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Maths Isacson 
 
Inledning 

Finns Bergslagen? Ett geografiskt avgränsat område i Mellansverige med en speciell karaktär 

som gör denna benämning relevant? Till kännetecknen hör naturen; bergen med de rika 

mineraltillgångarna, de många vattendragen och sjöarna samt de stora skogarna, viktiga 

nyckelfaktorer för bergsbrukets uppkomst och för dagens industriella verksamhet. Industrins 

omfattning, lokalisering och inriktning är onekligen centrala kännetecken, tillika djupt 

historiskt förankrade. Industrins andel av sysselsättningen har dock stadigt minskat under de 

senaste årtiondena samtidigt som produktionen både har specialiserats och breddats.  

 Ett annat regionalt kännetecken saknas däremot. Regionen har ingen egen politiskt 

förankrad administration. Den hittar vi på läns- och kommunnivå. Inte heller finns ett 

funktionellt centrum, ett service-nav för människor i omgivande orter. Istället har vi ett antal 

residensstäder med högskolor/universitet samt flera halvstora industri- och handelsstäder samt 

en allt ödsligare landsbygd.  

 Finns det kanske en bergslagsidentitet, en identifikation, uttryckt i språk, sedvanor, 

tänkesätt? Eller är detta något som i första hand skrivs fram för att locka människor att flytta 

till eller besöka orter på kraftig tillbakagång? Är Bergslagen idag i snarast en 

papperskonstruktion, utarbetad av politiker, tjänstemän och turismföreträdare med egna 

agendor; människor som bor i denna del av Sverige känner inte någon samhörighet, deras liv 

formas inte av berget, vattnet och skogen, och de har ingen gemensam identitet? Men har det 

varit så mycket annorlunda tidigare? I historien har villkoren förmodligen skiftat mellan 

platser och för olika människor efter kön, yrke, klass och ålder. Går det ändå att hävda att det 

finns ett geografiskt område i Sverige som särskiljer sig genom sin natur och kultur och som 

gör det befogat att hålla fast vid begreppet Bergslagen, både i historien och i samtiden? Hur 

ser i så fall den region ut som ”träder fram” i forskningen?  

 I denna bok prövar en grupp forskare både samtida föreställningar om Bergslagen och 

granskar bilder som florerar – och har florerat – om Bergslagen under 1900-talet och det 

tidiga 2000-talet. Vi vill med boken bidra till ökade kunskaper om regionen liksom till 

diskussionen om det finns och har funnits en avgränsad region som kan benämnas 

Bergslagen.  

 

Bergslagen 
Vilket geografiskt område anses höra till Bergslagen och vilket ursprung har begreppet? 

Svaret på den senare frågan är att begreppet härleds från de lagbildningar som under 



 2 

medeltiden bildades kring malmförande berg i syfte att organisera brytningen: laget vid 

berget. Tidiga sådana bergslag var bl.a. Norbergs, Noraskogs, Lindes, Lerbäcks (järn), Salas 

(silver) och Kopparbergslagens.1

 Bergslagen bestod av ett antal avgränsade arbetsplatser – gruvor, hyttor, smedjor, 

kolbottnar, bondgårdar, vägar och magasin. Dessa bands samman av ett ”flätverk”, en 

välsmord social organisation. I dess ledning återfanns brukspatronerna som hade nära 

förbindelser med handelshusen i Stockholm, Göteborg, Gävle och Västerås.   

 Lagbildningarna/korporationerna svarade för brytningen och 

inom dessa fördelades turordningen i hyttan och smedjan samt kostnaderna för att bygga och 

reparera anläggningarna. Medlemmar var jordbrukare som bodde i byar i anslutning till de 

malmförande bergen. De ägde andelar i gruvan som i storlek svarade mot deras jordinnehav i 

byarna. Genom köp och ingiften kom med tiden även andra sociala grupper att ingå i 

korporationerna, som kunde skifta betydligt i storlek och ekonomisk styrka. Malmen fördes 

till gemensamt ägda hyttor där den förädlades till tackjärn som i sin tur transporterades till 

smedjor och valsverk för slutbearbetning (färskning) innan den halvfärdiga slutprodukten 

vintertid transporterades (forades) med häst och släde till utskeppningshamnarna för 

slutkontroll inför exporten. Praktiskt taget alla familjer som bodde i regionen var på ett eller 

annat sätt involverade i arbetet med att få fram järnet, kopparen och silvret till kunder utanför 

regionen som svarade för slutbearbetning och huvudsaklig konsumtion (en mindre del 

återfördes i förädlad form till regionen).  

 Under perioden 1637-1857 var bergsbruket underställd en speciallagstiftning. 

Bergskollegiet hette den statliga myndighet som hade huvudansvaret för landets 

bergshantering. Sverige (och Finland till 1810) var indelat i drygt 10 bergmästardömen med 

en kontrollerande och dömande myndighet under ledning av en bergmästare.2

 Lagbildningarna kring bergen växte fram under medeltiden och Bergslagen sträckte sig 

i början av 1700-talet enligt bergslagstiftningens definition (kartan från Heckscher) i en 

halvbåge runt Stockholm från Upplandskusten, norrut till Hamrånge och Ockelbo i 

Gästrikland, ner via södra och västra Dalarna (upp till Falun), vidare genom norra 

Västmanland och Närke, in i västra Värmland i väster (Filipstad) för att vika av österut och 

via Askersund och Kumla sträcka sig ner till Finspångs härad i Östergötland.

 

3

 Industrialiseringen från mitten av 1800-talet upplöste på sikt den förindustriella sociala 

organisationen och det regionala ”flätverket” (med individer, gårdar, platser, korporationer 

och lagar) som bergsbruket vilade på. Men det dröjde ända fram till 1970-talets strukturkris 

innan de regionalt baserade sociala banden definitivt bröts upp. De företag som överlevde 

krisen var del av globala finansiella och sociala nätverk och agerade på ett annat sätt än 

  



 3 

föregångarna. Resterna av det medeltida ”flätverket” Bergslagen föll sönder i atomer, dvs. 

kommuner och orter vars politiska företrädare snart sökte bygga nya allianser utifrån de nya 

förutsättningarna.  

 Ändå lever begreppet Bergslagen kvar och används i olika sammanhang för att ringa in 

en region med ett starkt kulturarv och en identitet förankrad i naturen och kulturen. 

 Vilka län och kommuner (socknar i äldre tid) som ingick har varit föremål för 

långvariga och bitvis infekterade diskussioner allt sedan 1920-talet.4

 Svaret på vilka delar av Mellansverige som ska räknas till Bergslagen avgörs av 

författarnas syften och perspektiv, vilket framgår av kapitlen i denna bok. Här har det varken 

varit möjligt eller eftersträvansvärt att försöka sig på en strikt avgränsning som alla författare 

måste hålla sig till. En sådan avgränsning skall göras utifrån bestämda och vedertagna 

kriterier som vi menar inte är möjligt att ta fram. I denna skrift arbetar vi istället med dels ett 

kärnområde – södra Gästrikland, södra Dalarna, norra och västra Västmanland, Närke samt 

västra Värmland

 (kartan från Seebass 

1928 kan läggas in här) Författarna har ibland haft vitt skilda uppfattningar om vilka 

områden som bör ingå vilket har lett till en stor oklarhet. Ett ”geografiskt ej helt klart 

avgränsat område i Mellansverige”, står det för övrigt i Nationalencyklopedin. 

5

 

 - och dels ett vidare Bergslagen som inkluderar Norduppland, 

Södermanland, Östergötland och västra Värmland. Vår uppgift har inte varit att ringa in och 

avgränsa Ett Bergslagen utan att undersöka föreställningar, identiteter och bilder och på detta 

sätt öka kunskaperna om livsvillkor och mentaliteter i Mellansverige där bergsbruket en gång 

i tiden utgjorde förutsättningen för bosättningen.  

Om boken och dess förankring i Bergslagen 

Boken har utarbetats inom ramen för det nätverk av forskare och lärare som bildats i 

anslutning till den s.k. Bergsslagssatsningen – Kultur och Turism.  I nätverket ingår 

representanter från universiteten i Karlstad och Örebro, högskolorna i Mälardalen, Dalarna 

och Gävle samt Tekniska högskolan och Uppsala universitet. Syftet med den forskning som 

bedrivs är dels att kritiskt granska Bergslagen och de satsningar som görs för att se vilka 

föreställningar och bilder som träder fram, och dels att studera betydelsen av satsningen på det 

industriella kulturarvet på kort och lång sikt (befolkning, näringsliv, turism etc.). På så vis 

försöker vi fram ett kunskapsunderlag för Bergslagssatsningens "praktiker", som också kan 

användas i det kulturturistiska arbete som pågår i regionen. Vi menar dessutom att det är 

angeläget att den bergsslagsforskning som bedrivs inte stannar inom akademierna utan ställs 
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till förfogande för personer som konkret arbetar med regionens förnyelse, med fokus på 

industriarvet och i direkt kontakt med besökarna. 

 Under 2008 genomförde vi ett antal kunskapsseminarier för personal vid de nyligen 

etablerade bergslagshistoriska centrumen. I samband med seminarierna och i de löpande 

kontakterna med styrgruppen för Bergslagssatsningen har vi fått en bild av kunskapsnivån 

bland praktikerna samt av behovet av nya perspektiv och kunskaper. Seminarier och möten 

har dessutom vidgat forskarnas kunskaper och öppnat för nya frågeställningar. Vi har insett 

att vi behöver fördjupa vår forskning men också producera en populärvetenskapligt hållen 

skrift om Bergslagen. Därför har vi tagit initiativet till denna bok med bidrag från de 

vetenskapsämnen som vi företräder, nämligen historia och ekonomisk historia, kulturgeografi, 

medie- och kommunikationsvetenskap och informationsdesign.  

 
Bakgrund 

I mars 2006 hölls en tredagarskonferens i Avesta om industriarvets förändringar i början av 

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

Riksantikvarieämbetet/RAÄ samt avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria på KTH i 

Stockholm genom forskningsprojektet ”Industrisamhällets omvandling − industriell växt och 

förändring i företagsbyggande och kommunal planering”. Konferensen var den tredje på 

samma tema och gav oss en möjlighet att diskutera förändringsmönster under de senaste 15 

åren. De två tidigare konferenserna (1990 och 1999) hade i likhet med den senaste formen av 

en avstämning av pågående industriarvssatsningar i och utanför Bergslagen. Samtliga 

konferenser har skriftligen avrapporterats.6

 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 snart 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 
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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. 

Satsningen skall även bidra 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 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.7

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

bergslagshistoriska centrum/noder i fem län. Idag finns 14 sådana centrum och fler kan på sikt 

tillkomma.

 Ett annat mål är att motverka sektorisering och främja 

”medskapande, mångfald och integration”.  

8

 Den koordinerande funktionen är placerad vid Intresseföreningen Bergslagets kansli i 

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

 (här bör en karta in med de 14 Bergslagshistoriska centrumen. En sådan 

karta bör du kunna få elektroniskt från Christina Westerlund på Intresseföreningen 

Bergslagens kansli i Falun) 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 industriarvsmiljöer som inte har 

kommit lika långt och som behöver 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. Därmed kunde det fördjupade arbetet under den 

kommande treårsperioden inledas.  

 

Forskning och utbildning 

Forskningen var från allra första början representerad i arbetsgruppen via min professur i 

industriminnesforskning vid KTH och ekonomisk historia i Uppsala universitet. I 

arbetsgruppen fanns ett uttryckligt önskemål att involvera Bergslagens högskolor och 

universitet i satsningen.9 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 
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idéer i nära samarbete med noderna och den styrgrupp som ersatt arbetsgruppen.10

 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 beviljade initialt pengar till 

samarbeten mellan högskolorna och universiteten, men inte för den långsiktiga verksamheten. 

Av denna orsak har FoU-gruppen tagit fram ett antal forskningsteman i samarbete med 

Bergslagssatsningens intressenter för vilka vi nu söker pengar. I december 2008 beviljade 

RAÄ en mindre ansökan med rubriken Brytpunkt Bergslagen som gör att vi kan gå vidare 

med ett par undersökningar, dels en om sociala processer i dagens Bergslagen och dels en om 

värderingskonflikter i anslutning till det industriella kulturarvet. 

 Pengar 

söktes och beviljades av Penta Plus (samordningsorgan för Bergslagens lärosäten) för bl.a. 

möten och resor under det första året. 

 
Bokens kapitel och teman  

Boken spänner över ett brett forskningsfält och kapitlen öppnar för en rad perspektiv på 

Bergslagen. Några kapitel har en modernhistorisk inriktning, andra rör sig över en längre 

historisk period och ytterligare andra behandlar samtida förhållanden. Vissa författare 

problematiserar medvetet framtagna konstruktioner av föreställningar, identiteter och 

berättelser om nuet och det förflutna, medan andra författare analyserar spontant uppkomna 

konstruktioner. Författarna har utnyttjat en rad källor, såsom film, foton, bildkonst, statistik i 

stora databaser, intervjuer, dokument och pressmaterial. 

 Ett delsyfte med boken är att sporra andra, yrkesforskare såväl som amatörforskare, att 

gå vidare i arbetet med att kritiskt utforska bilderna av Bergslagen i historien och samtiden. 

Därför har vi uppmanat författarna att tydligt redovisa de källor och metoder de har använt.  

 Ett par av bokens bidrag uppehåller sig vid den problematiska gränsdragningen där 

aktörerna ibland försöker omförhandla gränserna (Ericsson/Svensson, Ekstrand/Hyvönen). Ett 

bidrag (Mörner) belägger en i privatlivet synnerligen diffus regionuppfattning. Två kapitel 

(Bengtsson, Isacson) demonstrerar hur en plats eller en grupp, antingen i samtiden eller i en 

senare tid, upphöjdes till idealtyper och fått tjänstgöra som förebilder för Sveriges 

modernisering. Tre kapitel (Lundmark, Hedfeldt, Geijerstam) visar att föreställningar som 

ständigt upprepas inte håller för en kritisk granskning. Fyra av bokens bidrag åskådliggör att 

dagens förnyelse antingen kan ske på oväntade sätt (Berger, Eimermann) eller följer ett 

mönster som under senare år har blivit till ett ideal, trots att det så tydligt bryter mot 

traditionen i Bergslagen (Orre, Jakobsson).  
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Bokens kapitel  

I det inledande kapitlet presenterar Sune Berger, kulturgeograf vid Karlstads universitet, 

synen på livskvalitet, boende och framtid bland dagens invånare i några värmländska 

kommuner. Svaren varierar, men generellt gäller att invånarna i brukskommunerna, det vill 

säga de kommuner som ligger i Bergslagen som exempelvis Munkfors, har en mer negativ 

attityd och tilltro till den egna hemorten än invånarna i exempelvis Karlstad och Sunne. 

 I sitt kapitel granskar kulturgeografen Mats Lundmark från Örebro universitet, med 

hjälp av individbaserad statistik, invanda föreställningar om flyttningsmönster och yrkesval 

hos unga män och kvinnor i Bergslagen. Analysen visar att många av de schablonbilder som 

är i svang inte håller sträck. 

  Mona Hedfeldt, kulturgeograf vid Örebro universitet, granskar bilden av kvinnornas 

företagande i Bergslagen och finner att det alls inte är så svagt som brukar hävdas. Inom vissa 

sektorer av ekonomin är det kvinnliga företagandet förhållandevis omfattande, men de 

regionala variationerna är samtidigt betydande. 

 I sitt bidrag studerar Max Jakobsson, kulturgeograf vid Örebro universitet, den nya 

upplevelseindustri som vuxit fram och i vissa bergslagskommuner blivit av stor betydelse för 

sysselsättningen. Hans statistiska jämförelse av upplevelseindustrin och dess inriktning i olika 

delar av Bergslagen visar på intressanta skillnader. 

 Få holländska migranter söker sig specifikt till Bergslagen men väl där blir många 

förtjusta, visar Marco Eimermann, kulturgeograf vid Öebro universitet. Han noterar också att 

i arbetet för att värva immigranter till svensk lands- och glesbygd kommuniceras ingen 

enhetlig bild av regionen. 

 Historikerna Christer Eriksson och Rebecca Svensson, verksamma vid Mälardalens 

högskola, granskar Västerås kommuns orientering österut under senare år, både i 

beskrivningen av samtiden och i historieskrivningen. I Västerås vänder kommunledningen 

medvetet Bergslagen ryggen, trots de mycket nära band som sedan århundraden funnits 

mellan staden vid Mälaren och gruv- och bruksorterna i Bergslagen. 

 Ekonomhistorikern och industriminnesforskaren Maths Isacson vid Uppsala universitet 

och KTH undersöker hur skilda intressegrupper under framförallt 1900-talets första hälft 

utnyttjade vallonerna för att stärka bilden av sig själva. Fackföreningar, företagare, 

hembygdsskribenter och släktforskare såg alla fördelar med att associeras med de på 1600-

talet invandrade vallonerna, fast på olika vis.    
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 Filmvetaren Bengt Bengtsson från Högskolan i Gävle undersöker de bild- och 

motivmässiga stereotyper som präglar journal- och dokumentärfilmer om Sandviken under 

första halvan av 1900-talet. Filmerna speglar i hög grad den svenska folkhemsmodellens ideal 

och tankemönster, där samförstånd och gemensamma ansträngningar dominerar medan 

klassmotsättningar och andra spänningar i samhället är starkt nedtonade. 

 Jan af Geijerstam, industriminnesforskare i Stockholm, och Peter Nyblom, fotograf och 

författare i Fagersta, fortsätter sin utforskning av Fagerstas kulturarv genom att granska två 

fyrtiotalsfilmer om orten. Mot filmerna ställs några av de 250 000 fotografier som bevarats i 

bruksmuseets arkiv i Fagersta. Författarna finner en ideologisk skillnad mellan filmernas 

retorik och arkivbilderna, som inte varit avsedda för vidare spridning. 

 Film- och medievetarna Eva Åsén Ekstrand och Mats Hyvönen från Högskolan i Gävle 

tar sig an regional självkänsla i historisk tid genom att studera rapporteringar från SM i 

friidrott i Gävle 1915 och länsskyttetävlingarna i Gävleborg samma år. Slutsatsen är att 

regionen under denna tid var något abstrakt, rent av ointressant, till skillnad från nationen och 

det geografiskt lokalt avgränsade.  

 Cecilia Mörner, film- och medievetare vid Högskolan Dalarna, undersöker platsens 

betydelse i privata filmsamlingar med koppling till Bergslagen. Analyser av samlingarna och 

intervjuer med de aktuella filmarna visar emellertid att Bergslagen saknar de visuella särdrag 

som skulle krävas för att befästa regionen med en enkel kamerautrustnings hjälp, även då 

regionen bevisligen haft stor betydelse för några av filmarna.  

 Genom närstudium av några hundra kvadratmeter Bergslagen finner Inger Orre, 

forskare i informationsdesign vid Mälardalens högskola, att en plats är något långt mindre 

stabilt, än vad man kan tro vid en första anblick. Så visar det sig till exempel att golvet i 

vikingarnas festsal har ett förflutet som sågverksskorsten och landmärke.   
            

 
I forskarnas studier träder ett delvis annorlunda bild av Bergslagen fram, en mer nyanserad 

bild än den gängse, en bild som förhoppningsvis ger förutsättningar för en fördjupad 

diskussion om den gamla industriregionens historiska spår och utvecklingsmöjligheter i det 

postindustriella konsumtions- och servicesamhället.  

 

 

 

                                                 
1 Sporrong (2008) s. 61. 
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2 af Geijerstam (2010).  
3 Heckscher (1936), (plansch i fickan längst bak). 
4 Seebach (1928).  
5 Som i Nationalencyklopedin. 
6 af Geijerstam 1990, 2000 och 2007; Se även Isacson 2009. 
7 Isacson 2007, kap 20. 
8 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. 
9 Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, Karlstads universitet samt Örebro Universitet. 
10 För närvarande ingår följande personer i FoU-gruppen: 
Professor Maths Isacson, ekonomisk-historia/industriminnesforskning, KTH och Uppsala universitet (ordf). 
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. 
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