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Maths Isacson 
Febr 2009 
 
Brytpunkt Bergslagen 
 
Ett samarbete har nyligen inletts mellan forskare från Bergslagens högskolor och universitet i 

syfte att studera regionens omvandling i anslutning till den påbörjade stora satsningen på det 

industriella kulturarvet. Forskarsamarbetet går under namnet Brytpunkt Bergslagen och har 

initierats i anslutning till Bergslagssatsningen – Kultur och Turism. I den här artikeln 

presenteras dels några aktuella forskningsteman med fokus på Bergslagen och dels en studie 

av synen på och arbetet med det industriella kulturarvet under de senaste årtiondena. Även om 

jag i den andra delen vidgar det regionala rummet står Bergslagen i centrum. 

 

Bakgrund 

I mars 2006 hölls en tredagarskonferens i Avesta om det svenska industriarvets förändring i 

början av 2000-talet. Initiativtagare var länsantikvarierna i Dalarna, Västmanland och Örebro 

län, Riksantikvarieämbetet/RAÄ samt forskningsprojektet ”Industrisamhällets omvandling − 

industriell växt och förändring i företagsbyggande och kommunal planering” vid avdelningen 

för teknik- och vetenskapshistoria på KTH.  Konferensen var den tredje på samma tema och 

gav en unik möjlighet att diskutera förändringsmönster under de senaste 15 åren. De två 

tidigare konferenserna (1990 samt 1999) hade i likhet med den senaste formen av en 

avstämning av pågående industriarvssatsningar i och utanför Bergslagen. Samtliga 

konferenser har avrapporterats i skrift.1

 Ett centralt inslag vid konferensen 2006 var länsantikvariernas analys av behov och 

former för regional samordning. I slutet på konferensen tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag 

att utarbeta en plan för en förstärkt samordning av arbetet med Bergslagens industriella 

kulturarv. Till gruppen knöts även länsantikvarierna i Värmlands och Gävleborgs län, 

turistorganisationer i samtliga fem län samt i början av 2007 Intresseföreningen Bergslaget. 

Den senare är en organisation för 25 kommuner (med cirka 450 000 invånare), 2 landsting, 

Region Dalarna och Region Värmland och Region Örebro län. Intresseföreningen Bergslagets 

syfte är att arbeta aktivt med opinionsbildning och vara pådrivande i strategiska frågor och 

utvecklingsprojekt för att Bergslagen skall bli en livskraftig och attraktiv region på kort och 

lång sikt. 

  

 Den utvidgade arbetsgruppen utarbetade en plan för det fortsatta arbetet som sjösattes 

genom att RAÄ tillsköt medel för det första året. Bergslagssatsningen – Kultur och Turism 



 2 

har som mål är att fram till 2016 skapa en långsiktigt hållbar struktur som stödjer och 

underlättar tillväxtmöjligheterna för företag och entreprenörer främst inom besöksnäringen 

men som även bidrar till att skapa innovativa miljöer där kulturmiljön och naturen inspirerar 

till kreativitet och nyskapande. Kulturarvet ses som en infrastruktur för entreprenörskap och 

hållbar tillväxt som åter skall göra Bergslagen, Sveriges tidigare främsta industriregion, till en 

attraktiv region för verksamhet, boende och besök. Satsningen på det industriella kulturarvet 

kan förhoppningsvis bidra till att bryta den successiva minskning av sysselsättning och 

folkmängd som pågått sedan slutet av 1970-talet.2

 Hur synen på och arbetet med det industriella kulturarvet hittills har utvecklats under de 

senaste årtiondena återkommer jag till längre fram i denna artikel med hjälp av underlaget till 

de tre nämnda konferenserna. 

 Ett annat mål är att motverka sektorisering 

och befrämja ”medskapande, mångfald och integration”.  

 Ett första steg vid igångsättningen av Bergslagssatsningen var att etablera ett nätverk av 

bergslagshistoriska centrum/noder i fem län. Idag finns 14 centrum i fem län och fler lär 

komma till.3

 Den koordinerande funktionen är placerad vid Intresseföreningen Bergslagets kansli i 

Falun som också samordnar arbetet med utvecklingsplanerna och EU-medlen.  

 Under 2007 hade samtliga noder till uppgift att ta fram utvecklingsplaner där de 

preciserade hur de avser att arbeta inom nätverket. De har angett sina profilområden, planerna 

för en utveckling av dessa samt hur de vill att samarbetet utvecklas. Tanken är att noderna 

skall utgöra stödjepunkter för andra miljöer som inte har kommit lika långt och som behöver 

hjälp i form av handfasta råd. Varje nod skall dessutom utgöra ett informationscentrum som 

vägleder besökare till andra noder och övriga industrihistoriska platser i Bergslagen. Arbetet 

med utvecklingsplanerna har genomförts med pengar från Riksantikvarieämbetet. Medel för 

2008 beviljades även av EU:s strukturfonder (norra och östra Mellansverige). En ny, betydligt 

större, strukturfondsansökan inlämnades den 1 augusti 2008 och bifölls i början av detta år.  

 

Forskning och utbildning 

Forskningen var från allra första början representerad i arbetsgruppen via undertecknad som 

är professor vid KTH och Uppsala universitet. I arbetsgruppen fanns ett uttryckligt önskemål 

att involvera Bergslagens högskolor och universitet i satsningen.4 Idéer fanns också om 

tänkbara ”praktiknära” forskningsuppgifter, men pengar saknades. Därför samlades ett antal 

representanter från de fem lärosätena i mars 2007 till ett seminarium i Örebro. En FoU-grupp 

bildades i syfte att jobba vidare med olika idéer i nära samarbete med noderna och den 



 3 

styrgrupp som ersatt arbetsgruppen.5

 Den forskning FoU-gruppen vill få till stånd måste finansieras via anslag från 

forskningsråd och fonder. Endast mindre utvärderingsuppgifter kan finansieras via medel från 

länsstyrelser, kommuner och EU:s strukturfonder. Penta Plus beviljar bara initialt medel till 

samarbeten mellan högskolorna och universiteten, inte för en långsiktig verksamhet. Av 

denna orsak har FoU-gruppen lagt ned åtskilliga timmar på att utveckla olika forskningsteman 

för vilka vi nu söker pengar. I december 2008 beviljade RAÄ en mindre ansökan som gör att 

vi kan gå vidare med tre teman:

 Pengar söktes och beviljades av Penta Plus 

(samordningsorgan för Bergslagens lärosäten) för bl.a. möten och resor under det första året. 

6

 Det första temat handlar om värderingskonflikter mellan företrädare för natur- och 

kulturarvsperspektiven samt mellan dessa, där så är aktuellt, och produktionsperspektivet. 

Delprojektet leds av undertecknad. Frågan laddas för tillfället anslutning till i flera parallella 

processer: gruvprospekteringen och intresset från gruvbolag att återuppta driften vid nedlagda 

eller att starta helt nya gruvor. I vilken grad beaktas kulturvärdena när produktionsintressena 

ger möjligheter till arbetstillfällen medan naturintressena kan utnyttja kraften i 

hållbarhetsdiskursen? Vilka är det som företräder olika värderingsregimer – efter ålder, kön, 

social grupp och etnicitet? Med vilka argument framför de sina synpunkter och hur 

framgångsrika är de i olika bygder?  

 

 Den andra processen är de stigande kraven på att sanera och återställa hårt nedsmutsade 

industrimiljöer som läcker gifter till vatten och luft. Problematiken är synnerligen levande vid 

äldre nedlagda gruvor (Falun inte minst) men även vid andra typer av industriområden som 

har fått, eller kan tänkas få, ökad attraktionskraft som besöksmål (särskilt för den växande 

grupp som intresserar sig för övergivna platser).7

 En stor – och dagsaktuell – fråga rör hanteringen av gruvavfallet, och metoderna för 

efterbehandling. Gruvavfall kan transporteras över långa avstånd med vatten; metall som 

lakats ut från Falun och Garpenberg har t.ex. identifierats i Östersjön. Detta gör frågan om 

avfallshanteringen internationell. Samtidigt utgör avfallet en del av ett kulturarv, genom att 

lämningarna från gruvdriften fylls med symbolisk betydelse. Detta är särskilt framträdande i 

Falun, eftersom området kring Stora Kopparberget sedan 2001 är klassificerat som världsarv. 

 Den tredje processen tar sikte på intresset 

för landskapsplanering, dvs. skapandet av ett post-modernt landskap för rekreation och 

upplevelser. Landskapsarkitekternas professionella syn kommer ibland i konflikt med 

kulturmiljövårdens och kulturarvsarvsföreträdarnas intressen, inte minst i gamla 

industriområden som kommuner och företag vill skall göras tillgängliga för nya grupper 

besökare. 
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Konflikter uppstår i en sådan situation lätt mellan kulturarvsföreträdare, miljöföreträdare och 

– i de fall driften pågår – producentintressen.  Hur har konflikterna lösts? Hur har 

lagstiftningen utformats?  

 Ett tänkbart forskningsprojekt – det kanske mest tillämpade i programmet – rör behovet 

av landskapsplanering som har uppstått i samband med saneringen av gamla 

brytningsområden, t.ex. i området kring Falu koppargruva. Här kan erfarenheter från USA 

inspirera. I den amerikanska mellanvästern finns hundratusentals kvadratmil som inom en 

tjugoårsperiod beräknas utgöra vad man kallar ”post-mined landscapes”. En stor fråga här är 

vad man skall göra av dessa enorma landarealer, hur de skall omvandlas.8

Det andra temat rör sociala processer i Bergslagen med fokus på effekterna av  

  

Bergslagssatsningen för noderna, för berörda kommuner och regionen. Med hjälp av en 

mikrodatabas (SCB) skall bl.a. boende, företags- och sysselsättningsutvecklingen i olika 

delregioner från slutet av 1990-talet studeras. Professor Mats Lundmark9

 Det tredje temat har som rubrik ”Bilder av Bergslagen” och har som mål att undersöka 

interna och externa bilder av Bergslagen. Vilka bilder har människor som kommer utifrån och 

vilka bilder finns bland människor i Bergslagen efter ålder, kön, klass och etniskt ursprung? 

Delprojektet leds av fil.dr Cecilia Mörner vid Högskolan Dalarna och undertecknad. Ett första 

mål är att under 2009 producera en antologi på ett förlag med bidrag från forskare från 

Bergslagens fem högskolor och universitet samt KTH. Idéer finns om att lägga skriften till 

grund för en större internationell komparativ forskningsansökan (motsvarande 

industriregioner i Europa).  

 vid Örebro 

universitet leder tillsammans med fil.dr Inger Orre Vid Mälardalens högskola studien. Hon 

svarar för en kvalitativt inriktad undersökning av satsningens effekter vid noderna och i 

berörda kommunerna. Tre centrala frågeställningar är: Hur påverkas informationen från 

berörda aktörer? Hur förändras besöksmönster och frekvens? Hur utvecklas boende, arbetsliv 

och näringsliv under och efter satsningen?  

 

Det industriella kulturarvet i förändring  

Forskningen om Bergslagen och det industriella kulturarvet är självfallet inget nytt. Det finns 

en hel del studier att utgå ifrån, bland annat forskning som jag själv varit involverad i under 

senare år.10

 Från början av 1990-talet blev industriarvet accepterat som ett kulturarv med ett speciell 

symbolvärde värt att bevara. Industrisamhället hade förändrats i grunden. Medan vissa 

forskare talade om nytt ett post-industriellt samhälle hävdade andra att västerlandet hade 

 Några tentativa slutsatser skall här presenteras. 
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skiftat karaktär och blivit ett informations- eller nätverkssamhälle. Ytterligare andra talade om 

en tredje industriell revolution. Trots begreppsförvirringen var forskarna i stort sett överens 

om vad som hade eller höll på att förändras.11

 Parallellt omtolkades industriarvets innehåll och betydelse när det under 1990-talets 

senare del infogades i det nya tillväxtparadigmet med dess betoning av innovationer, 

småföretagande och kulturturism. Inslussningen skedde parallellt med – och var möjlig 

genom – en distansering från den, särskilt under 1970-talet och det tidiga 1980-talet, starka 

socialhistoriska diskursen. Industrihistorien blev allt abstraktare och industriarvet mer 

estetiskt.

 Industrisysselsättningen hade gått kraftigt 

tillbaka, industriproduktionen blivit högteknologisk, flexibel, global och ägarskapet alltmer 

diffust. Samtidigt växte tjänstproduktionen stadigt under nya former och villkor. 

Industrisamhället i dess gamla form växlade över till ett postindustriellt konsumtions- och 

tjänstesamhälle. En kantring hade skett från ett produktionssätt till ett annat och i den glipa 

som öppnat sig var det möjligt att tolka industrins materiella och immateriella minnen i termer 

av kulturarv. 

12 Intresset skiftade från arbete och vardagsvillkor till vackra fasader och suggestiva 

helhetsmiljöer, inte minst synligt i det ökade antalet hotell- och konferensanläggningar, 

högskolor, musikarenor och restauranger i forna industrilokaler.13

 Rörelsen mot det abstrakta är dock inte entydig. Det är korrektare att laborera med en 

polaritet i Pierre Bourdieus mening, dvs. som ett kännetecken på ett fält.

 Satsningar av detta slag, 

ofta förverkligade av enskilda starka entreprenörer, har räddat otaliga fabriker från rivning 

eller successiv förstörelse och öppnat tidigare väl tillslutna fabriksområden för helt nya 

grupper.   

14 Distanseringen och 

inordningen under tillväxtparadigmet gäller i första hand avställda storskaliga industrimiljöer 

som företräds av arkitektbyråer och byggbolag men även av personer anställda på museer, 

kommuner, länsstyrelser och universitet. De ideellt verksamma, folkrörelsebaserade, 

aktörerna som ägnar sig åt att bevara vårda och berätta om de små industrianläggningarna, 

drivna som arbetslivsmuseet, har ett annat förhållningssätt. 15

 Polariteten (de vackra fasaderna och suggestiva miljöerna ställt mot arbete och 

vardagsliv) är tydlig men behöver bli föremål för fler undersökningar. Det behöver även 

relationen mellan de båda polerna. Sannolikt kompletterar de varandra på ett bra sätt; var och 

 De fokuserar på det vardagliga, 

på enskilda dramatiska händelser, tekniska artefakter, sociala förhållanden och lokala 

personligheter i lokalsamhället, och det är i första hand det allra äldsta som vårdas och 

skildras. Personer som förestår sådana industriarvsmiljöer vänder sig i första hand till 

lokalsamhällets invånare. 
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en ger sitt bidrag till bilden av industrisamhället. Förutsättningarna är dock olika. De stora 

industriarvsmiljöerna söker pengar från EU, länsstyrelser, rika fonder, stiftelser och 

industriföretag. De små arbetslivsmuseerna får klara sig med ideella insatser och begränsade 

bidrag från länsstyrelser, kommuner och staten.  

 Polariteten är nu inte fullständig. En tredje inriktning kan också urskiljas, den som har 

sin betoning på bildning och lärande. Museerna, både de större kommunala och de mindre 

arbetslivsmuseerna har förvisso denna ambition, men vissa har mer målmedvetet satsat på att 

skapa lärande miljöer, som Innovatum i Trollhättan, Tom Tits experiment i Södertälje och 

Koppardalen i Avesta. Här förenas industrihistorien med kreativt skapande och 

grundläggande kunskap om teknik och naturvetenskap. 

 Generellt gäller att arbetsvillkor och sociala sammanhang i tid och rum har tonats ned 

under senare år. Industrihistorien har blivit partikulärare med allt mindre intresse för sociala 

sammanhang och med det spektakulära i centrum. Undantag finns förvisso men tendensen är 

tydlig. 

 Det ökade intresset för industriarvet inom kulturarvssektorn och i samhället i stort 

skedde under 1990-talet sålunda med tydliga eftergifter; socialhistorien och sammanhangen i 

tid och rum tonades ner. Det skedde en anpassning till föreställningen om vad som 

kännetecknar ett kulturarv. Samtidigt innebar det stigande intresset att tolkningen av 

kulturarvet ”moderniserades”, fördes fram i tiden och blev öppen för nya element. Industrins 

avlagringar ”översattes” och inpassades i kulturarvets logik utan att det rubbade den 

grundläggande tankemodellen. Utöver det emellanåt rätt nedsmutsade landskapet och 

infrastrukturen inkluderades immateriella berättelser om boende, uppfinnare, industriledare 

och yrkeskunniga arbetare. Även element av metakaraktär inkorporerades, som de stora 

industriföretagens framgångar på världsmarknaden och insatser för att skapa 

”mönstersamhällen”. 

 Slutsatsen, som är preliminär och prövande, härrör från mitt eget mångåriga arbete med 

det industriella kulturarvet lokalt, nationellt och globalt. Otaliga platsbesök och diskussioner, 

kurser, konferenser och seminarier, skrifter och artiklar ligger till grund för tolkningen. Till 

detta kommer det skriftliga källmaterial som insamlats i anslutning till olika projekt. 

 

Tre svenska konferenser  

Inriktningen på arbetet med det industriella kulturarvet har undersökts och diskuterats vid tre 

konferenser över en dryg 15 års period. Den första konferensen anordnades hösten 1990 i 

Tolvsbo, strax före den världsomspännande ekonomiska lågkonjunkturen. Hösten 1999, när 
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Sverige var på väg in i IT-boomen, anordnades den andra konferens, denna gång i Ramnäs, en 

liten bruksort i norra Västmanland. Den tredje ägde rum under tre dagar i mars 2006 i Avesta 

i södra Dalarna och lockade 120 deltagare.  

 Konferensen i Tolvsbo 1990 skiljer sig från de två andra genom att exemplen var 

begränsade till regionen Bergslagen, det centrala svenska gruvdistriktet i Mellansverige, samt 

att inget enkätmaterial insamlades och bearbetades inför konferensen. De tre konferenserna 

vände sig till forskare och anställda på museer och inom kulturmiljövården på kommunal- och 

länsnivå.16

 Vid den första konferensen presenterades 12 satsningar på det industriella kulturarvet i 

Bergslagen, varav fem regionala (var och en med flera miljöer) och sju tydligt geografiskt 

avgränsade industrimiljöer. Inför konferensen 1999 i Ramnäs deltog 26 industriarvsmiljöer 

från hela Sverige, varav sju (mer eller mindre) regionala och resten avgränsade. Vid 2006 

konferens vände vi oss till 40 industriarvsmiljöer i hela landet. Denna gång deltog färre 

regionala satsningar i relation till antalet tydligt avgränsade miljöer (6 + 34). Tre miljöer har 

funnits med vid samtliga tre tillfällen och ytterligare nio vid två tillfällen.  

 

 Inför de två senaste konferenserna bad vi 26 respektive 40 miljöer att skriftligen besvara 

ett antal frågor: bakgrund, initiativtagare, storlek, organisation, arbetsformer, medarbetare, 

samarbetspartner, bärande idéer, finansiering, stöd och förankring samt förmedling. De 

skriftliga svaren skiftade i kvalitet. I vissa fall var det nödvändigt att komplettera med 

telefonintervjuer, men sammantaget fick arrangörsgruppen vid båda tillfällena in ett 

omfattande källmaterial.   

 Enkätmaterialet analyserades av forskarna som presenterade resultaten i ett antal 

föreläsningar. De kompletterades med tematiska ”hearings” med ett begränsat antal 

industriarvsprojekt. Föreläsningar och diskussioner redovisas i tre konferensrapporter.17

  

 Med 

hjälp av enkätsvar och rapporter är det möjligt att studera bilden av det industriella kulturarvet 

och dess roll i samhällsomvandlingen under de två senaste årtiondena.  

Tolvsbo 1990 

Vid den första konferensen år1990 var tonen lågmäld, ja tydligt försiktig, med diffusa 

målbeskrivningar. Uppgiften var i första hand att klokt förvalta ett teknikhistoriskt arv i form 

av stora komplicerade anläggningar som fordrade investeringar för att fungera i nya 

sammanhang. Några exempel: 

 Målsättningen för den nya kommunala förvaltning som några år tidigare övertagit 

Koppardalen med den stora järnbrukshyttan från Avesta Jernverk i södra Dalarna var att det 
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260 000 kvm stora området ”ska bli ett framtida industriområde med ett varierande näringsliv 

av små och medelstora företag, detta till skillnad från den tidigare dominerande 

processindustrin”. I hyttan som uppfördes 1876 och drevs till 1938 och där ”taken rostar och 

vatten läcker in” skulle det skapas ”ett museum som berättar om Avestas historia och de 

arbetsförhållanden som förekommit i hyttan, ett informationscentrum för kommunen och det 

lokala näringslivet (samt) ett framtidsforum kopplat till informationscentrat. En framtid byggd 

på yrkeskunskaper och traditioner men även nyskapande och kreativitet.”18

 ”Nationalklenoden” Sala silvergruva hade som gruva sin storhetstid under 1500 och 

1600-talen. Gruvbrytningen upphörde redan i början av 1900-talet men en mindre industriell 

verksamhet hade alltsedan dess funnits inom området parallellt med turismen. 1988 gick 

kommunen in som ägare och en nysatsning på turism tog fart. Någon tydlig målsättning 

angavs inte av vd:n för det bolag som bildats, mer än att öka gruv- och allmänturismen samt 

att säkra en långsiktig förvaltning av byggnaderna. Problemen var samtidigt många – inte 

minst den ansträngda ekonomin – liksom möjligheterna – främst det utmärkta geografiska 

läget. ”Produkten är dessutom inte trendig. Vi har framtiden framför oss”.

 

19

 Projektet Järnan i Smedjebacken, ett projekt med ovanligt ambitiösa planer, hade som 

syfte ”att främja forskning, undervisning och kulturturism” genom en basutställning om 

Bergslagen genom tiderna samt ett stort arkiv och bibliotek i ett gammalt valsverk på 10 000 

kvm i Smedjebacken i sydvästra Dalarna. Ytterligare ett område för Järnan var regional 

utveckling. Även om forskarna och grundskolan var två centrala målgrupper var 

kulturturisterna ”den stora gruppen som Järnan ska vända sig till”.

 

20

 Finansiärerna som aktörerna i början av 1990-talet satte sitt hopp till var stat och 

kommuner med Boverket som en central myndighet. Industriarvsprojekt som tydligt pekade 

framåt och som andades stor tillförsikt var i första hand ekomuseerna (i första hand 

Husbyringen, men även Järnriket och Ekomuseum Bergslagen).

 

21

 Hög ålder, det rumsligt storslagna, de tekniska artefakterna och byggnadernas patina 

framhölls som viktiga resurser i arbetet med att locka turister till industriorter som hade 

hamnat i bakvattnet. Även livsvillkoren, det vardagsnära utgjorde väsentliga tillgångar. En 

 Här fanns visionerna i form 

av en vilja att tydliggöra sammanhangen i tid och rum. Avställda avgränsade industriområden, 

de hårt slitna och nedsmutsade miljöerna, skildrades med en blandning av hopp och 

förtvivlan. Det är också tydligt att aktörerna prövade att sätta ord på sina satsningar, att hitta 

en terminologi som var gångbar på nya arenor men som ännu inte hade hittat en bestämd form 

utan var tydligt sökande. De storskaliga ofta nedgångna och nedskräpade industriella 

miljöerna var svåra att hantera och tolka in i nya sammanhang.  
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satsning på det industrihistoriska arvet väntades förstärka den lokala identiteten och minska 

rotlösheten bland lokalbefolkningen. 

 

Ramnäs 1999 

Vid nästa konferens i Ramnäs hösten 1999 var industriarvet en accepterade del av det 

nationella kulturarvet. Visionerna var tydligare än hösten 1990 och arbetet bedrevs överlag 

mer målmedvetet. En rad initiativ hade tagits under årtiondet och Sveriges regering skulle 

snart tillsätta Delegationen för industrisamhällets kulturarv. Genom Sveriges medlemskap i 

EU år 1995 fanns möjligheter att söka pengar för kulturarvsprojekt i regioner som 

avindustrialiserats och behövde ställa om sitt näringsliv för att behålla invånarna och 

finansiera den kommunala servicen. Det fanns stora pengar att söka för välformulerade 

projekt med goda idéer. Det avspeglar sig i enkätsvaren och paneldebatten under 

konferensen.22

 I Avesta hade utvecklingsplanerna fått fastare former. På uppdrag av kommunen hade 

en arbetsgrupp utarbetat en utvecklingsplan. Det vidsträckta industriområdet hade delats upp i 

tre delar där två reserverades för befintliga och nya industriföretag. Den mellersta delen var 

även tänkbar ”för bostadsändamål”. Kommunens utvecklingsplan gällde den västra delen med 

hytta, valsverk och verkstäder. Denna del ansågs ha ”stora kulturhistoriska och arkitektoniska 

värden”. Syftet med kommunens planering var ”att genom varsam omvandling av området 

skapa en attraktiv miljö för arbetsplatser och service”.

 

23

 Smedjebackens kommuns ambitiösa satsning på Järnan hade däremot avbrutits. 

Förklaringen var att det inte hade gått att få det stöd som behövdes för det kostsamma 

projektet i en tid när så många andra kommuner drev egna stora satsningar.

 

24

 Det är tydligt att aktörerna har tagit intryck av ord och formuleringar som visat sig 

framgångsrika och som ymnigt förekom i myndigheters och anslagsgivares texter. Projekten 

presenterades som unika och sevärda i något avseende. En precisering visar att det unika 

gällde den verksamhet som hade bedrivits, produkterna och den samtida kulturmiljön. I några 

fall betonades det regionalt unika, dvs. att miljöerna är de bäst bevarade i länet från en tidig 

industriell fas eller som den f.d. chokladfabriken Mazetti i Malmö. Här var argumentet att 

fabriken ligger ”i en traditionsrik del av Malmö, stadsdelen Möllevången”. Den höga åldern 

 Betydligt 

framgångsrikare var den satsning som skett under 1990-talet på upprustningen och 

omvandlingen av textilindustrins byggnader i Norrköping, gruvmiljöerna i Norberg, Nohabs 

1993 nedlagda verkstäder i Trollhättan och Forsviks industriminnen vid Vättern. Här 

förenades utbildning, industrihistoria och kulturturism på ett framgångsrikt sätt. 



 10 

och det autentiska, det ursprungliga, var en tillgång i sammanhanget, inte det föränderliga, 

omskapande, som ju snarast har varit ett kännetecken för industriföretag som överlevt under 

1900-talets skiftande konjunkturer.25

 För storskaliga industriarvsprojekt fanns ytterligare ”värdekärnor” i form av teknikens, 

byggnadernas och företagsamhetens historia. Däremot hade teman som levnadsförhållanden, 

arbetsliv och sociala villkor tonats ner vid de större anläggningarna där de med några få 

undantag nästan helt med sin frånvaro. Dessa teman återfanns däremot vid de småskaliga 

miljöerna. Polariseringen var tydlig. Industriarvssatsningar med kommunala och nationella 

medel lyfte fram tekniken, byggnaderna, uppfinnarna och företagandet.  Ideellt drivna små 

arbetslivsmuseer ägnade sig åt arbete och sociala förhållanden i äldre tid.

  

26

 Innovatum i Trollhättan och Norrbyskär sågverk, beläget på en ö i Västerbottens 

havsband var samtidigt två representanter för en medveten pedagogisk satsning med 

industrihistorien som en central komponent i samarbetet med regionens skolor. 

  

 

Avesta 2006 

Våren 2006 hade skillnaderna mellan industriarvsmiljöerna förstärkts ytterligare. De stora 

omvandlingsprojekten i storstäder med högt exploateringstryck arbetade under andra villkor 

än medelstora och små miljöer med lägre exploateringstryck. De senare såg som sin främsta 

uppgift att bevara, vårda och levandegöra industrihistorien, dvs. traditionellt museala 

uppgifter. Företrädarna för de stora miljöerna hade som mål att omvandla industrilokaler och 

industriområden till attraktiva och hållbara miljöer med en blandning av bostäder, 

servicenäringar och kultur.27

 Mellan de två konferenserna 1999 och 2006 förändrades språkbruket. Nyckelbegrepp år 

1999 hade försvunnit eller tonats ner och ersatts av helt eller delvis nya år 2006. Det unika 

som hade haft en framskjuten plats i slutet av 1990-talet var nu kraftigt nedtonat. Attraktivt 

användes redan 1999, men ytterst sparsamt. År 2006 var det ett av flera nyckelbegrepp. 

Attraktivitet, attraktion och besöksmål förekommer nu ymnigt i enkätsvaren. Det gäller både 

för storskaliga stadsomvandlingsprojekt och medelstora förnyelseprojekt. 

Industriarvsprojekten försökte medvetet kvala in i kategorin upplevelse- och äventyrsmiljöer. 

Att förmedla det genuina, det autentiska, hade blivit allt viktigare. Helheten och det 

ursprungliga lyftes fram före unika element och framstående personer från senare tider, och 

inte minst, före socialhistorien. De berömda arkitekterna och den banbrytande tekniken 

återfinns dock alltjämt i materialet. Under de gångna sex åren hade kulturturismen vuxit till en 

näring med stor potential i det nya kunskapssamhället. Äkthet och långa historiska linjer samt 
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byggnadernas skönhet och läge (helst vid ett vattendrag) hade blivit synnerligen värdefulla 

resurser. 

 Den mest spektakulära upplevelse- och äventyrssatsningen år 2006 var tveklöst 

Ångkraftverket i Västerås. Det stora byggbolaget planerade satsa 900 miljoner svenska kronor 

för att omskapa den gamla industribyggnaden vid hamnen till äventyrsbadet Kokpunkten. 

Konceptet ”Genom eld och vatten” syftade till att skapa ”Nordens häftigaste 

upplevelsecentrum” centralt beläget i den gamla industristaden Västerås. ”Om vi ska ha en 

miljon besökare, måste vi också ha något att visa och vi planerar för äventyrsbad, akvarium, 

science center med digitalrum, energimuseum, restaurang, café, butiker m.m.” 

Akvariebyggnaden skall inhysas på platsen för två stora ångpannor. Den planeras bli 62 meter 

hög. ”Man börjar med livets uppkomst och åker med hissar upp till 52 meters höjd och sedan 

går man ända ned till Mälarens nivå där vi har hajakvarium, regnskog och istid. Längst ned 

slutar vi med en biograf, det digitala rummet.”28

 Betydligt blygsammare var ambitionerna för andra industriarvsprojekt som orienterade 

sig mot upplevelse och äventyr. I Eskilstuna omvandlades Bolinder Munktells gamla 

verkstadsområde, där det långt fram i tiden tillverkades traktorer, till ”en levande stadsdel 

med huvudinriktning mot kultur, idrott, fritid och upplevelsenäringar samt 

kunskapsföretag”.

  

29 Det gamla kalkbrottet Furillen, som nyligen omdanats till ett småskaligt 

hotell, använde ”den industrihistoriska miljön som en dramatisk kuliss till ny verksamhet”.30 

Sala silvergruva sade sig bedriva ”visnings- och upplevelseverksamhet samt uthyrning av 

lokaler till entreprenörer vid gruvan”.31 Det betonades också att Sala silvergruva ”hade gått 

från ett dokumentationsskede, ett musealt skede, till upplevelseskedet”.32

  Andra framträdande, föga överraskande, nya mål var genom en miljösanering bidra till 

ett hållbart samhälle, något som också föreskrivs i myndigheternas regleringsbrev.

  

33 Projekt 

Köpmansholmen i Örnsköldsvik kommun som hade genomfört ”en omfattande 

miljösanering” avsåg att kombinera en ny anläggning för återvinning med ett historiskt 

dokumentationsarbete.34 Hällefors bruksområde, ett av de mest förorenade industriområdena i 

Sörmland, hade ”genomgått en omfattande sanering” och kunde nu utvecklas till centrum för 

kultur och företagande.35

 Målen för de mindre industriarvsmiljöerna var inte lika högt ställda och inte inskrivna i 

upplevelsediskursen. Här gällde det framförallt att bevara och vårda industrimiljöerna och en 

lokal industrihistoria med, i bästa fall, månghundraåriga traditioner. Vid flera miljöer hade 

syftet skärpts till något ytterligare. Här sade man sig vilja förstärka den lokala 

sammanhållningen och identiteten i bygder med en minskande och åldrande befolkning. 
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Rydals museum i Västra Götaland ville ”skapa intresse, kunskap och stolthet över 

Markbygdens människor, historia och kulturmiljöer i både dåtid och nutid”.36 Uppgiften för 

Svartviks industriminnen i Sundsvalls en gång i tiden täta sågverksdistrikt var att ”skriva 

samhällets historia och att berätta och levandegöra sundsvallsdistriktets industrihistoria”.37 

Göteborgs remfabrik strävade efter ”att upprätthålla kunskaperna om hur maskinerna 

används”.38

 Flera miljöer hade som målsättning att utvecklas till mötesplatser, ett begrepp med 

växande lyskraft. Gustavsberg porslinsfabrik och hamn med 70 000 kvm lokaler omvandlades 

till en ”mötesplats för människor och kultur”.

  

39 Dieselverstaden i Stockholms län omskapades 

av ett fastighetsföretag till ”en mötesplats för arbete, handel och kultur”.40

 Kunskapsambitionerna hade skruvats upp sedan 1999, framförallt vid stora och 

medelstora miljöer. Uppgiften var att tillvarata och förmedla äldre yrkeskunskaper, att 

etablera ett gott samarbete med högskolor och universitet eller att, efter en omfattande 

renovering, bli en egen högskola. Erikssons f.d. huvudfabrik i södra Stockholm med totalt 110 

000 kvm fastighetsyta renoverades och förvandlades till ett designcentrum med Konstfack 

som nav.

 

41 Forsviks industriminnen hade etablerat ett nära samarbete med Göteborgs 

universitet. Målet var att höja egna och andras kunskaper för att förbättra kvaliteten i 

bevarandet, vården och historieförmedlingen. I Malmö hade Malmö högskola etablerat sig i 

Västra hamnen, Kockums gamla varvsområde.42

 Logotyper och starka varumärken har slagit igenom under 2000-talets första år. Det 

tyder på att aktörerna hade anammat ekonomernas och marknadsförarnas språkbruk. 

Industriarvet har blivit ett redskap i tillväxtpolitiken. Kulturarvssektorns traditionellt 

konservativa värderingar hade fått stå tillbaka för marknadsaktörernas kommersiellt mer 

gångbara värderingar. Idag anlitas konsulter som behärskar det senaste 

marknadsföringsspråket och vet hur man bör agera på upplevelsemarknaden. Vi har nu 

kommit långt ifrån 1970-talets vänsterradikala språkbruk, men även långt ifrån det tidiga 

1990-talets försiktigt, lätt återhållsamma, tal om teknik och turism. Det nya språkbruket är 

anpassat till besöksnäringens behov, till det postindustriella upplevelseinriktade samhällets 

flexibla tillvaro.

 Industriområden hade, som tidigare nämnts, 

på en rad platser redan tagits i bruk av universitet och högskolor under den stora 

universitetsexpansionen. Linköpings universitets etablering av Campus Norrköping i de 

gamla textilfabrikerna vid Motala ström från början av 1990-talet är ett tidigt och lyckat 

exempel.  

43
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Industriarvet i ett förändringsperspektiv 

Industrihistorien är fylld av nedlagda fabriker, avställda maskiner och transportanläggningar, 

liksom av tömda kontor och bostadshus. Avställningen har skett parallellt med 

nyinvesteringar samt återbruk av äldre anläggningar och utrustning. Förändring är ett 

kännetecken för industrisamhällets industrimiljöer. Även när fabrikerna till det yttre har 

behållit sin karaktär har innanmätena omskapats. Väggar har flyttats och rivits, fönster har 

satts igen eller öppnats, ledningar och transportanordningar har dragits om. Den successiva 

förändringen speglar marknadens villkor samt berörda människors villkor, ambitioner och 

drömmar. Trots detta har kulturarvets aktörer haft en påtaglig förkärlek för idealtypiska 

tillstånd, för frusna situationer och miljöer som fått representera det genuina eller det typiska. 

Ett mer processuellt sätt att förhålla sig till byggnader, maskiner, landskap och berättelser har 

varit sällsynt bland kulturarvets aktörer. Historieforskarna har däremot i högre grad beaktat 

förändring och sociala förhållanden.44

 

 Deras resultat har dock haft svårt att vinna gehör inom 

kulturmiljövården. Orsaken är, å enda sidan, historikernas traditionellt ringa intresse för 

kulturarvsfrågor och ovilja att diskutera i termer av bevarande, och, å den andra sidan, 

kulturarvsaktörernas pragmatiska och genomgående a-teoretiska syn på kulturarvet som i 

första hand har tolkats i fysiska termer. Ett ökat samarbete bör kunna ge en långsiktigt bättre 

förståelse för avställda industrimiljöers skiftande verksamheter, människors villkor historien 

och förnyelsearbetets inriktning. Samarbetet behövs framförallt vid mer omfattande 

saneringar och förnyelser för att passa behoven i ett framväxande postindustriellt 

konsumtions- och tjänstesamhälle. Fler tolkningar av vad som utgör industriarvet kunde få 

plats och en mer mångskiftande syn ges större utrymme. I Bergslagen är förutsättningarna för 

detta goda. Bergslagssatsningen - Kultur och Turism ger utrymme för olika bilder i arbetet 

med att förnya regionen i samarbete mellan olika parter, varav forskarna utgör en. Vår roll är 

att kritiskt granska planer och åtgärder, fördjupa kunskaperna om samtidshistorien, bedöma 

effekter och bidra till en levande diskussion om förnyelsearbetet med det industriella 

kulturarvet i centrum.  

Noter 
                                                 
1 af Geijerstam 1990, 2000 och 2007. 
2 Isacson 2007, kap 20. 
3 Pershyttan i Nora, Stripa Gruva i Lindsberg, Långban i Filipstad, Degerfors, Sala silvergruva, Norbergs 
Bergslag med Engelsbergs bruk, Grängesberg, Koppardalen i Avesta, Forsbacka bruk i Gävle, Smedjebacken, 
Världsarvet Falun, Ekomuseum Bergslagen, Jernriket i Gävleborg samt Husbyringen i Hedemora. 
4 Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, Karlstads universitet samt Örebro Universitet. 
5 För närvarande ingår följande personer i FoU-gruppen: 
Professor Maths Isacson, ekonomisk-historia/industriminnesforskning, KTH och Uppsala universitet (ordf). 
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Professor Magnus Bohlin, kulturgeografi och turism, Högskolan Dalarna. FD Lotta Braunerhielm, kulturgeografi 
och turism, Karlstads universitet. (suppleant FD Johan Samuelsson, historia, Karlstads universitet). FD Mia 
Geijer, Länsstyrelsen i Örebro län. Antikvarie Fredrik Linder, kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet 
Professor Mats Lundmark, kulturgeografi, Örebro Universitet. FD Inger Orre, informationsdesign, Mälardalens 
högskola. Arkeolog Ing-Marie Pettersson Jensen, kulturmiljösamordnare Norbergs kommun. Konceptutvecklare 
Marie Östblom, Bergslagssatsningen - Kultur och Turism. 
6 Utöver forskningsprojekten har FoU-gruppen planerat och genomfört en seminarieserie för ”nodpersonal” med 
7 träffar under 2008. Syftet har varit att dels ge en ökad kunskap om Bergslagen i tid och rum, om gestaltning, 
förmedling och turism, samt dels att öka samhörigheten och förståelsen inom nätverket.  
7 Jörnmark 2007 och 2008. 
8 Berger, 2002. 
9 Lundmark genomförde på 1980-talet flera studier av Bergslagens strukturomvandling. Se t.ex. Lundmark & 
Malmberg 1988. 
10 Se bl.a. Isacson 2007, kap. 18-21. Se även Storm 2008. 
11 Isacson 2002; Isacson 2007, kap 2; Castells 1996-2000. 
12 Karlsson 1998; Jörnmark 2007; Löfgren & Willim 2005; Storm 2008 
13  Exempel på nya hotell- och konferensanläggningar i Sverige: Fabriken Furillen på Gotland, en f.d. kalkfabrik, 
Hotell Bolinder Munktells i Eskilstuna, ett f.d. kontor och en mekaniska verkstad. Exempel på högskolor: 
Mälardalens högskolas lokaler i centrala Eskilstuna, Högskolan på Gotland i Visby, Campus Norrköping 
(Linköpings univ) och Campus Hälsingborg (Lunds universitet). Exempel på kända nya musikarenor: Dalhalla, 
ett gammalt kalkbrott i Rättviks kommun. Skärets operascen i ett f.d. sågverk i Lindesbergs kommun. 
Motsvarande typ av återbruk finns i många länder. 
14 Bourdieu 1984; Broady 2007. 
15 Arbetslivsmuseerna, idag ca 1300, har etablerats från slutet av 1970-talet. Se bl.a. Geijerstam 1997 
16 De två senare anordnades av Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH medan den första 
anordnades av Institutet för Turism & Reseforskning vid Högskolan i Falun/Borlänge. 
17 Geijerstam 1991, 2000 och 2007. 
18 Geijerstam 1990, 17. 
19 Ibid., 15. 
20 Ibid, 29. 
21 Husbyringen i södra Dalarnas bergslag öppnade redan 1970 och är ett av världens äldsta ekomuseum. Se 
Dalarna 1995. Ekomuseum Bergslagen är ett ”open-air museum” med ett 50-tal besöksmål relaterat till 
järnhanteringen, belägna i sju kommuner i Dalarna och Västmanland. Det startade som ett regionalt projekt 
1986. Se http://www.ekomuseum.se/ och Geijerstam 2007, 108. Järnriket är en organisation för samordning av 
de industrihistoriska besöksmålen i Gästrikland och startade 1989. Se www.jarnriket.com/  
22 Geijerstam 2000. 
23 Geijerstam 2000, 16. 
24 Ibid, 17-18. 
25 Isacson 2000, 26-28. 
26 Isacson 2000, 31 
27 Isacson 2007b, 49. 
28 Geijerstam 2007, 35. 
29 Ibid., 25. 
30 Ibid., 24. 
31 Ibid., 21. 
32 Ibid., 31. 
33 Isacson 2007b, 50. 
34 Geijerstam 2007, 24. 
35 Ibid., 21. 
36 Ibid., 22. 
37 Ibid., 20. 
38 Ibid., 23. 
39 Ibid., 25. 
40 Ibid., 25. 
41 Ibid., 25. 
42 Ibid., 26. 
43 Sennet 2007. Bilden som ges i texten bekräftas i stort av de 14 utvecklingsplaner som nyligen har tagits fram 
inom ramen för den sk. Bergslagssatsningen som omfattar fem län och 25 kommuner i Mellansverige. För mer 
information, se www.bergslaget.se. 

http://www.ekomuseum.se/�
http://www.jarnriket.com/�
http://www.bergslaget.se/�
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44 Isacson & Nisser 1998. 
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