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Förord

I

ndustriminnen och industrisamhällets kulturarv
har ingått i det offentliga kulturmiljöarbetet
sedan slutet av 1960-talet. R
 iksantikvarieämbetet
har sedan dess arbetat med frågor kring bevarande
och bruk av industrimiljöer och uppmärksammat
dem i strategier som en resurs för regional utveckling. Kunskapsuppbyggnad, dokumentationer och
upprättande av digitala register startades tidigt
som grund för metodutveckling och handlingsplaner. Myndighetens arbete har bedrivits i samverkan
med andra myndigheter, organisationer, aktörer och
forskarnätverk. Genom att fördela FoU-anslag till
forskning och kunskapsuppbyggnad om industriminnen och inom regional utveckling har kulturmiljöarbetet en stark vetenskaplig grund att vila på.
I det treåriga FoU-projektet Brytpunkt Bergslagen
har kunskaperna fördjupats och förmedlats om
Bergslagens industriella kulturarv som en resurs
i den regionala utvecklingen. Forskningen har
genomförts i anslutning till Bergslagssatsningen –
Kultur och Turism. Med professor Maths Isacson
som projektledare har FoU-projektet resulterat i tre
forskningsrapporter som med olika frågeställningar
analyserar Bergslagens industriella kulturarv.

Rapporten Industriarv som tillväxtmotor. Ännu
en satsning i luttrat Bergslagen bygger på en granskande fallstudie av Bergslagssatsningen – Kultur
och Turism. Inger Orre, docent i informationsdesign, undersöker Bergslagssatsningens styrande
resonemang, argument och metoder genom en
kombination av dokument- och fältstudier. I rapporten uppmärksammas de svårigheter som kan
uppstå i mötet mellan projekt och fysisk verklighet. Undersökningen syftar till att öka kunskapen
om insatser där annars skilda intressen ska jämkas
samman, i detta fall industriarv och affärsverksamhet. För framförda åsikter och sakupplysningar
svarar författaren.
Ytterligare två rapporter finns från FoU-
projektet. Bergslagen – en industriregion i upp
lösning? är författad av tre kulturgeografer vid
Örebro universitet, professor Mats Lundmark,
FD Mona Hedfeldt och FD Max Jakobsson och
Industrihistoriska värden – formering och omför
handling har författats av Jan af Geijerstam, FD i
industriminnesforskning.
Lars Amréus, riksantikvarie

Riksantikvarieämbetets sektorsforskningsanslag FoU, syftar till att utveckla kunskapsuppbyggnad och stimulera till forskning om
kulturarvet och kulturmiljön. FoU-anslaget används för att stödja forskningsprojekt som befinner sig i mötet mellan kulturpolitik,
kunskapsuppbyggnad om kulturmiljöer samt de vetenskapliga disciplinerna.
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”

I

ndustriarv som tillväxtmotor. Ännu en satsning i
luttrat Bergslagen” är en av tre rapporter från det
av Riksantikvarieämbetet finansierade forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen. Alla tre rapporterna
fokuserar på Bergslagens industriella kulturarv, men
på olika sätt. Projektets övergripande frågeställning
har varit om industriarvet kan utgöra en resurs vid
en regional förnyelse av Bergslagen, den gamla industriregionen i Mellansverige som efter 1970-talets mitt förlorat otaliga arbetstillfällen och invånare. Forskningen har utförts i anslutning till det av
fem länsstyrelser, regionförbund, Riksantikvarieämbetet och EU stödda programmet Bergslagssats
ningen – Kultur och Turism. Denna rapport (nr 2) är
en kvalitativ undersökning av Bergslagssatsningens budskap och genomförande. Rapport nr 1 är en
i huvudsak kvantitativ undersökning av Bergslagen
med fokus på socioekonomiska processer under åren
1990−2008. Rapport nr 3 är en kvalitativ undersökning av intresse- och värdekonflikter relaterade till
det industriella kulturarvet.
Rapporterna är utgivna av Riksantikvarieämbetet och finns tillgängliga på samla.raa.se.
Rapport nr 2 Industriarv som tillväxtmotor. Ännu
en satsning i luttrat Bergslagen är författad av Inger
Orre, docent i informationsdesign vid Mälardalens

högskola. Hon har granskat Bergslagssatsningen
under dess första sju år. Fokus ligger på budskapet,
dess innehåll och hur det har presenterats i olika
sammanhang, samt i vilken grad Bergslagssatsningen har nått ut och gjort avtryck på ett urval
orter i Bergslagen. En h
 uvudkälla är dokument
som producerats inom och i anslutning till Bergs
lagssatsningen från våren 2006 när idén om ett
regionalt flerårigt program först presenterades av
länsantikvarierna. Dessutom har hon genomfört
fältstudier i regionen och intervjuat representanter
för Bergslagssatsningens målgrupper. En pilotstudie av turistbyråernas m
 arknadsföringsmaterial år
2008, innan Bergslagssatsningen sjösatts, visar att
industriarv då inte lyftes fram. Sammanfattningsvis indikerar Orres undersökning att Bergslagssatsningens räckvidd varit begränsad under den
studerade perioden. Anmärkningsvärt är att så få
lokala entreprenörer engagerats, trots att potentiella och verksamma företagare tillhört och tillhör
Bergslagssatsningens primära målgrupper.

En vidsträckt och trängd region
Bergslagen är en vidsträckt region från Gästrikland i nordöst till Värmland i sydväst vars invånare i sekler haft sin försörjning och identi-
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tet förankrad i exploateringen av bergens mineraler, skogarna och det forsande vattnet i älvar och
åar. Bergs- och skogshanteringen har format en
arbetets kultur som varit förhållandevis stabil över
seklerna men som har genomgått förändringar,
inte minst vid det industriella genombrottet från
1870-talet och den snabba ekonomiska tillväxten
efter 1945. De senaste årtiondenas globalisering
och teknikutveckling har slagit hårt mot Bergslagen, en region som alltsedan medeltiden varit tydligt sammanlänkad med marknader utanför Sveriges gränser och alltid påverkats av externa förändringar. Många industriorter i Bergslagen har från
1970-talet genomlidit en omfattande avveckling av
hela eller delar av den gamla basindustrin med åtföljande befolkningsminskning. Idag är det tveksamt om det är möjligt att urskilja en sammanhållen region utifrån naturförutsättningar, näringsliv, samhällsbyggande och människors identitet.
Företag och kommuner har fått anpassa sig till
det postindustriella globala tjänstesamhället och i
växande utsträckning förlita sig på nya marknader,
verksamheter och kontakter.
Besöksnäringen lyfts idag av Riksantikvarieämbetet, Tillväxtverket och k ommunföreträdare
fram som en resurs på orter på tillbakagång med
en rik industrihistoria. Frågan blir då vilken roll
avställda industrimiljöer och berättelser har och
kan få i olika turism- och företagssatsningar. Har
spåren av och berättelserna om äldre tiders bergsoch skogsbruk någon plats i det globaliserade
tjänstesamhället och kan detta kulturarv bidra till

att bromsa, kanske till och med vända, den under årtionden pågående befolkningsminskningen i
regionen? Och vad händer när kulturvärden ställs
mot produktions- och naturvärden?
Utöver att följa och tolka omställningens konsekvenser för människor och lokalsamhällen har
forskarna i projektet Brytpunkt Bergslagen velat
blottlägga olika intresse- och värdekonflikter
under en period av snabb omställning. Konflikter i anslutning till nedläggningar, satsningar och
förnyelsearbeten är viktiga att analysera och utgör
också ett tema i delstudierna. Ett av delprojekten
granskar sålunda relationen mellan Bergslagssatsningens utsagor och dess praktiska genomförande.
Forskningsprojektet har även haft en ambition att
utveckla metoderna att studera och tolka effekterna av olika satsningar utgående från det industriella kulturarvet.

Industriell avveckling och förnyelse
Lågkonjunkturen som snart gled över i en strukturkris efter att de oljeproducerande länderna (OPECländerna) i två omgångar under 1970-talet kraftigt
höjt priset på olja slog hårt mot Bergslagens bergsoch skogsbruk och därmed otaliga samhällen, familjer och individer. Nedläggningar följde slag i
slag. Järnmalmsgruvor stängdes, den sista omkring
1990. Järn- och stålverken avskedade, styckades
och sålde kvarvarande delar till nya ägare. Fyra av
tio jobb inom svensk järn- och stålindustri försvann
fram till några år in på 1980-talet.1 Därtill kom trävaruindustrins personalminskning. Ålderdomliga
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massa- och pappersbruk gick i graven när storföretag tog över och koncentrerade driften till modernare större anläggningar efter att riksdagen infört
hårda miljöbestämmelser.2 Sågverk, snickerifabriker och hustillverkare gick en kärv tid tillmötes när
bostadsbyggandet upphörde och fastighetspriserna
rasade under lågkonjunkturen i början av 1990-talet.
Effekterna av industrinedläggningarna förstärktes av ett nytt industriellt koncept med stor spridning. För att överleva i den hårdnande internationella konkurrensen började industriföretagen från
1980-talet att koncentrera sig på kärnverksam
heten, som efterhand förfinades och förädlades.
Annan verksamhet såldes och lagren krymptes i
enlighet med tillverkningsfilosofin ”just-in-time”,
det vill säga att komponenter och produkter skulle
vara tillgängliga när de behövdes och inte uppta
plats i lagerbyggnader med stora kostnader. Avsmalning, nedbantning, utförsäljning och flöde
blev bärande principer. Tidigare anställda blev
egenföretagare med ungef är samma arbetsuppgifter hos tidigare arbetsgivare men med ett ekonomiskt och administrativt ansvar. Rationaliseringar genomfördes och färre personer behövdes
både i produktionen och för att betjäna kunderna.
De nya serviceföretagen var inte nödvändigtvis
lokaliserade till den gamla industriorten.
Industriavvecklingen har gått i vågor från mitten av 1970-talet, i Bergslagen, Sverige och i hela
den gamla i-världen. När svensk industri stod på
sin höjdpunkt i mitten av 1960-talet sysselsatte
industriföretagen drygt en miljon människor. Idag

är siffran halverad, men bolagen sysselsätter minst
lika många personer i fristående service- och
transportföretag. Dagens robotisering på fabriker
och kontor minskar nu ytterligare antalet arbetstillfällen. Hos luttrade politiker och tjänstemän i
före detta industrikommuner står hoppet till besöksnäringen och nya typer av tjänsteföretag som
kan fås att etablera sig på Bergslagsorter med låga
mark- och fastighetspriser samt stora kultur- och
naturvärden.

Kulturarvet som resurs för tillväxt
Gamla industriländers produktionslandskap och
stadscentrum har under senare årtionden ömsat
skinn. Övergivna industriområden med fabriksbyggnader i långt framskridet stadium av förfall
präglade ännu för ett par årtionden sedan landskaps- och stadsbilderna i Europas och USA:s
gamla industricentrum liksom i andra delar av världen med industriell tillväxt under 1900-talet. Såren
efter industrinedläggningarna har efterhand läkt
igen, åtminstone vad de fysiska lämningarna beträffar. Sociala svårigheter i denna omvandlingsprocess har varit besvärligare att komma tillrätta
med. Arbetslösheten sätter ännu sina spår i människors vardag i form av utanförskap och sociala problem. Åtgärder för att vända den negativa utvecklingen har länge varit angelägna. Stora ekonomiska
stödinsatser har bara delvis lyckats få igång en regional förnyelse. Politiker och tjänstemän har varit
tvungna att pröva nya verktyg och åtgärdsprogram.
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Industriområden har här och var tagits i anspråk
för nya ändamål efter en grundlig och kostsam sanering. Kraften i förnyelsearbetet, den omfattning
detta arbete fått under senare år och mångfalden
av nya lösningar och idéer är imponerande. Här
handlar det i första hand inte om att bevara och
bruka det befintliga i nya former, utan om att hitta
kreativa lösningar för att skapa nya ekonomiska
förutsättningar för städer och regioner som länge
brottats med sviktande ekonomi, vikande befolkningsunderlag och allmän uppgivenhet.
Runt om i världen är byggherrar, fastighetsbolag, arkitekter, stadsplanerare, landskapsarkitekter,
kommunal- och regionalpolitiker, mark- och fastighetsägare engagerade i detta förändringsarbete.
Ur ekonomisk synpunkt rör det sig om gigantiska
belopp som behöver skjutas till för att lägga grunden till en hållbar framtid. Förändringsprojekten
omfattar stundtals hela industriregioner som
Ruhrområdet och Industrielles Gartenreich i
Dessau-Bitterfeld i Tyskland, the Potteries Thinkbelt i Midlands och gruvlandskapet i Cornwall
bland många andra nedlagda och övergivna industriområden i Storbritannien; det sistnämnda
upphöjdes till världsarv 2006. Ett svenskt världsarv från 2001 bör nämnas i detta sammanhang:
Falu gruva, stadslandskapet och den omgivande
bergsmansbygden. Den stiftelse som förvaltar
detta världsarv har till uppgift att vårda och förmedla kunskap om ett vidsträckt industrilandskap
som formats och förändrats under århundraden av
gruvdrift. Ingen helt lätt uppgift.

Andra projekt gäller omvandlingen av stadscentrum och stadsdelar. Hit hör hamnområden som
Arsenalen i Venedig, Bremerhaven i Tyskland,
varvsområdet Dokken i Köpenhamn och stadskärnor som Manchester, området längs A kerselva
i Oslo, textilstaden Lowell i USA. Svenska
exempel är industrilandskapet längs Motala ström
i Norrköping, stadskärnan i Eskilstuna, Hammar
byhamnen i Stockholm och Kockumsområdet i
Malmö. Andra projekt har handlat om enstaka
byggnader som inneburit kostsamma ekonomiska åtaganden, som den stora hyttanläggningen i
Völklingen, inkluderad i Unescos v ärldsarvslista
1994, ångkraftverket i Västerås, som vill vara
”Nordens häftigaste upplevelsecenter”, eller
kraftstationen i Vemork i Rjukan, nu Norsk
arbeidermuseum som av Unesco nyligen utnämnt
till del av världsarvet Rjukan-Notudden I ndustrial
Heritage.
Historien om industriarvets tillblivelse och om
hur begrepp och arbetsuppgifter omkodats har
skildrats nationellt och internationellt. I Sverige
har industriarvsdebatten och frågan om återanvändning av industriområden blivit föremål för en
lång rad studier och avhandlingar.3 Det har handlat om rena dokumentationer, om genomarbetade
analyser av diskurser, historiebruk och tolkningsföreträden men också om förslag på konkreta åtgärder i form av ombyggnadsprojekt och museali
sering. En uppfattning av pågående arbeten förmedlas i den nationalrapport som publiceras inför
de återkommande internationella industriarvskon-
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ferenserna organiserade av TICCIH och i de rapporter som presenteras under konferenserna. Den
16:e TICCIH-konferensen ägde rum i september
2015, i Lille i Frankrike. Temat denna gång var
”Industrial Heritage in the Twenty-First Century
New Challenges”.4
Ett fåtal konkreta åtgärder har avsett en muse
alisering av industriarvet. Ibland i form av stora
projekt där ekomuseitanken fortlever och har
tagits upp i andra former som i Cornwall eller
Katalonien. I Cornwall är det de gamla lämningarna efter gruvbrytningen som är föremål för bevarandeåtgärder. I Katalonien har Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya i T
 errassa,
Barcelona, under några årtionden skapat något
som kan liknas vid ett ekomuseum. Nedlagda
fabriksbyggnader, industriområden och arbetarkolonier har tagits om hand och bildar ett nätverk
av industrimuseer som illustrerar viktiga steg i den
industriella utvecklingen i denna del av Spanien.
Till de mest uppmärksammade projekten i
Europa för bevarande, återanvändning och förnyelse hör IBA Internationale Bauausstellung
Emscher Park i Ruhromådet som startade 1989
och avslutades 1999. Målet var att återerövra en
hårt exploaterad industriregion med nedlagda kolgruvor, järn- och stålverk präglad av hög arbetslöshet och svåra sociala problem. I jämförelse med
Bergslagen var nedgången och problemen betydligt svårare. Å andra sidan var kraftsamlingen och
de ekonomiska medlen långt större. Med natio-

nella och europeiska anslag genomfördes en omfattande marksanering och förnyelse av bebyggelsen men också ett bevarande av industribyggnader,
karakteristiska för den industriella utvecklingen. Byggnaderna tjänar som ankarfästen för det
kollektiva minnet och bidrar till en förnyelse av
Ruhrområdet.5
Hur har då invånare, kommunledningar och
länsstyrelser i Bergslagen använt sitt industriarv under de senaste årtiondenas nedläggningar? Förnyelse, en förutsättning för att kommuner och orter inte helt ska förlora sin arbetsföra
befolkning, har blivit allt angelägnare. I viss utsträckning har industriarvet använts från slutet av
1970-talet, först av ideella krafter som dokumenterat, byggt arbetslivsmuseer och ordnat program av
skiftande slag. Därefter av stat, kommuner, länsmuseer, länsstyrelser och företag.6 Husbyringen i Hedemora kommun tillkom redan 1970 som
ett ekomuseum, ett av de första med en miljö- och
industrihistorisk profil i världen. Initiativet togs av
Dalarnas museum och skogsbolaget Korsnäs AB.
Ekomuseum Bergslagen i Västerbergslagen med
ett 60-tal besöksmål startade år 1986 på initiativ
av Dalarnas museum och med två länsmuseer och
kommuner i två län som stiftare. Järnriket i Gästrikland med ett fyrtiotal miljöer i fyra kommuner
och med länsmuseet som sammanhållande enhet
etablerades något senare. Bergslagens industriella
kulturarv var både uppmärksammat och använt av
lokalsamhällen på tillbakagång när Bergslagssatsningen startade.
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Bergslagssatsningen – Kultur och Turism
I mars 2006 hölls en tredagarskonferens i Avesta
om det svenska industriarvet i början av 2000-talet.
Initiativtagare var länsantikvarierna i Dalarna, Västmanland och Örebro län, Riksantikvarie
ämbetet samt forskningsprojektet Industrisam
hällets 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 möjlighet att diskutera kontinuitet och förändring 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.7
Ett centralt inslag vid konferensen 2006 var
länsantikvariernas analys av behovet av och formerna för en regional samordning av arbetet med
det industriella kulturarvet. I slutet på konferensen tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta en plan för en förstärkt samordning. Till
gruppen knöts snart länsantikvarierna i Värmlands och Gävleborgs län, senare även turistorganisationer i fem län samt i början av 2007 Intresse
föreningen Bergslaget med kansli i Falun. Den
sistnämnda är en förening med idag 23 kommuner
(med cirka 450 000 invånare), ett landsting och tre
regioner. Föreningen arbetar för en långsiktig utveckling av Bergslagen genom informationsinsatser, riktade satsningar, samordning och deltagande
i utvecklingsprojekt.8

Den utvidgade arbetsgruppen utarbetade en
plan för det fortsatta arbetet som sjösattes genom
att Riksantikvarieämbetet tillsköt medel för det
första året. Namnet för det mångåriga programmet blev Bergslagssatsningen – Kultur och Turism
med huvudmålet att fram till slutet av år 2016 få
till stånd en långsiktigt hållbar struktur som stödjer och underlättar tillväxtmöjligheterna för före
tag och entreprenörer, främst inom besöksnäringen, samt att bidra till innovativa miljöer där kulturmiljön och naturen inspirerar till kreativitet
och nyskapande. Det industriella kulturarvet ses
som en infrastruktur för entreprenörskap och hållbar tillväxt som åter ska göra Bergslagen till en
attraktiv region för varierad verksamhet, boende
och besök. Satsningen på det industriella kultur
arvet förväntas bidra till att bryta den successiva minskningen av sysselsättning och folkmängd.9
Ett annat mål var att motverka sektorisering och
främja ”medskapande, mångfald och integration”.
Ett första steg när Bergslagssatsningen startade
var att etablera ett nätverk av B
 ergslagshistoriska
centrum (BHC), eller så kallade noder, i de fem
länen. Fjorton centrum valdes efter att b
 erörda
kommuner och tilltänkta centrum hörts om deras
intresse att medverka.10 Under 2007 utarbetade noderna utvecklingsplaner där de t ydliggjorde sina
profilområden, hur dessa skulle utvecklas samt hur
de såg på samarbetet inom Bergslagssatsningen.
Tanken var att noderna skulle utgöra stödjepunkter
för andra miljöer som inte var lika etablerade och
som behövde stöd och råd. Varje nod skulle dess-
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utom bli ett informationscentrum med uppgift att
vägleda besökare även till andra noder och övriga
industrihistoriska platser i Bergslagen.
Medel för 2008 beviljades även av EU:s struktur
fonder (norra och östra Mellansverige). En ny, betydligt större, strukturfondsansökan inlämnades
den 1 augusti 2008 och bifölls i början av 2009.
Däremot beviljades inga strukturfondsmedel för
åren 2012–2014. Med pengar från länsstyrelser och
regioner var det ändå möjligt att i mindre skala driva verksamheten vidare fram till dess att EU
sommaren 2015 åter tillsköt pengar för en sista
period till och med utgången av år 2016.
Den koordinerande funktionen placerades vid
Intresseföreningen Bergslagets kansli i Falun som
samordnat arbetet med utvecklingsplanerna och
EU-medlen.

Forskning och utveckling
Forskningen var från allra första början representerad i arbetsgruppen. Länsantikvarierna önskade
involvera Bergslagens högskolor och universitet i
satsningen.11 Idéer fanns också om tänkbara ”praktiknära” forskningsuppgifter, men pengar saknades och intresset avtog snart bland länsantikvarier
och andra involverade. Därför samlades ett antal representanter från fem lärosäten i anslutning
till Bergslagen i mars 2007 till ett seminarium i
Örebro. En FoU-grupp tillsattes i syfte att jobba v idare med olika idéer i nära samarbete med
noderna och den styrgrupp som ersatte arbetsgruppen.12 Under 2008 genomförde FoU-gruppen

en seminarieserie som fördjupade k unskaperna
om Bergslagens historia, om kulturturism och
gestaltning. Den riktade sig till personer på
noderna och i berörda kommuner, och a lternerade
mellan dessa. I slutet av serien skrev deltagarna
en uppsats som ventilerades vid ett gemensamt
seminarium. På så vis skapades en kunskapsbas för
”frontpersonalen”.
Den forskning som FoU-gruppen ville få till
stånd måste finansieras via anslag från forsknings
råd och fonder, efter sedvanlig vetenskaplig prövning. Därför har FoU-gruppen lagt ned stor
energi på att utveckla några få bra forsknings
teman och söka pengar. I december 2008 beviljade
Riksantikvarieämbetet ett FoU-anslag till det treåriga projektet Brytpunkt Bergslagen. På så vis har
forskarna på deltid haft möjlighet att ge sig i kast
med några viktiga aspekter av Bergslagens pågående omställning.
Forskarna har enskilt eller i grupp samlat in en
stor mängd data som de bearbetat och analyserat.
Löpande har hela projektgruppen samlats och
diskuterat delstudier och utkast till kapitel och
sluttexter. Avslutningsvis anordnades ett veten
skapligt seminarium med professor emeritus
Sune Berger som extern opponent. Därefter
har författarna bearbetat sina manuskript inför
publiceringen.

Övriga två delstudier
Rapport nr 1 Bergslagen – en industriregion i upp
lösning? är författad av tre kulturgeografer vid
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Örebro universitet, professor Mats Lundmark,
FD Mona Hedfeldt och FD Max Jakobsson. Forskarna har genomfört en kvantitativ undersökning
av 31 noga valda orter i olika befolkningsklasser i
samtliga fem län, dels sådana som ingår i Bergs
lagssatsningen (Bergslagshistoriska centrum) och
– för att få en jämförelse – dels orter av samma
storlek som inte ingår i Bergslagssatsningen. Den
statistiska analysen (i första hand registerdata från
SCB) utgör en så kallad ”baseline study”. Tanken
är att forskarna med den som bas när Bergslagssatsningen formellt är avslutad år 2016 ska genomföra en uppföljning för att – trots svåra metodproblem – försöka ge svar på om en regional satsning
av detta slag och denna storlek kan ha bidragit till
nya företag och nya arbetsplatser och bromsat en
sedan mitten av 1970-talet pågående folkminskning. I den rapport som här presenteras analyseras
perioden från 1990 till och med 2008. Med hjälp
av en stor mängd individdata visar författarna dels
på ett positivt samband mellan befolkningsstorlek
och befolkningsutveckling och dels på ett negativt
samband mellan industrialiseringsgrad, åldersstruktur och avstånd till en större ort. Samman
taget kan konstateras att nästan alla orter ”drabbats negativt” av utflyttningen av unga i studie
åldern, och att orternas befolkning blivit allt äldre,
inte bara genom att den äldre befolkningen stannar kvar utan också genom att många äldre personer flyttar in. Noterbart är samtidigt att befolkningen i barnafödande ålder (30–49 år) fyllts på
genom flyttningsrörelserna.

Svar ges också på frågan om det är män eller
kvinnor som flyttar ut. Det finns en utbredd före
ställning om att det i första hand är unga kvinnor som lämnar Bergslagens industriorter, medan unga män blir kvar. Detta får inte stöd i deras
analys. En tillväxt i kulturarbeten kan samtidigt
noteras på gamla industriorter. En tankeväckande,
smått provocerande slutats är också att det idag är
lättare att besöka än att bo i Bergslagen.
Rapport nr 3 Industrihistoriska värden –formering
och omförhandlinghar författats av Jan af Geijerstam, FD i industriminnesforskning och verksam som skribent i industrihistoriska frågor. Geijerstam fokuserar på intresse- och värdekonflikter,
det vill säga konflikter mellan produktions-, natur- och industriarvsintressen på fyra platser som
under senare år genomgått stora förändringar:
återöppnandet av Dannemoras järnmalmsgruva,
ombyggnaden av Avestaforsens kraftverk, miljö
saneringen av Hälleforsnäs bruksmiljö och dammsystemet vid Falu koppargruva. Hans huvudfråga
har varit vilka intressen och värden som aktualiseras i samband med dessa genomgripande förändringar och i vilken utsträckning företrädarna
för det industriella kulturarvet har förmått hävda sina intressen. Inte minst den omfattande
gruvprospekteringen med efterföljande ansökningar om att få öppna g amla och nya gruvor bidrog till konflikter mellan olika intressen. Det har
även problemen i a nslutning till gamla deponier
och vattensystem bidragit till. Undersökningen
v isar att det industrihistoriska värdet är utsatt för
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kontinuerliga o mförhandlingar där ekonomiska
och naturvårdande intressen i regel har tolkningsföreträde, det vill säga att initiera och definiera
frågorna. Naturmiljön bygger på värdegrunder, en
lagstiftning samt administrativa rutiner och strukturer som är b
 etydligt mer självklart formulerade
och accepterade än kulturmiljöns.
De fyra fallstudierna i rapport nr 3 tyder på att
dessa motsägelser återspeglas och förstärks i länsstyrelsers och kommuners administrativa strukturer med separata enheter med ansvar för naturmiljö, näringsliv respektive kulturmiljö. De som
är satta att värna de kulturhistoriska intressena
hamnar lätt i en defensiv roll. Samtidigt visar
undersökningen att kulturhistorisk medvetenhet
och noggrann bevakning av processen kan påverka
processen och slutresultatet.
De tre delstudier i Brytpunkt Bergslagen som
avrapporteras i tre separata rapporter har skilda
huvudfrågeställningar som författarna besvarar
med hjälp av olika teoretiska begrepp, källor och
metoder. Ändå bildar de en enhet genom att de

belyser forskningsprojektets övergripande fråga
om det industriella kulturarvets roll vid en förnyelse av en region vars invånare under århundraden
haft sin försörjning och identitet bunden till ett
framstående bergs- och skogsbruk med en internationell kundkrets.
Dagens förnyelsearbete är kantat av fram- och
motgångar som behöver beskrivas och analyseras
för att förbättra det framtida praktiska arbetet
med det industriella kulturarvet. Fler undersökningar på samma övergripande tema är önskvärda.
Som projektansvarig vill jag tacka forskarna/författarna för det värdefulla arbete de med y tterst
små medel lagt ner på att beskriva och analysera
nog så knepiga processer och företeelser. Våra
samtal under resans gång har gett nya insikter som
jag hoppas nu även kommer andra till del.
Maths Isacson är professor emeritus i ekonomisk
historia vid Uppsala universitet, och projektansvarig för Brytpunkt Bergslagen.
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E

n reslig man med grå lockar under den vita
hjälmen tar med sig ett gäng glada barn på
tur genom Flogbergets besöksgruva. Han b
 erättar
om gruvfrun och om tillmakning. De klättrar på
spänger och stegar längs dagbrottens stup. Stefan
Dorg har guidat sedan 1980-talet och tycker särskilt mycket om måndagarnas barnturer. Han
har spelat i Flogbergsspelet och han var med och
byggde stollgången.
– Behöver något göras, då ser de sig omkring
och undrar om det finns några ideella krafter i
närheten.13
I Bergslagen är massor av människor engagerade
i att restaurera, underhålla och presentera gamla
gruvor och hyttor. Inte gör de det för att dra
t urister till sina hemtrakter. Men de som kommer
är välkomna.
Stefan Dorg och hans gelikar har aldrig funderat
över om deras sysslor borde hänföras till Åtgärd 1.1
Innovativa miljöer eller kanske hellre till Åtgärd
1.2 Entreprenörskap.14 När initiativtagarna till det
som så småningom döptes till Bergslagssatsningen –
Kultur och Turism15 sökte pengar ur EU:s r egionala
strukturfonder var det däremot viktigt att placera projektet inom en särskild ”åtgärd”. Initialt
hade projektledningen tänkt sig ”Innovativa mil-

jöer” men blev uppmanade att byta till ”Entreprenörskap”.16 Av bytet följde krav på nya kriterier för
projektets prestationer, så kallade åtgärdsspecifika indikatorer17. Projektledningen fogade sig och
uppgav att de tänkte ”utveckla en tjänsteprodukt –
turismprodukten Bergslagen”.18
Både när det gäller Stefan Dorgs guidning och
”turismprodukten Bergslagen” handlar det om att
tillgängliggöra industriellt kulturarv. Men medan
Dorg koncentrerar sig på att få ungarna att både
ha roligt och förstå vad en gruva är, lägger projektledningen krut på att producera korrekta formuleringar och dokument.
De här två perspektiven kan också illustrera
upplägget av denna undersökning, en f allstudie
av Bergslagssatsningen, som i september 2006
för första gången presenterades i en större krets.19
Undersökningen kombinerar studier av dokument
producerade i eller i anslutning till Satsningen med
fältstudier i den region som projektet omfattar. Ett
direkt syfte med undersökningen är att öka förståelsen av projekt där vanligtvis skilda intressen ska
jämkas samman, i detta fall industriarv och affärsverksamhet.
Sett i ett vidare perspektiv är motivet att bidra
till att bidra till fördjupad förståelse av hur region-
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politik – nationellt och på EU-nivå – påverkar förutsättningarna att bedriva regional och lokal kulturmiljövård.
Centrala frågeställningar för denna undersökning har gällt vilka resonemang, argument och
metoder som utvecklats och blivit styrande i projektet, samt vilka utmaningar och svårigheter som
kan uppstå när dessa resonemang, argument och
metoder möter kulturarvets praktik och de miljöer
som omfattas av projektet.
Studien indikerar att själva organisationen av utlysning, resultatredovisning och utvärdering av regionala strukturfondsprojekt – bland annat genom
betoningen av mätbara effekter – riskerar att medföra att positiva resultat framhålls medan misslyckanden tonas ned. Utrymmet för eftertanke blir
då begränsat, trots att en balans mellan entusiasm
och reflektion är nödvändig för långsiktig och
hållbar utveckling.
Tillväxtverket har uppmärksammat svårigheterna att uppnå önskvärda resultat genom de regionala strukturfondsprogrammen och framhåller bland
annat att kraven behöver skärpas på projekt kopplade till kulturarv. Risken är annars att insatserna
leder till ett varken-eller i stället för att medverka till ett både-och. Det skulle i så fall innebära
att både näringsliv och antikvariska intressen står
som förlorare.20
I ett av Sveriges Radios program OBS hösten
2013 kritiserade Stig Westerdahl, docent vid Urbana studier, Malmö högskola, vad han kallar pro
jektindustrin som en växande marknad för konsul-

ter och projektägare, medan ingen vet om projekten gör någon nytta i praktiken.21 Göran Brulin,
Tillväxtverkets ansvarige för följeforskning, medgav i ett inslag dagen därpå att kvaliteten på både
själva projekten och utvärderingarna måste förbättras. Nationellt finns alltså en medvetenhet om
att EU:s uppföljnings- och indikatorsystemen behöver utvecklas. Obligatorisk löpande utvärdering,
så kallad följeforskning, och förhandsutvärdering
har införts för att höja kvaliteten i projekten.22 Inför programperioden 2014–2020 fann myndigheten Tillväxtanalys en hel del brister, bland annat
vad gäller förmågan att dra lärdom av tidigare genomförda strukturfondsprojekt.23
Men problemen verkar kvarstå. När det var dags
att summera utfallet av strukturfondsprojekten
perioden 2007–2013 meddelade exempelvis Tillväxtverkets programkontor för övre Norrland att
strukturfonderna gett 10 000 nya jobb och 6  400
nya företag i Norrbotten och Västerbotten.24 SVT
Nyheter berättade några månader efter pressmeddelandet att en stickprovskontroll antydde att det
fanns rätt mycket luft i resultatredovisningen.
Tillväxtverket medgav att det kunde ha blivit fel
och att det inte fanns resurser att kontrollera projektens egna rapporter.25
Betraktad i ljuset av en EU-finansiering på sammanlagt drygt åtta miljarder kronor till de åtta
svenska regionala strukturfondsprogrammen under perioden 2007–201326, kanske Bergslagssatsningen ter sig tämligen blygsam med sin budget
på drygt 30 miljoner kronor till och med 2011 27.
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Inom området kulturarv räknas projektet dock
som riktigt stort.28
Den studie som här redovisas indikerar att en
del resurser avsedda för kulturmiljöinsatser (Riksantikvarieämbetets 7:2 bidrag), via medfinansiering i Bergslagssatsningen snarare gått till näringslivsutveckling, mer precist till bland annat konsulttjänster. Studien visar också att dessa konsulter
i ytterst liten omfattning rekryterats i Bergslagen.
Undersökningen tyder vidare på att Bergslagssatsningen haft svårigheter att nå ut till företrädare
för de grupper projektet riktas till. Många etablerade entreprenörer, exempelvis hotell- och restaurangägare, känner inte till Satsningens existens. I
några fall har det uppstått stora samarbetssvårigheter mellan Bergslagssatsningens projektledning
och regionens praktiker.
Teoretisk bas för denna undersökning är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys samt i viss

utsträckning också Gunther Kress’ teorier om
multimodal kommunikation och Pierre Bourdieus
teorier om fält och relationer mellan olika former
av kapital och dispositioner. Studien utgör dock
inte någon fullskalig diskursanalytisk eller sociologisk undersökning. I stället ska den ses som ett
förslag och en ingång till perspektiv och metoder
som kan vara fruktbara att använda vid fortsatt
utforskning av komplexa utvecklingsprojekt och
-program.
Undersökningen ansluter till Ronny Ambjörnssons perspektiv i Den skötsamme arbetaren.29 Där
resonerar Ambjörnsson om hur bruket, kyrkan
och nykterhetsrörelsen skapade ett skötsamhets
ideal för det tidiga 1900-talets arbetare. Även i
våra dagar verkar mycket starka aktörer, som med
sina styrmedel kan sägas skapa ett nytt ideal, men
snarare än en skötsam löntagare är dagens förebild
den flexibla entreprenören.
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A. utgångspunkter och ramar

N

är Riksantikvarieämbetet och berörda länsstyrelser uppvaktade Intresseföreningen
Bergslaget30 för att få organisationen att ta sig an
Satsningen, ställde Bergslaget som villkor att projektet i så fall måste inriktas på regionens besöksnäring.31 Undersökningen gäller alltså inte huru
vida projektet bytte inriktning, utan hur detta byte
genomfördes och vad det fick för konsekvenser.
Norman Fairclough introducerar begreppet mar
ketization, när han visar hur brittiska universitet
och högskolor närmar sig reklamens språk i sina
försök att konkurrera om studenter och forskare.
Fairclough förklarar att detta begrepp är til�lämpbart när områden som tidigare inte betraktats
som marknader i ekonomiskt hänseende – och där
andra värderingar och identiteter än a ffärslivets
varit dominerande – omstruktureras efter marknadsmässiga principer. Denna process är i högsta

grad diskursiv, genom att språk och andra presentationsformer från framför allt reklam och marknadsföring gör insteg i nya sammanhang, exempelvis när det gäller utlysning av forskartjänster
och presentationer av utbildningsprogram.32 Medan Fairclough koncentrerar sig på tillvarons diskursiva dimensioner, ligger Pierre Bourdieus fokus
på den sociala verklighetens maktförhållanden,
hur de konstrueras, uttrycks och förändras.
Både Faircloughs och Bourdieus resonemang är
tillämpbara på Bergslagssatsningen, som i ett tidigt
skede lämnade det antikvariska sammanhang där
den introducerades, med inriktning på kulturarv
som egenvärde. I och med att initiativtagarna valde
att inrikta sig på stöd från EU:s strukturfonder för
regional konkurrenskraft och sysselsättning, valde
de också att betrakta Bergslagens industriarv som
instrument för näringslivsutveckling.
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I

sitt inledande skede påminner Bergslagssatsningen om ett annat program, nämligen Riksantikvarieämbetets handlingsprogram Berättelser
om vårt samhälles historia – svenska industriminnen,
som pågick i början av 2000-talet. Båda programmen har industrins kulturarv som utgångspunkt.
Slående likheter finns också i struktur och upplägg.

Regionalisering av nationellt program
Bergslagssatsningen skulle kunna ses som en
regionalisering av programmet Svenska industriminnen, som för övrigt i sin tur presenterades som
inspirerat av Unescos världsarvslista.33
Några likheter:
I båda projekten utvaldes från centralt håll ett
antal miljöer, som därmed utpekades som extra
intressanta och representativa.
� I båda projekten motiverades urvalet bland
annat med vikten av goda exempel.
� I båda projekten angavs de utvalda miljöerna ha
en god potential för utvecklingsarbete.
� I båda projekten anfördes samverkan som
centralt inslag.
�

I båda projekten ingick gemensamma seminarier
för företrädare för de utvalda miljöerna
Men det finns också skillnader:
Bergslagssatsningen utgör inte ett regeringsuppdrag, till skillnad från handlingsprogrammet
Svenska industriminnen.
� Bergslagssatsningen handlar om just
Bergslagen, inte om hela Sverige.
� Bergslagssatsningen handlar om arvet efter
gruv- och stålindustrin, inte om industriellt
kulturarv överlag.
�

Den skillnad som framstår som helt avgörande är
dock att tidigare initiativ, inklusive handlingsprogrammet Svenska industriminnen, var inriktade
på att bygga vidare på berättelsen om Sveriges
utveckling. Bergslagssatsningen däremot, utvecklades till ett projekt där de industriella kulturmiljöerna framför allt skulle utgöra bakgrund till en
tänkt affärsverksamhet. Förhoppningen var att
Satsningen skulle bygga en win-win-situation, där
antikvariska intressen och affärsintressen g ynnade
varandra.
Principen att värdera initiativ och idéer utifrån
den inverkan de förmodas ha på regional utveckling är – genom olika stödprogram – sedan lång
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tid etablerad i både Sverige och övriga Europa. I
det sammanhanget tjänstgör EU:s strukturfonder
och landsbygdsprogram som kraftfulla styrmedel.

Att bevara minnet av samförstånd
När regeringen i mitten av 1990-talet gav Riksantikvarieämbetet i uppdrag att välja ut och vårda
landets industriminnen, var det kanske samtidigt
ett uttryck för socialdemokratins självbild (vid den
här tiden). Man kan också se det som en materialisering av Saltsjöbadsandan ett halvt sekel i
efterhand. Här handlade det nämligen om att
bevara och hedra minnet av det samförstånd mellan offentliga och privata intressen som byggde
svenskt välstånd. Regeringens uppdrag till Riksantikvarieämbetet var att genomföra ett program
för Sveriges 15 viktigaste industriminnen – de natio
nella monumenten.34 Men detta var långt ifrån första gången som bevarandet av industrins lämningar aktualiserades. Åtminstone från slutet av
1800-talet har bruksmiljöer betraktats som bevarandevärda. Vid den tiden var det företrädesvis
företagens chefer och ägare som engagerade sig.
Ett skäl till detta intresse var att de gamla anläggningarna kunde fungera som reklam för f öretagen,
eftersom de ”speglade kontinuitet och pålitlighet”.35 Under 1900-talets första decennier antog
den industrihistoriska verksamheten mer organiserade former.36 Tekniska museet grundades 1924
av Svenska teknologföreningen, Ingenjörsvetenskapsakademien, Sveriges Industriförbund och
Uppfinnarföreningen. Från 1960-talet och framåt

bildade Jernkontoret och andra stora branschorganisationer historiska utskott. På 1980-talet bildades
Svenska industriminnesföreningen.
Även facken intresserade sig tidigt för historia
och startade Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
redan 1902.37 En viktig aktör när det gäller a rbete
och arbetsliv var och är Arbetets museum, som
invigdes 1991 och har det nationella uppdraget
att utveckla museiverksamhet med inriktning på
arbete och arbetsliv. Museet drivs som enskild
stiftelse med LO, TCO, ABF, KF och Sensus som
huvudmän.

Flera olika perspektiv
Det industrihistoriska intresset var alltså varken
nyväckt eller resurssvagt när Riksantikvarieämbetet fick uppdraget om industriminnesprogrammet. Däremot fanns det flera, delvis motstridiga,
perspektiv representerade bland aktörerna. Å ena
sidan de som ville bygga monument över framgångar och å den andra de som ville uppmärksamma även mörkare sidor av industrihistorien,
eller om man så vill ett underifrånperspektiv som
betonade arbetet och ett ovanifrånperspektiv som
mest intresserade sig för tekniska och ekonomiska
landvinningar, industrin som monument. Ett
tredje perspektiv, att ta hela industrisamhället –
alltså inte enbart industrin – i beaktande, kommer
till uttryck i betänkandet Frågor till det industriella
samhället och slutrapporten från Delegationen för
industrisamhällets kulturarv.38 Peter Aronsson anför
de så kallade kristeorierna, som en förklaring till
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uppkomsten av bevarandeintresse. Den verkar giltig även vad det gäller industriarv: ”Genom att
kasta ankare i det förflutna och bearbeta det på
ett nytt sätt, kan vi hitta nya former för samtidsoch framtidsförståelse”.39 Ett problem i sammanhanget är att sammanblandningen av begrepp kan
leda till att centrala delar av industrisamhällets
kulturarv marginaliseras. ”I hur många sammanhang har inte industrisamhällets minnen definierats som minnen knutna till den industriella produktionen?” frågar Lars-Eric Jönsson och Birgitta

Svensson i antologin I i ndustrisamhällets slagskugga.
Om problematiska kulturarv.40 Jönsson och Svensson pekar på att industriarvet, det industriella kulturarvet och det industrihistoriska arvet ofta likställs med industrisamhället i sin helhet. Detta
trots att det som åsyftas i allmänhet är industriella produktionsmiljöer – inte minst dess maskiner, men även järnvägshistoriska miljöer – medan
andra aspekter av industrisamhället förblir i
skugga.
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Praktisk diskursanalys

M

edan andra diskursanalytiker framför allt
håller sig till den teoretiska nivån,41 utvecklar Fairclough sina teorier i nära samspel med den
sociala praktiken.
Själva begreppet diskurs brukar användas i ett
antal olika betydelser, därför är det på sin plats att
förklara hur detta och ytterligare några begrepp
används i den här rapporten.

Med diskursordning avses den helhet av diskurser
som används inom ett visst sammanhang, exempelvis en institution, och det inbördes förhållandet
mellan dessa diskurser. Här kan man som exempel ta sjukvården, eller ett speciellt sjukhus, där
flera olika diskurser kan urskiljas: patient–läkare,
patient–patient, besökare–patient och så vidare.

Diskurs

Kritisk diskursanalys

Begreppet diskurs innebär ett visst sätt att särskilja
och kommunicera erfarenhetsområden utifrån ett
bestämt perspektiv. Fairclough tar den patriarkala
respektive den feministiska sexualdiskursen som
exempel. Han skiljer diskurs från det närliggande
begreppet genre, som i Faircloughs teoribygge innebär språkanvändning kopplad till speciella och
socialt erkända aktiviteter, exempelvis intervjuer
eller vetenskapliga artiklar.42 Av det följer alltså
att exempelvis en person i genren intervju kan ge
uttryck för en feministisk diskurs. Man bör dock
hålla i minnet att även om Faircloughs begreppsoch analysapparat är mycket användbar, så innebär
det inte någon fullständig garanti mot gränsdragningsproblem, men det bekymret vidlåder de flesta
modeller. Man kan också notera att hos Fairclough
inbegriper diskursbegreppet även bilder och gester.

Med diskursanalys ses språket inte enbart som
uttryck för utan också som skapare av den sociala
världen. Men medan vissa diskursteoretiker lägger
ett kommunikativt raster över alla företeelser och
skeenden i tillvaron, bygger kritisk diskursanalys på
idén att diskursen är en av flera aspekter av social
praktik och på att det finns även icke diskursiva
element i tillvaron.
Kritisk diskursanalys är särskilt användbar vid
undersökning av förändring, eftersom förändring
bland annat tar sig uttryck som interdiskursivitet,
det vill säga att olika diskurser och diskursordningar blandar sig med varandra.
När man i praktiken genomför en kritisk diskursanalys innebär det att man undersöker en text
i tre dimensioner:

Diskursordning
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�
�
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Analys av själva texten.
Analys av omständigheterna för textens produktion och användning; alltså av den diskursiva
praktiken.
Analys av relationen mellan kommunikativ
händelse och social praktik.

För att fungera som analys av en komplex helhet
– som i detta fall Bergslagssatsningen samt dess
geografiska och tematiska tillämpningsområden

– behöver den kritiska diskursanalysen kompletteras med exempelvis sociologisk teori. Fairclough
själv kopplar till bland andra Michel Foucault och
Pierre Bourdieu, som båda undersöker makt och
socialt samspel. 43
I studien av Bergslagssatsningen har jag kombinerat de bägge ansatserna kritisk diskursanalys och
fältteori, men utan att genomföra en uttömmande
undersökning.

Diskursiva och analytiska dimensioner

DISKURSIVA DIMENSIONER

ANALYTISKA DIMENSIONER

Produktionsprocess

TEXT

BESKRIVNING (textanalys)

TOLKNING (processanalys)
Tolkningssprocess
DISKURSIV PRAKTIK

FÖRKLARING (social analys)

SOCIAL PRAKTIK

Bearbetning av Faircloughs principskiss för kritisk diskursanalys som visar relationen
mellan diskursiva och analytiska dimensioner. Källa: Norman Fairclough, 1995, s. 98.
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Bourdieus verktygslåda

B

ourdieus svenske uttolkare, utbildningssocio
logen Donald Broady, samlade i mitten av
1990-talet ett antal nordiska forskare från olika
discipliner för att pröva Bourdieus fältteorier inom
högst skiftande tillämpningsområden.44 En fullskalig undersökning av produktionsfältet för kulturarv enligt Pierre Bourdieus teoretiska modeller, skulle kräva ingående analys och tolkning av
en mängd positioner och dessas relation till varandra, exempelvis Riksantikvarieämbetets relation till Historiska museet, Tekniska högskolans
relation till Vitterhetsakademien, länsmuseernas
relation till länsstyrelserna, Kulturdepartementets relation till Tillväxtverket. Broady visar dock
att Bourdieus teorier är möjliga att använda också
i studier med begränsade resurser.
Ett centralt begrepp som kommit att både brukas
och missbrukas, sedan det introducerades av Bourdieu i slutet av 1960-talet, är begreppet fält. I sin avhandling gör Broady en grundlig genomgång av
Bourdieus kultursociologiska forskning och den begreppsapparat han där introducerar.45 Broady föreslår att fält definieras som ”ett system av relationer
mellan positioner besatta av människor och institutioner, som strider om något för dem gemensamt”.46
Striderna kan gälla exempelvis vad som ska räknas

som god konst och vilka som har auktoriteten att
bedöma och uttala sig om verkens k valiteter.

Det sociala rummet
I sin mest utförliga redogörelse för sin teoribildning tillämpar Bourdieu sina teorier på det franska litterära fältet vid slutet av 1800-talet.47 Som
en bild av detta fält skissar Bourdieu ett kvadratiskt diagram. Han placerar där de mest erkända
författarna högst upp till vänster i detta tänkta
fält, medan de ekonomiskt mest framgångsrika
verken och författarna placeras i övre högra
delen av fältet. De är bägge dominerande relativt
de båda undre dominerade kvartilerna av fältet.
I konsekvens med detta placeras de intellektuella ”bohemerna” nedtill till vänster medan brödskrivare hamnar längst ned till höger i Bourdieus
fält för litterär produktion. Positionen inom fältet bestäms av varje persons, grupps eller organisations symboliska och materiella tillgångar. Bourdieu laborerar med olika typer av kapital. Vid
sidan av ekonomiskt kapital är symboliskt kapital
ett centralt begrepp i Bourdieus teorier, och han
förklarar det som att ”… egenskaper förvandlas
till symboliskt kapital när de uppfattas av sociala
agenter utrustade med perceptionskategorier som

| 27

28 | utgångspunkter och ramar – Bourdieus verktygslåda

gör att de kan känna igen dem (urskilja dem) och
erkänna dem, tillskriva dem ett värde.48 Kulturellt (symboliskt) kapital ställs i Bourdieus teorier mot ekonomiskt kapital och han demonstrerar
i ett diagram över det sociala rummet hur kategorier som kopplas till konst och vetenskap innebär
en övervikt av kulturellt kapital, medan kategorier
kopplade till industri och handel betyder övervikt
av ekonomiskt kapital. Det konstruerade fältet
utgörs av fyra kvartiler där de två övre avser god
tillgång på kulturellt respektive ekonomiskt kapital. De två undre kvartilerna avser låg volym av
samma kapitalarter. Bourdieu förklarar att agenterna i de båda övre fälten står i motsatsställning
till agenterna i de undre, exempelvis ”okvalificerade arbetare”. Men ur en annan synvinkel, det
vill säga utifrån den relativa vikten av ekonomiskt
kapital och kulturellt kapital i deras totala kapitalinnehav, står professorerna (relativt sett rikare på
kulturellt än på ekonomiskt kapital) i stark motsatsställning till företagsledarna.49 Man bör här
ha i åtanke att Bourdieus redogörelse bygger på
en undersökning av förhållandena i Frankrike på
1970-talet, men principerna om motsatsen mellan
symboliskt och ekonomiskt kapital kvarstår.

Fält med varierande autonomi
Donald Broady och gruppen runt honom prövade
fältteorier på ett 20-tal tillämpningsområden, allt
från Strindberg och det svenska litterära fältet till
lanthandeln i början av 1900-talet. Långt ifrån
alla företeelser som lades under luppen kunde passera som autonoma fält, vilket är förutsättningen

för att göra en totalundersökning enligt Bourdieus
modell. Graden av autonomi bedöms enligt en rad
kriterier, framför allt ska området ha sitt eget specifika (symboliska) kapital – till exempel litterärt
anseende – och belöningssystem – till exempel
akademier och priser. Det ska alltså råda en sorts
omvänd ekonomi, där anseende väger tungt men
materiella framgångar knappast noteras.
Broady anger ett antal tumregler som tecken på
ett fälts autonomi:50
Ett autonomt fält ska ha en grundstruktur definierad av polariteter mellan graden av tillgång på
kapital samt en korsande dimension som uttrycker
kapitalets tyngd, och:
�
�
�
�
�
�
�

en egen specifik art av kapital,
ett eget ”rum av möjligheter”,
en ”omvänd ekonomi”,
egna slag av inträdeskrav,
egna trosföreställningar (doxa),
egna drivkrafter (illusio),
egna konsekrationsinstanser.

Broady påpekar att ett fält måste uppfylla alla dessa
kriterier för att benämnas autonomt. Tecken på
svag autonomi är att exempelvis ett politiskt parti
fungerar som konsekrationsinstans eller att belöningar består av ekonomisk framgång i stället för
erkännande bland ansedda företrädare för fältet.
Enligt Broady kan dock analysverktygen vara högst
användbara även vid utforskning av icke autonoma
fält. Detta gäller särskilt när verktygen används
för att utforska krafter, som stärker eller försvagar
autonomin inom det undersökta området.
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Produktionsfält för kulturarv
För att ställa upp ett produktionsfält för kulturarv
där Bergslagssatsningen skulle kunna infogas krävs
ett antal bestämningar och mer eller mindre säkra
antaganden. Viktigt är också att bestämma en tid,
eftersom positioner och relationer befinner sig i
rörelse. En utgångspunkt skulle kunna vara åren
strax före millennieskiftet. Sverige hade då socialdemokratisk regering, ledd av Göran Persson sedan
valet 1996 och dessförinnan av Ingvar Carlsson
(1994–1996). Ekonomiskt var det goda tider – framför allt för banker och it-bolag – fram till kraschen
våren 2000 då it-bubblan sprack och börsen rasade.
Hur var då läget inom och för kulturarvsfältet
åren närmast före och efter millennieskiftet? Frågan är inte alldeles lätt att besvara, särskilt som
det under denna period – liksom både tidigare och
senare – rådde delade meningar om hur själva begreppet kulturarv skulle förstås. Samtidigt användes det flitigt i alla möjliga sammanhang.51 Då
som nu gällde diskussionens huvudfrågor dels betydelsen av själva begreppet, dels vilka instanser
som skulle bedöma och avgöra vad som s kulle
ingå. Utifrån kriterierna ovan kunde kulturarvsfältet runt millennieskiftet knappast betraktas
som ett autonomt fält, men definitivt som ett fält
i rörelse och med många olika aktörer. Att placera
industriarv inom detta redan mycket dynamiska
och delvis oklara fält är därför komplicerat.
Ett perspektiv är att se industriarv som en oproblematisk bestämning, omtalat i bestämd form
och utan egen inre dynamik. Maths Isacson tycks

närma sig den hållningen, när han ger sin syn på
”kulturarvsfältets grad av öppenhet för lämningar
efter industriell verksamhet – ett arv som ömsom
benämnts industriarvet, det industriella kultur
arvet och industrisamhällets kulturarv”.52 Med referenser till både Bourdieu och Broady framhåller
Isacson att ”kulturarvsfältets huvudaktörer” länge
betraktade ”industriarvet” som ”något de i bästa
fall på marginalen ägnade sig åt”.
Ett annat perspektiv på industriarv, i linje med
Bourdieus och Broadys tankegångar, är att identifiera fältet för industriarv som ett eget kamp
fält, där olika intressen konkurrerar om vad som
är relevant och viktigt. Industriarvsfältet får då
ses som ett icke autonomt subfält inom det tillika
icke autonoma kulturarvsfältet. Denna senare syn
på kulturarv och industriarv ingår i den teoretiska
basen för denna undersökning.

Ett fält under omorientering
Åren runt 2000 var en tid av omorientering för
kulturarvssektorn på nationell nivå. Riksantikvarieämbetet var på väg att förlora sin dominerande ställning. Historiskt sett har riksantikvarien
varit chef även för Statens historiska museer, men
sedan 1998 utgör de en egen självständig myndighet. Även förbindelsen med Vitterhetsakademien
var bruten sedan mitten 1970-talet. Vid millennieskiftet skildes också Svenska kyrkan från staten, vilket betydde att Riksantikvarieämbetet inte
längre ansvarade för kyrkobyggnader och inventarier. Detta ledde bland annat till att kulturarvs-
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sektorns professionella aktörer fick gå från ”en
relativt skyddad roll som lärt prästerskap i kulturens, historiens och rikets tjänst till den långt mer
utsatta och professionellt oklara rollen som en serviceinrättning på historiemarknaden”.53
Inom både Riksantikvarieämbetet och Historiska
museet fanns vid den här tiden krafter som verkade
för vad som ibland kallades en demokratisering av
kulturarvet. Några år in på 2000-talet avslutades
Agenda kulturarv, en landsomfattande k raftsamling
på Riksantikvarieämbetets initiativ som engagerade länsstyrelserna och de regionala museerna. I
programförklaringen utifrån Agenda kulturarv deklarerades att nu var det dags att sätta människan
i centrum i stället för de fysiska objekten. Slutrapporten från Agenda kulturarv mötte hård kritik från en rad forskare inom bland annat arkeologi, historia och etnologi, som såg rapportens tankegångar närmast som ett uttryck för populism.54
En annan fråga som diskuterades vid denna tid
var relationen mellan kulturarv och den så kallade
bevarandediskursen, som i korthet innebär att det
som utnämns till kulturarv också är värt att bevara. De som framför allt sysslar med studiet och bevarande av materiell kultur är museer och andra bevarandeinstitutioner, vilket har fått till följd att där
prioriteras definitionen av kulturarv som människoskapade lämningar från det förflutna, vilka bör bevaras.55 Detta likhetstecken mellan kulturarv och
bevarandevärt står i vägen för ett vetenskapligt studium av kulturarv, anser Björn Horgby, själv historiker. Han varnar också forskare för att själva ta på

sig rollen att skapa och forma kulturarv och där
igenom verka som ideologiproducenter i stället för
att kritiskt granska hur kulturarv konstrueras.
Parallellt med de centrala institutionernas ny
orientering inrättades nya akademiska miljöer med
inriktning kulturarv: museologi i Umeå och Tema
Kulturarv och kulturproduktion i Linköping.56 Som
ansvarig för Tema Q vid Linköpings universitet verkade Svante Beckman under lång tid för en problematiserande syn på kulturarv. Som han ser det är
det ”en öppen fråga vad och vilka kulturarvets historia handlar om. Inte ens som ett offentligt reglerat institutionsområde är det självklart varför museernas och Riksantikvarieämbetets verksamhet och
lärda funktionärer ska stå i fokus. Man kunde hävda
att skolväsendet, kyrkan och stadsbyggnadskontoren
är långt viktigare producenter av kulturarv”.57
Kulturarvsfältet var alltså långt ifrån statiskt under perioden runt millennieskiftet och inte heller
autonomt.
Det finns alltså goda skäl att betrakta industriarv58 som ett kampfält, där aktörerna är eniga om
att arvet efter industrisamhället ska tas till vara.
Däremot råder högst delade meningar om vad som
ska tas tillvara, av vilka och hur. I den här fallstudien betraktas alltså både kulturarv och industriarv som icke autonoma fält, båda med kopplingar till historievetenskapernas fält. Även det ett fält
präglat av omorientering, men där d
 iskussionen
om hur historien kan och bör brukas framför allt
förs inom fältet, som därmed alltså kan ses som
mer självständigt, autonomt.59
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Tre typer av material

F

  ör att undersöka Bergslagssatsningens resonemang, argument och metoder, samt vilka
problem som kan uppstå när dessa möter kulturarvets praktik, har jag samlat in tre typer av material.60 Indelningen ansluter till den kritiska diskursanalysens tre dimensioner – text, diskursiv
praktik och social praktik. Undersökningen utgår
också från idén att språk både skapar och skapas
av social verklighet, samt att det är just spänningen mellan dessa dimensioner som är fruktbar att undersöka.61 Denna strategi ansluter i sin
tur till idén att den sociala praktikens kraftmätningar i stor utsträckning äger rum som kommunikation och utövas med språk, inklusive gester och bilder.62 Michel Foucault går så långt att
han karaktäriserar diskursen som på samma gång
en konfliktplats och ett konfliktvapen.63 I det perspektivet blir användningen av språk maktutövning och diskursen blir inte bara en yta att fästa
tecken på, utan – med Foucaults uttryck – den blir
en operator.
De spänningar och kraftmätningar denna
undersökning gäller är i första hand den antikvariska diskursen relativt den turistiska diskursen samt mellan kulturarvsfältets professionella

 tövare, marknad och offentliga system, det
u
vill säga aktörer inom den formella sektorn.64
Centrala är också frågor om vilka perspektiv
på historiebruk som kan uttolkas ur Satsningens syn på industriarv. Hur dessa perspektiv tar
plats och opererar visar sig i de dokument som
produceras av och i anslutning till Bergslagssatsningen. Undersökningen ansluter till Faircloughs
tre dimensioner och har sin tyngdpunkt i analys av
dessa dokument (text).
Vid sidan av dokument utgörs undersökningsmaterialet av intervjuer (diskursiv praktik) samt
av observation utifrån egna fältstudier (social
praktik).

Dokument
För att genomföra analysarbetet har jag kategoriserat de dokument som producerats inom och i
anslutning till Bergslagssatsningen utifrån avsändare och adressat, det vill säga vilken eller vilka
målgrupper dokumenten är avsedda för och de
parter som är involverade i kommunikationen. En
särskild kategori utgörs av dokument som producerats före Bergslagssatsningen men på olika sätt
kan kopplas till den.
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Kommunikation mellan Satsningen och utvalda
Bergslagshistoriska centrum
- Projektpresentationer
- Invitationer till möten och nätverk
- Kommunikation med berörda, till exempel
bloggar
- Utvecklingsplaner
Kommunikation mellan Satsningen och dess
finansiärer och uppdragsgivare
- Ansökningar, projektbeskrivningar och
lägesrapporter
- Arbetsdokument65
- Protokoll och verksamhetsberättelser
Budskap från Satsningen till allmänheten
- Marknadsföringsmaterial
- Pressmeddelanden och nyhetsbrev
Budskap från Bergslagshistoriska centrum
till allmänheten
- Extern information (inklusive webb) från
berörda Bergslagshistoriska centrum (BHC),
Till det material som listas ovan kommer referensmaterial, som på olika sätt kan kontextualisera
Bergslagssatsningen och analysarbetet. Det gäller
exempelvis konferensrapporter och bokkapitel som
kan kopplas till Bergslagssatsningen, tidnings
artiklar om Bergslagssatsningen och konsultrapporter beställda av Bergslagssatsningen. Ytterligare en kategori kontextuellt material utgörs av

nationella, regionala och lokala utredningar, strategidokument och utvärderingar. Inför säsongen
2008 genomfördes också, som pilotstudie, en
begränsad retorisk undersökning av turistbroschyrer producerade av turistbyråer i Bergslagen.

Observation
Sedan 2009 har jag till och från besökt olika platser och miljöer i Bergslagen för att samla material
för studien. Det handlar framför allt om utvalda
Bergslagshistoriska centrum men därutöver också
om några platser och miljöer inom regionen men
utanför centrumen. Eftersom ett av motiven för
att utnämna centrumen – eller noderna som de
inledningsvis benämndes – var att de på olika sätt
skulle tjäna hela regionen, har det varit viktigt att
samla material från olika håll.
Besöken kan närmast kategoriseras som explorativa observationer, även om de blivit alltmer fokuserade efterhand som studien och frågeställningarna utvecklats.66
Min ambition har genomgående varit att komma oanmäld till miljöerna, detta för att få en så
god uppfattning som möjligt om mötet mellan
miljöerna och dessas besökare. Undantag från den
principen är föranmälda besök i samband med
några i förväg överenskomna intervjuer.
Observationerna har dokumenterats med fält
anteckningar samt – delvis – med foto och ljudupptagning.

utgångspunkter och ramar – Tre typer av material

Intervjuer
En lång rad praktiker har intervjuats, både företagare och ideellt arbetande personer. Initialt gällde
de öppna frågorna till intervjupersonerna vad de
visste om Bergslagssatsningen och vad de hade
för egna erfarenheter av den. Efterhand stod det
klart att flera praktiker (entreprenörer och ideella
krafter) antingen var missnöjda med Satsningen
eller inte kände till den. Vissa intervjuer är därför inriktade på de svårigheter som dessa personer
har erfarit.

Undersökningens förutsättningar
Denna studie har – om än periodvis på sparlåga – pågått under lång tid, och de förhållanden som rådde 2009 var delvis annorlunda än de
som rådde 2013.67 Exempelvis så beviljades Bergs

lagssatsningen inte EU-finansiering för den planerade tredje etappen (2011–2013), vilket innebar
en avsevärd krympning av Satsningens omfattning. Denna förändring har medfört att även studien av Satsningen har anpassats till de förändrade
förutsättningarna. Efterhand som undersökningen
fortskridit har det framstått som allt viktigare att
identifiera svårigheter och problem i den här typen
av projekt. Huvudfrågeställningen beträffande
relationen mellan Bergslagssatsningen och de miljöer och verksamheter den omfattar kvarstår dock.
Studien kan fungera som utgångspunkt och referens för kommande undersökningar av Bergs
lagssatsningens inverkan på Bergslagen, men
också för studier av andra nationella och regionala
projekt med liknande inriktning.
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entrala aktörer har sedan lång tid arbetat
för att mildra effekterna av den krympande
gruv- och stålindustrin i Bergslagen.68 En linje
har varit att styra över regionen från tung industri till turism. I slutet av 1980-talet drog den statliga Bergslagsdelegationen igång projektet Turism
i Bergslagen, där en bärande idé var att betrakta
regionen som ”en levande historia”.69 Därefter har
projekt och satsningar avlöst varandra.
Vad som varit mål och vad som varit medel har
inte alltid varit helt tydligt. Två, inte nödvändigtvis motstridiga, perspektiv har varit styrande för
insatserna:

�

�

Bergslagens kulturarv bör och kan utvecklas,
för att människor för att förstå sig själva och sin
samtid också behöver känna till sitt förflutna.
Bergslagens kulturarv bör och kan användas för
att tjäna regionens näringsliv och sysselsättning.

Denna del av rapporten behandlar uppkomsten av
Bergslagssatsningen och hur den tog gestalt med
tyngdpunkt på de två första etapperna åren 2007–
2010, då projektet hade finansiering från EU:s
strukturfonder.
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D

et som skulle bli Bergslagssatsningen utvecklades i tre steg. I diskursanalytiska termer handlar det om tre kommunikativa händelser. Den första ägde rum i mars 2006 under konferensen Industriarv i förändring i Koppardalen i
Avesta, den andra var ett möte på konserthuset
Cassels i Grängesberg i september samma år och
den tredje var ett postskriptum i den rapportbok,
som gavs ut ett drygt år efter Avestakonferensen.
Analysen nedan bygger på Avestakonferensen,
där jag själv var närvarande, samt på två textbaserade dokument: en powerpointpresentation
från mötet i Grängesberg samt ett postskriptum i
rapportboken.70
Sammantagna framstår dessa tre kommunikativa händelser – Industriarvskonferensen, Gränges
bergsmötet och rapportbokens eftertext – som ett
tydligt top-down-budskap från kulturarvsbranschens centralt positionerade professionella till
lokala kulturarvspraktiker, politiker och tjänstemän: Bergslagens kulturarv behöver utvecklas och sam
ordnas. För att genomföra detta krävs extern expertis.

Avestakonferensen
Sent under Avestakonferensens andra dag framträdde tre länsantikvarier under den gemen-

samma (något kryptiska) rubriken Att göra levan
degjord historia levande. Enligt programmet skulle
Ulf Löfwall, Dalarna, Magnus Elfwendahl, Västmanland, och Jonas Jansson, Örebro, klargöra varför och hur arbetet med Bergslagens industriarv
skulle samordnas.
Jonas Jansson berättade att en inventering i
Örebro län hade dokumenterat över 1000 industri
byggnader uppförda innan 1965. Vilka av dessa
som skulle kunna upphöjas till kulturarv berodde
på en rad omständigheter. Behovet av insatser, restaurering etcetera, bedömdes vara stort. En av utmaningarna för Örebro län vid tiden för Avestakonferensen var exempelvis att ta hand om och utveckla Stripa gruva, som i december 2006 skulle
antas som byggnadsminne, ett stort åtagande såväl
för länsstyrelsen som för Lindesbergs kommun.
Magnus Elfwendahl berättade, att även i Västmanland gällde det att vända på slantarna. Han
tryckte särskilt på att det behövdes samordning för
att de knappa statliga resurserna skulle ge största
möjliga ”kulturmiljönytta”.
Allra tydligast var Dalarnas Ulf Löfwall, som
deklarerade att han inte trodde det skulle gå att
få EU-pengar till framtida projekt typ Avestas
Koppardalen, därför gäller det att hitta nya vägar.
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Löfwall meddelade också, att han fått signaler
från dåvarande kulturministern Leif Pagrotsky, att
regeringen ville se samarbeten och nätverk.
Utifrån dessa signaler hade länsantikvarierna,
enligt Löfwall, inlett diskussioner med Riksantikvarieämbetet om att agera gemensamt som en
Bergslagsregion i frågor som rör industriarv och
att även utveckla kontakter med motsvarande regioner i Europa och i världen. Dalarnas länsantikvarie avslutade sin del av antikvariernas programpunkt med att påminna om att EU:s stödprogram
under kommande period sannolikt skulle prioritera nätverksprojekt.
På torsdagseftermiddagen, konferensens sista
dag, fick Ulf Löfwall stöd för sina antaganden
av Maria Wikman från Riksantikvarieämbetet.
Wikman redogjorde för vad som var att vänta inför den kommande perioden 2007–2013 beträffande EU:s fonder för kultur och regionutveckling.
Utifrån tidigare utvärderingar räknade man nu
på nationell nivå med att projekt med inriktning
på starka nätverk och långsiktiga allianser med
många parter – både företag, offentlighet, privatpersoner och föreningsliv – skulle komma att prioriteras av EU.
Därmed var det första klivet taget mot regional
samordning. Drygt ett halvår senare, i september
2006, inbjöds kulturarvspraktiker, lokalpolitiker
och tjänstemän från olika delar av Bergslagen till
ett möte i konserthuset Cassels i Grängesberg.

Grängesbergspresentationen
Den text och den diskursiva praktik jag här undersökt är den powerpointpresentation som användes
vid mötet på Cassels den 26 september 2006. Orsaken till att jag valt just denna text är att den intar
en särställning genom att vara producerad för det
möte där projektet för första gången presenterades
för de praktiker, politiker och kommunala tjänstemän som närmast skulle komma att beröras. Presentationen består av en svit på 30 powerpointbilder med rubriken Bergslagen – historia och framtid,
samverkan för utveckling. Jag var inte närvarande
vid mötet i Grängesberg. Analysen grundas på vad
som kan utläsas av relevanta dokument och – i viss
mån – på intervjuer gjorda i efterhand.
Jag har använt diskursanalysens tredimensionella
modell och studerat diskursiv praktik, text och
social praktik var för sig. I detta första analytiska
avsnitt är jag av begriplighetsskäl tydlig med
dimensionerna, medan de följande avsnitten är
mer översiktliga.
Diskursiv praktik
Skärmpresentationer vid konferenser och föreläsningar fick under början av 2000-talet betydligt högre kvalitet vad gäller layout och redigering.
Detta berodde bland annat på alltmer lättskött
teknik och smidiga formatmallar. Tidigare tvingades konferensdeltagare genomlida serier av diaeller overheadbilder med oläsliga texter och diagram, men numera visas ofta avancerade bildspel
med rörliga bilder och dynamisk grafik. Utveck-

| 37

38 | Projektet Bergslagssatsningen – Satsningen tar form

lingen inom denna genre går snabbt. Med genre
avses själva presentationsformen, här närmare
bestämt den typ av presentation som i första hand
är avsedd att kombineras med muntlig framställning. Bestämningen är dock något diffus, eftersom digitala presentationer även används som
dokumentation från möten och som information
till icke närvarande.
Första bilden som mötte deltagarna vid Gränges
bergsmötet klargjorde varifrån initiativet kom.
Den visade Värmlands, Örebros, Dalarnas och
Västmanlands krönta länsvapen tillsammans med
Riksantikvarieämbetets och Kungliga tekniska
högskolans logotyper.
Sedan Avestakonferensen hade nu även Värmlands län anslutit.
Av programmet för dagen (första bilden i power
pointpresentationen) framgick att Ludvika kommun och Cassels stod som formell värd, men de
som höll i mötet var de tillresande företrädarna för
statens antikvariska intressen samt för högskolan.
Vad som också framgick var att Riksantikvarie
ämbetets representant skulle inleda och därefter
lämna vidare till länsantikvarierna och KTH. Efter
lunchpaus skulle deltagarna få information om
konserthuset Cassels. Tio minuter av mötet, som
skulle pågå från klockan 10.00 till 15.30, var avsatta
för diskussion. Därefter avslutning med kaffe.
Direkt efter dessa formalia presenterades huvud
tesen med ett ”vi” som avsändare och ett antal bestämningar (se textutdraget nedan). Innehåll och
inriktning höll sig till kulturmiljövårdens diskurs-

ordning, det var de antikvariska och historiska
värdena som poängterades. Vad som är värdefullt
avgörs enligt presentationen av centralt placerade
befattningshavare, men beskrivningarna hölls på
hög abstraktionsnivå.
Presentationen fortsatte med att peka ut fem
”fokusområden” i Bergslagens kulturarv: bergs
manslandskapet, bruksmiljöerna, industrimiljöerna,
skogen samt transportleder & knutpunkter. Dessutom angavs vilka som skulle vara delaktiga i förverkligandet av visionerna, vilket i detta läge var i
stort sett alla tänkbara aktörer från föreningar till
nationella myndigheter.
Därefter följde en kartbild med tio utpekade
”Bergslagshistoriska centrum”: Långban, Stripa
gruva, Pershyttan, Grängesberg, Smedjebacken,
Världsarvet Falun, Avesta Koppardalen, Norbergs
bergslag, Världsarvet Engelsberg och Sala silvergruva. Sannolikt var det för många av mötesdeltagarna på Cassels första gången de ställdes inför
detta urval, som i sig kan betraktas som ytterligare
en tes, eller postulat. Den påföljande bilden klargör vilka kriterier som legat till grund för urvalet,
i första hand antikvariska kvaliteter.
Det är viktigt att inte endast notera vad som
väljs och framhålls, vilka argumenten är och hur
urvalet presenteras. Lika viktigt är att ge akt på
vad som utelämnas. I Grängesbergspresentationen
är det exempelvis förvånande att Strömsholms kanal inte kvalificerat sig för utnämning, särskilt
som transportleder angivits som speciellt viktiga
delar av industriarvet.
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Textutdrag från powerpointpresentationen:
4. Vår långsiktiga vision är att Bergslagen ska vara:
– en välkänd kulturhistorisk region, såväl nationellt som internationellt
– en attraktiv region för verksamhet, boende och besök
– en region som är förebildlig i nytänkande, hållbar utveckling och samverkan
över traditionella gränser
5. Fram till 2010 skapar vi:
– en mångfald av kulturarvsverksamheter som tydliggör Bergslagen som kul
turhistorisk region
– förutsättningar för hållbar förvaltning av Bergslagens industriella k ulturarv
där fokus läggs på tillgänglighet och interaktion
– verksamhet som tar vara på kulturarvets potential för folkbildning och förstå
else
– tio bergslagshistoriska centra som bas för regionalt utvecklingsarbete
6. Fram till 2010 skapar vi:
– mötesplatser för alla som vill vara med och forma framtidens Bergslagen
– formaliserad samverkan med regionens högskolor och universitet kring
forskning och utbildning
– bred samverkan mellan offentliga och privata aktörer för hållbar regional ut
veckling
– verksamheter som främjar och tillvaratar aktörernas entreprenörskap, kreati
vitet, innovationskraft, kompetens och erfarenhet
7. Med kulturarvet som utgångspunkt har vi förutsättningar
– att bidra till att Bergslagen utvecklas och i högre grad blir attraktivt för nä
ringsliv, boende och besökare
– att framhäva Bergslagen som en sammanhängande kulturhistorisk region
– att genom samarbete motverka sektorisering och befrämja medskapande,
mångfald och integration

Ovan återges rubrik och text från bild 4–7 i powerpointpresentationen, som utgörs av
sammanlagt 30 bilder, de flesta med både text och foton från olika miljöer i Bergslagen.
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Text
Den inledande utsagan om framtiden (”Vår långsiktiga vision är att …”) följs av ett antal teser i
sammanlagt 11 imperativa påståenden, där ett obestämt ”vi” går från drömbild till aktion (”Fram
till 2010 skapar vi …”). Men det är handling på
hög abstraktionsnivå och med obestämt innehåll.
Det som aviseras är ”en mångfald av kulturarvsverksamheter”, ”förutsättningar för förvaltning”,
”mötesplatser för alla som vill vara med”, ”samverkan mellan // aktörer” osv. Genom att i punktform
räkna upp vad som ska åstadkommas (bild 7) klargör texten också sina underliggande premisser: att
regionen i nuläget är splittrad, okreativ och inte
särskilt attraktiv.
Mot bakgrund av dessa utsagor framstår imperativet om Bergslagshistoriska centrum som både
konkret och centralt: ”Fram till 2010 skapar vi tio
bergslagshistoriska centra som bas för regionalt
utvecklingsarbete”.
Både centrum och fokusområden är beslutade i
förväg och presenteras inte som förslag eller diskussionsunderlag.
Med samma kartbild (utan ortsnamn), som
redan fått illustrera hur Riksantikvarieämbetet
med partners avgränsar Bergslagen71 informerades
mötesdeltagarna om vilka miljöer som utvalts till
Bergslagshistoriska centrum.
Sex kriterier angavs ha legat till grund för
urvalet.

Varje miljö skulle
� vara av ”nationell och internationell dignitet”,
� rymma rikligt av ”kulturhistoriska värden”,
� spegla Bergslagen som ”kulturhistorisk region”,
� rymma eller kunna utveckla ”kulturhistorisk,
� museal/turistisk verksamhet”,
� lämpa sig för ”samverkan mellan ett flertal
aktörer,
� vara tillgänglig för olika grupper av besökare.
Principen känns igen från den nationella arenan,
där Riksantikvarieämbetet redan tio år innan
Avestamötet tog sig an ”Sveriges 15 viktigaste
industriminnen – de nationella monumenten” i
handlingsprogrammet Berättelser om vårt samhälles
historia – svenska industriminnen. 72 Även där pekades ett antal kulturmiljöer ut som särskilt intressanta. När Riksantikvarieämbetet hösten 1999
skickade ut sitt förslag på remiss, väckte det irritation på flera håll. Att välja ut och prioritera ett
litet antal miljöer är ett otidsenligt sätt att arbeta
och ”främmande för dagens kulturmiljövård”,
framhöll kritikerna.73 Dessutom ansågs det odemokratiskt att låta en central, statlig myndighet
utse miljöerna. De föreslagna miljöerna var inte
heller representativa: viktiga branscher saknades;
kvinnors arbetsliv var inte representerat; i stort sett
hela norra Sverige var exkluderat. Till exempel så
fanns ingen av Norrlandskustens sågverksindustrier med på Riksantikvarieämbetets lista.74 Efter
kritiken stuvade ämbetet om en smula bland de
utvalda, bland annat adderades Sjuhäradsbygdens
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textilindustri och Ådalens industrilandskap. Projektet genomfördes under perioden 2002–2004.
Presentationen som användes i Grängesberg
är inledningsvis tydlig med att det ska skapas
tio centrum och visar också på kartan v ilka
dessa tio ska bli, tre av de tio känns igen från
Riksantikvarieämbetets handlingsprogram: Faluns
kopparbergslag, Engelsbergs bruk och Norbergs
bergslag. Trots att miljöerna redan pekats ut, presenterades urvalet i den därpå följande exposén
som ”förslag till Bergslagshistoriska centrum”.
En annan skillnad mellan inledningen och den
senare uppräkningen är att i den senare har Norbergs bergslag och Världsarvet Engelsberg slagits
samman till ett centrum, och så har – sist i uppräkningen – Ekomuseum Bergslagen (EmB) tillkommit. Därigenom kan man fortfarande tala om
tio centrum. När de utvalda miljöerna presenteras
sker det utan koppling till de tidigare angivna sex
kriterierna. Det anges alltså inte hur miljöerna
viktats relativt kriterierna.
I det här läget handlade den tänkta satsningen
inte enbart om de utvalda miljöerna med berörda
omgivningar utan också om att integrera antikvariska intressen med forskning som skulle
vara ”utpräglat samhällsorienterad” och användbar. Powerpointpresentationen avslutades med en
tidsplanering på lång och kort sikt. Enligt den
långsiktiga planen skulle projektet avslutas 2016
med ”fördjupad utvärdering” och ”förnyad idédiskussion”. I planen på kort sikt (till och med
2007) angavs bland annat att en styrgrupp skulle

t illsättas, forsknings- och utbildningsprogram
skulle utvecklas, utvecklingsplaner skulle produceras och utvecklingsmedel skulle äskas.
När miljöerna väl var offentliggjorda, övergav
Grängesbergspresentationen det personliga tilltalet med ett ”vi” som avsändare och övergick till
passiv form utan subjekt. Den sista delen av presentationen talade om ”förväntade effekter” fortfarande i imperativ form: ”varje centrum ska berätta
om och marknadsföra Bergslagen som helhet”.
Här är det myndigheten som yttrar sig, och den
underliggande motsättningen i att från centralt
håll både peka ut tio extra intressanta miljöer och
uppmana till ”samverkan över traditionella gränser” kommenteras inte.
Social praktik
Den period då Bergslagssatsningen tog form var
en tid av osäkerhet för den offentliga kulturmiljövården. Särskilt på Riksantikvarieämbetet och
länsstyrelserna tycktes framtiden oviss.
�

�

�

�

Vad skulle den så kallade Ansvarsutredningen
få för konsekvenser för Riksantikvarieämbetets
och länsstyrelsernas kulturmiljöarbete?75
Hur skulle kulturmiljövården påverkas av
riksdagsvalet hösten 2006?
Vad kunde förväntas av den nya omgången
strukturfonder?
Vad skulle hända med Riksantikvarieämbetet
efter den aviserade flytten till Gotland?
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I mars 2006, när de tre länsantikvarierna från
Örebro, Dalarna och Västmanland gjorde sitt
gemensamma utspel på konferensen i Avesta, hade
valrörelsen inletts. De borgerliga partierna hade
slagit sig samman i Allians för Sverige och hotade
på allvar Göran Perssons tolv år gamla s -regering.
Men det var den socialdemokratiska kulturministern Leif Pagrotsky som hade givit Dalarnas
länsantikvarie goda råd inför framtiden. Samme
Pagrotsky som ett drygt halvår dessförinnan meddelat regeringens beslut att stora delar av Riks
antikvarieämbetet skulle flyttas till Gotland. Planerna hade väckt stort motstånd när de lanserades
våren 2005, riksantikvarien Inger Liliequist talade
om ”en myndighet i chock”.76
Även på länsstyrelsenivå befann sig kulturmiljövården i gungning dessa år. Regeringens uppdrag till den pågående ansvarsutredningen var
bland annat att se över ansvarsfördelningen mellan stat, landsting, länsstyrelser och kommuner,
detta för att komma tillrätta med dubbelarbete
och oklar ansvarsfördelning. I den diskussionen aktualiserades länsstyrelsernas kulturmiljöansvar, en verksamhet som hade vidgats avsevärt sedan funktionen länsantikvarie infördes i
mitten av 1970-talet. Inledningsvis hade länsantikvarierna haft renodlade myndighetsuppgifter,
medan kunskapsuppbyggnad och praktiskt kulturmiljöarbete å vilade länsmuseerna. I och med att
besluten om kulturmiljöbidrag i början av 1990talet delegerades till länsstyrelserna förändrades
styrkeförhållandena. Länsstyrelserna började då

bygga upp egna r esurser, delvis finansierade med
projektmedel från EU:s strukturfonder och det
statliga anslaget till kulturmiljövård.77 Därmed
byggde länsstyrelserna upp verksamheter som var
delvis parallella med (de avsevärt fattigare) länsmuseernas. En revirstrid utvecklades, och från
2006 förbjöds länsstyrelserna att bevilja sig själva
medel ur kulturmiljövårdsanslaget.
För att koncentrera och effektivisera resurserna
förespråkade Ansvarsutredningen att länsstyrelserna skulle återgå till ett mer renodlat tillsynsansvar, vilket då skulle innebära en avsevärd begränsning av länsantikvariernas verksamhetsfält.78
Till övriga osäkerhetsfaktorer kunde vid den
här tiden läggas EU:s strukturfondsprogram för
perioden 2007–2013, där den nationella strategin
höll på att läggas fast våren 2006. Mycket talade
för att starka nätverk och gränsöverskridande
samarbeten skulle prioriteras. Vid tiden för
Grängesbergsmötet var det klart att regeringen
inför den kommande strukturfondsperioden skulle
lägga särskild vikt vid två insatsområden: Innova
tiva miljöer och Entreprenörskap.79
Det fanns alltså goda skäl för länsantikvarierna
att positionera sig med ett gemensamt initiativ.
Den ovan nämnda revirstriden skulle också kunna
vara något av förklaringen till att länsmuseerna inte
involverades i planerna inför Bergslagssatsningen.
Ekomuseum Bergslagen (EmB), med två länsmuseer och representanter för sju kommuner i sin
styrelse, hade vid den här tiden verkat i två decennier. I museet ingick år 2006 ungefär 50 industri-
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historiska besöksmål från Borgåsund vid Strömsholms kanals södra inlopp till Strömsdals masugn
och finnbyarna i norr. Med besöksmålen spridda
över två län och med uppskattningsvis 1500 personer engagerade i frivilligarbete, fanns lång erfarenhet av att nätverka och arbeta gränsöverskridande. Här fanns också erfarenheter av att tampas
med problem.80 Erik Hofrén, professor i musei
vetenskap och initiativtagare till EmB, pekar i sin
studie av utvecklingen av EmB på vikten av dynamik och tät dialog mellan de ansvariga, en kommunikation som vid några tillfällen gnisslat en
del. Kommunernas årsavgift låg på i genomsnitt
200 000 kronor. Avgiften var densamma år 2010
som år 2003, vilket knappast kan anses orimligt,
men i fattiga kommuners trånga kulturbudget var
utgiften ändå kännbar. Hösten 2006 var läget att
Norbergs kommun stod utanför styrelsearbetet
och att Surahammar tvekade. Ekomuseets verksamhetschef Christina Lindeqvist hade några år
tidigare initierat en utvecklingsplan som a ntagits
av styrelsen. Enligt denna skulle EmB arbeta med
visionen att ”bidra till regionens utveckling och
framtid genom att ge invånarna i Bergslagen och
besökare från andra orter tillgång till historia och
samtid i sin rätta miljö”.81 Bland de prioriterade
aktiviteterna för 2006 nämndes möten med kommunerna och rekrytering av fler volontärer. Trots
allt var Christina Lindeqvist rätt nöjd med att
under de senaste åren ha styrt undan EmB från ett
läge nära konkurs vid hennes tillträde 2003 till ett
litet överskott (50 000 kronor) år 2005.

Till mötet på Cassels kom Christina Lindeqvist
utan att veta vad som skulle presenteras. Men ganska snart fick hon onda aningar.
– Jag tänkte direkt: Nu tar de Ekomuseum och
blåser upp det för hela Bergslagen och gör något
som ska vara väldigt likt. Då kan inte Ekomuseum finnas kvar. Det vore helt ologiskt att driva
två så likartade organisationer, en liten i en stor.
Jag kände väldigt starkt att det var slut med Eko
museum. Våra stiftare, länsmuseerna, var ju inte
heller med på mötet i Grängesberg.82
Christina Lindeqvist beskriver det som en
overklig känsla, att sitta i salen och ta del av
powerpointpresentationen på skärmen och antikvariernas muntliga redogörelser. Ingen n
 ämnde
Ekomuseum Bergslagen. Och i powerpointpresentationen framstod det klart att Ekomuseum
Bergslagen lagts till i efterhand, som någon sorts
eftergift.
– I pausen frågade jag, ska Ekomuseum läggas
ned nu? Alla blånekade.
– Men fyra viktiga platser i Ekomuseum skulle
nu bli egna centrum. Jag hade svårt att förhålla
mig. Hur skulle jag jobba med det, samtidigt som
hela Bergslagssatsningen skulle jobba med det?
Det blev ett virrvarr, och ingen sa något.
Känslan av overklighet förstärktes av att inget
missnöje beträffande ekomuseet hade framförts
till Christina Lindeqvist.
– Jag hade i alla fall aldrig hört något. Ord
föranden för ekomuseet pejlade stämningarna.
Ingen sa något till honom heller.
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Enligt Christina Lindeqvist var det god stämning under mötet på Cassels, de inbjudna verkade
förväntansfulla inför möjligheten att få mer resurser för sitt arbete ute i miljöerna.
– Det var nog ingen mer än jag som reagerade
negativt. Och jag sade inget då, bestämde mig för
att avvakta utvecklingen.
Vid mötet i Grängesberg var det fortfarande
Bergslagens industriella kulturarv som stod i centrum, hur detta skulle kunna skyddas och utvecklas; hur dess potential för folkbildning och förståelse bäst skulle tas tillvara. Men några månader
senare, dagen innan Lucia 2006, uppvaktades ledningen för Intresseföreningen Bergslaget i Falun av länsantikvariegruppen – nu utökad
till fem sedan även Gävleborg anslutit – tillsammans med Riksantikvarieämbetet och KTH. Frågan var om Intresseföreningen kunde tänka sig att
åta sig rollen som projektkoordinator ”i en långsiktig insats för att utveckla Bergslagen som turistisk region”.83 I minnesanteckningarna från detta
möte som hölls på Dala-Husby hotell utanför
Hedemora anges några punkter som särskilt viktiga: utveckling av besöksnäring/turism ska vara
det primära och övergripande; satsningen ska förankras hos turismansvariga i berörda kommuner
och län; ”upplevelser/helhetspaket” ska produceras
där entreprenörer svarar för innehållet och; ”flexibilitet och öppenhet” ska gälla beträffande val av
”Bergslagshistoriska centrum”.84
Under förutsättning att insatserna gavs en tydlig målsättning att bidra till utveckling av besöks-

näringen i regionen sade sig ledningen för Bergs
laget vara beredd att åta sig uppgiften som
projektkoordinator.

Avesta post skriptum
När initiativtagarna uppvaktade Bergslaget för att
få intresseföreningen att ta sig an uppdraget som
projektkoordinator, föreställer man sig kanske att
denna förfrågan skulle villkoras och underordnas
antikvariska intressen. Men i stället är det Bergs
laget som ställer villkor. Intrycket är därmed att
länsantikvarier, riksantikvarieämbete och högskola i detta läge trädde tillbaka och närmast överlät till Intresseföreningen att genomföra projektet.
När konferensrapporten från Avestamötet kom
ut hösten 2007 – drygt ett halvår efter det att
Intresseföreningen Bergslaget tilldelats uppdraget
som koordinator – hade boken ett tillägg undertecknat av de tre länsantikvarierna Jonas Jansson,
Ulf Löfwall och Magnus Elfwendahl (som i det
läget alltså representerade fem länsstyrelser).
Avsnittets inledande del följer i stort powerpointpresentationen från Grängesbergsmötet, men
med den skillnaden att nu hade bestämningen
”turistisk” lagts till på några ställen. Intresse
föreningen Bergslaget presenteras som ”koordinator och sammanhållande administrativ resurs” för
Satsningen. Här framgår också att Riksantikvarie
ämbetet skjutit till närmare två miljoner kronor att
fördela mellan de nu 12 utvalda Bergslagshistoriska
centrum (med Gävleborgs inträde tillkom Forsbacka bruk och Järnriket). Varje miljö inviterades
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att söka medel (150 000 kronor) för att utarbeta en
utvecklingsplan med mål för centrumets utveckling
på kort och lång sikt.
Redan i Grängesbergspresentationen kallades
de utpekade centrumen för ”nätverk”. Detta är
intressant att notera eftersom beteckningen nätverk vanligtvis används för informella grupper,
där deltagare fritt väljer och söker sig till varandra. Här var det i stället staten som pekade ut
nio miljöer plus ett redan existerande nätverk av
besöksmål (Ekomuseum Bergslagen),85 det vill
säga en process av betydligt mer hierarkiskt slag
än vad beteckningen nätverk signalerar. En bidragande förklaring kan vara att ”nätverk” var ett flitigt använt signalord i den nya borgerliga regeringens nationella strategi för EU:s regionala
strukturfonder.
Sammanfattningsvis kan noteras att under
denna första fas var det antikvariska och forskningsmässiga perspektiv som dominerade. Varken
entreprenörskap eller turism var särskilt framträdande i resonemang och presentationer. Lika klart
är att centrum – med Bourdieus termer de domi
nerande – (Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna,

KTH) tagit initiativet och bestämt ramarna,
medan de dominerade (kulturarvspraktiker, offentliga tjänstemän och lokalpolitiker) hade anpassat
sig till givna riktlinjer (lockade av lite extra resurser och uppmärksamhet).
Vid Grängesbergsmötet angavs att en ”gemensam funktion” för nätverket skulle inrättas i
anslutning till något Bergslagshistoriskt centrum.
Denna funktion skulle handha bland annat marknadsföring och finansiering. Den planen övergavs
uppenbarligen. Valet av Intresseföreningen Bergs
laget som Satsningens operativa ledning framstår
därmed som en svängning jämfört med vad som
tidigare aviserats. Beslutet om utförare tyder på att
central kontroll och förvaltning prioriteras framför
den praktiska erfarenhet och kunskap som fanns
representerad bland företrädare för de utpekade
centrumen. Bergslagets dittillsvarande verksamhet gällde regionens arbetsmarknad samt väg- och
järnvägskommunikationer och därmed sammanhängande infrastrukturella frågor. Däremot hade
organisationen varken tillräcklig egen erfarenhet
och kompetens eller nog resurser för sitt nya uppdrag.
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E

n central målsättning för den första etappen
av Satsningen var att utarbeta en g emensam
utvecklingsplan för Bergslagen.86 Denna plan
skulle utgå från platsspecifika dokument producerade vid varje centrum och utgöra grund för
det fortsatta arbetet. I projektets slutrapport för
etapp 1 anges att den gemensamma planen utgörs
av ”en trycksak och en ppt-presentation”.87 I denna
powerpointpresentation, som vad gäller text och
bilder har exakt samma innehåll som trycksaken,
utgörs första sidan (efter titelsidan) av följande text
(under rubriken ”Mystiskt – Folkligt – Kreativt”):
I Bergslagen finns ett särpräglat landskap som
minner om århundraden av bergsbruk. En rad
industrihistoriska besöksmål av internationell
klass bjuder på spännande upplevelser och unika möjligheter att känna historiens vingslag. Det
industriella arvet har präglat Bergslagen, men
idag rymmer Bergslagen så mycket mer – mat,
musik, trädgårdar och fantastisk natur.

Den sista bisatsen markerar med sitt ”men” vad
som är värdefullt ”i dag”, nämligen mat, musik
och trädgårdar. Formuleringen markerar därmed
en distans till ”det industriella arvet”.

Särskilda värden enligt utvecklingsplanerna
När de 14 utnämnda Bergslagshistoriska centrumen88 våren 2007 fick i uppdrag att utarbeta varsitt
strategidokument, presenterades uppgiften med en
lång rad ”skall” och ”bör”. Bland annat uppmanades varje centrum ange sina särskilda profilområden. Detta förefaller både rimligt och angeläget,
särskilt med tanke på att ingen i den nytillsatta
operativa projektledningen hade erfarenhet från
arbete med Bergslagens industriarv. Samtliga centrum gjorde också sin läxa och levererade dokumenten, även om vissa framstår som avsevärt mer
ambitiösa än andra; planernas omfattning varierar
mellan 4 och 50 textsidor.
De 14 centrumen, eller noderna som de emellanåt benämns, hade mycket skiftande utgångsläge
när Satsningen drog igång: vissa var en del av den
kommunala förvaltningen eller länsmuseet medan
andra drevs som stiftelser; en del var sedan länge
etablerade och välkända besöksmiljöer medan
andra var nya; vissa behövde mycket stora resurser för underhåll och restaurering, andra mindre.
Dessa skillnader återspeglas på olika sätt i de 13
utvecklingsplanerna (Forsbacka bruk i Gästrikland behandlas översiktligt i planen för Järnriket,
men någon särskild utvecklingsplan för detta
BHC har inte presenterats).
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Men vad som framför allt framgår av p
 lanerna
är vad de ansvariga för varje centrum anser vara
mest angeläget i de miljöer de representerar, och
därmed vad de vill lägga kraft på. Med utgångspunkt i dessa dokument skulle alltså Bergslags
satsningen – enligt sin projektplan – därefter utarbeta en regionövergripande strategi för utvecklingsarbetet.
Nedan presenteras först de profilområden som
varje centrum angivit som viktigast för respektive
miljö. Därefter hur projektledningen presenterar
samma miljö i den övergripande ”utvecklings- och
handlingsplanen”89. För tydlighets skull har jag
grupperat de 14 centrumen utifrån deras utgångsläge i Satsningen, en del miljöer var redan väl
etablerade och kända medan andra inte hade
någon historia som besöksmål. Tre centrum är i
sig nätverk av besöksmål och utgör därmed en särskild grupp.
De etablerade
Fem av de utpekade Bergslagshistoriska centrumen har länge varit besöksmiljöer och har egna
erfarna experter som arbetar med att utveckla
anläggningarna. Så brukar exempelvis Falu koppargruva anges som den plats där ordet turist år
1824 användes för första gången. I Falun öppnades
också ett gruvmuseum för snart ett sekel sedan
(1922).

Nora-Pershyttan
Detta centrum kallar sig i sitt strategidokument
för BJC (Bergs- och järnvägshistoriskt centrum)
och inbegriper bland annat Nora stad, Pershyttan
och järnvägen. BJC vill profilera sig som en helhet:
hyttan – gruvan – järnvägen – staden. Ur det 21
sidor långa dokumentet:
Det som utmärker BJC är att vi kan visa hela
produktionskedjan, inklusive transporter, reproduktionssektor och effekter på närmiljön –
stadsutveckling och lantligt kulturlandskap.
Denna helhet vill vi arbeta v idare med och
utveckla ytterligare. Vi vill också profilera oss
med bergsmanslivet och bergsmansepoken.”90
BJC vill också hitta former för att visa bergsmans
epokens karaktäristiska skogs-, ängs- och åkerlandskap. Till BJC bör knytas Nora Bergslags
Veteran-Jernväg (NBVJ), som drivs av ideella krafter i samverkan med museet. Detta är en viktig
del av verksamheten, framhåller man från Örebro
länsmuseum, som står bakom utvecklingsplanen.
I Bergslagssatsningens övergripande utvecklingsplan representeras Nora- Pershyttan av ett
foto på den gamla hyttan med rostugn och texten
i sin helhet lyder:
En småstadsidyll som flerfaldigt belönats med
Europa Nostrapriser bjuder tillsammans med
Pershyttans bruksmiljö och Nora veteranjärnväg
på levande bergslagshistoria.
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Norbergs Bergslag
Här ingår både Norbergs bergslag och V
 ärldsarvet
Engelsberg, miljöer med lång erfarenhet av att
verka såväl inom besöksnäringen som i åtminstone
fyra EU-projekt och i flera nationella industriarvs
projekt. Detta centrum anger fem profilområden:
medeltid i Bergslagen; Bergslagen – modernt i
alla tider; bilder av Bergslagen; genuina miljöer
som kreativa arenor; och Bergslagens natur- och
kulturlandskap.
Centrumet framhåller särskilt betydelsen av
det lokala föreningslivets långa historia. Ur det 25
sidor långa dokumentet:
Detta är sannolikt grunden till det b
 lomstrande
föreningsliv vi i dag har i området. Kanske ledde också 1980-talets strukturomvandling till att
de lokala krafterna och eldsjälarna mobiliserades
särskilt starkt, något som kom till uttryck inte
minst genom de stora teateruppsättningarna
under 1970- och 1980-talet.91

I Bergslagssatsningens övergripande utvecklingsplan representeras Norberg av ett foto på Engelsbergs mulltimmerhytta och hela texten i sin helhet lyder:
Från medeltida järnframställning till tidig sinnrik oljeproduktion mitt i Bergslagens hjärta.
Upplev allt från musikfestival i Mimerlaven till
en minnesvärd kaffepaus på Elsa Anderssons
konditori.

Sala silvergruva
Silvergruvan drivs som ett aktiebolag, helägt av
Sala kommun från slutet av 1980-talet fram till
2006 då flera ägare gick in. Kommunen är dock
fortfarande den dominerande ägaren. Anläggningen har en mycket lång historia som besöksmål
på nationell nivå och markerar också sin starka
position. Ur det 17 sidor långa dokumentet:
Eftersom Sala Silvergruva AB är ett publikt
bolag med uttalad kommersiell drivkraft är
en förutsättning för medverkan i nätverket att
denna blir ekonomiskt och affärsmässigt hållbar
och inte innebär någon ökad kostnadsbelastning
för bolaget.92

Gruvan har sedan länge arbetat med dramatiserade visningar och kulturella evenemang under
och ovan jord. Profilområden är äventyr & upplevelse samt 1700-talet som levandegjord historia.
I Bergslagssatsningens övergripande utvecklingsplan representeras Sala silvergruva av ett
foto från gruvans inre och hela texten i sin helhet
lyder:
Sala Silvergruva var Drottning Christinas
välfyllda kassakista. Idag kan du dyka, övernatta
eller gå på konsert 155 meter under jord. Ovan
jord finns en storslagen gruvmiljö och varje sommar kan man kliva rakt in i 1700-talet.
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Världsarvet Falun
Mellan 2001 då gruvan med omkringliggande stad
och landskap antogs som världsarv och 2008 hade
ungefär 127 miljoner kronor investerats i det historiska industrilandskapet. Världsarvet arbetar
aktivt med kunskapsuppbyggnad inom grundskola, gymnasium, studieförbund och akademisk
forskning.
Med nyckelorden kreativitet och interaktivitet
vill Världsarvet Falun hjälpa besökarna att
leka sig till ökad kunskap. Ur det 6 sidor långa
dokumentet:
Ett exempel är dramatiserad visning i stadsdelen
Elsborg, där området tillgängliggörs då besökaren får komma i närkontakt med de gamla gruvarbetarstugorna samtidigt som information om
gruvarbetarnas sociala liv förmedlas genom skådespelarnas insatser.93

I Bergslagssatsningens övergripande utvecklingsplan representeras Världsarvet Falun av ett foto
från en guidad tur i gruvan och texten i sin helhet lyder:
Världens första aktiebolag från 1288 har skapat
förutsättningarna för hela kopparhanteringen
med gruva, stad och omgivande bergsmansbygd.
I gruvan möter besökarna hisnande djup och
väldiga salar.

Koppardalen Avesta
Sedan slutet av 1990-talet pågår ett omfattande
arbete med att förnya Avestas gamla industriområde Koppardalen. Mellan 1995 och 2007 har
cirka 200 miljoner kronor investerats i området.
År 2004 invigdes Verket, ett museum för industri
historia, naturvetenskap och konst, i den gamla
järnbrukshyttan.
Vid sidan av konst och industriell byggnadshistoria, bland annat Sveriges största samling av
slaggstensbyggnader, lyfter detta centrum fram
Visentparken. Parken har sin upprinnelse 1938,
då dåvarande ägaren till Avesta Jernverk, Axel
Ax:son Johnson övertog tio visenter från Skansen,
där det hade blivit alltför trångt för de utrotningshotade djuren. Ur det 8 sidor långa dokumentet:
Visentparken kan på sikt attrahera till etablering av nya verksamheter och näringar, samt ge
inspiration till både ’hård’ och ’mjuk’ produkt
utveckling bland ortens företag. ’Mjuka’ såtillvida att exempelvis företag inom turism och
besöksnäring får ytterligare en turistattraktion
värd att besöka i Avesta kommun och på så sätt
får ett komplett besöksprogram för sitt besök.94

I Bergslagssatsningens övergripande utvecklingsplan representeras Koppardalen av ett foto på två
besökande barn med en ficklampa och texten i sin
helhet lyder:
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Det gamla järnverket med Avesta Art och egen
Martinugnsopera i autentiska miljöer kombinerat med modernt företagande. Inlevelsemiljön
Verket ger besökaren en mycket speciell ingång
till historien.

De potentiella
Fem av de utnämnda Bergslagshistoriska centrumen utmärker sig genom att inte vara etablerade som besöksmiljöer, och kan därmed antas ha
bedömts som ”lämpliga för en väl utbyggd kulturhistorisk/museal/turistisk verksamhet”95. Gruppen
utgör en heterogen samling platser och miljöer.
Degerfors
I bruksorten Degerfors med ungefär 7000 invånare dominerar Outokompuägda järnverket med
drygt 600 anställda och en industrihistoria som
löper tillbaka till senare delen av 1600-talet. Men
det är inte i första hand järnverket som motiverar
Degerfors utnämning till Bergslagshistoriskt centrum, förklarar före detta kommunchefen och vd
på Degerfors energi, som författat strategidokumentet. Ur det 11 sidor långa dokumentet:
Ett besöks- och informationscentrum i Degerfors blir en naturlig port till Bergslagen för
besökare från kontinenten som till stor del kan
antas komma med färjor till Göteborg. Många
svenska besökare kommer också ’mellan de stora sjöarna’ och på E18. Degerfors är en lämplig
entré. Den lokala historien kompletteras därför

med allmän information om Bergslagen och om
besöket i hela området.”96

I Degerfors finns ett fotbollsmuseum och en
musikkår. I planen anförs brukskultur som profilområde.
I Bergslagssatsningens övergripande utvecklingsplan representeras Degerfors av bilden på en
trombonist (Nils Landgren) i ett band och hela
texten i sin helhet lyder:
Här lever den positiva bruksandan vidare med
starka band inom både idrottskultur och musiktraditioner. I valsverket arrangeras olika typer av
evenemang och underhållning.

Långban
Strategidokumentet för Långban, med Filipstads
kommun och Värmlands museum som huvudmän,
består av endast fyra sidor inklusive sju foton. Vid
starten för Bergslagssatsningen framställdes den
gamla gruvbyn närmast som ett före detta besöksmål. Ur det 4 sidor långa dokumentet:
Många ser tillbaks på 70-talet och 80-talet och
låter sig minnas en besöksfrekvens på fler än 30
000 besökare per år. Huruvida detta stämmer
med verkligheten är det svårt att i dagsläget ha
någon bestämd uppfattning om. De flesta tycks
dock ha uppfattningen att det går att öka intresset för, och besöksantalet på anläggningen.”97
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Vid sidan av Långbans långa gruvhistoria (från
medeltiden) och att platsen är extremt artrik på
mineral, var det också här som bröderna Nils och
John Ericsson föddes några år in på 1800-talet
som söner till en av ledarna för sprängningsarbetena vid Göta kanal-bygget. Uppfinnarbröderna
samt gruv- och transporthistoria anges som profilområden. Dessutom borde Långban utgöra ”Porten till Bergslagen” för besökare som nalkas regionen längs riksväg 26.
I Bergslagssatsningens övergripande utvecklingsplan representeras Långban av ett foto från en
mineralutställning och hela bildtexten i sin helhet lyder:
En av världens mineralrikaste platser och uppväxtmiljö för bröderna John och Nils Ericsson,
som satte sin prägel på såväl teknikutveckling
som byggnadskonst både i Sverige och världen.

Stripa gruva
Stripa gruva förklarades som byggnadsminne nästan samtidigt som Bergslagssatsningen började
ta form, senhösten 2006. Gruvan har anor från
medeltiden, men de byggnader som finns kvar är
från den senindustriella epoken och fram till gruvans nedläggning på 1970-talet. Till restaureringen av anrikningsverk och övriga byggnader
har kopplats ett forskningsprojekt med inriktning
på restaurering av betong. Betong föreslås också
bli profilområde för centret. Ur det 36 sidor långa
dokumentet:

Då den armerade betongen introducerades på
marknaden vid sekelskiftet 1900 ansågs materialet evigt och i det närmaste underhållsfritt.
Tiden har visat att så inte är fallet. Vissa byggnader uppförda i betong har i dag så svåra skador
att rivning och nybyggnation ofta anses vara den
lämpligaste åtgärden. Men då det gäller bevarandevärda kulturhistoriska byggnader är rivning inte ett alternativ och motsvarar inte heller vår strävan efter ett hållbart samhälle. Stripa
projektet skulle kunna bidra med att utveckla
antikvariska restaureringsmetoder och materialanvändning.98

Strategidokumentet, producerat av länsmuseet i
Örebro, presenterar också en ambitiös plan för hur
Stripaområdet skulle kunna användas i undervisningen från förskola till och med gymnasium.
I Bergslagssatsningens övergripande utvecklingsplan representeras Stripa av ett foto på gruvlave och anrikningsverk och texten i sin helhet
lyder:
En mäktig miljö som berättar om en svensk
järnmalmsgruva under mellankrigstiden. Stripa
gruva ska nu utvecklas till en spännande besöksanläggning samtidigt som verksamhet ska bedrivas i anrikningsverket.
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Grängesberg
Strategidokumentet har producerats vid kulturoch fritidsförvaltningen, Ludvika kommun. Snarare än att peka på vissa profilområden, framhåller
denna plan samhället Grängesberg som representativt för 1900-talets industriorter. Ur det 12 sidor
långa dokumentet:
Genomfarten utgörs av bostäder, bensinmack,
två matvaruaffärer (Ica och Coop), en nedlagd
post, pizzerian, värdshuset, järnvägsstationen
och busskiosken. Det finns en skola utefter
genomfarten och ett bibliotek i ett nästintill
tömt kommunalhus, som genom sin tomhet
avslöjar att Grängesberg nu hör till Ludvika
kommun.99

Genom ett urval av byggnader kan Grängesberg
berätta den moderna industrihistorien och det,
framhåller planen, görs bäst genom att ta vara på
de resurser som finns, inte minst genom att integrera arbetet med Ekomuseum Bergslagen.
I Bergslagssatsningens övergripande utvecklingsplan representeras Grängesberg av bilden på
en gruvlave i betong mot ett vidsträckt skogslandskap och hela bildtexten i sin helhet lyder:
En hel ort som präglats av den moderna gruv
näringen. Nu sker en spännande utveckling av
kulturverksamheter i den storskaliga gruvmiljön.

Smedjebacken
Kulturförvaltningen i Smedjebackens kommun
som står bakom dokumentet framhåller att på
orten pågår redan ett utvecklingsarbete och att
här finns ett brett engagemang och samarbete
mellan kommunen och fristående aktörer som föreningsliv och entreprenörer. Profilområden för
detta centrum anges vara ”arbetet, konsten, järnet,
stålet och smidet”.100 Liksom flera av de andra
centrumen tar Smedjebacken ett brett grepp.
Ur det 14 sidor långa dokumentet:
I bygden finns spåren från det gamla bergsbruket och järnhanteringen kvar och står idag sida
vid sida med 2000-talets stålindustri. Gruvor,
hyttor och slagghögar påminner om en svunnen
tid. Detta är en viktig del av vår historia. Av de
lämningar som bevarats har en del utvecklats till
intressanta besöksobjekt. Hela området är som
en levande uppslagsbok, där man kan följa järnet
från bergmalm till smidesjärn, färdigt att fraktas
i väg längs sjöar, vattendrag och forvägar.

Även transportsystem, som järnväg och vatten
vägar, framhålls som centrala inslag i Smedjebackens industriarv.
I Bergslagssatsningens övergripande utvecklingsplan representeras Smedjebacken av ett foto
från en fotoutställning och texten i sin helhet
lyder:
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Flatenbergs hytta, Flogbergets gruva och hamnen är några spännande platser i Smedjebacken.
I gamla Meken formas ett centrum där man kan
ta del av arvet efter konstnären Johan Ahlbäck
och öva upp sina färdigheter i smideskonst.

Nätverken
Kan nätverk av runt 50 industrihistoriska besöksmiljöer samtidigt utgöra ett utpekat centrum inom
Bergslagssatsningen? Vissa enskilda miljöer utvaldes till Bergslagshistoriska centrum, samtidigt
som de redan ingick som besöksmål i något av
de tre sedan länge etablerade nätverken av industrihistoriska miljöer. Detta skapade viss osäkerhet. Hur som helst så inlemmades efterhand Ekomuseum Bergslagen, Husbyringen och Järnriket
Gästrikland bland de 14 utvalda.
Ekomuseum Bergslagen
Att ansluta till Bergslagssatsningen var inte helt
enkelt för Ekomuseum Bergslagen, eftersom nätverket med sina runt 50 besöksmål sedan 20 år
tillbaka redan arbetade med i stort sett samma
frågor som nu initierades.
I ekomuseets dokument framhålls vikten av det
ideella arbetet som varit ett sammanhållande kitt
i museet sedan starten 1987. Ur det 19 sidor långa
dokumentet:

Visserligen är medelåldern på de ideella med
arbetarna hög men de har ändå gott om både tid
och kraft. De drivs av stolthet och söker gemenskap, de har roligt. Det är glada och framåtblickande pensionärer som har mycket erfaren
het, kunskap och yrkeskompetens med sig i
bagaget. Det ideella arbetet har ett stort värde
inte bara för Ekomuseum utan även för stiftarkommunerna. Miljöer underhålls och utvecklas och drar besökare till sig. Det kan ses som
ett långsiktigt bidrag till den lokala ekonomiska
utvecklingen.”101

I planen konstateras att räknat enbart på två av
museets 50 miljöer utförs ideellt arbete för tre miljoner kronor under ett år. Beräkningen är gjord
utifrån en uppskattad timkostnad på 250 k ronor.
Trots svårigheten att utmejsla några få profilområden utmynnar dokumentet i ett förslag om
stärkt inriktning på geologi, miljö- och naturkunskap samt en idé om fortsatt kunskapsuppbyggnad
bland annat genom ”vandrande föreläsningar ute i
naturen, exkursioner, ett lärande i en aktivitet”.
I Bergslagssatsningens övergripande utvecklingsplan representeras Ekomuseum Bergslagen
av bilden på barn som besöker gammelgården i
Ludvika och texten i sin helhet lyder:
Ett stort utomhusmuseum med en lång rad
intressanta besöksmål i Bergslagens sköna natur,
från Strömsholm i söder till Grangärde Finnmark i norr.
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Husbyringen
Detta nätverk av industrihistoriska besöksmål
längs en rundslinga i Husby socken invigdes 1970
och hade alltså nästan ett halvsekels erfarenheter i
bagaget när det var dags för Bergslagssatsningen.
Verksamheten har under åren till stor del byggt på
ideellt arbete. När Bergslagssatsningen planerades
stod Husbyringen inför ett generationsskifte. Den
tidigare ansvariga var på väg att pensionera sig.
Bergslagssatsningens operativa ledning gav då före
detta kommunchefen och direktören på Degerfors energi i uppdrag att författa strategidokumentet även för Husbyringen, belägen i Hedemora.
Denna plan skiljer sig från övriga genom att framstå mer som riktad till Husbyringens praktiker än
utgå från deras verksamhet. Ur det 16 sidor långa
dokumentet:
Intressenter inom och kring Husbyringen har
under det senaste decenniet intervjuats upp till
tre gånger och framfört samma tankar och idéer
om utvecklingen inom området utan att dessa
förverkligats. Skälet till att inte mer kunnat
göras är givetvis resursbrist, för svag finansiering. Stiftelsen har och har haft en organisation
som nätt och jämt klarat den löpande verksamheten och inte haft förutsättningar för utveckling och förändring. Nu måste någonting hända.
Det är både en fråga om nödvändig utveckling
och om trovärdighet.102

Planen rymmer också några råd om vad Husbyringen bör prioritera framöver: skogsbruk och
natur, kruttillverkning och medeltid.
I Bergslagssatsningens övergripande utvecklingsplan representeras Husbyringen av ett foto på
den gamla brandstationen i Stjärnsund och texten
i sin helhet lyder:
Sveriges första ekomuseum. I Christoffer
Polhems Stjärnsund tillverkas än idag riktiga
stjärnsundsur. Gör en resa i tid och rum till
Husbyringens vackra miljöer och besöksmål.

Järnriket Gästrikland
Det tredje nätverket bildades i stort sett samtidigt som Ekomuseum Bergslagen, men inte som
separat stiftelse utan med Gävle länsmuseum som
uppdragsgivare. De fyra kommunerna Hofors,
Ockelbo, Sandviken och Gävle finansierade Järnriket tillsammans med länsstyrelsens regionalekonomiska enhet. Vid tiden för Bergslagssatsningens
start hade Järnriket bekymmer, då länsstyrelsen
dragit in sitt bidrag och även kommunerna
skurit ned på resurserna. Ur det 49 sidor långa
dokumentet:
De bristande resurserna för Järnriket har inneburit att arbetet med information och marknadsföring under de senaste åren har begränsats
till att omfatta vissa uppdateringar av det turistiska innehållet på hemsidan och viss annonsering. Varken uppdatering eller nytryck av broschyrer, foldrar och kartmaterial har kunnat
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göras. I dagsläget är informationsmaterialet till
stora delar föråldrat. Det har inte heller skett
något utvecklingsarbete kring marknadsföringen av Järnriket.”103

En mängd spännande miljöer från Axmar Bruk
i norr till Gysinge Bruk vid Nedre Dalälven i
söder. Wij trädgårdar i Ockelbo erbjuder en unik
trädgårdsupplevelse.

Föreslagna profilområden är bland annat skogsbruk och natur, arkitektur (Ralph Erskine) och
utvecklingen av järnhantering från stångjärnshammare till högteknologisk stålindustri. I planen
framhålls särskilt vikten av att samverka även med
moderna företag:

Forsbacka bruk, som inte presenterat någon egen
utvecklingsplan men behandlas översiktlig i Järnrikets plan, representeras i den övergripande handlingsplanen av ett foto på 1800-talsjärnverkets
tegelbyggnader. Texten i sin helhet lyder:

Arbetet med Järnrikets utvecklingsplan har visat
att Bergslagssatsningen har brister när det gäller
de verksamma verkstadsföretagens roll och betydelse. Betoningen på kulturarv och industrihistoria har fått t ex Sandvik att inte delta i satsningen med motiveringen att Sandvik inte vill
delta i projekt som upplevs som tillbakablickande och vill inte heller omnämnas som ett järnbruk.”104

I Järnrikets mycket omfattande utvecklingsplan
diskuteras tre alternativa förslag för nätverkets
fortsatta utveckling: Järnriket fortsätter med stöd
av EU-bidrag; Järnriket finansieras av länsmuseet,
Riksantikvarieämbetet och de fyra kommunerna;
insatserna koncentreras på att åstadkomma ett
besökscentrum vid Forsbacka bruk.
I Bergslagssatsningens övergripande utvecklingsplan representeras Järnriket av ett foto från
en konstutställning i en gammal industrilokal och
texten i sin helhet lyder:

En vacker bruksmiljö kombinerad med en suggestiv äldre industrimiljö där bland annat fyra
rostugnar, tre masugnar och rester av flera vals
verk finns bevarade.

Från kunskap till attraktion
Som framgår av genomgången ovan lägger samtliga miljöer vikt vid att gestalta och förmedla kunskap om gruv- och stålhantering och om människors tillvaro i anslutning till industrin. Flera
trycker på behovet av att utveckla nya, attraktiva
och helst interaktiva former för gestaltning och
kunskapsförmedling. Ett genomgående drag är
önskan att involvera besökarna. Vikten av att samverka med ideella krafter återkommer också i flera
dokument.
Ett stråk handlar om att presentera en speciell
industrihistorisk epok, där Norberg vill berätta
om medeltiden, Sala silvergruva gestaltar 1700talet och Grängesberg ser sig som en god representant för 1900-talets industriorter i Bergslagen.
Skogsbruk, geologi, natur och miljö, transport-
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historia samt – givetvis – gruv- och stålindustrins
processer återkommer i flera utvecklingsplaner.
Några anser att just deras miljö är den mest lämpade introduktionen till Bergslagen i sin helhet.
Från flera håll anförs speciella personer som varit
viktiga för utvecklingen. Strategidokumentet för
Stripa med sin inriktning på betong sticker ut.
Mot turismens språkbruk
Bergslagssatsningens sammanfattande utvecklingsplan för regionen skiljer sig avsevärt från
de enskilda planerna, detta till både uttryck och
innehåll. I projektansökan för Satsningens första etapp utlovas att resultatet ska redovisas i
form av en gemensam utvecklingsplan samt att:
”Den gemensamma utvecklingsplanen blir i sig
en utvärdering av projektet och kommer att ligga
till grund för hur man går vidare eller väljer att
avbryta den planerade långsiktiga satsningen som
sträcker sig till 2016”.105
Att fatta strategiska beslut för framtiden utifrån den plan som Bergslagssatsningen redovisar
framstår dock som svårt. Det inledningsvis citerade postulatet att dagens Bergslagen r ymmer
”så mycket mer” än industrihistoria förstärks
med bestämningarna för var och en av miljöerna.
Dessa formuleringar framstår mer som hämtade
ur en turistbroschyr än som inslag i en plan för
utvecklingsarbete. Utsmyckande och tematiskt fristående adjektiv accentuerar intrycket av marknadsföring: ”spännande”, ”storslagen”, ”hisnande”,

”väldig”, ”mäktig”, ”suggestiv” återkommer tillsammans med imperativ som ”gör en resa i tid och
rum”, ”Upplev allt från musikfestival /…/ till en
minnesvärd kaffepaus”.
Det direkta tilltalet och innehållet i imperativerna gör att både avsändare och adressat för
budskapen bli oklara. Samtidigt dröjer sig formuleringar och delar av fraser kvar från den första powerpointpresentationen. Enligt Grängesbergspresentationen var ett kriterium för att en
miljö skulle utses till centrum att den skulle ha
”stor potential för långsiktigt hållbar utveckling
som bygger på samverkan mellan ett flertal parter”. Den gemensamma utvecklingsplanen säger
att miljöerna har ”stor potential att vara lokala
centrum för långsiktigt hållbar utveckling och
tillväxt med fokus på besöksnäringen” (min kursivering). Skillnaden mellan fraserna är liten, men
betydelsebärande.
Sammanfattningsvis innebar steget från de 13
strategidokumenten för varje enskilt centrum till
Bergslagssatsningens övergripande plan inte ett
steg från det partikulära till en helhet utan ett
ändrat fokus från kunskap och utveckling till förströelse och attraktion.
Ett vanligt krav på en utvecklingsplan är att den
innehåller någon form av analys av ett utgångsläge,
ett önskvärt mål samt en strategi och konkreta förslag om hur det önskvärda målet ska uppnås. Inget
av detta finns i Bergslagssatsningens plan.
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I stället innehåller planen ett antal fraser utan
konkret innehåll som exempelvis: ”Satsningen ska
stärka ett antal bergslagshistoriska centrum med
fokus på upplevelser och aktiviteter samtidigt som
en långsiktigt hållbar struktur för att befrämja
turismdriven tillväxt skapas”. Planen sammanfattar under ett foto av ett middagsbord i herrgårdsmiljö: ”Ett besök i Bergslagen ska bjuda på mängder av spännande besöksmål, bra logimöjligheter,
caféer och restauranger, konst, musik, idrott, teater, minnesvärda upplevelser, äventyr, gott värdskap, hög kvalitet och god service.”
Norman Fairclough använder beteckningen
interdiskursivitet för att visa hur ett expertområde
koloniserar ett annat. I en studie från början av
1990-talet undersöker han marknadsanpassningen
inom högre utbildning genom att visa hur brittiska
universitet och högskolor övergått till marknadsföringens stil och vokabulär i sina platsannonser.
Under perioder av förändring, menar Fairclough,
kan man i kommunikationen från och mellan
aktörer inom ett visst område identifiera en blandning av diskurser, som också uttrycker en förändring av maktförhållanden inom detta område.
I detta fall uttrycker den övergripande utvecklingsplanen en övergång från det antikvariska
expertområdet till turism, genom att markera att
det inte längre handlar om att sprida kunskap utan
om att sälja attraktioner.

Från det symboliska till det ekonomiska
Bergslagssatsningens utveckling inför och under
dess första etapp kan med stöd av Bourdieu
beskrivas som att Satsningen rör sig från ett delfält, där kulturellt kapital värderas högt till ett
fält där ekonomiskt kapital dominerar.106 Detta
framgår tydligt i glidningen från de enskilda
strategidokumentens fokus på bevarande och
kunskapsförmedling till den övergripande utvecklingsplanens inriktning på attraktion.
Svante Beckman för ett resonemang som ansluter till Bourdieus fältteorier men med en egen
begreppsapparat och visualisering. I en analys av
aktörsmönster, resursflöden och styrning inom
kulturarvsfältet i stort noterar Beckman att det
skett ett kraftigt inflöde av kommersiella aktörer.107 Detta samtidigt som tidigare dominanta
offentliga institutioner på fältet – exempelvis
Riksantikvarieämbetet – har marginaliserats.
Med en ”kartering av fem styrsystem på kulturarvsfältet” förklarar Beckman hur han uppfattade
läget några år efter millennieskiftet. Branschen,
det vill säga fältets professionella yrkesutövare och
deras institutioner, omges av och samspelar med
ytterligare fyra styrsystem. Två av dessa är formella (marknad och offentlighet) och två är informella (civilsamhälle och mecenater). De omgivande styrsystemen förser branschen med pengar,
kunskap och legitimitet. Branschens innebörd förändras genom att styrkeförhållandena mellan de
fyra styrsystemen ändras. I fallet Bergslagssats-
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ningen förefaller detta manifesteras genom att
de bägge formella styrsystemen offentlighet och
marknad förenats i en gemensam strävan mot vad
Svante Beckman benämner frigörelse ur historien.
Satsningen kopplas också tydligt till styrsystemet

marknad genom att ansökan om medel görs inom
strukturfondernas åtgärd entreprenörskap, där
det övergripande målet för insatserna är att stärka
regionens näringsliv.

Inom kulturarvsfältet opererar fem styrsystem, där de professionella utövarna samspelar med
ytterligare fyra styrsystem, som bland annat kan ses som tecken på att staten håller på att tappa
greppet om kulturarvet. Källa: Svante Beckman, 2005, Utvecklingstendenser i nutida kulturarv.
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och med att Satsningen tilldelades drygt 23 miljoner kronor i strukturfondsmedel för sin andra
etapp (augusti 2008– juli 2011), kunde arbetet intensifieras. Aktiviteterna handlade nu till stor del om
att markera vilka kunskaper och kompetenser som
skulle prioriteras. T
 yngdpunkten lades på ”värdskap”. Med hjälp av workshopar och seminarier
ledda av affärs-, koncept- och turismutvecklare
skulle företrädarna för de Bergslagshistoriska centrumen lära sig producera, paketera och ta betalt.
Copywriters och marknadsförare skulle se till att
miljöer och verksamhet presenterades och förmedlades på ett attraktivt sätt.

Kursändring
Bergslagssatsningen betecknar sin första etapp som
en förstudie. Den kan också betraktas som en process med det uttalade syftet att t ransformera de 14
utvalda miljöerna med omgivning till en samman
hållen Bergslagshelhet. Satsningens första fas innebar också en annan och mindre synlig förändring,
en kursändring som var nära förbunden med de
regionala strukturfondernas villkor och förutsättningarna för stöd. I den nya alliansregeringens
strategi för regional konkurrenskraft betraktades
kulturarvet enbart som verktyg för att skapa nya
jobb och regional tillväxt.108 Tillväxtverket använ-

der begreppet ”katalysator”; som sådan skulle kulturarvet främja och utlösa nyföretagande och
konkurrenskraft.109 Med hopp om stöd ur EU:s
regionala strukturfonder hade Bergslagssatsningen
2007 sökt pengar inom åtgärden Innovativa mil
jöer. Denna åtgärd var i stor ut-sträckning inriktad
på kunskapsutveckling och forskning i samverkan
mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv.
Nutek uppmanade dock Bergslagssatsningens operativa projektledning att istället rikta sin ansökan
mot åtgärden Entreprenörskap, vilket också skedde.
I riktlinjerna för denna del av strukturfondsprogrammet prioriteras företagande och affärsutveckling, däremot inte samverkan med högskolor och
universitet.110 Därigenom tog Bergslagssatsningen
ytterligare ett steg bort från det innehåll och den
inriktning, som initialt hade presenterats av Riksantikvarieämbetet och länsantikvarierna.
I sin reviderade ansökan för etapp två valde
projektledningen – möjligen som en konsekvens av
detta byte av inriktning – att kraftigt reducera den
budgetpost som hade kunnat ge utrymme för. Där
hade först avsatts 600 000 kronor för att ”bland
annat fördjupa kunskapen om Bergslagens kulturoch industrihistoria”, men i en senare budget har
denna post minskats till 250 000 kronor.111 Bantningen bör ställas i relation till de sammanlagda
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konsultinsatserna under motsvarande period, som
budgeterades till 13,2 miljoner kronor. Över huvud
taget finns ett glapp mellan Satsningens uttalade
ambitioner att samverka med regionens universitet
och högskolor och hur dessa ambitioner omsattes i praktiken. I projektplanen för etapp ett anges
exempelvis som ett av de främsta målen att ”fördjupa samarbetet med universitet och h
 ögskolor
för kompetenshöjning och kunskapsdriven utveckling”.112 Samtidigt värjde sig projektledningen
redan från början mot närmare kontakt med den
grupp forskare som följde Satsningen. Ett erbjudande att beforska utvecklingen via ett doktorandprojekt avböjdes, och forskargruppens medlemmar
blev inte accepterade att närvara vid Satsningens workshopar förrän våren 2011. Anmärkningsvärt är också att forskare ur gruppen förutsattes
planera och genomföra en seminarieserie utan
att tillräckliga resurser avsatts i projektets budget. Denna insats genomfördes dock, delvis utan
ersättning till föreläsare och seminarieledare.
Någonstans i dessa skiften finns möjligen också
förklaringen till att centrumens individuella
strategidokument fick ett blygsamt genomslag
i Bergslagssatsningens praktik. Planerna framstår som en reminiscens från projektets start, då
en uttalad intention var att ”ta vara på kultur
arvets potential för folkbildning och förståelse”113.
Fokusområdena angavs då, som nämnts, vara
bergsmanslandskapet, bruksmiljöerna, industrimiljöerna, skogen samt transportleder & knutpunkter, vilket stämmer ganska väl med vad före

trädarna för de Bergslagshistoriska centrumen
poängterade i sina utvecklingsplaner.
De ambitioner som uttalades initialt hade kunnat tas tillvara utan att för den skull komma i konflikt med den nationella strategin för struktur
fonderna. Så hade exempelvis relevanta – aktiva och
potentiella – entreprenörer i regionen kunnat identifieras och sökas upp; resurser hade kunnat läggas
på att stärka deras intresse för kulturmiljöer/kulturarv. Det gäller inte minst alla de entreprenörer med
utländsk bakgrund som verkar inom hotell- och
restaurangbranschen. Många av dem känner inte
till regionens industrihistoria och kan därför inte
anknyta till den i sin verksamhet. Satsningen hade
kunnat anlita antikvarisk eller akademisk expertis för detta arbete, samt förstås också regionens
många praktiker med mycket lång erfarenhet av
kulturmiljöarbete. Detta skedde dock inte. I stället
var det kulturarvspraktiker och kommunala tjänstemän som sattes i skolbänken för att lära sig göra
affärer. Antikvarierna drog sig tillbaka.

Nya fokusområden
I projektplanen för satsningens andra etapp lanserades ett antal ”fokusområden”, det vill säga
de delar av kulturmiljöernas verksamhet där det
ansågs föreligga störst behov av kompetensutveckling. Områdena angavs vara Kommunikation,
Entreprenörskap och Mottagarservice. Projektplanen beskriver också vad som skulle genomföras
inom respektive område:
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Inom fokusområdet Kommunikation aviserades
bland annat utveckling av skyltprogram, utställningar, trycksaker och webb
Inom Entreprenörskap skulle Satsningen ”ta fram
modeller för att initiera och utveckla entreprenörsnätverk”, stödja ”framtagande av profilprodukter” och utgöra ”kompetensstöd kring bergs
lagshistoriska teman”
Inom området Mottagarservice skulle Satsningen
utveckla ”värdskap”, skapa ”koncept för produktutveckling, paketering och distribution” samt
stärka den ”bergslagshistoriska kompetensen”

Vid sidan av dessa områden för kompetensutveckling presenterar projektplanen också ett antal
”bergslagshistoriska teman” som skulle utvecklas:
nämligen mat, dryck och trädgård.114 Projektledningen hade, som nämndes i förra avsnittet, tidigt
flaggat för att man ville lägga tyngdpunkten på
annat än industriellt kulturarv.
Med dessa prioriteringar hade projektet styrt
bort från de historiska, antikvariska och museo
logiska kompetensområdena. I fortsättningen
gällde annan kunskap – sådan som hade med
marknadsföring och turism att göra. I och med
att Satsningen nu hade tilldelats 23 miljoner, så
fanns också kraft att genomföra kursändringen.
Bergslaget hade redan anställt en före detta turistchef som koordinator för projektet. I början av
2009 rekryterades ytterligare två medarbetare: en
konceptutvecklare samt en affärsutvecklare. Ingen
av dessa tre personer rekryterades inom Bergs

lagen (två kom från Sörmland och en från Västergötland).
Ett intryck, som styrks av projektets utvärderare, är att Bergslagets nyanställda i den operativa projektledningen fick i stort sett fria händer
att hantera de resurser som EU tillsammans med
sina nationella partners hade ställt till Satsningens
förfogande. Projektets styrgrupp, där bland andra
Riksantikvarieämbetet och KTH var representerade, fungerade i praktiken mer som referensgrupp
än som övergripande ledning.115
Inte bara kunskapssyn utan också primär målgrupp ändrades inför Satsningens andra etapp
(augusti 2008–juli 2011). Under etapp ett hade prioriteringen angetts vara ”företrädare för bergslagshistoriska centrum, turismorganisationer, besöksnäring, universitet och högskolor samt kommuner
och regioner”.116 Under andra etappen skulle i
stället näringslivet prioriteras; man sade sig vilja
”engagera, inspirera och stödja lokala aktörer att
våga starta och driva företag som dels ska bidra till
att levandegöra de industrihistoriska miljöerna,
dels bli viktiga delar i produktutvecklingen och
paketeringen”.117 Satsningen lovade medverka till
samverkan mellan företagare, men också invitera
entreprenörer till sina egna aktiviteter.
Från och med etapp två var således projektledningens budskap till omvärlden – både till direkt
berörda och till världen i övrigt – att Bergslagssatsningen hade lämnat kulturmiljövårdens diskursordning för att i stället agera och kommunicera inom besöksnäringens expert- och
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kompetensområden. Detta skifte, som i efterhand
kan te sig följdriktigt, var inte transparent när det
genomfördes. Exempelvis tillmättes arbetet med
de individuella strategidokumenten stor vikt under
projektets första etapp, och flera kulturarvspraktiker trodde att de skulle utgöra grund för senare
insatser. Så skedde dock inte, i och med att Satsningen transformerades från kulturprojekt till
turismprojekt.118 Bestämningar och begrepp ändrades dock i så små steg att förändringen tedde
sig närmast omärklig. Ett exempel är att namnet
Bergslagen – Historia och Framtid på fakturor och
andra verifikationer byttes till Bergslagen – Kultur
och Turism, vilket föranledde ett påpekande från
finansiären.119 Projektledningen förklarade då att
”Kultur och Turism” endast var ett arbetsnamn,
och att det verkliga namnet var ”Historia och
Framtid”. Inför etapp två hade dock namnbytet
genomförts, och även det officiella namnet var nu
ändrat till ”Kultur och Turism”.
Vad var det då för åtgärder som den nya och
utvidgade operativa ledningen för Bergslagssatsningens andra etapp tog itu med inom sina tre
fokusområden för kompetensutveckling: Entre
prenörskap, Mottagarservice och Kommunikation?
Hur använde Satsningen erfarenheter och kunskaper bland Bergslagens entreprenörer och experter
i genomförandet av etapp två? Nedan behandlas
entreprenörskap och mottagarservice, samt Satsningens valda ”Bergslagshistoriska teman”. Kompetensområdet Kommunikation behandlas i kapitlet: Andra målgrupper och ändrat tilltal.

Entreprenörskap
Inom området Entreprenörskap aviserade projektledningen att det skulle utvecklas och erbjudas
”modeller för att initiera och utveckla entreprenörsnätverk runt och i anslutning till centrumen”,
”affärsutvecklingsstöd”, ”stöd för framtagande
av profilprodukter” samt ”kompetensstöd kring
Bergslagshistoriska teman”. Bergslagssatsningen
tycktes alltså innebära en rad möjligheter att engagera regionens entreprenörer och experter inom
relevanta områden.
Intresseföreningen Bergslaget anger i sin upphandlingspolicy att fem basbelopp (motsvarade
205 000 kronor år 2008) ska vara den övre gränsen
för direktupphandling. Direktupphandling innebär köp utan krav på anbud ”men med en viss prisjämförelse mellan olika produkter och leverantörer”.120 Vid köp som kräver upphandling hade
Bergslaget uppställt fyra kriterier: kvalitet, genom
förandekapacitet, god kunskap om Bergslagen samt
pris, där pris utgjorde det lägst viktade k riteriet.
Kriteriet bergslagskunskap preciserades som
”dokumenterad kunskap om Bergslagen och dess
specifika förutsättningar”.121
En möjlig strategi i linje med Bergslagssatsningens inriktning på regional utveckling hade
varit att uppmärksamma regionens företagare
inför annonsering av relevant upphandling. Konkurrenslagstiftningen tillåter inte att lokala anbud
favoriseras vid offentlig upphandling. Däremot
finns inget som hindrar att en beställare informerar om att och var aktuella anbud a nnonseras.
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Inget i dokumentationen tyder på att så har skett,
även om projektledningen i brevväxling med
Nutek framhåller: ”om vi bedömer att den specifika tjänst vi efterfrågar, i något fall, kan finnas
inom något av de bergslagshistoriska centrumen
kan centrumet inbjudas att delta i ett sedvanligt
upphandlingsförfarande”.122
Kravet på god kunskap om Bergslagen nämns inte
i de dokument som Bergslaget upprättade inför
upphandlingarna. I stället angavs kriterierna nu
vara ”kompetens och kvalitet” respektive pris, där
kompetens och kvalitet skulle viktas till 70 procent
och pris till 30 procent.123 Det skrevs inte heller
särskilt många kontrakt med Bergslagens entreprenörer. Av en redovisning från november 2009
framgår att av de åtta företag som upphandlades
inom områdena Utställning, gestaltning och pedago
gik respektive Form, design och miljö var inget verksamt i regionen. Närmast kommer byrån Skillnad
AB, numera Stockholmsbaserad men tidigare placerad i Örebro, och – med lite god vilja – rikstäckande och internationella Sweco, som har
lokalkontor i Falun. Övriga företag är baserade i
Stockholm (Walborg AB, Unna Design, Urban
Design AB) eller i Västsverige (Erbeus & Jarlöv
Arkitekter AB, Olsson Lyckefors Arkitekter och
Arkitekterna Krook & Tjäder).
Även när det gäller uppdrag som inte listats
bland de upphandlade är det glest mellan de regionala entreprenörerna. Här finns exempelvis bröllopsfotografen Benny Ottosson från Göteborg,
reklambyrån Firewater från Ulricehamn, deko-

ratör-, stylist- och webbshopen Oddbirds från
Ulricehamn, Urban Reklam från Stockholm,
reklambyrån Superstudio från Borås samt designföretaget och webbshopen Rotor också från Borås.
En fullständig genomgång av Satsningens upphandlade och på annat sätt anlitade företag har
inte rymts inom den här studien, utan det som
redovisas ska ses som exempel relaterade till Satsningens uttalade ambition att ”engagera, inspirera
och stödja lokala aktörer”.
Ett specialfall utgör den så kallade Bergslagskollektionen, som inte finns i någon förteckning
över upphandling. Redan i den första versionen av
projektplanen för Satsningens andra etapp aviseras att en insats skulle vara ”stöd för framtagande
av profilprodukter”.124 Här är det inledningsvis
inte helt klart vad som avses med produkt, eftersom projektledningen på annan plats betecknar
hela regionen som något man vill framställa: ”en
tjänsteprodukt – turismprodukten Bergslagen”.125
Men sedermera framgår att med profilprodukter
avses souvenirer som ska säljas vid centrumen.
På ett foto från sommaren 2010 poserar jordbruksminister Eskil Erlandsson i ett förkläde från
Bergslagskollektionen, som uppges vara producerad ”med inspiration från det industriella kulturarvet”.126 På annan plats beskrivs kollektionen
som: ”inspirerad av industrihistoria, ny design,
rättvisemärkning och en ekologisk grundtanke.
Bakom varje föremål finns lokala entreprenörer
och erkända formgivare. Detta är inte vilka föremål som helst; de andas Bergslagens själ”.127 Här
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kan noteras hur beteckningen inspirerad, utan
att direkt påstå att så är fallet, kan uppfattas som
att produkterna är uttänkta och producerade av
konsthantverkare i Bergslagen. Så är det inte.
Den pressade laminatbrickan kommer från företaget Formpress i Färjestaden på Öland, den tryckta
t-tröjan kommer från Hobby reklam AB i västgötska Gällstad, förkläden och tygväskor kommer
från ett Boråsföretag, medan blomkrukor och
lattemuggar tillverkas av Nittsjö keramik utanför Rättvik. Bakom hela kollektionen står Borås
firman Rotor Design.
Här kan parentetiskt nämnas att Bergslagssatsningen i sin helhet betecknas som ett ”nationellt initiativ inspirerat (min kursivering) av lokala
aktörer i Bergslagen” i den trycksak/powerpointpresentation som utgör projektets utvecklingsplan.
Eftersom formuleringarna i exemplen ovan saknar
subjekt blir det mycket oklart vem eller vilka som
har inspirerats och av vad. Extra luddig är annonsens formulering om ”lokala entreprenörer” kopplad till uttrycket ”Bergslagens själ”. Det ligger
mycket nära tillhands att läsa in att beteckningen
lokal åsyftar Bergslagen, medan det i själva verket
är företag i Västergötland och på Öland som haft
Bergslagssatsningens uppdrag.
I slututvärderingen av Satsningens andra etapp
framförs att en del av de intervjuade tycker att
souvenirerna är ”fina saker, men de säljer inte
hos oss”, detta eftersom de uppfattas som alltför
dyra.128 En del av företrädarna för de Bergslagshistoriska centrumen anser att de borde ha gjorts

delaktiga i arbetet med att ta fram kollektionen av
souvenirer. Det är en synpunkt som får stöd också
bland de entreprenörer och kulturarvspraktiker
som intervjuats för denna studie. En återkommande åsikt är att det finns så mycket bra hantverk och så många skickliga hantverkare som bor
och verkar inom Bergslagen, att det borde ha varit
möjligt att sätta samman en Bergslagskollektion
som både var designad och producerad i regionen.
Detta hade också kunna bidra till att stärka samverkan mellan entreprenörer i området.
Mottagarservice
Begreppet (god) mottagarservice förklaras i projektplanen bestå av allt från att kunna ”förmedla
Bergslagens historia tillsammans med den lokala
historien” till att öppettiderna stämmer och att det
finns parkeringsplatser, papperskorgar och skyltar
i anslutning till de platser dit besökarna kommer.
De aktiviteter som aviseras är ”Åtgärder för förbättrad tillgänglighet”, ”Värdskap”, ”Koncept för
produktutveckling, paketering och distribution”
samt ”Bergslagshistorisk kompetens”.
Vad gäller tillgänglighet framstår det som om
Satsningen framför allt agerat beställare av insatser, men inte integrerat erfarenheter från dessa
insatser i fortsatt utvecklingsarbete. Ett exempel
är den så kallade Tillgänglighetsdatabasen,129 till
vilken Ekomuseum Bergslagen med stöd av Satsningen under 2010 anknöt ett tiotal av sina besöksmål. För att informationen i databasen ska vara
användbar behöver den uppdateras årligen, men för
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de besöksmål som anslutits via Bergslagssatsningen
verkar ingen uppdatering alls ha skett. Ett annat
exempel är den studie ”kring mångfald” som Satsningen beställde som en pilotinsats i Nora-Pershyttan. Satsningen aviserade i december 2010
att ”målgruppsanpassade produkter och tjänster”
skulle utvecklas och marknadsföras i Stockholm/
Mälardalen inför sommaren 2011.130 Byrån Urban
Reklam som anlitades för uppdraget konstaterade
bland annat att ”Samma behov av att komma bort
från det hektiska bullriga storstadslivet finns även
hos människor med utländsk bakgrund och de har
samma behov av att konsumera kultur som etniska
svenskar. Det vore bra om man kunde hitta något
mångkulturellt att lyfta fram”.131 Efter denna pilotstudie förefaller Satsningen inte ha lagt mer kraft
på insatser för att utveckla mångkultur.
Workshoparna framstår som Satsningens kärnverksamhet; i november 2013 hade 18 workshopar
genomförts. Mötena förlades till olika hotell- och
konferensgårdar i regionen. Under den första etappen ägnades dessa möten i stor utsträckning åt
arbete med utvecklingsplanerna. Då var det också
framför allt företrädare för de Bergslagshistoriska
centrumen och projektledningen som deltog. I och
med etapp två aviserades en inriktning på entreprenörer. Det är oklart hur många näringsidkare
i Bergslagen som verkar inom branscher relevanta
för Bergslagssatsningen, men enligt uppgift var
2 330 personer i Bergslagen sysselsatta med turism
år 2007.132 Dock förefaller det inte som om särskilt
många av dessa deltagit i internaten. I början av

december 2011 hölls exempelvis Bergslagssatsningens 15:e workshop, den gången på temat Att eta
blera verksamheter i kulturmiljöer. Enligt anmälningslistan deltog 47 personer i träffen på Högbo
brukshotell i Järnriket utanför Sandviken; 21 av
dem representerade 12 centrum, 14 deltagare representerade Intresseföreningen Bergslaget eller projektledningen. Sammanlagt 9 deltagare uppgavs
vara entreprenörer och representerade 6 företag;
två av dessa företag höll i arrangemanget; sammanlagt lockade man alltså fyra firmor (Teamutvecklarna, Lövparken, Forsbacka värdshus och
Kopparhatten). Fördelningen av deltagare liknar
den vid den 16:e workshopen, som hölls på Färna
herrgård i april 2012. Då var temat Mat, fika &
kulturmiljö. 42 personer anmälde sitt deltagande,
varav 11 entreprenörer från 8 företag.133

Nya teman
Med beteckningen Bergslagshistoriska teman angav
projektledningen att under Satsningens andra
etapp skulle särskild vikt läggas vid områdena
måltid respektive trädgård. Som tidigare nämnts
hade Satsningen då släppt de initialt aviserade
fokusområdena: bergsmanslandskapet, bruks
miljöerna, industrimiljöerna, skogen samt transportleder & knutpunkter.
Tema Måltid
Med mottot Bergslagen – Mystiskt – Folkligt
– Kreativt pekade projektledningen i sin
powerpointpresentation/handlingsplan ut
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f ärdriktningen bort från gruvlavar och anrikningsverk och mot restauranger och parker. I
Bergslagets nyhetsbrev introducerades temat
Måltid i Bergslagen: Under en ” inspirationsdag”
skulle regionens matentreprenörer ”få möjlighet att uttrycka sina personliga reflektioner och
idéer kring hur man kan använda måltiden som
utgångspunkt för upplevelser av Bergslagen”.134
Vårvintern 2009 drog Satsningen därmed igång
ett av de ”Bergslagshistoriska teman”, som hade
aviserats redan när Bergslaget anlitades som
koordinator. Det uttalade syftet var att ”påbörja
utvecklingsarbetet med måltidskulturen inom
Bergslagen”.135
Enligt projektledningen deltog cirka 40 mat
entreprenörer från Bergslagen i inspirationsdagen
i Grythyttan den 31 mars. Dagen var ett sam
arrangemang mellan Bergslagssatsningen och AB
Måltidsupplevelser.136
Ur programmet:
Hur ska Bergslagen smaka? Vilka möjligheter
finns? Kan vi skapa en vision kring Bergslagens
kulinariska uttryck? Finns det en kraft i att fortsätta arbetet tillsammans? Vad kan Bergslagssatsningen bidra med? Hur kan vi förpacka
Bergslagen? Seminariets inbjudna matentreprenörer ger en kort presentation av deras personliga åsikter kring frågeställningarna.

Sedan deltagarna – efter lunch på Grythyttans
Gästgivaregård, följd av en halv timmes anförande
av trädgårdsmästare Lars Krantz – under en dryg

timme dryftat ovanstående frågor, var det kaffe
och rundvandring i Måltidens hus. 20 särskilt
utvalda konferensdeltagare fortsatte sedan samvaron i Granqvists Saxå herrgård. I samband med
detta möte startade också Bergslagssatsningen sin
blogg, och projektledningen meddelade:
Grythyttan Vin och Neerings bjöd oss smaka på
Bergslagen genom mörk tryffel med hallon samt
hjortronvin. På kvällen samlades några till en
oförglömlig historisk middag vid Saxå Herrgård.
Mätta och mycket nöjda sov jag skönt i kärleksrummet med en sänghimmel som hade broderade stjärnor!.137

Efter Grythyttanmötet återkom projektledningen
på bloggen med en lista över fem prioriterade
områden inom måltidstemat: ”Platsbundet-historiskt- värdskap (det vill säga storytelling”; ”Området Bergslagen”; ”Kunskap”; ”Maten”; samt ”Paketering”.
En kort period hösten 2009 drev Satsningen
ytterligare en blogg med särskild inriktning på
måltid.138 Den 25 september meddelades att projektledningen haft ett möte med Måltidsrikets
styrelse samt att
Arbetet med hur vi går vidare med Måltid Bergslagen kommer närmare och närmare ett konkret upplägg. Vårt upplägg ska ju utgå från de
behov som ni matentreprenörer faktiskt har …
Återkommer snart, mycket snart ;-) Njut av de
sköna höstdagarna i Bergslagen!
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Det förefaller som om Satsningen inte fått
något vidare gensvar på sina inlägg. Efter några
veckor läggs instruktioner ut om hur det går till
att prenumerera på innehållet. Därefter – efter
sammanlagt fem inlägg – är bloggen död.
En förklaring kan vara att Satsningen misslyckades i sina närmanden till Carl Jan Granqvists
Måltidsriket. Av arbetsdokument framgår att en
idé var att Carl Jan Granqvist skulle döpa om sitt
Måltidsrike till Måltidsriket Bergslagen. Arrange
manget skulle enligt Satsningen vara förmånligt
för bägge parter, bland annat genom att Måltidsriket skulle vinna en långsiktighet. Satsningen å
sin sida skulle få ”en god ambassadör för Måltidsriket Bergslagen i Carl Jan Granqvist”.
Denna perspektivförskjutning och – som det
förefaller – okänslighet inför de verksamheter som
redan pågick – och där vissa hade varit igång i
flera decennier när Bergslagssatsningen trädde in
på arenan – visar sig på flera sätt och behandlas
ytterligare nedan. Carl Jan Granqvist har hur som
helst valt att fortsätta driva sitt Måltidsriket utan
inblandning av Bergslagssatsningen. På direkt
fråga svarar han:
– Tja, jag minns inte riktigt hur det var. Men
det där var väl mest något lokalt. Vi jobbar mot
Europa med att dra igång Aptitum, det handlar
om måltidshistoria. Vi vill bli ett centrum för
europeisk måltidsautenticitet.
Granqvist har länge arbetat för ett måltidsmuseum i Grythyttan, men han kallar det hellre
Aptitum. Han tänker sig att engagera Gastrono-

miska akademin, Lantbruksakademin med flera.
Han har också samarbete på gång med internationella företag i livsmedelsbranschen, till exempel
Absolut (ägs numera av Pernod) och bröderna
Barilla (som äger Wasabröd).
– Det är bra att jobba med de som har europeiska brands, men som också har starka varumärken i Sverige.139
Ett mått på hur bekant Bergslagssatsningen är
jämfört med Carl Jan Granqvist är att en sökning
på mediedatabasen Retriever gav 6  390 träffar på
Granqvist och 98 träffar på Bergslagssatsningen.140
Tema Trädgård
När Satsningen hade dragit igång Tema måltid
var det dags att även sätta Tema trädgård i rörelse.
Efter planering under våren 2009 inbjöds runt 20
personer till en septemberdag på Wij trädgårdar i
Ockelbo. Projektledningen skrev om evenemanget
i sin blogg, nu med inriktning mot trädgård, inte
måltid:141
Tema Trädgård inom satsningen föddes med tanken att det har funnits trädgårdar och parker i
bruksmiljöerna, därför är de en självklar del av
Bergslagens industrihistoria. Wij kan ses som en
utveckling av den traditionen.

Deltagarna fick under inspirationsdagen bland
annat lyssna till Johan Hellström, som berättade
om hur han förvandlat gotländska industriruiner
till lyxhotell. 142 De punkter som deltagarna,
enligt projektledningen, ville fortsätta samarbeta
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kring var: ”Ekonomi/resurser”; ”Nätverka”; samt
”Energifrågor”. Efter konferensen skickade projektledningen ut ett antal frågor till deltagarna
bland annat: ”Vad får ni lust av i ert engagemang i
trädgården/parken?”; ”Nämn några värdeord från
dina visioner?” och; ”Vilka samarbetsprojekt kan
du tänka dig inom nätverket?”
Bloggen meddelar också att projektledningen
tillsammans med Lars Krantz ”tog på sig att åka
runt i Bergslagens trädgård för att formulera den
röda tråden … Vi återkommer!”
Den soliga septemberdagen i Wij trädgårdar
förevigades av bröllopsfotografen Benny Ottosson
från Göteborg.
I februari året därpå, när snön låg meterdjup
och kylan höll landet i ett järngrepp, genomfördes
resan till Bergslagens trädgårdar. Turen gick från
Gävle över Falun och Grängesberg till Grythyttan och sedan åter till Ockelbo över Nora, Färna
och Fagersta. Bloggen sammanfattar intrycken
från resan:
Bergslagen äger en mångfald av trädgårdsupplevelser där kopplingen till mat & måltid är
tydlig: Kryddträdgårdar, äppelträd, åkrarna,
parkerna som ligger vid skogen där jakten pågår,
vattnet som varit så viktigt för järnbruken men
som också ger mat… Men även en och annan
blomma vid de stora bergsmansgårdarna och
herrgårdarna. Bergslagen är kontraster: lätt, ljus
dimma, andeväsen över åkrarna och skogarna
men även de mörka hålen i bergen, den stora

ytan under jorden som skapats av människors
kraft i århundraden… Den skiraste blomman
som vajar i vinden och den mörkaste täta trygga granskog… Bergslagen är som ett förspel som
långsamt spelas upp och om besökarna har förmågan att lyssna och ge området tid och uppmärksamhet bjuder vi på många och täta upplevelser. Bergslagen utmanar snarare än inspirerar.
Detta är den känsla vi arbetar med i temat Måltid & Trädgård! Och det känns riktigt bra! ;-)

Tema Trädgård fick dock en kort historia som eget
prioriterat område för Satsningen. I nästa inlägg,
daterat ”Mars 2010” utropades att nu hade de tu
blivit ett:
Bergslagens giftermål mellan Måltid & Trädgård. Japp, vi slår ihop Måltid med Trädgård!!
Detta är vårt Bergslagen! Naturens trädgård
som ger oss lycka men även nyttigheter!!

Bergslagssatsningens blogg fortsätter så med
ytterligare sju inlägg, det sjunde daterat april 2011.
Av det femte inlägget, daterat mars 2011, kan utläsas att projektledningen har det bekymmersamt i
kontakterna med regionens entreprenörer:
Hur göra när alla är för bizzy för möten??! Vi får
många mejl från er i nätverket, jättekul!! Alla
undrar hur det går!! Och vi måste tänka till på
hur vi kan hålla alla informerade utan att ha
dessa stormöten varje gång… En blogg som vi
mejlar ut till alla när det händer något… Kan
det vara något?? Vi måste prova!! Tanken är ock-

Projektet Bergslagssatsningen – Nya ledord och teman

så att vi ska hålla varandra informerade om varandra, inte bara en envägskommunikation mellan oss & er. Vi ska länka till er och andra spännande bloggar m m. Men det viktigaste är att vi
kan ha ett digitalt samtal utan möten! Skönt för
alla kalendrar&verksamheter ;-)

Intryck av isolering
Bergslagssatsningens projektbeskrivningar,
nyhetsbrev och bloggar ger intrycket av en ganska
isolerad operativ ledning som rör sig mellan herrgårdshotell och konferensanläggningar utan att
lyckas nå fram till sin utvalda primära målgrupp,
entreprenörerna. Visst kommer det ett antal personer, när Satsningen bjuder på mat och kända föreläsare, men sedan verkar det inte hända så mycket.
Som ett uttryck för isolering ter sig också det faktum att så gott som alla entreprenörer som Satsningen själv anlitar – exempelvis för marknads
föring, produktdesign, foto och styling – kommer
från andra delar av landet än Bergslagen.
Man behöver inte vara lokalpatriot för att tycka
att det vore rimligt att ett projekt som vill stimulera till regional utveckling och entreprenörskap
också anlitar regionens företagare, när det är möjligt. Ingenstans finns någon argumentation för att
regionens yrkeskvinnor och -män skulle vara mindre kvalificerade och dugliga än sina motsvarig
heter i Västergötland och Stockholm.
Kan det vara så att den operativa projektledningen, som själv är rekryterad från andra delar av
Sverige, inte har lyckats upparbeta företagskon-

takter i Bergslagen? Ett sätt hade annars v arit att
ta kontakt med exempelvis Företagarna som har
region- och lokalföreningar över hela landet. Man
hade också kunnat söka kontakter via några av
alla de företagsnätverk som redan var etablerade
i regionen, många med anknytning till besöksnäringen (exempelvis VisitBergslagen, Älgmark,
Embla, Kvinntätt, Svartådalen).143 I stället hade
flera av dessa nätverk svårt att hålla igång sitt
arbete i skuggan av Bergslagssatsningen. Så andas
exempelvis slutrapporten från VisitBergslagen viss
bitterhet över att nätverket fått avslag på samtliga
ansökningar från och med 2008, och att nätverket
dessutom uppmanats att ändra sitt namn.144
Indirekt kan en viss besvikelse över Satsningens prioriteringar utläsas även bland de Bergslagshistoriska centrumen. Detta bemöts i projektplanen med att:
Bergslagssatsningen kan naturligtvis inte
hjälpa enskilda centrum med ekonomiska
tillskott. Vad Bergslagssatsningen kan göra
är att medverka till förbättrad tillgänglighet, kompetensutveckling och samverka
med befintliga och nya partners som möjliggör paketeringen av produkter i syfte att
nå o lika målgrupper. Sådana insatser skall i
sin tur generera förbättrade förutsättningar
för att nå större besöksvolymer och därmed
mer intäkter, som i sin tur lägger grunden för
ökad tillväxt och lönsamhet i företagen.145
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Yttrandet bör läsas i ljuset av de synpunkter som
framfördes i samband med utvärderingen av projektets första etapp. I den poängterar utvärderarna
att projektet bör ta vara på de utvecklingsfrågor
som centrumen brottas med. I olika sammanhang
har projektledningen framhållit att Satsningen
inte är något ”rättviseprojekt”, men detta borde
inte vara samma sak som att bara lägga resurser på
de redan aktiva, anser en av de intervjuade.146
Påtaglig är också frånvaron av industrihistoriska och museiologiska perspektiv i de insatser
som genomförts. Kanske fångar ett blogginlägg,
daterat den 18 oktober 2010, om en bok som planeras tillsammans med en reklambyrå, något av projektledningens hållning. Syftet med boken sägs
vara att den ”beskriver vår gemensamma nämnare,
Bergslagen made Sweden, med utgångspunkt från
Måltid & Trädgårdar”. Den bestämningen ter
sig lätt förbryllande för att komma från ett projekt initierat av Riksantikvarieämbetet och regionens länsstyrelser. En sökning på RAÄ:s hemsida
ger bara två träffar på ordet ”Bergslagssatsningen”,
vilket antyder att ämbetet inte heller engagerat sig
särskilt mycket i hur Bergslagssatsningen utvecklades i praktiken. Den ena träffen gäller ämbetets
höstkonferens 2013, där en av deltagarna är engagerad i Satsningen, och den andra finns i RAÄ:s
pressmeddelande från januari 2014, att regeringen
beslutat satsa drygt fyra miljoner kronor på ”gruvturismen”. I samma notis på hemsidan säger sig
ämbetet ha varit ”drivande i utvecklingen av den
så kallade Bergslagssatsningen”.147

När Bergslagssatsningen sommaren 2008
inledde sin andra etapp var redan regeringens
storsatsning Matlandet Sverige i full gång, med
mycket aktiviteter över hela landet. Detta är dock
inget som märks i dokumenten från Bergslagssatsningen. Projektledningen agerar som om den vore
först på plan, denna hållning och självbild visar sig
bland annat i formuleringar ur projektplanen för
etapp tre (2011–2013):
Inledningsvis i etapp 2 befann sig de bergslagshistoriska centrumen på många olika utvecklingsnivåer. De allra flesta var mer eller mindre bevarade byggnader/kulturmiljöer, varken
mer eller mindre. För att på lång sikt ha ett attraktivt besöksmål behövs turistiska kvalitativa
produkter och tjänster som passar en marknad
och som kan ge besökarna en autentisk och äkta
upplevelse.148

Vid denna tid hade Ekomuseum Bergslagen med
sina runt 50 besöksmål drivits sedan 1987, Husbyringen sedan 1970 och Järnriket sedan 1988.
Okunskapen om och/eller likgiltigheten inför
tidigare och samtidiga insatser inom de områden
där Satsningen själv vill ta plats märks både
gentemot aktörer inom Bergslagsregionen och på
nationell nivå.149 Satsningen förefaller planera sina
aktiviteter utifrån en föreställd nollpunkt. Sam
tidigt kombineras denna strategi med olika försök
att ta över eller inlemma redan pågående verksamhet, som i exemplet Måltidsriket ovan. Mer framgångsrikt, åtminstone initialt, var Satsningens när-
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mande till entreprenören Pelle Agorelius. Hans idé
att marknadsföra lokalproducerade livsmedelsprodukter genom en tävling med olika former av certifiering fungerar även som ett slags nätverk för
matentreprenörer. Han drev redan sitt företag och
sitt varumärke Husmansbord, när Satsningen gick in
och bekostade en egen variant: Husmansbord Bergs
lagen. Med Satsningens resurser ordnades 2010 och
2011 en speciell certifiering markerad Husmansbord
Bergslagen. Logotypen finns kvar som ett minne.
Även hanteringen av trädgårdstemat ger intryck
av isolering. Att Riksförbundet Svensk trädgård
har över 30 000 medlemmar, Sällskapet Trädgårdsamatörerna har runt 10 000 medlemmar
och Svenska naturskyddsföreningen nära 200 000
medlemmar, samt att det redan pågick ett stort
antal projekt med inriktning Natur och t rädgård,
när Satsningen valde teman tycks inte ha uppmärksammats av projektledningen. Självklart var
och är Lars Krantz en betydande entreprenör och
välkänd trädgårdsprofil i Sverige, men det finns
rätt många fler. Även i Bergslagen. Intressanta
inspel för ett trädgårdstema hade kunnat vara att
anlita Disponentparkens Agneta Frejd och be
henne berätta hur hon fick sådan fart på parken
kring den gamla disponentbostaden i Grängesberg att den numera besöks av runt 35 000 personer per år. Nyskapande tankar för trädgårdsbruk
kunde också presenteras av Joel Holmdahl i Rikkenstorp. Han arbetar med permakultur och driver tillsammans med sina föräldrar trädgård, jordbruk, föreläsningsverksamhet och mycket annat

på den gamla finngård som hans föräldrar återuppväckte på 1970-talet.150
Exempel på flera initiativ i anslutning till trädgård och Bergslagen är projektet Syrener i ruiner,
som bland annat behandlar rester av torpträdgårdar i Bergslagen151 och projektet Trädgårdsturism
i Dalarna, som bland annat inventerade nära 30
trädgårdar i länet samt initierade och startade
nätverket Blåklockan för länets aktiva och möjliga besöksträdgårdar.152 Även i norra Västmanland hade en grupp starkt trädgårdsintresserade
initierat ett nätverk, Trädgårdslyftet, som så småningom bytte namn till Spira Bergslagen.153 Inget
av de här nämnda initiativen syns i Satsningens
dokumentation av insatser inom området trädgård.
När Bergslagssatsningen startade sin blogg
förefaller det ha varit med tanken att den skulle
fungera som en digital mötesplats för deltagarna
i de två nätverken Måltid respektive Trädgård
sedermera sammanslaget till Måltid & Trädgård.
Tilltalet i inläggen – tillsammans med det faktum
att kommentarsfältet konsekvent är tomt – ger ett
konstruerat intryck. Fairclough beskriver fenomenet som simulering och åsyftar därmed en a vsiktlig
inympning av en specifik diskursiv praktik i nya
(främmande) sammanhang. Han framhåller också
att exempelvis en konversationalisering av institutionell diskurs påverkar det sociala sammanhanget
och relationen mellan de aktörer som verkar inom
detta sammanhang.
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However, the engineering of social identity
may have unforeseen pathological consequences; the widespread simulation of conversation
and its cultural values may lead to a crisis of
sincerity and a crisis of credibility and a general cynicism, where people come to be unsure
about what is genuine and what is synthetic.154
Bloggandet och dess intimiserande ton framstår
här som en skendialog med frånvarande entreprenörer. Kanske är det i själva verket Bergslagssatsningens finansiärer som adresseras i bloggen, med
det underliggande budskapet: Se här, det händer
faktiskt saker!
I rättvisans namn ska dock nämnas att Bergs
lagssatsningen är långt ifrån ensam om att brottas
med problem när det gäller att sätta igång och driva projekt för och med entreprenörer/småföretagare. I en studie från Jordbruksverket framhålls att
det finns en utbredd projekttrötthet bland landets
entreprenörer:
Traditionellt drivs ofta utvecklingsprojekt
av offentlig sektor eller stora organisationer.
Sammantaget så är det och har varit många
anställda som kartlägger och utvecklar entreprenörerna. En återkommande synpunkt från
entreprenörerna är att de inte längre vill ”försörja” andra utan ta ansvaret på egen hand.
Det finns exempel där entreprenörerna nu
säger nej till traditionella projekt. /…/
Det finns en tydlig tendens till att allt fler entreprenörer reagerar mot att större delen av projekt-

medlen används för lokaler och löner för projekt
ledningen, samtidigt som entreprenörerna förväntas vara glada över att få delta i gratis kurser.
Det finns också reaktioner mot att projektägare
tar en betydande del av anslaget till interna kostnader. En vanlig kommentar är att det finns en
förtroendebrist mellan projektägare och dem som
projektet riktar sig till. Flera rapporter framhåller
att det varit dåligt med förankringsarbetet mellan projektägaren och de entreprenörer som projektet ska utveckla. Projekten kommer från ovan
och man utgår inte från entreprenörernas behov.
Samma sak görs om gång på gång. Hjulet uppfinns om och om. Entreprenörerna får ta del av
kompetensutveckling utan att projektets ledning
lyssnat på vad de vill och behöver. /…/ Ofta verkar det som om det glöms bort att de entreprenörer man vill nå redan har en gedigen kompetens
och många erfarenheter av en lång tids verksamhet. De har mycket att lära andra, och en betoning på dialog och utbyte av kunskaper och erfarenheter är fruktbart, i stället för den enkelriktade kommunikation begrepp som överföring och
utveckling antyder.155

Jordbruksverkets studie gäller projekt inom programmet Matlandet Sverige, men mycket talar för
att förhållandena är likartade inom många näringsgrenar. Som framgår ovan framstår även Bergslagssatsningens projektledning som obenägen att tänka
vidare utifrån och i samverkan med de entreprenörer i regionen, som redan verkat länge inom de
områden som Satsningen vill stimulera.
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D

etta avsnitt behandlar Bergslagssatsningens kompetensutvecklingsområde kommuni
kation, framför allt utåtriktad kommunikation.156
Dessutom redovisas en pilotstudie av marknadsföringsmaterial från regionens turistbyråer strax
innan Satsningen drogs igång.
En kärnfråga är hur Bergslagens tänkta besökare adresseras: Detta eftersom tilltal bygger förväntningar och föreställningar – inte bara om
innehållet i det budskap som förmedlas utan dessutom om avsändaren och om budskapets förmodade mottagare.
Det finns ingen motsättning mellan människors önskan att öka sina insikter om medeltidens
järnframställning och att äta en god middag i trivsam miljö. Ändå förefaller dessa intressen vara
svårförenliga i producentledet. Kanske hänger det
ihop med en kvardröjande föreställning om vem
turisten är. Den amerikanske historikern Daniel
Boorstin analyserar i en berömd studie från början
av 1960-talet skillnaden mellan en resenär och en
turist. Enligt Boorstin finns det inte längre några
riktiga resenärer. De försvann åren närmast efter
andra världskriget.

The traveler, then, was working at something;
the tourist was a pleasureseeker. The t raveler
was active; he went strenuously in search of
people, of adventure, of experience. The tourist is passive; he expects interesting things to
happen to him. He goes ’sightseeing’ (a word by
the way, which came in at about the same time,
with its first use recorded in 1847). He expects
everything to be done to him and for him. Thus
foreign t ravel ceased to be an activity – an experience, an undertaking – and became instead a
commodity.157

Resande som handelsvara … Ett halvsekel har
gått sedan Boorstin osade svavel över den nya
tidens nöjesresenärer, och turism är sedan länge
ett forskningsområde vid svenska lärosäten. Ändå
tycks motsättningen dröja sig kvar, liksom Boorstins idé om den enfaldiga turisten. Eller så handlar det bara om att skapa affärsmöjligheter på
effektivast möjliga sätt. Och visst är det begripligt, att en samlad busslast plånböcker kan te sig
mer tilltalande än utsikten att en ensam äventyrare eventuellt ska hitta fram till ens avlägset liggande om än högintressanta mumblingshammare.
Hur som helst så har Bergslagssatsningen utveck-
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lats till att i första hand inrikta sig på det som är
vackert eller välsmakande, gärna både och. Men
frågan blir då vad som i så fall skiljer denna satsning från andra initiativ, exempelvis från turistbyråerna i regionen? För att få en uppfattning om
läget innan Satsningen, genomförde jag en (översiktlig) studie av Bergslagens turistbyråers marknadsföring inför sommarsäsongen 2008.

Bergslagen före Bergslagssatsningen
En tanke med marknadsföringsstudien var att få
en uppfattning om hur regionens besöksnäring i
tidigare skede hade förhållit sig till de områden
som Satsningen fokuserade initialt (bergsmanslandskapet, bruksmiljöerna, industrimiljöerna,
skogen samt transportleder och knutpunkter) samt
vilket utrymme de utvalda blivande Bergslagshistoriska centrum då hade i marknadsföringen.
Material för studien är de trycksaker som tillhandahölls av turistbyråerna inför sommarsäsongen
2008. Insamlingen genomfördes genom personlig
kontakt med samtliga turistbyråer i regionen, som
ombads att skicka sitt marknadsföringsmaterial
inför sommaren. Det blev en diger samling.
Redan beteckningen Bergslagen visade sig i
detta sammanhang vara en smula förvirrande,
eftersom fyra kommuner – Lindesberg, Nora,
Hällefors och Ljusnarsberg – äger webbdomänen
Bergslagen och sedan många år marknadsför sig
gemensamt under detta namn inom organisationen
Tursam.158 Det är detta ”Bergslagen” som exempelvis möter den turist som anländer via Arlanda.

Nedan sammanfattas studien av turistbyråernas
marknadsföringsmaterial. Det visade sig att varken de tilltänkta Bergslagshistoriska centrumen
eller regionens industriella kulturarv var särskilt
framträdande eller synliga i materialet.
Roliga Bergslagen (Örebro)
År 2008 välkomnade Tursams fyra kommuner sina
besökare under rubriken ”Bergslagen – en rolig
historia”. Texten i den magasinliknande trycksaken
på 45 sidor är på fyra språk (förutom svenska på
norska, tyska och engelska) och berättar tillsammans med bilderna om barnvänliga semestermål
för den natur- och friluftsinriktade familjen. På
förstasidan plockar en liten blond flicka blåbär tillsammans med sin lika långhåriga (men något mörkare) mor. Nedanför blåbärsstället blänker sjön och
på andra sidan viken skymtar en röd liten stuga
med vita knutar. Naturen är den främsta attraktionen, följd av restauranger, caféer och så lite kultur.
Och shopping förstås. M
 ellan foton av porlande
vatten, älgar och guckuskor nämns Dalai Lama
(stupan i Fellingsbro) men inte ett ord om Pershyttan eller Stripa eller om det industriella kulturarvet över huvud taget. I Noramagasinet – också det
påkostat – får dock Pershyttan och museijärnvägen
varsitt uppslag under rubrikerna ”I bergsmännens
spännande rike” och ”Eld, kol och ångloksmagi”.
Naturliga Bergslagen (Värmland)
Inte heller i Värmlands bergslag gjorde man inför
säsongen 2008 någon stor affär av industriarvet.
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Den behändiga fickbroschyren från t uristbyrån
i Filipstad lägger dock fyra och en halv rad på
Långban: ”Välbevarad industrimiljö med gruvfält, hytta och mineralutställning. Världens märkligaste mineralfyndort med nära 300 olika mineral (70 unika enbart för Långban). Födelseort för
John och Nils Ericsson, utställningar, närliggande
gästgiveri. Naturreservatet (Tibergs udde) med
bl.a. vackra orkidéer i maj”. Ännu mindre uppmärksamhet fick Degerfors kulturarv. I magasinet
Alfred Nobels Karlskoga. Degerfors – mer än stål
och fotboll, producerat av Destination Karlskoga
Degerfors, framhålls i stället natur och äventyr
samt traktens matställen och kaféer.
Soliga Bergslagen (Dalarna)
Bläddrar man i publikationen ”Visit Ludvika
Smedjebacken” ter sig både innehåll och form
bekant. Blonda barn, blånande horisonter, badstränder, lite teater, en smula musik och så mat
& kaffe. Sammanlagt drygt tre sidor (av det
80-sidiga magasinet) har industrihistorisk anknytning: Sommaren bjuder på nordiskt mästerskap i
smide och så ska gruvmuseet i Grängesberg öppnas igen. Magasinet flaggar också för Ekomuseum
Bergslagens 50 besöksmål. Även världsarvet Falun
ter sig mest som en badort på framsidan till ortens
turistbroschyr, medan Avestas turistmagasin för år
2008 visar ett dramatiskt färgsatt foto av en glassko, designad av Kjell Engman. Så när som på
några sidor är det samma tema i dessa trycksaker:
barn, vatten, golf, mat, kaffe, shopping …

Ursprungliga Bergslagen (Västmanland)
Sala och Fagersta i Västmanländska Bergslagen
ter sig båda som pittoreska småstadsidyller, och
även här plaskar de blonda småbarnen (när de inte
slickar glass). Norberg avviker, vilket kan bero på
att orten – som nämnts – hade varit involverad
i ett antal industrihistoriska projekt. Här lockas
turisterna med en vy från Klackbergs gruvfält och
många andra industrihistoriska besöksmål i ”kulturkommunen i Bergslagen”. Visserligen hade det
2008 gått några år sedan EU-projekten Framtidshyttan och Upplevelselinje Bergslagen, men det
kulturella självförtroendet förefaller sitta i, för det
var ju här ”… som det svenska välståndets vagga
stod. I över 700 år bröts det malm, vattenhjulen
snurrade och järnet flöt glödande och hett.”
Gästfria Bergslagen (Gästrikland)
Gästrikland kom in sent i Satsningen men hade
liksom de andra satsat på turism också inför sommaren 2008. Två trycksaker – den ena från länets
turistbyråer och den andra från länsmuseet – förefaller utgöra resultat av en och samma idé, en lexikal tolkning av ledet ”gäst” i ordet Gästrikland,
som av språkvetare anses syfta på en tidig beteckning – geest – för höglänt och torr terräng.159 På
omslaget till den ena broschyren håller en liten
flicka fram en tårta mot länets tilltänkta gäster,
och på den andra lockar en något äldre men lika
leende flicka med ett tråg stekta revbensspjäll.
Den sistnämnda är klädd i linnetyg och även trätråget signalerar historiskt evenemang/besöksmål,
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och trycksaken utgör mycket riktigt länsmuseets
besökskarta över Järnriket. I besökskartan för
Järnriket presenteras 22 platser med kort och saklig information. Turistmagasinet (på drygt 30
sidor) förefaller liksom regionens övriga likartade
magasin vända sig till i första hand barnfamiljer
och framhåller bad, natur och shopping som
Gästriklands främsta attraktioner.
Som framgår av denna översiktliga studie av
regionens marknadsföring utgjorde Bergslagens
industriella kulturarv inget prioriterat tema i
turistbroschyrerna. Därför framstår det som både
befogat och rimligt att försöka samordna och lyfta
fram regionens historia. Detta särskilt med tanke
på att aktiviteter med inriktning på industrihistoria sedan länge var i gång på flera håll i regionen,
och att dessa verksamheter kunde behöva både nya
tankar och mer resurser.
Men hur skulle då industriarvet kommuniceras utåt? Avsändarens utgångspunkter, förkunskap
och målsättning visar sig ge ganska så olika resultat, vilket belyses nedan.

Tre perspektiv på industriarv
1986 hälsade landsantikvarie Erik Hofrén välkommen till invigningen av Ekomuseum Bergslagen,
ett initiativ som landsantikvarien trodde skulle
kunna ”bli av betydande vikt för skolan som läromedel i kulturkunskap, för folkbildningen som
fördjupad kunskap, för hembygdsrörelsen som ett

vidgat omvärldsseende, för turismen som ett stimulerande möte mellan brukare på heltid och
besökare på fritid”. Detta under förutsättning att
museet fick utvecklas ”fritt och okonventionellt
och med de lokala initiativen som grund”.160
Även ett kvartssekel senare välkomnas besökare
till Bergslagen. De tre textutdragen på nästa sida
som presenterar besöksmålet Bergslagen är samtliga publicerade 2010.
Texterna både ansluter till och skiljer sig från
varandra. De kan läsas och begrundas i ljuset av
Norman Faircloughs teorier om interdiskursivitet i
tider av förändring.
Den första texten är från Ekomuseum Bergs
lagens guidebok. Många år har gått sedan museet
invigdes, men fortfarande genomsyras både verksamheten och texten i guideboken av idéer om
gemenskap och delaktighet. Mycket handlar
om kunskaps- och erfarenhetsutbyte. De drygt
200 s idorna är späckade med information om 61
besöksmål, vart och ett med karta och länkar
för vidare läsning. Förutom platserna presenteras
också författare, konstnärer och andra kulturpersoner. Här finns också artiklar med rubriker som
”Slagg som byggnadsmaterial”, ”Järn & stål” och
”Från järnmalm till tackjärn”. Det är en text och
en bok som är väl integrerad i en historieskrivning
ens diskursordning. Inom denna ryms många olika
diskurser, den som här ligger närmast tillhands
skulle kunna kallas folkbildning.
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”Om järn och människor
I byn Gravendal kan du varje sommar se hur
tysksmidet vid räckhammaren gick till.
I Karmansbo Lancashiresmedja bjuds ett mäktigt
skådespel varje sommar när den sju ton tunga
mumblingshammaren driven av ett kraftfullt
vattenhjul bankar ut ett glödande järnämne som
sen valsas till stångjärn. En snarlik process kan du
snart följa i Trångfors smedja i Hallstahammar.
Kulturarvet förvaltas med stolthet.”161
”Skogens grönska möter malmens röda
ådra vid kanten av gruvans svarta mörker
Vi anlägger trädgårdar vars skörd blir till
vackra och njutningsfyllda måltider. De gamla
herrgårdarna har blivit gästgiverier och pen
sionat. De gamla vackra industribyggnaderna
har fått nya funktioner som besökscentrum och
ger rum för vackra utställningar. Vi tar tillvara det
som naturen gav oss. Förädlar det och förfinar.
Nu vill vi gärna dela med oss av det som givits
oss. Till Er. Välkommen till Bergslagen.”162
”Liket lever!
En vacker försommardag letade jag hotellrum
i Ludvika. Där finns tre stora hotell, så jag hade
inte brytt mig om att boka. Det borde jag ha
gjort. Det är inget särskilt som händer i staden,
sa receptionisten. Bara ABB som går bra och
fyller hotellen, när inte turisterna gör det. Gäster
anländer från Indien, Brasilien, Stockholm.
Till slut kom ändå ett återbud och jag fick
någonstans att sova. Dagen därpå åkte jag
vidare, mot Säfsen.”163

Den andra texten är ur en broschyr där Bergs
lagssatsningen marknadsför temat Måltid &
Trädgård. Påfallande här är att antalet ”kulturbesöksmål” inskränker sig till 12, det vill säga de
utpekade Bergslagshistoriska centrumen, exklusive de tre nätverken Ekomuseum Bergslagen,
Husbyringen och Järnriket. Här återkommer
vad Fairclough benämner conversationalization of
public discourse tillsammans med synthetic perso
nalization.164 Ett sådant tilltal (”Nu vill vi gärna
dela med oss … ”) kan å ena sidan innebära att
det offentliga samtalet görs mer tillgängligt, å
andra sidan kan det ses som att offentligheten lägger beslag på eller invaderar privatlivet. Text, bilder och formgivning ansluter tydligt till besöks
näringens diskursordning, mer specifikt turism.
Textutsnitt nummer tre är ett utdrag ur inledningskrönikan till marknadsföringsmagasinet
Urkraft, beställd av projektledningen från Offside
Press AB, som bland annat producerar tidskrifterna
Filter och Offside. Denna text för tankarna till stereotypen för det personligt hållna resereportaget.
Rubriken gör ingen hemlighet av de förväntningar
som Urkrafts utsände hade inför sin utflykt till
periferin. På sedvanligt vis skrivs ett oväntat problem in (hoppsan, det var fullt på hotellen, hur gör
man nu?), men det löser sig och expeditionen kan
fortsätta till Säfsnäs, nästan ända borta i Värmland.
I uppdraget till Offside Press AB ingick att
trycksaken skulle ge intryck av att vara en redaktionell produkt. Här har vi alltså att göra med en
text som – åtminstone vid första anblicken – hör
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hemma inom journalistikens diskursordning, då
närmast resereportaget.
De tre texterna liknar varandra till syftet: samtliga har författats för att öka intresset för Bergs
lagen. Men de skiljer sig avsevärt åt vad gäller
innehåll, form och tilltal.
Det handlar sålunda om tre texter, skrivna samtidigt, i samma syfte – nämligen att bygga intresse
för Bergslagen – och alla tre riktar sig till potentiella besökare. Men de uttrycker helt olika hållningar och bygger diametralt olika förväntningar.
Skillnaden i tilltal visar avsändarens bild av vem
den eftertraktade besökaren är. Uppenbart är att
Bergslagssatsningen inte har velat ansluta till de
folkbildningsideal som genomsyrar Ekomuseum
Bergslagens guideböcker. Bergslagssatsningens
broschyr inför sommarsäsongen 2010 talar i stället samma språk och har samma tilltal som de studerade trycksakerna från regionens turistbyråer.
Detta är inte förvånande med tanke på vad som
deklarerats från projektledningen, däremot kan
man begrunda behovet av ytterligare en typisk
turistbroschyr.
Om Bergslagssatsningens sommarbroschyr
och Ekomuseum Bergslagens guidebok kan sägas
representera olika hållning både till det som ska
presenteras (Bergslagen) och de som adresseras (de
njutningslystna respektive de vetgiriga), eller med
Boorstins uttryck turisten respektive resenären, så
har de ändå det gemensamt att båda trycksakerna
är vägvisare för tänkta besökare i regionen.
Den tredje trycksaken, Urkraft, är något annat.

Trycksak för 2,3 miljoner
I projektplanen för etapp två angavs kommuni
kation vara ett av tre fokusområden för kompetensutveckling (vid sidan av entreprenörskap och
mottagarservice som behandlas ovan). Projektledningen beskriver vad som avses på följande sätt:
Kommunikation handlar om att t ydliggöra
bilden av hur man på respektive centrum
ska förmedla sin lokala bergslagshistoria
samt sprida kunskap om bergslagscentrumen i stort. Att nå nya målgrupper är av stor
vikt inte minst sett till behovet av fler besökare och säsongsförlängning för att generera
ökade intäkter och förbättrad lönsamhet hos
företagen.165
Som exempel på ”genomförandeaktiviteter” inom
kommunikation anger projektplanen: ”Utveckling av skyltprogram för Bergslagen”; ”Utveckling
av informationspunkter”; ”Utveckling av utställningar”; samt ”Informationsmaterial, gemensam
trycksak, webb etc.”.
I de strategidokument som varje bergslagshistoriskt centrum utarbetade under Bergslagssatsningens första etapp, var det många som tryckte
på behovet av förbättrad information och marknadsföring. Centrumen önskade hjälp med allt
från vägvisning och information ute i miljöerna
till fungerande webbsidor. Ingen framförde önskemål om en trycksak liknande den som Bergslaget upphandlade under jul- och nyårshelgen
2009/2010. Hösten 2010 kom första numret av
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Urkraft, i Bergslagets nyhetsbrev presenterat som
”en helt ny typ av produkt, där Bergslagen skildras i reportageform och där journalisterna fått fria
händer”.166 De drygt 2,3 miljoner kronor som Satsningen lade ned på Urkraft, gör trycksaken till
den enskilt största utgiften under projekttiden.
Ett rimligt antagande är att det som blev
Urkraft ska räknas till det som i p
 rojektplanen
kallas ”informationsmaterial” eller möjligen
”gemensam trycksak”. Inbjudan att lämna in
anbud avseende ”Magasin Bergslagen” annonserades efter lucia 2009 och anbuden skulle vara hos
Bergslaget senast den 13 januari, en vecka efter
Trettondedag jul. I inbjudan klargjordes syftet
med magasinet: ”att långsiktigt bidra till att stärka
och utveckla många olika perspektiv på Bergs
lagen och att därmed attrahera potentiella besökare att upptäcka de kulturhistoriska miljöerna i
och kring de bergslagshistoriska centrumen”.167 Av
fyra inkomna anbud valde Bergslaget att anta det
från Göteborgsförlaget Offside Press AB.168 Offside
poängterade i sitt anbud att tidskriften Filter liksom de tilltänkt ansvariga för uppdraget vunnit
flera priser samt att ”Magasin Bergslagen” skulle
kunna få en utformning som mycket påminde om
Filter. I september 2010 distribuerades Urkraft
som en gratisbilaga till Filters prenumeranter
(13 000 adresser) samt till 30 platser i Bergslagen.
Medie- och affärstidningen Resumé uppmärksammade Filters bilaga och konstaterade att den
består av ”utförliga intervjuer med vanliga Bergs
lagenbor, i vanlig Filterstil”. Filters chefredaktör
Mattias Göransson fick frågan om det inte fanns

några problem med att reklamtidningen Urkraft
var så lik Filter. Det ansåg han inte och stack heller inte under stol med att förlaget gjorde detta för
pengarna: ”Jag ser ingen förtjänst i att vara en glorious loser. Jag är hellre en glorious winner”.169
Och visst, det är inte svårt att förstå att uppdraget från Bergslaget passade Offside Press AB.
Som Resumé påpekade så utgörs de flesta texterna
av personintervjuer, vilket kräver avsevärt mindre
research och lokalkännedom än artiklar som
exempelvis belyser platsrelaterade strukturer eller
teknik. I första numret av Urkraft utgörs 90 av 107
redaktionella sidor av personintervjuer och i det
andra numret är 80 av 107 sidor personorienterade
artiklar. Sammanlagt 35 personintervjuer (inklusive några fall där ett par står i fokus) presenteras
på i genomsnitt fem sidor vardera.170 Med en sidkostnad på 6 500 kronor171 blir det en genomsnittlig intäkt till Offside Press AB på 32 500 kronor
per personintervju. Till det kommer att uppdragsgivaren Bergslagssatsningen står för resor och logi,
samt givetvis tryckning, distribution med mera.
Vad var det då för publikation Bergslagssatsningen fick för pengarna, och hur ansluter de b
 ägge
utgåvorna av Urkraft till projektledningens presentation av fokusområdet kommunikation? Efter läsning av samtliga intervjuer är intrycket att artiklarna försvarar något mot ett föreställt ointresse
eller motstånd. Ungefär som om författarna förutsatte att den som får Urkraft i sin hand ska tycka
att Bergslagen är trist och fult eller likgiltigt och att
detta måste motbevisas. Med rubriken ”Liket lever”
på sin inledande krönika anslog redaktören tonen,
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en formulering som kanske säger mer om redaktörens bild av Bergslagen än om regionen.
Påfallande många av de figurer som möter läsaren av Urkraft presenteras som eldsjälar eller hjältar, eller både och. Först ut är Håkan Blomberg,
fotograferad i bredbent pose och med svarta solglasögon. ”Vi räddade Gyttorp – och mer än så”
deklarerar han i rubriken, men ingenstans står att
mannen på bilden är intresseföreningen Bergslagets ordförande, därmed skribentens uppdrags
givare. Efter Blomberg följer Malena Ernman,
som kände sig udda i Sandviken; Lotta Gröning
som manar till kamp; Lars Krantz som tappade
lusten i tevesofforna; Lotten Sunna som brinner
för sitt behandlingshem; Åsa Silfverin som brinner för Smedjebacken; Anders Olsson som drabbades av arbetarteater; Anders Källgren som är besatt
av böcker; Julia Kalthoff som fascineras av yxor. Så
fortsätter det med den ena eldsjälen/hjälten/revanschisten efter den andra. Alla kämpar de på mot
alla odds, mot mäktiga motståndare, mot ledan …
ja, mot allt som fungerar i det Resumé kallar ”Filterstil” (se ovan). Samtliga har någon sorts relation
till Bergslagen: född där, bor där, verkar där, ditflyttad eller återflyttad, och det genomgående budskapet är: Bergslagen är inte så illa som det verkar.
Ett längre reportage finns i varje utgåva. I
Urkraft nummer 1 handlar det långa reportaget
(drygt 20 sidor) om 2010 års järnframställningsförsök vid Nya Lapphyttan. Resten av de få artiklar som inte är personorienterade intervjuer är ett
uppslag om lingonparfym från Sandviken;172 två

sidor med sju notiser om platser som marknadsförs
med argumentet att de inte är industriminnen;
och så ett reportage på drygt tre sidor om turistanläggningen Säfsen utanför Ludvika. Artikeln
är en succéhistoria om ett länge kritiserat förlustprojekt, initierat av socialdemokraterna i spåren av
1970-talets industrinedläggelser och därefter drivet av Metall. Det var förlustår efter förlustår, tills
dåvarande vd:n i slutet av 1990-talet fick i uppdrag
att tillsammans med en konsult utreda anläggningens framtid. Därefter lade de två ett bud och
köpte hela anläggningen av Metall (köpesumman
anges inte i artikeln). Säfsens inriktning är
numera imagineering, som enligt artikeln innebär
att ”man designar destinationer och upplevelser
och säljer genom att skapa bilder, fantasier”. Nu
omsätter anläggningen 67 miljoner och går med
10 miljoner i vinst varje år, berättar vd Christer
Rosén som poserar för fotografen vid en stor plast
älg iklädd blå kostym.
Den andra utgåvan av Urkraft är upplagd som
den första med ytterligare 18 personer som får
demonstrera att man kan vara framgångsrik, entusiastisk, ambitiös och/eller begåvad och samtidigt komma från eller verka i Bergslagen. Även här
finns två sidor med sju notiser om platser, nu med
anknytning till andlighet. Även det långa reportaget i Urkraft 2 (17 sidor) är personbaserat och
handlar om Cato Aspmo, frilansakrobat med rötterna i Storfors. Ett kortare reportage handlar om
Baggbodykarna utanför Borlänge som just då var
i färd med att lansera Tuna Hästbergs gruva som
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Äventyrsgruvan. Artikeln berättar att gruvdykning endast arrangeras på fyra ställen i världen,
varav Tuna Hästberg och Sala silvergruva är två.
Långt ner i den vattenfyllda gruvan kan dykarna
simma omkring i miljöer som ser ut ”som om arbetarna bara rest sig och gått på lunch”. På ytterligare
några sidor presenteras ständigt kämpande Opera
på Skäret norr om Kopparberg, fem notiser om
trädgårdar/parker/växtbutiker, och sju notiser om
sprit, vin, öl och läsk producerad i Bergslagen.
Om och i så fall hur dessa kundtidningar bidragit till att långsiktigt ”attrahera potentiella besökare att upptäcka de kulturhistoriska miljöerna
i och kring de bergslagshistoriska centrumen”,
som det hette i inbjudan till anbud, är inte gott
att veta. Men läsningen väcker en del reflektioner
och frågetecken. Det underförstådda antagandet
att människor – efter att ha läst en artikel om en
viss person som med stort besvär försöker dra sig
fram som fastighetsmäklare på en ort där husen är
extremt svårsålda – ska få lust att semestra, eller
åtminstone besöka, just dessa trakter, ter sig förbryllande. Inte av något av de dokument som den
här undersökningen bygger på framgår heller hur
resonemangen gått inför beslutet att lägga ungefär
en tiondel av Bergslagssatsningens sammanlagda
projektmedel på Urkraft. Som illa a npassad till
verkligheten inom mediebranschen ter sig projektledningens vision att kundtidningen efter projekttiden ”… ska ha etablerats med strategiska partners som intressenter”.173 Abstraktionsnivån gör
det svårt att veta exakt vad som avses med formu-

leringen, men dess placering i listan över indikatorer på projektets långsiktiga resultat och effekter
ger skäl att anta att tanken var att tidningen skulle
kunna bli ekonomiskt självbärande. Var och en
som har någon kunskap om den svenska medie
marknaden inser att det inte finns grund för en
sådan förhoppning.
Offside Press AB:s perspektiv och upplägg
är, som konstaterats, däremot inte svårt att förstå. Det handlar om goda inkomster för en ganska enkelt åstadkommen publikation enligt givet
format. Chefredaktörskapet är utlagt på en frilansmedarbetare och ansvarig utgivare är Bergslagets verksamhetsledare, vilket innebär att Filters redaktionsledning inte står för produkten. I
själva trycksakerna nämns över huvud taget inte
Filter, däremot var tidskriftens goda renommé ett
tungt argument både under upphandlingen och
i Bergslagssatsningens egen marknadsföring av
magasinen.174 Att formgivning och layout är nära
nog identisk med den för Filter, behöver inte vara
till någon nackdel för Offside Press AB. Tvärtom
kan gratistidningarna som delades ut runt om i
Bergslagen ha inneburit en stark kampanj för förlagets utgivningar, utan att en krona har behövt
offras. I stället har förlaget fått bra betalt. I ett
diskursanalytiskt ljus framstår de två reklamtidningarna och marknadsföringen av dem som ännu
ett exempel på simulering: en text som låtsas vara
något annat (reportagetidskrift) än vad den är
(kundtidning).175
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Digital närvaro – och frånvaro
Inom både offentlighet och privat näringsliv växer
sedan länge insikten om att sociala medier och väl
fungerande hemsidor kan vara kraftfulla verktyg
för information och marknadsföring. Bergslagssatsningen aviserade från start utvecklingen av en
webbaserad gemensam kontaktyta.176 Flera av centrumen har också i sina strategidokument uttalat
att de önskar stöd av Satsningen för att utveckla
hemsidor och annan webbnärvaro.
Den digitala synlighet som kan vara till stort
gagn för en verksamhet kan emellertid också vändas i sin motsats. En översiktlig kontroll av webb
läget bland de tio fortsatt prioriterade Bergslags
historiska centrumen i september 2013 gav intrycket
att insatserna dittills inte varit tillräckliga.177 Detta
var vad som mötte nätbesökaren förhösten 2013:
Husbyringens hemsida öppnar med betande får
mot insjö, skog och blånande berg. På bloggen
filosoferar ordföranden inför den stundande våren
och sommaren 2012(!). Läget är likartat i Degerfors, där hemsidan hösten 2013 berättar att under
2012 ska museet bjuda på både fotbollshistoria och
en stor portion nostalgi.
Bergslagshistoriska centrumet Stripa har egen
hemsida, enligt satsningen utvecklad med stöd
därifrån. Under fliken ”Aktuellt” välkomnar hemsidan till Kulturarvsdagen 2012, som kommer att
ha temat Under ytan.
Konstrum Bergslagen presenterades som ett nätverk sommaren 2012, men är ett år senare fortfarande osynligt på webben (dock finns ett tryckt

vykort med nätverkets namn och logotyp, som
berättar om utställningar i Avesta, Smedjebacken
och Grängesberg sommaren 2013).
Ludvika kommun har bra information om
utställningen i Maskinhuset i Grängesberg. Ännu
finns tid att se utställningen meddelar hemsidan i
mitten av september (den stängde i augusti).
Pershyttan har ingen egen hemsida och länsmuseet i Örebro, på vars hemsida miljön presenteras,
har klokt nog avstått från tidsbunden information.
Lika försiktigt uttrycker sig Värmlands museum
om prioriterade Långban, som inte heller har
någon egen sida.
Järnriket Gästrikland har visserligen en egen
sida, men en statisk sådan. Besökaren får veta
mycket om vad som hänt men inget om vad som
händer eller förväntas inträffa. Den skulle kunna
vara densamma som för ett decennium sedan.
Beträffande Bergslagens medeltidsmuseum är förhållandet delvis motsatt de flesta övriga centrum.
Här ligger webben flera år före den sinnliga världen,
eftersom museet enbart existerar som webbadress,
hemsida, 3D-skiss och som förhoppningsfull vision
om ett nybygge 2015. Men kanske är aktualiteten
något av en chimär, för under ”Aktuellt” ligger i
september en nyhet från mitten av mars.
Exemplen säger något om hur det förhåller sig
med närvaron på webben. Frånvaron av aktivitet
blir uppenbar när den som skaffat hemsida, börjat blogga eller twittra tappar orken. Därmed förvandlar bristande uppdatering en potentiell tillgång till belastning.
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Förstudie om kommunikation
Tidigt under Bergslagssatsningens andra etapp
anlitades kommunikationsbyrån Skillnad AB för
att göra en förstudie om extern kommunikation,
detta inom det ramavtal Satsningen träffat.178 I sin
rapport ger konsulterna bland annat råd om hur
Satsningen bör hantera webbaserad kommunikation. De framhåller att en gemensam hemsida är
den viktigaste kontakten med omvärlden och til�lägger: ”Det kan inte nog betonas hur viktigt det
är att sidan hålls aktuell och uppdaterad. Felaktiga
och föråldrade uppgifter är dålig reklam för Bergs
lagen.”179 Våren 2014, när Bergslagssatsningen varit
igång nästan sju år, fanns ännu inte någon gemensam webbplats för regionen. I sin inbjudan till
workshop nummer 19 i maj detta år, hade projektledningen satt upp frågan på agendan: ”Lärdomar
och tankar kring appar och digitala verktyg till
BHC fortsätter vi med som en stående punkt vid
de resterande workshoparna i Bergslagssatsningen.
Vi lär oss tillsammans och kan förhoppningsvis
under 2016 hitta ett digitalt Bergslagen”.180
Men de digitala verktygen finns redan och har
varit i bruk ganska så länge, även i Bergslagen.
Flera av de från och med Satsningens etapp 3 icke
prioriterade centrumen är sedan länge mycket
aktiva på webben. Det gäller framför allt Eko
museum Bergslagen som kombinerar sin hemsida
och sitt digitala nyhetsbrev med en flitigt använd
och kommenterad blogg och Facebook. På hem
sidan finns också en länk till Järnrutten, en digital
resguide över området från Ockelbo i nordväst till

Fredriksberg i väster, alltså den region som Järn
riket, Husbyringen och Ekomuseum Bergslagen
tillsammans täcker. Denna resguide initierades 2008
av Ekomuseum Bergslagen och utvecklades delvis i
samarbete med de två andra museinätverken.
Samarbetsproblem
Järnrutten är dock inte enbart en digital resguide;
den utgör också den skärningspunkt där kommunikationen mellan Bergslagssatsningen och Ekomuseum Bergslagen bröt samman. På Ekomuseets
blogg berättade dåvarande verksamhetschefen
Christina Lindeqvist i november 2010 att hon
hade haft besök av Bergslagssatsningen, som ville
diskutera Järnrutten. Kring jul samma år var det
definitivt slutdiskuterat. Från Ekomuseum Bergs
lagen uppfattades Satsningens propåer om den
digitala guiden som mer hotfulla än stödjande.
Christina Lindeqvist:
– Vi hade sedan ett tag en idé om Järnrutten
som en webbsida, och jag hade vidtalat en webbkonstruktör som jag jobbat med tidigare. Hon är
bra och kostar inte så mycket. Vi bad Bergslagssatsningen om stöd för utvecklingsarbetet men
fick nej. Vår webbdesigner dög inte, det skulle vara
en annan firma, och vår idé var inte heller bra.181
Ekomuseum Bergslagen ville dock ändå gå
vidare på sin linje och kunde klara finansieringen
av Järnrutten, delvis genom att Järnriket Gästrikland använde sin ”pott”, de 100 000 kronor som
Satsningen under några år avsatte till varje centrum. Våren 2009 lanserades den nya resguiden.
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– Då blev de intresserade, men för varje gång de
ringde från Falun så var det någon ändring de ville
göra. Plötsligt skulle besöksmålen betala för att få
vara med i guiden, och sedan skulle den inte heta
Järnrutten längre. Sedan skulle allt rivas upp och
designas av en annan byrå.
Efter novemberbesöket 2010, som nämns ovan,
kände sig Christina Lindeqvist överkörd.
– De bollade siffror om hur mycket besöks
målen skulle betala för att få finnas med. Det
ansågs att en sådan webbplats skulle kunna generera rätt stora pengar, så affärsutvecklaren föreslog
att han kunde ta över sidan och göra ett företag av
den. Jag vet inte om det var allvar eller skämt.
– Klart att jag också såg den möjligheten, men
det passar inte Ekomuseum som bygger på ideella
krafter. Att de plötsligt skulle börja tänka som
entreprenörer, det vore ju jättekonstigt. De håller
på för att det är roligt. Järnrutten är och ska förbli
en enkel gratistjänst, men en tjänst som fungerar.
Efter att ha rådgjort med Ingvar Henriksson,
styrelseordförande i Stiftelsen Ekomuseum Bergs
lagen, gav Christina Lindeqvist beskedet att Ekomuseum inte hade för avsikt att överlåta Järnrutten till Bergslagssatsningen. Därefter lade sig
tystnaden.
– Det blev inte någon öppen konfrontation. Jag
har svårt för sådant. Men jag vet att efter det att
jag, per mail tror jag, satte ned foten så k allade
projektledningen in min ordförande för att få
honom att ta itu med mig. Men vi var ju överens.

”Hade kunnat bli hur bra som helst”
Ingvar Henriksson bekräftar att Christina Linde
qvist hade hans fulla stöd under turerna kring
Järnrutten.
– Självklart borde Satsningen ha gått in och
hjälpt till att utveckla Järnrutten i stället för att
starta en helt egen variant. Den där som de har
hittat på, kräver en massa arbete hela tiden, och vi
har ju haft Järnrutten i full igång sedan sommaren
2009. Men de ville ta över den, lägga ned och göra
en egen i stället.182
– Jodå, jag blev kallad till möte med projektledningen, och de meddelade att det inte gick att
samarbeta med Christina. De hade väl en förhoppning att jag skulle falla till föga, men jag höll
Christina om ryggen. Självklart.
Ingvar Henriksson tycker att Bergslagssatsningen var en bra idé. Detta med samverkan över
gränserna, hade kunnat bli hur bra som helst.
– Tänk om de exempelvis hade samverkat med
Ekomuseum Bergslagen, som redan hade lång
erfarenhet, uppbyggda strukturer och ett brett
kontaktnät i regionen. Tänk om de resurser som
Bergslagssatsningen fått hade lagts på att utveckla
och bygga ut de nätverk som redan var igång.
Henriksson är övertygad om att det finns
mycket kunskap i regionen som hade kunnat tillvaratas betydligt bättre än vad som har skett.
– Nu rekryterade de ju alla utifrån, experter
som åkt runt och hållit varandra om ryggen. Och
inte känner de regionen. Väldigt konstigt om det
inte skulle ha gått att hitta folk i Bergslagen i stäl-
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let. Alla dessa konsulter, jag skulle bra gärna vilja
veta hur mycket det kostat att anlita och anställa
alla konsulter.
Samtidigt ville Henriksson göra klart han inte
tror att alla är missnöjda med Satsningen.
– Säkert är de väldigt nöjda på vissa av orterna,
och tycker att det har varit bra. Det gäller de som
varit positiva till det som projektledningen kommit med.
Apropå Urkraft tyckte Henriksson att denna
publikation kan ställas mot museets nya guidebok som gavs ut i en tredje upplaga inför sommar
säsongen 2014.
– Jag vill minnas att vår bok kostade mindre än
100  000 kronor … En annan sak som faktiskt irriterat mig länge är alla de där workshoparna med
fina middagar och övernattning. Jag var med på
ett par i början, och det var inte alls så att det bildades nya kluster eller så. Snarare var det kotterier
av folk som redan kände varandra väl. De kostar
för mycket och ger för lite.
Sommaren 2013 pensionerade sig Christina
Lindeqvist från tjänsten som verksamhetschef för
Ekomuseum Bergslagen. Hon efterträddes av tidigare kulturchefen i Smedjebacken, Anna Falkengren. Inför sommarsäsongen 2014 hade Falkengren tagit initiativet till ett stormöte om framtiden
för Ekomuseum Bergslagen. Ingvar Henriksson
var mycket nöjd med utfallet.
– Mycket folk kom från alla berörda kommuner
och många besöksmål. Nu är det inte aktuellt med
att några ska lämna Ekomuseum, tvärtom är det

läge för utveckling. Som det ser ut kommer vi att gå
in i ett närmare samarbete med Strömsholms kanal.
Vi kommer båda att få ut mer av våra pengar om vi
samarbetar nära. Det kan bli väldigt bra. Förresten
så kommer Ekomuseet att ge ut en fin trycksak till
sommaren, det blir som ett magasin och det ska
handla väldigt mycket om Strömsholms kanal.
Enligt programmet för Bergslagssatsningens 19:e
workshop i maj 2014 skulle ett av inslagen under
mötet handla om Bergslagen – Din reseplanerare, ett
digitalt verktyg för resande i regionen. Däremot
finns inte rubriken Järnrutten i programmet. Båda
resguiderna var dock tillgängliga på webben i slutet
av april 2014. Den som gick in på Järnrutten mötte
en stiliserad karta, inspirerad av Londons tunnelbanesystem. Med rubrikerna ”sevärt”; ”äta/fika”;
”sova”; och ”synd att missa” och ett system av aktiva/
inaktiva färgprickar kunde den intresserade söka sig
fram bland hundratals besöksmål och småföretag
i Bergslagen. Kort information under varje punkt
med öppettider och kontaktinformation samt länk
till respektive hemsida. Bergslagssatsningens variant
Bergslagen – Din reseplanerare bygger på en Googlekarta med olikfärgade knappnålar för ”aktiviteter”;
”måltider”; och ”logi”. Ett knapptryck på ”måltider”
visade våren 2014 totalt nio förslag, alla utom två
gällde näringsställen i Gästrikland.
Västmanland, Örebro län och Värmland fanns
över huvud taget inte representerat på kartan.
Under fliken ”Bergslagsbilden” bjöd webbsidan
våren 2014 in till en fototävling och meddelade att
tävlingen skulle avgöras under september 2012(!).
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F

ältarbetet inför denna rapport omfattar återkommande besök vid 9 av Bergslagssatsningens 14 utpekade BHC (Bergslagshistoriska centrum): Nora-Pershyttan, Norbergs bergslag med
världsarvet Engelsberg, Sala silvergruva, Långban,
Stripa, Grängesberg, Smedjebacken, Husbyringen
samt Ekomuseum Bergslagen.183 Vissa platser har
ingått i tidigare studier och projektarbeten.184
Sommaren 2010 inleddes fältarbetet med en
vecka i Smedjebacken. Initialt var planen att därefter studera ett antal utvalda centrum relativt
ett antal platser i regionen som inte utnämnts
till BHC. Detta dels för att upptäcka skillnader mellan de båda grupperna i initialskedet,
dels för att kunna återkomma till samma platser i ett senare skede. Tanken var där att studera
Bergslagssatsningens inverkan på ett antal utvalda
miljöer. E
 fterhand visade det sig dock vara omöjligt att identifiera och renodla relevanta och hållbara variabler, bland annat eftersom centrumen är
mycket heterogena. Därför har det fortsatta fältarbetet inriktats på den lokala praktikens utmaningar och svårigheter, såväl i mötet med tilltänkta besökare som med Bergslagssatsningen.
Konkret innebär det att jag inte särskilt uppsökt

platser och/eller personer med av mig i förväg
kända problem. De lokala aktörerna har tillfrågats
om de har några erfarenheter av Satsningen, och
vilka dessa erfarenheter i så fall är.
Skillnaden mellan att besöka exempelvis
Smedjebacken i samband med konferenser eller
andra evenemang jämfört med att komma dit som
allmänt historiskt intresserad besökare kan vara
påfallande. Men eftersom de flesta dagar – även
under högsäsong – är helt vanliga finns det ett
värde i att möta miljöerna just sådana dagar.
Ambitionen har därför genomgående varit att
besöka platserna oanmäld, för att så långt som
möjligt möta miljöerna under samma villkor
som andra besökare. Väl på plats har de aktuella
omständigheterna fått styra. Syftet har alltså inte
varit att göra en heltäckande studie eller undersöka strikt förbestämda och avgränsade kategorier.
Ansatsen är därmed avsiktligt explorativ.
Intervjupersonerna är människor verksamma
inom Satsningens intresseområden och målgrupper, såväl företagare inom turism och besöks
näring som ideellt arbetande i anslutning till
besöksmålen.
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I kapitlet redovisas först vad som möter besökaren
vid ankomsten. Därefter kategoriseras de enskilda
besöksmiljöerna som: gruvor & hyttor; bruk &
industrier; transportleder & knutpunkter; natur,
kulturlandskap & trädgårdar samt; nyckelpersoner.
Ett särskilt avsnitt ägnas förtäring och logi.
En initial målsättning att i undersökningen
även infatta några platser utanför Bergslagssatsningens utnämnda Bergslagshistoriska centrum

En grusväg i Bergslagen. Fältarbetet inleds.

kvarstår. Detta för att bredda och fördjupa studien och dess referensramar. Ett viktigt syfte med
Satsningen uppgavs också vara att ”berätta om och
marknadsföra Bergslagen som helhet”.185 Stråssa
intar där en särställning med ortens historia både
som nedlagd gruvort och därefter som nedlagt
besöksmål. Kapitlet avslutas med ett avsnitt med
intryck från Stråssa samt från ytterligare några
platser som inte angetts som BHC.
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E

n besökares första intryck av en plats kan vara
avgörande för om hen väljer att stanna eller
passera. Denna självklarhet utgör en av de främsta utmaningarna för besöksnäringen. Är det då
möjligt att jämföra hur de Bergslagshistoriska centrumen hanterar mottagandet? Knappast, eftersom förutsättningarna är så skiftande. Hur skulle
man kunna ställa Stripa mot Smedjebacken? Eller
Sala silvergruva mot Husbyringen? Vissa centrum
utgörs av specifika och begränsade miljöer medan
andra består av hela kommuner eller rentav av flera
kommuner. En del centrum – som Falu koppar
gruva och Sala silvergruva – är etablerade kultur
historiska besöksmål medan andra – exempelvis
Grängesberg – präglas mer av industri än av
turism. Ändå kvarstår det faktum att det första intrycket är viktigt.
Att anlända till Nora en sommarkväll i juli just
när kyrkklockorna ringer till helgsmål är behagligt.186 Nora har länge varit ett besöksmål där
föreställningen om den stilla småstadsidyllen
odlas. Tillsammans med Hjo och Eksjö lanseras Nora som en av Tre trästäder, en idé från slutet av 1990-talet för att locka besökare till landsorten. På projektets hemsida hälsas presumtiva
besökare med uppmaningen: ”Upplev det som för-

fattarinnan Anna-Maria Lenngren så genialiskt
formulerade när hon beskrev Nora: ’Så liten stad,
så mycket smak’”.187 I Nora är de turismansvariga
vana vid att dra nytta av litteraturen. Här kan man
både äta på Maria Langs krog och gå på vandring
i deckarförfattarens fiktiva figurers fotspår. Den
som är något bevandrad i 1700-talets litteratur
kanske i stället ägnar sin första kvällspromenad åt
funderingar kring hur citatet ovan kunnat koppla
Lenngren till Nora. Själv levde och verkade författaren i Uppsala och Stockholm. Versberättelsen
Äreporten där citatet om smak hämtats, är AnnaMaria Lenngrens fria och ironiska översättning av
en norsk satir förlagd till en tysk småstad. Dikten,
tryckt i Stockholmsposten 1793, handlar om hur borgerskapet använder och smyckar hemstadens galge
– inklusive en hängd tjuv – till en äreport för att
hylla den besökande landshövdingen.188 Lenngren
skulle sannolikt bli en smula förvånad om hon
hade kunna ta del av hur Noras turismansvariga
brukar hennes ironier.
Bergslagssatsningen har lagt mycket resurser
på att bygga eller bygga om butiker/receptioner
i anslutning till de prioriterade besöksmålen.189
För BHC Nora-Pershyttan, som omfattar ett stort
område inkluderande både Nora och Pershyttan,
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bestämdes att en ”informationspaviljong” skulle
byggas i Pershyttans kulturreservat. Av Satsningens egen redogörelse över genomförda insatser
under etapp 2 kan man få intrycket att paviljongen
var uppförd 2011.190 Så var dock inte fallet. I augusti
2013 är Pershyttans besökare och guider fortfarande
hänvisade till en liten rödmålad bod.191 En ensam
tyskregistrerad husbil på parkeringen. Spritkök och
campingbord intill. Vid järnvägen reser sig kulturreservatets ännu ofärdiga informationshus.
Vårvintern 2012 protesterade byalaget mot
Bergslagssatsningens byggplaner. De ansåg att det
tilltänkta glashuset stred mot både strandskydd
och skyddet för Pershyttan som kulturreservat.
Förslaget arbetades om, och nu står i stället en
faluröd paviljong på plats. Enligt planerna skulle
den ha tagits i bruk inför sommarsäsongen 2013,
men så har det inte blivit. Inte heller vandringsslingorna i området är skyltade detta år. I den provisoriska boden har kulturvärdinnan Merja Nahkiasoja just hjälpt en grupp finsktalande besökare
tillrätta. Hon är lite irriterad. Enligt Tillväxtverkets statistik gjorde finländare under 2013 närmare
fyra miljoner besök i Sverige; de överträffades
endast av norrmännen.192 Nora-Pershyttan skulle
bli Bergslagssatsningens pilotområde för mångfaldsåtgärder, sades det inför den andra etappen.193
Men Merja Nahkiasoja, kulturvärdinna i en av
landets mest finskorienterade regioner, har inget
material på finska att dela ut.
– Vi har en ny broschyr på tyska, engelska, arabiska och holländska, men inget på finska. Lite

konstigt tycker jag förstås att det är. Som tur är
kan ju jag finska, men jag är inte här för jämnan.
I slutet av augusti 2014 är det dags för invigning
av Pershyttans besökscentrum. Av informationen
på länsstyrelsens hemsida förstår man att det fortfarande saknas informationsmaterial på finska.

*
Bara ett par mil norrut över skogen från NoraPershyttan ligger Stripa gruva, byggnadsminne
sedan 2006 och årets industriminne 2010. Pilen
mot avtagsvägen – svart text på en vit staketspjäla
– är lätt att missa.
Fortfarande vakar den 30 meter höga betong
laven över anrikningsverk och spelhus. Den restaurerade blå neonskylten är åter på plats högst
upp; både betong och snickerier lyser nymålade
och fönstren är bytta, medan sovringsverket intill
har flagnande färg och trasiga fönster.194 Den
pågående renoveringen tydliggör det allestädes
närvarande dilemmat att åtgärda exakt så mycket
som behövs. Alltför genomgripande restaurering
riskerar att minska anläggningens autenticitet.
Samtidigt gäller det att skrapa ihop t illräckligt
mycket pengar för nödvändiga åtgärder; det
behövs resurser både till restaurering och för att
locka hit besökare. Inte alldeles enkelt.
Gruvstugan har byggts om till besökscentrum
och museibutik. Bilder och texter runt väggarna
berättar Stripa gruvas historia. Inne i spelhuset
finns en skylt med SKB:s logga. Skylten är ett
spår efter Stripaprojektet, som startade i slutet av
1970-talet i den nyss nedlagda gruvan. Nu berättar
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Ovan t. v.: Pershyttans blivande besökscentrum.
6 augusti 2013.
Ovan t. h.:
Pershyttan, Merja Nahkiasoja tar emot en grupp
besökare. 6 augusti 2013.
T. v.:
Betonglaven i Stripa. 29 juli 2012.

| 91

92 | Iakttagelser och möten – Att anlända

Lindesbergs museum om Stripaprojektet i gruvstugans besökscentrum. Som för att bemöta eventuella misstankar lyder texten på väggen (med
pedagogisk halvfet markering):
1977–1991 pågick ett internationellt forskningsprojekt i Stripa. Man undersökte förutsättningarna för förvaring av uttjänt kärnbränsleavfall i
bergrum. Avsikten var inte att slutförvara kärnbränsleavfall i Stripa utan att undersöka granitens hållbarhet och lämplighet för slutförvaring
av kärnbränsleavfall. De länder som ingick i projektet var USA, England, Frankrike, Schweiz,
Finland, Japan, Kanada och Spanien tillsammans med Sverige. Projektet omsatte cirka 250
milj. kr. Ännu i dag är Stripa-projektet aktuellt
som forskningsreferens runt om i världen.

I museibutiken finns Bergslagshästen och Bergsmanshästen att köpa, ganska lika dalahästar men
här målade i svart respektive rött.
Ett år senare är mycket sig likt.195 En ny skylt vid
grinden berättar att två entreprenörer har etablerat
sig i de gamla gruvbyggnaderna. Men det är varken
slamfärgstillverkare eller bergenergiinnovatörer,
som museet hade tänkt sig.196 Nej, här finns nu
Stripabryggeriet, som brygger öl och ordnar företagsfester i det gamla spelhuset. Det andra företaget är Karlssons kulturverkstad, som tillverkar och
reparerar smycken. Ingen av firmorna har öppet.
Sara Sporre är Stripas guide och museipedagog.
Hon är frustrerad över att det är svårt att få snurr
på besöksmålet Stripa. Tidigare i sommar var

det en entreprenör som försökte sig på att öppna
café i gruvarbetarnas gamla matsal. Det kom inte
tillräckligt med folk, så caféet har redan slagit
igen. Som ersättning finns en pumptermos inne i
besökscentret.
– På sätt och vis är det kanske bättre, för då
stannar ju besökarna här.
Och visst, medan man dricker kaffet kan man
ta sig en ny titt på texterna om Stripaprojektet,
det som inte handlade om att slutförvara kärnavfall här i trakten. Däremot kan man inte ta del av
informationsfilmer på den stora platteven på väggen. Den har inte fungerat på hela sommaren,
berättar Sara Sporre.
– Trögt är det att få saker att hända här. Jag var
i Tuna Hästbergs äventyrsgruva för ett tag sedan.
Oj, vilken grej! Jag tycker att vi också skulle
inrikta oss mer på äventyrsturism. Här finns ju
både höga byggnader och branta stup att klättra i.
En rubrik i lokaltidningen våren 2014 antyder
att Sara Sporre kan vara på väg att bli bönhörd:
”Nu ska det bli skjuts på Stripa”. Men det handlar inte om klättring eller dykning, i alla fall inte
i några gruvhål. Nej, den nya visionen om Stripa
är att öppna ett spa i lokalen under besökscentret,
där gruvarbetarna hade sitt omklädningsrum.197
I Sala silvergruva har ett helt nytt butiks- och
receptionskoncept för att få bort den flaskhals
som uppstått vid biljettförsäljning till guidade
turer och skapa en mer attraktiv butiksyta för att
öka försäljningen av souvenirer utvecklats i samarbete med Bergslagssatsningen.
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Stripa nya besökscentrum. 29 juli 2012.

Ovan: Museishopen i Sala silvergruva. 15 mars 2014.

Stripa med nya informationstavlor. 6 augusti 2013.
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Så beskriver Bergslagssatsningen sina insatser i
Sala silvergruva under Satsningens andra etapp.198
Den nya butiken invigdes i februari 2010. I sitt
strategidokument hade gruvans ledning efterfrågat stöd beträffande byggnadsvård, verksamhetsutveckling, kunskapsuppbyggnad och för att
säkra hållbar utveckling.199 Några år efter invigningen av den nya butiken förefaller det som om
det nya konceptet inte håller i längden.200 Denna
vårvintereftermiddag är det rätt dunkelt inne i
lokalen, som är färgsatt i grått och svart. Flera av
de som arbetar i butiken – och inte vill framträda
med sina namn – säger att under vintermånaderna
brukar det vara riktigt skumt.
En av dem som jobbat länge tillägger:
– Och med den här disken finns ingenstans att
slå in paket. Många av sakerna som vi säljer här är
dessutom alldeles för dyra. Barnfamiljerna har inte
råd att handla.
– Till och med glassfrysen fick vi lov att måla
grå, fast den inte ens är vår utan tillhör GB.
En av firmorna bakom den nya inredningen,
Göteborgsbaserade Seydon ljusdesign, beskriver
på sin hemsida hur det nya konceptet skulle skapa
en ”gruvkänsla” med hjälp av ljussättning och
låtsassilver i betonggolvet.201
Efter några års trampande har en del av tennlegeringen lossnat från betongen, och nu framstår
golvet snarast som lite trasigt.
– Se på hyllorna, snygga i och för sig, men hyllplanen går inte att flytta utan verktyg. Från början
låg det en hög med stenblock, någon sorts marmor

tror jag, mitt på golvet. De har vi i alla fall flyttat
undan, för kunderna snubblade på dem.
– Allt gick ut på estetik. Vi påpekade det från
början, men det var det ingen som lyssnade på oss
som jobbar här.
Några månader senare är delar av inredningen
och sortimentet utbytt för att bättre motsvara
de anställdas behov och barnfamiljernas plånböcker.202 Att anlända till en tätort är en helt
annan sak än mötet med ett avgränsat besöksmål,
som till exempel en gruva.

*
Nalkas man Grängesberg på riksväg 50, kanske
man känner sig välkomnad av dalahästarna som
hänger i lyktstolparna längs Kopparbergsvägen,
som riksvägen heter när den passerar samhället.
Kanske livas man upp av den skulpterade gruvarbetaren vid järnvägsstationen, fryst i sin position med borren i malmblocket. Eller så påminner
skulpturen mest om de kriser som drabbat orten.

*
Smedjebacken möter sina besökare på ett annat
sätt. Alla pilar pekar mot hamnen. Och som
för att reta sina mindre sjönära grannorter, tar
Smedjebackens turismansvariga alla chanser att
lansera Smedjebacken som bad- och fiskeort.
I turistbyrån, inrymd i en av bodarna nere vid
hamnplan, kan man höra sig för om traktens attraktioner.203 Vid ångbåtsbryggan ligger båtarna
Runn och Kurir, men luckan till biljettkuren är
täckt av en masonitskiva. Ingen turlista. Men man
kan dock köpa sig en glass i hamnserveringen och
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Kopparbergsvägen i Grängesberg.
4 juli 2011.

Biljettkiosken vid ångbåtsbryggan i Smedje
backen. 24 juli 2010.

Mötesplats Smedjebacken. 30 juli 2012.

Obemannad mötesplats. Smedjebacken. 7 augusti 2013.
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låna nyckeln till lokstallet intill. Det byggdes 1874,
när loket Smedjebacken levererats för att trafikera
Väsman-Barkens järnväg (ursprungligen WesmanBarkens Jernväg, WBJ). Lokstallet ingår i Ekomuseum Bergslagen. I hamnområdet är en slinga
smalspår utlagd, eller har varit. Nu är rälsen uppbruten. Det sägs att det ska byggas en pub i ett
magasin nere vid kajen.
Sommaren 2012 är turistbyrån borta från hamnplan. I stället finns Mötesplats Smedjebacken i
anslutning till kaféet intill lokstallet.204 Hela kort
sidan av den faluröda byggnaden täcks av ett foto
på sommarblå vågor, samma som skvalpar i verklighetens Norra Barken strax bakom boden. Kvin-

nan som tjänstgör har inte hört talas om Johan
Ahlbäck, men googlar fram lite information på en
av mötesplatsens datorer. Hamnkrogen är igång
för andra sommaren. Inrymd i ett gammalt godsmagasin som plockats ned och flyttats till hamnområdet från järnvägsstationen. Räkfrossa varje
onsdag.
Ett drygt år senare är kortväggens vågskvalp
fortsatt blått. Men nu är mötesplatsen obemannad. Mötesplatsens idé är att besökaren själv söker
information vid någon av de två uppställda datorerna, meddelar utvecklingsenheten i sommarens
evenemangstidning.205
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Besöksmiljöer

Gruvor och hyttor
Långban, Stråssa, Stripa, Grängesberg, Sala
silvergruva, Falu koppargruva, Kärrgruvan,
Stollberg, Flogberget och ytterligare ungefär 500
Bergslagsgruvor har varit i drift under de senaste
200 åren.206 Antalet kända medeltida hyttor är
ännu större – minst 700.207 I dag är alla gruvor
nedlagda, alla utom tre: Lovisagruvan i Stråssa,
Garpenberg och Dannemora gruva, där den sistnämnda hösten 2014 befann sig i akut kris.208
Hanteringen av detta gigantiska kulturarv är
ingen ny utmaning. Många platser bär vittnesbörd
om mer eller mindre framgångsrika försök att förvandla gruvor och hyttor till besöksmål. Ett återkommande intryck efter många resor bland Bergs
lagens industrihistoriska kulturmiljöer är att de
är väl restaurerade. Däremot brister det på många
håll beträffande underhåll och tillgängliggörande
av miljöerna. Fältstudierna i anslutning till denna
rapport styrker uppfattningen att den stora utmaningen för kulturminnesvården inte är att lägga
till nya objekt utan att få de redan befintliga att
fungera på sikt.
Smedjebacken är ett gott exempel på hur man
på lokal och regional nivå – i spåren av gruv- och
stålkrisen i slutet av 1970-talet och början av 1980-

talet – länge verkat för att fylla tomma industrilokaler med industriarv. För 25 år sedan handlade
det om Järnan.
Vi funderar över en lång rad olika f unktioner:
teknikhistorisk utställning, material om
levnadsf örhållanden, arkiv och bibliotek, det
bästa referensbiblioteket i facket, olika bruks
arkiv, forskarr um, filmrum, samlingslokaler,
tillfälliga utställningar, informationscentral för
Ekomuseet, fältstudieservice, utbildnings- och
konferensservice, servering och butik.209

Kulturförvaltningen initierade den vittomfattande
idén Järnan 1987 med sikte på att Smedjebacken
skulle bli nordiskt centrum för järnhanteringens
historia, dock inte utan invändningar. En av dem
som hade dubier om Järnan var Erik Hofrén. Vid
seminariet i Tolfsbo varnade han för att Järnan
idén stred mot moderna muesiprinciper genom sin
ambition att ”… rekonstruera historien i montrar,
även om montern är själva fabriksbyggnaden”.210
Enligt planerna skulle 150 miljoner kronor
behöva läggas på ombyggnad av det gamla vals
verket, sedan tillkom en årlig driftskostnad på
mellan sju och åtta miljoner kronor. Kommunfullmäktige stod bakom idéerna, som utveckla-
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”Blickpunkt” vid Flatenbergs hytta. Smedjebacken. 27 juli 2010.

des med bidrag från länsstyrelsen och Bergslags
delegationen. En förstudie genomfördes och
kommunen uppvaktade Kulturutskottet, Riks
antikvarieämbetet, Statens kulturråd, Riksarkivet
och Stiftelsen Framtidens kultur. I två omgångar
sökte initiativtagarna stöd från Framtidens kultur för att gå vidare med detaljprojektering. Två
gånger blev det avslag, och sedan 1998 har det varit
tyst om Järnan i Smedjebacken, men behovet av
att förmedla en mer heltäckande bild av gruv- och
järnhanteringens historia kvarstår.
*
Smedjebacken har många kulturmiljöer. En
av dessa, Flatenbergs hytta, klassades redan på
1920-talet av Karl-Erik Forsslund som ”kanske
den märkligaste som ännu finns till i Sverige”.211
Forsslund – hembygdspionjären som initierade

Gruvmuseet i Ludvika – Sveriges första industriella friluftsmuseum – såg till att Flatenbergs
hytta bevarades. Det skedde i nära anslutning till
dess nedläggning, vilket innebär att även en stor
del av utrustning och redskap finns kvar. En dag i
juli, nära hundra år senare, trampar en och annan
besökare runt bland stängda byggnader och ruiner, och försöker förstå vad Forsslund avsåg.212
Visst stöd får man av ”blickpunkterna”, som
en gång måste ha varit en museiologisk innovation. Man ställer sig framför stolpen med ”ögat”
och tittar i angiven riktning, då kan man jämföra
dagens vy med hur det såg ut när Karl–Erik Forsslund år 1925 fotograferade samma plats. Det svartvita fotot är fäst en bit under järnögat. Här finns
ett antal sådana blickpunktstolpar, men de står lite
på trekvart och bilderna är blekta och en del trasiga. Dessutom är de inte helt lätta att hitta. Det
höga gräset verkar inte ha blivit slaget denna sommar. På en inplastad A4 häftad vid en dörr meddelar kulturförvaltningen att hyttan är stängd ”p. g.
a. omfattande markarbeten under sommaren och
hösten 2009”. Men nu är det ju de sista dagarna i
juli 2010? Ytterligare ett inplastat ark på en annan
brädvägg meddelar att hyttan är stängd ”p. g. a.
säkerhetsarbeten sommaren och hösten 2010”.
Så var det med den saken.
Några år senare verkar inte mycket ha hänt.
Gräset växer mer än knähögt, alla byggnader är
låsta och skyltningen ser ut som senast.213 Sommarens evenemangstidning meddelar att upprustningen fortgått, men nu är pengarna slut.214
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Bron avstängd i Mossgruveparken. Norberg. 18 juli 2012.

Inga skyltar i Mossgruveparken. 18 juli 2012.

Enligt samma evenemangstidning skulle hyttan visas några gånger under juli. Året därpå är
det inga visningar av Flatenbergs hytta. Portarna
är fortfarande låsta om landets ”kanske märkligaste hytta”.215
Det vore orättvist att framställa det som om
Flatenbergs hytta skulle vara det enda besöksmål
där de ansvariga har svårigheter att klara underhåll och tillgängliggörande. Samma sommar som
Smedjebacken gjort slut på pengarna till Flatenbergs upprustning förefaller Mossgruveparken i
Norberg ha liknande problem. All skyltning längs
vandringsslingan genom Risbergsfältet är borta.
Ett lakoniskt anslag konstaterar just detta, att
skyltarna är borta. Nya ska sättas upp, men denna
julimånad får besökarna klara sig utan information.216

Bron i parken är avstängd ”i väntan på geologisk
undersökning”, men man kan ju alltid besöka
gruvmuseet i laven över Risbergs konstschakt.
Nej, det visar sig inte heller vara möjligt. Museet
är endast öppet fyra timmar per dag torsdag–söndag. Som återkommande besökare är man inte
förvånad över de begränsade öppettiderna. Riktigt irriterad är dock den långväga turist som blivit intresserad av Christoffer Polhem, efter att ha
sett Polhemshjulet en bit härifrån. Han ville läsa
mer om uppfinnaren. Turistbyrån hade hänvisat
honom hit.
– Det här är inte klokt. Faktiskt är det mitt i
semestertider.
Mannen byter stövlarna mot lågskor, hoppar in
i bilen och kör iväg med en rivstart.
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Tunnor som innehållit malmprover. Stripa. 29 juli 2012.

Avstängd vandringsstig. Stripa. 6 augusti 2013.

*
Vid Stripa har det tidigare år varit möjligt att leta
sig fram i området på egen hand. En stig alldeles
till vänster om grinden leder in bland gruvhål, rester av maskiner och verktyg på väg att täckas in av
mossa och sly.217 På en öppen plats en bit in i skogen materialiserar en samling tunnor en aspekt av
gruvhanteringens historia. Tunnorna har innehållit malmprover från andra gruvor. Proverna användes för jämförelser med den malm som bröts i
Stripa. Av de äldsta provtunnorna återstår bara
järnbanden, medan de nyare i plåt är intakta om
än rostiga.
Utemiljön vid Stripa står i stark kontrast till
gruvstugans uppfräschade och moderna inre. I
strategidokumentet från 2009 står att trätrappor
och inhägnader runt de brantaste stupen är på

gång och att säkra vandringsleder ska skyltas, men
ännu 2012 är området rått, rostigt och utan förklaringar.
Ett år senare blir det inte någon promenad
bland rostiga kärror och tunnor. Ett kraftigt staket tvärs över stigen hindrar oönskade vandrare.
Den som vill gå nu, får göra det med guide. En
tur avgår klockan två varje eftermiddag.218
En stor del av problemen med underhåll och
tillgängliggörande handlar om teknik, både vad
gäller konkret byggnads- och miljövård och exempelvis informationsinsatser ute i miljöerna. Det
måste finnas pengar för att anlita professionell
hjälp. Professionella insatser förutsätter marknadsmässig ersättning. Många av besöksmiljöerna i
Bergslagen har en historia där det snarare är frivilliga och oavlönade krafter som står i centrum.
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Stefan Dorg guidar barn i Flogberget. 26 juli 2010.

*
Flogbergets gruva är ett sådant exempel, där har
Stefan Dorg guidat sedan 1980-talet. Han gick en av
de första utbildningarna som Ekomuseum Bergs
lagen ordnade. Denna måndag hoppar en massa
barn runt honom.219 Måndagsturen är speciellt
inriktad på barn. Stefan Dorg skojar med alla. Det
gör inget att ljud- och bildspelet inte fungerar, för
barnen är det tillräckligt spännande att lyssna till
historierna, bära hjälm och gå in i mörka gångar.
Efterhand har Stefan Dorg börjat känna sig
lite störd över att ideella krafter ofta tas för givna.
Även om man arbetar för att det är roligt, behövs
någon sorts bevis för att ens insatser uppskattas.
– Är det något som behöver göras, så ser man sig
omkring och undrar om det inte finns några frivilliga som kan rycka in. Helst gratis. Och visst kan
vi väl vara pittoreska färgklickar, men andra måste
ordna med det infrastrukturella. Man kan inte bara
hoppas att det ska komma busslaster med besökare.
I flera år var Stefan Dorg med i F logbergsspelet.
För dem som var med hörde framträdandena till
sommaren höjdpunkter. Aktörerna tog alla chanser till improvisation. Spelet uppfördes varje sommar från 1991 till och med 2008.
– Jag tror det blev för mycket krav, med skrivna
manus och så. Mig passade det bättre att improvisera. Vi höll ju på för att roa oss.
Men si, efter tre års paus drog Flogbergs Sellskapet sommaren 2012 igång med spelet på nytt.
Flera välbesökta föreställningar har det blivit två
somrar i rad. En tröst eftersom antalet besök vid
gruvan tenderat att minska.220
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Bruk och industrier
Ålderdomliga gruv- och hyttmiljöer har just genom
sin ålder status som kulturarv och – åtminstone
potentiellt – som besöksmål. Att restaurera och
mer eller mindre fullständigt bevara fastigheter
för att ge dessa ny funktion, exempelvis som skolor, bostäder, företagsparker, kulturhus är en sedan
länge beprövad modell att hantera industriellt kulturarv. Denna omgestaltning sker under olika förutsättningar, bland annat beroende på om det gäller byggnader i tätt eller glest befolkade trakter. En
del av dessa transformationer genomförs i hopp om
att skapa eller utveckla besöksmål. Även här varierar förutsättningarna, och prognoserna är många
gånger osäkra. Hur ska man kunna veta om det
finns underlag för ännu en konsthall ? Med just den
här inriktningen? På just den här platsen? På sikt?
Svante Beckman diskuterar det dilemma som
växer i ruinerna av den svenska landsbygds- och
bruksbaserade industrin, en massproduktion av
”oönskat industriellt kulturarv”.221
Industriarv kan utgöra besöksmål som kultur
miljöer i egen rätt, som arena och inramning för
annan verksamhet eller kombinera dessa funktioner. Bland de Bergslagshistoriska centrumen finns
exempel på alla varianter, i skiftande utvecklingsstadier.
Så vitt bekant finns ingen inventering av hur
många svenska industribyggnader som förvandlats till konsthallar och gallerier. Även i Bergslagen
finns gott om gallerier i före detta kvarnar, kraftverk, mekaniska verkstäder, gjuterier, valsverk,

tråddragerier med mera. Bland BHC är Koppardalen Avesta med Verket och Avesta Art den centrala
scenen. Avesta Art startade som biennal 1995 men
är numera årligen återkommande. 2012 lanserade
Bergslagssatsningen begreppet Konstrum Bergs
lagen som ett samlingsnamn för Verket, Gamla
Meken i Smedjebacken och Maskinhuset i Grängesberg. Om detta kommer att innebära något utöver en gemensam – och ytterst sparsamt brukad
– grafisk profil 222 återstår ännu så länge att se.
Liksom Verket i Avesta fungerade Gamla
Meken som galleri redan innan Bergslagssatsningen inleddes. Inför valsverkets 150-årsjubileum
har Ovako Bar AB låtit restaurera den gamla
mekaniska verkstaden. I den renoverade men fortfarande ruffa lokalen pågår utställning med bilder
från valsverkets historia. Här visas också några av
Johan Ahlbäcks målningar.223 Så här i början av
augusti är det rätt tomt i Meken, men det sägs att
om någon månad ska kungen komma på besök.
Några år senare har Gamla Meken blivit mer
etablerad som utställningshall. Under devisen
Mötesplatsen för kultur och arbetsliv arrangeras inte
enbart utställningar utan också teaterföreställningar och konserter. Denna sommar visas arbetsbilder från dagens valsverk, Ovako.224 Svettiga
män och glödande stålormar. Ur två datorhögtalare hörs miljöljud från valsverket, dock räcker
högtalarna inte till för att förmedla mer än ett lågt
rassel. Sommaren 2010 hänger inga Ahlbäcks
bilder i lokalen. Fotoutställningen samsas i stället
med installationen Nordlanderska rummet, gestal-
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Gamla Meken i Smedjebacken. 4 augusti 2006.

Nordlanderska rummet i Gamla Meken, Smedjebacken.
27 juli 2010.

tad som en öppen friggebod. Där presenteras valsverkets grundare Axel Nordlander (1821–1892)
och hans familj. Svarta ulltrådar mellan inramade
fotografier på en av bodens tapetserade innerväggar får förklara släktingarnas inbördes relationer
och deras position i företaget.
Här visas också ett kuvert från ett tänkt festbord hos Harald Nordlander (1853–1920). Bordet
är dukat med porslin från Limoges och linne
servetter med Nordlanders monogram ”Det fanns
72 sådana servetter”, berättar anslaget på väggen
intill dukningen, och ”Kuskarna som körde de
gästande herrskapen till och från kalasen fick äta
i köket, men socker till kaffet bjöds ur en skål av
älvdalsporfyr”. Samma anslag upplyser om att silverskeden i sockerskålen är en sådan som brukets
smeder fick som hedersgåva för trogen tjänst.

Några år senare är Nordlanderska rummet nedmonterat. Gamla Meken har fått ny grafisk profil
och marknadsförs inte längre som mötesplats för
kultur och arbetsliv utan som [MEKEN] ”ett kulturhus fyllt av upplevelser, en plats för nyskapande
utställningar och kreativa möten.”225 Nu kostar det
40 kronor per person att komma in i lokalen, som
också har kompletterats med en liten museishop.
Även om släktträdet av fotografier är borta från
Meken så är familjen Nordlander fortsatt närvarande i Smedjebacken. En kort promenad från
Gamla Meken (vid Nordlandervägen) ligger
Arkivhuset, eller Arkivbyggnaden som det också
kallas, uppfört 1917 som Smedjebackens Walsverks
bruksarkiv. Byggt i sten för att vara brandsäkert. Arkivhuset drivs av en stiftelse med Jan Axel
Nordlander – ättling till valsverkets grundare –
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Mekens utställningshall med ny inredning. Smedjebacken.
7 augusti 2013.

Arkivhuset, Smedjebacken. 25 juli 2010.

som ordförande. Denna sommar visas ung rysk
konst. De vackra och mycket stilla lokalerna stödjer ett kontemplativt närmande till bilderna. 226
Arkivhuset har samtida kvalitetskonst som sin
profil. I parken utanför byggnaden tillkommer
varje år nya verk i den skulpturpark som är under
utveckling. Konsthallen invigdes 2004 med en
utställning av Lena Cronqvist, vilket alltså innebär att denna konstscen hade varit igång under
flera år när Bergslagssatsningen sjösattes.
Sommaren 2014 visade Arkivhuset bilder av Ulf
och Love Lundell, novellfilmer av Henrik Carlheim-Gyllenskiöld och målningar av Johannes
Nordqvist Högbom, ung konstnär med rötter i
Smedjebacken.
Trots att det således redan fanns en konsthall
med kunnig och engagerad ledning har Bergs

lagssatsningen lagt stora resurser på att förvandla
Gamla Meken till ytterligare en konstscen i
Smedjebacken.
Jan Axel Nordlander medger att han blev förbluffad när han fick kännedom om Bergslagssatsningens planer för Gamla Meken.
– Vi var faktiskt väldigt oroliga i början. Men
sedan har det ju visat sig att de gör konstutställningar med lite annan inriktning än den vi har.227
Själv har han inte kontaktats av Satsningen och
inte heller blivit ombedd att medverka i någon
workshop eller på annat sätt dela med sig av sina
erfarenheter från arbetet med Arkivhuset.
– Det är möjligt att något flimrat förbi någon
gång. Jag tror det kom en inbjudan till någon sorts
konferens för några år sedan, men det var i så fall
ett grupputskick.
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Interiör från Arkivhuset, Smedjebacken. 25 juli 2010.

– Faktum är att vi har varit helt uteslutna från
diskussionen om konst och konstscener här i
Smedjebacken. När planerna för Gamla Meken
blev kända föreslog jag att vi från Arkivhuset
skulle vara representerade i styrelsen. Jag fick aldrig något svar på det förslaget.
Sommaren 2006, när valsverket firade 150 årsjubileum med utställning i Gamla Meken, var det
fortfarande ödsligt runt Maskinhuset i Grängesberg. Under flera decennier hade den monumentala byggnaden stått tom (gruvan lades ned 1990).
Inte många rutor var hela. Byggnaden och hela
området gav intryck av sorg och uppgivenhet.228
Efter ytterligare sex år, sommaren 2012, hölls
den första konstutställningen i Maskinhuset. Året
därpå fick kommunikationsbyrån Walborg i uppdrag av Bergslagssatsningens att producera en

Maskinhuset i Grängesberg. 5 augusti 2006.
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Konstutställning i Maskinhuset, Grängesberg. 7 augusti 2013.

Maskinistens bås. Maskinhuset i Grängesberg. 7 augusti 2013.

”… visuell identitet och marknadsföring”229 för
Maskinhuset, Gamla Meken och Avesta Art. Ett
bakvänt E (mot en röd fond på vilken ett antal
svarta mänskliga silhuetter avtecknar sig) betecknar de tre utställningshallarna, nu döpta till Kon
strum Bergslagen.
I Bergslagssatsningens redovisning av ”insatser
och effekter” under etapp 2 sägs att ett ”nätverksarbete” har inletts230 och i Bergslagets nyhetsbrev
sägs att ”Meken/Smedjebacken och Maskinhuset/
Grängesberg har fortsatt att samarbeta i Konst
rum Bergslagen.”231
Fem konstnärer ställer ut i Maskinhuset i
Grängesberg sommaren 2013. Tidigare år har man
bara kunnat studera det gradvisa förfallet utifrån.
Men nu är förfallet stoppat, i alla fall n
 ödtorftigt.
Plexiglas är fäst utanpå de trasiga rutorna.232

Några skulpturer utgörs av monumentala verktyg.
Men inte ens en fyra meters grävspade förmår att
konkurrera med Maskinhuset självt.
Maskinhusets inre är ett starkt rum. Där tornar
gruvspelet upp sig, en blågrå jätte byggd av Asea.
Och mitt emot den tigande gjutjärnskroppen står
maskinistens sedan länge tomma bås med upphöjd
arbetsstol och spakar. En metallskylt deklarerar:
”Maskineriet igångsättes från annan plats utan
föregående varning”.
Två pojkar i gymnasieåldern har som sommarjobb att vakta utställningen.
– Världens tristaste. Det här är väl inget att titta
på. Men vi, vi måste vara här.
Utställningen i Maskinhallen kallas Ljus.
Avesta Art har samma sommar döpt årets utställning till Heart & Brain och deklarerar att det är
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mer en programförklaring än ett tema. Meken
kallar sin sommarutställning med 12 deltagande
konstnärer för Naturen flyttar in. Tematiskt saknar de tre utställningarna koppling till varandra.
Ingen av de tre konsthallarna hänvisar till någon
av de andra i Konstrum Bergslagen. I nyhetsbrevet
för sommaren 2013 meddelas att ”BHC Meken i
Smedjebacken utvecklas mer och mer till en reseanledning för konstintresserade”.233 Ett yttrande
som kan ställas mot besöksstatistiken för Meken.
Sommaren 2011 uppges 2 500 personer ha besökt
sommarutställningen, sommaren 2012 anges 3 100
besök och efter sommaren 2013 noteras 2 000
besök, alltså i själva verket en minskning med
drygt 1 100 besök jämfört med året innan.234
I maj 2013 twittrade Arkivhuset besviket att
konsthallen uteslutits ur Bergslagets PR-projekt
”Men vi kommer igen i Dalarna Art Trail”. Som
Dalarna Art Trail marknadsförs 13 konstscener i
Dalarna efter en idé som 2010 väcktes inom projektet Konstscen Dalarna. Den 17 augusti stängde
Arkivhuset efter en lyckad säsong med 970 besökare och rekordförsäljning.
Men alla intressanta före detta industrimiljöer
kan knappast få nytt – eller åtminstone förlängt –
liv som konsthallar. Kanske ligger de otillgängligt,
eller så är miljön i sig så stark att visuella tillägg
vore svåra att göra. Vissa bevarade industrimiljöer
är ju också tillräckligt intressanta för att bli
besöksmiljöer i egen rätt. Ekomuseum Bergslagen
har som princip, att för att en sådan miljö ska
bli antagen som besöksmål (och få skyltning och

annan uppmärksamhet) krävs att det finns någon
som tar hand om den, i många fall en förening.

*
Ett industriminne med lång historia som föreningsdrivet besöksmål är Kopparverket i Riddarhyttan. Under tidigt 1970-tal verkade byns hembygdsvänner för att anläggningen – bland annat
dammsystem, kopparbod och en boendemiljö
med många gamla timmerbyggnader – skulle
bevaras och restaureras till en ”turistattraktion av
högsta klass”.235 Ägaren, Uddeholms AB, finansierade också en del arbeten innan bolaget överlät
Kopparverket till dåvarande Stiftelsen för naturskydd och friluftsliv i Västmanland (senare stiftelsen Westmannaturism). Under en lång period
utvecklades Kopparverket till att bli ”bygdens
bästa turistmål”, mycket tack vare stora insatser
av frivilliga krafter. Dammanläggning, kanaler,
kopparbod och andra byggnader rustades och ett
hembygdsmuseum inrättades i den gamla ingenjörsbostaden.236 När Ekomuseum Bergslagen bildades 1986 var Kopparverket självklart ett av
besöksmålen.
Men även om det fanns gott om intresserade
och arbetsvilliga personer i Riddarhyttan – byn
har länge haft ett ovanligt vitalt föreningsliv – så
behövdes också en del kontanter för underhållet.
Hembygds- och intresseföreningen såg sig så småningom utkonkurrerad av en ny och mer näringslivsinriktad vikingaförening, som 2004 fick köpa
hela anläggningen av Westmannaturism för tio (!)
kronor. Som en grundplåt för fortsatt underhåll
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av Kopparverket överfördes också 100 000 k ronor
till vikingaföreningen.237 Vikingaföreningen, snart
ombildad till en ekonomisk förening med tre medlemmar, sade upp hembygdsföreningen som hyresgäst samt aviserade att nu skulle anläggningen drivas som ett mer affärsmässigt turistmål.238
Sedan dess har Kopparverket förfallit, och framstår som övergivet av ägaren, som också undersökt
möjligheten att stycka av och sälja delar av fastig
heten. Nu utgör Kopparverket ett sorgligt minne
från en tid då det fanns en mängd människor som
arbetade ideellt med att rusta upp byggnaderna och
göra anläggningen tillgänglig och begriplig.
Det lilla servicehuset, med modernt dass och
anslagstavlan intill, är i dag en påminnelse om
att aldrig så väl genomförda investeringar och
insatser förfaller ganska raskt om ingen tar hand
Kopparverket i Riddarhyttan. 27 mars 2006.

Servicehuset vid Kopparverket, Riddarhyttan. 18 juli 2012.

Kopparverket i Riddarhyttan. 18 juli 2012.
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Trångfors. 18 augusti 2013.

om dem.239 Kopparverket är inte den enda miljön
inom Ekomuseum Bergslagen där det framgått att
resurserna emellanåt sviktar, när det kommer till
drift och underhåll.

*
Trångforsområdet en onsdag i juli borde vara
ett fint utflyktsmål. Av Ekomuseum Bergslagens
karta framgår att här finns en lancashiresmedja
under upprustning och en kraftstation, byggd av
Hallstahammar AB i slutet av 1800-talet. Dock
visar sig Trångfors denna dag vara ett exempel
mer på förfall än på restaurering.240 En mila på

västra sidan av kanalen är övervuxen med gråbo
och kvickrot. I anslutning till smedjan finns ett
till synes ganska nybyggt och påkostat handikapp
anpassat dass. Men vad hjälper det om, som denna
dag, tunnorna är överfulla och väggarna nedkletade? Misären illustrerar tydligt problemet med
underhåll – och kanske ännu mer – brist på respekt och uppskattning för de insatser som görs.
Ibland för skattemedel men ofta också av helt
ideellt arbetande krafter.
Efter besöket 2006 hade det varit lätt att
avfärda Trångfors som ett visserligen restaurerat
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Karl Bürger vid mumblingshammaren. Trångfors. 18 augusti 2013.

men därefter negligerat industriellt kulturarv.
Möjligtvis kan det ha varit så under en period,
men ett besök under Trångforsdagen sex år senare
ger en helt annan bild av området.241
Nästan omöjligt att få parkeringsplats. Hela
Hallstahammars befolkning tycks sluta upp kring
denna dag till Trångfors ära. Trångfors fanns med
redan i den första utgåvan av Ekomuseum Bergs
lagens guidebok, som också berättar att det redan
då fanns planer på att restaurera och visa smed-

jan.242 I slutet av 1980-talet bildade hembygdsföreningen en särskild sektion för restaurering och
sedan dess har det praktiska arbetet vid Trångfors
oförtrutet gått vidare. Oförtrutet och oavlönat.
Trångforsdagen 2013 är det Karl Bürger och Kaj
Engberg som sköter mumblingshammaren. Båda
är pensionerade ingenjörer, som jobbat på ABB
respektive Hallstahammars bruk. Varje måndag
året runt träffas Trångforsgänget för att arbeta
vidare med byggnader och mekanik. Oftast kommer ett dussin män, och de flesta har under sitt
yrkesliv arbetat i industrin, men inte praktiskt
med händerna som här.
– Själv kom jag inflyttande hit och blev eld och
lågor när jag såg vad gubbarna gjorde här, säger
elingenjören Kaj Engberg. Jag frågade om jag fick
gå med men fick svaret att ordföranden inte hade
tid att se efter alla, så jag fick stå på kö i fyra år.
Det trevliga här är att alla är överens om att hålla
sig till gamla tekniker och gammalt material och
inte föra in sådant som inte passar.
Det medlemmarna får ut, enligt Karl Bürger, är
den sociala samvaron. Någon ekonomisk succé är
det inte, stiftelsen är glad om det årliga arrangemanget inte går med förlust.
Bergslagssatsningen har varken Bürger eller
Engberg hört talas om, vilket inte är särskilt egendomligt eftersom Satsningens uttalade inriktning
är mot entreprenörer. Däremot, och med tanke på
Bergslagssatsningens måltidstema, hade man kunnat tänka sig att lokala och väletablerade Åsby
kött & vilt skulle vara involverat på något sätt.
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Leif Skanevall, som startade Åsby kött & vilt i
slutet av 1980-talet, sponsrar Trångforsdagen. Nu
står han här själv och bjuder på stekt ”falukorv” på
vildsvinskött. Sannolikt till särskild glädje för de
av traktens trädgårdsägare som fått sina gräsmattor uppbökade.
– Bergslagssatsningen, nej den känner jag inte
till. Men det pågår så många projekt överallt. Har
det något med Matlandet Sverige att göra?
Solen fortsätter lysa över blåsorkestern från
Kolbäck, IOGT-kören, Svedvi-Berg hembygdsförening, hemslöjdsföreningen, Flottans män med
ångbåten Freden, kraftverksföreningen, Folkdansgillet och dragspelsklubben.
I morgon måndag är det dags för gubbarna att
krypa i blåstället igen. Jobbet i Trångfors räcker i
många år än. Utanför smedjan står en insamlingsbössa där man kan bidra till den fortsatta renoveringen. Bössan har minimal öppning, enbart
för mynt, men bakom projektet finns också stora
företag som sponsorer, exempelvis Beijer, Ovako,
Sandvik och Kanthal.
*
Uppströms kanalen ligger byn Ängelsberg med
Världsarvet Engelsbergs bruk. Ängelsberg är dubbelt Bergslagshistoriskt centrum genom att både
ingå i Ekomuseum Bergslagen och i BHC Norbergs bergslag. Kanske kan Ängelsberg också ses
som en illustration till svårigheten att indela regionens industrihistoriska kulturarv i ett antal centrum. Ett besök sensommaren 2013 visar hur som
helst att byns ställning som tvåfaldigt BHC inte

Blåsorkestern från Kolbäck vid Trångforsdagen. 18 augusti 2013.

förhindrat att det vackra stationshuset i stort sett
demolerats av sin ägare.
Nedanför stationshuset väntar färjan Petrolia
på att avgå till Oljeön. Efter en liten fördröjning
– ordinarie guiden verkar ha missat sitt pass –
så kommer Roland Pettersson ombord på f ärjan
Petrolia och tar hand om besökarna. ”Ängelsbergs-bluesen 2004” står det på hans svarta t-tröje
rygg. Egentligen skulle han inte alls ha tjänstgjort
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Roland Pettersson guidar på Oljeön, Ängelsberg.
8 september 2013.

Guiden Roland Pettersson och skepparen Jan-Gunnar Berggren
ombord på Petrolia. Ängelsberg. 8 september 2013.

i dag, men när det nu behövdes en akutguide och
han ändå var hemma …243
Skepparen Jan-Gunnar Berggren stannar
ombord medan besökarna guidas på den osannolika plats där fabrikör August Ålund år 1875 anlade
oljeraffinaderi. Här bodde och arbetade folk under
ett halvsekel. Fabriken, med en hel del av inredningen, är bevarad och en bit bort på ön finns
också ett bostadshus, där Lars M. Larsson – sonen
till siste oljefabrikens siste vd – har sin sommar
bostad. Som femåring flyttade Lars M. Larsson
1923 med sina föräldrar till Oljeön och bodde där
tills anläggningen fyra år senare lades ned. Larsson är den som i alla år har guidat på Oljeön, men
nyligen har han lämnat över till yngre krafter.
Lars M. Larsson är fyllda 95 år.

Här liksom på många andra håll slås man av
hur flytande gränser det är mellan affärer, privatliv och ideellt arbete. Roland Pettersson som bara
reser sig från lunchen och tar hand om besöksgruppen när det saknas en guide. Även Petrolias
skeppare Jan-Gunnar Berggren är ett gott exempel. Han kom hit på motorcykel i mitten av 1990talet, blev förtjust i Lena Carsall som drev Villa
Englaro B&B och bestämde sig för att stanna.
Nu är Jan-Gunnar Berggren mycket engagerad i
allt som har med Ängelsberg att göra. Det senaste
handlar om Fagersta kommuns beslut att lägga
ned förskolan i Ängelsberg, vilket Berggren och
andra i samverkansgruppen anser vara helt fel.
Han har visserligen inte själv några småbarn men
anser att byn behöver unga familjer, gärna små
företagare med idéer och framåtanda.
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– Då är det helt avgörande att det finns en vettig barnomsorg. Hur ska vi annars få barnfamiljer
att flytta hit och stanna?
Protesterna från Engelsbergsbygdens Intresseförening, där Jan-Gunnar Berggren är vice ordförande, kunde inte stoppa nedläggningen av förskolan, men intresseföreningen fortsätter sitt
envetna arbete för att hålla liv i och helst utveckla
sin by. Tågtrafiken är i det avseendet av central
betydelse, både för byns historia och dess framtid.

Ängelsbergs stationshus. 8 september 2013.

Transportleder och knutpunkter
En förutsättning för gruv- och stålindustrins
framväxt och utveckling i Bergslagen har varit
en samtidig utveckling av system för transport
av gods, men också av människor. Därför anses
Bergslagens transportsystem utgöra en central
del av regionens industriella kulturarv. Ängelsbergs station, som nämns ovan, var en av många
vackra stationsbyggnader som byggdes före och
strax efter sekelskiftet 1900. Järn- och vattenvägar,
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k nutpunkter mellan dessa samt transportmedel av
olika slag var också förutsättningen för framväxten av kollektivt resande och därmed för turism.
Därmed var det också logiskt att transportleder och
knutpunkter utnämndes till ett av fem kulturhistoriska fokusområden, när satsningen på Bergslagen som kulturhistorisk region lanserades efter
Avestakonferensen våren 2006. På flera håll i
Bergslagen fanns redan före Bergslagssatsningen
museer och kulturmiljöer med denna inriktning,
mest påtaglig är Strömsholms kanal med eget
museum i Hallstahammar. I regionen finns också
flera museijärnvägar, kulturmiljöer och museer
med fokus på tåg och järnvägar. Många av dem
drivs av ideella krafter.
Innan järnvägen drogs längs stranden av
Åmänningen fanns inte många hus i Ängelsberg.
Men under 1800-talets sista decennier förvandlades orten inte bara till en viktig knutpunkt för
gods till och från gruvor och verk utan också till
bad- och vintersportort med flera hotell, pensionat
och arkitektritade sommarvillor. I strategidokumentet för detta BHC betecknas orten som ”en
mycket sammansatt kulturhistorisk miljö”, där det
vackra stationshuset, ritat av Erik Lallerstedt och
uppfört 1900, föreslås bli besökscentrum.244
Sensommaren 2013 står det för besökaren klart
att Ängelsbergs stationshus råkat riktigt illa ut:
Alla innerdörrar verkar vara borta; till och med
den ståtliga marmortrappan och en bit av skiffertaket är utrivna. Genom fönstren skymtar högar
av tegel och cement.

Jan-Gunnar Berggren suckar när stationshusets
öde kommer på tal.
– Ja, det är riktigt tråkigt att stationen är så illa
åtgången. Hela den sorgliga historien finns i EIbladet på intresseföreningens hemsida.245
Stationshuset såldes 2001 till Fagersta kommun
för vidareförsäljning till en fastighetsförvaltare
som byggde om delar av stationen till lägenheter.
Kommunen agerade mellanhand eftersom statliga
Jernhusens regelverk inte möjliggjorde försäljning
direkt till privatpersoner.246 Under 2010 såldes
stationshuset vidare till en entreprenör, Dorian
von Aescher, som lovade göra Ängelsberg till ett
attraktivt mål för internationell kulturturism och
stationshuset till ett nav med evenemangshall med
mera i en kulturell temapark. I planerna ingick
också ett nytt hotell med 100 rum.247 Sedan går
uppgifterna kraftigt isär. Enligt von Aescher var
en omfattande sanering, bland annat mot hussvamp, nödvändig. Detta eftersom den tidigare
ägaren låtit huset förfalla.248
Fagerstas kommunalråd Stig Henriksson,
mellanhand vid den första försäljningen, anser
däremot att den tidigare renoveringen varit väl
genomförd.249 Sommaren 2012 är stationshuset till salu igen, för 2,5 miljoner kronor. von
Aescher är missnöjd med att myndigheterna stoppat hans renoveringsplaner.250 Han lyckas inte sälja
huset, och våren 2014 genomförs exekutiv auktion, dock utan att något acceptabelt bud läggs.251
I början av juni hålls ny exekutiv auktion och nu
säljs Lallerstedts stationshus för 75 000 kronor.252
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 ngelsbergsbygdens Intresseförening välkomnar
E
den nye ägaren, och meddelar att huset eventuellt
kommer att användas som informationscentrum för
besökare till området för den katastrofala skogsbranden i norra Västmanland sommaren 2014.253

*
Stationshuset i Nora är från samma tid som
Ängelsbergs stationshus men har vårdats väl av
sin ägare, stiftelsen NJOV med representanter för
både offentlighet och ideella krafter, 254 däribland
föreningen NBVJ255. NBVJ samlar järnvägsentusiaster från många håll och driver sedan lång tid
trafiken på veteranjärnvägen Ervalla–Nora–Pershyttan. Sommaren 2011 är det dock dystert på
Nora station. Biljettluckan är stängd och Rune
Bergstedt från NBVJ beklagar att han inget kan
göra.256
– Transportstyrelsen har dragit in trafiktillståndet, och det är en del andra bekymmer också.
Vad det handlar om för andra bekymmer som
drabbat veteranjärnvägen vill inte Rune Bergstedt
gå in på. Men det är lätt att förstå varför han
suckar. Och inte bara han.
Ett veteranjärnväg utan trafik mitt i semesterperioden är inte vad någon involverad önskar sig.
Att bekymren som märktes på Nora station
sommaren 2011 inte enbart hade att göra med Trafikverkets indragna tillstånd och den därmed
inställda trafiken på veteranjärnvägen, står klart
efter genomläsning av ett antal dokument. Det
förefaller som om länsmuseets BJC257 inte förmådde ta tillvara och samordna de olika aktö-

Nora station. 3 juli 2011.

rerna och intressenterna inom NJOV, eller eventuellt som om avsikten var att överta den verksamhet
som NJOV ansvarade för, vilket ledde till att länsmuseet sade upp samarbetsavtalet med NJOV 2011.
Detta innebar i praktiken att Bergs- och järnvägshistoriskt centrum (BJC) avvecklades. NJOV skulle
fortsätta driva verksamheten men i samråd med
museet och en intendent, anställd av museet. Inte
heller det arrangemanget fungerade, enligt landstinget beroende på att NJOV och NBVJ satt sig på
tvären. 258 Länsmuseet hävdar också att NJOV inte
”uppfyller kraven på regional museal verksamhet.259
Mycket av det som anförs i landstingets översyn
griper tillbaka på en utredning som landstinget
tillsammans med Nora kommun beställt av Bergs
lagssatsningens affärsutvecklare Göran Hogestadh
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”… med anledning av att verksamheten inom
NJOV markant har försämrats”.260 Hogestadh kom
fram till att verksamheten fortsättningsvis borde
drivas som ett aktiebolag och ledas av en vd i stället för som dittills med en ideellt arbetande styrelse. Han anser också att det bör upprättas affärsplan och att en del lok och vagnar bör säljas: ”För
att på bästa sätt driva verksamheten vidare, hårt
prioriterad och avgränsad, så bör viss avyttring
ske genom skrotning och försäljning av ca 30-talet
enheter samt övertaliga reservdelar.”
Att udden är riktad mot de ideella krafterna
inom NJOV framgår tydligt i landstingets rapport:
Utredningen upplever att ett grundproblem
inom stiftelsen NJOV är otydlig styrning
och uppföljning av verksamheten. Det råder
avsaknad av tydliga mål och p
 rioriteringar
(museets målbild tycks inte ha kommunicerats).
Detta är inte bara utredningens bild utan flera
av de aktörer utredningen har samtalat med
återkommer till detta, liksom utredaren Göran
Hogestadh. En fråga många ställer sig är vad
stiftarna egentligen vill med verksamheten.261

”Utredningen” görs här till kännande, seende och
talande subjekt, trots att fem personer arbetat med
frågan. Kanske är det avsett som en markering av
samstämmighet. Som egendomligt framstår också
att utredningen på ett par ställen hänvisar till vad
”vissa” eller ”många” upplever och/eller funderar
över. Särskilt frågan i citatet ovan ter sig märklig
med tanke på att fyra av de fem personerna i

utredningens arbetsgrupp representerar just ”stiftarna”. Man kan notera att de fem personer som
hade uppdraget att utreda NJOV representerar
Örebro läns landsting, Nora kommun samt Länsstyrelsen i Örebro. De ideella föreningarna i stiftelsen – tre hembygdsföreningar samt NBVJ –
fanns däremot inte representerade i arbetsgruppen.
Landstingets utredning utmynnar i krav på
omfattande förändringar av NJOV. Bland annat
anser landstinget att den ideella föreningen
NBVJ ska få mindre inflytande. Länsmuseet och
länsstyrelsen ska vara med och formulera de nya
stadgarna, som utredningen vill modernisera. En
beredningsgrupp med tre arbetsgrupper föreslås
inrättas: en för Nora veteranjärnväg, en för Pershyttan och en för Kulturarv och turism. I samtliga arbetsgrupper bör särskild vikt läggas vid
”turisttänk”.
En tröst i allt detta måste ha varit att NBVJ
återfick trafiktillståndet inför säsongen 2012 och
snart blir det fart längs järnvägen igen. Vid Järle
station är det sommaren 2013 närapå livligt. Järle
är landets äldsta järnvägsstation, byggd 1854.
I slutet av 1970-talet stred Järle byalag för att
rädda stationshuset undan rivning. Nu behöver
föreningen inte strida längre, utan kan inrikta sig
på att hålla igång sommarcaféet och annat trevligt. Inne i stationshuset finns både byalagets föreningslokal och bevarad inredning i väntsal och
biljettlucka.262
I det gamla stationsmagasinet finns stickat, slöjdat, saftat, syltat och slungat till försäljning. Under
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Järle station. 6 augusti 2013.

Interiör Järle station. 6 augusti 2013.

sommaren har byalaget ordnat med samodling i
pallkragar i stationsträdgården. Ett antal grupper
tävlar med varandra om vilka som lyckas bäst med
krasse, ärter och bönor. I en gammal bykgryta
väller grönmyntan ur eldningsluckan. Ute i trädgården är caféborden uppställda och värdinnorna
hinner servera kaffe och kladdkaka innan rälsbussen från Nora anländer. Alla är lättade över att
veteranjärnvägen återfått trafiktillståndet, så det
blir lite fart på stationen igen.
Den som inte själv är involverad skulle kunna få
för sig att tåg- och järnvägsintresset är något tämligen marginellt. Därför bör nämnas att det finns
runt 50 svenska föreningar med denna inriktning.263 Enbart Nora Bergslags Veteran-Jernväg
har cirka 700 medlemmar.264 Det rör sig här om
människor som först betalar medlemsavgift och
därefter arbetar ideellt med allt från reparation
och banunderhåll till påeldning och biljettklippning. De restaurerar rangerbangårdar och lokstallar, lok och vagnar.
*
I Grängesberg heter föreningen Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum men kallas vanligtvis
Lokmuseet. Detta borde vara rätta platsen att förklara den täta relationen mellan gruv- och stålindustrin och järnvägen. TGOJ, Trafikaktiebolaget Grängesbergs-Oxelösunds Järnvägar, har sitt
ursprung här och Lokmuseet ligger på malmbangården helt intill gruvanläggningen. Samlingarna
lär rymma 180 fordon, däribland ångloket OFWJ
nr 8, byggt i England 1876.265
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Lokmuseet i Grängesberg. 7 augusti 2013.

Tätt mellan lok och vagnar. Grängesberg. 7 augusti 2013.

Det är ingen kö till flickan som tar emot entréavgiften, 30 kronor per person.266 Loken och vagnarna står där de har stått. Det finns en rälsslinga
ut från museet, som ligger i och vid TGOJ:s lokstall. I guideboken från 1987 står det att loksektionen inom Grängesbergs hembygdsgille ordnar
resor med ångdraget lok vid flera tillfällen under
sommarhalvåret. Men flickan i grindstugan vet
inte ifall några utflyktståg har gått eller kommer
att gå denna sommar.
I en av lokstallarna står en Volvo som någon
håller på att renovera. Av hjulen att döma en
motordriven dressin. Stilig pjäs.
Besökarna kan gå igenom ett tågsätt och provsitta de gamla vagnarna. Den som var barn i början av 1960-talet känner igen sofforna klädda i
brunbeigerandig stickig plysch.
Här får man mest gissa sig fram. Skyltarna är få
och fåordiga. Loken och vagnarna desto fler.

*
Som nämnts tidigare har också Smedjebacken
sitt järnvägsmuseum. Här är det lokstallet nere vid
hamnen, byggt 1874 för att tjäna Wäsman-Barkens
Jernväg (WBJ). Museet är låst, men man kan få
låna nyckel hos turistvärdinnan.267 Inne i lokstallet
finns tre vagnar, ett lok och en dressin. Lokalen
inger en känsla av efteråt. Inga spår av aktivitet
under senaste året. Skyltar här och var informerar om trafiken på den smalspåriga järnvägen,
som lades ned runt förra sekelskiftet. Fragment
av information ger en aning om en möjlig berättelse, men den kommunicerar inte med besökaren.
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Lokstallet i Smedjebacken. 4 augusti 2006.

Lite sorgesam är denna plats, som om ingen bryr
sig om det gamla Lokstallet. Denna vackra lokal
är mer arkiv än utställning. Kanske finns förklaringen utanför.
På Ekomuseums hemsida står att ett gammalt
industrilok trafikerar spårslingan utanför lokstallet, men i spåret vajar gräset högt. Några tiotal meter bort, nedåt kajen till, är rälsen bortriven.
Kommunen planerar att flytta ett gammalt gods-

Uppriven räls utanför Lokstallet i Smedjebacken.
27 juli 2010.

magasin från järnvägsstationen bortom Ovako till
hamnplan. Därefter ska rälsen tillbaka, kanske
banan till och med byggs ut, hoppas Olle R idelius,
som äger lok och vagnar inne i lokstallet och dessutom rälsen.
Några år senare är hamnkrogen på plats. Kulturnämnden protesterade förgäves mot flytten av
det gamla järnvägsmagasinet. Rälsen är fortfarande borta.268
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Natur, kulturlandskap och trädgårdar
Den som har vandrat exempelvis Bruksleden
bland kolbottnar och gamla gruvhål vet att Bergs
lagen rymmer skogar, storslagna vyer, kalhyggen,
svamp- och bärmarker. Här och var stöter vandraren på torp och små gårdar med mer eller mindre igenväxta åkrar och betesmarker, samt en och
annan herrgård, kanske brukad som konferens
anläggning. Överallt bär landskapet spår av människan – och av hennes frånvaro. Här har hon
tagit för sig av malm, skog, vatten. Sedan, när
inget mer fanns att hämta, har hon dragit vidare.
Men människan lämnar inte bara sår i landskapet, hon när också en önskan att vårda och förädla
naturen. I Bergslagen liksom annorstädes har det
framför allt varit de besuttna som anlagt trädgårdar. I dag är de flesta trädgårdarna igenlagda, men
några har fått liv på nytt. Stabergs barockträdgård
som ingår i Världsarvet Falun är ett exempel. I
slutet av 1990-talet restaurerades trädgården på
initiativ av Vika-Hosjö hembygdsförening och
med stöd av bland andra länsstyrelsen och ägarna
till herrgården Nya Staberg. Bergsmansgården
Gamla Staberg ägs sedan 1930-talet av hembygdsföreningen, som också driver barockträdgården
tillsammans med ägarna till Nya Staberg.
Wij trädgårdar, som Bergslagssatsningen har
nära samarbete med, är ett annat exempel. Bergs
lagssatsningens konceptutvecklare – senare projektledare – gick in i styrelsen för det bolag som
driver Wij trädgårdar (Wij Säteri i Ockelbo AB)
under 2010, från och med 2012 som styrelseordfö-

rande i bolaget. Från 2010 minskade omsättningen
från cirka 11 miljoner kronor till drygt 10 miljoner
under 2013. Under samma period ökade löner och
andra ersättningar från drygt 5 miljoner kronor till
drygt 6 miljoner kronor.269
Sommaren 2014 byttes styrelseordförande och
delar av bolagsstyrelsen ut. Wij trädgårdar stod
då inför hot om konkurs med ett underskott på
över två miljoner kronor. I stället för budgeterade
20 000 besökare betalade 12 000 personer entré till
trädgårdarna under 2014. Vid ett extra sammanträde i kommunstyrelsen strax för jul 2014 beslutades att Ockelbo kommun skulle utreda kommunens möjligheter att köpa fastigheten. Detta för
att om möjligt undvika konkurs.270
Wij trädgårdar har inte besökts inom denna
studie. Däremot har jag vid flera tillfällen besökt
en annan trädgård, nämligen Disponentparken i
Grängesberg. Disponentbostaden med kringliggande park tillkom i slutet av 1800-talet, men när
det under 1970-talet gick utför med gruvbolaget
råkade även trädgården i förfall. 1995, då sjuksköterskan Agneta Frejd kom till Grängesberg, fanns
inte mycket kvar av trädgården. Eller rättare sagt,
växtligheten frodades, men som sly och ogräs ända
in på knutarna.
En sommardag 2011 gör sig Agneta Frejd fri en
stund för att berätta om sin trädgård.271 Men trädgården är inte hennes genom ägande; det blev inte
så att hon och hennes make köpte f astigheten. De
flyttade in som hyresgäster hos dåvarande ägaren,
men efter några år gjorde denne konkurs. Kon-
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kursförvaltaren sålde till Cassels stiftelse, 272 som
i sin tur hyrde ut parken till Ludvika kommun.
Kommunen upplät i sin tur parken till Trädgårdsföreningen, bildad av Agneta Frejd. Så hon har
kunnat jobba på, även om det gnisslat o rdentligt
emellanåt. Våren 2004 sade Cassels stiftelse upp
Agneta Frejd. Hon berättade i lokaltidningen att
beskedet kom helt oväntat, som en chock, just
när hon jobbade som intensivast inför sommar
säsongen. 273 Saken löste sig dock, och Trädgårdsföreningen blev kvar i Disponentparken.
Denna högsommardag är Agneta Frejd full
av planer, full av entusiasm. Tupparna gal och
rosorna doftar. Inte är det superdesignat och alldeles fritt från ogräs, men här finns en känsla och
ett uttryck som säkert härrör från det som mötte
Agneta Frejd, när hon kom hit efter att ha sett en
annons i Dagens Nyheter.
– Jag drabbades av en häftig förälskelse. Jag fick
hjärtklappning, när jag såg alla träden. Och växthusen, här ville jag vara.
Disponentparken var mest bara sly när Agneta
Frejd kom hit. Med hennes starka lust att jobba
med händerna, helst med något vackert, blev Disponentparken en utmaning för den före detta
psykiatrisjuksköterskan. Men hon klarade inte allt
själv; vänner på besök fick räkna med att ta ett tag
med grepen. Ganska snart började också grannar
att strömma till. I Grängesberg var det ju ganska
gott om daglediga.
Överst: Disponentparken i Grängesberg. 7 augusti 2013.
T. h.: Agneta Frejd i Disponentparken, Grängesberg. 30 juli 2012.
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Agneta Frejd som tovad docka.
Disponentparken i Grängesberg. 7 augusti 2013.

Disponentparken. 7 augusti 2013.

– Vi blev ett litet gäng som höll på här.
Det ena gav det andra, och fram till nu har
bortåt 800 personer med olika typer av funktionshinder varit med och arbetat i trädgården. För
några utgår lönebidrag, för de flesta inte. Hemsidan berättar vilka som jobbar i parken: långtidsarbetslösa, utstämplade, långtidssjukskrivna,

personer inskrivna inom omsorgsverksamheten,
personer från den psykiatriska vården, människor
dömda till samhällstjänst, skoltrötta ungdomar,
ungdomsarbetslösa, rullstolsburna, hörselskadade,
asylsökande, barn och frivilliga som bara vill
hjälpa till och få lite samvaro med andra.274
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Alla dessa människor jobbar i parken, och parken svarar med att reparera dem som söker sig hit.
35 000 besökare kommer hit varje år. Disponentparken ter sig som en lysande affärsidé, men trädgårdsmästare Frejd gör inte affärer. Trädgårdsföreningen Disponentparken placerar alla intäkter i
parkens skötsel, restaurering och utveckling.
Och Agneta Frejd, som själv både har ålder och
tillräcklig knäartros för att kvalificera sig för en
lugnare tillvaro, hon fortsätter ett tag till. Om hon
får, vill säga.
– Man vet aldrig från det ena året till det andra.
Kommunen vet inte hur de vill ha det på sikt.
Men vi är ju väldigt etablerade nu, och jag känner
att det här uppskattas.
Bergslagssatsningen har hon hört talas om,
varit på några möten, men inte blivit ombedd att
dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.
Åren går, men Agneta Frejd lämnar inte sin
park. Hon har funderat på saken, men känner inte
att det är dags än.275 Sommaren 2013 är hon dessutom mycket nöjd med både växtlighet och dagskassor. Helt annorlunda än förra årets regnsommar. Nu har dessutom kommunen lovat att stora
huset ska renoveras, åtminstone exteriört.
– Ni måste gå ner och titta på rosorna. De är
riktigt fina i år.
Hon har rätt förstås. Det prunkar och blommar
överallt och här och var ligger någon på knä i en
rabatt för att ta bort de mest störande ogräsen.
Men det får inte bli för välordnat.

Nils Holmdahl i Rikkenstorp. 4 juli 2011.

*
En dryg mil bort, över skogen förbi Örtjärn och
Bränntjärn – torpet där Dan Andersson föddes –
där pågår odlingar av helt annat slag än de i Disponentparken. Målet för utfärden är Rikkenstorp,
en före detta finngård högt belägen ovan Norra
Hörken. Kaffepannan kommer fram och nybakat
bröd på bordet. Detta trots att det är ganska sent
om aftonen och att Nils Holmdahl och Helene
Littmark Holmdahl knappast väntade sig några
fler besökare denna dag.276
Precis som många andra företagsamma människor i dessa trakter kommer Holmdahls utifrån,
från västkusten. Det var intresset för Dan Andersson som drog dem hit till finnskogarna väster om
Grängesberg. När de 1972 fann och erbjöds köpa
den lilla gården Rikkenstorp vid Örtjärn startade de ett månskensjordbruk vid sidan av löne-
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arbetet i Örebro. Allt eftersom har v erksamheten
breddats, men det är i nuläget mest till formen
som Rikkenstorp är en affärsrörelse (kommandit
bolag): Firman omsätter endast ett par hundra
tusen k ronor per år, och huvuddelen av arbetet är
oavlönat, exempelvis byggande av vandringsleder
och museum, renovering av byggnader och initierandet av olika kulturarrangemang. Det största
arrangemanget handlar om möten, konserter och
diskussionsaftnar under den årliga Dan Andersson-veckan.
Bergslagssatsningen känner paret till, men de
har inte haft något särskilt att göra med den.
– Det är ju så med den här sortens satsningar,
att pengarna stannar på någon central nivå men
når sällan ut till sådana som oss. Har man konstaterat det några gånger, så inser man att man inte
har tid att springa på de där mötena.
– Sedan är det det att … Vi har publicerat 1 200
sidor om Finnmarkerna i Bergslagen och vi ger
ut en tidning tillsammans med en god vän. Och
så hör man att nu ska det bli en ”satsning” igen,
men vi blir aldrig tillfrågade. Ingen verkar tro att
vi skulle kunna ha något att komma med. I stället
kommer det annat folk, som man aldrig har hört
talas om, och ska hålla föreläsningar om det som
vi håller på med. Någon gång vore det ju trevligt
att bli ombedd att kanske berätta en halvtimme
om våra erfarenheter.
Men Holmdahls klagar inte. De älskar sitt
Rikkenstorp och särskilt glada är de över att sonen
Joel fortsätter i samma anda. Nu är det perma-

kultur som gäller. Snart ska det erbjudas kurser i odling och allt annat som hör till ekologiskt,
humanistiskt och rättvist jordbruk.
Och Dan Andersson, den kärleken håller också
i sig. Så är det varje år under Dan Anderssonveckan i slutet av juli. Rikkenstorp finns alltid
med i programmet.

*
En sensommardag blir turen till Husbyringen
äntligen av. Tråkigt nog i tilltagande regn.277 Snart
ett halvsekel har gått sedan detta Sveriges första
ekomuseum invigdes i maj 1970. Örjan Hamrin,
mångårig antikvarie vid Dalarnas museum, berättar att Husbyringen var förebilden bland annat för
Ekomuseum Bergslagen: ”Visst hade vi sneglat
på Ironbridge och le Creusot, men erfarenheterna
av att göra landskapet levande från Husbyringen
var av avgörande betydelse”.278 Husbyringen hade
dock åtminstone en fördel framför området där
Ekomuseum Bergslagen bildades 1986, nämligen
att här inbjuder landskap och vägar till en rundresa. En riktigt bra karta (Lantmäteriets på papper) gör det lätt att ta sig fram, men blötan gör
att sevärdheterna får vänta till en annan gång.
En naturnära bergartsutställning skulle ha motiverat en längre paus och kanske en tur längs den
utmärkta vandringleden.
Nu hägrar i stället torgmarknaden vid Husby
hembygdsgård som eftermiddagens höjdpunkt. På
anslagstavlor i trakten lockar föreningen med både
försäljning av ”lokalt producerade produkter” och
”underhållning på tunet”.
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”I’m so young and you’re so old, this my darling
I’ve been told …”. Bandet under partytältet gör sitt
bästa för att trösta de fåtaliga och fuktiga marknadsbesökarna. Lite kalvdans till kvällen kanske?
En torsdagskväll i Husby, där regnet gör det
glest mellan besökarna och där en utsocknes kan
begrunda den uthållighet som samlar bygden
kring det nära odlade och producerade. Inte långt
härifrån, i Stora Skedvi, har en grupp människor
bestämt sig för att inte gå med på att epoken med
knäckebröd bakat i vedeldade ugnar (Vika bröd)

skulle vara över. Det är Leksandsbröd, ägare till
Vikabröd, som denna sommar släckt ned knäcke
brödsfabrikens ugnar. Bristande lönsamhet är
förklaringen, men folk i trakten – och många
på andra håll – vill fortsätta tugga handkavlat
knäckebröd.
Om en månad är det skördefest. Då blir det full
fart på Husby hembygdsgård med Penttis gurka
och rökt fisk. Över 40 företag i södra Dalarna tar
emot och visar allt läckert de kan åstadkomma av
vad dessa marker ger.279

Ovan: Regnig torgmarknad vid Husby hembygdsgård.
8 augusti 2013.
T. v.: Bergartsutställning. Husbyringen. 8 augusti 2013.
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Nyckelpersoner

E

n människa är inget besöksmål. En person är
ingen kulturmiljö, varken som levande eller
död. Ändå blir vissa platser intressanta mest för
att någon person fötts, bott eller verkat där. Ibland
är förbindelsen både lös och tvivelaktig. Hur
många ekar har inte Karl XII och Gustav Vasa
bundit sina hästar vid, för att inte tala om Ornässtugan. Vad vore den utan kung. Kopplingen person–verk–plats som nyckel till nyfikenhet och förståelse är väl använd i olika former av gestaltning.
I Bergslagen har många förgrundsfigurer inom
industriell utveckling och kultur bott och verkat.
Några lyfts gärna fram, som Christopher Polhem
och uppfinnarbröderna John Ericsson och Nils
Ericson, medan andra vilar i glömska.
Mycket har skrivits i och om Bergslagen, vilket framför allt litteraturvetaren Lars Furuland
dokumenterat.280 Omslaget till Furulands antologi Bergslagens ansikten illustreras med akvarellen Lancashiresmeder, två män i närkamp med det
glödande järnet på härden. Konstnären är Johan
Ahlbäck, arbetets målare.281
En besökare förväntar sig nog att det i Smedjebacken ska finnas en lämplig och permanent plats
för Johan Ahlbäcks konst. Och visst finns det en
Ahlbäckssal; den ligger innanför lånedisken i bib-

Ahlbäck av Ahlbäck i ateljén vid Vasagatan. Smedjebacken.
27 juli 2010.
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lioteket. Där hänger också en hel del bilder, vilket
de verkar ha gjort ganska länge.282
Rummet används uppenbarligen mest som konferenslokal: korkoplast på golvet, spotlights i taket,
overheadapparat, en talarstol på hjul, några förvuxna fikusar. Längs väggarna bilder på och av
Ahlbäck. Ljuset är som det brukar vara i bibliotek:
allmänt och anpassat för att man ska kunna läsa
bokryggarnas titlar.
Som av en händelse är Monica Borg, tidigare
kulturchef i kommunen, sommarvikarie i lånedisken. Hon berättar att det är möjligt att besöka
Ahlbäcks ateljé och lämnar ett telefonnummer till
guiden. Efter ett kort samtal lovar Mi Abrahamsson att möta utanför hyreshuset på Vasagatan, där
Ahlbäcks ateljé ligger.
På den öppna platsen mellan Vasagatan 16 och
18 finns också ett konstverk, en röd kluns i ett trästativ, lite sprucken på några ställen så att den
underliggande frigoliten tittar fram. Ingen uppgift
om konstnär eller verkets namn, men den cirka 70
centimeter höga låtsasstenen lär kallas Bergslagspaketet. Fibblorna i de omgivande planteringsfickorna har just gått i frö.283
Bergslagspaketets sönderfall fortskrider och
sommaren 2012 finns bara sockeln kvar. Tre år
senare är dock frigolitpaketet på plats igen, lätt
renoverat. I planteringsfickorna blommar petunior, men upphovspersonen förblir anonym.
En skylt i form av en palett på den rödbruna
putsväggen till 18E anger att här finns ”J. Ahlbäcks Ateljé”. Eftersom bostadsbolaget byggt in

Ahlbäckssalen i Smedjebackens bibliotek. 7 augusti 2013.

en hiss är trappan upp till vindsateljén extremt
trång. Mot väggen utanför ettan med kokvrå
högst upp står ett par skidor. Ahlbäck var renlevnadsman och atlet, boxades och lyfte tyngder.
Mi Abrahamsson berättar att Ahlbäck var en
man som var mån om att framstå som enkel. Han
gick gärna klädd i blåställ. Motivvalen gör att han
brukar betraktas som en mycket allvarlig man. I
själva verket lär han ha varit både rolig och sällskaplig, åtminstone under senare delen av sitt liv.
Då hade han också slagit sig samman med Svea
Morin, livskamrat i över 30 år och den som efter
hans död förvaltade kvarlåtenskapen, däribland
vindsateljén.
– Hon skötte om ateljén sedan Johan dött,
utbildade själv guider i samband med att hon överlämnade hans arv till Dalarnas museum.
Ateljén är inte stor och den är fullproppad med
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Det mystiska konstverket utanför Johan Ahlbäcks ateljé på
Vasagatan den 27 juli 2010, 30 juli 2012 och 16 juli 2015.

skisser och halvfärdiga lerskulpturer, många av
nakna kroppar. I ett hörn ligger en muskelstärkare, en sådan med stålfjädrar som var vanlig på
1960-talet. Penslar överallt och ett mjukt ljus från
takfönstren mot norr.
Trots att det är en av en sista dagarna i juli, är
vi de första besökarna för säsongen.
– Förr var det visning varje vecka. Jag brukade
börja i Ahlbäckssalen i biblioteket och sedan fortsätta hit.
Mi Abrahamsson berättar att hon har guidat i
15 år, att hon har gått Ekomuseets u
 tbildningar på
Skinnskattebergs folkhögskola. Tidigare var hon
anställd på turistbyrån, nu kombinerar hon egen
verksamhet med korttidsanställning. Mi Abrahamsson guidar också vid Flogberget. I nuläget
har hon entreprenad på guidningen 10 m
 ånader om
året. Från midsommar och två månader framåt,
behåller kommunen guidningen. Mi Abrahamsson
är ganska frustrerad över Bergslagssatsningen.
– Jag tycker det är fel att lägga allt krut på
Gamla Meken, medan övriga besöksmål får sköta
sig själva. Utan resurser. Jag har jobbat länge men
har aldrig blivit inbjuden till någon workshop. I
mitt tycke misshushållar kommunen med både
entreprenörer och idealister.
Brist på resurser till kultur är ett kroniskt tillstånd hos det allmänna, särskilt i små kommuner
med sviktande befolkningsunderlag. Mindre förväntad är bristen på förmåga att tillgängliggöra
det rika arv som Ahlbäck efterlämnat. Visserligen
hålls Ahlbäcksdagar varje år och en stiftelse delar
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ut ett årligt pris i Ahlbäcks namn. Men att få tillträde till hans intressanta ateljé är onödigt krångligt. Det är obegripligt att Ahlbäcks egna bilder
har stoppats undan på biblioteket, särskilt med
tanke på att Smedjebacken, som nämnts, har två
konstscener: Gamla Meken och Arkivhuset. Även
Jan Axel Nordlander, ordförande i den stiftelse
som driver Arkivhuset, tycker att Ahlbäcks livsverk borde tas bättre omhand.
– Inget hade väl varit mer naturligt än att
inrätta ett permanent Ahlbäcksmuseum i Gamla
Meken, gärna kombinerat med en inriktning på
samtida konst med arbetslivsanknytning. Men det
har inte skett.284
Kanske är det orättvist att ta Johan Ahlbäck
som exempel på misshushållning med p
 ersoner
vars livsverk skulle kunna väcka och fördjupa
intresset för regionen, dess industriella arv och
de människor som burit och bär detta arv. Men
A hlbäcks historia ger hans person extremt starkt
symbolvärde, gör honom till en nyckelperson. Och
det finns fler nyckelpersoner, även i Smedjebacken,
som likt många andra industriorter i Bergslagen
präglats av befolkningsminskning. Från drygt
8 000 under toppåren på 1970-talet till dagens
befolkning på runt 5 000 (statistik för 2010). Här i
krokarna föddes Werner Aspenström och även en
annan välkänd poet, Bengt Emil Johnson. Båda
bibehöll nära kontakt med hembygden; Bengt
Emil Johnson var under många år ordförande i
Werner Aspenström-sällskapet. Sedan 2010 hör
även Johnson till de döda poeterna.

Jan Axel Nordlander, själv internationellt verksam diplomat men med starka band till Smedje
backen, berättar att han skulle vilja vara med
och inrätta ett Ordets hus i Smedjebacken. Det
skulle kunna vara hemvist för Aspenströms-sällskapet men inte enbart fokusera på Aspenström,
utan på ”ordet” som sådant. I Ordets hus skulle
man kunna hålla berättarträffar, skrivarkurser och
andra aktiviteter. Jan Axel Nordlanders tanke var
att upplåta bagarstugan på herrgården, som han
köpte 2011 och som därmed återgick till släkten
efter nästan ett sekel som ortens prostgård.
– Det var en idé från Dalademokratens kultur
redaktör Ulf Lundén, han bor också i Smedjebacken. Vi uppvaktade kommunen, men vi fick
inget gehör.
Nordlanders kulturintresse har inte svalnat, inte
heller hans engagemang för hembygden, samtidigt
som han är verksam på andra arenor. Våren 2013
bjöd stiftelsen Arkivbyggnaden in till seminarium
för att diskutera hur kulturarv och tidigare industrimiljöer kan skapa ny sysselsättning. I december
2014 fanns planer på att invitera en annan människorätts- och yttrandefrihetsaktivist, Arne Ruth,
till Smedjebacken för att berätta om brukens betydelse för framväxten av folkhemmet.
– Jag känner starkt för Smedjebacken och vill
bidra efter förmåga. Därför är det extra tråkigt,
när de initiativ man tar bemöts med tystnad. Jag
förstår faktiskt inte varför.
Apropå platser och personer så nämner Jan Axel
Nordlander ytterligare en person med anknytning
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till Smedjebacken – Ray Bradbury, världsberömd
författare till dystopin Fahrenheit 451.
– Hans mamma föddes i Smedjebacken och
hans morfar jobbade i valsverket. Jag har länge
velat göra något av det, men jag har ännu inte
kommit fram till vad.
Bradburys Fahrenheit 451 kom ut 1953 och var
en dyster framtidsvision om ett USA där böcker
var förbjudna och där brandkårens främsta uppgift
var att elda upp den litteratur som påträffades, att
utplåna det kollektiva minnet.
En återkommande festival med ”ordets” betydelse i centrum kanske vore något. Ordens betydelse för mänskliga rättigheter, för gränsöverskridande dialog, för konstnärlig utveckling; för
undvikande av våld … En sådan festival kunde
inrättas i Bradburys namn, men också till minne
av hans mamma Ester Maria Möberg, den unga
flickan som strax efter förra sekelskiftet tog det
djärva steget att lämna Bergslagen och bege sig
till Waukegan, Illinois. Där träffade Ester Maria
linjearbetaren Leonard Bradbury och fick sonen
Ray, som när han var tolv år beslutade sig för att
bli författare. Han ville slå sin idol Jules Verne, slå
honom med ord.285 Antagandet att orden var viktiga också för Ester Maria är alltså inte gripet ur
luften.
Om man i Smedjebacken inte verkar särskilt
angelägen att framhålla och göra bruk av ortens
koppling till konstnärer och författare, så har de i
Långban genom tiderna gjort sitt yttersta för att
ta vara på det faktum att Brita Sophia Yngström

Minnessten över John Ericsson. Långban. 29 juli 2012.

sommaren 1799 slog sig ihop med bokhållaren
Olof Ericsson. Brita Sophia var dotter till gruvfogden i Långban, och när denne samma höst
drog sig tillbaka övertog Olof Ericsson såväl hans
tjänst som hans tjänstebostad, det hus som i dag
kallas John Ericsson-gården. Paret fick i rask takt
tre barn: Anna Karolina, Nils och John. Men det
gick inte bra för den unge gruvfogden. Redan
1803, samma år som John föddes, blev Olof Ericsson – svårt skuldsatt – av med jobbet. Med fru och
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småbarn fick han flytta från den vackra herrgården
till ett litet torp. Under några år drog han sig fram
som bergsprängare och med andra påhugg, men
1809 var Olof Ericsson arbetslös. Året därpå fick
han anställning som bergsprängare vid kanalbygget mellan Vänern och Vättern. Efter några år i
Västergötland blev den otursförföljde Olof på nytt
av med jobbet. Ännu inte 40 år fyllda gav han sig
ensam av till karantänstationen på Känsö i Göteborgs skärgård. Där dog han året därpå, efterlämnande hustru och tre tonårsbarn.286
Den hårt ansträngda unga familjen tvingades
alltså lämna herrgården när John var nyfödd och
gav sig av till kanalbygget innan något av barnen
fyllt tio år. Det hindrar inte Värmlands museum
från att beskriva Långban som ”… det var här som
de kända bröderna Nils Ericson och John Ericsson
växte upp i mitten på 1800-talet”.287

Museet agerar i en lång tradition. Utanför gården som familjen vräktes från när John var spädbarn, kan man begrunda den ovanligt högresta
minnesstenen över Monitors uppfinnare. Den var
på plats i Långban redan 1867, för ett och ett halvt
sekel sedan.288
Endast John Ericssons namn finns inristat på stenen. Enligt den tryckta vägledningen över området
berodde det på att värmlänningarna var besvikna på
Nils Ericson, då chef för SJ, för att denne inte såg
till att dra västra stambanan genom Bergslagen.
När stenen restes var John Ericsson vida
berömd för sitt bestyckade pansarskepp Monitor,
som avgjorde slaget vid Hampton Roads 1862.
Smedjebacken och Långban ska ses som två
exempel på att varje plats rymmer berättelser om
människor, inte alltid framgångssagor. Men alltid
med inslag som kan beröra.

| 131

132 | Iakttagelser och möten – Förtäring och logi

Förtäring och logi

M

ed kulturarvsfokus på besöksmål och miljöer kan dessa ses som primära respektive
sekundära, eller kanske som huvudsakliga respektive kompletterande miljöer. Med ett sådant synsätt
skulle exempelvis världsarven Falun och Engels
berg utgöra primära besöksmål, medan logi och
förtäring i närheten skulle vara s ekundära mål.
Ett sådant resonemang bygger på att det primära
besöksmålet (kulturmiljön) utgör förutsättning
för det sekundära (hotellet, restaurangen, kaféet).
Resonemanget håller dock inte fullt ut, eftersom förtäring och logi även kan vara huvudattraktion, medan eventuella nedlagda hyttor och
gruvor i närheten är av underordnad betydelse
för besökarna. Restaurang Fäviken är exempelvis känd vida omkring medan rätt få vet vad jämtländska Järpen har att bjuda på i övrigt.289 Och i
Bergslagen finns Grythyttans hotell, Elsa Anderssons konditori och ytterligare några ställen som
lockar besökare. Annars är intrycket överlag att
många hotell- och restaurangägare stretar på i
samma motvind som även besökaren på många
håll känner av. Helt klart är dock att kulturmiljöer, näringsställen och inkvartering är beroende
av varandra. Men som besökare upplever man inte
alla gånger att denna relation finns, än mindre att

den ses som en möjlighet till utveckling. Däremot
är det inte svårt att identifiera ett behov av påhittigt stöd. Påhittigt och uppsökande.
De hotell och matställen som ingår i denna
studie är belägna i anslutning till av Satsningen
utnämnda Bergslagshistoriska centrum, BHC.

Nora-Pershyttan
Klockorna i Nora kyrka ringer till helgsmål, och
snart får stadshotellet sitt sista rum uthyrt. På en
av sofforna utanför den pampiga entrén dåsar en
gammal man i kvällssolen. Hatten neddragen över
pannan, rullatorn parkerad intill.290I portierlogen
sitter en kvinna, kanske ser hon lite trött ut.
– Välkomna! Nej, vi har tyvärr inte öppet för
middag i kväll, men det finns fler ställen alldeles i
närheten.
Ann Andersson är en av hotellets tre delägare.
Söndag förmiddag, när frukosten är avdukad tar
hon sig tid för en pratstund, berättar att Bergs
lagssatsningen känner hon inte till.
– Kanske har jag kanske hört ordet någon gång.
Möjligt att har jag blivit inbjuden till något, men
jag är lite dålig på att kolla mejlen.
Hotellet, som hör till de mer anrika i Bergs
lagen, byggdes i slutet av 1800-talet. Den stora
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k ristallkronan, 300 prismor och tillverkad i Böhmen, glittrar fortfarande i festvåningen Bergsmans
salen, annars är Stadt i Nora denna sommar en lätt
bedagad skönhet. Ann Andersson berättar att de är
på gång att renovera, att nästan ingenting är gjort
sedan 1980-talet. Men allt kostar, och det är inte
någon enkel match att få rörelsen att gå runt.
– Helst vill man inte ha öppet fredags- och lördagskvällar, men det är vad vi levt på under vintern. Tyngre än något annat. Man har ju ett jätte
ansvar för alla som rör sig här, och så sliter det
väldigt mycket på lokalerna. Samtidigt säger revisorn att vi egentligen skulle tjäna på att ha stängt
under helgerna. Vakter, trubadurer, discjockeys …
allt sådant kostar väldigt mycket. Och sedan vet
man aldrig riktigt hur många som kommer.
– Konferenser och bussar är bra, vi har fått en
hel del holländare via vår turistbyrå. Sedan har
vi varit med i några kundkortserbjudanden. Där
märks effekten tydligt, för då kommer ju folk med
sitt medlemskort.
Ann Andersson har inte tänkt något särskilt på
stadshotellets profil, att de skulle kunna renovera
det i någon speciell stil. Eller anpassa menyn.
– Njae, vi tänker nog mest rationellt och funktionellt. Är man en liten företagare så har man
inte tid att sätta sig ner och fundera. Än mindre
åka på möten. Svårt att lämna jobbet och har man
en stund över, så kanske man hellre åker hem.
Men åtminstone vid ett möte varje år vill Ann
Andersson att Stadt ska vara representerat.

– Vi åker med turistbyrån på TUR-mässa varje
år i mars, och då är det ju Bergslagen man marknadsför. Men det är ju inte hela Bergslagen, utan
just den här norra länsdelen, så att säga.
– Inriktning? Tja vi har väl bara fortsatt som
det har varit.
Frågan om Nora månar om sina entreprenörer
gör Ann Andersson en smula fundersam.
– Kommunen har inte direkt gjort någonting,
de lägger inga konferenser här eller så. Under tio
år så har de så gott som aldrig visat sig här. De
har förlagt alla sina konferenser till Scandic hotell
i Örebro, men nu kan det vara en svängning på
gång. I maj i år fick vi faktiskt flera konferenser.
Några kvarter från torget och stadshotellet, på
Rådstugugatan, ligger Maria Langs krog. Författaren Dagmar Lange, som skrev deckare under
namn Maria Lang, förlade gärna handlingen till
Nora, i böckerna lätt maskerat till Skoga. Georges Darakji köpte restaurangen för fem år sedan.
Innan dess drev han en Icabutik i Halland och
visste inte särskilt mycket om vare sig Nora eller
Dagmar Lange.291
– Jag visste ju att Nora var en sommarstad, men
jag hade inte förstått hur extremt dött Nora är
under vintern.
När Georges Darakji tog över krogen fick han
behålla den kvinnliga kocken. Det är han mycket
glad för.
– Inte så lätt för den som kommer utifrån, men
jag vill ha köttbullar och kålpudding. Sådant kan
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hon. Nu har vi raggmunk på luncherna, till och
med stekt fläsk med löksås.
Men på kvällarna är raggmunken borta från
menyn. Då är det filé Oscar, laxspett och Biff à la
Lang, vilket visar sig vara biff med lök och klyft
potatis. Kanske något som Dagmar Lange skulle ha
uppskattat. Georges Darakji låtsas dock inte vara
speciellt intresserad av Lange och hennes böcker.
– Ibland kommer det någon tant och frågar vad
Maria Lang har med krogen att göra. Men det är
ju en turistfälla för gamlingarna, så enkelt är det.
Kommunen har också ett intresse av att hålla fram
Maria Langs namn. Och om jag har en pärla, så
är det klart att jag putsar på den.
Han tycker att Nora på senare tid har blivit lite
bättre för företagarna.
– Norapartiet och moderaterna försöker lite i
alla fall. Jag vet att det är en del på gång vad gäller turismen, men de satsar allt på den där järnvägskrogen, Kalasexpressen. Vi får inga bokningar
den vägen.
Bergslagssatsningen har Georges Darakji inte
hört talas om.
– Det var en del snack om Bergslagen när jag
kom hit 2006, men inte sedan dess. Nej, jag har
inte varit på några möten eller så. Passar ju inte
heller med restaurangens tider. Det är ju mest på
kvällarna de har möten, väl? Då måste jag jobba.
Annars vill jag vara med familjen. Det är så
Överst: Uteservering vid Maria Langs krog. Nora. 2 juli 2011.
T. h.: Georges Darakji driver Maria Langs krog. Nora. 3 juli 2011.
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mycket prat. Vore bättre att verkställa något. Men
det händer sällan. Tyvärr.
Själv ligger han i för det mesta. Så har det varit
ända sedan han lämnade Syrien i slutet av 1980talet.
– När jag kom till Sverige jobbade jag först på
Volvo BM i Eskilstuna, men sedan drog de ned på
personalen. Då blev jag företagare. Nu har jag nog
haft tio företag: i Eskilstuna, Rejmyre, Fagersta,
Borlänge …
Tack vare att han jobbat så länge och skött sina
affärer väl, var det inga problem att skaffa referenser när han skulle ta över krogen i Nora. Han hade
bra kontakter.
– Här i Sverige kan man inte göra någonting
utan kontakter.
Skulle han önska något för framtiden så är det
lite mer fart på vintern.
– Nu är det som om hela staden stänger efter
Nora marknad. På vintern kan det gå flera timmar
utan att en enda person passerar här utanför.
Men han är inte den som ger sig och har inget
emot att vara förebild. Sedan är han också glad åt
att ha tagit sig hit till Bergslagen.
– Jag har lyckats i Sverige, så enkelt är det. Alla
lyckas inte, men jag har gjort det. En del tycker
jag är dum som är blodgivare, jag lämnar blod var
tredje månad. Jag vill lämna tillbaka lite av det
som jag har fått.
Hustrun och de två barnen har han dock inte
fått med sig till Nora. Familjen bor i Örebro och
har inga planer på att flytta norrut.

Långban
Under ett antal år fanns ett uppskattat gästgiveri
vid stranden av Hyttsjön i Långbans gruvby. Men
efter en miljöinspektion som uppdagade en lång
rad brister tvingades restaurangen slå igen i april
2008. Att 20 busslaster turister bokade av sina planerade besök i Långban den sommaren säger en
del om ett bra matställes betydelse för ett besöksmål.292
I april 2012 är Larseric Vänerlöf, intendent vid
Värmlands museum och ansvarig för Långban,
lätt uppgiven på grund av det långvariga krånglet med restaurangen. Ingen krögare vågar satsa på
gästgiveriet, där det krävs stora investeringar för
att klara miljökraven.
– Ja, det där är ett långdraget problem. Betydligt roligare är att det nu verkar som att vi snart
ska ha John Ericssons Monitor på plats i Hyttsjön,
lite delvis i kvav som jag tänker mig.293
I juli 2012 är gästgiveriet lika sorgligt tillbommat som vanligt. Inte en buss på parkeringen.294
Inne i den lilla museibutiken går det dock att köpa
sig en glass av Hanna Gustafsson, som jobbar här
under sommarlovet från Chalmers.
Hon är själv mycket förtjust i Långban, och
lika glad som hon är åt butikens nya inredning,
lika ledsamt tycker hon det är att behöva meddela
besökarna att här finns inget matställe, inget café.
En titt nedåt sjön bekräftar att Monitormodellen ännu inte kommit på plats.
Först efter drygt sex år utan matställe, i maj
2014, fick Långbans gästgiveri en efterföljare. Då
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Stängt gästgiveri i Långban. 29 juli 2012.

Hanna Gustafsson sommarjobbar i Långban. 29 juli 2012.

öppnade restaurangen Anna Karolinas kök i John
Ericsson-gården. Matstället är namnat efter de
kända uppfinnarbrödernas mindre ryktbara syster,
som på restaurangens hemsida presenteras som ”…
minst lika intelligent som sina bröder, men eftersom hon var kvinna fick hon aldrig samma chans
till utbildning som Nils och John.”295 Må vara hur
det vill med den saken, men frågan är om inte den
driftiga modern Sophia, som bidrog till familjeförsörjningen genom att laga mat åt kanalbyggets
tjänstemän och officerare också borde få en krog
uppkallad efter sig.
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Brukshotellet i Grängesberg. 5 augusti 2006.

Värdshuset Stopet i Grängesberg. 4 juli 2011.

Grängesberg

långt. Men räknar man in det ginnungagap till
dagbrott som måste rundas så är det åtskilliga
kilometer mellan brukshotellet och Pizzeria Adria
vid genomfarten.
I sitt strategidokument inför Bergslagssatsningen betecknar Ludvika kommun Grängesberg
som ”… 1900-talets industrihistoria ur ett tvärvetenskapligt perspektiv”, och det är ingen dum
beteckning. Den oplanerat långa vandringen gav
inte bara skoskav utan också ett intresse för denna
ort med rivningshotat Folkets hus men tre begravningsbyråer längs huvudgatan.
Ett antal år och några konkurser senare är
hotellet nedlagt. Så småningom lyckades ägarna
sälja. Något år drevs det med orientalisk inriktning. Lite senare hade stället bytt namn till Hotell

Sommaren 2006 är brukshotellet i Grängesberg
fortfarande igång, eller åtminstone öppet. Jodå,
det finns rum. Mycket gott om rum. Vid ankomsten, sen fredagseftermiddag, väntar ägarparet i
receptionen. I över ett år har de försökt sälja, men
ingen har varit intresserad av att ta över. Annat
var det förr. Upptejpade tidningsurklipp berättar
om danshelger på hotellet med alla de stora dansbanden. Full fart. Men denna sommarfredag är
mycket stilla. Skulle det kanske gå att få något att
äta? Nej, det kan inte ordnas, men kanske pizzerian nere i centrum.296
Den som inte känner till Grängesberg kan få
för sig att det är nära mellan brukshotellet och
centrum. Och visst, fågelvägen är det inte särskilt

| 137

138 | Iakttagelser och möten – Förtäring och logi

Himlagott och kombinerade kristet inriktat
familjehem med hotellverksamhet. Det gick ändå
inte.
Brukshotellen startades för att industrierna behövde någonstans att representera och att
inkvartera sina affärskontakter, som ett komplement fungerade en del av dem som lokala nöjestempel på helgerna. De som lyckats överleva kör
vidare längs två spår, som konferensanläggningar
under veckorna och herrgårdshotell under vecko
sluten. En del, som brukshotellet i Skinnskatteberg, förvandlas till asylboenden. I maj 2015 meddelar Migrationsverket att också Grängesbergs
gamla brukshotell får användas som asylboende.297
Sommaren 2011 har Radovan Skero, som drev
Pizzeria Adria vid besöket 2006, gått vidare och
driver nu Stopet mitt emot järnvägsstationen på
Bergslagsvägen, som är både riksväg och storgata
i Grängesberg. Stopet är ungefär så långt ifrån det
pittoreska som man kan tänka sig. Brunt tegel i
senmodernistisk stil, sannolikt byggt under sent
1960-tal.298 Men det var inte heller för att starta
turisthotell som Radovan Skero köpte Stopet av
Ludvika kommun. Tanken är att de som reser i
jobbet och ska besöka Spendrups här i Grängesberg eller ABB i Ludvika väljer att bo på Stopet,
eftersom läget är bra.
– Kommer det turister dessutom så är det ännu
bättre.
Men denna dag är det tomt i matsalen. Både
affärsresenärer och turister har begett sig någon
annanstans.

Radovan Skero har inte hört talas om Bergs
lagssatsningen.
– Bergslagsdiagonalen känner jag till men inte
det som du säger. Vad skulle det vara till för?
Han tänker sig inte heller att få stöd någonstans ifrån utan är beredd att kavla upp ärmarna
och jobba framåt. Hans ställe är ändå det enda dit
folk kan gå för att träffa varandra en kväll över ett
glas och en bit mat. Radovan har inte funderat så
mycket över inriktningen på menyn.
– Det blir mest svensk husmanskost, du vet
pizza och kebab.

Smedjebacken
En tidig lördagskväll i juli 2010 är det mycket lugnt
i Smedjebackens centrum. Alltför lugnt anser
butiksägarna runt torget. På restaurang Lindgårdens uteservering delar ett par och deras schäfer på
en portion plankstek. Ett bord längre bort har en
man med hästsvans slagit sig ned. Från mannens
högra öra dinglar ett litet kors i vit metall. Ur högtalarna ljuder svensktopphittar genom tiderna.299
– Det var inte någon bra idé att leda bort
genomfartstrafiken, anser Selman Güzel, en av
delägarna till Lindgården.
– Vi förlorar gäster och det blir dött i centrum.
Selman Güzel är uppvuxen i Smedjebacken
och trivs bra. Han kan gott tänka sig att stanna
här, särskilt nu när förvaltningsrätten i Falun gett
klartecken för utökade öppettider. Socialnämnden
sade nej, men Selman Güzel och hans kompanjon
Nevzat Erdogan överklagade och fick rätt.
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Selman Güzel driver restaurang Lindgården. 24 juli 2010.

Restaurang Lindgården i Smedjebacken. 24 juli 2010.

Bergslagssatsningen har Selman Güzel inte
hört talas om.
Som potentiell besökare slås man av svårigheterna att hitta övernattning i Smedjebacken. På
bokningstjänsten booking.com erbjuds man hotell
i städerna runt omkring: Ludvika, Borlänge,
Fagersta, Säter. Men det finns hotell närmare än
så, varav Wanbo herrgård ligger ett par kilometer
söder om centralorten och Tolvsbo bergsmansgård
ytterligare någon mil söderut. Båda hotellen har
egen restaurang, men Tolvsbo – vars servering ligger i en ladugård – serverar mat endast om sådan
beställts tidigare under dagen.300
Tolvsbo drivs av en inflyttad holländsk familj
och presentationen (på webben) handlar om den
familjära inkvarteringen; det ska kännas som
att flytta in hos ägarna. Hemsidan betonar värdet av färska råvaror, närodlat, ekologiskt och

 emlagat. Varken Wanbo eller Tolvsbo serverar
h
dock Bergslagsspecifika maträtter. Generös lunchbuffé på Tolvsbo, och kvällens à la carte annonserar abborre med dill och citron, färskpotatis och
sommargrönsaker. Lockande, men i verkligheten
blir det tinad öring och ljummet vitt vin. Tolvsbo
är en präktig bergsmansgård från början av förrförra seklet med flervånings timrad huvudbyggnad. Under åren har gården använts som både fattighus och ålderdomshem för att under 1970-talet
förvandlas till diskoteket Red barrels cowhouse.301
Det var länge sedan men restaurangen är fortfarande inrymd i ladugården och ger intryck av att
vara dimensionerad för betydligt större sällskap
än de få runt borden denna afton. Kanske är läget
annorlunda på onsdagskvällarnas räkfrossa.
Lustigt nog har Wanbo herrgård och Tolvsbo
snarlik meny dessa julidagar 2010; det erbjuds oxfi-
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Tolvsbo Bergsmansgård, Söderbärke. 27 juli 2010.

Wanbo herrgård, Smedjebacken. 27 juli 2010.

lémedaljonger eller öring på båda ställena. Liksom Tolvsbo bär Wanbo spår av andra tider, men
Wanbo har en längre historia som pensionat. Den
siste bergsmannen lämnade Vanbo i slutet av 1800talet och efter att sporadiskt ha tagit emot sommargäster övergick gården 1933 till att bli Vanbo
gästhem med Anny Wernström som pensionats
föreståndare.302 Denna kvinna, född i Sala, med ett
förflutet som barnficka och sjuksköterska funderade på att starta konvalescenthem när hon tjänstgjorde på ett av Svenska Amerika Liniens fartyg.
Idén utvecklades; hon gick i land och när Vanbo
annonserades ut slog Anny Wernström genast till.
Den nya pensionatsföreståndaren var inte bara
praktiskt begåvad utan också en skicklig marknadsförare av sitt etablissemang. Hon lyckades få
en mängd personer i Stockholms kulturelit att välja

Vanbo för rekreation. I 20 år drev hon sitt gästhem, som enligt ryktet också erbjöd en sorts tankens konvalescens. Författare och andra kulturpersoner kunde där återhämta sig med sparkstötting,
svampkorg, metspö eller ogräsjärn alltefter årstid.
Wernströms efterföljare fortsatte marknadsföra
Vanbo under beteckningen ”Snillepanget”, men
under årens lopp hittade snillena andra ställen för
vederkvickelse och Vanbo utvecklades till ett mer
ordinärt pensionat. Med de vanliga bekymren att
få verksamheten att gå runt. Efter att tidigare ägaren gått i konkurs har Wanbo herrgård fått nya
ägare (varken stavning eller beteckningen herrgård
användes på Wernströms tid). Anders Eklund, en
av tre delägare, berättar att han egentligen hade
tänkt sluta i branschen efter att ha sålt Statt i
Ludvika, som han drev tidigare.303
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– Men när jag fick veta att Wanbo gått i konkurs och var till salu, då ändrade jag mina planer.
Ett sådant tillfälle måste man bara ta.
Skyltar utanför dörrarna till rummen b
 erättar
att åtminstone de tidigare ägarna gärna ville att
hotellet skulle associeras med kulturpersoner.
Även Carl Michael Bellman har fått ett rum uppkallat efter sig, och turistfolket i Dalarna med
lång erfarenhet av den här sortens marknadsföring
meddelar att visst har Bellman besökt Wanbo, och
det ”ett flertal gånger”.304 Om och i så fall hur de
nya ägarna ska arbeta med Wanbos kulturella förflutna har Anders Eklund och hans kompanjoner
inte funderat färdigt på ännu.
– Det får ge sig efter hand.
Och Bergslagssatsningen? Nej, den har Anders
Eklund inte haft något att göra med.
Några år senare, hösten 2013, är Wanbo till salu
igen. Men innan försäljningen hinner verkställas
utbryter en kraftig eldsvåda. Huvudbyggnaden klarar sig, men hotellets annex ödeläggs.305 Inför sommarsäsongen 2014 har Wanbo fått en ny ägare, tidigare chefen för P4 Mälardalen, Kjell Anderstedt.
Enligt Anderstedt är det en gammal dröm som
nu går i uppfyllelse.306 Om Wanbo kommer att ha
någon speciell inriktning framöver återstår att se,
men även nye ägaren – en gång i tiden journalist –
är i gång med storytelling. Men nu är det inte snillen och författare som ska dra gäster till Wanbo. På
hemsidan berättar Kjell Anderstedt om likkällaren
under huvudbyggnaden och ett antal övernaturliga
– nyligen timade – incidenter på Wanbo.307

Bellman-skylt utanför ett av rummen i Wanbo herrgård.
27 juli 2010.

På Tolvsbo förefaller det dock inte vara några
stora omvälvningar på gång. ”Du är varmt välkommen i vårt hem”, hälsar Roswitha Robijn
och Fridus Vis på sin hemsida. De är nu inne på
nionde året i sin bergsmansgård.308

Norbergs bergslag och
Engelsbergs bruk
Utifrån sett liknar Norberg precis den idylliska
medelpunkt i Järnbäraland som orten presenteras
som i turistbroschyren från 2008 och även i Bergs
lagssatsningens utvecklingsplan. Vad som inte
direkt framgår är att här finns erfarenheter av en
lång rad påfrestningar men också av att hantera
dessa prövningar. Norberg har varit involverad i
en rad EU-projekt och n
 ationella satsningar med
inriktning på kulturarv och/eller turism (se ovan).
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Värdshuset Engelbrekt. 29 augusti 2011.

Stefan Grobecker driver Värdshuset Engelbrekt.
29 augusti 2013.

Det har dock varit svårt att vända utvecklingen;
befolkningen i tätorten fortsätter krympa, från 5 310
till 4 518 mellan 1990 och 2010. Hotell- och restaurangbranschen förefaller ha det extra besvärligt.
Här minskade antalet sysselsatta kraftigt åren runt
millennieskiftet, medan utvecklingen i stort sett var
positiv på andra orter i Bergslagen.309
Nedläggningar i gruv- och stålindustrin och
konjunktursvängningar till trots har tangotårtan
på Elsa Anderssons ridit ut alla kriser. När Elsa
körde igång sitt konditori våren 1916 var värdshuset Engelbrekt redan på plats i sina nuvarande
lokaler, och det sedan nästan ett sekel.310 Finns det
något som förenar dessa både etablissemang med
Norberg, så är det uthållighet. Apropå 1970-talets
krisår konstaterar Elsas ledning lakoniskt: ”Norberg blev nu en ’mindre’ ort och vår verksamhet
gick på sparlåga många år.”311 Men det skulle
komma andra tider, och Elsas höll ut.

Inte heller Värdshuset Engelbrekt ger intryck
av att låta sig förföras av gastronomiska fluktuationer och nymodigheter. Menyn i januari 2015 –
med sin smörstekta gös med vitvinssås och fläskfilémedaljonger med madeirasky – ter sig som en
hälsning från 1950-talet. Frukostrummet, kallat
kuskrummet, med sina väggmålningar i ”dalastil”
och mörka trämöbler andas nationalromantik, inte
så konstigt eftersom huset byggdes 1824 på grunden av den gamla Näbbgården i Norberg.312
Värdshuset har varit med ett tag. 1658 startade
Anders Näbb gästgiveri här. De är dock inte särskilt ofta som Stefan Grobecker tar sig tid att
begrunda sina 20 företrädare som krögare i Norberg. Han har fullt sjå sju dagar i veckan att, tillsammans med sin syster och bror, få firman att gå
runt, även om det inte är lika illa nu som under
1990-talets lågkonjunktur.
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– Då hade vi en riktig nedgång, låg faktiskt rätt
illa till.
Då var det fortfarande syskonens Grobeckers
far som drev Engelbrekt. Han hade i sin tur tagit
över efter farfar, som inledde sin bana som källarmästare på värdshuset år 1953.
Just nu efter frukost och innan lunch är den
enda lugna stunden på dagen, annars är det full
fart för jämnan.
Stefan Grobecker har inte hört talas om Bergs
lagssatsningen. Inget konstigt med det, ur hans
perspektiv, eftersom han jobbar ständigt och dessutom har familj (tre söner). Han har heller inte
några planer på att ändra inriktningen på krog
och hotell.
– Nej, vi går på traditionen. Engelbrekt betyder ju något i de här trakterna. Basen här är
luncherna, vi har ungefär 150 luncher per dag.
Man är ju alltid orolig för att det ska börja gå
dåligt för Seco eller för Outokumpu i Avesta. Det
skulle märkas direkt hos oss.
Någon konceptutveckling planeras alltså inte
på detta värdshus. Lite slitet är det, Grobeckers
har principen att vara mycket försiktiga med att
skuldsätta sig, vilket bland annat betyder att det
inte är aktuellt att ta banklån för att renovera. Allt
får ta sin tid. Just denna slitenhet, så länge den
hålls någorlunda under kontroll, har för många
också ett särskilt värde. En blick in i matsalen
med sina vita dukar och brutna servetter påminner om en tid, som inte längre anas på så många
andra ställen. Men endast några mil härifrån,

inom samma BHC, går det faktiskt också att njuta
en toast Skagen på vit duk och med utsikt över
Åmänningen.
Världsarvet Engelsberg rymmer inte bara komplett bruksmiljö med mulltimmerhytta, smedja
och herrgård. I byn Ängelsberg odlas också arvet
efter de besuttna storstadsbor – bland dem flera
framgångsrika konstnärer – som på 1800-talet
lät uppföra praktfulla sommarvillor. Här byggdes även pensionat för de något mindre välbärgade
sommargästerna. Trots att Ängelsbergs befolkning
vid det här laget krympt till ungefär 150 året runtboende finns här en restaurang med rättigheter i
en av de gamla villorna.
Monica Johansson driver Nya serveringen och
är envis nog att hålla öppet året runt. Sedan lång
tid har hon insett att det inte räcker med att servera mat. Här ordnas också konserter och konstutställningar. Rörelsen går runt, men inte utan slit
i stort sett varenda dag, berättar hon en strålande
vacker septembersöndag. 313
– Vi som jobbar i de här trakterna känner redan
varandra sedan länge. Vårt nätverk är inte formaliserat, men jag vet alltid vem jag ska ta kontakt
med. Vi har en bra sammanhållning.
Däremot finns knappast utrymme i schemat för
några nya nätverk eller workshopar.
– Bergslagssatsningen har jag kanske hört talas
om, men jag har inte haft med den att göra. Det
verkar mest vara Norberg som är intressant.
En viss konkurrens mellan Ängelsberg och
Norberg anas i tonfallet, men uppenbarligen går
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det att få etablissemang att gå runt på bägge ställena, för även nästa sommar går det bra att luncha hos Monica Johansson. Denna gång med barn
som helst vill ha pannkaka, på Nya serveringen
serverad med så mycket sylt och vispad grädde
som någon sexåring kan drömma om. Ingen höjer
heller på ögonbrynen när småbarnspappan ber att
få med sig de överblivna pannkakorna till mellanmål.314
En afton knappt två månader senare berättar
Monica Johansson att sommaren varit fin med
många gäster. Det ryktas att en liten skogsbrand
brutit ut bortom skogen, men det är långt dit.315
Ett dygn senare har den största skogsbranden
i modern tid svept in Ängelsberg och hela trakten i brandrök. Monica Johansson tvingas hålla
stängt i två veckor. Ytterst osäkert om försäkringarna kommer att täcka.316 Om ytterligare en tid
kommer det att visa sig om brandkatastrofen, som
drabbade regionen så hårt, på sikt även kommer
att kunna bli en tillgång som lockar naturintresserade besökare till ett unikt område.

Husbyringen
– Det gör inget att ni kommer sent. Vi lägger
nyckeln under en blomkruka. Frukost serveras
från klockan åtta. Välkomna!
Ljummen sensommarkväll i Långshyttan. Den
stora gula villan, byggd 1856, vilar i skymningen i
parkens lövsal. Inga människor syns till, men det
mullrar från valsverket. För inte så länge sedan
investerade Outokumpu en halv miljard här. Ännu

anar ingen av de 177 vid Långshyttans största
arbetsplats, att om ett halvår kommer det att vara
slut på tryggheten. 317 I parken nedanför den gula
villan – byggd som bostad åt bruksförvaltaren,
numera brukshotell – står långbord för en fest som
varit eller ska bli. Där under de mäktiga lönnarna
tronar också ett mäktigt rostigt hjul. Av placeringen förstår man att det haft en central funktion
i någon viktig process. Mycket riktigt: ”Minnesmärke över götvalsverket. Detta är ett svänghjul
från götvalsverket i Långshyttan. Hjulets vikt är
cirka 75 ton”. Den inplastade skylten berättar också
att hjulet togs ur drift 1978. Nästan nyss i perspektivet att här vid Långshytteån har järn processats
sedan 1500-talet, troligtvis mycket längre.318
Vid frukosten berättar ägarparet Carina och
Bengt Wåhlin, som driver brukshotellet sedan
fem år, att de med tiden börjat känna sig kritiska
till Bergslagssatsningen.
Carina Wåhlin:
– Vi som jobbar praktiskt har svårt att få gehör
för våra idéer. Satsningen är väldigt top-downorienterad. Vi har varit med på några workshopar,
men efter det att vi ställde en del kritiska frågor
har vi inte blivit inbjudna till några fler träffar.
– Men det finns en här i trakten som är ännu
mer kritisk till Bergslagssatsningen, och det av
goda skäl. Han heter Sten Hårdbåge och driver
Café Gabriel Stierncrona i Stjärnsund. Honom
bör ni absolut prata med.
Carina Wåhlin greppar sin telefon och ringer
ett samtal.
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– Jo, Sten träffar er gärna. Han är på caféet
hela dagen.
Men först ett besök i modellkammaren i parken utanför. Den lilla slaggstensbyggnaden rymmer en rörande samling bilder och artefakter från
järn- och stålhantering i trakten. Ett stort skåp
är en modell av schakt och orter i Rällingsbergs
gruva, nedlagd 1932. Snidade trägubbar i llustrerar
olika arbetsprocesser från förr. Men här finns
också snitsigt designade och knivskarpa osthyvlar och stekspadar i spänstigt rostfritt från tiden
när Avesta Sheffield valsade stål i Långshyttan. I
dag klarar Outokumpu att valsa stålet ned till 0,1
millimeters tjocklek. När ståljätten investerade en
halv miljard för att göra Klosterverken ännu mer
konkurrenskraftigt, var det många i Långshyttan
som drog en suck av lättnad.319
Senare, i februari 2014, kommer c hockbeskedet:
Outokumpu vill lägga ned hela valsverket. 320
Många protesterar, några vill förhandla med Outo
kumpu om att köpa Klosterverken. Men inget
hjälper. Mot slutet av 2014 läggs verket i malpåse.
Innan nästa vår kommer hundratals människor att
känna en växande oro för framtiden.
Men fortfarande är det sommaren 2013. Ännu
har inga varsel lagts.
Också Stjärnsund har haft sina kriser. Några ligger så långt tillbaka att de för länge sedan förädlats
till historia och kulturarv. Christopher Polhems
manufakturverk exempelvis, som brann några
decennier in på 1700-talet.321 Numera bedrivs inget
industriarbete i Stjärnsund. Hoppet står i stället

till turismen, och i viss mån till permakulturen,
en form av ekologisk odling som lockar nya generationer gröna-vågare till föreningen Permakultur
Stjärnsund. Den samarbetar för övrigt med Rikkenstorps Joel Holmdahl, som nämns i avsnittet
Natur, kulturlandskap och trädgårdar. Både på Rikkenstorp och i Stjärnsund är permaodlarna inne i
intensiv utveckling med kurser och olika samverkansformer med ekologi som gemensam nämnare.
Men denna dag är siktet inte inställt på ekologisk odling och alternativ livsföring utan på Café
Gabriel Stierncrona, som sedan 2010 drivs av Sten
Hårdbåge och Lotta Tingsäter Hårdbåge.
Det såg ut att arta sig perfekt för caféet och de
nya ägarna. Redan första sommaren hade de byggt
om köket ordnat med både konstutställning och
en hörna för lokalt hantverk. Paret kände rätt väl
till Stjärnsund och var själva stamgäster på caféet
innan de tog över. De var redan från början medvetna om att Husbyringen planerade ett besökscentrum i huset, och att Gunhild Roos som skötte
guidningen snart skulle gå i pension. De hade blivit tillfrågade och var beredda att sköta både café
och besökscentrum.
Sten och Lotta Hårdbåge hade också sökt och
fått tillstånd att servera vin och öl i caféet. När
odlat, hemlagat och hembakt skulle det vara och så
förstås Dalkullaglass. Sommaren blev riktigt bra.
Sten Hårdbåge:
– Vi sålde glass för 50 000 kronor 2011. En flicka
i Grytnäsdräkt skötte ruljangsen på lördagarna.
Perfekt!
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Café Gabriel Stierncrona och Besökscentrum i
Stjärnsund. 8 augusti 2013.

Sten Hårdbåge driver café i samma hus som rymmer
Husbyringens besökscentrum i Stjärnsund. 8 augusti 2013.

Lämpligt nog blev också lägenheten ovanpå
caféet ledig, så familjen Hårdbåge kunde få hyra
den. Allt såg ljust ut; kulturchefen i Hedemora
och Dalarnas länsantikvarie presenterade planerna
på renovering av den gamla före detta Konsum
butiken. Länsstyrelsen skulle satsa 2,5 miljoner
kronor på projektet. Länsantikvarien kommenterade planerna med att den före detta butiken
”ser lite risig ut i dag, men vi ska återställa den i
ursprungligt skick exteriört. Vi ska återställa takfallen och de båda entréerna. Vi har tittat under
den fula grå panelen, och där finns den ursprungliga kvar, som vi tror vi kan behålla.”322 Pengarna
till restaureringen skulle tas ur det EU-finansierade landsbygdsprogrammet samt från länsstyrelsens kulturmiljöanslag. I juni året därpå skulle
huset vara rustat och klart för att ta emot Husbyringens besökare.

Så blev det dock inte, renoveringen drog ut
på tiden ytterligare ett år och det började gnissla
i samarbetet. Denna augustidag berättar Sten
Hårdbåge att han är mycket besviken – framför
allt på hur Bergslagssatsningen bemött honom och
hans hustru.
Sten Hårdbåge är kritisk mot Bergslagssatsningens projektledning, som han anser har detaljstyrt
ombyggnadsarbetet utan att ta hänsyn till de behov
och önskningar han och Lotta hade för caféet.
– De ville att det ska vara besökscentrum med
ett litet gulligt café, men vi var redan i gång och
hade investerat en massa, både tid och pengar. De
ville inte ha stekos, och besökare till besökscentret
skulle inte behöva se en flaska öl härinne. Sedan får
vi inte spela musik under besökscentrets öppettider.
Vi har aldrig velat ha någon skvalmusik, bara lite
skön bakgrundsmusik, men det får vi alltså inte.
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Från början fungerade samröret mellan entreprenörsparet och Bergslagssatsningen dock bra.
– Vi tyckte det var kul med Satsningen, vi var
några som blev inbjudna till Loka brunn och det
var vinprovning och så. Det var rätt trevligt, men
inte sedan. Jag blev utsedd till bad guy, eftersom jag
ifrågasatte och begärde renoveringsritningar. Dessutom sa jag att lokala hantverkare borde anlitas.
Ganska snart förstod Sten Hårdbåge att
ombyggnaden skulle kosta en hel del.
– Den summa vi hörde var 2,3 miljoner plus att
Bergslagssatsningen skulle gå in med 700 000 kronor till inredningen. Sedan började de prata om
momsen, att eftersom Husbyringen var momspliktigt så kunde de kunna rekvirera 2,3 m
 iljoner,
plus moms. Det skulle då tas från landsbygds
programmet. Men så funkar det ju inte.
Sten Hårdbåge ingick inte i projektgruppen för
ombyggnaden och hade därmed föga inflytande på
renoveringsarbetet. När det var dags för invigning
av Husbyringens nya besökscentrum fanns inte
Sten Hårdbåge med i gruppen som hälsade allmänheten välkommen. På tidningsfotot poserade
Husbyringens nya verksamhetsledare (som alltså
inte blev Sten Hårdbåge) tillsammans med representanter för länsstyrelsen, Stiftelsen Husbyringens ordförande, Bergslagssatsningens projektledare samt två representanter för Polhemsstiftelsen,
som äger fastigheten.323 Projektet beskrevs som
”… ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen
Dalarna, Intresseföreningen Bergslaget, Polhemsstiftelsen och stiftelsen Husbyringen”. Länsstyrel-

sens representant kommenterade projektet: ”Byggnaden har länge varit en skamfläck i denna vackra
miljö. Nu är den renoverad och återställd till sitt
ursprungliga utseende – både inne och ute.” I artikeln inför invigningen sades inget om kostnaderna
för projektet, eller att det tagit två år i stället för
ett att genomföra.
Sten Hårdbåge är kritisk till att han inte fått
vara med och påverka arbetet och sammanfattar
de stora stötestenarna hittills:
– Vi fick inte vara med i projektgruppen. Ingen
hänsyn togs till vår verksamhet. Vi fick exempelvis inte fortsätta sälja Dalkullaglass eftersom de
inte ritade in något utrymme för handtvätt. Vi
råder inte över lokalerna, förut hade vi konst på
väggarna, som vi också sålde. Nu får vi inte hänga
upp bilder. Det är ingen transparens alls utan snarare hemlighetsmakeri. Jag tycker också det är väldigt illa att de inte tog in lokala hantverkare, eller
åtminstone lät dem räkna på jobben.
– Det är också illa att kostnaderna tillåts rusa
iväg, så att det inte blir resurser över till något
annat i Husbyringen. I Långshyttan hade de kunnat behöva en del stöd och även på flera andra
håll. Nu blir det så att andra får inget, eftersom
allt gick hit till besökscentrum i Stjärnsund. Och
visst, det är jättefint här. Men någon måste ha
gått härifrån med mycket pengar i fickorna. Och
det är inte någon lokal hantverkare. Den enda
lokala firman som fick något jobb, var Snösvedens
rörmokeri i Långshyttan.

| 147

148 | Iakttagelser och möten – Förtäring och logi

När renoveringen äntligen var klar, ville Hårdbåges egentligen inte driva caféet längre. De hade
tappat sugen efter allt trassel.
– Men vi var tvungna. Annars hade vi gått i
konkurs. Och vi har gjort det jäkligt bra.
Skenande kostnader
I sin årsredovisning för 2012 uppger Stiftelsen
Husbyringen i Dalarna att kostnaderna för att
bygga om den gamla Konsumbutiken till besökscentrum perioden 2011–2012 uppgick till 6 682 500
kronor. Nästan sju miljoner kronor för att bygga
om en före detta butik. Då ingår inte renovering
av lägenheten på övervåningen. Inte heller restaurangköket, för det hade Hårdbåges redan åtgärdat
när Bergslagssatsningen kom in i bilden. I årsredovisningen för 2013 uppger Stiftelsen Husbyringen att det gått åt ytterligare 905 805 kronor till
renoveringen, alltså sammanlagt 7 588 305 kronor
för att snygga upp den gamla Konsumbutiken.324
Inför sommaren 2014 inkom en förfrågan från
Stiftelsen Husbyringen om Hedemora kommun
kunde tänka sig att finansiera Husbyringens
köp av den fastighet som rymmer Café Gabriel
Stierncrona och Husbyringens besökscentrum.
Polhemsstiftelsen som äger fastigheten begär
600 000. Moderaterna i Hedemora kommunfullmäktige yrkade avslag på Stiftelsen Husbyringens
förfrågan, men deras yrkande avslogs. Fullmäktige
beslutade att tillskjuta 300 000 kronor för affären
mellan Polhemsstiftelsen och Stiftelsen Husbyringen.325

Som en jämförelse med ovanstående kan nämnas att en modern villa i Långshyttan i januari
2015 såldes för runt 500 000 kronor, och att Stjärnsunds herrgård – närmsta granne till Konsum
huset vid sjön Gryckens strand – samtidigt bjöds ut
för 8 miljoner kronor.326 I försäljningen av Stjärnsunds herrgård ingår två herrgårdsbyggnader, två
flygelbyggnader, samt ytterligare 16 byggnader och
omkring sju hektar mark, bland annat egen badplats och kyrkogård. Säljare är Stjärnsunds Herrgård AB. Anledningen till försäljningen är enligt
mäklaren att ”Ägarna börjar komma upp i åldern
och vill låta någon yngre ta över”.327
Här kan vara lämpligt att nämna något om
relationerna mellan Stiftelsen Husbyringen, Polhemsstiftelsen och Stjärnsunds Herrgård AB, de
lokala aktörerna i fastighetsaffärerna i Stjärnsund.
Stiftelsen Husbyringen: Stiftelsens styrelse har
en lokal ordförande samt representanter för Hedemora kommun, Sveaskog AB, Dalarnas museum
samt Länsstyrelsen Dalarna.328
Polhemsstiftelsen bildades 1988 av kultursektionen inom Stjernsunds allmänna idrottsförening (SAIF), som från och med 1987 var ansvarig
för Stjärnsunds Herrgård. Polhemsstiftelsen uppges vara ”en fristående ideell organisation” och
företräds av två personer boende i Stjärnsund.329
Polhemsstiftelsen står som ägare till den fastighet
(den tidigare Konsumbutiken), där besökscentrum
och Café Gabriel Stierncrona är inrymda. Huruvida den tidigare kultursektionen också formellt
utgör en stiftelse, en ideell förening eller något
tredje har inte gått att bringa klarhet i.
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Stjärnsunds Herrgård AB: Samma personer
som företräder Polhemsstiftelsen ingår även i styrelsen för det aktiebolag som registrerades 1995
och står som ägare till fastigheten Stjärnsunds
herrgård. Dessa två, plus ytterligare tre p
 ersoner
bosatta i trakten, äger samtliga aktier i Stjernsunds Herrgård AB.
Fortsatta problem
Sommaren 2014 fortsätter paret Hårdbåge att
streta på i sitt café, men problemen är inte över.
I hettan räcker inte ventilationssystemets kapacitet, trots en hyrd extra kylanläggning. Efter en
inspektion beslutas om ett föreläggande.
Sten Hårdbåge:
– Jag var bara tacksam för det. Det var a bsolut
nödvändigt att åtgärda systemet. Viktigt också att
få det åtgärdat snabbt, så att vi kunde erbjuda julbord. Men fastighetsägaren, Polhemsstiftelsen,
har fortfarande inte fått ordning på ventilationen.
De blev inget julbord. 330
I januari 2015 har Sten Hårdbåge och Lotta
Tingsäter Hårdbåge lämnat Stjärnsund och Café
Stierncrona och flyttat till Borlänge.
– Det blev omöjligt att stanna kvar. Vi kunde
inte gå med på de krav som ställdes i det nya
hyreskontraktet. Där var allt inskrivet, till och
med att vi inte fick ha bakgrundsmusik i serve-

ringslokalen och inte visa att våra gäster kunde få
vin serverat till maten.
Till beslutet om flytt bidrog också att det
vintertid var svårt att hålla familjens lägenhet på
övervåningen varm.
– Värmesystemet läcker, vilket inte är så konstigt eftersom radiatorerna är från 1920-talet.
Dessutom passar inte innanfönstren. Lägenheten
på övervåningen ingick ju inte i renoveringen. Alla
bekymren gjorde att vi bestämde oss för att ge
upp. Det var väldigt tråkigt, men nödvändigt.
Läget i januari 2015 är alltså att Polhemsstiftelsen äger den fastighet där Husbyringens besökscentrum är inrymt, medan Stjernsunds Herrgård
AB äger herrgårdsfastigheten på sju hektar och
med 20 byggnader, bland annat två herrgårdar.
Polhemsstiftelsen har sagt sig beredd att sälja
besökscentrumfastigheten, renoverad för 7 588 305
till Husbyringen för 600 000 kronor. Stjärnsund
herrgård AB, delvis samma personer som Polhemsstiftelsen, har lagt ut herrgårdsfastigheten till
försäljning med ”prisindikation 8 000 000 kronor
eller högstbjudande”331
Bergslagssatsningens BHC Husbyringen har
förlorat ett entreprenörspar, som fem år tidigare
med stor entusiasm tog sig an driften av Café
Gabriel Stierncrona.
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E

n uttalad grundtanke med Bergslagssatsningen var redan från start att verka gränsöverskridande och för industriarv i regionen som
helhet. Därför har det funnits anledning att uppmärksamma några platser utanför Satsningens
utpekade BHC. Begreppet Bergslagshistoriskt
centrum förutsätter ju också en omgivning, som
detta centrum förhåller sig till. Många orter i
Bergslagen brottas med problemet att vända en
negativ befolkningsutveckling. En del har varit
involverade i utvecklingsprojekt långt före Bergs
lagssatsningen, exempelvis Stråssa. På vissa håll,
som i Lesjöfors, ledde företagets konkurs till idéer
som gör att ortsbefolkningen åter är stolta över sin
hembygd.

Specialfallet Stråssa
Stråssa intar en särställning som industriellt
kulturarv. När Grängesbolaget återöppnade gruvan 1959, efter att driften legat nere sedan tidigt
20-tal, var den Sveriges modernaste gruvanläggning med allt från brytning till sinterverk. Drygt
20 år senare lades driften ned igen. Kvar stod
(och står) betongkolosserna i det sargade landskapet med ett gigantiskt dagbrott och en 30 meter
hög, 1,3 kilometer lång och 500 meter bred hög av

Bergslagsflaggan och resterna av det nedbrunna skolhuset.
Stråssa. 9 augusti 2009.

Iakttagelser och möten – Utanför Satsningens centrum

krossat gråberg.332 Kvar fanns också människorna
som arbetat i gruvan och deras familjer. Redan
året innan den lades ned lanserades Stråssa som
sevärdhet, där besökaren skulle få ”… en fullständig bild av järnmalmsbrytning såväl i vår egen
tid som i gamla dagar”.333 Före detta gruvarbetare
guidade besökarna under rundturen med gruvtåg på 195-metersnivån, och gruvmässen förvandlades till restaurang och café. Efter ungefär tio år
– vid mitten av 1990-talet – var Stråssa slut också
som besöksgruva. Gruvan vattenfylldes och i stället startades en företagsby på området. Det gick
inte heller något vidare.
Orter i sig är inte kommunikativa subjekt, ändå
berättar de historier – genom struktur, arkitektur,
aktivitet, ljudrum, belägenhet – för den som är
intresserad.334 Stråssa har mycket att säga, både
om nutiden i svenska före detta industriorter och
om det som har varit.
En vacker dag, så stilla är det att vinden har
visst besvär att få den slitna Bergslagsflaggan att
vaja. Under fanan och intill en stor asfalterad plan
utanför en röd tegelbyggnad, som måste vara en
skola, ligger en massa bråte och halvt förkolnade
bräder. På andra sidan vägen en igenbommad Icabutik, en vårdcentral vars tak fallit in, tre skrot
bilar, en hyreslänga och en dam som vilar på sätet
till sin rullator med ansiktet mot solen.335
Damen är 97-åriga Siri Södersten, med en procents syn på ena ögat men dubbelt så mycket på
det andra, som hon säger. Hon bor här i Stråssa,
och sommartid vill hon alltid vara ute några tim-

Siri Södersten, Stråssa. 9 augusti 2009.

mar. Siri Södersten känner sin närmiljö, hon vet
var hon ska sätta fötterna för att inte störta ned för
trapporna till parkeringen. Siri har bott i Stråssa
sedan 1950-talet; hon och maken flyttade in när
hyreshusen var nybyggda.
– Det var ett sådant här hus på andra sidan
också, vid distriktsmottagningen, men det har de
rivit. Det blev så dåligt med folk. Jag jobbade vid
anrikningsverket och maken jobbade med kompressorer. Bra jobb, det enda var att han jobbade sju
nätter i sträck och jag jobbade sex, så vi kom i otakt.
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Högen med förkolnad bråte är resterna av
Stråssas gamla skola, byggd 1914. Den brann ned
till grunden i februari 2008. Fortfarande är det
inte uppsnyggat på brandplatsen.
– Ja, jag ser det ju inte, men nog är det synd att
de inte bryr sig. Det var hemskt när det brann. Då
var jag allt lite rädd.
Hängande i ett band runt halsen har Siri Söder
sten en larmanordning. Hon tror att det går till Öre
bro. Hemtjänsten hjälper till med mat och medicin.
Siri Södersten vill inte flytta till äldreboende.
– Så länge jag är något så när, vill jag hellre vara
där jag bor. Inte så många av mina bekanta finns
kvar här. I mitt hus har det bott invandrare, men
de har fått flytta. Huset är visst sålt och då skulle
de ha det på något annat vis. Jag tror de ska hyra
ut till svenskar. Lite synd, för de var så snälla de
där invandrarna, hur bra som helst. De hjälpte
mig med den här rullatorn, när porten gick trögt.
Siri minns mycket väl när Stråssa var besöksgruva.
– Ja, det var busslast på busslast, och de åkte
hiss 100-tals meter ner i gruvan. Jag var nere själv
också. Så kunde man dricka kaffe i gamla mässen.
I enplanspaviljongerna med mer eller mindre
inrasade tak har det tidigare funnits både Ica och
Konsum; där har varit konditori, frisör och vårdcentral. Nu har även loppisen slagit igen.
På andra sidan vägen, i gamla folkskolan, hade
barnen sin skolmatsal. Där jobbade Siri Söderstens dotter förut. Nu växer gräs i sandlådan och
maskrosorna blommar genom skolgårdens asfalt.

I före detta gruvområdet norr om byn ligger
koppartaket ännu kvar på administrationsbyggnaden, och gardinuppsättningen antyder vilka lokaler som användes som restaurang, när det begav
sig. Man kan ana att det för inte så länge sedan
växte blommor i rabatterna, men allt planterat för
nu en ojämn kamp mot lövslyn. Björkar har till
och med slagit rot i de lodräta väggarna på kontorshus och sinterverk. En blå skylt med texten
”Utsikt” pekar optimistiskt mot dagbrottet. Men
där skymmer en tät ridå av gran, björk och rönn
bråddjupet nedanför fötterna. På marken nedanför sinterverket ligger rostiga järnkulor utspillda.
Järnvägsrälsen är borta. En man på motorcykel
fräser förbi. I en liten byggnad intill den före detta
rälsen har motocrossklubben sin lokal.
Några företagare syns inte till i Stråssa företagsby.
Ett par år senare ter sig läget ganska (förhållandevis) optimistiskt i Stråssa.336 Byföreningen
har med gemensamma krafter sammanställt en
utvecklingsplan för ”höjdarbyn i Bergslagen”.337
Carola Vikström, 30 år och född i Stråssa, är en av
de drivande i byföreningen som jobbar med förberedelserna för Stråssadagen i augusti. Carola
har ordnat så att en massa kubik sand stjälpts av
bortom före detta skolan, numera byföreningens
samlingslokal Navet. Där ska det bli beach volleyturnering under Stråssadagen.
– Vi har varit nere i en svacka här i Stråssa.
Men nu håller vi på att ta oss upp. Vi måste,
annars finns det snart inget kvar. Kommunen gör
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Carola Vikström, Stråssa. 4 juli 1011.

ingenting, bara motarbetar oss. Man får lov att
hota med tidningar och teve för att de ska klippa
gräsmattorna här.
– Det här vi håller på med nu var en idé som jag
fick en natt när jag inte kunde sova. Nu håller jag
nästan på att gå på knäna av allt jobb. Men, det
är ju så att vi har väldigt många bra entreprenörer
här omkring. Vi har till exempel fått sanden till
beach volley-planen gratis.

Stråssa företagsby i det tidigare gruvområdet. 9 augusti 2009,
4 juli 2011 och 30 juli 2012.
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Tanken är att under Stråssadagen ska också
visas en utställning om orten, från 1400-talet och
fram till nutid. Det är Carola som samlar in information om Stråssa via gamla personaltidningar,
intervjuer med de som jobbat och annat material.
Hon tycker att turistgruvan borde ha kunnat få
vara kvar som besökmål.
– Om det kom hit 25 000 personer per år, så
måste det ju på något sätt ha varit lönsamt för
kommunen. Jag förstår inte varför de lade ner
turistgruvan. Kanske har det något att göra med
att Stråssa inte tillhört Lindesbergs kommun så
länge. Eller så är det bara det att på landsbygden
vill de inte satsa. Vi får ingenting förrän vi hotar.
I huset där Siri Södersten bodde för några år
sedan bor nu en del av de cirka 100 asylsökande
som placerats i Stråssa. Carola tycker det är
bekymmersamt att de är så många, och att de som
kommer vet så lite om Sverige och ännu mindre
om Stråssa.
– Förut, då var det ungefär 20 asylsökande här
och det gick hur bra som helst. Nu hinner ingen
lära känna någon. Migrationsverket säger att de
får sex timmars information när de kommer hit.
Sex timmar! Jag begriper inte hur de kan placera
dem här, sex kilometer från en affär. Här finns ju
ingenting. Och i dag bor det 100 asylsökande här,
mot 300 fastboende. Klart att det inte fungerar.
– Säg i stället att det var 40 personer som kom,
och att de fick stanna åtminstone en månad. Då
skulle de ha en chans att komma in i bylivet. Nu
går det inte. Jag tror att folk har tappat sugen. Nu

kör vi Stråssadagen i augusti, funkar inte det då …
Det här är nog sista rycket för Stråssa.
Innan vi skiljs åt visar Carola den gamla kyrkklockan som byföreningen tagit hand om. Den är
från gruvkyrkan; föreningen har fått överta den
sedan kyrkan avkristnades för några år sedan. En
spritfabrikör lär ska ha köpt kyrkan, byggd 1972,
och förvandlat den till ett absintbränneri. Denna
sommar syns dock inga spår av aktivitet i den röda
träbyggnaden.
Stråssadagen i augusti 2011 blev en succé med
17 deltagande lag i beachvolleyturneringen. Detta
trots ett störtregn natten före evenemanget, som
gjorde att Carola Vikström fick ge sig ut och gräva
dräneringsdiken runt planen.338 Ett knappt år
senare är det tomt i Stråssa centrum. Ingen Siri.
Ingen Carola.339 På parkeringen utanför före detta
centrum står en gammal folkvagnsbuss insvept i en
presenning. Den förefaller vara bostad åt någon.
I planteringarna utanför huset där Siri bodde har
någon sått persilja och squash. En äldre herre står
och småpratar med tre unga män. Den äldre herren
är Abdinar Abdulkadir Abirahman. Han är pensionär och har fått permanent uppehållstillstånd.
– Det behövs någon äldre som håller reda på
ungdomarna här. Livet är inte så lätt för dem.
– Han är som en far för oss.
23-årige Ali Roble talar utmärkt engelska och
presenterar sina kamrater Khalid Osman, 24 år,
och Dahir Aden Ibrahim, 25 år. Alla tre är asyl
sökande och de tycker att Stråssa är en vacker men
konstigt tom plats.
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Dahir Aden Ibrahim, Ali Roble och Khalid Osman hoppas på asyl. Abdinar Abdulkadir
Abirahman är pensionär och har permanent uppehållstillstånd. 30 juli 2012.

– Varför finns här inga människor?
Ingen av dem känner till, att Stråssa är en före
detta gruvby, där gruvan lagts ned och jobben försvunnit. De tycker att Stråssa verkar bra, men att
det är lite besvärligt att man inte kan köpa mat i
byn. Därför tar de flesta asylsökande bussen in till
Lindesberg på morgonen. Biblioteket är ett bra
ställe att tillbringa dagen på.
Lika ödsligt som nere i före detta centrum är
det uppe vid gruvområdet, som nu är avspärrat.

Örebrofirman Bröderna Batalj lär ordna paintballevents häruppe då och då.
Svensexor låtsasdödar varandra några hundra
meter från de som väntar på att få en fristad
undan krig och konflikter.
Fjärde besöket i Stråssa: I före detta centrum
är taket till före detta vårdcentralen nödtorftigt
lagat. En samling gamla cyklar och cykeldelar
inne i den stängda lokalen antyder ny verksamhet. I hyreshuset/asylboendet är flera rutor sön-
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Bröderna Batalj har tagit över Stråssa företagsby. 6 augusti 2013.

Scenografi för ”Escape reality-event” i Stråssa. 6 augusti 2013.

derslagna. Inga människor syns till, men uppe vid
gruvområdet märks att paintballfirman expanderat
och tagit över både sinterverk och administrationsbyggnad. Förbudsskyltar åt alla håll. Den
tidigare skylten för företagsbyn är nu övertäckt
med en svart banderoll med gul text: ”VÄLKOMMEN TILL BATALJ”.340
Till vänster om det som förr var infarten till
industriområdet har en antydan till kåkstad slagits
upp. Det går att föreställa sig människor hukande
med leksakskulsprutor bland bräderna. På en
öppen asfaltyta ligger något som på håll ter sig
som en livlös kropp. Det visar sig vara en docka
i människostorlek, tillverkad av en arbetsoverall
fylld med halm. Utan huvud men med en markerad träff i bröstet.
På Bataljs hemsida kan man läsa att den täta
slyskogen vid gruvområdet är särskilt lämplig för
”Escape Reality-eventet” Vietnam: ”Om ni är tillräckligt många så har vi möjlighet att ta in en
B-styrka som agerar VC, alltså era lömska motståndare”.341
För cirka 700 kronor per person lovar Batalj
att ta sina kunder 44 år tillbaka i tiden”… till de
klassiska scenariona med djungelkrig, patruller,
försåtsminering, risfält, bufflar och helikoptrar”.
Firman ser stor potential i det nedlagda gruvområdet: ”Anläggningen är utvecklad för att
kunna arrangera stridsscener från mindre grupper i scenariospel till storskaliga Big Game med
hundratals deltagare. Anläggningen passar speciellt bra till Apokalyptiska lajv.” Sensommaren 2015
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bjuder Bröderna Batalj in till Stråssa Wastelands:
”Kanske kör vi även det populära Zombie eventet
med splatmasters etc. i Sinterverket under någon
av kvällarna”.342
Frågan är när paintballfirman kommer på idén
att iscensätta de våldsamma erfarenheter som
männen i hyreslängorna nere i byn bär på. Kanske
är det bara en tidsfråga.
En sväng förbi den avkristnade kyrkan/absintbränneriet innan det är dags att lämna Stråssa för
denna gång. Vid flera tidigare besök har det varit
tomt på parkeringen och inte synts några tecken
på aktivitet i den före detta kyrkan, men nu står
det faktiskt två bilar utanför. Kan det vara absinttillverkarnas? Jodå, en man kommer ut på trappan.
Det är Göran Bäuerle, en av de två delägarna.
– Ni kan få komma in i kyrksalen. Tillverkningen får ni inte se. Affärshemligheter.
Han verkar inte särskilt road av att få besök.
– Jag har jobbat professionellt med fundraising
och projektutveckling längs hela Norrlandskusten,
och det slutar alltid med att det är något p
 apper
som skrivs om någon handlingsplan för någon
vision. Och det händer aldrig någonting. Bergs
lagssatsningen har jag aldrig hört talas om.
Efter lite trätande om vilken nytta Bäuerle
eventuellt skulle ha av att låta sig intervjuas, går
han med på att berätta om absintprojektet och hur
det kom sig att de hamnade i Stråssa. Både han
och kompanjonen är bosatta i Gävletrakten.
– Hur vi hamnade här? Jo, här fick vi mest
kyrka för pengarna. Det här var den billigaste

Göran Bäuerle tillverkar absint i Stråssas avkristnade kyrka.
6 augusti 2013.

kyrkan i Sverige. För oss är byggnaden viktig ur
marknadsföringssynpunkt. Först var vi inne på att
det skulle vara en skola, sedan ett mentalsjukhus.
Men vi kom fram till att en kyrka vore bäst. Säger
jag till en människa att jag kokar sprit i en kyrka,
då glömmer den människan aldrig det.
– Jag kan dra historien: Vi köpte kyrkan i
februari 2011. Sedan tog vi fram de tillstånd som
behövdes och vi kom in i beställningssortimentet
i december samma år, efter åtta månader. Det har
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gått väldigt fort, men vi har inte kunnat ta ut en
krona i lön hittills. Nu måste det vända, och det
kommer det att göra också. Det som förvånar mig
mest är att trots att vi får så mycket publicitet –
varje vecka är det något – så går försäljningen inte
upp.
Under etableringsfasen har Bäuerle haft god
hjälp av Lindesbergs kommun, som var snabba
med att ge bygglov. Också andra myndigheter har
varit smidiga och flexibla att ha att göra med.
– Vi har fått hjälp av Leader Bergslagen. Borden här, till exempel, är köpta för Leaderpengar.
Och länsstyrelsen i Örebro och Jordbruksverket
har gett oss stöd för utveckling av företag på
landsbygden. Där är vi inne på tredje omgången
nu.
Några lokala samarbeten i Stråssa har dock inte
absintfirman längre.
– Vi har provat. Jag har suttit med i styrelsen
för byföreningen ett år, men jag blev aldrig kallad
till några möten. Nu har jag försökt tillräckligt.
Innan vi skiljs åt berättar Göran Bäuerle lite om
tillverkningsprocessen. Namnet till trots (Sankta
Annas Bränneri) så bränner firman inte spriten till
sina produkter utan köper 96-procentig sprit från
en tillverkare i Italien.
– Den är ekologisk. Bränd på ekologiskt odlat
vete, alkohol är ju jäst vete. Finns inga svenska
tillverkare som kan leverera så små mängder som
vi vill ha. Jag har pratat med Kemetyl i Jordbro
och via dem har vi fått tag på ekologisk sprit i
200-litersfat som man slipper tappa om.

– Processen är alltså den att vi köper in ekologisk sprit och så häller vi den i en bytta och så tillsätter vi de kryddor som ska vara, malört bland
annat. Absint är ju malört på franska. Sedan får
det ligga och dra, sedan kokar vi upp det och
då börjar alkoholen stiga och de a lkohollösliga
ämnena följer med alkoholen, men de vattenlösliga stannar i vattnet. Så vi separerar de olika
smakämnena, det är det destilleringen är till
för. Det är det som är hantverket. Sedan har vi
ett parfymerat destillat och då tillsätter vi andra
örter, till exempel citronmeliss som gör att det blir
grönt. Sedan filtreras den och lagras, mer säger jag
inte.
Ett drygt år senare meddelas att Sankta Annas
Bränneri flyttar från Stråssa. Göran Bäuerle
berättar att kopplingen till kyrkobyggnaden har
haft den avsedda marknadsföringseffekten. Nu
ska verksamheten flyttas närmare kunderna, till
Gävle-trakten, där Bäuerle kommer ifrån.343

Glada volontärer i Lesjöfors
Liksom på många andra håll var det en industriell
kris som satte igång förverkligandet av Lesjöfors
museum. Lesjöfors AB gick i konkurs i december 1985 och hundratals personer blev av med jobbet. Orten hade då i och för sig varit på väg utför
befolkningsmässigt sedan början av 1970-talet,
då Lesjöfors befann sig på topp med nära 2 500
invånare och bandylag i allsvenskan. 20 år senare
var de nere i 1 500 och i dag bor här runt 1 000
personer.
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Interiör från Lesjöfors museum i gamla gjuteriet. 3 juli 2011.

Någon konstfrusen is blev det aldrig på Stålvallen, trots att Gerhard De Geer – brukets ägare
och disponent – kämpade för detta under många
år. På orten kallades De Geer kort och gott
”Baron”, och han är en symbol för de goda tiderna
i Lesjöfors. Hans sätt att driva bruket, på sätt och
vis också hela samhället Lesjöfors, brukar betecknas med begrepp som folkhem och saltsjöbadsanda.

På sätt och vis finns bruket fortfarande kvar
nere vid Lesjön. I dag som Lesjöfors Springs and
Pressings; bolaget presenterar sig som ”internationell fullsortimentsleverantör av standardfjädrar
och kundanpassade fjädrar, tråd- och banddetaljer
samt gasfjädrar” och med produktion på många håll
i världen344.
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Genomfartsvägen i Lesjöfors. 3 juli 2011.

Fikarast på bruket på Palmes tid enligt Larseric Vänerlöf,
skapare av Lesjöfors museum.

Granne med fjädertillverkningen ligger
gamla gjuteriet, som numera rymmer Lesjöfors
museum, resultatet av en konstnärs idéer om vad
ett museum skulle kunna vara. Men kanske framför allt resultatet av vad en bygds befolkning kan
åstadkomma tillsammans med en inflyttare. För
hur fantastiska uppslag Larseric Vänerlöf – som
konstnären heter – än hade haft, så krävdes det
dessutom folk som var beredda att rycka in och
jobba, och göra det gratis. I vintras var Barbro och
Fred Norrström med och firade museets 20-års
jubileum på Lesjöfors Folkets hus.
I dag gör de ett pass som museivolontärer i Föreningen Rikoschetten, som driver museet. Och de
gör det med glädje.345
– Ja, det är så roligt det här. Vi får bara positiva
omdömen. Besökarna tycker att vårt museum är
så annorlunda jämfört med andra museer.
Lesjöfors museum har fått nationella utmärkel-

ser och nominerats till europeiska priser. Ibland
betecknas det som nostalgiskt, vilket är missvisande om man med ordet avser ett enfaldigt
romantiserande över svunna tider. Detta är något
annat, något bortom ord och fraser.
De flesta av volontärerna är pensionärer, så
även Barbro och Fred Norrström. Båda är födda i
Lesjöfors. Från platsen där vi sitter och fikar (Barbro har bakat bullarna) syns det blå huset, där
Barbro bodde som barn.
– Vi är båda födda 1934 och har känt varandra
sedan småskolan.
Fred jobbade ett kort tag i gjuteriet här bakom,
men bestämde sig för att läsa vidare till lärare och
jobbade sedan i Filipstad. Men när Rikoschetten
bildades var de inte sena att ansluta. Fred Norrström ser det absolut inte som någon uppoffring:
– Vi är med för att man får känna sig lite nyttig. Man kommer ut bland folk. Men sedan är det
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förstås inte så lätt att få tag på guider hit. Öppettiderna måste ju täckas upp, och det är ju en del –
så att säga – naturlig avgång bland medlemmarna.
Denna sommar blir det därför ganska många
pass i gjuteriet och mycket bullbakande till caféet.
För att återkomma till det speciella med museet:
skyltar saknas nästan fullständigt. Det mesta ligger framme och är tillåtet att vidröra. Lukter,
ljud och känselintryck blandas med installationer
som exempelvis en jättehög med skridskor från
bandyk lubben och en samling lunchrumstermosar och …
– Ni har väl inte missat Signes paviljong. Hon
var dragspelsdrottning här, drottning av Bälgien.
Nej, det missar man inte, men kanske att bruket förr kallades Kanonspiral, för det var s piraler
till kanoner som drog in de stora pengarna, när
allt vände på 1930-talet. Gerhard De Geer köpte
det ganska nedgångna bruket för 150 000 kronor i
början av 1920-talet. Det hankade sig fram till år
1933, men sedan vände det:
Från och med detta år har alla årsresultat varit
klart vinstgivande. 1936 fastställdes den femåriga
investeringsplanen, som avsåg en grundlig nydaning och koncentration av bruket. På grund av
kriget blev den något fördröjd men var dock i

stort sett genomförd med 1943 års utgång. År 1942
anställdes en överingenjör och teknisk chef för
bolaget och år 1943 slutligen löstes alla banklån.346
Baron De Geer slapp uppleva Lesjöfors konkurs, han slutade sina dagar 1980, men folk i trakten är säkra på att han skulle ha gillat tanken på
ett museum. Det har många andra också gjort
under de decennier museet har funnits till. På
hemsidan citeras både landshövding och antikvarier, som kommenterat detta oväntat livskraftiga
och inspirerande exempel på vad museer också kan
vara.347 Så skriver exempelvis dåvarande riksantikvarien Erik Wegraeus efter ett besök sommaren 1997:
… på detta ställe berättas på ett annat sätt än
man i museisammanhang är vad vid. Här känner man doften av den anda som rått och råder i
Lesjöfors. Här kan man röra vid alla de ting som
använts i hemmet, på bruket och på fritiden.

Snart har två decennier gått sedan riksantikvariens besök, men fortfarande är Lesjöfors museum
ensamt i sitt slag. Fortfarande håller den ideella
föreningen Rikoschetten huvudet högt i medvetande om att deras museum är något i särklass.
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D. Sammanfattande diskussion

E

fter att ha följt Bergslagssatsningen i snart ett
decennium,348 har jag kunnat identifiera ett
antal stötestenar och problemområden, vissa på
strukturell nivå medan andra snarare rör enskildheter. Ett särskilt problem, kanske det största,
handlar just om problemhantering. Som framgår
av denna rapports redogörelse för Satsningens första och andra etapper (se del B), förefaller projektledningen konsekvent bortse från svårigheter och
mindre framgångsrika insatser. Denna ensidig
het, eller närmast programmatiska optimism, är

genomgående och sätter spår på alla nivåer och i
många sammanhang. Det tycks handla om både
en oförmåga – eller kanske ovilja – att identifiera
potentiella och uppkomna svårigheter och en bristande kapacitet att ta itu med bekymmer.
Ett problem på mer strukturell nivå är att det
förefaller saknas incitament att redovisa tillkortakommanden. Snarare uppmuntrar konstruktionen
av strukturfondsprogrammens utlysningar och
redovisningssystem till glädjekalkyler och själv
förhävelse.349
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Problemområden

T

ematiskt kan de problem i Bergslagssatsningen som denna undersökning identifierat
hänföras till sju områden. Indelningen bygger inte
på att det finns skarpa gränser mellan områdena
utan görs för tydlighets skull och för att strukturera resonemangen.
�

�

�

�

�

�

Det första gäller stabilitet; Satsningen började
med en tydlig inriktning men styrdes om både
till innehåll och målsättning.
Ett projekt finansierat med offentliga medel kan
förväntas genomföras med transparens, här har
snarare rått dunkel.
Den operativa ledningen har genomfört insatser
som tyder på bristande erfarenhet och kunskap;
här hade varit värdefullt med bättre integrerad
FoU-samverkan.
Projektledningen framstår på flera sätt som
isolerad i den region som är föremål för
Satsningen; många tecken tyder på bristande
samspel.
Bergslagssatsningens insatser sägs vara behovsstyrda – eller efterfrågestyrda – en hållning som
snarare leder till upprepning än till nytänkande.
Bergslagssatsningen är långt ifrån det enda projekt i Sverige (eller i världen) med inriktning på

�

kulturarvsbruk, men få tecken finns på att Satsningen bedrivit omvärldsbevakning för att nyttiggöra tidigare eller angränsande erfarenheter.
Det sjunde problemområdet ansluter till förmågan att identifiera och åtgärda problem; det
handlar om resultatredovisning, alltså hur Satsningen presenterar genomförda insatser och vad
dessa lett till.

Nedan diskuteras de sju problemområdena närmare. Kapitlet avslutas med en återknytning till de
teoretiska utgångspunkterna för studien.

Stabilitet
I Satsningens inledningsskede fanns en tydlig inriktning på utveckling av kulturmiljöerna
för regionens invånares räkning, och för de antikvariska värdena i sig. Vid mötet i Grängesberg
tillkännagav Riksantikvarieämbetet, fyra länsantikvarier och KTH:s företrädare att projektet
Bergslagen. Historia och framtid. Samverkan för
utveckling syftade till att skapa ”kulturarvsverksamheter” av olika slag som skulle tydliggöra
”Bergslagen som kulturhistorisk region”.350
I detta skede fanns en uttalad koppling till regionens lärosäten och ett sedan länge etablerat nät-
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verk av forskare. Detta tyder på att initiativ
tagarna då hade siktet inställt på finansiärer med
inriktning på kultur och kulturarv. Av någon
anledning valde Riksantikvarieämbetet och övriga
initiativtagare att uppvakta Bergslaget och förmå
intresseföreningen att åta sig vad som i detta
skede benämndes ”den koordinerande funktionen”351. Bergslaget var just en intresseförening,
där kommunrepresentanter kunde lufta gemensamma frågor som kommunikation och infrastruktur. Kansliet bestod av en tjänsteman plus
en halvtidsanställd medarbetare, som framför allt
ägnade sig åt Tåg i Bergslagen. Omsättningen låg
på ungefär två miljoner kronor per år.352 Några
år senare, när EU-medlen rullat in, var intresseföreningens omsättning sjufaldigad. Inte i något
av de granskade dokumenten finns tecken på att
Riksantikvarieämbetet eller någon övrig intressent uppställde några villkor för Bergslagets medverkan. Inget skriftligt avtal mellan parterna har
kunnat spåras. Däremot framgår att Bergslaget
ställde som krav att det operativa arbetet skulle
inriktas på utveckling av besöksnäringen.
*
Vad hände med länsantikvariernas utfästelser om
”en mångfald av kulturarvsverksamheter”, folkbildning och forskning? Varför valdes Bergslaget
till koordinator och inte någon av länsstyrelserna,
något länsmuseum eller något av de nätverk som
redan arbetade med regionens industriella kultur
arv, exempelvis Ekomuseum Bergslagen, Järn
riket eller Husbyringen? Valet av Bergslaget inne-

bar hur som helst att industriarvsintressena trädde
tillbaka. Några diskussioner om konsekvenserna
av den ändrade inriktningen verkar inte ha förts.
Riksantikvarieämbetet konstaterade att Bergs
lagssatsningen skapade förutsättningar för ”en
långsiktigt hållbar förvaltning av det storskaliga
industrihistoriskt präglade kulturlandskapet”.353
Riksantikvarien Inger Liliequist var förtjust och
betecknade redan i januari 2008 Bergslagssatsningen som ”ett lyckat samarbete”.354 Även på
länsstyrelsenivå var tongångarna entusiastiska. I
rapporten över hur kulturmiljöbidragen fördelats
i Örebro län under 2010 anges att en dryg miljon
kronor av det statliga kulturmiljöbidraget på drygt
10 miljoner kronor detta år gått till Bergslagssatsningen. Samarbetet hade enligt kulturmiljöavdelningen varit både inspirerande och givande. Dessutom bedömdes Satsningen innebära en mycket
god uppväxling av kulturmiljöanslaget i och med
stödet från EU:s strukturfonder.355
Varken riksantikvarieämbete, länsantikvarier
eller forskningsföreträdare verkar ha haft något
att invända mot den kraftiga kursändringen. Möjligen föreställde de sig att de nyss viktiga målen
skulle uppfyllas automatiskt, om bara projektet
fick pengar.
*
Tillväxtverket har i flera rapporter uttryckt oro för
att strukturfondsprojekten inte håller tillräckligt
hög kvalitet. En fråga som dock inte tas upp i rapporterna är konsekvenserna av de sökandes beredvillighet att anpassa sina projektplaner och redo-
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visningar till uttalade och underförstådda krav och
förväntningar. I Näringsdepartementets nationella
strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning inför stödperioden 2007–
2013 hette det bland annat:
Naturmiljöer, kultur och kulturarv har fått
ökad betydelse för regioners innovativa utveckling och konkurrenskraft. Det är även viktigt att
bredda näringslivsbasen bl. a. genom att tillvarata naturmiljöer, kultur och kulturarv i utvecklingen av innovativa miljöer. Attraktiva livsmiljöer skapar förutsättningar för regional konkurrenskraft och sysselsättning.356

I Intresseföreningen Bergslagets projektbeskrivning inför Bergslagssatsningens första period
kunde man läsa:
Naturmiljöer, kultur och kulturarv har fått
ökad betydelse för regioners innovativa utveckling och kan bredda näringslivsbasen. Attraktiva livsmiljöer ger förutsättningar för tillväxt och
sysselsättning samt stärker den regionala konkurrenskraften.357

Formuleringar och signalord återanvänds och upprepas tills orden tömts på det innehåll som eventuellt fanns någon gång. Det är svårt att se detta
som något annat än en iver att vara bidragsgivarna
till lags.

*
Inför Satsningens andra etapp hade projektledningen i sin ansökan beräknat att projektet skulle
resultera i tio nya arbetstillfällen och fem nystartade företag. Efter skriftväxling med Nutek reviderades beräkningen av kvantitativa kärnindikatorer till 24 nya arbetstillfällen och sex nystartade
företag. Projektledningen förklarade att detta
berodde på ”de positiva effekter vi upplevt redan
i satsningens inledande skede”.358 Detta yttrande
har sitt särskilda intresse, eftersom Satsningen
dittills framför allt fokuserat på de Bergslagshistoriska centrumens utvecklingsplaner och inte haft
regionens näringsliv som uttalad målgrupp.
Förhoppningsfulla sökande upprepar och förstärker programtexternas signalord. Denna ekoeffekt har varit påfallande inom Bergslagssatsningen,
som efter signaler från NutekTillväxtverket gått
�

�

�

�

från inriktning på kulturarv till fokus på
besöksnäringen,
från åtgärden innovation till åtgärden
entreprenörskap,
från målet tio nya jobb till 24 nya arbets
tillfällen,
från målet fem nya företag till sex nya
företag.

Trots uppgraderingen var dock Tillväxtverket inte
tillfreds med Satsningens ambitionsnivå. ”Varför förväntar man sig inte större resultat från en
så pass stor satsning?” frågade verket i en rapport
halvvägs genom programperioden.359 Projektled-
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ningen skulle dock visa sig beredd att justera siffrorna ytterligare, vilket jag återkommer till nedan.
Man kan se denna villighet till anpassning som
ett uttryck för flexibilitet och lyhördhet för den
inriktning som regeringen beslutat inför den aktuella programperioden. Men här framstår också
en brist på stabilitet och integritet. En s annolikt
mindre önskvärd aspekt av denna ekoeffekt är
att strukturfondsprogrammen just genom fl itigt
brukade signalord och krav på mätbara effekter
stimulerar och belönar opportunism snarare än
originalitet.

Transparens
Inledningsvis presenterades Bergslagets funktion i projektet som mer blygsam än den i praktiken blev. Från att ha anlitats som ”koordinator
och sammanhållande administrativ resurs”360, var
Bergslaget snart projektägare och därmed såväl
ekonomiskt som legalt ansvarig för Satsningen.
Man kan se Intresseföreningen Bergslaget som
en trojansk häst, anlitad av aktörer som inte själva
ville förknippas med affärsmässigt bruk av kulturarv. Riksantikvarieämbetet anlitade Bergslaget,
som tillsatte projektledning, som anlitade konsulter, som skulle lära praktikerna hur man tjänade
pengar på kulturmiljöer. Med Bergslaget kunde
därmed både synsätt (kommersiella) och aktörer
(affärsutvecklare, PR-konsulter, varumärkesstrateger med flera) introduceras utan att företrädare för
de antikvariska professionerna riskerade sitt kulturella kapital.

Bergslagets befordran från administrativ resurs
till projektägare med 27,5 miljoner kronor att disponera genomfördes diskret, ungefär på samma
sätt som projektet bytte namn för att markera att
fokus flyttats från kulturarv till turism (se kapitel 5).
Ett genomgående intryck vid studiet av Bergs
lagssatsningens projektbeskrivningar och andra
dokument, är att de gärna rör sig på hög abstraktionsnivå, vilket inte främjar tydligheten. Man
hänvisar inte så mycket till vad som konkret ska
göras eller har genomförts. Så här beskrivs syftet
med Satsningen i projektplanen för etapp 2:
Syftet är att lyfta fram ett antal bergslagshistoriska centrum som kulturhistoriska och turistiska besöksmål som tillvaratar och utvecklar
natur- och kulturarv av nationellt och internationellt intresse, genom att bygga upp en långsiktigt hållbar struktur som stödjer och underlättar tillväxtmöjligheterna för företag och
entreprenörer. Bergslagssatsningen ska främst
verka för att stimulera turismdriven tillväxt och
även bidra till att skapa innovativa miljöer där
kulturmiljön och naturen inspirerar till kreativitet och nyskapande. Kombinationen kulturarv
och naturmiljö blir därmed viktiga produktionsfaktorer för entreprenörskap och tillväxt.361

Målet är att ”bidra till ökat besöksantal och främja
tillväxten genom vidareutveckling och ökat samarbete mellan bergslagshistoriska centrum”.362
Verksamheten för vilken Bergslaget söker 23
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 iljoner kronor är dels att bygga upp en ”koorm
dinerande funktion”, dels att genomföra ”koordinerande utvecklingsarbete”. Den ”koordinerande
funktionens” insatser preciseras som att exempelvis ”aktivt driva gemensamma utvecklingsfrågor,
aktiviteter och utredningar”, ”verka för gemensam
kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling”
och ”utarbeta och genomföra långsiktig kommunikationsstrategi för de produkter och bergslagshistoriska centrum som utvecklas inom satsningen”. Det koordinerande utvecklingsarbetet
beskrivs som: ”de insatser som syftar till att vara
till gagn för satsningen som helhet och som tydliggör de kulturhistoriska och turistiska värdena i
bergslagsbygden”.
Dessa påståenden, bestämningar och v isioner –
de flesta utan konkretion – är besvärliga att tolka,
och ännu svårare att värdera. I resultatredovisningen refereras senare tillbaka till projektplanen
med samma eller snarlika formuleringar som i
projektbeskrivningen. I slutrapporten för etapp 2
heter det exempelvis:
Syftet är att lyfta fram ett antal industrihistoriska miljöer, s k Bergslagshistoriska centrum, som
kulturhistoriska och turistiska besöksmål där
man genom att tillvarata och utveckla industriellt natur- och kulturarv har målsättningen att
bygga upp en långsiktigt hållbar struktur som
stödjer och underlättar tillväxtmöjligheterna för
företag och entreprenörer. Projektet ska främst
verka för att stimulera turismdriven tillväxt och

bidra till att skapa innovativa miljöer där kulturmiljön och naturen inspirerar till kreativitet och
nyskapande.363

Här har projektägaren inte besvärat sig att byta
tempus i slutrapporten, som till stora delar förefaller vara klippt ur projektbeskrivningen i ansökan inför projektet. Här talas om vad som ska ske,
trots att slutrapportens funktion kan antas vara att
redogöra för vad som åstadkommits under de tre
projektåren. På rapportblankettens förfrågan hur
följeforskningen påverkat projektets genomförande
och målsättningar svarar projektägaren att Intresseföreningen Bergslaget ”i dialog med följeforskningen arbetat fram former för att skapa strukturer i projektet som underlättar arbetet både
gällande den interna organisationen och arbetet
med projektets intressenter och finansiärer”.364 Att
utifrån den här typen av redovisningar bilda sig
en uppfattning om vad som faktiskt planerats respektive genomförts är i det närmaste ogörligt. Det
mesta är höljt i fördunklande ordmassor.
Mer fåordig men lika ogenomskinlig är projekt
ledningens hantering av konflikten med Eko
museum Bergslagen beträffande Järnrutten, det
digitala verktyg för reseplanering som ekomuseet
initierade och genomförde från 2009 (diskuteras
närmare i kapitel 6).
Relationen mellan projektledningen och verksamhetsledaren för Ekomuseum Bergslagen är
exempel på att flera kontaktpersoner vid de Bergs
lagshistoriska centrumen upplevde att de sak-
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nade insyn och inflytande i projektet. Bland annat
anser flera att de Bergslagshistoriska centrumen
borde ha gjorts delaktiga i framtagandet av den så
kallade Bergslagskollektionen och i produktionen av
den trycksak som blev tidningen Urkraft.365
I sin ansökan inför etapp 3 beskriver projektledningen Järnrutten som ett resultat av Bergs
lagssatsningen.366 Ansökan till Tillväxtverket
skrevs ungefär samtidigt som projektledningen
försökte få Christina Lindeqvist att överlåta Järnrutten till Bergslagssatsningen. När hon vägrade
klagade projektledningen hos styrelseordföranden
för ekomuseet, men han gick på Lindeqvists linje.
Inget av detta syns i några av Bergslagssatsningens
dokument. Inte heller utvärderarna bringar något
vidare ljus över turerna kring Järnrutten utan skriver försiktigt: ”Exakt vilken roll Bergslagssatsningen spelat i detta arbete är emellertid oklart”.367
När Tillväxtverket försommaren 2011 meddelade avslag på ansökan om EU-medel för en
tredje etapp var det med motiveringen att Bergs
lagssatsningen saknade ”… bedömningsfördelar
när det gäller regionala utvecklingseffekter och
andra mervärden”.368 Beskedet innebar rimligtvis en kalldusch för Intresseföreningen Bergslaget
och övriga inblandade, inte minst Riksantikvarieämbetet, som i ett rekommendationsbrev bifogat
ansökan framhållit projektledningens föredömligt
genomförda arbete.369 Hur meddelade då Bergs
laget detta tråkiga besked? Jo, med rubriken ”Nya
vägar för arbetet i Bergslagssatsningen – K
 ultur
och Turism”. Texten i nyhetsbrevet klargjorde att

Satsningen skulle fortsätta på sin inslagna väg.
Ingen upplysning om Tillväxtverkets bedömning
av projektet, inga signaler om någon kursändring.
Tvärtom meddelade Bergslaget att ”vi ser fram
emot att få fortsätta denna ’Bergslagsresa’ tillsammans med er!” 370

FoU-samverkan
I regeringens nationella strategi inför program
perioden 2007–2013 framhölls vikten av att
integrera FoU, näringsliv och offentlig sektor i
strukturfondsprojekt för att maximera nyttan av
forskningsresultat och idéer.371 Åtgärdsdokumenten från Tillväxtverket gav samma starka signaler
om vikten av samverkan med universitet och högskolor.372 Även initiativtagarna till Bergslagssatsningen tryckte på att forskning och lärande skulle
vara centrala inslag i projektet (behandlas i kapitel
5). Ett nätverk av forskare och doktorander från
olika lärosäten och discipliner och med ett gemensamt intresse för Bergslagen hade vid det laget
varit igång sedan flera decennier. Under 2006 hade
nätverket två träffar, där gruppen bland annat diskuterade ett gemensamt forskningsprogram373 och
flera pågående forsknings- och avhandlingsprojekt
med inriktning på strukturomvandlingen i Bergs
lagen. Förutsättningarna för ett givande samarbete mellan forskare och andra aktörer kunde
alltså knappast ha varit bättre än i det skede då
Intresseföreningen Bergslaget anlitades för att
koordinera projektet.
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Både i ansökan och i den bifogade projekt
beskrivningen för Satsningens första etapp angavs
”samverkan mellan akademi, näringsliv och
offentlig sektor” som ett av projektets viktigaste
mål.374 Därför är det förvånande att handläggaren
på Nutek kunde flytta Bergslagssatsningen från
”åtgärden innovativa miljöer” till ”åtgärden entreprenörskap”.375 Kanske berodde detta på att projektägaren faktiskt inte hade planerat lägga några
större resurser på FoU-samarbete.376 I projekt
beskrivningen sägs att ”samarbetet med universitet
och högskolor syftar till att kombinera teori och
praktik i gemensamma turismfrågor och att skapa
möjligheter till innovativa lösningar vid besöksmålen”. Varför och på vilket sätt regionens läro
säten skulle ha utgjort målgrupp för Satsningen är
höljt i dunkel. Däremot är det ett faktum att deltagarna i FoU-gruppen planerade och genomförde
en serie seminarier för nyckelpersoner vid de utpekade Bergslagshistoriska centrumen. Ersättning
för lärarnas insatser vid dessa seminarier hade
dock inte tagits med i budgeten.
Vid det laget hade flera av deltagarna i den
så kallade FoU-gruppen börjat ana att Intresse
föreningen Bergslaget kanske inte var så intresserad av samverkan som det framställdes i dokumenten. Mälardalens högskola, som jag själv
representerar i FoU-gruppen, hade redan i oktober
2007 bjudit in till konferens under rubriken Bergs
lagens råa lockelse – att berätta en trakt. Forskare,
konstnärer och journalister gav olika perspektiv
på regionen. Närmare 70 entreprenörer, konstnä-

rer, tjänstemän, politiker och forskare från regionen utbytte kunskaper och erfarenheter. Bergs
laget valde att avstå både från att medverka i och
närvara vid konferensen.
Med tanke på den svala attityd som Bergslaget
haft gentemot forskare framstår det som egendomligt att universitet och högskolor uppges ha
varit primär målgrupp under etapp 1. I projekt
beskrivningen för etapp 2 formuleras relationen
mellan Satsningen och forskarna så här:
I anslutning till Bergslagssatsningen har ett nätverk för forskning och utbildning formerats. I
nätverket ingår företrädare för regionens universitet och högskolor samt KTH. Nätverket ska
följa och stödja Bergslagssatsningen men också
fristående initiera, stärka och stimulera forskning om Bergslagen.

Formuleringen ovan kan felaktigt tolkas som att
nätverket av Bergslagsforskare är ett resultat av
Satsningens ansträngningar.
Även för etapp 2 fanns punkten om samverkan
med akademin kvar, men nedflyttad från andra
till femte plats bland de kvalitativa mål som Satsningen siktade mot. I ansökan upprepas att universitet och högskolor tillhört ”de primära målgrupperna” under första etappen. Under etapp
2 skulle Satsningen däremot ”ha stort fokus på
näringslivet som målgrupp”.377 I sin nya ansökan
hade Bergslaget missat att avsätta resurser för den
obligatoriska följeforskningen. Detta löstes genom
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att budgeterade 600 000 kronor för utbildnings
insatser krymptes till 250 000 kronor.378
Ett annat alternativ hade kunna vara att dra ned
något på de 12 miljoner kronor som Satsningen
budgeterat för konsultinsatser av olika slag.
Det är inte helt enkelt att spåra upprinnelsen
till de ovan relaterade problemen. En förklaring
skulle kunna vara att projektägaren redan från
start var ointresserad av samarbete med forskare
och lärare, men anpassade sig eftersom sådan samverkan prioriterades i strukturfondsprogrammet.
Även regelverket kring strukturfonderna kan ha
påverkat relationerna. I många dokument trycker
både regering och myndigheter på vikten av FoUsamarbete. Samtidigt varnas att ”utbildnings
insatser och utveckling av nya utbildningar inte
är stödberättigade i regionala fonden /…/ Kostnader för seminarier och workshops är däremot godkända inom regionala fonden.”379
Reglerna medger dock att 10 procent (i vissa fall
upp till 15 procent) av projektbudgeten får användas för insatser som faller inom ramen för en
annan strukturfond, i det här fallet handlar det
om gränslandet mellan Europeiska socialfonden
och Fonden för regional konkurrenskraft och
sysselsättning.380 Detta skulle i Bergslagssatsningens fall ha kunnat medföra att drygt två miljoner
kronor av de 23 miljoner kronor som spenderades i
etapp 2 hade kunnat satsas på u
 tbildningsinsatser.
Några hinder för att budgetera för annat FoUsamarbete än utbildning verkar inte ha förelegat.

Som särskilt anmärkningsvärt framstår här
att strukturfondernas regelverk förefaller kunna
lägga hinder i vägen för de samverkansprojekt
som fonderna är avsedda att stimulera. I Bergs
lagssatsningen hade projektet haft mycket att
vinna på ett närmare samarbete med forskar
gruppen, som representerar många olika kun
skapsområden, vid sidan av historia också exempelvis kulturgeografi, kommunikationsvetenskap
och informationsdesign.
Ett tätare och proaktivt samarbete mellan operativ projektledning och forskare och deras institutioner hade exempelvis kunnat leda till en mer
realistisk bedömning av potential och genomslags
kraft för publikationen Urkraft. Även inför andra
insatser som exempelvis Bergslagskollektionen och
inredningsutställningen Moder bord hade det kunnat vara värdefullt med en diskussion om relevans
och möjliga konsekvenser.

Samspel
Som framgått ovan var Bergslagssatsningen långt
ifrån den första insatsen med inriktning på samverkan kring regionens industriella kulturarv. I
Örebro och Värmland fanns Bergsmän & bruksfolk med 25 miljöer, i Västmanland och Dalarna
fanns Ekomuseum Bergslagen med 60 miljöer,
i östra Dalarna fanns Husbyringen, Sveriges
äldsta ekomuseum och i Gästrikland var Järn
riket igång sedan slutet av 1980-talet med 30 miljöer. Dessa fyra nätverk täcker tillsammans i stort
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sett Bergslagssatsningens operativa område. Trots
att det förefaller närmast självklart att utgå från
dessa redan existerande verksamheter – inte minst
med tanke på att flera av dem var i behov både av
nytändning och nya resurser381 – valde Riksantikvarieämbetet och länsantikvarierna bort den möjligheten. I stället för att stimulera och jämka samman de befintliga nätverken i regionen byggde
man upp ett nytt kansli och en ny operativ ledning. I konsekvens med detta (bort)val uppstod
också samarbetsproblem mellan Satsningen och
en del företrädare för dess primära målgrupper.
Det gäller framför allt Ekomuseum Bergslagen,
men även andra aktörer – exempelvis entreprenörer i anslutning till Husbyringen. På andra håll
har det inte uppstått några direkta misshälligheter,
men däremot en påtaglig stiltje. Delvis verkar det
bero på Satsningens inriktning på affärsutveckling. Järnriket, som hade det besvärligt 2007, hade
fortsatta svårigheter också våren 2014. Länsmuseet
i Gävle hade då dragit ned ytterligare på sitt engagemang i Järnriket. Museichefen betonade att
turism inte ingår i museets verksamhet. I stället
ville länsmuseet koncentrera sina insatser på kunskapsutveckling och bevarandefrågor
– Och det kan ju i och för sig också tjäna turismen, men då som sekundär effekt.382
*
En person som sedan länge är mycket e ngagerad
i Bergslagen är Göran Greider, författare och
chefredaktör på Dala-Demokraten.383 I april 2007
invigde Greider utställningen Den hemlösa konsten

på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Utställningen visade delar av den konst som arbetar
rörelsens organisationer samlat under mer än
hundra år och ingick i en kampanj för att hitta en
permanent hemvist för verken. Bakgrunden var
att konstsamlingen – sannolikt den största utanför museivärlden – riskerade att skingras i takt
med att arbetarrörelsens traditionella samlingslokaler läggs ned eller säljs. 2007 fanns ett förslag om att ge rum för konstsamlingen i Grängesberg eller i Smedjebacken. Det vore tjänstefel att
inte stötta ett sådant förslag, ansåg Greider då.384
Det kan tyckas rimligt att Bergslagssatsningen
skulle ha kontaktat Greider för att diskutera idéer
och uppslag. Men det har inte hänt, detta trots att
konst har angetts som ett av Satsningens prioriterade teman.
– Nej, jag har inte blivit uppvaktad, och vad
jag vet har det inte heller hänt något med konstsamlingen. Men arbetarkonst är kanske inte tillräckligt lättsamt. Som med Ahlbäck, han är väl
för dyster för en turistsatsning och poeten Bengt
Emil Johnson, han anses väl för smal.385
Som landsantikvarie och chef för Dalarnas
museum var Erik Hofrén med och startade Husbyringen, han initierade och har varit ordförande
i stiftelsen Ekomuseum Bergslagen, han var initiativtagare till Framtidsmuseet i Borlänge, han
utredde Sveriges industriarv på regeringens uppdrag, han var första chefen för Arbetets museum
i Norrköping, han ingick i delegationen för industrisamhällets kulturarv med mera. Hofrén är
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numera professor emeritus, men fortsatt intresserad av Bergslagen och dess industriella kulturarv.
Inte heller han har anlitats av Bergslagssatsningen.
– Nej, ingen har kontaktat mig. I det här fallet
förefaller det som om det delats ut ganska mycket
pengar utan någon klar målsättning. Och detta att
länsmuseerna ställdes utanför, det är en liten skandal. Hur kunde de acceptera det? 386
Att Satsningen inte engagerat Hofrén och
Greider i sin planering skulle kunna sättas i samband med inriktningen på entreprenörskap, men
som framgår ovan märks en isolering relativt tidigare och angränsande verksamheter även när
det gäller entreprenörer inom turism och anslutande områden. En ytterst liten andel av praktiker
inom dessa områden har deltagit i workshopar och
andra aktiviteter. Satsningen förefaller också ha
haft svårigheter att ansluta till redan existerande
företagsnätverk, och en del – som Visit Bergslagen
– känner sig rentav undanträngda.
Som framgår av kapitel 7 är ett återkommande
intryck att Satsningen inte är känd bland de som
borde vara viktiga samarbetspartners. Det gäller
exempelvis en hel del entreprenörer i hotell- och
restaurangbranschen, även etablerade och centralt
placerade etablissemang som Nora stadshotell,
Maria Langs krog i Nora, Värdshuset Engelbrekt
i Norberg, Värdshuset Stopet i Grängesberg,
Wanbo herrgård i Smedjebacken och Nya serveringen i Ängelsberg. Inte vid något av dessa hotell
och restauranger kände ledningen till Bergslagssatsningen. Inte heller de trägna mathantverkarna

och entreprenörerna Birgit och Bengt Werner
hade hört talas om Satsningen, trots att den hade
varit igång i över fyra år.387
– Nej, men man kan inte hänga på allt. Här har
vi både byggt och rott båten ensamma. Vad jag vet
är vi det enda gårdsmejeriet och osttillverkaren i
Västmanland med mjölkkor. Vi har haft bra draghjälp av press och tv.
Paret Werner tycker inte att de har tid att åka
på möten.
– Jag har en känsla av att mycket resurser fastnar i administrationen av sådana här projekt.
Men visst hade de kunnat tänka sig att komma
och prata om sitt arbete med korna och osttillverkningen och hur de jobbar med marknadsföring. Någon förfrågan har dock inte kommit.
Ystarna på Wernergården i Karbenning är därmed ytterligare ett exempel på Satsningens ringa
genomslag i regionen. En rimlig förklaring är
projektledningens uttalade strategi att snarare
respondera än ta egna initiativ. Varför man valt
denna hållning är oklart och inte lätt att förstå
med tanke på att själva begreppet satsning innebär en aktiv och riktad åtgärd i ett bestämt syfte.
Även utvärderarna pekar på Satsningens grundtanke att ”BHC eller företag antingen själva ska
uppmärksamma projektet på ett befintligt behov
eller att projektet på olika sätt ska sätta igång
processer som uppmärksammar de olika aktörerna
på behov.” 388 Denna inställning skapar en oklarhet om hur valet av aktiviteter leder till måluppfyllelse, anser utvärderarna. Man kan också hävda
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att projektledningen delegerar ansvaret för måluppfyllelse till målgrupperna själva, det vill säga
BHC-medarbetare och entreprenörer. Den som
inte håller sig framme får skylla sig själv. Inställningen är särskilt svårbegriplig med tanke på att
projektledningen redan efter den inledande etappen var klar över hur olika förutsättningarna var
vid och i anslutning till de olika BHC.389

Nytänkande
I början av 2000-talet kom den förra socialdemokratiska regeringens innovationsutredning390, 2012
antog den borgerliga alliansregeringen en nationell
innovationsstrategi391 och vårvintern 2015 presenterade statsminister Stefan Löfven sitt nationella
innovationsråd.392 I den nationella strategin för
programperioden 2007–2013 nämns ordet innovation med avledningar 64 gånger (på 65 sidor) och i
Tillväxtverkets åtgärdsprogram för samma period
nämns begreppet 34 gånger (på 30 sidor).
Innovation är uppenbarligen något bra och
eftersträvansvärt. Om detta är alla överens. Där
emot verkar det råda viss oklarhet om vad begreppet står för. Utredningen från 2003 kommer fram
till att en innovation karaktäriseras av att vara
�
�
�
�

något principiellt nytt,
något originellt,
resultat av både tanke och handling,
överförd till och mottagen av marknad eller
samhälle.

Utredarna lägger dessutom till kriterierna att en
innovation ska ha ”prestationshöjd” (motsvarande
verkshöjd för konstnärliga verk) samt ha stor betydelse för någon eller för samhället.393 Mycket ofta
– men inte alltid – nämns begreppet innovation när
det handlar om näringslivets förmåga att konkurrera
och generera vinst. Rent principiellt kan innovation
också innebära en företeelse som på avgörande sätt
förbättrar livsbetingelserna för människor utan att
någon gör ekonomisk vinst på framsteget.
Inte i någon av Satsningens planer redogörs för
hur projektledningen tolkar begreppet innovation.
Däremot har uppenbarligen dess starka signalvärde noterats. I linje med vad både regeringen
och Tillväxtverket efterfrågar, och vad jag vill
kalla ekoeffekten, framhåller projektägaren nytänkandet inom Satsningen:
Projektet är innovativt då detta är ett nytt sätt
att använda sig av det unika industriella kulturarvet i Bergslagen som utgångspunkt och inspiration för att skapa produkter och tjänster som
ska leda till nyfikenhet, ge reseanledningar och
attrahera nya besökare. Att lyfta fram och på
olika sätt kommunicera ett samtida uttryck, nya
bilder av och berättelsen om Bergslagen ska stärka den lokala identiteten och samtidigt fungera
som en kvalitets-, och statushöjare i entreprenörernas verksamheter. Projektet ska bidra till att
stärka identitet och stolthet hos invånare och på
samma gång ge ökad attraktionskraft för affärsnytta i befintliga verksamheter och bidra till att
bredda näringslivet med nya affärsmöjligheter.394
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I citatet förklarar Bergslaget vad det är som
gör Bergslagssatsningen innovativ. Det innovativa
påstås vara att projektet
�
�

�

�

använder industriarvet på ett nytt sätt,
kommunicerar samtida berättelser och
bilder av regionen,
stärker invånarnas ”identitet och stolthet”,
ger näringslivet ”ökad attraktionskraft och
affärsnytta”,
tillför ”nya affärsmöjligheter”.

I ett annat dokument beskriver Bergslagssatsningen sig själv som nytänkande genom att inte,
vilket underförstått vore det förväntade, rusta
byggnader utan i stället ”… börja med verksamheterna inne i byggnaderna. Detta var banbrytande.”395 I ett tredje dokument beskriver Satsningen sitt arbetssätt som att ”Koppla lokala
eldsjälar till externa nationella kompetenser – unikt
i Sverige.”396 Utsagor som de ovan väcker flera frågor. Vid sidan av dem som gäller huruvida projektet faktiskt sysslar med det som påstås, är frågan
om denna verksamhet i så fall är innovativ. För att
ansluta till innovationsutredningen: Innebär verkligen Satsningen nya och originella idéer, omsatta i
tanke och handling, introducerade och mottagna –
och av betydelse för någon eller för samhället?
Under Satsningens andra etapp lades mycket
resurser på planering och bygge av receptioner
och butiker. Av projektbeskrivningen för etapp
3 framgår att Smedjebacken, Sala silvergruva,
Stripa gruva och Nya Lapphyttan varit föremål

för sådana insatser, men här benämns de ”utställningskoncept”, ”butikskoncept” och ”receptionskoncept”.397
I en powerpointpresentation inför etapp 3
anges även Pershyttans informationspaviljong
och Husbyringens besökscentrum som genomförda insatser under etapp 2. Också Långban har
fått museibutik i samma stil som Sala silvergruva.
Satsningen har alltså varit involverad i byggen/
ombyggnad eller projektering av:
�

�

�

sex butiker/receptioner (Sala silvergruva,
Stripa, Pershyttan, Koppardalen, Husbyringen
och Långban),
två konsthallar (Grängesberg och
Smedjebacken),
ett medeltidsmuseum, planering (Norberg).

Satsningen listar dessutom bygginsatser på ytterligare tre platser (Ängelsberg, Falun och Forsbacka)
bland resultaten för sin andra etapp.398 Sammantaget framstår det därmed som om Satsningen sysselsatt sig just med det som inte skulle ske, nämligen byggande.
Endast tre BHC (Järnriket, Grängesberg och
Stripa) efterfrågar bygginsatser i sina utvecklingsplaner. I stället är strategidokumenten från BHC
inriktade just på det som Satsningen påstod att
den skulle syssla med, alltså själva verksamheten i
byggnader och miljöer.
De teman som Satsningen arbetat med – Mål
tid och Trädgård, Konst och Modernism – är inte originella (se kapitel 5), och inte heller workshoparna
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ger intryck av unicitet. Intrycket är att Satsningen
betraktar presentation av andras framgångsrika
projekt som uttryck för egen kreativitet. Faktum
är dock att inget säger att den grupp som presenteras Anja Praestos (i Arns fotspår), Johan Hellströms (Furillen) eller Johan Olssons (Stylt Trampoli) framgångar samtidigt blir entusiasmerade till
egna stordåd.399 En uppenbar risk är i stället att
effekten blir den motsatta.
Projektledningens redovisade insatser består till
stor del av inköpta tjänster och varor, en post som
inför etapp 2 beräknades till mer än 13 miljoner
kronor, alltså drygt hälften av Satsningens totala
budget. Dessa tjänster och varor inköptes nästan
uteslutande från företag utanför Bergslagsregionen. I redovisningen anförs de dock som insatser
för utveckling av lokalt entreprenörskap. Intrycket
är att den operativa ledningen – i stället för att
bygga in processer för till exempel integration,
tillgänglighet och kommunikation i själva projektet – köper konsulttjänster och betraktar åtgärderna som genomförda i och med att konsulterna
levererat sina rapporter.
Satsningens operativa ledning har haft som
policy att lägga sina resurser på de BHC som hållit sig framme, en hållning som måste förutsättas
vara sanktionerad av styrgruppen. Strategin förklaras med att: ”Arbetssättet är en process med
efterfrågebaserade anpassade och skräddarsydda
insatser”.400 Denna hållning står i motsats såväl till
själva begreppet satsning som till innovativ, för hur
ska något nyskapande kunna ske i ett projekt som

expedierar beställningar? För innovativt arbete
betonar innovationsforskaren Per Frankelius vikten av att a) vilja göra något b) inse problem och c)
se möjligheter. I en organisation med perspektiv
som inkluderar blindhet för egna problem är förutsättningarna dåliga för innovativa processer.401
Samtidigt är det tveksamt om det i Bergslagssatsningen faktiskt har handlat om efterfråge
baserade insatser, med tanke på att nio av de tolv
bygginsatserna som nämnts ovan inte hade efterfrågats i centrumens utvecklingsplaner.
Som framgår i kapitel 5 finns tecken på att flera
BHC har velat vara mer delaktiga i resonemang
och beslut över innehållet i Bergslagssatsningen
och fördelningen av dess resurser. Projektledningen däremot ansåg det självklart att enskilda
centrum inte skulle ha inflytande över projektets ekonomi, än mindre få disponera något av
pengarna.
Yttrandet att Satsningen ”… naturligtvis inte
(kan) hjälpa enskilda centrum med ekonomiska
tillskott”,402 antyder att projektledningen ansåg
den hierarkiska ordningen vara given: Projekt
ägaren förfogar över tilldelade medel. De Bergs
lagshistoriska centrum som Satsningen utpekat är
inte samarbetspartners i projektet. Snarare markerar attityden till BHC en syn på det industriella kulturarvet som instrumentellt i Svante Beckmans mening.403 En tolkning som också ansluter
till Tillväxtverkets syn på kulturarvets funktion i
strukturfonderna som ”… katalysatorer för andra
tillväxt- och jobbskapande processer.”404 Också

Noter

förhållandet att BHC:s företrädare utgör ”kontaktpersoner” men inte är med i styrgrupp eller andra
beslutande organ visar Satsningens centralistiska
och hierarkiska karaktär.
Sammantaget finns starka indicier på att BHC
inte tilltros förmågan att själva bedöma sina behov
av stöd. Projektledningen låter sig uppvaktas och
besvarar de propåer som passar, vilket framför allt
förefaller vara olika arkitekt- och bygginsatser.
En alternativ – och mer innovativ – hållning
hade kunnat vara att arbeta explorativt och aktivt
i regionen genom att söka efter och utveckla möjligheter och idéer som kunnat kopplas till det
regionala strukturfondsprogrammet. Hade initia
tivtagarna velat driva sitt projekt inom strukturfondsprogrammets Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer
kunde samverkan mellan lärosäten, offentlighet
och näringsliv ha byggts in i projektet i stället för
att hålla isär FoU-arbete och övriga aktiviteter. I
den händelse initiativtagarna skulle föredragit att
driva projektet inom Åtgärd 1.2 Entreprenörskap,
hade även där varit möjligt att arbeta betydligt
mer innovativt.
Här är några uppslag som legat väl inom räckhåll för Bergslagssatsningen:
�

I stället för att beställa en konsultrapport om
integration hade projektet kunnat uppsöka
Bergslagens entreprenörer/företagare med icke
svensk bakgrund och aktivt arbetat för att
intressera och involvera just dem i utvecklingsarbetet. Det gäller inte minst de många restau-

ranger som drivs av nysvenska företagare, vilka
kan behöva stöd för att sätta sin verksamhet i ett
industrihistoriskt sammanhang.
�

�

I regionen finns fem akademiska lärosäten:
Karlstads universitet, Örebro universitet, Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna samt Högskolan i Gävle. Samtliga driver utbildningsprogram med relevans för Bergslagens näringsliv.
Satsningen hade kunnat rikta sig till potentiella
entreprenörer bland lärosätenas studenter och
integrerat kurser och studentarbeten i projektet.
De initiativ i den riktningen som togs av medlemmar i FoU-gruppen hade kunnat utvecklas
vidare och leda till just de nya entreprenörer som
åtgärden hade som mål.
Inför etapp 2 deklarerades att Satsningen i
”något fall” skulle kunna inbjuda lokala krafter att ”delta i ett sedvanligt upphandlingsförfarande”.405 En annan hållning hade varit att i
projektet bygga in särskilda insatser med just
syftet att stötta och hjälpa ovana företagare att
delta i upphandlingar såväl inom Bergslagssatsningen som generellt.

Omvärldsbevakning
I en PM om bakgrunden till införandet av följe
forskning, en form av löpande utvärdering som
infördes inför programperioden 2007–2013, framhåller Tillväxtverket att nya satsningar bör bygga
på verksamheter som redan är etablerade för att ha
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en chans att bli framgångsrika. En viktig förutsättning är att de förankras djupt i erfarenhetens
mylla: ”Nya satsningar bör rimligtvis bygga vidare
på verksamheter som redan är etablerade om de ska
ha en chans att slå rot och bli framgångsrika”406.
Studier av goda förebilder, benchmarking,
är alltså viktigt men också att lära av andras
svårigheter. Trots att detta konstaterades inför
programperioden 2007–2013 finns inga tecken
på att Bergslagssatsningen lagt större energi på
omvärldsbevakning.
Ledningens syn på sitt projekt som ”banbrytande”, ”unikt” och ”innovativt” är förbryllande.
Att de miljöer Satsningen omfattar karaktäriseras
som ”mer eller mindre bevarade byggnader/kulturmiljöer, varken mer eller mindre”407, framstår
som både okunnigt och provocerande. Detta med
tanke på att många miljöer och de två nätverken
Ekomuseum Bergslagen och Järnriket sedan lång
tid samarbetat med offentlighet, civilsamhälle
och näringsliv. Redan i Ekomuseum Bergslagens
första guidebok som kom i mitten av 1980-talet
betonas samverkan med näringslivet. Då ordnades exempelvis visningar av Spendrups bryggeri i
Grängesberg och Karl Hedins sågverk i Karbenning.408 I en rapport från slutet av 1990-talet berättas vilken positiv inverkan Ekomuseet haft på det
lokala näringslivet i några orter.409 Även Järnriket hade från första början en inriktning på upplevelser och turism och samverkan mellan olika
aktörer.410 Att det på många ställen i Europa
sedan mycket lång tid arbetas med att transfor-

mera slitna industriregioner till besöksmål, bland
annat inom nätverket European Route of Industrial
Heritage, borde inte behöva nämnas, eller att Peter
Davis’ nyckelverk om ekomuseer finns tillgängligt
i ny och bearbetad upplaga.411
Extra egendomligt är att Guldriket, numera
integrerat i Gold of Lapland, är osynligt som referens för Bergslagssatsningen, eftersom båda har
samma syfte: att utveckla regionens besöksnäring
med kulturarv som central resurs. Den industriella
utvecklingen i Västerbottens inland liknar den i
Bergslagen, med återkommande kriser i gruv- och
stålindustri. Visserligen sträcker sig Gold of Lapland endast över sju kommuner, men å andra sidan
är den geografiska utsträckningen rätt mycket
större än Bergslagssatsningens operationsområde,
de norrländska kommunerna är stora. Guldriket
är väl dokumenterat, bland annat genom forskningsprojektet Kulturarvet som resurs för regional
utveckling, ett uppdrag från Riksantikvarieämbetet till Centrum för regionalvetenskap, CERUM,
vid Umeå universitet. Eftersom Riksantikvarieämbetet är djupt involverat också i Bergslagssatsningen är det anmärkningsvärt att erfarenheter
från Guldriket inte förefaller ha tagits in i arbetet.
Det som utvecklades till Guldriket startade i
slutet av 1980-talet som ett samarbete mellan en
entusiast, musikläraren Alve Johansson, och fyra
västerbottniska gruvkommuner. Johansson fick
kommunerna att ge honom u
 ppdraget att undersöka förutsättningarna för att skapa ”Västerbottens
gruvrike”.412 I dag är Gold of Lapland en ekono-
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misk förening med närmare 90 medlemmar, allt
från hembygdsföreningar till stora konferensanläggningar.413 Hemsidan är enkel och lättnavigerad
med länkar till alla f öreningens medlemmar och
ett smidigt system för digital bokning.
Vad skulle då ett projekt som Bergslagssatsningen kunna ha för användning av erfarenheter
från Guldriket/Gold of Lapland? I december
2006 kom rapporten från det tvärvetenskapliga
projektet om ”varugörandet av kulturarvet, det
vill säga möjligheten att skapa ekonomiska mervärden” i anslutning till Västerbottens i huvudsak industrihistoriska arv. Forskarna har studerat
framväxten av Guldriket, betraktad ur entreprenörernas perspektiv. Av rapporten framgår att tre
faktorer har varit avgörande för utvecklingen: att
initiativ och aktörer är lokala, att entreprenörerna
driver projekten samt att samverkan står i fokus.
Alve Johanssons utredning pekade ut de mest
intressanta objekten och vilka av dessa som borde
ingå i vad som i första skedet kallades Västerbottens
gruvrike. De viktigaste argumenten som anfördes
var företagsekonomiska, objekten måste vara bärkraftiga. Efterhand utkristalliserade sig ett synsätt
på bevarande där kulturmiljöerna sågs som intressanta i den mån de kunde utgöra ”turistiska ingredienser i helheten”.414 Stort arbete lades ned på att
finna aktörer som var villiga att driva anläggningarna med inriktning på att de skulle vara själv
bärande när EU-medlen var slut.
Flera av de västerbottniska objekten var nya
som kulturarv. Lokala entusiaster hade dragit

igång arbetet. Forskarna noterar att Ekomuseumtanken spelade en central roll och motiverade frivilliga krafter att engagera sig. Bland de första
objekten i Guldriket fanns exempelvis biografen
Saga i Adak och linbanan, som byggdes under
andra världskriget för att transportera malm från
Kristineberg till Boliden. När Boliden 1986 beslutade lägga ned linbanan bildades Världens längsta
linbaneförening och så småningom trädde en av
de tidigare förmännen in som entreprenör. I dag
är linbanan en av huvudattraktionerna i Gold of
Lapland och är kompletterad med bussförbindelse
och matservering. Över 5000 personer gjorde den
en och en halv timme långa linbaneturen 2013.
Inte heller Sagabiografen existerade som kulturarv
förrän Alve Johansson fick ögonen på den, då han
letade stolar till linbaneprojektet. I dag är Sagabiografen i Adak återuppstånden som nöjespalats
och etablerad som kulturarv. Varje sommar är det
filmfestival i byn, som har 70 invånare.
Forskarna i Guldriketstudien ser entreprenör
skap som ”en självständig handling i syfte att
bygga upp, förändra och förverkliga.”415 Däremot
är inte nödvändigtvis kommersiella intressen det
centrala, utan entreprenörskap kan vara ideellt och
bygga mer på idéer och livsstil än på vinstintresse.
En stor fördel med kulturarv som är initierat och
styrt av entreprenörer är, anser forskarna, att den
antikvariska sektorn slipper diktera vad som är
bevarandevärt och undviker därmed också den
förvaltande och finansiella rollen.
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Med åren har Guldriket/Gold of Lapland blivit alltmer diversifierat och i dag utgör medlemmarna i den ekonomiska föreningen en provkarta
på entreprenörer med ett gemensamt intresse för
besöksnäringen.
Detta att Gold of Lapland ägs och styrs av sina
medlemmar, entreprenörerna, framstår som en
avgörande skillnad jämfört med Bergslagssatsningen. Den ekonomiska föreningen är en tydlig
konstruktion. Den entreprenör som väljer att gå
med betalar en årlig avgift som guld-, silver- eller
bronsmedlem i föreningen. Digitalt boknings
system och hjälp med marknadsföring, både
gemensam och individuell, ingår i guldmedlemskapet. Men alla är synliga via Gold of Laplands
hemsida, som innehåller presentation och länkar
till samtliga medlemmar.
Gold of Lapland har sitt kontor i Norsjö och
två personer sköter ruljangsen samtidigt som de
också driver turistbyrån i Norsjö och Lycksele.
Beatrice Dahlström har jobbat med Gold of Lapland sedan 2006 och berättar att nya medlemmar
tillkommer hela tiden och dessutom växer antalet
besökare.416
– Räknat i besökare och beläggning på våra
anläggningar har vi faktiskt ökat mest i länet det
senaste året. Medlemmarna har förstås ett starkt
intresse i vår verksamhet och styr vad vi gör. Samtidigt skulle det vara bra med ett starkare intresse
från kommunernas sida. Ibland är det för krångligt exempelvis att få alkoholtillstånd eller att få
en väg plogad.

Både Cerumforskarna och Beatrice Dahlström, som inte haft kontakt med Bergslagssatsningen, trycker på vikten av att se till det gemensamma, hur samordnade insatser för exempelvis
marknadsföring tjänar alla. Inför framtiden tänker
man ägna sig åt ännu mer samverkan. En ansökan
om strukturfondsmedel för ett gemensamt projekt
med Destination South Lapland och Hemavan
Tärnaby ligger hos partnerskapet.
Den viktigaste lärdomen som Bergslagssatsningen hade kunnat dra av Guldriketerfaren
heterna är alltså, att i ett projekt med inriktning
på entreprenörskap gäller det att involvera entreprenörerna från start. Uttryckt så här framstår det
som en truism, men för Bergslagssatsningen förefaller det inte ha varit någon självklarhet.

Resultatredovisning
Som framgår i denna rapports inledning anser
Tillväxtverket att kraven på strukturfondsprojekt
kopplade till kultur- och kulturarv bör skärpas.
Detta kommer verket fram till delvis med hänvisning till Bergslagssatsningen. Tillväxtverket konstaterar att kultur och kulturarv visserligen har ett
egenvärde, men när det gäller strukturfonderna
räknas inte detta egenvärde. Kulturarv har i detta
sammanhang sitt värde som medel för att skapa
inkomster och jobb till regionen.417
I samma rapport påpekas att strukturfonderna
borde kunna användas mer effektivt och att återföring av kunskaper och erfarenheter bör förbättras genom kritisk utvärdering av projekt och pro-
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gram. Tillväxtverket påpekar bland annat att
alltför många strukturfondsprojekt liknar varandra; de har varit med tidigare, men i lite annan
tappning.
Sedan ett antal år pågår försök att med olika
medel höja kvaliteten i EU-finansierade program
och projekt. Det Tillväxtverket vill se förbättringar av är bland annat hur presentation och
redovisning av enskilda projekt svarar mot riktlinjer och förväntningar: lokalt, nationellt samt på
EU-nivå.
Ett centralt syfte med de regionala strukturfondsprogrammen är att projekten ska skapa nya
företag och nya arbetstillfällen. Därför är antal
nyskapade arbetstillfällen respektive antal nystartade
företag kärnindikatorer i projektens målbeskrivningar och resultatredovisningar och ska redovisas
i alla lägesrapporter. Bergslagssatsningen levererade sammanlagt 12 lägesrapporter till Tillväxtverket under etapp 2.
Från och med rapport nummer 3 anges företagen Grythyttan Resort och Sockensouken som
nystartade, medan Treard Event AB och Compagnie Clio anges som vidareutvecklade genom
Bergslagssatsningen.418 I lägesrapport nummer 4
har företaget MiGa i Smedjebacken tillkommit.419
Samma fem företag hänger därefter med i lägesrapporterna till och med nummer 10, daterad 15
januari 2011.
En kontroll antyder att det finns luft i redovisningen av hur företag nystartats genom Satsningens försorg. Grythyttan Resort är en bifirma

till Pelle Agorelius AB (bolaget för vilket Satsningen finansierade Husmansbord Bergslagen).
Inga spår av verksamhet finns.420 Treard Event AB
hade redan hankat sig fram i många år när Bergs
lagssatsningen dök upp och förefaller, enligt årsredovisning för 2012, att fortsätta ungefär som
tidigare.421 Ägaren till enskilda firman MiGa i
Smedjebacken var uppenbart irriterad på Bergs
lagssatsningen, som hon inte anser ha givit något
stöd.422 Av Sockensouken, som uppges vara ett
företag i Smedjebacken, syns inte ett spår.423 Detsamma gäller Compagnie Clio, som sägs ha Sala
som hemort. Beträffande Compagnie Clio uppger
initiativtagaren Kajsa Berglind att sällskapet deltog i någon av Satsningens workshopar, men detta
ledde inte till några nya kontakter; de fick också
själva bekosta sin medverkan i workshopen. Någon
verksamhet startade aldrig.424
I den elfte lägesrapporten har det uppgivna
antalet nystartade företag vuxit till 10. Inga företagsnamn anges.425 Slutrapporten för Satsningens
andra etapp, den tolfte, är särskilt svårtolkad,
eftersom indikatorerna där har justerats genom
handskrivna anteckningar i formuläret. Sannolikt
anges här att 11 nya företag bildats genom projektets försorg. Namn på företagen uppges inte.426
Någon granskning av verkligheten bakom slutrapportens uppgift om 19 nya arbetstillfällen
(varav åtta för kvinnor och två för ”kvinnor/män
med utländsk bakgrund”) har inte genomförts
inom denna studie.

| 181

182 | Sammanfattande diskussion – Problemområden

Svårigheten att kontrollera hur strukturfondernas projekt lever upp till ställda krav och förväntningar, eller för den delen hur de motsvarar
sina egna projektplaner, är och har varit en knäckfråga under lång tid. Glesbygdsverket, Nutek och
ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) slet
med frågan fram till 2009, då dessa tre myndigheter lades ned för att ersättas med två nya: Tillväxt
verket och Tillväxtanalys (myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser). Redan
2004 slog ITPS fast att EU:s strukturfonder perioden 1995–2000 inte hade haft någon som helst
positiv effekt på den regionala utvecklingen i
Sverige. En risk som utvärderarna pekade på, är
att EU:s program tvärtom kan få negativa effekter
genom att lägga beslag på resurser som annars
hade kunnat disponeras på andra aktiviteter eller
investeringar.427 Det problemet aktualiserades för
övrigt redan under myndigheten Bergslagsdelegationens fyra år på 1980-talet. I ett betänkande från
Landsbygdskommittén framhåller Ronny Svensson att delegationens insatser medförde att lokala
och regionala processer förhindrades eller gick i
stå. I betänkandet hänvisas till SmåKoms ytterst
kritiska inställning till delegationen, som enligt
SmåKom ”… bröt av drygt tre års spontant organiserat samarbete mellan 20 bergslagskommuner”.
I den svidande kritiken anförs också att delegationen producerade väldigt mycket idéutkast och
konsultinsatser, samt att inget kommunalråd i
regionen minns någon konkret insats av betydelse
för regionen från den tiden.428

Nära 30 år efter Bergslagsdelegationen och
snart två decennier efter den första strukturfondsperiodens inledning förefaller problemen kvarstå.
I en rapport från 2013 poängteras vikten av lärande
inom de regionala tillväxtprogrammen, och här
utvärderas även utvärderingarna, som Tillväxtanalys anser håller alldeles för låg kvalitet.
Ofta ställs inte frågor om insatsernas resultat,
effekter och nytta. Utvärderingar visar ofta om de
planerade aktiviteterna har uppnåtts, och ibland
undersöker de målgruppens upplevelse av insatsen
och kallar detta för ett resultat. Men det är väldigt
få utvärderare som försöker eller lyckas nå hela
vägen till en effekt, det vill säga säkerställa att förändringen i målvariabeln är orsakad av insatsen
i fråga. Det är ännu färre som ställer frågan om
v ilket värde denna effekt har och hur det ska relateras till kostnaden för insatsen.429
Denna kritiska utvärdering av utvärderarna
avser programperioden 2007–2013, då så kallad
följeforskning hade införts, bland annat med
avsikt att öka just lärandet inom programmen och
projekten. Detta skulle ske genom att utvärdering genomfördes i dialog med projektledningen,
så att det operativa arbetet efterhand kunde
omprövas och modifieras utifrån utvärderarnas
synpunkter.430
Ett av de problem som skulle åtgärdas med
följeforskning var att nya projekt alltför s ällan
bygger på och tillvaratar tidigare erfarenheter
utan är mer repetitiva än nyskapande. I en rapport från 2009 pekade Tillväxtverket på vikten
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av att särskilt granska projekt riktade mot kulturoch kulturarvsområdena. Ett antal projekt – bland
annat Bergslagssatsningen – diskuteras i rapporten
och verket bedömde projektets målsättningar som
alltför lågt ställda: ”Varför förväntar man sig inte
större resultat från en så pass stor satsning?” frågas bland annat.431 Det som åsyftas är att Bergs
lagssatsningen i sin (reviderade) projektplan anger
24 nya arbetstillfällen som kvantitativ målsättning
för projektets andra etapp.432 Intressant med denna
notering är, att den kritiserade målsättningen är
den som Bergslaget justerat upp från 10 arbetstillfällen.
Ett problem som varken följeforskning eller
förhandsutvärdering verkar kunna bemästra,
angränsar till vad som ibland benämns undan
trängningseffekt. Undanträngningseffekter uppstår
i de fall då offentligt finansierade insatser tränger
undan och konkurrerar ut andra initiativ.433 Den
här fallstudien visar exempel på undanträngning
av entreprenörer i Smedjebacken (MiGa) och i
Fagersta (Visit Bergslagen).
En fråga som gränsar till problemet med
undanträngning gäller det rimliga i att Riksantikvarieämbetets anslag till kulturmiljövård används
till affärsutveckling. Av Riksantikvarieämbetets

beslut om medel till länsstyrelserna framgår, att
från och med 2007 har delar av berörda länsstyrelsers anslag till kulturmiljövård reserverats för
Bergslagssatsningen. För 2008 gällde det 5 150 000
kronor, drygt fem miljoner kronor som alltså inte
utgjorde extra tillskott utan skulle rymmas inom
den ordinarie anslagsramen, vilken dessutom
krympte mellan år 2007 och år 2008.434 Ett argument för detta arrangemang har som nämnts ovan
varit att eftersom Bergslagssatsningen beviljades
stöd från EU:s strukturfonder ”har en mycket
god uppväxling från kulturmiljöanslaget kunnat
ske”.435 Men en förutsättning för detta arguments
hållbarhet är rimligtvis att pengarna används just
till kulturmiljövård.
En viktig aspekt när det gäller Bergslagssatsningen och dess måluppfyllelse är att Satsningen
inleddes som ett projekt med fokus på utveckling av regionens kulturarv och målet att skapa
”en mångfald av kulturarvsverksamheter som tydliggör Bergslagen som kulturhistorisk region”.436
Eftersom Satsningen placerades inom Åtgärd 1.2
Entreprenörskap, har den dock aldrig utvärderats
för sitt (eventuellt) kulturutvecklande resultat utan
enbart med avseende på affärsnytta.
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Avslutande tankar

T

änk om Satsningen hade arbetat mer med
”fokus på människors delaktighet och att
kulturarvet ska vara en aktiv resurs i samhället”437
och kanske ägnat något mindre kraft åt att prata
värdskap, måltid, butik, produkter och paketering.438 Den funderingen, tillsammans med en
känsla av sorgsenhet, dröjer sig kvar efter arbetet
med denna fallstudie, som blivit mer omfattande
än vad som inledningsvis planerades.

Denna studie i backspegeln
Hur utvecklingen av kulturarv och affärer ska
kunna ske i ett och samma projekt har varit den
övergripande, öppna frågeställningen. Material för
studien är dokument som producerats av Bergs
lagssatsningens initiativtagare och projektledning
eller på deras uppdrag, men även fältstudier och
intervjuer. Undersökningen har behandlat hur
olika aktörer och kunskapsområden hävdat sig
inför och under Bergslagssatsningens första och
andra etapp. Ett antal strategiskt valda aspekter
av Satsningen har granskats, nämligen hur Bergs
lagssatsningen:
�

initierades och överlämnades till organisationen
Bergslaget,

�
�

�

�

har förhållit sig till lokala strategier och planer,
har värderat och brukat lokalt förankrad
kunskap och erfarenhet,
har informerat och kommunicerat med
omvärlden,
har satt spår i den region som insatserna
riktas till.

Studien har haft sin ena tyngdpunkt i den diskursiva dimensionen, vilket innebär att estetik och
funktion i exempelvis en butiksinredning framför allt varit intressant i den mån som insatsen
har kunnat studeras i ett semiotiskt perspektiv,
det vill säga som bärare av budskap.439 Analyserna
har som ram haft Norman Faircloughs tre nivåer
Text, Diskursiv praktik och Social praktik (se teorikapitlet). Den andra tyngdpunkten har varit den
fysiska verkligheten, alltså de sammanhang som
Satsningen berör, utifrån angiven inriktning och
omfattning. Här har analysen tagit stöd i Pierre
Bourdieus kultursociologiska teorier. I a nslutning
till Bourdieus fält- och kapitalbegrepp har v iktiga
frågor varit: Vilka tampas om kulturarvets betydelse? Vilka tampas om industriarvets betydelse?
Vilka finns på båda fälten? Vilka röster väger
tyngst?
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De här frågorna och många fler som problematiserar historiebruk och kulturarv har sysselsatt Svante Beckman i åtskilliga år. I början av
1990-talet noterade han att marknaden var på väg
att ”ta över kulturarvet från forntemplets akademiska väktare och centrala runstensbyråkrater”.440
I en antologi 15 år senare konstaterar Beckman att
”oredan i fornsvängen” bara har tilltagit samt att
”infogandet av kulturhistoriska resurser i lokala
och regionala utvecklingsstrategier har gått som
en löpeld genom landet och efter Sveriges EUinträde har mycket stora regionalpolitiskt motiverade stödpengar plöjts ner i kulturmiljörelaterade
projekt.441 Utvecklingen har fortsatt i denna riktning, vilket är ett av skälen till att närmare granska Bergslagssatsningen, som fram till halvårsskiftet 2011 förbrukat närmare 30 miljoner kronor i
direkt riktade bidrag.442
Som deltagare i FoU-gruppen, ibland refererad
till i Satsningens dokument, har jag följt projektet
men utan att vara involverad i vare sig planering
eller genomförande.
Den här studien är upplagd och genomförd ur
ett utifrånperspektiv. Det innebär att problem diskuteras mer med tanke på potentiella besökare och
skattebetalare än på projektets initiativtagare och
operativa ledning.

Observationer och reflektioner
Som framgått tidigare räcker inte följeforskning
för att få strukturfondsprojekten att integrera och
dra lärdomar av tidigare erfarenheter. Följeforsk-

ning har hittills inte heller haft kraft att styra
om pågående projekt. Studien stödjer de utvärderingar av program och projekt som pekar ut
svårigheterna att bedöma och utvärdera oprecisa
och allmänt hållna målsättningar.
Kanske skulle följeforskningen kunna göras
effektivare, exempelvis genom en granskning av
vad som faktiskt sker bortom ordflödena. En mer
kontrollerande följeforskning skulle å andra sidan
riskera att äventyra den lärande ambitionen, som
Tillväxtverket och övriga centrala aktörer trycker
hårt på. Detta eftersom följeforskarna då kanske
skulle få svårare att etablera ett förtroendefullt
samarbete med projektägare och projektledning.
På programnivå aviserades våren 2014 en intensifierad förhandsutvärdering inför perioden 2014–
2020. En skarpare, mer kritisk men samtidigt konstruktiv förhandsutvärdering även på projektnivå
skulle kunna åtgärda en del av de problem som den
här studien pekar på. Bland annat vore det rimligt
att avkräva potentiella projektägare en redovisning
av hur de tänker genomföra omvärldsbevakning,
och på vilket sätt de avser att dra nytta av tidigare
och angränsande projekt och verksamheter.
Fallstudien av Bergslagssatsningen visar att
genom kritisk diskursanalys är det möjligt att
spåra riskfaktorer i potentiella projekt. Sådan
granskning bör då verkställas före beslut och definitivt innan projekten riggats och bemannats.
Bergslagssatsningen kan ses som exempel på
ett sätt att flytta pengar från Kulturdepartementet till Näringsdepartementet, eller från Riksan-
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tikvarieämbetet till Tillväxtverket, eller om man
så vill, från kulturmiljöanslag till affärsutveckling.
Detta uppmärksammade Svante Beckman redan i
sin ”oreda i fornsvängen”-artikel, där han betecknar Riksantikvarieämbetet som en ”centralt belägen konsultfirma på fornmarknaden”.443 Denna
funktion står i bjärt kontrast till den tid då Riksantikvarieämbetet hörde till de humanistiska så
kallade lärda verken och styrdes lika mycket av en
offentligt sanktionerad professionell expertis som
av politiska beslut. Frågan är om Riksantikvarie
ämbetet med åren även lämnat funktionen som
konsultfirma och i stället börjat närma sig en bulvanliknande relation till Näringsdepartementet.
Regleringsbreven från 2006 och framåt utesluter åtminstone inte en sådan utveckling.
Under samma period som Bergslagssatsningen
initierades och genomfördes kunde man notera
ett antal förändringar i hur Riksantikvarieämbetet adresserades och presenterade sin verksamhet.
I regleringsbrevet för 2006 heter det att RAÄ:s
främsta verksamhetsmål är ”ett försvarat och
bevarat kulturarv” och att myndigheten ska lägga
särskild kraft på att ”främja etnisk och kulturell
mångfald”.444 Året därpå heter det att Riksantikvarieämbetet ”skall medverka till att genomföra
den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning”. Ämbetet ålades även att leverera underlag till Nutek, så
att uppdraget kunde följas upp.445 Några år senare
har Riksantikvarieämbetets främsta portalparagraf om ”ett försvarat och bevarat kulturarv” för-

svunnit. Den har ersatts med ett krav på redovisning av uppnådda effekter.446 Efter ytterligare ett
år tar departementet ett än fastare grepp om RAÄ
och ger ämbetet i uppdrag att verka för turist
näringen, detta i enlighet med Tillväxtverkets
anvisningar.447
Riksantikvarieämbetet å sin sida verkar fogligt
ha anpassat sig till de politiska påbuden. Riks
antikvarien uttryckte som nämnts ovan sin förtjusning över Bergslagssatsningens framgångar
redan 2008, när projektet nätt och jämnt hunnit
kvittera ut de tolv och en halv miljonerna från
Tillväxtverket. Samtidigt framstår det som om
RAÄ laborerar med något av dubbel bokföring
vad gäller Bergslagssatsningen. I årsredovisningen
för 2008, när Satsningen pågått i ett drygt år,
heter det att projektet ”drivs med fokus på människors delaktighet och att kulturarvet ska vara
en aktiv resurs i samhället”.448 Åtminstone retoriskt ställs alltså ”människors delaktighet” i främsta rummet. 2008 och 2009 sägs ”folkbildning,
turism samt förvaltning och utveckling av kulturarvet” utgöra bas för Satsningen, men 2010 är ordningen omkastad, och ”turism” kommer först. Här
konstaterar RAÄ att Satsningen ”bidrar till ökat
antal besökare, ökad tillgänglighet och ett breddat näringsliv”.449 Inget av detta exemplifieras eller
beläggs på annat sätt, och som framgår av denna
undersökning finns inte heller något som talar för
att särskilt mycket har hänt vad gäller entreprenörskap i anslutning till industriarven.
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Det ligger nära tillhands att tolka antikvariernas alltmer följsamma inställning till affärsutveckling och värdskap som en anpassning till
den politiska verkligheten. Detta samtidigt som
retoriken dröjer sig kvar men utan att omsättas i
handling. Därför är det begripligt att flera av de
Bergslagshistoriska centrumens kontaktpersoner
uttrycker viss förvirring över utvecklingen. Först
presenteras ett uppfordrande dokument, närmast
ett stridsrop för samling och enighet kring Bergs
lagens viktiga industrihistoria. Men vad händer
sedan? Jo, följande:
�

�

�

Initiativtagarna överlämnar till kontaktpersonerna vid de utvalda miljöerna att själva motivera miljöernas plats i Bergslagssatsningen.
Först pekar man alltså ut, sedan överlåter man
till de utpekade att förklara varför och vart det
ska leda.
Initiativtagarna klargör inte vilka värden de
anser vara de väsentligaste att arbeta med. I
stället anlitas en konsultbyrå som tillsammans
med kontaktpersonerna på en workshop kommer fram till Bergslagens ”kärna”: mystiskt –
kreativt – folkligt.450
Även frågan hur Bergslagen ska beskrivas lämnas till en konsult. Man hade annars kunnat
föreställa sig att de fem länsantikvarierna tillsammans med Riksantikvarieämbetet skulle ha
kunnat formulera ett dokument om detta.451

Inför utsikten att in- och underordnas besöks
näringen backar alltså den antikvariska expertisen
och överlåter åt andra att argumentera för Bergs
lagen och dess industriminnen. Intrycket är dessutom att valet av Bergslagshistoriska centrum
egentligen inte bygger på en idé om Bergslagen.
De stora linjerna som kan skönjas i de tidigaste
dokumenten, där bergsmanslandskapet, bruks
miljöerna, industrimiljöerna, skogen och transportlederna står i centrum, verkar få vika för rättvisetänkande mellan länen; det ska vara en lagom
spridning av BHC. Ett alternativt upplägg hade
kunnat utgå från de tre variablerna historia, geogra
fisk utsträckning och tematik, där tematiken kunde
vara bergsmanslandskapet, bruksmiljöerna, industrimiljöerna, skogen och transportlederna, som i
Satsningens initialskede. Med en sådan utgångspunkt hade Satsningen kunnat hålla fast vid det
regionala/gränsöverskridande perspektivet i stället för att som skedde utvecklas alltmer i partikulär riktning.
Betraktad som inslag i ett socialt fält måste
utvecklingen av Bergslagssatsningen ses som ett
prov på industriarvsfältets svaga – kanske dessutom avtagande – autonomi. I detta fall framstår det som om inte någon varit beredd att ta upp
kampen om vad som är viktigast att satsa på i miljöerna. Möjligen är industriarv på väg att tappa
ett tidigare resursmässigt förhållandevis gynnat
läge, vilket diskuteras i teorikapitlet. Riksantikvarieämbetet behandlade länge industriminnen som
ett särskilt prioriterat område. Ämbetets tidigare
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nämnda program Berättelser om vårt samhälles
historia – svenska industriminnen är ett talande
exempel på detta. I sitt initiala upplägg bar också
Bergslagssatsningen tydliga spår av det nationella
handlingsprogrammet. Men det tycks som om
RAÄ:s intresse för industriminnen svalnat, sedan
den förra riksantikvarien uttalade sig med entusiasm om Bergslagssatsningen. Lars Amreus tillträdde som riksantikvarie 2012 och funderar i en
artikel i Bebyggelsehistorisk tidskrift om det kanske
finns orealistiska förväntningar på vad myndig
heten kan och bör ägna sig åt:452
Förväntan att Riksantikvarieämbetet ska engagera sig i enskilda bevarandefrågor genom att
uttala sig eller ”ställa till rätta” dyker återkommande upp. Men dels är det länsstyrelsens uppgift att företräda staten regionalt, dels riskerar
myndigheten i de fall det handlar om beslut som
kan överklagas till högre instans förlora sina
möjligheter att påverka bedömningen om krutet
spills för tidigt i processen. Det är inte trovärdigt att dyka upp i olika roller eller att i tid och
otid uttala sig i sammanhang där man inte har
en roll. Det kan vara svårt att förstå för den som
inte är insatt men starkt engagerad.

På Riksantikvarieämbetets hemsida är numera
Industri en underrubrik till Modernt kulturarv.
Den hållningen förefaller rimlig med tanke på att
andra viktiga sektorer i samhället – exempelvis
utbildning, vård, och religion – inte särbehandlas av statsmakten, trots ovedersägliga och omfat-

tande kulturarv. För att markera denna stramare
hållning relativt det industriella kulturarvet har
RAÄ också avsagt sig sitt medlemskap i Svenska
industriminnesföreningen.453
Därmed återuppstår frågan om vad kulturarv
och industriarv är, hur de kan och bör behandlas samt huruvida denna studie av Bergslagssatsningen har något att tillföra i den diskussionen.

Vad är då kulturarv och industriarv?
Även om initiativtagarna till Bergslagssatsningen
tycks ha givit upp kravet på det industriella
kulturarvets egenvärde – och stillsamt placerat det
bland övriga instrument för att få fart på regionens ekonomi – är industriarvsfältet långt ifrån
lugnt. Som påpekas ovan finns vitt skilda sätt och
perspektiv att närma sig arvet efter industrisamhället. Det handlar exempelvis om att antingen
se hela samhället eller framför allt intressera sig
för industriella landvinningar. Etnologen Birgitta
Svensson pekar på riskerna med en politik som
begränsar kulturarv till ”besöksmål som marknadsplatser”.
I stället borde politiken formas i gränslanden där
det attraktiva och affektiva kan kombineras och
befordra känslan av gemenskap och tillit. Kulturarv
skulle på så sätt både kunna bibehålla lokala betydelser och symbolvärden och öppna möjligheter till
transformativa identiteter och nya kulturarv. Så tolkat skulle kulturarv kunna äga stor giltighet och
brukas som rottrådar av människor i identitetsformeringar och levnadsberättelser.454
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Med kriminalvården som exempel argumenterar Svensson för vikten av att ta vara på arvet
från hela industrisamhället, att fängelserna hade
en avgörande betydelse som ljusa minnen i många
människors liv. Utan de berättelserna och de kvarlevorna drabbas samhället av ”kulturell amnesi”.455
Det handlar alltså om att välja perspektiv. Som
Svante Beckman påpekat lyckades den så kallade
grävrörelsen på 1970-talet ”göra antikvarisk verksamhet till ett vänsterprojekt”.456 Vid det laget var
redan industrialisterna väletablerade på industriarvsfältet; de verkade framför allt för äreminnen
och monument över anmärkningsvärda tekniska
och ekonomiska bedrifter. Därigenom anslöt de
väl till den götiska och nationalromantiska synen
på kulturarv.
På likartat sätt förefaller delar av dagens industriarv konstrueras: Ekonomiskt och socialt starka
aktörer håller fram ett storslaget industriellt förflutet, men nu med hjälp av professionella marknadsförare, brand builders och storytellers. Bergs
lagssatsningen antog (med hjälp av en PR-byrå)
mottot ”Bergslagen made Sweden”, en slogan
som ansluter till monumentalt bruk av historien
som storartade förebilder, som ger legitimitet åt
” kampen för verk, tankar och rörelser i samtiden”.457 Samtidigt har Bergslagssatsningen inte
ägnat särskilt mycket kraft åt att visa på vilket sätt regionen utgör rikets vagga. Innehållet i
mottot är underordnat dess förmenta klatschighet. Underförstått handlar det om att saluföra en
tänkt uppkäftighet med budskapet: Vi är visserli-

gen f attiga i dag, men det var vi som lade grunden
till er rikedom. Haken är bara att kaxigheten är
just uttänkt, och inte förverkligad i handling utan
i en s najdigt designad logotyp. Även Satsningens
andra antagna motto ”Mystiskt – Kreativt – Folkligt” besväras av samma brist på koppling mellan
utsaga och innehåll. För om nu Bergslagen är så
kreativt, varför har inte regionens verksamma kreatörer fått större utrymme i upplägg och genomförande av Bergslagssatsningen?
Ett möjligt svar på den frågan är att Satsningen
inte handlar om ett Bergslagen att leva och verka
i, utan om Bergslagen som ”turismprodukt”.458
Resonemanget kan tydliggöras genom att relatera
Bergslagssatsningen till en av Svante Beckmans
”värdekartor”.
Med utgångspunkt i Nietzsches lära om historiebruken (det monumentala, det kritiska och
det antikvariska bruket av det förflutna) utvecklar
Beckman en modell för bruk av kulturarv som ett
diagram med två korsande axlar: den horisontella
går från ”kognitiv emfas” till ”emotiv emfas”, och
den korsande vertikala löper mellan ”samhälls
inriktning” och ”individinriktning”.
I den kognitiva halvan av diagrammet ligger
det ”instrumentella” bruket av kulturarv i den
övre kvartilen och det ”antikvariska” i den undre
fjärdedelen.
I den emotiva halvan av diagrammet ligger det
”monumentala” bruket överst och det ”estetiska”
bruket av kulturarv i den fjärde, undre kvartilen.
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Beckman beskriver skillnaden mellan traditionell och modern kulturarvspolitik som att det
monumentala bruket står för det traditionella
högtidlighållandet, medan det antikvariska bruket står för den moderna, vetenskapligt inriktade
synen på kulturarv. Diagonalen mellan antikvarisk
och monumental kan, menar Beckman, ses som
ett gungbräde. När kulturarv är politiskt laddat
dominerar de monumentala värderingarna, medan
de antikvariska värderingarna dominerar under
lugnare perioder.
Den andra diagonalen i diagrammet, instrumentell kontra estetisk, betecknar hur kulturarv
på samhällsnivå ges instrumentell betydelse (som
redskap) och på individnivå har estetisk innebörd
(som underhållning). Profetiskt noterar Beckman
”intressanta förvecklingar” längs denna diagonal,
när ”kulturarvets individuella underhållningsvärde
och dess samhälleliga utvecklingsvärde bringas att
gå hand i hand” med hjälp av begreppet kultur
turism:
Om kulturarvspolitikens motivkrafter h
 ittills
väsentligen legat längs diagonalen m
 onumental
– antikvarisk, så är det tänkbart att framtidens
krafter främst kommer att ligga längs d
 iagonalen
instrumentell – estetisk. På samma sätt som kulturarvets behagsvärden och lönsamhet hittills
varit sidoargument, kommer kanske kulturarvets
kunskapsvärde och dess kollektiva integrationsvärde framledes att vara sidoargument. En sådan
förskjutning kunde ses som en naturlig förlängning av moderniseringsprocessen och förenad med

en förskjutning från stat till marknad i kultur
arvets hantering.459
Beckmans resonemang om förändringen av
kulturarvspolitikens motivkrafter kan tydligt
skönjas i utvecklingen av Bergslagssatsningen,
som inleddes med argumentation längs axeln
monumental – antikvarisk: De utvalda miljöerna
skulle vara av ”nationell och internationell dignitet” och ”spegla Bergslagen som kulturhistorisk
region” (monumental). Det som skulle genomföras var ”en mångfald av kulturarvsverksam
heter” som skulle ta vara på ”kulturarvets potential
för folkbildning och förståelse” (antikvarisk).460
Som framgår av kapitel 4 skedde inför etapp 2 av
Satsningen en avsevärd vridning mot diagonalen instrumentell – estetisk: ”Ett besök i Bergs
lagen ska bjuda på mängder av spännande besöksmål, bra logimöjligheter, caféer och restauranger,
konst, musik, idrott, teater, minnesvärda upplevelser, äventyr, gott värdskap, hög kvalitet och god
service.”461 Denna vridning innebar att en central
fråga var: Vilken affärsverksamhet kan bedrivas
i anslutning till varje centrum? En ganska rimlig fråga sedan projektet väl placerats inom åtgärden 1.2 entreprenörskap. Dock inte helt enkel att
besvara, eftersom centrumen initialt hade valts ut
dels för att de antogs kunna ”ta vara på kultur
arvets potential för folkbildning och förståelse” (se
ovan), dels med tanke på spridning över regionen.
Låt säga att den initiala uppgiften i stället hade
varit att välja ett antal miljöer i Bergslagen som
var särskilt lämpliga för turism, gärna sådana som
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har historisk anknytning. Är det så säkert att de
två listorna på värdefulla miljöer då hade varit
identiska? Hade länsantikvarier och Riksantikvarieämbetet varit mest lämpade att bedöma de
kommersiella förutsättningarna? Kanske inte, men
så skedde i detta fall.
Först gjorde RAÄ och antikvarierna sitt val.
Sedan skulle affärerna komma liksom på köpet.
Möjligen finns en logik i att antikvarier och kommunaltjänstemän i detta prekära läge anlitar
affärs- och konceptutvecklare. Ett alternativ hade
annars varit att börja i den andra änden: För att
utveckla affärer i Bergslagen och anknyta dessa
till regionens kulturarv hade man exempelvis
kunnat pröva modellen från Guldriket: Att först
undersöka affärsmöjligheterna och därefter se
vilka miljöer som var lämpliga.
I Bergslagssatsningen verkar det som om svaret
på frågan om lämplig affärsverksamhet i de allra
flesta fall blivit detsamma: En souvenirshop.
Som diskuteras i den här studien kan varken
kulturarvs- eller industriarvsfältet betraktas som
autonoma fält i Bourdieus mening. I fallet Bergs
lagssatsningen ser det ut som om Satsningen inte
endast rör sig från kunskapssidan av fältet mot
underhållningsavdelningen, utan som om projektet helt enkelt lämnar industriarvsfältet och rör
sig mot ett kommersiellt fält, men utan att lyckas
ta plats på detta fält. Snarare är det som om Satsningen stannar någonstans mellan kulturarv och
kommers, men med en obruten övertygelse om
projektets förtjänster. Enligt innovationsforskaren

Per Frankelius, som citeras ovan, utgör förmågan
att identifiera problem en viktig del av innovativt
arbete. Även författaren Barbara Ehrenreich diskuterar riskerna med att sätta likhetstecken mellan
positivt och bra. Det konsekvent positiva tänkandet kan skymma omdömet och hålla undan livsviktiga upplysningar.462
Bergslagssatsningen kan ses som uttryck för en
helt annan hållning. Som nämns i inledningen till
detta kapitel anas en konsekvent motvilja till att
identifiera och försöka åtgärda problem. ”Det är
dags att trampa på gasen. Vi ska ha upp alla möjligheter på bordet” kungör Bergslaget på sin hemsida i en intervju med projektledaren vars motto
är: ”Har man kontroll så kör man för långsamt.”463
Som diskursiv praktik i Faircloughs mening utgör
dessa yttranden simulering i dubbel bemärkelse:464
Intervjuformen ska ge intryck av journalistik
medan racingmetaforiken ska signalera handlingskraft.
Denna konsekvent positiva hållning kan också
betraktas med stöd av Gunther Kress, brittisk
semiotiker med inriktning på kommunikativa
aspekter av social praktik. Den kan också belysas
med HC Andersens berättelse om vävarna, de
som producerade osynliga praktskrudar. Gunther
Kress framhåller det etymologiska ursprunget till
ordet text: textur, textil. Kress betraktar text som
den konkreta uppenbarelsen av (immateriell) diskurs. Det för tankarna till sammanvävande av
trådar till en helhet, en väv. Och sådant arbete
förutsätter en – eller flera – vävare. I diskursanalys
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handlar centrala frågor om vilka dessa vävare är
och vilka sammanhang som skapas av dessa individer eller grupper.465
I Bergslagssatsningens delvis utåtriktade, eller
halvt offentliga, information tenderar diskurser
och diskursordning att beblandas medan genren
(den formmässiga) består. Exempelvis så liknar
flera powerpointpresentationer ytligt sett varandra
under hela perioden, samtidigt som den senaste
är tämligen olik den första vad gäller diskursen.
Dessutom kan viss interdiskursivitet konstateras.
Formuleringar från tidiga dokument sprungna ur
annan diskurs dröjer sig kvar, här den antikvariska. Kanske för att stärka projektets legitimitet,
kanske bara av förbiseende. Hur som helst ett
tecken på och en konsekvens av att kulturmiljö
vården befinner sig i en period av omställning;
från att anses som en angelägenhet för samhället

och demokratin till att bli en råvara för turistindustri och besöksnäring att bearbeta efter eget gottfinnande.
Ingen kan påstå att Bergslagssatsningen skulle
bestå av luft. Helt klart har konkreta åtgärder vidtagits, framför allt inrednings- och byggprojekt.
Men detta till trots är det omöjligt att frigöra sig
från det eteriska intrycket i Satsningens dokument
och självvärdering. Utvecklingen påminner om
människors benägenhet att uthärda och hålla god
min, likt monarken i den gamla sagan:
Han har ju ingenting på sig! ropade slutligen allt
folket; och det kröp i kejsaren, ty han tyckte, att
de hade rätt; men han tänkte som så: Nu måste
jag hålla ut till processionens slut. Och så höll
han sig ännu rakare, och kammarherrarna gingo
och buro på släpet, som alls icke fanns.466
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Kaj Engberg, Trång fors, personlig kontakt 18 augusti 2013.
Carl Jan Granqvist, Måltidsriket, telefonintervju 17 mars
2014.
Göran Greider, telefonintervju, 28 augusti 2013.
Stefan Grobecker, Värdshuset Engelbrekt, personlig kontakt,
29 augusti 2011.
Annica Grälls, Måltidsriket (tidigare byrån Skillnad AB),
telefonintervju, 14 januari 2014.
Hanna Gustafsson, Långban, personlig kontakt, 29 juli 2012.
Selman Güzel, delägare till restaurang Lindgården i
Smedjebacken, personlig kontakt, 24 juli 2010.

Ingvar Henriksson, telefonintervju, 28 april 2014.
Erik Hofrén, telefonintervju, 2 september 2013.
Tapio Hovebro, vd i Westmannaturism, personlig kontakt, 3
augusti 2007.
Nils Holmdahl, Rikkenstorp, personlig kontakt 4 juli 2011.
Sten Hårdbåge, Gabriel Stierncrona café och restaurang,
personlig kontakt, 8 augusti 2013.
Dahir Aden Ibrahim, asylsökande Stråssa, personlig kontakt,
30 juli 2012.
Monica Johansson, krögare Nya serveringen, Ängelsberg,
personlig kontakt 8 september 2013.
Anders Johnsson, landsantikvarie och museichef, Gävleborg,
telefonintervju, 25 februari 2014.
Christina Lindeqvist, personlig kontakt, 13 augusti 2012.
Helene Littmark Holmdahl, Rikkenstorp, personlig kontakt
4 juli 2011.
Merja Nahkiasoja, kulturvärdinna, Pershyttan, personlig
kontakt, 6 augusti 2013.
Jan Axel Nordlander, telefonintervju, 4 december 2014.
Fred Norrström, ideellt arbetande på Lesjöfors museum,
personlig kontakt, 3 juli 2011.
Barbro Norrström, ideellt arbetande på Lesjöfors museum,
personlig kontakt, 3 juli 2011.
Khalid Osman, asylsökande Stråssa, personlig kontakt, 30
juli 2012.
Olle Ridelius, Föreningen Barkens järnväg, telefonintervju
26 juli 2010.
Roswitha Robijn, Tolfsbo bergsmansgård, personlig kontakt
27 juli 2010.
Ali Roble, asylsökande Stråssa, personlig kontakt, 30 juli
2012.
Leif Skanevall, Åsby kött & vilt, personlig kontakt,
18  augusti 2013.
Radovan Skero, värdshuset Stopet, Grängesberg, personlig
kontakt, 6 juli 2011.
Kenneth Skovshoved, skogmästare på Areal – fastighets
förmedling och rådgivning för jord- och skogsbruk,
telefonkontakt, 9 juni 2014.
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Sara Sporre, museipedagog Stripa, personlig kontakt,
6  augusti 2013.
Siri Södersten, Stråssa, personlig kontakt, 9 augusti 2009.
Carola Vikström, Stråssa byförening, personlig kontakt,
5  juli 2011.
Fridus Vis, Tolfsbo bergsmansgård, personlig kontakt,
27  juli 2010.
Bengt Werner, matentreprenör i Karbenning, personlig
kontakt 29 augusti 2011.

Birgit Werner, matentreprenör i Karbenning, personlig
kontakt 29 augusti 2011.
Carina Wåhlin, Långshyttans brukshotell, personlig
kontakt, 7 augusti 2013.
Bengt Wåhlin, Långshyttans brukshotell, personlig kontakt,
7 augusti 2013.
Larseric Vänerlöf, Långban, personlig kontakt, 24 april 2012.
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Noter
Maths Isacson:
Forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen
1	Se af Geijerstam, Jan & Nisser, Marie (red.), Bergsbruk
– gruvor och metallframställning¸ s. 170 ff. Sveriges
Nationalatlas, Stockholm, Norstedts förlag 2011.
2
Ronny Petersson (red.), Sågad skog för välstånd – den
svenska sågverksindustrins historia 1850–2010. Stockholm: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien,
2015; Lars Karlsson, The incentive to abate – the Swedish
pulp and paper industry and the 1969 Environment
Protection Act. Uppsala universitet, 2012.
3	Se till exempel de i not 4 nedan upptagna national
rapporterna från TICCIH (The International
Committee for the Conservation of the Industrial
Heritage). Se o ckså Nisser, M, Isacson, M, Lundgren, A & Cinis. M (eds). Industrial Heritage Around
the Baltic Sea: Uppsala universitet, 2012 samt den guidebok som publicerats av TICCIH: Industrial heritage
re-tooled : the TICCIH guide to industrial heritage con
servation. Edited by James Doute. Lancaster Carnegie Publishing Ltd 2013; Storm, Anna, Post-industrial
landscape scars. New York, Palgrave Macmillan, 2014.
4
30 länder är anslutna till TICCIH och världskonferenser hålls vartannat år. 2013 i Taiwan, 2015 i Frankrike.
Inför världskonferenserna publiceras en ”National
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arför återkommer tidigare kända – och uppmärksammade – problem
i regionala utvecklingsprojekt? Varför har Strukturfondsprogrammens
kultur- och kulturarvsprojekt svårt att förverkliga uppsatta mål? Denna
granskande fallstudie av Bergslagssatsningen – Kultur och Turism undersöker
resonemang, argument och metoder som blivit styrande i projektet. Genom
en kombination av dokument- och fältstudier identifieras utmaningar och
svårigheter som kan uppstå i mötet mellan projekt och fysisk verklighet.
Undersökningen syftar till att öka förståelsen av projekt där annars skilda
intressen ska jämkas samman, i detta fall industriarv och affärsverksamhet.
I rapportens inledande del analyseras dokument producerade av och i
anslutning till Bergslagssatsningen, därefter följer redovisning av fältstudier
i Bergslagen med fokus på projektets utvalda så kallade berslagshistoriska
centrum. I en avslutande del diskuterar författaren de utmaningar som
kulturarvsprojekt ställs inför samt ger förslag till förbättringar.
Inger Orre är docent i informationsdesign med forskningsinriktning på
medier och kommunikation, särskilt i anknytning till kultur och kulturarv.
I forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen ingår även rapporterna ”Bergslagen – en
industriregion i upplösning?” (författare Mats Lundmark, Mona Hedfeldt, Max Jakobsson)
och ”Industrihistoriska värden – formering och omförhandling” (författare Jan af Geijerstam).
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