¬

görande. Det är uppenbarligen betydligt lättare att
få nytt liv i gamla industrilokaler på orter där tjän-

Figur 2. Torshammars verkstad i Norberg, exteriör. Ett
mindre mässingsgjuteri och mekanisk verkstad från
1874. Företaget ägdes av arbetarna. Som mest arbetade
här ett drygt 20-tal personer. Verksamheten pågick fram
in på 1980-talet, i slutet iform av legoarbete med en eller
högst ett par personer. Verkstadsbyggnaden med gjuteri-
et uppfördes 1887. Idag äger kommunen verkstaden.
Torshammar är en typ av småindustri som har bevarats
på flera andra håll i landet, men få verkstäder har en så
välbevarad maskinpark. Foto Bengt A Lundberg 1997,
Riksantikvarieämbetet.
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ste- och serviceföretagen är stadda i snabb tillväxt
och kommunen själv behöver utrymme för sin
verksamhet. Lokaler i städernas centrala delar har

självfallet större möjligheter att återanvändas för
publik verksamhet än lokaler i utkantsområden, för
att inte tala om alla nedgångna större industribygg¬
nader i avfolkningsbygder. Om byggnaderna i de
centrala delarna av städerna dessutom har ett stort

symbolvärde finns det goda utsikter att hitta nya
brukare av lokalerna och ge byggnaderna ett nytt
innehåll. Förutsättningarna skiftar sålunda mellan
olika delar av landet liksom mellan olika delar av

en och samma ort.

De kommunala projekt som är inriktade på att

Figur 3. Högfors bruk i Norbergs kommun. Hyttan upp¬
fördes så sent som i mitten av 1910-talet och användes
fram till 1953. Ruinerna har på 1990-talet under några
somrar använts som teaterkuliss. Detta sätt att utnyttja
industriarvet är inte helt ovanligt och pekar på en möj¬
lighet i kulturturismsammanhang. Den kritiska frågan är
samtidigt hur väl det lokala historiska arvet beaktas och
görs begriplig för publiken. Här ligger en stor pedago¬
gisk potential som samtidigt innebär en utmaning för
museerna och kulturmiljövården. Foto Jörgen Runeby
1997, Riksantikvarieämbetet.

Öppna upp nedlagda industriområden för publik
verksamhet är många. Därför är de också intressan¬
ta att granska något närmare. Sådana projekt drivs
på en rad orter där de gamla dominerande storföre¬
tagen har avvecklats eller dragit ner på verksamhe¬
ten. Här finns sällan någon ny eller omfattande
efterfrågan på industrilokaler, ej heller på kontors¬
byggnader. Vilka möjligheter finns det då att hitta
nya verksamheter för tomma industribyggnader?
Erfarenheterna visar att den bärande idén i regio¬

nalt och kommunalt drivna förnyelseprojekt bör
knyta an till en orts eller en regions lokala historia
och miljö och att den bör stödjas och presenteras av

personer med stort förtroende i lokalsamhället. Idén
skall vara väl förankrad bland politiker, företagare
och övriga invånare. Det behövs också ett nära
samarbete med kunniga och intresserade personer

på länsnivå. Det är viktigt att ta hjälp av experter
som kan visa på olika värden och ge råd inför och
under förnyelsearbetet. I flera fall har institutioner
vid universitet och högskolor engagerats och på ett
konstruktivt sätt hjälpt till att föra projekten framåt.
Annat som har visat sig avgörande för framgång

är takten i förnyelseprocessen. I och för sig gäller
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det att börja ganska stort. Små projekt väcker föga
uppmärksamhet, och uppmärksamhet behövs lik¬
som ett lokalt engagemang. Men å andra sidan gäl¬
ler det att få igång aktiviteter och dessa behöver i
och för sig inte vara särskilt märkvärdiga. Det
handlar att etablera något som ligger i linje med den
framtida tänkta verksamheten, och att göra det bra.
Genom aktiviteter som sätter synliga spår i besöks¬
siffror och som uppmärksammas av massmedia
börjar hjulen att rulla. Det gäller att övertyga de
tveksamma och skeptiska, men också att få män¬
niskor både på orten och utanför den att börja prata
om de nya verksamheterna i de gamla industriom¬
rådena.

Den lokala delaktigheten är viktig. Om männi¬
skor dras in som berättare, hantverkare, guider etc,
växer en stolthet fram som kan bli en viktig kraft i
det fortsatta arbetet. Men om inte kommunens hög¬
sta ledning helhjärtat ställer upp för projektet och
motiverar satsningarna utåt eller ser till att nödvän¬
diga kontakter tas med nyckelpersoner på läns- och
riksnivå är det svårt att nå framgång med projekt av
den storlek det i regel är frågan om.
Den kritiska fråga vi ställer oss efter att ha tagit

del av ett antal förnyelseprojekt är på vilken kun-
skapsgrund och till vilket pris framgångsrika och
mindre framgångsrika projekt har drivits: vad finns
kvar som vittnar om industriell verksamhet efter det
att en renovering genomförts och inflyttning av nya
verksamheter kommit till stånd i de ombyggda
lokalerna? Eller, för att spetsa till frågan något
ytterligare, vid vilken kritisk punkt upphör ett gam¬
malt industriområde under ombyggnad att vittna
om industriarvet? Vilka krav bör rimligen ställas på
ombyggnader ur ett industriarvsperspektiv?

Tre lokala industriarvssatsningar
Framgångsrika industrihistoriska projekt utmärks
genom att de har en mycket tydlig egen profil. Det
är viktigt att utgå från det specifika i den egna his¬
torien och miljön. Att avgränsa sig från andra pro¬
jekt är också nödvändigt för att få pengar. Låt oss se
lite närmare på tre pågående industrihistoriska sats¬
ningar, som arbetar efter olika idéer och som hittills
varit framgångsrika, även om de ännu har långt
kvar innan de helt har etablerats. Två av dem är

kommunala projekt, det tredje är ett regionalt med
ett stort företag som medaktör. De två förstnämnda

projekten avser två orter i Bergslagen, det sist¬
nämnda ligger i Halland.

Industrihistorisk mötesplats
Norberg
Norbergs kommun i Västmanland är en gammal
industrikommun. Järnmalm bröts här från tidig
medeltid fram till omkring 1980. Malmen smältes i
hyttorna, varav den sista, Spännarhyttan, blåstes
ned för alltid 1981. Långt före denna tid hade Nor¬
bergs kommunledning och befolkning med olika
metoder försökt vända den nedåtgående spiral, som
präglat orten med dess förr så ensidiga inriktning på
gmvhanteringen. Ansträngningarna var inriktade på
att få in nya verksamheter i kommunen och bygga
upp en ny lokal identitet. En rad satsningar genom¬
fördes efter att den stora nedläggningen av gruvor¬
na inleddes i mitten 1960- talet och genomfördes
fullt ut under 1970-talet. Amatörteatern och den

lokala kulturen blev tidigt en sammanhållande och
mobiliserande kraft i sorge- och förnyelsearbetet.
Många småföretag etablerade sig i kommunen och
arbetslösheten sjönk men är idag åter besvärande
hög, liksom arbetspendlingen. Norberg står i slutet
av 1990-talet åter inför ett vägval och har då
bestämt sig för att bland annat genomföra sin för¬
nyelse på den lokala industrihistoriens grund. Nor¬
bergs gamla ortskäma liksom industriminnen inom
kommunen - hyttor, bergsmansbyar, gruvlavar,
fabriksbyggnader, vägar och industrispår - har
tagits till utgångspunkt för att finna nya verksam¬
heter inför framtiden. Nysatsningen går under nam¬
net Industrihistorisk mötesplats. Den syftar bl.a. till
en långsiktig kunskapsuppbyggnad genom utbild¬
ning, forskning samt praktisk vård och återanvänd-
ning av det industrihistoriska kulturarvet. Satsning¬
en skall i sin tur vara en drivkraft till näringslivsut-
veckling och ökad turism.
Upplevelsedimensionen har också en central

plats, här tillika kopplad till en bred kunskapsupp¬
byggnad. Nya Lapphyttan i utkanten av tätorten
Norberg röner allt större uppmärksamhet och lock¬
ar besökare. Denna hyttanläggning med sina omgi¬
vande timmerbyggnader av olika slag är ett sentida
försök till rekonstruktion av den hyttplats som i
början av 1980-talet grävdes ut i Karbennings sock¬
en, någon mil söder om Norberg. Den har gett
underlag för helt nya tolkningar av det medeltida
bergsbrukets genombrott i Sverige. Sensommaren
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Figur 4. Nya Lapphyttan i Norbergs kommun är en rekon¬
struktion av den hyttplats i Karbennings socken som
grävdes ut på 1980-talet. Projektet har krävt betydande
investeringar men också lett till en betydande kunskaps¬
uppbyggnad om medeltida hyttdrift, hammarsmide och
arbetsförhållanden. Under årens lopp har flera försök
gjorts för att framställa tackjärn i den rekonstruerade
masugnen. Platsen har lockat ett stort antal besökare
framförallt under den ljusa tiden av året. Under den
senaste blåsningsperioden sommaren 1998 medverkade
också anställda vid Avesta Sheffields stålverk i blåsning-
amaför att träna samverkan i arbetslag. Urgamla meto¬
der kan också tas till utgångspunkt för modern arbetsor¬
ganisation. Bild från Nya Lapphyttans hyttkrans under
den pågående blåsningskampanjen sommaren 1998.
Foto: Sten Nordström.

1998 försökte man i Nya Lapphyttan för tredje
gången blåsa tackjärn i den rekonstruerade mas¬
ugnen. Hyttans konstruktion, dess kringutmstning
och dess beskickning bygger på den kunskap arke¬
ologer och andra experter förvärvat genom utgräv¬
ningen och genom tolkningar av senare skriftliga
källor.

Inte heller vid det tredje försöket lyckades man få
fram något tackjärn. Experterna har haft delade
meningar om masugnskonstruktionen och den

medeltida hyttdriften, men de har också byggt upp
en omfattande kunskap under de tre blåsningama i
hyttan. Bortsett från tackjärnet har de sålunda varit
framgångsrika. Svårigheterna att framställa tack¬
järn på medeltida vis, trots den metallurgiska kun¬
skap vi har idag, ökar också vår respekt för de me¬
deltida bergsmännen och den kunskap de utvecklat
på grundval av dagliga experiment och erfarenhets-
uppbyggnad under lång tid.
För att genomföra projektet Industrihistorisk

mötesplats har kommunen knutit nära kontakter
med universitet och högskolor liksom med det
lokala näringslivet. Vid blåsningsförsöken somma¬
ren 1998 hade stålkoncemen Avesta Sheffield för¬

lagt sin personalutbildning till Nya Lapphyttan.
Omkring 250 av de anställda från stålverket i Aves¬
ta, fördelade i mindre arbetslag, deltog under två
arbetsveckor i försöken att smälta malmen till tack¬

järn. Deras uppgift var att övervaka, dokumentera
och säkerställa överlämnandet av nödvändig infor¬
mation till nästa arbetslag. Detta är ett exempel på
hur en högteknologisk industri kan använda det
industriella arvet för sin egen utveckling, i detta fall
för att stärka samverkan inom ett arbetslag.^
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Figur 5. Mimerlaven i Norberg. Den stora laven i de cen¬
trala delarna av Norberg är uppförd i betong år 1960.
Den har nyligen varit föremål för en hätsk debatt i Nor¬
bergs kommun. Frågan om den skall rivas eller bevaras
har delat befolkningen i två grupper. Många gamla gruv¬
arbetare och andra ortsbor tycker att laven ärful, att den
påminner om en tid med urusla arbetsförhållanden, att
ett bevarande riskerar att belasta kommunens budget och
ytterst leda till höjda skatter. Dessutom vill de att den
föregående ägaren, som har svagt förtroende på orten
efter nedläggningen av Spännarhyttan 1981, skall få
betala ordentligt för den rivning och upprensning som
denne är skyldig att göra om ett rivningsbeslut fattas. De
som är för ett bevarande pekar på lavens symbolvärde i
Norbergs centralort, på att den representerar slutetpå en
månghundraårig tradition, dvs ingår i en helhetmed gru¬
vor, hyttor, transportleder, byar och större sammhällen.
Knappast någon annanstans i landetfinns en motsvaran¬
de täthet av byggnader från hela den långa gruvepoken.

Koppardalen Avesta
I Avesta i södra Dalarna, ett par mil från Norberg
och Nya Lapphyttan, koncentrerade Avesta AB
under 1980-talet sin industriella verksamhet till ett

nytt industriområde söder om tätortsbebyggelsen.
Företaget lämnade det norra industriområdet vid
Dalälven och därmed också historisk mark med ett

stort antal äldre verksbyggnader. Dessa övertogs nu

som i Norberg började på 1200-talet och slutade omkring
1980. "Bevarama” vill istället föra in Mimerlaven i den
framtidssatsning som Norberg så väl behöver, en sats¬
ning som utgår från det industrihistoriska arvet och som
bl. a. syftar till satsning på utbildning, kulturturism och
nya företag. Ett bevarande behöver inte heller kosta kom¬
munens medborgare något eftersom den forne ägaren
enligt ett avtal är skyldig att betala vad det skulle kosta
att riva byggnaden. Pengarna kan användas för en upp¬
rustning och ett långsiktigt bevarande. Konflikten är på
många sätt intressant eftersom den tydligt visar på hur
svårt det är att motivera bevarande av den moderna
industrins stora nedlagda arbetsplatser, vilka inte utan
stora kostnader och problem kan återanvändas för nya
verksamheter. Människor som arbetat i denna typ av
byggnader har också allt annat än ljusa minnen av äldre
tiders arbetsvillkor. Foto Bengt A Lundberg 1997, Riks¬
antikvarieämbetet.

av kommunen. Där hade kopparverket anlagts på
1600-talet och två hundra år senare fått ge plats för
ett modernt järn- och stålverk, som successivt
byggts ut och koncentrerat sig på rostfria produkter
under 1900-talet till dess att verksområdet inte

längre räckte till och inte heller motsvarade kraven
på modem stålverksdrift.
Ett förnyelsearbete igångsattes i slutet av 1980-
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talet inom det övergivna området och efterhand har
små och stora företag flyttat in. Idag finns 600
arbetstillfällen mot tidigare som mest 2000. Stora
lokalytor står alltjämt tomma och kräver betydande
investeringar innan de kan återanvändas på nytt.
Den gamla hyttan från 1870-talet liksom det befint¬
liga martinverket har ett betydande industrihisto-
riskt värde, så och den väldiga hall som en gång
rymt götvalsverket.
På ett begränsat område finns en sammanhållen

industrimiljö med viktiga komponenter som bildar
en helhet bestående av det ståtliga kraftverket vid
Dalälven, det gamla industriområdet med dess
verksbyggnader från olika tider samt Gamla byn
med sina karakteristiska röda arbetarbostäder. De

bevarade anläggningarna ger kunskap om järnhan¬
teringens äldre produktionsprocesser, om den enor¬
ma mängd elektrisk kraft som krävts i järn- och
stålhanteringen samt om villkoren för de människor
som en gång i tiden var verksamma inom det gamla
industriområdet. Som så ofta är fallet med industri¬
områden var detta en isolerad värld, där ingen utan
behörighet hade tillträde. Först 1993 öppnades
verksområdet för allmänheten.
Kommunen har nu fått EU-medel för en revitali-

sering av området. Kommunen svarar dock själv
för merparten av de pengar som fordras i projektet.
I planen ingår att vidga stadens centrum genom att
öppna en bro över järnvägen från nuvarande cen¬
trum till norra verksområdet. Hyttans rostugnsdel
har städats och ställts i ordning för kulturaktiviteter.
Sommartid hyser den välbesökta konstutställning¬
ar, men här anordnas löpande också föredrag,
musik och seminarier. Bortåt 20 000 kvm lokalyta
(av totalt 87 000 inom området) står dock alltjämt
oanvänd. Nu pågår som bäst en planering av nya
aktiviteter för de tomma lokalerna. I nästa fas ingår
att flytta biblioteket till verkstadslokalerna nedan¬
för hyttan. Där skall bl.a. finnas restauranger, ett
”växthus” för företagsetableringar, en biograf och
en hall för idrott, friskvård och rehabilitering. Sam¬
tidigt skall ca 18 000 kvm nedgångna lokaler ”se¬
lektivt” rivas och bortåt 20 000 kvm mark kommer,
enligt planen, att saneras.
I Avesta utgör planen för norra verket en del av

en välkommen stadsförnyelse. Framgångarna med
konstutställningarna i hyttan har visat att det går att
utnyttja området utan att utplåna spåren av äldre
industriell verksamhet. Om ombyggnaden och de

selektiva rivningarna i framtiden görs med kvalifi¬
cerad kunskap och insikt om industriområdets sär¬
art kan Koppardalen i framtiden bli en stark resurs
för en förnyelse av Avestas centrum. Det krävs
dock en djup förtrogenhet med de gamla verks-
byggnademas konstruktioner, deras material och
tekniska installationer och en respekt för indus¬
triområdets historiska dimensioner för att resultatet
ur olika aspekter skall bli framgångsrikt.
Såväl Norberg som Avesta är exempel på orter

med en industrihistoria förankrad i bergsbruk och
järnhantering som sträcker sig över flera århundra¬
den. En övervägande andel av alla industriarvspro-
jekt utgår också i likhet med Industrihistorisk
mötesplats Norberg och Koppardalen Avesta från
den råvarubaserade industrins storhetstid. Hitintills

har det krävts omfattande dokumentations-, forsk¬
nings- och bevarandeinsatser för att bevara detta
industriarv och den moderna teknologins anlägg¬
ningar har då kommit i skuggan. Beslutet att beva¬
ra radiostationen i Grimeton har därför stor bety¬
delse, och pekar framåt mot nya angelägna uppgif¬
ter.

Radiostationen Grimeton
Bakgrunden till radiostationen Grimeton är utveck¬
lingen av den teknik som möjliggjorde trådlösa
telegrafförbindelser. Italienaren G. Marconi var den
förste, som år 1901 lyckades sända ett meddelande
trådlöst över Atlanten. Den nya storradiostationen i
Grimeton, nära den halländska kusten inte långt
från Varberg, började byggas 1922 och kunde invi¬
gas tre år senare. Platsen var vald med omsorg för
att radiovågorna skulle möta minsta möjliga mot¬
stånd. Grimeton blev sändarstationen medan tele¬

gramexpeditionen låg i Göteborg och mottagarsta¬
tionen i Kungsbacka. Grimeton utrustades med den
senaste tekniken för långvågssändningar av tele¬
gram - altematorer (generatorer) utvecklade av
svensk-amerikanen Ernst E. W. Alexanderson vid
General Electric i New York. Grimeton blev snabbt
en del av ett världsomspännande nät av Alexander-
altematorer. Sin sista storhetstid upplevde stationen
under andra världskriget, men den har använts av
marinen fram till våra dagar, vilket har varit en
bidragande orsak till att den bevarats.
Länsstyrelsen i Hallands län har kraftfullt agerat

tillsammans med ägaren av stationen, Telia, och
hela anläggningen med sex stora stålmaster, radio-
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stationen, transformatorstation samt andra tillhö¬
rande byggnader och arbetarbostäder kommer att
bevaras. Anläggningen är byggnadsminnesförkla-
rad, dock inte bostäderna. Samtliga byggnader
utgör delar i en väl gestaltad miljö, de flesta av dem
ritade av arkitekten Carl Åkerblad i en stram 20-

talsklassicism. Huvudmännen är dock medvetna
om att ett bevarandeprojekt av denna storleksord¬
ning också måste innehålla andra komponenter i ett
framtida handlingsprogram. Det räcker inte enbart
att behålla Grimeton som en visningsstation. Planer
finns att använda stationen i utbildningssamman¬
hang både för att förmedla teknikhistoria men

också för att bygga upp en kunskap om de moder¬
nare tekniska anläggningarnas speciella konserve-
ringsbehov. Kontakter för en framtida utveckling
av projektet har tagits med universitet och högsko¬
lor.

Utbildning och forskning
Industrihistorisk mötesplats i Norberg, Kopparda¬
len Avesta och radiostationen i Grimeton är några
exempel bland många som tar sikte på att hitta en
framtid för det industriella arvet. De svenska pro¬
jekten är långt ifrån unika. Säkerställande, vård och
återanvändning av industrianläggningar, industri¬
miljöer och landskap har, som nämnts tidigare,
genomförts i såväl Europa som på andra håll i värl¬
den. Trots att många av dem presenterats i interna¬
tionella sammanhang saknas dock en samlad över¬
blick över vilka dessa aktiviteter ät.^ Det mest upp¬
märksammade projektet under senare år har varit
Emscher Park Bauaustellung i Ruhrområdet. Andra
exempel är textilstaden Lowell i Massachussets,
USA, de nedlagda stålverken i Nizhny Tagil i Ural
i Ryssland, industriområden i Midlands och Corn¬
wall i England, industribebyggelse i Glasgow i

Figur 6. De sex stora mas¬
terna i Grimeton med radio¬
stationen i bakgrunden, en
anläggning av helt annan
karaktär än de miljöer som
hittintills uppmärksammats i
industriminnesvårdssamman-
hang. Foto Telia Mobile AB,
fotograf Tommy Wiberg.
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Figur 7. För ca femton år sedan präglades den gamla
textilindustristaden Lowell i Massachussets av sina väl¬
diga textilfabriker som stod tomma och övergivna och en
mycket hög arbetslöshet. Trenden har nu vänt. Ett omfat¬
tande program för att gjuta nytt liv i staden har genom¬
förts. Ett stort antal av fabrikerna har byggts omför nya
ändamål och nya verksamheter har flyttat in. Arbetstill¬
fällen har skapats och stadens historia har lyfts fram som
en tillgång för att satsa på en ny och annan framtid för
Lowell.

Skottland, Dokkenområdet i Köpenhamn och stads¬
kärnan Tammerfors.

Uppgiften att finna en ny användning för uttjänta
industriområden är både stor och svår. Som alltid
fordras pengar, men pengar är i sig ingen garanti för
ett lyckat slutresultat. Kunskaperna behöver över¬
lag förstärkas. Det krävs en överblick och nya tolk¬
ningsramar för att hantera denna typ av frågor i
framtiden. Forskarnas resultat måste också utnytt¬
jas bättre i det praktiska kulturmiljövårdsarbetet,
vilket fordrar ett närmare samarbete och en konti¬

nuerlig utbildning av berörda tjänstemän på muse¬
er, i kommuner och på länsstyrelser.
Det gäller dessutom att på ett meningsfullt sätt

knyta samman kunskap från flera områden, kun¬

skap som sällan integreras i det praktiska arbetet.
Empirisk kännedom om industrins historia i ett
nationellt och internationellt perspektiv måste på ett
teoretiskt medvetet sätt smältas samman med kun¬

skap om teknikutveckling, bebyggelsemönster samt
arbetets och vardagslivets historia och samtidsför-
hållanden.

1 Sverige har flera initiativ tagits under senare år
i syfte att fördjupa kunskaperna, däribland kan
nämnas en professur i industriminnesforskning
(inrättad av HSFR 1992 och placerad vid KTH),
Industrihistoriskt forum (ett samarbetsorgan på
nationell nivå, bildat 1992). Härtill kom ett rege¬
ringsuppdrag till Riksantikvarieämbetet 1993 att
utarbeta ett handlingsprogram för bevarande, vård
och långsiktig förvaltning av landets industrimin-
nen.^ Regeringen angav i budgetpropositionen för
1998 att en särskild satsning på det industrihistoris¬
ka arvet skall genomföras under treårsperioden
1999-2001. Med anledning av detta har regeringen
tillkallat en särskild utredare, professor Erik
Hofrén, som i början av 1999 lämnade ett betän¬
kande som lägger ett perspektiv på regeringens
satsning på det industrihistoriska arvet.^ Det finns
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all anledning för landets universitet och högskolor
att vara aktiva och verka för en kunskapsbyggnad
som kan komma att nyttiggöras i den kommande
satsningen. Utredningen öppnar för ett brett samtal
och för en spännande metodutveckling inom områ¬
det.

Flera projekt tar nu också sikte på att stärka
utbildning och forskning inom området. Hit hör en
mångvetenskaplig och flemationell kurs om Indus¬
triminnen i Norden som under 1998 gavs för tredje
gången (kursen presenteras närmare nedan). En
kurs i industriminnesvårdens praktiska problem
och en forskarskola startar under 1999. Här samar-

Figur 8.1 Nizhny Tagil i Ural utvecklades järnhantering¬
en under 1700-talet och har sedan dess förblivit stadens
viktigaste industri. Härfinnsfortfarande ett stort stålverk
i drift som för några år sedan hade bortåt 40 000 anställ¬
da. Några av de äldre verken från 1800- och 1900-talen
togs ur drift för ett tiotal år sedan. Bilden visar en av de
stora hyttorna i staden som skall bevaras som industri¬
minne. Kommunen har visat ett starkt engagemang för att
försöka bevara den nu tomma verksanläggningen. Foto:
Marie Nisser.

betar institutioner vid KTH, Uppsala universitet,
Stockholms universitet och Mälardalens högskola
med Industrihistorisk mötesplats i Norberg. Ytterli¬
gare en utbildning med inriktning på interpretation
av det industriella arvet (CSIK) är under uppbygg¬
nad vid Campus Norrköping, Linköpings universi¬
tetsfilial. Trots att det således redan pågår en hel del
aktiviteter på utbildningens område är behovet av
forskning och utbildning fortfarande stort. En ny
generation bögskolestuderande bör få tillgång till
en utbildning som ger dem möjligheter att rätt
handskas med det industriella arvet i framtiden.

Forskningsläget
Det är ingen lätt uppgift att redogöra för forsk¬
ningsläge och forskningsbehov rörande det indus¬
triella arvet och industriminnesvården. Vår ut¬

gångspunkt är att det materiella såväl som det im¬
materiella arvet utgör en given utgångspunkt för
dokumentation och forskning å ena sidan, för beva¬
rande och förmedling å den andra. Området blir
därigenom synnerligen brett och omspänner ett
stort antal vetenskapliga discipliner. Mångveten-
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skaplig samverkan har redan prövats och visat sig
vara av betydelse för att söka den kunskap i ett brett
perspektiv som vi menar att man bör eftersträva när
det gäller industriarvet. Detta breda perspektiv har
för övrigt det nya akademiska ämnet Industrimin¬
nesforskning.
Vad är då viktigt att ta sikte på i den framtida

forskningen? Är det kanske lämpligt att ägna sig åt
att utforska tidigare helt eller nästan helt oprövade
fält, eller bör resurserna främst läggas på fördjup¬
nings- och uppföljningsstudier med delvis nya frå¬
geställningar, teorier och metoder? Finns kanske
både vetenskapliga och praktiska skäl att hålla fast
vid tidigare perspektiv vid t.ex. en uppföljningsstu¬
die av ett företag, en förening, en arbetsplats, en

byggnad eller dylikt? Svaret på dessa frågor avgörs
delvis av vår kunskap om vad som hittills har ufors-

kats och vad som för närvarande pågår inom detta
breda forskningsfält.
Underlaget för den uppställning som presenteras

i tablån har tagits fram via sökningar i biblioteks-
databaser, genomgång av en rad historiska biblio¬
grafier och forskningsöversikter.’ Härtill konuner
vår egna erfarenheter utifrån att själva under många
år ha arbetat inom området. En sammanställning
ger följande bild, låt vara att den förmodligen är
baserad på bara en del av allt som skrivits.

a) tidsperioder:
Undersökta tidsperioder korresponderar, som fram¬
går av tablån, väl mot studerade änmen, branscher,
regioner och grupper. Framförallt är det 1800-talet
och det tidiga 1900-talet som har intresserat skri¬
benterna, dvs det industriella genombrottet och

Tabell 1.- Svensk industrihistoria i litteraturen.
Branscher Teman och problem Regioner Grapper Tidsperioder

1. Jäm och stål, Bransch- och företags- Bergslagen, Män, yrkesarbetare. 1800-talets och det

Väl teko, glas, textil, utv., arbetslivets om- Göteborg och Typografer, jäm- och det tidiga 19(X)-
undersökt sågverk, massa o. vandling, transport- Sjuhäradsbyggden, stålarbetare, gmv- talet. 1980-

papper, tändsticksind,
stenindustri och

bryggeri.

systemen, fack¬
föreningsrörelsen,
särskilt arbetarsidan,

partsrelationer, bygg¬
nader och bostäder,
teknikhistoria, folk¬
hemmets uppbyggnad
och funktionssätt.

Småland,
Stockholm,
kustomr. o. gruvorter
i Norrland.

arbetare, skogsarbetare,
tidigindustriella yrkes-
gmpper, (smeder,
snickare mfl.).
Facklig ledare,
storföretagare.

och 1990-talen

2. Jäm och stål, gruvor. Företagsutveckling, Bergslagen, Män, yrkesarbetare. Tidig industri, det
Vetenskapligt textil, sågverk, industriell omvandling. Göteborg, Typografer, smeder industriella genom-

väl undersökt tändsticks, bryggeri, ekonomisk tillväxt. Stockholm, gravarbetare, skogs- brottet och de

varv. prod.processer o.
transportsyst., arbetslivets
omvandling på golvet,
fackföreningsrörelsen,
partsrelationer.

Norrköping. arbetare, kämpande
manliga arbetare.
Tekniker och stor¬

företagare.

första decennierna

av 19(X)-talet samt

1980-talet.

3. Livsmedels- och agrar Industriell tillbakagång. Agrart präglade Kvinnor, invandrar- Perioden från 1930-

I mindre grad industri, kemisk industri regioners industriregioner. grapper, grov- och talet fram till 1970-

undersökt industri, delar av
verkstadsindustrin

som elektronik och

data, ö.h. nyare
industribransher och

massprod. företag.

formering o. förändring,
vardagslivets förnyelse,
försörjning, delar av
tjänstemannarörelsen,
miljöpåverkan,
kompetensfrågor,
maktförhåll, inom

grupper, industri¬
samhället som politisk
konstruktion.

inkl. kustnära o.

småskaliga ind.reg,
nya industriregioner.
Städer med en stor

del tjänste-
0. service¬

verksamhet.

servicearbetare,

tempoarbetare,
tjänstemän (särskilt
ekonomer o. offentlig-
anställda), nya yrken,
småbrakande industri,
arbetare och små¬

företagare.

talets början.
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Figur 9. Frövifors pappersbruk i Örebro län. Exteriör av
pappersbruksmuseet med den modema fabriken i bak¬
grunden. Gammal och ny teknik sida vid sida. Foto Jan-
Eve Olsson 1997, Riksantikvarieämbetet.

dess första skede. Industrialismens höjdpunkt, pe¬
rioden från 1930-talet till 1970-talet, har inte rönt
lika stort intresse.* Detta gäller både yrkesforskare
och fritidsforskare.’ Tack vare Samdok (samtidsdo-
kumentationen vid landets kulturhistoriska museer)
och industrisociologemas studier har de två senaste
årtiondena täckts in bättre."*

b) branscher:
Vissa industribranscher är förhållandevis väl stude¬
rade. Föga överraskande intar den gamla basnä¬
ringen järn- och stålindustrin en överlägsen tätposi¬
tion bland industribranscherna. Tillsammans med

gruvnäringen ståtar branschen också med i absolu¬
ta antal överlägset flest vetenskapliga undersök¬
ningar. Andra branscher som redovisats i många
skrifter är glasindustrin, men här är det mer spar¬
samt med vetenskapliga rapporter. Tekoindustrin
har skildrats i färre skrifter men i relativt många
vetenskapliga studier. Skogsindustrin, särskilt såg¬

verksindustrin, är en annan svensk basindustri som
rönt stor uppmärksamhet både bland forskarna och
andra skribenter. Pappersindustrins historia har
också avsatt ett större antal skrifter, däribland flera
vetenskapliga. Den sedan ett tiotal år avvecklade
flottningen har fått sin historia tecknad i ett antal
skrifter, varav flera vetenskapliga.
Tändsticksindustrin och bryggeriindustrin har

också gett avtryck i den historiska litteraturen. Det
rör sig här om företags- och branschstudier av
beskrivande slag, medan de vetenskapliga studierna
fokuserats på företagsspecifika frågor. Livsmedels¬
industrin är styvmoderligt behandlad med tanke på
dess betydelse. Det föreligger dock ett antal skrifter
om enskilda sockerbruk, mejerier och bagerier. En
sökning i biblioteksdatabasen på den heterogena
branschen kemisk industri ger några träffar, vilka i
huvudsak rör tjärbränning, milkolning, gamla fär¬
ger och målningsteknik. Historiskt inriktade veten¬

skapliga studier saknas. Situationen är inte lika
dålig, men långt ifrån tillfredsställande, för den
mycket betydelsefulla verkstadsbranschen. Även
om vi inkluderar varven får vi inte fler skrifter sam¬

mantaget än för den ekonomiskt långt obetydligare
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branschen stenindustri. Å andra sidan är det relativt
sett en stor del av de skrifter som upptas för verk-
stadsbranschen som kan klassificeras som forsk¬

ningsrapporter. Det är också tydligt att moderna
mekaniska verkstäder som masstillverkat standar¬
diserade produkter har rönt mindre intresse än både
äldre mångsysslande verkstäder och moderna kapi-
talvarutillverkande verkstadsföretag.

c) ämnen:
Vår sammanställning kan inte ge annat än en myck¬
et grov bild av ämnesvalet. Ser vi först till grupper
har yrkesarbetande män ett klart företräde. Den
yrkesgrupp som rönt ett mycket stort intresse är
typografer, som studerats av forskare från en rad
ämnen. Kvinnors arbeten inom industrin är långt
mindre undersökta. Samma gäller tjänstemännens
villkor, särskilt de lägre tjänstemännens. Under
senare år har dock flera skrifter publicerats om tjän¬
stemännen inom industrin, framförallt kanske deras
fackliga organisering. Ett tema som behöver fler
studier är genusarbetsdelningen på företagens kon¬
tor, liksom kvinnornas inträde i manliga industri¬
miljöer, t.ex. inom järn- och stålindustrin samt tung
verkstadsindustri. Ett annat område är den etniska

arbetsdelningen, dvs fördelningen av arbetsuppgif¬
ter, positioner och makt efter etniskt ursprung.
Ytterligare ett tema, som för övrigt har blivit allt
mer uppmärksammat i det sena 1990-talet, är för¬
delningen av arbetsuppgifter, ansvar och makt efter
ålder.

Enskilda företagsledare uppmärksammas i
många företagshistoriker. Däremot har företagsle¬
darna som grupp, deras rekrytering och verksam¬
hetsinriktning över tid samt deras betydelse för den
industriella omdaningen i mindre grad behandlats i
litteraturen. Småföretagarna och småföretagsamhe-
tens villkor har inte heller rönt något större intresse
i forskningen men sådana undersökningar börjar
komma. Ingenjörernas och ekonomernas strid om
makten i de stora industriföretagen under 1970-och
1980-talen är ett område som forskarna bör ta sig
an.

Arbetare- och fahnksbebyggelsen är kartlagd i en
rad inventerings- och dokumentationsrapporter.
Sådan kartläggningar kommer även att genomföras
i framtiden. När planen för ”det nya Samdok”" har
satt sig, får vi säkert se fler probleminriktade studi¬
er av t.ex. hur den industriella driften, stilideal

bland arkitekter respektive byggnadsingenjörer,
byggnadsteknik och ägarnas intressen bidragit till
den byggnadsstruktur man finner i olika branscher
och regioner. I detta sammanhang bör påpekas att
både växande och stagnerande branscher behöver
undersökas.

Fackföreningsrörelsens historia är behandlad i ett
stort antal förbunds-, avdelnings- och klubbhistori¬
ker. Härtill kommer gräv-där-du-står skrifterna från
sent 1970-tal och tidigt 1980-tal. Fackföreningsrö¬
relsen har också varit föremål för en omfattande
historisk vetenskaplig forskning, nu senast till LO:s
100-årsjubileum.‘^ Även den fackliga organisering¬
en på tjänstemannasidan har avsatt både vetenskap¬
liga och andra historiska skrifter. Det som saknas är
en ny samlad probleminriktad översikt över svensk
fackföreningsrörelse som belyser arbetet både på
lokal och central nivå, liksom relationen mellan
dessa nivåer.

Arbetsgivarnas organisationer har också under¬
sökts, men i långt mindre utsträckning än arbetsta¬
garnas. Ett kunskapsbehov är integrerade studier av
hur parterna har agerat gentemot stat, företag och
kommuner under olika skeden av 1900-talet.

Transportsystemens historia har studerats, sär¬
skilt enskilda kanaler, järnvägar, sjöfart och vägar.
Det är dock först under senare år som kommunika¬

tionsforskningen vidgats till andra typer av kom¬
munikationer som flyg, post, telegraf och telefoni.
De historiskt inriktade forskarna har i den senin¬
dustriella eran återvänt till ett tidigare uppmärk¬
sammat område som nu tenderar att bli allt viktiga¬
re inte minst för den globaliserade varuproduktio¬
nen. Nya frågor ställs och nya teorier och metoder
utnyttjas. Studier av stora tekniska system liksom
beslutsprocesser, finansieringsformer och informel¬
la nätverk är några av de perspektiv som redan
avsatt ny spännande kunskap och breddat den kom-
munikationshistoriska forskningen.
Industriell teknikhistoria är ett ämne som tilldrar

sig allt större uppmärksamhet, vilket inte minst
avspeglar sig i de kurser som numera ges vid lan¬
dets universitet och högskolor. Härtill kommer alla
skrifter och utställningar som publiceras av museer
och teknik- och kulturhistoriska föreningar. Upp¬
märksamhet har bland annat riktats mot den pro¬
duktions-, energi- och transportteknik som industri¬
företag har använt. Det som saknas är komparativa
teknikhistoriska studier som sätter in den svenska
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industrins teknikanvändning i ett europeiskt per¬
spektiv och som diskuterar orsaker till likheter och
olikheter i teknikutnyttjande och teknikfömyelse."
Produktion enligt gamla former och metoder, som
fortfarande är i drift, har uppmärksammats av In-
dustrihistoriskt forum och Tekniska museet, men

forskning om de kvardröjande produktionsformer¬
na har ännu inte bedrivits i någon större utsträck¬
ning.

Figur 10. De gamla varvsområdena i Göteborg har
ändrat karaktär sedan den genomgripande omvandlingen
av varvsnäringn under 1970-talet. Eriksbergs Förvalt¬
nings AB, ägt av Göteborgs kommun, bildades som en
följd av denna stora strukturomvandling och dess uppgift
är att förvalta och utveckla de tidigare varvsområdena
Arendal, Lundby Strand och Eriksberg. Områdena omfat¬
tar totalt 175 ha mark med 300 000 kvm kommersiella
ytor och 30 000 kvm bostäder. Bortåt 5 000 människor
bor eller arbetar idag inom området. Flera av de forna
varvsbyggnadema har genomgått en total ombyggnad
och fått ettnytt innehåll. Foto Eriksbergs Förvaltnings
AB.

c) regioner:
Bergslagen är en väl utforskad region, och det gäl¬
ler särskilt om vi inkluderar företags- och fackföre-
ningshistoriska verk. Yrkesforskama har också haft
en förkärlek för denna region. Sjuhäradsbygdens
mångåriga industriella verksamhet har gett upphov
till ett stort antal skrifter. Glasriket i Småland samt

trä- och sågverksbygdema längst Norrlands kust¬
land är andra regioner som lockat många forskare.
Göteborg och Stockholm som industristäder har
ävenledes uppmärksammats. Vad vi saknar är en
industrihistorisk översikt ur ett regionalt perspektiv,
dvs studier som både belyser förskjutningen mellan
och inom enskilda regioner under de senaste 150
åren samt diskuterar dess orsaker. Saknas gör också
studier av hur nya industriregioner skapas och på
sikt antingen stagnerar och avindustrialiseras eller
får en ny tillväxt med nya typer av företag. De
senaste tre decenniernas regionalpolitik och dess
betydelse för industrins lokalisering, tillväxt och
stagnation är ett annat tema som behöver utforskas.
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Figur 11. Flygbild över Trollhättan: I mitten till vänster
återfinns den gamla kraftstationen (Olidanstationen). Till
höger syns Nohabs gamla industriområde där efter
många års planläggning Innovatum nu har startat sin
verksamhet. Underrubriken "Futurum och industrisam¬
hällets museum" avslöjar verksamhetsinriktningen.
Innovatum tar sin utgångspunkt i den industrihistoria
som platsen är så starktförknippad med. Siktet är samti¬
digt inställt på attfå igång nya verksamheter i ett samar¬
bete mellan ortens stora industriföretag, universitet och
högskolor, kommunen och länsmyndigheter. Foto Jan
Norrman 1988, Riksantikvarieämbetet.

Forskningsbehov
Under 1990-talet har vi båda varit sysselsatta med
en nordisk industrihistorisk fortbildnings- och forsk¬
arkurs i syfte att höja kompetensen bl.a. för forska¬
re, kulturmiljövårdare, museimän, arkitekter och
ingenjörer. Den tredje kursen gavs under 1998.
Kursdeltagarna har kommit från de nordiska län¬
derna och kursen består av fyra kursveckor förlag¬
da till en industriort i vart och ett av de fyra länder¬
na Danmark, Finland, Norge och Sverige. Den
byggda miljön har getts en framträdande plats i
utbildningen och ordentliga fältarbeten är inlagda
under kursveckoma. Kursen tar vidare upp teknisk

och industriell omvandling, bebyggelsemönster
samt arbets- och vardagslivets förändringar i ett
komparativt nordiskt perspektiv. Eftersom inget
ämne ensamt klarar detta breda fält har lärarna

hämtats från humanistiska, samhällsvetenskapliga
och tekniska ämnen, liksom från museer och kul¬
turmiljövård.
Den lärdom, som denna kurs har gett, är bl.a. att

det är nödvändigt med ett nära samarbete mellan
praktiker och teoretiker liksom mellan företrädare
för en rad olika discipliner. Utan ett dylikt samar¬
bete förmår vi inte beskriva och tolka industrihisto¬

riens olika faser och utnyttja källorna på ett frukt¬
bart sätt. Ett samarbete krävs om forskarna skall

kunna ge svar på grundläggande frågor om var¬
ifrån, varför och varthän. Självfallet behövs fler
teoretiskt och metodiskt avancerade djupstudier
som utgår från inomvetenskapliga kriterier, men det
behövs även forskning som mer direkt knyter an till
de frågor som ställs i dagens kulturmiljövård, av
museer och av människor i industriregioner. Kon¬
takterna behöver förbättras mellan forskare vid

högskolorna och de som är verksamma inom kul¬
turmiljövården. Samarbetsfora behövs om relevan¬
ta frågeställningar skall kunna formuleras och för
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att forskningsresultaten löpande skall kunna disku¬
teras.

Ytterligare en samarbetsform, som vi tror på, är
forskarskolor där flera universitet och högskolor
samverkar i en långsiktig forskarutbildning. På så
vis utnyttjas kompetensen vid skilda fakulteter och
ämnen på ett fruktbart sätt. Erfarenheter från andra
forskarskolor är goda. Doktoranderna arbetar till
vardags på sin hemmainstitution men möter också
kontinuerligt andra forskare och kan på så sätt ta
del av teorier, metoder och resultatet från ett breda¬
re fält.

Samarbete utgör sålunda en hörnsten i det framti¬
da arbetet inom detta fält. Bland de viktigare forsk¬
ningsområdena kan, utöver vad vi redan har pekat
på, nämnas följande:

a) Synteser
Vi behöver utarbeta flera problembaserade synte¬
ser, dvs skrifter som integrerar forskning från en

mängd områden men som ändock vågar utmana
genom att driva bestämda teser. Det är viktigt att vi
får flera sådana synteser och inte nöjer oss med en
enda, som också lätt får karaktären av den enda och
”rätta ” historieskildringen. Vi behöver skrifter som
inte bara kompletterar varandra utan som anlägger
olika perspektiv och ger olika tolkningar av indus¬
trisamhällets historia. En idé om en sådan syntes
finns redan i det förslag till industrihistoriskt bok¬
verk i tre band som arbetsutskottet i Industrihisto¬
riskt forum utarbetade under 1996. Syftet med bok¬
verket är att ”samla, syntetisera och överskådligt
presentera befintlig kunskap om det svenska indus¬
trisamhället”. Ett annat syfte är att ”lyfta fram
industrimiljöernas kulturhistoriska värde samt
väcka intresse och engagemang för deras bevaran¬
de som levande och brukade miljöer”. Av ekono¬
miska skäl vilar tillsvidare detta förslag.”

b) Studier av industriföretag och branscher i ned-
gångsfaser
Forskningen har hittills framförallt ägnat sig åt
framgångsrika företag och branscher, mer sällan åt
industrier i stagnationsfaser. Vad händer i perioder
av nedgång och hur sker förnyelser i gamla företag?
Hur används den befintliga tekniska utrustningen,
byggnaderna och arbetskraften? Vad händer med
människor och institutioner i samhällen där indus¬
trin avvecklas? Vad accepteras i form av ingrepp i
bebyggelsemassan, av nya verksamheter och andra

nyheter, inklusive inflyttning? Industriminnesvår¬
den arbetar ofta med fabriker som tagits ur drift och
samhällen som drabbats av de konsekvenser som

industrinedläggningar medfört. Däremot har for¬
skarna, med undantag av i slutet av 1970- och det
tidiga 1980-talet, varit mindre intresserade av stag¬
nerande branscher, företag och orter. Det är vår
uppfattning att denna typ av forskning är angelägen
vid övergången till 2000-talet, i en tid då stora

omstruktureringar sker inom svensk industri. Här
bör det också på ett fruktbart sätt vara möjligt att
knyta an till äldre studier och komparera med mot¬
svarande äldre och nyare internationella studier.

c) Perioden 1930-1970
Under denna period genomfördes den slutgiltiga
omvandlingen från jordbruks- till industrisamhälle.
För en snabbt växande del av befolkningen bröts nu
bandet med det agrara, delvis självförsörjnings-
präglade, livsmönstret samtidigt som arbetsliv och
umgänge på ett radikalt sätt omskapades. Detta för-
ändringsskede är till stora delar fortfarande outfor¬
skat och det saknas också ett handlingsprogram för
att ta tillvara de viktigaste dokumenten - materiel¬
la såväl som immateriella från denna storskaliga
industriperiod. Eftersom det alltjämt, men inte så
länge till, ärmöjligt att intervjua berörda människor
och på den vägen samla icke-officiellt skriftligt
källmaterial, föremål, fotografier och filmer bör
uppgiften prioriteras.

d) Industrisamhället som berättelse
Industrihistorien är det moderna samhällets själv¬
spegling med nationella, regionala och lokala del¬
berättelser infogade i den Stora Industrihistorien.
Berättelsen innehåller bestämda spelregler, teman,
aktörer och förlopp. Vad och vilka platsar respekti¬
ve vad och vilka platsar inte i denna berättelse och
finns det, eller har det funnits, konkurrerande del¬
berättelser inom den ”stora” berättelsen (utifrån
social grupp, kön, region, ålder, yrke)? Hur har
olika inslag i berättelsen använts i olika faser och
av olika grupper, och vad sker med denna berättel¬
se i slutet av 1900-talet? Efterträds den av en ny
dominerande berättelse eller av flera olika? Hur
dekonstrueras den gamla berättelsen och av vem
och varför? Ingen kan göra anspråk på den fullstän¬
diga sanningen, och gjorda tolkningar kommer i
framtiden att granskas och förmodligen att ersättas
av delvis nya, vilka svarar bättre mot perspektiven
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i samtiden och mot resultat framtagna genom för¬
nyade djupstudier i skilda källmaterial. Nya frågor
kommer på sikt att ställas till 1900-talet och indus¬
triarvet.

ejKulturarvet
En fråga direkt kopplad till arbetet inom kulturmil¬
jövården är vad de materiella och immateriella
industriminnena betyder för olika gruppers identi¬
tet, hur de används av olika intressen och vad t.ex.
museietableringar innebär för möjligheten till för¬
nyelse och utveckling lokalt och regionalt. I för¬
längningen ligger frågan om kulturarvspolitiken i
ett maktperspektiv. Vilka är aktörerna och vilka
motiv driver dem, hur försöker de hävda sina
intressen och vilka intressen är starka respektive
svaga? Sådan forskning kommer förmodligen att
bedrivas vid forskningsstationen Arbete och kultur
som Arbetslivsinstitutet är i färd att etablera i Norr¬

köping.

f) Miljöhistoria
I det industriella arvet finns en rad kända och okän¬
da miljöproblem. Hur hanterar vi sådana frågor för
att eliminera framtida skador på människor och
natur? Den miljöhistoriska industriarvsforskningen
befinner sig ännu i sin linda, men har en stor poten¬
tial och skulle kunna bidra med värdefull kunskap
för samhällsplanerare, arkitekter, byggbolag och
myndigheter. I mark, vatten, byggnader kan finnas
miljöavfall som det i många fall kan var svårt att
lokalisera och eliminera. Kunskap om äldre bygg-

och produktionsprocesser kan bidra med viktig
kunskap för dagens och morgondagens aktörer.
Miljöhistorien understryker mer än andra delom¬

råden behovet av ett nära samarbete mellan en rad
aktörer på området. Miljöfrågorna ger också histo¬
rikerna en möjlighet att bidra med efterfrågad och
angelägen kunskap i ett dagsaktuellt tema.

g) Internationellt perspektiv
Forskningen om det industriella arvet bör av minst
två skäl ta in världen utanför den egna regionen och
nationen. För det första har den tidiga järn- och trä¬
industrin alltifrån medeltiden varit exportinriktad.
Från slutet av 1800-talet och i snabbt stigande grad
efter 1945 bar en betydande del av den svenska
industrin ingått i ett internationellt sammanhang.
Företagen har köpt råvaror och komponenter, haft
utländska ägare, lånat kapital, rekryterat arbets¬
kraft, ägt egna fabriker i andra länder och, givetvis,
sålt sina produkter på en marknad som legat utan¬
för Sverige. För det andra är komparation en veten¬
skapligt gångbar metod som ger underlag för bättre
grundande slutsatser om det specifika och det gene¬
rella i det historiska mönstret. Med den kunskapen
kan det oekså vara något lättare att fatta beslut i
t.ex. kostsamma bevarandeärenden.

Avslutning
översikter som denna tenderar att bli både rapso-

diska och godtyckliga. Klart är ändock att det finns

Figur 12. Plåtslageriet på Hede-
mora Verkstäder 1981. Hur ut¬
forskar och skildrar vi äldre och
nyare tiders skiftande arbetsför¬
hållanden? Foto Maths Isacson.
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Figur 13. Hedemora Verk¬
städer i södra Dalarna.

Flygfotot visar på samban¬
det mellan industri, trans¬
porter (väg och järnväg)
och bostäder (även om
arbetarna och tjänstemän¬
nen i huvudsak bodde på
andra sidan av staden).
Vad som är svårt att utläsa
av denna bild, men som är
möjligt att se för den som
närmare studerar företagets
historia är den successiva

utbyggnaden av lokalerna,
och hur olika ideal, ekono¬
miska förutsättningar och
ambitioner avtecknar sig i
byggnadsmassan. Arkivstu¬
dier har också visat på den
nedsmutsning genom ut¬
släpp av diverse vätskor
som skedde från radiator¬
avdelningen från 1920-talet
fram in på 1960-talet i den
sänka som avtecknar sig till
vänster om verkstadsområ-
det. Så småningom hamna¬
de detta i Dalälven och

Östersjön.
Foto Per K Olsson 1973.

en mångfald av dokumentations- och forsknings¬
uppgifter som ligger framför oss. I ett internatio¬
nellt perspektiv ligger den svenska forskningen
kring industriarvet bra till, inte minst med tanke på
den samverkan mellan olika ämnesområden som

har utvecklats både på utbildnings- och forsknings-
sidan. Ändock vill vi understryka att det är angelä¬
get att vi forskare och lärare deltar mer aktivt i det
arbete som bedrivs inom industriarvsområdet, ett
arbete som troligen ökar under de närmaste åren.
Inte minst är det angeläget att vi agerar som ”boll¬
plank” och delvis också framträder som motkraft
när mäktiga politiska och ekonomiska intressen
snabbt vill få fram resultat. Vår uppgift är att ställa
oss kritiska och granska det som görs, men också
att bidra med kunskap och frågeställningar. Vi
måste lyssna och samtidigt lära av andra aktörer
samt argumentera i sak i syfte att upprätthålla en
fruktbar och långsiktig dialog.
Forskningen bör breddas och nya frågor formule¬

ras och detta i ett regionalt och internationellt kom¬
parativt perspektiv. Vi behöver också bli bättre på
att föra ut våra resultat via skrifter, seminarier och
debattartiklar. En samverkan med museer, kultur¬
miljövård och länsmyndigheter, finns sedan länge,
men behöver förstärkas. Industrisamhällets

omvandling och den därmed sammanhängande frå¬
gan om industriarvet är, som vi hävdar i artikelns
inledning, en av Västerlandets största utmaningar
vid det stundande sekelskiftet. Detta fordrar ordent¬

liga kunskaper och ett gott samarbete mellan en rad
aktörer.

Maths Isacson, professor i ekonomisk historia,
Uppsala universitet.
Marie Nisser, professor i industriminnesforskning
vid Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria.
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
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Noter
1 Houltz 1998, s. 9-10.
2 Nisser 1996.

3 Avanti Forno. Frän fyra timmar till 47 minuter, s. 27-30.
4 Se bl.a. artiklar i Kulturmiljövård 6.94.
5 Merger 1996, s. 68.
6 Hofrén & Jönsson 1999.

7 Svensk Historisk bibliografi, Libris databas samt olika sam¬

manställningar: Daedalus 1982 och 1992, Polhem, samt
flera sammanställningar av Samdoks samtidsundersökning-
ar (Samdoksekretariatet, Nordiska museet) Till detta kom¬
mer flera tryckta översikter över arbetslivshistorisk forsk¬
ning, genusforskning etc. Se bl.a. Parding & Forsberg 1989,
Misgeld & Åmark 1991, Torstendahl & Pettersson 1992
samt Karlsson 1998.

8 Bristen på föremål och dokumentationer från denna period
hos landets kulturhistoriska museer påtalades för övrigt i
Kulturutredningens betänkande. SOU 1995:84.

9 Se t.ex. Karlsson 1988, s. 265. Om gräv-där-du-står-rörelsen
och dess inriktning, Isacson 1997.

10 Se Fägerborg 1992.
11 Efter 20 års verksamhet antogs senhösten 1997 en ny orga¬

nisation och verksamhetsinriktning för Samdok (samtidsdo-
kumentation vid landets kulturhistoriska museer). De ca 90
museer som deltar i den landsomfattande samtidsdokumen-

tationen är numera indelade i åtta pooler (härtill kommer en
kulturmötesgrupp vars uppdrag är att få samtliga pooler att
beakta kulturmötes aspekten i sina dokumentationer). Tidi¬
gare fanns 12 pooler samt kulturmötesgruppen. Denna indel¬
ning gick tillbaka på 1970-talets näringsgrensindelning.
Under 1990-talet blev den ett allt sämre redskap när muse¬
erna försökte följa vad som skedde i samhället och hur män¬
niskors livsvillkor förändrades. En ny indelning och nya per¬

spektiv måste till för att museernas dokumentationer bättre
skulle täcka in det nya sociala landskapet som växer fram
med globaliseringen, arbetslösheten, den nya informations¬
teknologin och det flexibla arbetet. Den nya verksamhets-
modellen har tre delar: pooler (människors verksamhetsfält),
perspektiv och samtidsfrågor. Ett forskningsråd tillskapades
med uppdrag att följa verksamheten, visa pä angelägna pro¬
blemområden och ge tips pä metoder och litteratur. Samdoks
verksamhet rapporteras fyra gånger per är i Samtid & muse¬
er. I tidskriften förs också en metodisk debatt och här

behandlas angelägna dokumentationsteman.
12 Forskningsprogrammet har haft namnet ”Svensk fackföre¬

ningsrörelse efter andra världskriget” (SFEAV) och avrap¬

porteras från senhösten 1997 till våren 1999 i nio forsk¬
ningsrapporter, vilka publiceras pä Atlas förlag. Huvudrap¬
porten skrivs av Anders L Johansson och Lars Magnusson,
se Johansson & Magnusson 1998.

13 Se dock studier av bl.a. C. Jeding 1998.
14 Se synops ”Det svenska industrisamhällets historia. Indus-

trihistoriskt bokverk i tre band”, utarbetat av Industrihisto-
riskt forums AU och med Anders Houltz som sekreterare,
Stockholm 1996.
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The transformation of the industrial society - a challenge
By Maths Isacson and Marie Nisser

Summary
The transformation of the industrial society is one
of the major problems facing the industrial world
today. Industrial companies are now abandoning
the rigid production systems which have dominated
the 20th century in favour of a more flexible pro¬
duction and sales organization. Industrial regions
which have long been of importance to the nation¬
al economy and to the development of prosperity
are facing major problems with high unemploy¬
ment, abandoned factory accommodation, dilapi¬
dated transport systems and empty houses and com¬
munity centres. The transition poses a long list of
questions, and one of these is regarding the change
in itself. What is it that changes and what parts of
the old industrial structures is it that remain in

buildings and the landscape, in people’s work
knowledge and in norms and evaluations? Another
question is which buildings can be re-used at a rea¬
sonable cost for new functions and in a guaranteed
safe environment.

The last decades have seen the launching of a
large number of both local and regional projects
with the aim of utilizing and making accessible the
industrial heritage. Some have been carried out

according to plan and have been successful, while
others have either failed or have been revised while
work on the projects was in progress, and have thus
ended as something slightly different. This article
contains a description of three industrial historical
projects with different profiles that have come dif¬
ferent distances. Namely, the industrial heritage
meeting place - in Norberg local authority in the
Province of Västmanland, Koppardalen - the cop¬
per valley - in the town of Avesta in the southern
part of the Province of Dalama, and the radio sta¬
tion Grimeton in the vicinity of the town ofVarberg
in the Province of Halland.

Norberg is situated in an area with traditions in
the mining and smelting of iron ore that date back
to the Middle Ages. Today the local authority is
investing in long-term build up of knowledge
through education, research and practical care,

preservation and re-use of the industrial historical

cultural heritage. In Avesta the local authority
wants to open the old industrial area to new types of
companies and to public activities. The plan forms
part of a welcome urban renewal project. The radio
station Grimeton project is of another character and
demands other forms of knowledge than the two
previously named renewal projects. Here it is a
20th century technology, the wireless telegraph,
together with its remains in the form of six, tall,
steel masts, a radio station and a transformer station
which the County Council and Telia, the owners,
have agreed not only to preserve, but also to use in
education.

Throughout Sweden, as in the rest of Europe,
there is comprehensive work in progress in connec¬
tion with saving the remains of the industrial cul¬
tural heritage and in finding new uses for aban¬
doned buildings and transport routes. The task
involved is both large-scale and difficult. As always
it costs money, but money in itself is no guarantee
for a successful final result, and existing knowledge
should be strengthened in general. An overview and
new frames of interpretation are required in order to
handle this type of question in the future. Further¬
more, research results must be better utilized in the

practical preservation of the cultural environment
and this requires closer cooperation and a continu¬
ous further education of the relevant members of
the staff of museums, local authorities and county
councils. Education of this type was contained in
the multi-national course Industriminnen i Norden
- Industrial Monuments in the Nordic Countries -
which was held for the third time in 1998 and
which to date has been attended by some 80 partic¬
ipants from Norway, Denmark, Finland and Swe¬
den.

It is a question of linking together in a meaning¬
ful fashion knowledge from several different areas,
knowledge which is seldom integrated in the prac¬
tical work. Empirical knowledge of industrial his¬
tory in a national and international perspective must
be fused together in a theoretically conscious man¬
ner with a knowledge of technological develop-
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ment, patterns of building development, the history
ofwork and daily life and the conditions that exist¬
ed at the time.

A general inventory of Swedish research shows
both what has interested researchers to date and
where our best knowledge lies. It also raises ques¬
tions concerning future tasks for research. To date it
is above all the 19th and the early 20th century that
have been studied, while industrialism’s high point
in Sweden, the period from the 1930s to the 1970s,
has not attracted the same interest. Research on the

old, traditional, basic industries - the mining, iron
and steel industry and the forestry industry - is in a
class of its own, but even the match industry and
the clothing and textile industry are well-researched
branches. On the other hand, however, the food
industry and the engineering industry have interest¬
ed researchers to a lesser extent. Research work has
been carried out on male workers, the trade union
movement, individual large companies and certain
parts of the transport system, and, to a very much
lesser extent the history of female workers, small
firms and the employer organizations. It follows
from this that Bergslagen, the old iron and steel dis¬
trict in central Sweden, has been well studied.

The survey provides new ideas for new areas for
research. Among other things we need more prob¬
lem-based syntheses, that is to say publications
which provide new perspectives and give different
interpretations of the history of the industrial soci¬
ety. We also need to broaden our approach and to
look at Swedish industry and the Swedish industri¬
al heritage in an international perspective. The arti¬
cle also stresses the importance of undertaking
studies of industrial companies and branches that
are in the process of decline, industry’s effects on
the environment and the efforts which have been
made to alleviate the damage caused, and, finally,
studies of how the industrial society has been por¬

trayed during different periods.
The conclusions are that research needs to be

broadened and new questions formulated - and that
this should be done in a regional and comparative
perspective. We researchers also need to become
better at spreading our results via publications,
seminars and debate articles. Finally, while there
has been collaboration with museums, cultural
environment preservation and county authorities
for many years this now needs to be strengthened.
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