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industriella kulturarv
av Maths Isacson

Under det senaste kvartsseklet har vi som bor i

Bergslagen fått vänja oss vid företagsnedläggning¬
ar, folkminskning, allt dystrare framtidsprognoser
men också stödpaket, djärva framtidsplaner och
reella nysatsningar. Nedgången liksom satsning¬
arna följer i stort samma mall, men det finns avgö¬
rande skillnader, både över tid och mellan kom¬
muner och orter. Inom den struktur som formats
av industriell verksamhet, lagstiftning och finan¬
sieringsformer har enskilda personer och grupper
haft - och har - en viktig roll. Utan ett personligt
engagemang och goda kunskaper om vad som för
tillfället är möjligt/icke möjligt inom företags- och
kulturarvsfälten är det svårt att nå framgång. Per¬
sonliga kontakter har också betydelse, liksom för¬
mågan att förankra visioner och planer i lokalsam¬
hället. I detta ingår att i ett tidigt skede engagera

föreningar och enskilda personer i arbetet. I tider
av omvandlingstryck är det strategiskt viktigt med
lokalt förankrade betrodda personer som tänker
i nya banor, förmår formulera begripliga mål och
förankra dem lokalt såväl som på läns- och riks¬
nivå.

I Bergslagen, liksom i andra gamla industriom¬
råden, har en fråga blivit allt viktigare att besvara:
till vad ska alla tomma industribyggnader, bostäder
och samlingslokaler nyttjas när nya stora industri¬
företag uteblir och befintliga mindre företag inte
växer?

Det krävs satsningar inom en rad områden, på
tjänsteföretag och kulturaktiviteter, vilket går hand
i hand med investeringar i bättre kommunikatio¬
ner, högre utbildning och turism. Under senare år
har industrins anläggningar och utrustning samt
människors minnen också lyfts fram som ett kul¬
turarv med stor potential för en lokal förnyelse.
Satsningen på industrisamhällets lokala kulturarv
har på sina håll också burit god frukt. Om den
också blir långsiktigt bärkraftig får tiden utvisa.

Efterhand krävs sannolikt förändringar av dagens
mer framgångsrika industriarvsmiljöer liksom av

dagens koncept, på samma sätt som industrin tidi¬
gare genomgått en kontinuerlig förnyelse för att
hävda sig på marknaden.
I denna artikel ska vi granska tre industriarvs-

satsningar i Bergslagen som visar på likheter och
skillnader i förnyelsearbetet. Vi kommer då också
in på frågan om historieperspektiv och i historie-
bruk. Artikeln inleds med en bakgrundsteckning
till den omställning som nu pågår.

Befolkning och sysselsättning
Decennierna efter krigsslutet 1945 hade Bergsla¬
gens industrier goda dagar. Vinsterna var höga.
Det som inte gick till ägarna återinvesterades i
befintliga företag eller användes för att starta nya

företag inom traditionella branscher. Det skedde
en ”inlåsning” i gamla verksamheter, vilket på sikt
blev ett problem. Men industriorterna växte och
moderniserades. Ny arbetskraft rekryterades från
det inre av Svealand och Norrland där jordbruk
i rask takt avvecklades och skogsbruket rationali¬
serades. Stora skaror kom dessutom från Finland
och Sydeuropa. Bruksorterna omvandlades till
folkhemsstäder med en växande offentlig sektor.
Genom kontinuerliga löneökningar, bostadsbyg¬
gandet och bilismen upplevde människor att de
fick det allt bättre. Till detta bidrog även utbyggna¬
den av sjukvården, skolväsendet och socialförsäk¬
ringarna.'
Tillväxten bröts i mitten av sjuttiotalet. Låg¬

konjunkturen efter kraftiga oljeprisstegringar i två
omgångar - som utraderade den svenska varvs¬

industrin - bidrog till trendbrottet, men är inte
hela förklaringen. Svenska och andra västeurope¬
iska stålföretag fick allt svårare att hävda sig på
världsmarknaden efterhand som stål-, varvs- och
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verkstadsindustrin expanderade i Ostasiens nyin-
dustrialiserade länder. Till detta kom att ny teknik
hade höjt utbytet från råstål till färdig produkt.
Stålkvaliteten hade också höjts, vilket bl.a. innebar
att bilindustrin efterfrågade allt klenare dimensio¬
ner. Överproduktionen var snart ett faktum. Den
möttes till en början med lageruppbyggnad, pris¬
sänkningar och anställningsstopp.^
Oljeprisstegringarna under 1970-talet drog defi¬

nitivt undan grunden för fortsatt expansion i gamla
banor. Stålindustrins fastlåsning i gamla mönster
under de goda årtiondena efter 1945 ledde till en
svår omställningsperiod, besvärlig för industrileda¬
re och företagsägare, men allra mest för politiker
och industrianställda i små och medelstora gruv-
och stålorter i Bergslagen. Problemen delade de
med invånare i andra stålregioner runt om i Europa
och USA.

Västeuropas stålindustrigenomlevde någramyck¬
et svåra år efter mitten av sjuttiotalet. Från 1974 till
1984 gick 350 000 arbetstillfällen förlorade inom
järn- och stålindustrin, 45 procent av samtliga
arbetstillfällen. I Sverige försvann under dessa år
21 000 jobb inom denna bransch (43%). Personal¬
minskningen var störst vid specialstålsverken.’ Till
detta kan läggas nästan 5 000 (30%) förlorade
arbetstillfällen inom gruvindustrin."*
Nedgången berörde även andra branscher. Mas¬

sa- och pappersbruk samt sågverk stängdes. Också
mekaniska verkstäder med Bergslagens basindu¬
strier som sina främsta kunder fick problem. I
samtliga Bergslagslän minskade industrisysselsätt¬
ningen. Om vi ser till antalet förlorade arbetstillfäl¬
len inom stålindustrin drabbades Sandviken, Bor¬
länge, Fagersta, Hallstahammar och Avesta hårdast
(900 jobb eller mer).’ Till detta kom tusentals för¬
lorade service- och transportarbeten. Offentlig sek¬
tor fortsatte dock att växa. Där sysselsattes i första
hand inte de friställda manliga industriarbetarna,
utan kvinnor i lågbetalda deltidsarbeten.

Bergslagens kris blev i mycket en kris för den
traditionella mansrollen. Situationen förvärrades
dessutom av att yngre kvinnor i högre grad flyttade
för att skaffa sig utbildning och arbete. Männen
stannade och väntade på att det skulle komma ”rik¬
tiga jobb”, dvs. industriarbeten inom traditionella
branscher.®
För de 24 kommuner som från mitten av 1990-

talet, efter EU-inträdet, slöt sig samman i Intres¬

seföreningen Bergslaget minskade befolkningen
med 13 procent (55 800 personer) under perioden
1977-2000.71 alla fem Bergslagslän finner vi kom¬
muner med en mycket ofördelaktig befolknings¬
utveckling. Blott tre kommuner redovisar en posi¬
tiv befolkningstillväxt: Borlänge, Säter och Nora.
Procentuellt uppvisar Hällefors, Hofors, Filipstad,
Hagfors, Fagersta och Ludvika den största folk¬
minskningen (19-27%). Trots omfattande ekono¬
miska stödpaket från statens sida under 1980-talet
och EU:s strukturfonder från mitten av 1990-talet
har nedgången fortsatt. Det blev snart nödvändigt
att tänka i nya banor och inleda offensiva satsning¬
ar på flera områden.

Förnyelsens första fas
Krisen i mitten av 1970-talet följdes av en omstruk¬
turering med staten som central aktör. 1978 bilda¬
des SSAB under statligt ledarskap och med staten
som huvudägare. På specialstålsidan etablerades
däremot några stora privatägda bolag. Förr bittra
konkurrenter slog ihop sina påsar. Somligt lades
ned, såldes av eller bantades hårt, med svåra kon¬
sekvenser för berörda industriorter. Kvar efter för¬

nyelsen blev mängder med halvtomma och tomma
fabriksområden, luttrade kommunpolitiker och en
allt äldre befolkning. Det visade sig svårare än vän¬
tat att få nya företag till de gamla industriorterna
och deras tomma industrilokaler.

Länge väntade Bergslagens kommunledningar
och invånare på att Bruket/Bolaget och/eller sta¬
ten skulle skapa ny sysselsättning inom det invanda,
i huvudsak manliga, industriområdet. Lokalerna
fanns ju där, möjliga att utnyttja för nya industri¬
företag. Arbetskraften, dvs. männen, var yrkeskun-
nig och rotad i den lokala arbetarkulturen, fack¬
ligt stark och trogen arbetarrörelsens värderingar.®
Men industriföretagen med de åtråvärda traditio¬
nella industrijobben kom aldrig, däremot företag
med jobb som krävde ny kompetens eller rena lyck¬
sökare som förvärrade situationen.

Befolkningssiffrorna tyder på att förutsättning¬
arna för en förnyelse har skiftat. Företagsstruktur
och geografiskt läge har varit betydelsefulla fakto¬
rer. Det har varit särskilt svårt för orter och kom¬
muner med ett ensidigt näringsliv och med ett
eller högst ett par (stora) bolag när krisen kom.
Möjligheterna har också påverkats av avståndet till
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residensstaden med en växande offentlig sektor.
Borlänges förhållandevis positiva trend visar samti¬
digt att kommunpolitikernas roll har varit viktig.
Orter där politikerna haft en nära kontakt med
regeringsmakten och där de varit starka på länspla-
net har fått se en utflyttning av statliga verk, hög-
skolesatsningar och en positiv omstrukturering av

näringslivet.
Långt sämre har det gått för små kommuner

med en politisk ledning utan vare sig upparbetade
kontakter i maktens boningar eller kompetens att
utarbeta nya visioner. Att göra som ”alla andra”,
dvs. följa den för dagen allmänna strategin har inte
varit särskilt framgångsrikt i en tid då konkurrens¬
tänkandet premierats.
Ilskan och bedrövelsen över företagsnedlägg¬

ningarna följdes omedelbart av ett sorgearbete
på historiens grund. Gräv-där-du-står-cirklar (efter
Sven Lindqvists bok från 1978) startades på indu¬
striorter i kris. Människor dokumenterade äldre

yrkeskunskaper, vardagsliv och facklig-politisk verk¬
samhet. Med tiden etablerades arbetslivsmuseer
på ideell grund. Arbetarspel uppfördes i nedlagda
fabriker och vid kanten av gruvöppningar. Berät¬
telserna om vardag och kamp i bl.a. Bergslagen
i början av seklet gav i slutet av sjuttiotalet och
början av åttiotalet trygghet och självkänsla i en
svår tid.’

o

Aterbruk av industriområden
Den ekonomiska tillväxten efter 1945 resulterade
i en omfattande nybyggnation på expansiva Berg¬
slagsorter. Storskaligheten kännetecknar denna
period. Allt byggdes i stor skala, industrilokaler,
affärer, bostadsområden, skolor, sjukhus, folkets
hus och idrottsanläggningar. Det som länge fram¬
stod som modernt och rationellt har under det
senaste kvartseklet blivit ett svårhanterbart problem
på många gamla industriorter, och då inte bara i
Bergslagen. Vad gör man med alla gigantiska indu¬
strilokaler, sjukhus, skolor och miljonprogramom¬
råden när industrin sedan länge har lagt ned eller
gått över till ”just in time” utan lagerhållning, folk¬
mängden stadigt minskar och invånarna blir allt
äldre; när det inte längre finns en efterfrågan på
stora byggnader?

I slutet av förra seklet växte intresset för industri¬
samhällets kulturarv. Sedan ett par år arbetar en

av regeringen tillsatt delegation med att ge stöd
till långsiktiga samarbets- och metodutvecklings¬
projekt. En rad verksamheter av både traditionellt
och mer otraditionellt slag har igångsatts. Delega¬
tionens arbete avrapporteras sommaren 2002 till
regeringen. Riksantikvarieämbetet har under tiden
presenterat ett förslag på en bevarandeplan omfat¬
tande drygt tio nationellt viktiga industriobjekt.
Högskolekurser ges, nya forskningsprojekt startas,
forskartjänster tillsätts och samarbetsorganisationer
bildas inriktade på industrisamhällets kulturarv.
Grävrörelsen och arbetslivsmuseerna har haft

betydelse, men förklarar inte dagens växande
intresse för industrisamhällets kulturarv. Intresset
finns i hela den gamla industrivärlden. Men de ide¬
ella satsningarna, bl.a. i Bergslagen, bar varit viktiga
på flera olika sätt. För det första har de mobilise¬
rat människor lokalt för frågor om lokalsamhällets
fysiska minnesmärken, teknik- och socialhistoria.
Genom grävrörelsens - och hembygdsrörelsens
- konkreta insatser i otaliga lokalsamhällen har,
för det andra, politiker, kulturmiljövårdare, musei-
tjänstemän och forskare fått upp ögonen för bety¬
delsen av industrisamhällets kulturarv."
Det som mer än annat bidrog till det snabbt

stigande kulturarvsintresset är de växande ekono¬
miska, sociala, politiska och mänskliga problem
som industriorter och - kommuner - har fått kän¬
nas vid under de senaste årtiondena. Efterhand
som krisen förvärrades, medvetenheten och kun¬
skaperna steg har också synen på och arbetet med
industrisamhällets kulturarv förändrats. Till detta
har också eu:s strukturfonder bidragit, liksom det
praktiska kulturmiljövårdsarbetet och den växande
kultur turismen.

Kommunpolitiker, företagare och kulturmiljö¬
vårdare har i första hand varit inriktade på att ta
hand om och finna meningsfull användning för
tomma industribyggnader. Under senare tid har
perspektivet vidgats. Människors erfarenheter och
vardagsminnen, mångfalden av spår i landskapet
och sammanhangen mellan synliga och icke synliga
delar kompletterar och vidgar intresset för industri¬
samhällets historia. Intresset förskjuts också från
yrkesarbetande män till kvinnor och barn, repre¬
senterande olika sociala skikt, erfarenheter och kul¬
turer.

Myndigheterna på lokal och regional nivå hade
länge ett ”reaktivt” förhållningssätt till industri-
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FIGUR I. Norberg från Pagersta-hållet med kyrkan och Mimerlaven. I slutet av i^^otalet var det
aktuellt att riva Mimerlaven som av många ansågs ful och som skymde kyrkan. Efter en hård lokal
debatt beslöt kommunfullmäktige att bevara laven och fondera pengarna som ABB avsatt för en
rivning. Avkastningen används nu för löpande underhåll. Idag är Mimerlaven bl.a. en arena för ny
experimentell musik, foto: Sten Nordström.

miljöerna. Något samlat grepp och någon plan
för områdena fanns i regel inte. Myndigheternas
huvuduppgift var att ordna nya arbetstillfällen. I
regel accepterades de krav på ingrepp som före¬
tagen ställde. Företag kom, några stannade andra
drog vidare där bidragen och mottagandet var mer
fördelaktigt. Byggnader ändrades, både vad gäller
det inre och det yttre. Vissa byggnader, särskilt
mindre lagerbyggnader och byggnader för en sena¬
re tid, revs. Ibland uppfördes helt nya. Successivt
ändrades karaktären på enskilda byggnader och
hela industriområden. Områdets historiska sam¬

manhang upplöstes, många gånger utan att det
gav någon långsiktig ekonomisk stabilitet. Snarare
spädde det på intrycket av hopplöshet.
Under 1980-talet började fastighetsägare - kom¬

muner och företag - att agera mer aktivt, dvs. att
ta ett mer samlat grepp på och utarbeta planer
för industriområdena i sin helhet. Istället för att

splittra upp, skilja ut och sälja av delar etablerades
företagsparker, vilka ägdes av kommunala bolag.
Tanken var att delarna skulle befrukta varandra.

Hyresgästerna förväntades bli delaktiga i ett stör¬
re sammanhang och dra nytta av varandra för en
gemensam service och administration, men även
för en lansering av nya tekniska kunskaper. Detta
bidrog på sina håll till ett ökat medvetande om
områdenas potential och till en positiv utveckling

där små industriföretag, hantverkare, konstnärer
och utbildningsinstitutioner samverkade för att
med förhållandevis små ekonomiska medel utveck¬
la de forna industriområdena.
Den planmässiga kraftsamlingen har också tagit

formen av en etablering av affärscentrum och
sportanläggningar. I första hand har det skett i eller
i närheten av storstäder med ett ordentligt kundun¬
derlag. Enskilda fabriksbyggnader i städernas cen¬
trum har återbrukats som gallerier, kontor, kultur¬
hus, museer och ibland - dock hittills inte särskilt
vanligt i Sverige - som bostäder. Viktigt i dessa
sammanhang har varit att trafiken har ordnats och
att stora ytor frigjorts för bilparkering.
Inte allt för förfallna mindre industribyggnader

i städernas centrala delar med ett arkitektoniskt
erkänt värde, vilka relativt enkelt har kunnat tas i
bruk för nya verksamheter, har klarat sig bra undan
rivning. Voluminösa byggnader i städernas utkan¬
ter har räddats från rivning genom en alternativ
användning som lager och shoppingcentra. Kom¬
binationen centralt läge, hanterbara volymer och
symbolvärde innebär goda utsikter för att få fram
pengar för en varsam renovering och förnyelse.
Utsikterna har varit långt sämre för stora industri¬
komplex utan en iögonfallande arkitektur belägna
på orter utan någon nämnvärd efterfrågan på loka¬
ler, eller belägna i storstäders centrala delar.
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Även karaktären på den tidigare industriella drif¬
ten påverkar utgången. Produktionsbyggnader som
använts av 1900-talets järn- och stålindustri, mas¬
saindustri och kemisk-teknisk industri har färre

användningsområden, kräver större resurser för att
ställas i ordning och är i regel svårt. Arkitektritade
byggnader från det sena 1800-talet och det tidiga
1900-talet hävdar sig bättre, liksom funktionalis-
mens paradbyggnader.
Industriorter med vikande befolkningsunderlag

i Bergslagen har det dock haft svårt att finna vet¬

tig användning för voluminösa och emellanåt rätt
nedgångna byggnader, ofta från den högindustri¬
ella epoken 1930-80. Men inte bara från denna
tid, utan även från tidigare perioder. I bästa fall
etablerar sig en småföretag med skiftande verk¬
samhet och krav inom områdena. Under 1990-talet
har dock en rad spännande initiativ tagits i syfte
att varsamt omvandla och förnya det lokala indu¬
strilandskapet på orter med vikande befolknings¬
underlag.

Tre lokala satsningar
Från en splittrad användning har utvecklingen
under senare årtionden gått mot mer sammanhåll¬
na breda satsningar för en vitalisering av gamla
industriområden. I planerna länkas platsens histo¬
ria med den samtida situationen och de framtida
visionerna. Sättet att arbeta skiljer sig dock mellan
kommuner och orter.

Avesta'^^
Koppardalen i Avesta i södra Dalarna är ett bra
exempel på en sammanhållen framtidssatsning på
det förflutnas grund med kommunen som cen¬
tral aktör. När kommunen 1986 köpte Koppardals-
området av Avesta Jernverk fick den nyinrättade
Industristaden i uppdrag att utveckla området för
fortsatt industriell drift. Syftet var att locka nya
industrier till Koppardalen. Målet var 2 000 nya
arbetstillfällen fram till år 2000.
Nästa steg var ett visionsprojekt med uppgift

att ta ett samlat grepp på hela området, och då
även se till andra möjligheter än industriell drift.
I den plan som presenterades våren 1997 hade det
två kilometer långa industriområdet längs Dalälven
delats upp i tre separata delar. Två reserverades
för industri- och tjänsteföretag medan kommunen

koncentrerade sig på att utveckla den västra delen
med de värdefulla kulturhistoriska lämningarna,
varav några från kopparbruksepoken (1636-1872).
Kommunen skulle här satsa på kultur-, fritids- och
kommersiell verksamhet som lockade folk till det

tidigare stängda området.
Enligt kulturchefen är projektet ”ständigt på den

kommunala dagordningen”.’’ Avestaborna följer i
lokalpressen turerna kring Koppardalen. Arbetet
har inte varit helt lätt. Alltjämt saknas pengar för
renoveringar samt för en långsiktig stabil satsning
på kultur- och fritidsverksamhet. Kostnaderna är
långt större än vad en kommun av Avestas storlek
förmår bära. Pengar söks från eu:s strukmrfonder,
länsstyrelsen och nationella fonder. Det krävs att

projektledningen håller sig å jourmed gängse regel¬
verk och finansieringssystem och ständigt uppda¬
terar sig för att ligga rätt på kulturarvsfältet.
Koppardalen öppnades för allmänheten i bör¬

jan av 1990-talet. Genom en bro över järnvägen
har Koppardalen nyligen integrerats med stadens
affärscentrum. På så vis har det gamla industri¬
området blivit mer tillgängligt för Avestaborna.
Den gamla järnburkshyttan från 1874 rymmer idag
en uppmärksammad konstsalong. Här hålls även
seminarier, musikevenemang och teater. 1 planer¬
na ingår företagshus, restauranger, biografer, bib¬
liotek, industrihistoriskt museum och lärcentrum.
Kunskap och kompetensutveckling, kulturaktivite¬
ter och nyföretagsamhet är centalt i visionen om
det framtida Koppardalen.
Ett annat syfte med satsningen är att ”ta tillvara,

levandegöra, använda, och dra nytta av de stora
kulmrhistoriska värdena i Koppardalen”, samt att
”utnyttja kvalitén med vattenkontakten med Dal¬
älven”."’ För att uppnå dessa syften har man valt
att riva 18 000 m^ (av ca 90 000 m’’) industriloka¬
ler inom det gamla industriområdet. Tanken har
varit att ”få bort fula, nerkörda miljöer och därmed
öka tillgängligheten till mer värdefulla byggnader”.
Med det senare avses att byggnaderna ska vara arki¬
tektoniskt värdefulla, vilket i praktiken innebär en
prioritering av byggnader uppförda i slaggsten och
av äldre datum.’’ Modernare byggnader uppförda
i tegelsten och plåt har rivits för att öppna upp
mot Dalälven och visa fram de fina slaggstensbygg-
naderna.

Satsningen i Avesta genomförs inte utan kritik
och diskussioner. Intresset för områdets utveckling
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är stort i lokalsamhället. Ett tidigare nedgånget och
slutet område har öppnats för besökare. Konstsa¬
longen drar sommartid mycket folk, liksom alla
andra kulturaktiviteter. En ny sporthall invigdes år
2001 och drar nya grupper till området.
Utan kulturchefens och stadsarkitektens långsik¬

tiga och medvetna arbete hade det varit svårt att
komma dit man nu kommit. Visserligen engage¬
rades frivilliga tidigt i kulmrarbetet, som guider
och i dokumentationsarbetet. Idag finns en livak¬
tig brukshistorisk förening som dokumenterar och
ordnar aktiviteter. I Avesta bygger satsningen ändå
på kommunens åtaganden och att enskilda tjänste¬
män har möjlighet att arbeta med Koppardalen
under arbetstid. Den stora byggnadsmassan från
olika tider, i olika grader av förfall och med olika
förutsättningar för att nyttjas gör det hela till ett
dyrbart och svårhanterbart projekt. Möjligheterna
förbättras om projektet ligger rätt i förhållande till
de pengar som för tillfället är tillgängliga, både för
renoveringar av kulturhistoriskt värdefulla byggna¬
der och för ett långsiktigt förnyelsearbete i syfte
att skapa nya jobb i Bergslagen. Det förflutna har

blivit en tillgång att använda i kultur- och turism¬
satsningar, men också för att stärka den lokala
identiteten. Som historiker bör man då fråga hur
historien används och, inte minst, vilken historia
som är möjlig att berätta. I Avesta är förhållnings¬
sättet till det förflutna pragmatiskt. Det är i första
hand den tidiga järnverksepoken och dess fysiska
lämningar som historiseras.

Norberg och Fagersta^^
I de två kommunerna Norberg och Eagersta i norra
Västmanland har politiker och tjänstemän lagt stor
vikt vid att involvera lokalbefolkningen och för¬
eningar i förnyelsearbetet. Syftet med projektet
Eramtidshyttan (tidigare Industrihistorisk mötes¬
plats) är att i dialog med kommuninvånarna skapa
förutsättningar för att människor även i framti¬
den kan bo och arbeta i de båda kommunerna.

Utgångspunkten tas i den lokala industrihistorien,
en historia som går tillbaka till medeltiden och
där gruv-, stål- och skogsindustrins företag fram
till 1970-talet helt dominerade arbetsmarknaden.
Satsningen har sitt fokus på forskning och utbild-

FiGUR 2. Avesta på i^'^o-talet med staden, Jernverket och Storforsens kraftverk till höger om
Dalälven samt Månsbo kloratfabrik till vänster nedanför Kyrkbron. Foto ur Per Arne Johanssons
samlingar.
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FIGUR 3. Koppardalen i Avesta i början av zooo-talet med hyttan, martinen och valssverken i bildens
övre del, hittom älven, dvs. det område som för närvarande genomgår en stor omvandling. Ca 18
000 m^ byggnadsyta har rivits för att öppna området mot vattnet. Till höger stadens kommersiella
centrum som förbundits med en gångbro över järnvägen. Längre ner längs Dalälven det moderna
industriområdet och t. v. Gamla byn med arbetarbostäder från tidigt 1800-tal. foto: Jonas Palm.

ning, kulturturism och företagsamhet. Ett nyckel¬
begrepp i sammanhanget är social ekonomi.

Sedan 1989 är social ekonomi en officiell term
inom EU och tillika ett område som rönt ett växan¬

de intresse bland unionens medlemmar, däribland
från den svenska regeringens sida. Den sociala
ekonomin är en tredje sektor mellan offentlig och
privat, en ideell, icke vinstdrivande, samhällsnyttig
verksamhet som drivs i kooperativ, föreningar, stif¬
telser, hyalag och småföretag inom vård, omsorg,
skola, turism, kultur- och fritidsektorn. Den utgör
en tredje, ”medborgarstyrd”, sektor, vid sidan av
de vinstmaximerande delarna av marknadsekono¬
min och offentlig sektor.’^
Den sociala ekonomin är inget nytt. I folkrö¬

relserna har den i Sverige en lång tradition. Men
den sociala ekonomin har förändrats under senare
tid. Uppskattningar talar idag om ca 4 000 utveck¬
lingsgrupper på landsbygden och totalt 200 000

organisationer i städer och på landet som till och
ifrån engagerar tre miljoner människor och årligen
omsätter 120 miljarder kronor. Förhoppningen är
att den sociala ekonomin ska bidra till nyföreta¬

gande och ge nya arbetstillfällen, utöver uppgiften
att förstärka den lokala identiteten och förnya den
lokala demokratin.'*

Framtidshyttan i Norberg-Fagersta engagerar ett
stort antal föreningar och människor i de båda
kommunerna. Föreningarna (ca 15 stycken) svatar
för den praktiska utvecklingen av besöksmål och
kulturarrangemang. De anordnar föreläsningar,
teaterpjäser och musikevenemang, renoverar bygg¬
nader, sätter upp skyltar och ordnar skol- och
turistvisningar, arrangerar vandringar i landskapet
och mycket annat. Med ekonomiskt och personellt
stöd från Framtidshyttan och dess forskarstation
utvecklar föreningarna sina verksamheter. På sikt
hoppas man att det ska skapas en långsiktig stabil
verksamhet som står på egna ben och som bidrar
till den lokala sysselsättningen och ger en bra boen¬
demiljö.'^ Föreningsengagemanget innebär samti¬
digt att vi sannolikt kommer att få flera beskriv¬
ningar och tolkningar av det förflutna, dvs. en mer
sammansatt, och kanske motstridigare, historia än
i Avesta.

Knutna till Framtidshyttan är en grupp forskare
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FIGUR 4. Stjärnsund, Smedjan (uppförd 1889J före
renoveringen 1998-1999. Publiken köar till ett av Peter
Carlssons och Blä Grodornas många framträdanden.
foto: Peter Gustavsson.

FIGUR 5. Stjärnsund, Smedjan efter att ett nytt tak lagts
på och fönstren har renoverats. Den inre miljön har
också fräschats upp men är ändå intakt med stora
öppna ytor och en påtaglig känsla av att det rör sig om
en gammal industrimiljö, foto: Peter Gustavsson.

och forskarstuderande från Uppsala och Stock¬
holm som regelbundet anordnar seminarier och
föreläsningar i syfte att bidra till en kunskapsut¬
veckling. De utför också egen forskning i regionen.
I samarbete med Ekomuseum Bergslagen planeras
nu också högskolekurser för människor boende i
Ekomuseets sju medlemskommuner (varav Fager-
sta och Norberg är två). Kurserna motiveras både
av det stora lokalhistoriska intresset och vikten av

att få fler unga och medelålders att satsa på hög¬
skoleutbildning. Lokalhistoriska kurser kan vara

ett sätt att bryta den tveksamma inställningen till
högre utbildning i gamla industriregioner.“
Forskarna i tik (Teknik, industri och kulturarv)

är också engagerade i verksamheter på andra håll
i och utanför Sverige. På så vis tillför de nya per¬

spektiv på Bergslagen och de två kommunerna.^'

Regelbundet anordnas seminarier med forskare
bl.a. från de baltiska länderna. Omvärldsanalysen
är viktig, inte minst för en region som alltid varit
starkt beroende av världsmarknaden och som haft
ett ständigt tillflöde av människor från andra plat¬
ser i och utanför Sverige.
I Norberg och Fagersta är spåren av äldre tiders

industriella verksamhet synliga i landskapet. Idär
finner vi majestätiska gruvlavar från olika tider,
stora dagbrott, slagghögar, nedlagda hyttor och
stålverk i tilltagande förfall, järnvägsspår, mängder
av gamla vägar, bostäder och samlingslokaler samt
övergivna, hårt nedsmutsade markytor. Behovet av
byggnadsvård är stort. Bara en mindre del kom¬
mer dock sannolikt att långsiktigt kunna skyddas
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och visas. Men det är angeläget att kunna behålla
tidsnycklarna i landskapet, de som visar på sam¬

manhangen och förändringarna över tid.
Industrihistorien och minnesmärkena i landska¬

pet gör att Norberg och dess bergslag av Riksanti¬
kvarieämbetet, på regeringens uppdrag, har utsetts
till ett ”av de viktigaste industriminnena i Sverige”,
dvs. det har bedöms ha ”ett nationellt symbolvärde
- i ett internationellt perspektiv”.^ Utmärkelsen är
ett stöd för arbetet med industriarvet, men ger inte
omedelbart några nya pengar för byggnadsvård.
Exemplet Norberg visar också hur svårt det kan

vara att arbeta med landskapets minnesmärken
i tider av arbetslöshet och inbesparingar inom
offentlig sektor, särskilt när det gäller anläggningar
från en sen tid. Historietolkningen och historiebru-
ket väcker emellanåt starka känslor.
Mimerlaven i centrala Norberg blev för några år

sedan föremål för en lokal strid som engagerade
bygdens invånare för eller emot ett bevarande.
Utgången var alls icke given. Laven i betong upp¬
fördes så sent som i960 och användes i ca 20 år.
Många anser att den är ett fult minnesmärke som
minner om den hårda strukturrationaliseringen
under i960- och 1970-talen. Den berättar om

dåliga arbetsförhållanden och ett mäktigt bolag
som betedde sig illa när den stora moderna hyt¬
tan avvecklades i början av 1980-talet. Laven skym¬
mer dessutom kyrktornet när man färdas med bil
från Fagersta. Många oroades också över att ett
bevarande skulle belasta kommunens ansträngda

budget och gå ut över barnomsorgen. Låt de
forna ägarna, hävdade motståndarna, bekosta en

rivning och städning av området, istället för att
bevara en ful, förfallen betongbyggnad som inte
kan återanvändas.

Förespråkarna för ett bevarande lyfte fram
lavens symbolvärde i centralorten Norberg. Bygg¬
naden representerar slutet på en månghundraårig
epok och ingår i en helhet med gruvor, hyttor,
transportleder, byar och större samhällen. Ingen
annanstans i Sverige har så många byggnader från
den långa gruvepoken. Ett bevarande skulle ej hel¬
ler innebära några extra kostnader eftersom den
forne ägaren enligt ett avtal var skyldig att stå för
kostnaderna vid en rivning. Pengarna kunde istäl¬
let fonderas och användas för upprustning och
långsiktigt underhåll.
Efter hetsiga debatter i lokalpressen, livliga

stormöten och diskussioner i kommunfullmäktige
beslöt kommunens politiker så småningom att
bevara den höga betongbyggnaden från denna
sena period i bygdens långa gruvhantering. Idag
står byggnaden där med ett växande vårdbehov.
Samtidigt har den blivit en symbol för ett nytän¬
kande i en Bergslagskommun och en plats för
återkommande kulturevenemang.Mimerlaven
kan också bli en ”skola” för hur man kan restaurera

och återbruka storskaliga industribyggnader från
den högindustriella epoken. Den flyttar dessutom
påtagligt fram tidsgränsen för vad som är möjligt
att inkludera i lokalsamhällets industrihistoria.

FIGUR 6. Herrgården i
Stjärnsund (byggd 1779J
före den stora sanering¬
en av ett stort mögel-
och svampangrepp i
källaren i slutet av
1^^0-talet. Efter flera års
mödosamt arbete för att
rädda byggnaden har
Herrgården nu åter
tagits i bruk för eve¬
nemang av olika slag.
foto: Peter Gustavsson.
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Stjärnsund
I Stjärnsund i Hedemora kommun är det invånarna
själva som organiserat en upprustning av den gamla
industrimiljön som leder sitt ursprung tillbaka till

FIGUR 7. Klocktornet på brukskontoret i Stjärnsund,
uppförd 1764. Inne i tornet finns delar kvar från ett äldre
klocktorn uppfört 1729, dvs. före den stora branden 1737
som ödeläde bruket, foto: Peter Gustavsson.

Christopher Polhems dagar under 1700-talet. Läns¬
styrelsen har tillskjutit pengar för en byggnadsre-
novering. Kommunen har hållit sig mer kallsinnig
till att engagera sig i förnyelsearbetet. Stjernsunds
bruk ingår samtidigt i Husbyringen, en sexmil lång
natur- och kulturled. Den har i efterhand kommit
att kallas landets första ekomuseum (1970). Idag
har Stiftelsen Husbyringen ett visst stöd från kom¬
munen, men driver sin verksamhet först och främst
med hjälp av föreningar och frivilliga insatser.
Nyligen har flera skrifter som skildrar industrins

och människornas historia publicerats. I det
forskningsarbete som föregick utgivningen deltog
både yrkesforskare och amatörhistoriker från
orten. Ar 2000 var det för övrigt 300 år sedan
som Christopher Polhem och hans kompanjon
Gabriel Stierncrona erhöll privilegier att starta
en produktion av järnvaror på platsen. Det var
början till det som snart utvecklades till ett med
tiden mycket berömt manufakturverk.^* Den sam¬
manhållna bruksmiljön med herrgården, parken,
smedjan, kanalerna och arbetarbostäderna lockar
idag till inflyttning och en växande sommarturism.
Stjärnsund är en av få orter i södra Dalarna som

uppvisar en folkökning och där det råder brist på

FIGUR 8. Långbo, upp¬
förd i början av
1800-talet, en arbetar¬
bostad strax bredvid
Herrgården i Stjärn¬
sund. Idag är Stjärn¬
sund är populär
bostadsort där det är
brist på bostäder.
FOTO: Peter Gustavs¬
son.
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bostäder (på grannbruket Långshyttan har flerfa-
miljsbostäder rivits under senare år).
Merparten av bevarande- och kulturarbetet har

utförts på frivillig väg, särskilt gäller det aktivite¬
terna sommartid i den restaurerade smedjan (upp¬
förd i två omgångar omkring 1890 och använd som

smedja fram till 1940-talet).
Länsstyrelsen har tillskjutit medel för en varsam

renovering av byggnaderna. Ett allvarligt svampan¬
grepp i källaren på den gamla herrgårdens, upp¬
förd 1779 av Polhems dotterson Reinhold Galle
Ruckerschöld, har förvandlat byggnaden till ett
kunskapsrikt, om än kostsamt, vårdprojekt.
Teater och musik, föreläsningar och dans ger liv

åt orten under sommarhalvåret och skapar förut¬
sättningar för småföretag inom service och handel.
Och detta på en bruksort som på 1920-talet hade
I 000 invånare, men där befolkningen från början
av fyrtiotalet, när järnrörelsen avvecklades, lång¬
samt minskade. I mitten av åttiotalet var siffran
nere i drygt 130 personer. Orten fick då nytt liv
genom en inflyttning av en grupp med nyandliga
förtecken. De nyinflyttade utmanade den gamla
brukskulturen, men ledde snart också till en bred
mobilisering kring det lokala industriarvet.^®
Idag saknas det bostäder i Stjärnsund. Antalet

bofasta har stadigt ökat; det är populärt att bo
på orten, trots pendlingsavstånd. Hotbilden idag
utgörs av kommunens besparingar på skol- och
daghemssidan, liksom tillgången på arbeten inom

rimligt pendlingsavstånd. Sommartid växer invå¬
narantalet ytterligare genom alla sommarboende.
När en äldre arbetarbostad för några år sedan
brann ner till grunden uppfördes en helt ny bygg¬
nad i samma stil. Den gamla affären hyser idag ett
café med brett utbud. Strax bredvid ligger ett gal¬
leri, som håller öppet sommartid. En kiosk har för¬
vandlats till en liten affär med kaffeservering, spel¬
hörna och minigolfbana. Genom frivilliga insatser
runt det lokala industriarvet, där Polhem lyser
extra starkt, har Stjärnsund fått nytt liv som visar
att det går att bryta den nedåtgående trenden.
Stjärnsund är ett bra exempel på vad som kan

åstadkommas med rätt små medel på en mindre
industriort om människor väljer att samarbeta,
skaffar sig rätt kontakter och kompetens. Få orter
har dock samman lyskraft som Stjärnsund, vilket
både kan snäva in bilden av det förflutna och

öppna för ett långsiktigt utnyttjande av äldre indu¬
strianläggningar för kulturella ändamål. Avgöran¬
de i Stjärnsund blir det förestående generations¬
skiftet, dvs. vilka som tar vid efter entusiasterna
från det kreativa uppbyggnadsskedet, och vilken
historia de vill berätta.

Industrisamhällets kulturarv
På ett växande antal industriorter i Bergslagen har
materiella lämningar och immateriellaminnen från
industrisamhällets långa historia under senare tid

FIGUR 9. Koppardalen i
Avesta med den långa
groirplåtbyggnaden
som följer älvkanten.
Den västra delen på
bilden har en stor

grusplan som utnytt¬
jats som träningsplan
för fotboll. Byggnaden
byggs nu om för priva¬
ta företag, foto: Dan
Ola Norberg.
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FIGUR 10. Östra delen av ”Grovplåten” före renoveringen för privata hyresgäster. Första hyresgästen
är OKQ8:s kundtjänst med ett jo-tal arbetsplatser i övervåningen. Framför byggnaden syns travers-
stolparna efter den stora tunnplåtsbyggnaden från 1940- och 1%0-talen. Byggnaden revs för att
öppna upp området, göra de mest värdefulla byggnaderna synliga och uthyrningsbara samt för att få
kontakt med Dalälven. Stolparna är idag rivna, foto: Dan Ola Norberg.

blivit en resurs i en mödosam förnyelse av arbets-
och livsvillkoren. Långt ifrån alla orter har hängt
med, och alla kommer inte heller att klara uppgif¬
ten att återbruka industribyggnaderna. Utrymmet
är begränsat för denna typ av satsningar, som

ytterst bygger på enskilda personers kunskaper och
engagemang. I stort följer planer och arbetsme¬
toder samma mall, given av gällande lagstiftning,
finansieringsformer och efterfrågan på lokaler.
De tre lokala exemplen i denna artikel visar att

det finns avgörande skillnadermellan satsningarna,
både vad gäller inriktningen och storleken. Detta
förklaras av flera faktorer: industrimiljöernas karak¬
tär, kunskaper och idéer hos tongivande personer
samt intresset hos lokalsamhällets invånare att

engagera sig i förnyelsearbetet. Utan en förankring
i lokalsamhället för en nysatsning inom ett brett
fält och ett lokalt engagemang är det svårt att få
genomslag och en långsiktig stabilitet för arbetet

med industrisamhällets kulturarv. De tongivande
personerna behöver både vara förankrade i lokal¬
samhället samt genom utbildning och kontakter
följa med vad som sker på andra håll.^’ Exemplen
visar dessutom att bilden av det förflutna och histo-
riebruket skiftar även mellan miljöer med påtaliga
yttre likheter. På så vis skapas i det senindustriella
Bergslagen just nu många bilder av industrihisto¬
rien.

Maths Isacson, professor i ekonomisk historia vid
Uppsala universitet. Ingår bl.a. i forskarstationen
TIK (Teknik, industri och kulturarv) inom Framtids-
hyttan, Norberg-Fagersta.

106 BERGSLAGSBEBYGGELSE BHT 43/2002



Noter

1. Om samhällsbildningar och bostäder i Bergslagen, se Vik¬
ström 1998. Om in- och omflyttningen, se Isacson zooo.
För en bra översikt av svensk ekonomi och samhälle under

efterkrigsdecennierna, se Schön 2000, kap 5.
2. Fritz 1997, s. 103 ff.
3. Berglund 1987, s. 24 och 49, Sveriges industri 1992, s. 338.
4. Sveriges Industri 1992, s. 33.
5. Berglund 1987, s. 50.
6. Bergdahl et al 1997.
7. Statistisk Årsbok 1978 och 2002. De 24 kommunerna i

Kraftsamling Bergslagen är: (i x-län) Hofors, Sandviken, (i
w-län) Avesta, Hedemora, Säter, Borlänge, Smedjebacken,
Ludvika (i u-län) Norberg, Fagersta, Skinnskatteberg,
Surahammar, Hallstahammar, (i T-län) Ljusnarsberg, Häl¬
lefors, Degerfors, Karlskoga, Lindesberg, Nora, (i s-län)
Filipstad, Hagfors, Munkfors, Storfors och Kristinehamn.
Se Handlingsprogram inför millenieskiftet. Kraftsamling
Bergslagen. Intresseföreningen Bergslaget 1997. Se också
Bergslagen. Historia Företag Kunskap. Intresseföreningen
Bergslaget 1997.

8. Om bruksandan, se Bergdahl et al 1997 samt Ekman 1996.
9. Se Isacson 1997 samt Geijerstam 1997.
10. För en översikt, se Isacson 2000b. För definitioner av

begreppen, se Isacson &c Nisser 1998 samt Hofrén &
Jönsson 1999.

11. Annika Alzén vid Tema Q, Linköpings universitet håller
fn på med en smdie av grävrörelsens betydelse för kultur-
arvsdiskursen.

12. Se också Isacson & Nisser 1998, s. 27-28 samt Geijerstam
2000, s. 15-17.

13. Isacson 2000c, s. 16.
14. Everbrand och Norberg 2000, s. 7.
15. \wvw.avesta.se/dokument/8/koppardalenetapp2, s. 20.
16. Se också Isacson 8c Nisser 1998, s. 25-26 samt Geijerstam

2000, s. 18-20.
17. För en akmell översikt, se Westlund 2001.

18. Regeringen tillsatte 1997 en arbetsgrupp som året därpå
presenterade en rapport om den sociala ekonomin. 1999
omvandlades gruppen till en nationalkommitté för social
ekonomi med statsrådet Ulrica Messing som ordförande.
Sommaren 2001 hölls i Gävle den sjunde europeiska kon¬
ferensen om social ekonomi. Se Social ekonomi i w-landet
Sverige- tradition och förnyelse i samma begrepp. Reger¬
ingskansliet, Ds 1998:48. Se också ”Pressmeddelanden från
Regeringskansliet”, 2000-01-28, 2001-05-15 m.fl.

19. Se Framtidshyttans hemsida: www.framtidshyttan.com
20. Isacson 8c Ternhag 1997, s. 19-20.
21. Även andra bergslagskommuner har visat intresse att ansluta

sig till Framtidshyttan. Närmast i tur står Skinnskatteberg,
söder om Fagersta.

22. Westin 2001. Se också Isacson 2000b.

23. Isacson 1999.
24. För en presentation, se Dalarna 1995.

25. Kåks 1997 och Götlind 2000.
26. Lindgren 2000.

27. Winberg 2000.
28. Kåks 2000.

29. Geijerstam 2000.
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The Bergslagen Industrial Heritage
by Maths Isacson

Summary
In many of Bergslagen’s old industrial centres,
derelict factory buildings, together with stories of
industrial history and working life, have in recent

years become a resource in a painstaking process
of renewal. Depopulation has followed in the wake
of industrial closures and job losses. Following
the first wave of closures in the mid-1970s, own¬
ers and local authorities endeavoured to attract

new industrial undertakings to their communities,
usually without any concerted plan or strategy for
the areas concerned. Companies came and went,
often resulting in drastic alterations to the build¬
ings. During the 1980s property owners became
more proactive, in the sense of addressing and
planning for industrial areas on an integral basis.
Instead of dividing up, hiving off and selling
out piecemeal, they established industrial estates
and campuses owned by municipal companies. In
some parts, things took an upward turn, with small
industrial undertakings, craftsmen, artists and edu¬
cational institutions working together to develop
the former industrial sites on a shoe string. This
concentration of efforts also took the form of
new business centres and sports facilities. Recent
years, or what may be termed a third phase, have
seen a spate of integrated schemes involving busi¬
ness services, the arts, tourism and education, and
partly fuelled with eu funding.
Three decades of renewal have left a consider¬

able mark on the building stock. By no means
all buildings have escaped demolition or drastic

alteration. The combination of central location,
manageable building volumes and symbolic value
spells good prospects of raising funds and mobilis¬
ing local community groups for the recommission¬
ing of historic industrial sites. The outlook has
been far bleaker for large industrial complexes that
are not architecturally eye-catching and are situated
in places with no appreciable demand for non¬

housing premises or in prime city locations with
intense pressure of development.
In recent decades we have moved from frag¬

mented use to more concerted initiatives for the
revitalisation of historic industrial areas in Bergsla¬
gen. In these plans the history of the place is
married to the present-day situation and visions
for the future. Ever-greater importance is being
pinned on the industrial heritage. Working meth¬
ods vary, though, from one municipality and local¬
ity to another. This article presents three examples,
two of them - Koppardalen in Avesta and Stjärn¬
sund Ironworks - from the south of Dalarna and
on - Framtidshyttan (“Future Furnace”), a joint
project by the Municipalities of Norberg and Fag-
ersta - from the north of Västmanland. This latter
is an NGO-supported eu project for new enterprise
and cultural tourism on awide front, having “social
economy” as its watchword. Stjärnsund too is very
much of a voluntary undertaking, while Kopp-
ardalen in Avesta is a municipal project of many
different parts, but with the industrial heritage very
much at the centre of things.
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