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Förord
Bevarande och vård av industrins anläggningar 
och miljöer är inte någon ny företeelse. I mer 
än hundra år har anläggningar tagits om hand 
och vårdats och i många fall räddats från riv
ning genom enskilda insatser. Företag har sla
git vakt om sin historia och inom forskningen 
har ett flertal discipliner förmedlat kunskaper 
om Sveriges industrihistoria och industrins mil
jöer. Teknikhistoria, historia, ekonomisk his
toria, idéhistoria, geografi, företagsekonomi, 
nationalekonomi, etnologi och konstvetenskap 
är ämnesområden som ökat kunskapen.

Ar 1993 fick Riksantikvarieämbetet ett rege
ringsuppdrag att ta fram ett handlingsprogram 
för bevarande, vård och långsiktig förvaltning

av landets industriminnen. Uppdraget skulle 
redovisas senast den första juli 1996. Ett hand
lingsprogram, ”Vårt industrihistoriska arv”, 
lämnades till regeringen i januari 1996 i sam
band med anslagsframställningen.

Ett viktigt led i arbetet med handlingspro
grammet har varit att få en bred belysning av 
kunskapsläge och behov av insatser. Syftet med 
den studie som presenteras här är att belysa 
olika tillvägagångssätt vid bevarandet, vården 
och levandegörandet av industrimiljöer.

Ulf Bertilsson
Avdelningschef
Kunskapsavdelningen

4



Inledning
”Övergången från industrisamhälle till infor
mationssamhälle förändrar livsmiljön för många 
människor psykiskt men också mycket fysiskt 
påtagligt i närmiljön. När våra traditionella in
dustriorter och brukssamhällen förändras ra
dikalt och det traditionella jordbruket blir allt 
mer storskaligt och specialiserat handlar kul
turmiljöfrågorna för allt fler inte om ett plikt
skyldigt dokumenterande utan övergår till frå
gor av existentiell natur och rör vid djupa for
andringsmekanismer i vår kulturella hemhörig- 
het. ” (Kulturpolitikens inriktning SOU 1995:84).

Industriminnesvård
som en del av kulturpolitiken
Industriminnen uppfattas av allt fler som en 
betydelsefull del av vårt kulturarv. Det finns 
ett stort antal platser i vårt land där bevaran
det av en industrimiljö är synonymt med att 
slå vakt om ortens identitet och bevara dess 
historia. Industriminnesvården är därför i hög 
grad en lokal och regional angelägenhet. Att 
människors värderingar av industriminnena 
och det lokala engagemanget är förutsättningen 
för deras bevarande är en självklarhet. Men 
det lokala och regionala arbetet låter sig inte 
inordnas eller stöpas i en bestämd form utan 
måste få utformas och växa fram i former som 
är användbara i det enskilda fallet.

Men industrimiljöers betydelse för en bygd 
handlar inte enbart om identitet och förank
ring, de är också en tillgång för att öka byg
dens attraktivitet. Att bevara industrimiljöer 
är ett led i en regional utveckling där kunskaps
uppbyggnad och samarbete är viktiga bygg
stenar. Det är därför även angeläget att för

medla synen på industrimiljöernas värde till 
alla grupper i samhället. Inom industriminnes
vården behöver man bygga vidare genom att 
förmedla den kunskap som finns, men man 
måste också garantera att de värden som finns 
görs levande och läsbara. För att ge inspira
tion till förnyelse måste dessa värden uppfat
tas som aktuella. Det som sker i dag behöver 
dessutom dokumenteras och bevaras för fram
tiden.

Förståelsen av samtiden kräver kunskap om 
den historiska utvecklingen, vilket när det gäl
ler industriminnen innebär att bevarandet bör 
grundas på en insikt om industriminnenas egen
skaper - de skall inte enbart betraktas som läm
ningar från en förgången tid utan som en till
gång i nutiden och i framtiden.

Att beskriva, förklara och göra andra män
niskor delaktiga i kulturarvet och därmed väcka 
ett aktivt intresse för att ta ett ansvar för ”sitt” 
kulturarv kräver både insikt, kunnighet och för
måga att förmedla ett helhetsperspektiv. Där
med blir det möjligt att aktivt bygga vidare på 
tidigare generationers arbete och att då också 
beakta såväl materiella som immateriella aspek
ter.

Att bevara innebär att ta ansvar och vårda 
men även att se till att det industriella kultur
arvet brukas. Det finns många exempel på ide
ella insatser, som inneburit att anläggningar 
som hotats av rivning har kunnat räddas. Då 
det gäller stora, omfattande industrimiljöer är 
de ekonomiska åtaganden som räddningsin
satserna kräver mycket omfattande.

”1 avfolkningsbygder med nedläggningsho
ten som dominerande bekymmer för invånarna 
tar sökandet efter gemensamma utgångspunk
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ter ofta formen av manifestationer i kultur
miljöprojekt som ekomuseer, utställningar ocb/ 
eller teateruppsättningar baserade på den egna 
nära historien m.m. En alltmer tydlig inrikt
ning mot kulturturism understöder också beho
vet av satsningar inom detta fält. ” SOU 1995:84.

När nedläggelsen av en industri varit ett fak
tum har såväl behovet av kunskap för att möta 
framtiden som intresset för att integrera ”sin his
toria” i framtidsarbetet ökat. Många orter har 
stärkt engagemanget för ortens särart; studie
cirklar och arbetarspel vittnar om detta. Att 
själv styra förändringsarbetet och att påverka 
har fått ökad betydelse.

Syfte
Industriminnesvården har ofta ambitionen att 
å ena sidan bevara, å andra sidan finna en an
vändning som ger ekonomisk avkastning. Of
tast representerar i dag dessa motstående sidor 
olika parter: bevarandeambitionerna i många 
fall av myndigheter, kraven på användning och 
ekonomisk avkastning av ägare eller potenti
ella ägare/exploatörer.

Syftet med den studie som presenteras här 
är att belysa olika tillvägagångssätt vid beva
rande, vård och levandegörande av industri
miljöer. De fyra exemplen, Järnriket Gästrik
land, Forsvik, Svartvik samt Ekomuseum Berg
slagen, redogör för olika sätt att bevara, vårda 
och förmedla kunskap om det industrihisto
riska arvet. Exemplen visar att det finns många 
likheter men även olikheter, att förutsättning
arna alltid är olika, att bevarandet av industri
historiska anläggningar kan ske i många olika 
former och att olika lösningar måste komma 
till användning.

Avsikten med de fyra exemplen är också att 
visa de olika åtgärder som måste vidtagas innan 
säkerställandet är ett faktum, hur förvaltnings

frågorna och vårdinsatserna kan genomföras 
samt slutligen hur förmedlingen till allmänhe
ten lösts.

Studien belyser olika gruppers behov och jäm
för lösningar som bygger på samverkan och 
gemensamt ansvarstagande från dem som för
valtar de studerade industrimiljöerna. Här vi
sas skilda lösningar för att levandegöra indu
strimiljöer genom att göra dem tillgängliga och 
attraktiva för besökare. I viss mån belyses kostna
derna för såväl vården som för insatserna för 
att levandegöra.

Att bevara industrimiljöer
Ett flertal av landets industriminnen utgörs av 
nedlagda anläggningar, som antingen står oan
vända eller utnyttjas för nya ändamål. Dessa an
läggningar varierar i storlek från enstaka, mind
re byggnader till industrilandskap. De har till
kommit under en lång tid och ägandeförhål
landena är komplicerade. Det finns givetvis också 
anläggningar av teknik- och/eller industrihisto- 
riskt värde, som fortfarande är i drift.

När det gäller industrimiljöer kan bevaran
det t.ex. gälla fortsatt drift, återanvändning, 
fortsatt artificiell drift i pedagogiskt syfte eller 
museal användning. Viljan att bevara och de 
ekonomiska förutsättningarna för att åstad
komma ett bevarande skiljer sig emellertid ofta 
åt, i vissa fall handlar det om motstående in
tressen. Som redan nämnts är tillvägagångs
sättet vid ett bevarande nästan alltid olikartat. 
Vid ett projekts uppläggning ser dock arbets
gången ofta ut enligt följande:
• Mål.
• Förstudie.
• Program för hela miljön, skiss på olika ni
våer, framtagande av underlagsmaterial.
• Redovisning av olika alternativ.
• Projektering, varvid behov av konsultmed
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verkan föreligger (arkitekter, byggnadskonst- 
ruktörer m.fl.).
• Projekteringskostnader.
• Vårdinsatser, vårdplan, allmän byggnadsvård, 
vård av processutrustning, landskapsvård.
• Ansvarsfördelning (ansvaret bör helst finnas 
kvar hos fastighetsägaren). Förhandling med 
brukaren/ägaren om möjliga åtaganden. Den 
lokala opinionen är mycket viktig, här kan in
tresset väckas, studiecirklar kan initieras och 
erhålla stöd. Förhandlingar om eventuell för
delning av ansvaret till stat, kommun, turist
organisationer och enskilda behöver föras. Det 
är viktigt med nätverk och god samordning.
• Informationsinsatser, kostnader för parke
ring, toaletter, förplägnad, marknadsföring, 
annonsering, skyltning, publikationer, broschy
rer, guider m.m. måste beräknas.
• Långsiktig planering, skötselplan för fortsatta 
vårdinsatser samt fortlöpande driftskostnader 
måste beräknas.

Frågan om ett bevarande väcks 
Länsmuseet i Gävleborgs län genomförde åren 
1985-1987 en utredning i syfte att presentera 
landskapet Gästriklands järnhantering för be
sökare och en mer omfattande turism. Projek
tet som benämndes Järnriket hade till syfte att 
få besökarna att förstå, uppleva och deltaga i 
aktiviteter. Projektet var ett samarbete mellan 
kultur- och turistintressen på kommunal och 
regional nivå.

Projektet Järnriket vill, enligt programför
slaget 1987, ”med utgångspunkt i Gästrikland 
lansera landskapets järnhantering som en ge
mensam attraktion. Under en huvudman kan 
Järnriket komma att bli den samlande kraften 
för att visa och förklara sevärdheterna i land
skapet. Arbetet skall bedrivas utifrån en hel
hetssyn, som kan förmedla samspelet mellan

naturliga förutsättningar, teknik, arbete, eko
nomi, människa och miljö” (Länsmuseet i Gäv
leborgs län, Rapport 1987:1).

Syftet med inventeringen av Forsvik var att 
förteckna, i detta fall Karlsborgs kommuns, in
dustriminnen samt att värdera de olika anlägg
ningarna från bevarandesynpunkt. Industri
minnena indelades efter en tregradig fallande 
skala där 1 betecknade det som var mest ange
läget att bevara.

Värderingen av Forsvik formulerades på föl
jande sätt: ”Länsstyrelsen, landsantikvarien 
m.fl. har vid ett flertal tillfällen fastslagit att 
Forsviks bruk har ett betydande kulturhisto
riskt intresse. I den fysiska riksplaneringen är 
området klassat som ett riksintresse för kul
turminnesvården. I princip är varje rivning i 
Forsviks gamla brukssamhälle otillrådlig. Fors
viks värde utgörs i hög grad av dess kompletta 
karaktär med industrierna, bruksbostäderna, 
herrgården och kanalanläggningarna bevara
de i en samlad helhet... Killeboområdet (bruks
bostäder) är till stor del skyddat genom s.k. 
Q-märkning i plan. Därutöver bör byggnads- 
minnesförklaring utredas för ett flertal av bruks
byggnaderna. Vidare bör en organisation ska
pas som kan tillvarata Forsviks kulturhistoriska 
värden genom visning av anläggningarna, 
föremålsutställningar samt inte minst fortlö
pande tillsyn och underhåll.” (Industriminnen 
i Karlsborgs kommun, 1982).

År 1991 gjordes en utredning om Svartvik 
där man skrev: ”Under mer än tio års tid har 
diskussioner förekommit om Svartvik och om 
möjligheterna att där, i form av ett industri- 
historiskt centrum, skapa en samlad bild av re
gionens typiska industri och av ett fritidsom
råde” (Sundsvalls museum 1991).

Hösten 1989, i samband med yttrande till 
utbildningsdepartementets rapport Kultur i
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hela landet, ställde Sundsvalls kulturnämnd sig 
bakom museets gamla förslag om ett industri- 
historiskt fritidsområde. Intresset för att be
vara Svartviksområdet ledde 1990 till att Svart- 
viksgruppen bildades. Syftet var att levande
göra regionens industrihistoria och att låta såg- 
verksepoken utgöra områdets industrihisto
riska profil.

Ekomuseum Bergslagen har sina rötter i det 
arbete som Karl Erik Forsslund bedrev på 1920- 
talet i Dalarna. Ludvika Gruvmuseum var när 
det öppnades 1938 det första friluftsmuseet i 
världen för industrihistoria. Även arbetena i 
Engelsberg, Norberg och Surahammar bör näm
nas. Dalarnas museums arbete med vandrings
utställningar i länet är också viktigt. ”Husby
ringen” som öppnades 1970 kan dock sägas 
vara föregångare till de ekomuseer som har 
kommit att kallas ”den skandinaviska model
len”. År 1982 började man på allvar arbeta 
med ett ekomuseum och 1984 fanns två rap
porter färdiga: Ekomuseum Västerbergslagen 
och Ekomuseum Bergslagen i Västmanlands 
län. Ekomuseum Bergslagen öppnade den 31 
maj 1986.

Finansiering och förvaltning
En generell fråga av stor betydelse inom indu
striminnesvården gäller näringslivets engage
mang och ansvar. Det står klart att en till
räckligt framåtsyftande industriminnesvård av 
hög kvalitet inte kan komma till stånd i fram
tiden utan ett ökat engagemang och ansvars
tagande från näringslivets sida.

De fyra exemplen visar också att industri
minnesvården i betydande grad måste finna sin 
finansiering genom offentligt stöd, genom ide
ella insatser och genom ett ökat engagemang 
från näringslivets sida.

Exemplen visar också på hur större företag

med en lång historia, inom ramen för sin egen 
verksamhet, också väl vårdar industriminnen, 
såsom ett sätt att bevara och åskådliggöra fö
retagets egen tradition och historia. Vid sidan 
av dessa exempel tillämpas olika förvaltnings
former.

En vanlig form är, liksom i övrigt inom kul
turmiljövården, stiftelsen, men också ekono
miska föreningar och ideella föreningar före
kommer. I dessa fall är formen mycket medve
tet vald, eftersom olika lösningar är lämpliga 
beroende på förutsättningarna i det enskilda 
fallet.

Organisation
järnriket Gästrikland är i dag en ordinarie 
verksamhet vid Länsmuseet Gävleborg. Mu
seet bidrar med lönemedel för en antikvarie
tjänst på heltid och de fyra kommunerna i Gäst
rikland lämnar verksamhetsmedel för cirka 
hälften av den årliga budgeten. Ett drygt 20- 
tal organisationer i form av föreningar, stiftel
ser, företag och enskilda fastighetsägare sam
arbetar i dag inom Järnriket Gästrikland. Cirka 
trettio olika platser och besöksmål ingår.

Stiftelsen Forsviks industriminnen bildades 
1987 för att vårda, utveckla och levandegöra 
den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Som 
stiftare stod Karlsborgs kommun, Länsstyrel
sen i Skaraborgs län, Skaraborgs länsmuseum, 
Forsviks skogar AB och Intresseföreningen 
Gamla Forsvik. Under 1994 lämnade länssty
relsen sin plats i stiftelsen. Med ekonomiska 
medel från Statens kulturråd, landsting och 
Karlsborgs kommun anställdes år 1993 en an
tikvarie på deltid. Arbetsgivare är Skaraborgs 
länsmuseum, men antikvarien arbetar i prakti
ken som chef för Forsviks industriminnen, di
rekt under stiftelsens styrelse.

Sundsvalls kommun äger byggnader och
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mark i det aktuella området i Svartvik. Under 
1995 övertogs huvudmannaskapet av den ny
bildade Stiftelsen Svartviks Industriminne. I 
stiftelsen ingår representanter för Sundsvalls 
kommun, Landstinget, SCA och föreningslivet 
i Svartvik.

Ekomuseum Bergslagen och Järnriket har 
flera likheter men skiljer sig åt på en rad punk
ter. Ekomuseum Bergslagen är sedan 1990 en 
stiftelse som består av sju kommuner, fem av 
dem i Västmanlands län och två i Dalarnas län, 
länsmuseerna i Dalarna och Västmanland samt 
Westmannaturism. Ekomuseet har en chef och 
ett fast kansli. Kommuner, föreningar, företag 
och enskilda intressen är ägare till de 49 olika 
miljöerna. Stiftelsen är beslutande och kansliet 
verkställande.

Vårdinsatser
En grundläggande princip i byggnadsvården är 
att varje åtgärd baseras på en gedigen kunskap 
om de kvaliteter och värden som skall tas till 
vara och göras levande. Inför val av åtgärder, 
planering för fortsatt användning etc. måste 
alltså annat underlagsmaterial tagas fram, så
som teknisk bedömning och eventuell bedöm
ning av vilken användning byggnaden tål.

Men industriminnesvård innebär även att 
processutrustningen som finns i industrianlägg
ningen och de vårdbehov som kan krävas, be
höver kartläggas. Materialproblemen skiljer sig 
åt och kräver mycket speciella kunskaper. Stu
dien visar att vårdinsatser innebär kostnader 
för såväl projektering som för de fortsatta in
satserna. En synnerligen viktig del av kostna
derna inbegriper också framtida vårdinsatser.

Levandegörande
En medveten industriminnesvård kräver att det 
kulturhistoriska värdet och motiven för beva

rande skall kunna beskrivas så tydligt som möj
ligt. Först med en sådan precisering blir det 
möjligt att hävda ett bevarande och att skapa 
den medvetenhet som är ett nödvändigt under
lag för den framtida hanteringen av miljön.

Vid ett aktivt sökande efter en framtida an
vändning krävs inte bara resurser för drift och 
underhåll utan också för att göra anläggning
arna tillgängliga. Tillgänglighet innebär inte 
enbart fysisk tillgänglighet, vilken i och för sig 
kan vara ett problem, utan mera frågan om att 
begripa det man ser och finna det attraktivt. 
Det handlar om att tolka, översätta och ge me
ning åt de föremål och miljöer som en besö
kare upplever. Det är således inte bara under
hållet som i en investeringsfas kräver stora re
surser. Även kostnaderna för att göra miljö
erna levande måste tas med i planeringen.

Även om insatser för att levandegöra och 
förbättra tillgängligheten kan öka intresset för 
industriminnen, så finns det mycket få exem
pel på att dessa insatser helt kan bekostas ge
nom intäkter från besöksverksamhet. Undan
tag från detta skulle kunna gälla speciella fall 
där man kunnat kombinera verksamheten med 
något annat.

Långsiktig planering
De olika exemplen visar att upprättandet av 
bevarandeprogram för industrianläggningar 
också kräver en utvecklingsplan med en lång
siktig planering av vårdinsatser, driftskostna
der och marknadsföring. Även dokumentation, 
forskning och kunskapsförmedling behöver 
följas upp eftersom de industrihistoriska beva
randeinsatserna har blivit viktiga komponen
ter i en större struktur när det gäller regional
ekonomisk utveckling.

Behovet av utvecklingsmodeller för det re
gionala arbetet är också mycket stort. Vid pla-

9



INLEDNING

neringen av anläggningar i kulturturistiskt syfte 
måste industriminnesvården deltaga och bi
draga till att de kulturhistoriska värdena be
aktas. Med andra ord, bidraga till en metodik 
som kan tillämpas vid allt utvecklingsarbete 
med kulturhistoriskt värdefulla industrianlägg
ningar. Ekomuseum Bergslagen arbetar med ett 
sådant utvecklingsarbete. Järnriket har en pro
fessionell marknadsföring med en enhetligt 
utformad logotype.

Vattenhjul, Engelsbergs bruk. Foto Ekomuseum Berg
slagen.

Större krav än tidigare ställs på analys av vad 
varje miljö står för. Det gäller att bygga under 
med argument som ger en möjlighet för all
mänhet och beslutsfattare att förstå och enga
gera sig i urvalsprocess och bevarandearbete. 
Det gäller att inte förenkla en nyansrik och 
komplicerad verklighet.

I de här presenterade exemplen är målet 
likartat. Syftet är att stärka bygdens eller or
tens identitet och klargöra dess särart. Att ut
veckla attraktiva besöksmål för turism är ange
läget, inte minst från regionalekonomisk syn
punkt. Arbetet sker utifrån en helhetssyn på 
dessa miljöer, med målet att förklara och ge 
besökaren en upplevelse.

De fyra exemplen skiljer sig givetvis åt på 
flera punkter, exempelvis anläggningens om
fattning. Ekomuseet betonar t.ex. ett nytt sätt 
att se på det traditionella friluftsmuseet. En an
nan skillnad är organisationen. Ekomuseum 
Bergslagen avviker här mest genom samarbe
tet mellan två län och sju kommuner och inte 
minst genom sin omfattning - 49 anläggningar. 
Man kan i samtliga exempel se att samordning, 
administration, drift och underhåll kräver re
surser och att dessa frågor erhållit olikartade 
lösningar. Detta är också de frågor som i samt
liga fall när det gäller industriminnesvård måste 
lösas på ett tidigt stadium.

Utvecklingsplanerna med en ekonomisk kal
kyl över behov av vård, underhåll, drift och 
marknadsföring har också lösts på olika sätt. 
Vårdinsatserna visar sig inte oväntat vara bero
ende av arbetsmarknadsläget men i stor ut
sträckning också av ideella insatser. De olika 
projektens betoning av de lokala insatserna är 
således densamma.

Carl-Magnus Gagge, tf. landsantikvarie vid 
Länsmuseet Gävleborg, har utfört denna studie. 
Han har stor erfarenhet av arbetet med beva
rande, vård och levandegörande av industri
miljöer. Hans mångåriga verksamhet inom 
Järnriket Gästrikland har varit mycket fram
gångsrikt.

Kersti Morger
Projektledare
Industriminnespr ojektet
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Järnriket Gästrikland
Jämriket Gästrikland utvecklar och marknads
för landskapets långa tradition av järnhante
ring som en gemensam attraktion. Länsmuseet 
Gävleborg samordnar arbetet, som bedrivs i nä
ra samarbete med de fyra kommunerna i Gäst
rikland. De lokala insatserna är omfattande 
och en stor del av arbetet utförs på ideell basis

av ett drygt tjugotal olika samarbetspartners. 
Målet är att göra landskapets kulturturistiska 
värden synliga, vilket ger människor upplevel
ser, kunskaper och tillfällen att deltaga i akti
viteter. Järnriket har givit Gästrikland en star
kare identitet och en turistisk profil.
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JÄRNRIKET GÄSTRIKLAND

Historisk bakgrund
Gästrikland har en lång och obruten tradition 
av järnhantering, som sträcker sig från förhis
torisk tid, över både bergsmannatid och bruks- 
epok, till våra dagars moderna stålindustrier 
och verkstadsföretag. Järnhanteringen har präg
lat landskapet och dess människor. Överallt blir 
man ständigt påmind om den stora betydelse,

Vid Edske masugn utfördes världens första lyckade 
bessemerblåsning år 1858. Masugnen är endast beva
rad som ruin. Bredvid hyttan finns en kopia i halv 
storlek av den ursprungliga bessemerkonvertern. Foto 
Carl-Magnus Gagge, Länsmuseet Gävleborg.

som järnet har haft och fortfarande har i Gäst
rikland.

Det stora antalet förhistoriska järnframställ- 
ningsplatser anger att det tidigt förekom en 
överproduktion och försäljning av järn från 
landskapet. Den intensiva järntillverkningen i 
små ugnar avlöstes under medeltiden i Tors- 
åker av en mer rationell järntillverkning i mas
ugnar. Många ortnamn i dessa delar av land
skapet berättar om hur viktig järnhanteringen 
var under denna period.

Ur bergsmännens byar, där jordbruk, skogs
bruk och bergsbruk kombinerades, växte järn
bruken så småningom fram. Bruken domine
rades av järnframställningen och runt de nya 
och större hyttorna och stångjärnshamrarna 
uppfördes samhällen med bl.a. herrgård, arbe
tarbostäder och ekonomibyggnader. Från epo
ken finns i dag ett stort antal mer eller mindre 
bevarade bruksmiljöer.

På tre platser i Gästrikland utvecklades stora 
järnverk, där järnhanteringen också lever kvar 
i vår egen tid. Stålindustrierna i Bofors, Sand
viken och Forsbacka är i dag levande exempel 
på det sena 1800-talets och 1900-talets expan
siva utveckling då järnhanteringen blev storin
dustri. Bessemermetoden och den elektriska in- 
duktionsugnen är tekniska innovationer för stål
framställning som utvecklats inom landskapet.

Inventeringar och urval
Idéerna bakom den kulturturistiska satsningen, 
kring järnhantering och industrihistoria i Gäst
rikland, växte fram i mitten av 1980-talet. Obero
ende av varandra fanns tankarna dels hos Läns
museet Gävleborg, dels hos det relativt nybildade 
Gästrike-Hälsinge Turistråd (GHT). Länsmuseet 
fick anslag för en inventering och skrev en första 
PM för projektet innan kontakt upprättades med 
GHT och tre av gästrikekommunerna.

12
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Under sommarsäsongerna 1985 och 1986 in
venterade Länsmuseet platser och anläggningar 
med koppling till järnhanteringen i kommu
nerna Hofors, Ockelbo, Sandviken och Gävle. 
Arbetet följdes från början av en arbetsgrupp 
med politiker och tjänstemän från kommu
nerna och GHT. Efter inventeringen skedde ett 
urval av platser och anläggningar, som bedöm
des vara de mest representativa och där de bästa 
förutsättningarna fanns att göra dem tillgäng
liga för en bredare publik. Avsikten var att byg
ga upp Järnriket kring de utvalda objekten som 
bestod av förhistoriska järnframställnings- 
platser, gruvor och kalkbrott, bergsmansgårdar, 
bruksmiljöer, arbets- och teknikhistoriska an
läggningar, herrgårdar, arbetarbostäder, anlägg
ningar kopplade till transporter och kommu
nikationer samt moderna industrier.

Förstudie
Projektets mål med förslag till uppläggning och 
genomförande presenterades 1987 i rapporten 
”Järnriket Gästrikland - idéer och förslag”. Rap
porten sammanfattade hela projektet och ut
gjorde en förstudie till det kommande arbetet. 
Inventeringen redovisades utförligt med fakta
uppgifter i särskilda rapporter.

Målet för Järnriket var att med utgångs
punkt från Gästrikland lansera landskapets järn
hantering som en gemensam attraktion. Un
der en huvudman skulle Järnriket vara den sam
lande drivkraften för att visa och förklara de 
kulturhistoriska sevärdheterna i landskapet. 
Arbetet skulle bedrivas med en helhetssyn som 
förmedlade samspelet mellan människa, arbete, 
teknik och ekonomi samt de omgivande geo
grafiska förutsättningarna. Projektet var i för
sta hand en långsiktig kulturpolitisk satsning, 
men med betydande turistiska möjligheter. De 
egna lokala initiativen ansågs särskilt viktiga

för utvecklingen av projektet. Järnriket skulle 
ge besökarna möjlighet att uppleva något, få 
kunskap och kunna deltaga i aktiviteter. Inne
hållet skulle vara lockande och intresseväck
ande. Målgruppen var främst landskapets egna 
invånare, men även besökare från andra orter 
och personer med specialintresse för arbetets 
historia och teknik.

Utredningen redovisade också en detaljerad 
arbetsplan för projektets uppbyggnad under de 
första tre åren. Förslaget gick ut på remiss till 
de berörda kommunerna och genom beslut i 
kommunfullmäktige anslöt sig varje kommun 
till projektet.

Projektstart hösten 1988
Inventerings- och programarbetet gjorde att 
projektet var väl förberett och samtidigt mycket 
väl förankrat på såväl regional som kommu
nal och lokal nivå. Den 1 september 1988 drogs 
projektet i gång. Länsmuseet svarade för pro
jektledningen och Carl-Magnus Gagge anställ
des som projektledare. Projektet finansierades 
med medel från de fyra kommunerna samt från 
länsstyrelsens regionalekonomiska enhet. Or
ganisationen bestod av en ledningsgrupp med 
kommunalråd från varje kommun, represen
tanter från länsstyrelsen, länsmuseet och läns- 
turistrådet. En arbetsgrupp bildades med tjäns
temän från kommunernas kultur- och fritids
förvaltningar, länsturistrådet och länsmuseet. 
Ledningsgruppen drog upp riktlinjerna och ga
ranterade finansieringen, medan arbetsgruppen 
lade upp arbetet praktiskt.

Nätverk
En viktig förutsättning för pr oj eketets utveck
ling var att ett brett nätverk kunde skapas kring 
projektets ledning. Vid varje besöksmål bilda
des en arbetsgrupp som efter hand fick en fas-
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Wij bruk anlades i slutet av 1790-talet. Anläggningen fick sin nuvarande form efter en utbyggnad till valsverk år 
1885. Genom guidade visningar får besökarna se valssalen med vällugn och mediumvalsverk, svarvkammaren, 
ångmaskinen och kraftstationen. Foto Carl Magnus Gagge, Länsmuseet Gävleborg.

tare organisation i form av t.ex. en förening 
eller en stiftelse. Det blev då möjligt att driva 
utvecklingsarbetet för varje plats, d.v.s. vårdarbe
ten på byggnader och mark, aktiviteter, visnings- 
verksamhet, skyltning, utarbetande av foldrar 
och trycksaker samt marknadsföring. Det har 
senare visat sig att de lokala initiativen har varit 
helt avgörande för utvecklingen av Järnriket.

Ett drygt tjugotal organisationer i form av 
föreningar, stiftelser, företag och enskilda fastig
hetsägare samarbetar i dag (1996) inom Järnri
ket Gästrikland. Ca 30 olika platser och be
söksmål ingår. Arbetet på varje plats bedrivs

till stor del på ideell basis. Ett grundläggande 
mål har varit att hålla ihop och stimulera nät
verket av medarbetare. Varje år arrangeras med- 
arbetarresor inom Järnriket, så att var och en 
är väl insatt i varandras anläggningar. Studie
träffar i form av guidekurser, utbildning i mark
nadsföring och i lokalhistoria har anordnats. 
Ett nyhetsbrev skickas ut till samtliga medarbe
tare några gånger per år. Nyhetsbrevets uppla
ga uppgår till 750 exemplar och skickas även 
ut till andra kontaktpersoner utanför landska
pet.
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Organisation
Efter projekttidens utgång integrerades projek
tet i länsmuseets ordinarie verksamhet. Projekt- 
ledartjänsten omvandlades 1992 till en antik
varietjänst på heltid. Ewa Bergdahl hade tjäns
ten från hösten 1992.

järnriket utgör i dag ett av länsmuseets re
gionala arbetsfält. Antikvarien samordnar allt 
arbete och arbetsuppgifterna spänner över ett 
brett område, där informationsarbete, media
produktion och kulturturistiska utvecklingsin
satser integreras med dokumentation, bygg
nadsvård och kunskapsförmedling. Länsmu
seets samlade resurser står till förfogande i ar
betet, med särskild kompetens för byggnads
vård, utställningsproduktion, pedagogik, do
kumentation och trycksaksframställning./brn- 
riket utnyttjar liksom andra verksamheter mu
seets servicefunktioner för hantering av t.ex. 
föremålssamlingar, faktarum, administration, 
kansli och vaktmästeri.

Ekonomi
järnrikets löpande verksamhet har varje år en 
budget på ca 800 000 kronor. Länsmuseet bi
drar med lönemedel för en person och kom
munerna lämnar verksamhetsmedel till en sam
manlagd summa av 375 000 kronor. Vissa in
täkter tillkommer genom sålda tjänster och pro
dukter. Genom att verksamheten är integrerad 
i länsmuseet kan kostnaderna för administra
tion och lokaler minimeras, samtidigt som den 
samlade kompetensen inom museet kan använ
das i utvecklingsarbetet. Den samlade insatsen 
inom länsmuseet har dock inte värderats i ovan
stående budgetredovisning.

Vårdarbeten
Ca 25 miljoner kronor har under perioden 
1984-1995 investerats i restaurering av indu

strihistoriska anläggningar inom landskapet. 
Arbeten har pågått på flertalet platser. Vårdar
beten har i flera fall varit en förutsättning för 
att göra de olika besöksmålen tillgängliga för 
besökare. Med bidrag från kommuner, företag 
och fonder kunde en stor del av byggnadsvår
den genomföras före 1990-talets lågkonjunk
tur. Under de senaste åren fram till 1995 har sär
skilda arbetsmarknadsmedel funnits tillgäng
liga för renoveringsarbeten och då har de stat
liga stödinsatserna dominerat. Åtskilliga arbets
tillfällen har skapats genom utförda vårdarbe
ten på byggnader och markområden.

Studiesatsningar
Tillsammans med ABF utarbetades en studie- 
och reseplan under rubriken ”Upptäck Järn
riket Gästrikland”. Ett hundratal PRO-cirklar 
kombinerade cirkelstudierna med besök på 
olika platser runt om i Gästrikland. Eftersom 
andelen kvinnor i studiecirklarna var särskilt 
stor, kom ämnet ”Maten i Järnriket” att ägnas 
särskild uppmärksamhet.

Boken ”Vägvisare till forntiden” hjälper be
sökaren att hitta fram till landskapets många 
fornlämningsmiljöer. ABF och Vuxenskolan har 
arrangerat ett flertal studiecirklar med boken 
som utgångspunkt.

För skolorna i Sandvikens kommun finns 
en särskild lärarhandledning och liknande skol
program är under arbete i de övriga kommu
nerna. Särskilt studiematerial finns framtaget, 
som t.ex. videofilmer om stålprocesser, kom
pendium om smedshushåll och diabildsserier. 
Utbildningsradion i länet har sänt en längre se
rie med olika program om järnriket.

Informationsmaterial
Allt informationsmaterial har en medveten ut
formning. En formgivare har tagit fram mallar,
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som alla trycksaker produceras efter. En genom
gående layout, vissa typsnitt och järnrikets lo
gotype är kännetecken i trycksaksmaterialet. 
Broschyrerna är utplacerade i särskilda broschyr- 
ställ på 15 olika ställen i Gästrikland.

Broschyrmaterialet består av tre typer: bruks- 
vandringsfoldrar, vägledningar och en huvud
katalog med alla besöksmål. Trycksakerna pro
duceras centralt av länsmuseet i nära samar
bete med företrädare för varje besöksmål. Varje 
kommun betalar dock för själva tryckningen, 
eftersom upplagornas storlek varierar, beroende 
på besöksmålets respektive kommunens storlek.

Även skyltinformationen utgår från en viss 
modell och Standardlayout. Skylttexterna är väl 
genomarbetade och illustrationer klargör text
innehållet. Genom tecknade snedbilder över 
bruksmiljöerna får besökarna en känsla för 
helheten i miljön. Äldre fotografier har också 
utnyttjats för att illustrera.

Marknadsföring
järnriket Gästrikland har medvetet arbetat med 
ett särskilt upplagt marknadsföringsprogram. 
En ambition har varit att synas i sådana sam
manhang där det inte förväntas att en kultur-
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Allt informationsmaterial har en medveten utformning. En formgivare har tagit fram mallar som alla trycksaker 
produceras efter. Foto Tom Sandstedt, Länsmuseet Gävleborg.
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satsning som Järnriket skall deltaga.
Marknadsföringsinsatserna har de senaste 

åren blivit allt mer framträdande. Deltagande 
i mässor har inte förekommit i någon större 
utsträckning, utan resurserna har i stället sat
sats på reklamkampanjer av olika slag.

I tunnelbanan i Stockholm marknadsfördes 
Järnriket sommaren 1992 och 1993 under rub
riken ”En tank räcker”. En omfattande kam
panj genomfördes 1994 på mjölkpaketen i 
Gästrikland, i samarbete med Gefleortens me
jeriförening.

En större 4-dagars orienteringtävling i land
skapet våren 1991 gick under namnet ”Järnri- 
kepaketet”. De ca 4 000 deltagarna utgick från 
olika tävlingsplatser. Järnriket deltog på varje 
tävlingsplats med utställningstält, separat bild- 
spelstält, smed i arbete på fältässja och bande
roller m.m. i målgången.

Varje år deltager Järnriket i de årliga folk
musikfesterna i landskapet och vissa år har en 
smed i arbete gjort reklam för Järnriket vid 
Vattenfestivalen i Stockholm. Affischerings- 
kampanjer har genomförts vid ett par tillfäl
len, bl.a. i stadsreklamen i anslutning till buss
hållplatser i Gävle.

Den s.k. Järnjakten var en sommartävling ge
nom de fyra ]ärnrikekommunerna. Priser dela
des ut och alla som fullföljde tävlingen fick en 
Järnrikemedalj. En lokaltidning sponsrade ge
nom att bjuda på en omfattande annonskampanj.

Fototävlingen ”Fånga Järnrikets själ” lockade 
ett femtiotal fotografer att deltaga med över 300 
tävlingsbidrag. Ett varierat bildmaterial blev på 
detta sätt insamlat och tillgängligt för marknads
föringen av Järnriket. Tävlingen möjliggjordes 
genom generösa sponsorbidrag från en av lokal
tidningarna och landskapets tre stålföretag.

Annonsering med banderoller har gjorts i 
olika sportsammanhang, som t.ex. vid de årli

ga skidtävlingarna i Jädraås, på fotbollsarenan 
Strömvallen i Gävle, bandyarenan Jernvallen i 
Sandviken och i Ishallen i Bofors. Under hockey
säsongen 1995/1996 hade Järnriket rinkreklam 
på Gavlerinken i Gävle.

Under 1996 samarbetade Järnriket och Läns
museet med den lokala radiostationen Radio 
City 106,7/Megapol i Gävle. Den kommersi
ella radiokanalens musiksändningar bröts vid 
några tillfällen under varje vardagsdygn av ett 
tvåminutersinslag om Gästriklands historia. 
Nya inslag varje dag och när året var slut hade 
det blivit 260 variationsrika texter med roande, 
spännande och fascinerande berättelser från Gäst
rikland. Genom projektet nådde Länsmuseet en 
ny publik med över 60 000 lyssnare i åldern 
15-45 år varje vecka.

Produkter/souvenirer
Många produkter har tagits fram för att säljas 
inom området och på de olika besöksanlägg- 
ningarna. Några exempel är vykort, pussel, 
ljusstakar, videofilmer, böcker, väglednings- 
häften, tygväskor, T-shirts och jackor med logo
type. Produkterna utgör en viktig del i servi
cen till besökarna, som ofta önskar köpa nå
got i samband med besöken i området. För
säljningen sker via Länsmuseets förlag och pro
dukterna finns presenterade i en särskild för- 
säljningskatalog.

Publikundersökning/utvärdering
Besöksantalet i Järnriket har stadigt ökat. Sta
tistik från de platser som har bemanning visar 
på över 150 000 besök sommaren 1995. Siffran 
är sannolikt betydligt större, eftersom många 
platser är obemannade eller har bemanning un
der endast någon dag i veckan.

För att få en bild av besökarnas reaktioner 
gjordes en utvärdering av verksamheten under
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sommaren 1994. Arbetet utfördes under led
ning av Institutet för turism- och reseforskning 
vid Högskolan Falun/Borlänge. Utvärderingen 
bestod av tre delar; en intervjuundersökning 
av nära 1 200 besökande gäster/turister, en un
dersökning av skolornas deltagande samt en 
tredje av hur de som arbetar aktivt inom Järn
riket upplever verksamheten.

Det visade sig att Järnriket är den största ge
mensamma kulturturistiska satsning som gäst- 
rikekommunema gjort tillsammans. Satsningen 
ansågs av de flesta tillfrågade vara mycket 
lyckad. Man betonade det angelägna i att arbe
tet kan fortsätta med uppbyggnaden av kultur
turismen i området utifrån temat Järnriket 
Gästrikland samt att utvecklingen av varje be
söksmål kan stimuleras.

Publikundersökningen gav värdefulla upp
slag och förslag till prioriteringar för den fort
satta utvecklingen av Järnriket Gästrikland.

Framtidsperspektiv
För den framtida utvecklingen kommer en ut
vecklingsplan att upprättas för varje kommun 
och för varje objekt. Sedan de flesta fysiska 
miljöerna har blivit iordningställda och vår
dade är det nu dags att fokusera arbetet på do
kumentation, forskning och kunskapsförmed
ling. Marknadsföringen kommer att bli mer 
riktad än tidigare. Det är angeläget att också 
utveckla aktiviteterna på varje plats samt kom
plettera kulturmiljön med t.ex. kaffe- och mat
serveringar.

Samarbetet med skolorna har mött vissa pro
blem. Skolorna är intresserade men ett visst 
motstånd finns, bl.a. beroende på bristande eko
nomiska resurser till resor ut i landskapet för 
att utnyttja den fysiska miljön som läromedel. 
Särskilda personalresurser är nödvändiga för 
att utveckla skolverksamheten inom Järnriket.

Inom varje kommun bör det på sikt finnas ett 
besökscentrum, där möjligheter skapas att lyfta 
fram helhetsperspektivet genom bildspel, video 
och exponering av foldrar och vägledningar. 
Samtidigt kan de närliggande lokala besöks- 
platserna presenteras i utställningar. Besöks- 
centralerna bör ligga strategiskt vid riksväg och 
antingen vara arkitektoniskt intresseväckande 
eller inrymmas i en kulturhistorisk miljö där 
det pågår verksamhet i olika former.

Förnyelse, kvalitet och utveckling är honnörs
ord som anger förutsättningarna för utveck
lingen av verksamheten. Ett nytt bildspel är 
under produktion och förnyelsen av trycksa
ker, skyltar och informationsmaterial sker lö
pande. En större satsning som kräver stora re
surser är nyproduktion av utställningen i Övre 
hammaren i Högbo.

Genom ett särskilt projekt under 1995/1996 
har nya möjligheter skapats att marknadsföra 
Gästrikland genom turism- och resebyråbranschen. 
För varje besöksmål har en resemanual upp
rättats, vilket underlättar administrationen av 
paket- och temaresor. Varje plats får bättre möj
ligheter att ta emot besökare. En kulturbyrå 
håller nu på att växa fram, som skall inven
tera och marknadsföra länets kulturmiljöer. 
Stor hänsyn kommer att tas till känsliga områ
den samt till kunskap och kvalitet. Kulturbyrån 
är också tänkt att fungera som informations
byrå för länets kulturlandskap, kulturaktörer 
och kulturevenemang.
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Kjellinska ugnen, Gy singe bruk. Flera revolutionerande metoder utvecklades eller förvaltades i Gästrikland. Gö
ran Fredrik Göranssons bessemermetod med den lyckade blåsningen vid Edsken lade upp riktlinjerna för 1860- 
talets expansion och grundade Sandvik AB. I början av 1900-talet lyckades A.F. Kjellin, ingenjören på Gysinge 
bruk, framställa järn med elektricitet, den nya tidens kraftkälla, vilken ersatte både kolet och ångan. Foto Läns
museet Gävleborg.

Källor
Gagge, Carl-Magnus & Rydén, Göran. Rap

port över inventering för projektet Järnriket 
i Gävle kommun. Länsmuseet i Gävleborgs 
län. 1986.

Gagge, Carl-Magnus & Rydén, Göran. Järn
riket Gästrikland - idéer och förslag. Länsmu

seet i Gävleborgs län, Rapport 1987:1. Gävle 
1987.

Järnriket Gästrikland 2 000 år senare. Läns
museet i Gävleborgs län. 1996.

Malmberg, Tomas. En utvärdering av Järnriket 
Gästrikland. Besökare, skolan, projektledning 
och frivilligkrafter. ITR-rapport No 1/95. In
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stitutet för turism & Reseforskning vid Hög
skolan i Falun/Borlänge.

Nilsén, Ann. Järnriket i Sandviken. Ett skol
program om Järnriket Gästrikland för Sand
vikens kommun. Länsmuseet i Gävleborgs 
län. 1993.

Rydén, Göran. Rapport över inventering för 
projektet Järnriket i Hofors, Ockelbo och Sand
vikens kommuner. Länsmuseet i Gävleborgs 
län. 1985.

Smedsbushåll. Sammanställning av material ur 
Nordiska museets brukssmedsinventering. 
Länsmuseet i Gävleborgs län.

Westlund,Jan. Upptäck Järnriket Gästrikland.
Studie- och resplan. ABF Gävleborg. 1990. 

Vägledningar, broschyrer, bildspel, vykort och 
videofilmer som alla används i den publika 
verksamheten.
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Fors viks industriminnen

Forsvik bar en industriell tradition sedan me
deltiden. Den kvarvarande verkstadsindustrin 
lades ner på 1970-talet. Sågverket som ligger 
på samma plats sedan 1870-talet drivs dock 
vidare. Platsen består i dag av ett konglome
rat av olika välbevarade industribyggnader 
som tidigare använts som kvarn, träsliperi, 
gjuteri, smedja, mekanisk verkstad, varv och 
kraftstation. Göta kanal passerar Forsvik och 
den äldre boendemiljön med höga kvaliteter 
är intakt. Sedan 1980-talet har industrimin- 
nesområdet fått nytt liv, byggnaderna renove
ras och ett levande industrimuseum håller på 
att växa fram. Man kan vandra runt i bruks- 
miljön, bo på vandrarhem och äta i den gamla 
slusstationen vid Göta kanal, uppleva arbetet 
i smedja och gjuteri, besöka utställningar, se 
bildspel och teater.

Historisk bakgrund
Industriell verksamhet vid Forsvik har bedri
vits sedan medeltiden. I början av 1400-talet 
övergick Forsvik till Vadstena kloster. Kloster
bygget i Vadstena hade behov av sågade trä
varor och järnsmide. Vid Forsvik fanns det gott 
om vattenkraft och genom dämning ökades 
fallhöjden, så att vattenkraften räckte till att 
driva en ny mjölkvarn, en såg och en hammar
smedja.

Genom reformationen kom Forsvik i kro
nans ägo och senare gav kungamakten bort 
egendomen i förläning. Verksamheten var inte 
särskilt livaktig och under vissa år låg indu
strin helt öde. Forsvik förblev i enskild ägo fram

Situationsplan: 1. Träsliperiet, kalorifer (byggnaden 
med skorsten). 2. Kvarnen, byggnad uppförd 1807 
(den äldsta delen härrör från medeltiden). 3. Mjölnar- 
bostad. 4. Smedja, metallgjuteri och mekanisk verk
stad. 5. Modellförråd - gjutmodeller. 6. Varvsom- 
råde. 7. Spikbrygga, rekonstruerad brygga med tim
merkista. 8. Vandrarhem, före detta arbetarbostäder. 
9. Killebo, bostadsområde med renoverade arbetar
bostäder. 10. Järnboden, daterad 1813. 11. Röda
kvarn, äldsta byggnaden i Forsvik -1700-tal. 12. Järn- 
gjuteriet, 1909. 13. Brukskontor, 1917.
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till 1683, då kronan åter blev ägare genom re
duktionen.

Under 1600-talet expanderade den svenska 
järnhanteringen och nya järnbruk anlades i 
skogrika delar av landet. Ett omfattande järn
bruksföretag skapades i Tiveden, det s.k. ”von 
Boijska verken”, med mer än ett dussin mas
ugnar och stångjärnshammare. I Forsvik fick 
bruksherren Anton von Boij tillstånd år 1686 
att anlägga ett stångjärnsverk med två hamma
re och fyra härdar.

Tillverkning av stångjärn blev nu huvudpro
duktionen i Forsvik och den baserades på tack
järn från i första hand Granviks masugn. Trä- 
kolstillverkning på brukets skogar var omfat
tande. Jordbruket, kvarnen och sågverket hade 
mindre betydelse och verksamheten bedrevs i 
första hand för brukets eget behov.

När Göta kanal började byggas i början av 
1800-talet byggde man den första slussen på 
kanalens högsta punkt i Forsvik, mitt emellan 
Västerhavet och Östersjön. Vid invigningen 
1813 fanns Sveriges första gjutjärnsbro på plats 
över slussen i Forsvik.

På 1840-talet inleddes en successiv omda
ning av bruket. Nya smidesmetoder infördes 
och en viss del av stångjärnet vidareförädlades 
i form av enklare manufaktursmide. Efter den 
siste brukspatronens bortgång 1852 splittra
des den gamla bruksegendomen. I fyra steg er
sattes stångjärnssmidet av nya rörelsegrenar. 
Ar 1859 anlades ett gjuteri, 1861 en mekanisk 
verkstad, 1870 ett träsliperi och strax därefter 
en ångsåg. Stångjärnstillverkningen upphörde 
1869 och samma år ombildades bruket till ak
tiebolag.

Forsviks bruk uppdelades 1932 i två hälf
ter, dels AB Forsviks bruk (med gjuteri, meka
nisk verkstad, träsliperi och kvarn), dels Fors
viks herrgård (med sågverk, jord- och skogs

bruk). Skogs- och sågverksföretaget blev fram
gångsrikt med om- och utbyggnader av sågver
ket, som ännu är i drift. För bruksföretaget var 
träsliperiet otidsenligt och lades ner 1940 me
dan kvarnrörelsen upphörde först 1961. Före
tagets huvudsakliga verksamhet utgjordes av 
gjuteriet och den mekaniska verkstaden och än
da in på 1970-talet sysselsattes ett hundratal 
arbetare. Huvuddelen av produktionen gick till 
varvsindustrin, vilket gjorde att företaget drab
bades hårt av den svenska varvskrisen i mitten 
av 1970-talet. Efter konkurs avvecklades före
taget 1977.

Värdering och urval
Forsviks bruks kulturhistoriska värde uppmärk
sammades på 1970-talet i samband med den 
fysiska riksplaneringen, där området klassades 
som ett riksintresse för kulturminnesvården. 
Inventeringen av industriminnen i Karlsborgs 
kommun år 1982 redovisar en detaljerad histo
rik över området samt en precisering av bruks- 
miljöns värdefulla beståndsdelar.

Behovet av vård- och renoveringsarbeten ak
tualiserades. Det blev också nödvändigt att ska
pa en organisation, som kunde tillvarataga Fors
viks kulturhistoriska värden genom visning av 
anläggningarna, föremålsutställningarna samt 
inte minst, ansvara för fortlöpande tillsyn och 
underhåll.

Stiftelse bildas
Stiftelsen Forsviks industriminne bildades 1987 
för att vårda, utveckla och levandegöra den kul
turhistoriskt värdefulla miljön. Som stiftare 
stod Karlsborgs kommun, Fänsstyrelsen i Skara
borgs län, Skaraborgs länsmuseum, Forsviks sko
gar AB och Intresseföreningen Gamla Forsvik.

Stiftelsens mål är sedan 1994 att utveckla 
Forsviks industriminnen utifrån tre verksam-
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Träsliperiet (byggnaden till höger på bilden), tub och kraftverk. Foto Lars Johansson 1994.

hetsområden: kunskapsuppbyggnad, upplevel
ser och återanvändning. Under 1994 lämnade 
länsstyrelsen sin plats i stiftelsen till länsmuseet, 
som därmed har fått en starkare position.

Turistiskt handlingsprogram
Med ekonomiskt stöd från Sveriges Turistråd 
genomfördes i slutet av 1980-talet en utred
ning kring Forsviks industriminnen. Ar 1990 
redovisades utredningen ”Handlingsprogram 
för turistisk utveckling”. Utvecklingsprogram
met innehåller förslag på målgrupper och gör 
en bedömning av antalet besökare från respek
tive målgrupp. Turistprodukten beskrivs genom

faktorerna bo, äta och göra. Beräknade intäk
ter och kostnader redovisas och en helhetsbild 
utifrån en utbyggnad av kapacitet för boende 
och aktiviteter skissas i tre etapper. I utredning
ens andra del står Forsviks industriminnen som 
helhet i centrum, d.v.s. kanalområdet, industri
byggnaderna och bostadsområdet. Här redovi
sas förslag till hur hela det omfattande industri
minnet skall kunna skyddas och bevaras samt 
hur området skall marknadsföras och göras till
gängligt för besökare.
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Övergripande inriktning
Måldokumentet Övergripande inriktning och 
verksamhetsplan 1994 drar upp riktlinjerna för 
verksamheten. Målet är att utveckla Forsviks 
industriminnen utifrån tre verksamhetsområ
den: kunskapsuppbyggnad - upplevelser - an
vändning.

Det första begreppet, kunskapsuppbyggnad, 
innehåller verksamheter som dokumentation, 
registrering, fördjupning av tidigare översikter 
och sökande efter ny kunskap vad gäller områ
dets industri- och kulturhistoria. Det andra ar
betsområdet, upplevelser, omfattar informa
tion, utställningar, teater, marknader och and

ra aktiviteter i och omkring industriminnet. En 
tyngdpunkt ligger på att utveckla demonstra
tioner av de industriella processerna som bedri
vits inom området, som t.ex. papperstillverk
ning, smide, gjutning och kvarndrift. Det tredje 
arbetsfältet, återanvändning, syftar på att finna 
verksamheter, som kan bära sina egna lokal
kostnader och som också kan inrymmas i loka
lerna inom ramen för Forsviks industriminnen.

En förutsättning för att utveckla området 
är att under 1990-talet säkerställa hela indu
striområdet för ett framtida bevarande. Mark, 
byggnader och föremål i hela industrimiljön 
måste t.ex. vårdas. Genom att upprätta nyttjande-

Kaloriferen före restaurering. Foto Eric Juhlin 1976.
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rättsavtal eller köpa privatägda markområden 
kan stiftelsen få kontroll över hela industri
miljön. Efter flera konkurser har ägobilden 
inom industriminnet varit mycket splittrad. 
Från 1 januari 1996 kom hela området i stiftel
sens ägo. Under 1996 övergick sedan området 
i kommunal ägo och ett nyttj anderättsavtal upp
rättades med stiftelsen.

Personal
Handlingsprogrammet för turistisk utveckling 
betonade nödvändigheten av att knyta perso
nal till Forsvik för att arbeta med projektled
ning, samordning, antikvarisk medverkan, kurs-

Kaloriferen 1996. Foto Oiva Isola.

och konferensverksamhet samt marknadsfö
ring. Med ekonomiska medel från Statens kul
turråd, landstinget och Karlsborgs kommun an
ställdes Fars Bergström som antikvarie på 75 % 
fr.o.m. 1993. Tjänsten är en l:e antikvarietjänst 
och genom byggnadsantikvarisk uppdragsverk
samhet är tjänsten utökad till heltid. Arbetsgi
vare är Skaraborgs länsmuseum, men antikva
rien arbetar i praktiken som chef för Forsviks 
industriminnen, direkt under stiftelsens styrelse.

Genom olika typer av arbetsmarknadsmedel 
och statsbidrag har ett flertal personer fått ar
bete i utvecklingen av Forsviks industriminnen. 
Under våren 1996 var följande nio tjänster, för
utom den platsansvarige antikvarien, knutna 
till industriminnet: en journalist för marknads
föring och information, en byggnadsingenjör 
och en arkitekt för renoverings- och restaure- 
ringsarbeten, en deltidsanställd lokalvårdare och 
tillika vandrarhemsvärd m.m., en utställnings- 
arkitekt och två utställningssnickare för somma
rens nya utställning, en vaktmästare samt en del
tidsanställd person för katalogisering av gjutmo- 
deller. Till detta kommer ett tiotal personer som 
är sysselsatta med renoveringsarbeten och som 
är anställda via en byggnadsentreprenörfirma.

Ekonomi
Stiftelsens årliga driftkostnader, förutom löner, 
uppgår till ca 300 000 kronor. Ett driftsbidrag 
på 200 000 kronor lämnas varje år av Karls
borgs kommun. Genom olika projekt och om
fattande renoveringsarbeten har den totala 
ekonomiska omslutningen varit omfattande de 
senaste åren, ca 4 miljoner kronor under 1994 
och ca 10 miljoner kronor under 1995. Bidrag 
har kommit från länsarbetsnämnden, Riksan
tikvarieämbetet, länsstyrelsen, landstinget, Sta
tens kulturråd, Stiftelsen Framtidens kultur och 
från olika fonder.
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Vårdarbeten
Sedan mitten av 1980-talet har bebyggelsen på 
Forsviks bruk renoverats, vårdats och blivit om
byggd till en totalkostnad av omkring 20 mil
joner kronor. Projekteringskostnaderna har 
uppgått till ca 2 miljoner kronor. Byggnads- 
vårdsinsatserna har varit omfattande och för 
flertalet byggnader har renoveringen haft en 
direkt koppling till insatser för att förmedla 
och göra Forsviks kultur- och industrihistoria 
levande och tillgänglig för besökare.

Genom vårdarbeten och ombyggnader har 
de gamla industribyggnaderna fått ny använd
ning för t.ex. turist- och kursboende, kanalbåts- 
trafiken, visning och försäljning av mjöl och 
smide, utställnings-, musei- och teaterverksam
het samt för kontorsändamål, varvsverksamhet 
och ångbåtsbygge. Vårdarbeten har också om
fattat markområden, restaurering av en träbro 
samt rekonstruktion av en träbrygga med sten
kistor. För de kommande årens planering kom
mer en vårdplan för byggnader och markområ
den att upprättas.

Dokumentation och forskning
Redan på 1970-talet gjorde elever från Chal
mers tekniska högskola uppmätningar av indu
stribyggnader i Forsvik. Under flera år har Fors
viks industriminnen haft utvecklade kontak
ter med bebyggelseantikvarisk linje, vid Insti
tutionen för kulturvård, Göteborgs universi
tet. Institutionen har förlagt en del av årskurs
ens studier till Forsvik, vilket resulterat i nio 
stycken 5-poängsuppsatser. Även om uppsats
ämnena har varierat, så har alla uppsatserna ut
gått från Forsviks industriminnen, vilket har 
givit fördjupad kunskap om byggnaderna och 
den industriella processen.

Verksamhetsplanen drar upp riktlinjerna för 
planerade dokumentations- och forskningsin

satser. Med ett tvärvetenskapligt perspektiv har 
en rad frågor formulerats. Arbetet bedrivs i nä
ra samarbete med Intresseföreningen Gamla 
Forsvik. Äldre fotografier har t.ex. samlats in 
till en utställning och senare har dessa publi
cerats i en särskild publikation.

Föremålsvård och katalogisering av ca 12 000 
gjutmodeller har fått särskild prioritet.

Stiftelsen deltager i uppbyggnaden av ånga
ren Erik Nordevall på Forsviks varv. Bakom 
projektet står Föreningen Forsviks varv. Sam
arbete har upprättats med Stockholms univer
sitet och Statens Sjöhistoriska Museum.

Information och aktiviteter
I träsliperiet har lokaler iordningställts för en 
ny basutställning om Forsviks bruk. Utställ
ningen öppnades till sommarsäsongen 1996 
och den redogör på ett mycket pedagogiskt sätt 
för de olika industriarbetsplatserna i Forsvik.

Genom en modell över hela samhället får 
besökaren en känsla för helheten och ett större 
miljösammanhang. I lokalerna finns även plats 
för tillfälliga utställningar. Ett bildspel visas, 
som genom hörlurar även kan avlyssnas på eng
elska och tyska.

Besökarna kan köpa en tolvsidig, rikt illust
rerad vägledning. En ny turistbroschyr håller 
på att utarbetas. Några skyltar har satts upp 
inom området. För guidning/visningar av om
rådet svarar två pensionerade bruksarbetare 
och anställd personal vid Forsviks industrimin
nen.

Hur bostadsförhållandena var i Forsvik vi
sas i en iordningställd museilägenhet. Intresse
föreningen Gamla Forsvik ansvarar för verk
samheten, som bl.a. innebär att köket används 
för bakning. Smedjan och kvarnen visas som 
levande arbetsplatsmuseer under vissa dagar 
varje vecka under turistsäsongen.
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På träsliperiets vind spelas varje sommar tea
ter. Professionella skådespelare framför klas
siska verk. Under sommaren 1995 gavs 31 fö
reställningar.

Marknadsföring
Turistbyrån i Karlsborg har fram till 1994 i 
huvudsak skött all turistisk marknadsföring av 
Forsviks industriminnen. Bokning av visningar 
går likaså genom turistbyrån. Varje år görs re
portage i TV, radio och i flera lokaltidningar 
och ”semestertidningar”. Artiklar om teatern 
har givit Forsviks industriminnen god publicitet.

Besökare
Svårigheter finns att mäta besökarnas antal i 
Forsvik. Utställningarna i träsliperiet besöktes 
under 1995 av drygt 28 000 personer. Ca 10 000 
av dessa kom till Forsvik under de s.k. Fors- 
viksdagarna och 3 400 i samband med teater
föreställningar på träsliperiets vind. Nära 9 % 
var utländska besökare och mer än hälften av 
dessa kom från Tyskland. Ca 50 guidade turer 
gjordes genom området under sommarsäsongen.

Kurs- och konferensverksamhet pågår i mind
re skala. En viktig förutsättning är det nyöppna
de vandrarhemmet med ett 60-tal bäddar. Riks
antikvarieämbetet och Göteborgs universitet 
har vid flera tillfällen förlagt kurser till Forsvik.

Framtidsperspektiv
Stiftelsen har fr.o.m. 1996 genom kommunen 
fått äganderätten till hela industriminnesom- 
rådet i Forsvik. Förutsättningar har därmed 
skapats för att stiftelsen skall kunna leda en 
långsiktig utveckling av området. Ett klargö
rande vad gäller stiftelsens roll, ansvarsom
råden, ledning och ekonomi, är mycket väsent
ligt för framtiden.

Verksamhetens ekonomi är endast delvis sä
kerställd. Finansieringen av det fortsatta restau- 
reringsarbetet är osäker och under de närmaste 
åren kommer krav att ställas på att verksam
heten skall få en ökad egen finansiering genom 
t.ex. entréavgifter, sålda tjänster, konferens- och 
kursverksamhet.

Forsviks regionala betydelse kommer under 
den närmaste tiden att klargöras. Länsmuseet 
har givit industriminnet uppgiften att hand
lägga industriminnesärenden i hela Skaraborgs 
län. Rutiner för det regionala arbetet kommer 
att upprättas.

Framtiden ger kanske möjlighet att närmare 
koppla ansvaret för marknadsföring och akti
viteter till stiftelsen. Dessa delar är ytterst vä
sentliga för att skapa intäkter och utveckla 
verksamheten. Dagens splittrade bild är till viss 
del medvetet vald, för att hålla många vägar 
öppna i väntan på den lämpligaste drifts- och 
organisationsformen.
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Källor och litteratur
lndustriminnen i Karlsborgs kommun. En in

ventering utförd 1982 av Eric Julihn & Bengt 
Spade, Skövde 1982.

Forsviks industriminnen. 1989 (tryckt vägled
ning för besökare).

Utredning kring Forsviks industriminnen. Hand
lingsprogram för turistisk utveckling. 1990.

Järnbron Forsvik 1813, text: Ann-Katrin Lars
son, Skaraborgs länsmuseum (tryckt broschyr).

Övergripande inriktning och Verksamhetsplan 
1994. Stiftelsen Forsviks industriminnen.

Verksamhetsplan 1995 och 1996-98. Stiftel
sen Forsviks industriminnen.

Verksamhetsberättelse 1994. Stiftelsen Forsviks 
industriminnen.

Ett Skansen för fabriker. Verkstaden stängde 
1977 - nu är den museum. Dagens industri 
29 december 1994.

Uppsatser irån institutionen för kulturvård vid 
Göteborgs universitet.

Spikbryggan i Forsvik. Stiftelsen Forsviks indu
striminnen 1995:2.

Bruksbilder. Boken om Forsvik. Ett urval bil
der från två utställningar i Forsviks industri
minnen 1987 och 1994. Forsviks industrimin
nen, skriftserie om Forsvik, nr 1. 1995.

I smedjan i Forsvik demonstreras smide. Foto Forsviks industriminnen.

28



Svartviks industriminne
I Svartvik, strax söder om Sundsvall, finns en 
välbevarad industrimiljö. Här kan man avläsa 
en lång industrihistoria från lastageplats för 
flottat virke, via varv och sågverk till massain
dustri. Sedan flera år tillbaka pågår ett arbete 
med att lyfta fram dessa industriminnen till en

bred publik och samtidigt komplettera miljön 
med rekonstruktioner och aktiviteter. Arbetet 
leds sedan hösten 1995 av Stiftelsen Svartviks 
Industriminne. Målet är att inom några år skapa 
ett attraktivt besöksmål och en naturlig inkörs
port för turismen inom Träriket Västernorrland.

Svartviks säg 1929. Svartviksbukten har i mer än 170 år präglats av skogsindustriell verksamhet. Som flest var 
42 sågar i gång inom Sundsvallsdistriktet. Bilden visar Svartvik med sågen i förgrunden. Till höger om såghuset, 
som revs 1952, syns skorstenen till smedjan samt vattentornet, båda restaurerade. Planerna på ett Träteknikens 
hus skall vara förverkligade omkring sekelskiftet. Träteknikens hus är en rekonstruktion av det rivna såghuset. 
Syftet är dels att uppleva sågverkstiden, dels att lära om nutida trä- och pappersteknik och om träet som framti
dens material i perspektivet kretsloppssamhälle och hållbar utveckling. Foto SCA:s bildarkiv, Sundsvall.
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Historisk bakgrund
Under 1800-talets andra hälft utvecklades Sunds- 
vallsområdet till ett av världens största såg- 
verksdistrikt. Sågverksindustrin fick stor bety
delse för det moderna Sveriges framväxt och 
genom branschens expansion grundlädes skogs
näringens centrala roll i den svenska ekono
min. Industrimiljön i Svartvik berättar om den
na utveckling.

Svartvik är Sundsvallsområdets bäst bevara
de samhälle från sågverkstiden. Den industri
ella verksamheten är visserligen borta men vik
tiga delar av bebyggelsen finns kvar, bl.a. herr
gård med flygelbyggnader, stall, verkstad, smed
ja, vattentorn, del av ett pannhus, hyvleribygg- 
nad, kyrka, prästgård, kontor och arbetarbo
städer från olika perioder.

Industriområdet i Svartvik användes först 
som lastageplats. Det sågade virket flottades 
till Svartvik längs Ljungans flottled. Tidigt 
fanns också ett skeppsvarv på platsen. I början 
av 1870-talet uppfördes den första ångsågen. 
Sågverksamheten byggdes successivt ut och upp
hörde först i början av 1940-talet. Tidigt kom
pletterades sågen med ett hyvleri och en låd
fabrik. Efter sågens nedläggning fanns under 
en tioårsperiod en trähusfabrik i hyvleriets gam
la lokaler. Redan 1907 tillkom sulfitfabriken, 
som var i drift fram till 1974.

Riva eller bevara
Framtiden för industrimiljön i Svartvik disku
terades redan i slutet av 1970-talet. Från olika 
håll framfördes synpunkter på att miljön borde 
bevaras och byggnaderna få en lämplig använd
ning. Tidigt gav även Sundsvalls kommun ut
tryck för en vilja att bevara genom att låta 1986 
års turistpolitiska program innehålla en passus 
med innebörden, att industrimiljön skulle ”ut
vecklas och lanseras systematiskt i turistarbetet”.

Kommunens fastighetskontor hade dock vid 
samma tidpunkt ansökt om byggnadslov för 
att riva flera byggnader inom området. Riks
antikvarieämbetets vårdsektion fick emellertid 
i uppdrag att upprätta ett åtgärdsprogram för 
att bevara byggnaderna. Därmed lades också 
grunden för ett mer omfattande projektarbete 
för bevarandet av området.

Arbetet kom att drivas av Svartviksgruppen, 
som bildades 1990 med representanter från nä
ringslivet, länsstyrelsen, landstinget och Sunds
valls kommun. Gruppen förenades av intres
set att bevara miljön och göra den attraktiv, 
levande och tillgänglig för en bred publik.

Utredning och remissomgång
Svartviksgruppens olika huvudmän bekostade 
gemensamt en utredning med förslag och dis
kussionsunderlag för utvecklingen av Svartviks 
industriminnesområde. Projektförslaget utarbe
tades av l:e intendent Barbro Björk vid Sunds
valls museum. Avsikten var att projektet inte 
skulle stanna vid rena bevarandeåtgärder. För 
att göra området levande och attraktivt, skulle 
miljön kompletteras med bl.a. ett rekonstrue
rat såghus och en experimentverkstad, som fick 
namnet Träteknikens hus.

Utredningen överlämnades till ett stort an
tal riks- och länsinstanser för yttrande. Remiss
svaren var genomgående mycket positiva. Läns
styrelsen bedömde att området hade ett högt 
länsintresse. Svenska industriminnesföreningen 
ansåg att områdets bevarande och levandegö
rande hade riksintresse. Några instanser var 
kritiska mot förslaget att uppföra en replik av 
det gamla såghuset. Endast ett fåtal såghus är 
bevarade i landet och inget av dessa ligger i 
Sundsvall. SCA betonade i sitt svar vikten av 
det tidigare omnämnda Träteknikens hus, som 
också skulle lämna information om dagens
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skogsbruk och skogsindustri. Mycket positiva 
var svaren från flera ideella föreningar. Stödet 
från dessa sammanslutningar och från de bo
ende i Svartvik har kommit att bli avgörande 
för livskraften i projektet.

Från diskussionsunderlag 
till programskiss
Efter mottagandet av de positiva remissvaren 
vände sig Svartviksgruppen till länsstyrelsen 
med en ansökan om medel för att utarbeta en 
komplett programskiss med etappindelning och 
kostnadsberäkningar. Med diskussionsunder
laget och de olika remissvaren som grund skulle 
programskissen, förutom renoveringsåtgärder, 
bl.a. innehålla följande:

• Ett rekonstruerat såghus
• Utställningar
• Träteknikens hus med teknik- och experiment

verkstad
• Arbetarbostad från 1850-talet
• Renoverade kajer
• Utsiktsplats i vattentornet
• Restaurang i herrgården
• Vandrarhem
• Konferens-Zföreningslokal
• Kägelbana på ursprunglig plats
• Parkanläggning
• Utställning av lok och äldre järnvägsfordon.

Kostnader och tidplan
Programskissen var färdig våren 1993. Total
kostnaden beräknades till cirka 40 mkr. Pro
jektet delades upp i flera etapper, varav den 
sista etappen tidigast skall vara avslutad om
kring sekelskiftet 2000. Ett långsiktigt tidsper
spektiv valdes medvetet, vilket kan sägas spegla 
gruppens krav på realism och ödmjukhet inför 
finansieringsfrågan.

Den restaurerade smedjan med skorsten. 1995 över
togs huvudmannaskapet av den nybildade stiftelsen 
Svartviks Industriminne. Under de sju år som gått 
har många byggnader rustats upp och nya funktioner 
tillförts området. Sammanlagt har 6,5 miljoner kro
nor investerats. Till detta skall läggas ideellt arbete 
genom föreningar och enskilda. Foto P. Å. Sundholm.

Hittills har flertalet byggnader rustats upp 
och nya funktioner, som t.ex. konferensloka
ler, har tillförts området. Restaurangköket har 
byggts ut och en kägelbana har blivit återupp- 
förd. Miljön har till vissa delar återställts, bl.a. 
genom att en oljecistern har monterats ner.

Fram till och med 1995 har sammanlagt ca 
6,5 mkr investerats i området. Finansieringen 
har skett genom Riksantikvarieämbetet, läns
styrelsen, länsarbetsnämnden, Sundsvalls kom
mun och Svenska Cellulosa AB (SCA). Till detta 
skall läggas avsevärt ideellt arbete genom både 
föreningar och enskilda personer. Större delen 
av investeringarna avser renoveringsarbeten.

31



SVARTVIKS INDUSTRIMINNE

Stiftelse bildas
Under hösten 1995 övertogs huvudmannaska
pet av den nybildade Stiftelsen Svartviks Indu
striminne. I stiftelsen ingår representanter för 
Sundsvalls kommun, landstinget, SCA och för
eningslivet i Svartvik.

Vattentornet är ett minne från den tid då sågat virke 
flottades från Matfors sågverk till Svartvik där det 
tvättades före utskeppningen. Foto Sundsvalls mu
seum.

Sommaraktiviteter
Under sommaren kan man sedan några år till
baka få en försmak av de upplevelser som kom
mer att erbjudas besökaren i framtiden.

En turistbyrå är från midsommar till augusti 
inrymd i en flygelbyggnad till herrgården. Inom 
området finns då bl.a. möjlighet att ta del av 
utställningar och visningar av området, spela 
kägelspel på den nyuppförda kägelbanan samt 
deltaga i olika programaktiviteter.

Under en helg i slutet av sommaren anord
nas Svartviksdagarna, då en mängd aktiviteter 
fyller industrimiljön i Svartvik. Över hela om
rådet finns då olika utställningar, guidningar, 
turer med ångtåg och ångbåt, hantverk, för
säljning, lotterier, kägelspel och andra lekar.

Svartviksspelet är en amatörteaterföreställ
ning där man har dramatiserat livet i Svartvik 
på 1930-talet med bl.a. arbetslöshet, politik och 
fackligt engagemang. Spelet uppförs i det fria 
mitt i industrimiljön och publiken sitter på en 
specialbyggd läktare.

Ängbåtsturer till Svartvik anordnas av Me
delpads Sjöhistoriska förening. Föreningen Ost
kustbanans vänner har också turer till och från 
Svartvik med ånglok och gamla vagnar. Fören
ingen är sedan flera år tillbaka stationerad inom 
området med verksamhet, lok och vagnar.

Träteknikens hus
Planer finns på att återuppföra ett såghus på ur
sprunglig plats och fylla byggnaden med ett nytt 
innehåll i form av ett Träteknikens hus. Detta 
delprojekt har detalj studerats i en programut
redning och förprojektering. Projektet finns po
pulärt redovisat med skissförslag i en broschyr.

I Träteknikens hus riktas industrihistorien 
mot framtiden. Det skall bli ett rum för alla 
sinnen, en plats där man kan uppleva sågverks- 
tiden, lära sig om nutida trä- och pappersteknik
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och om trä som framtidens material, inte minst 
i perspektivet kretsloppssamhälle och hållbar 
utveckling.

Idén bakom Träteknikens hus är att öka kun
skapen om trä och papper, som är basen för 
regionens industriella utveckling. Med industri
historia som bakgrund vill man visa besökarna 
allt man kan göra av trä. Genom att tala till käns
la och fantasi skall Träteknikens hus väcka be
sökarnas nyfikenhet. Man skall få uppleva, se, 
höra, känna och prova på trä och träteknik i 
alla dess former. Man skall också kunna inspi

reras till nytänkande om hur trä och papper 
kan användas.

Träteknikens hus skall innehålla tre avdel
ningar: skogen, trävirket och papperet. I utställ
ningens form, genom monitorer och simule
ring, kommer besökarna att själva kunna styra 
de olika processerna. En ramsåglinje kommer 
att finnas uppbyggd i byggnaden och vid vissa 
tillfällen kommer såglinjen att vara i drift. I an
läggningen kommer att finnas ett kafé, en trä- 
legohörna för barn och en mindre lektionssal.
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En industrihistorisk startpunkt
Svartviks industriminne kan genom Trätekni
kens hus bli en utgångspunkt för vidare upp
täcktsfärder. Med kunskaper från Svartvik skall 
man kunna tolka och följa spåren från hela 
den långa raden av samhällen från sågverks- 
tiden, över massaindustrins epok, fram till da
gens strukturer och stora anläggningar som 
Östrands massafabrik, Tunadals sågverk och 
Ortvikens pappersbruk.

Källor
Svartvik - ett studiecirkelarbete våren 1990. 

Folkforskningsprojektet Vuxenskolan, Sunds
valls museum.

Svartvik - industribistoriskt fritidsområde, 
förslag ocb diskussionsunderlag. Sundsvalls 
museum 1991.

Borgh Bertorp, Katarina. Svartviks industri
minnen. Sundsvallsbygden, nr 11.

Stjernberg, Anders. Svartviks industriområde, 
Nolby 7:133, Njurunda församling. Restau
rering av vattentorn, verkstad samt förråds
byggnad 1992-1993. Sundsvalls museum, 
Rapport A 1994.T.

Stjernberg, Anders. Tillbyggnad av herrgård, 
ombyggnad av f.d. stall, samt nybyggnad av 
kägelbana 1993-94. Svartviks industriom
råde, Nolby 7:133, Njurunda församling. 
Sundsvalls museum, Rapport A 1994:7.

Stjernberg, Anders. Svartviks industriområde, 
Nolby 7:133, Njurunda församling. Restau
rering av norra flygeln och f.d. ångmaskin
huset 1994-1995. Sundsvalls museum, Rap
port A 1995:4.

Träteknikens hus. Svartviks industriminne Sunds- 
vall. (Broschyr med skissförslag.) 1995.
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Ekomuseum Bergslagen
Ekomuseum Bergslagen är ett samarbete mel
lan sju kommuner i centrala delen av Bergsla
gen. Genom att ge besökare möjlighet att upp
leva järn- och bergshanteringens historia i om
rådet vill Ekomuseet visa på samspelet över 
tiden mellan människa, miljö och landskap. 
Ett femtiotal anläggningar ingår, som tillsam
mans besöks av ca 500 000 personer varje som
mar. Museets inriktning förutsätter ett stort

lokalt engagemang hos områdets invånare och 
en stark lokal identitet. Genom sin verksamhet, 
med status som ekomuseum och en organisa
tion med eget kansli, har museet uppmärksam
mats såväl nationellt som internationellt. Mu
seet arbetar övergripande för ökad kunskap om 
det industrihistoriska kulturarvet samt för att 
utveckla kulturturismen i området.

iRANGÄRDE

(SBERG\ smedjebacken
LUDVIKA

FREDRIKSBEI
SAXDALEN

NORBERI
SÖDERBÄRKE

GRÄNGESBERG
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Karta över Ekomuseum Bergslagen.
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Historiens landskap
Inom Ekomuseum Bergslagen kan besökarna 
möta 2 500 år av järn- och bergshanteringens 
historia. Man kan göra en resa i tiden från den 
äldsta kända järnframställningsplatsen Röda 
jorden vid Riddarhyttan, via blästerugnar och 
mulltimmerhyttor, fram till dagens moderna stål
företag. Resan kan göras i geografin, från finn
markernas djupa skogar i norr till Mälardalens 
öppna landskap i söder. Den gamla transport
leden Strömsholms kanal kan följas såväl på 
vattnet som på land. Teknikhistoria kan fånga 
besökarna på många platser, t.ex. i Gränges
bergs lokmuseum, gruvmuseet i Ludvika eller 
det unika oljeraffinaderiet på Oljeön i sjön 
Amänningen nära Engelsbergs bruk. En rekon
struerad medeltida hyttby kan man besöka vid 
Nya Lapphyttan i Norberg och vid Flogberget 
finns möjlighet att uppleva gruvmiljön under 
jord och i dagbrott.

Ekomuseitanken
Beteckningen ”ekomuseum” blev första gången 
ett begrepp på en internationell museikonferens 
i Frankrike 1971. Bakom det nya museibegrep- 
pet låg tankarna om ett demokratiskt museum, 
som skulle ge befolkningen inom ett avgränsat 
område rätten till sin egen kultur och historia. 
Ekomuseet var ämnat att spegla samspel och på
verkan mellan människa och miljö under skilda 
perioder av historien.

Museet skulle omfatta ett ämnesområde el
ler ett geografiskt avgränsat område istället 
för utställningar och samlingar i en byggnad. 
Samlingarna borde inte i första hand bestå av 
föremål utan av byggnader, miljöer och plat
ser. Med hjälp av utbildade museimän skulle 
lokalbefolkning och entusiaster engageras för att 
driva verksamheten vid de olika ingående plat
serna.

Genom uppbyggnaden av Ekomuseum Berg
slagen har ekomuseibegreppet etablerats i Sve
rige. Ekomuseets arbetssätt har fått stor upp
märksamhet och verksamheten har utgjort fö
rebild för flera liknande museisatsningar.

Ekomuseum Bergslagens förhistoria
Tankarna på att skapa ett ekomuseum i Berg
slagen växte fram inom Dalarnas museum i 
början av 1980-talet. Ekomuseitankarna hade 
dock en speciell förhistoria och inom området 
fanns också särskilda förutsättningar.

Författaren Karl-Erik Forsslund formule
rade redan i början av 1900-talet idéer som 
har varit grundläggande för den svenska hem
bygdsrörelsen. Från Brunnsviks folkhögskola 
och bostaden Storgården nära Ludvika, kom 
Forsslund att idealisera livet på landet samt vär
det av hembygden och naturen. Han arbetade 
för att bevara den gamla bergsmanskulturen i 
gruvor, hyttor och bergsmansgårdar.

Vid Engelsbergs bruk i Västmanland gjorde 
Avestakoncernen tidigt en pionjärinsats genom 
att bevara hela bruksmiljön, där även verks- 
byggnaderna ingick i form av masugnsanlägg- 
ning och stångjärnshammare.

Med Erik Hofrén som landsantikvarie kom 
Dalarnas museum att från slutet av 1960-talet 
utveckla sin verksamhet i nära samverkan med 
kommuner och hembygdsrörelse. Genom ett 
samarbete med Korsnäs-Marma AB öppnades 
redan 1970 Husbyringen i Hedemora kommun, 
en 6 mil lång kultur- och naturled, som orga
niserades genom en museistiftelse med ett över
gripande ansvar för flera mindre museer inom 
området. Husbyringen blev en föregångare och 
har kommit att kallas Sveriges första ekomu
seum. I slutet av 1970-talet presenterade Da
larnas museum en ny vision av det decentrali
serade museet, där varje kommun satsade på
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en egen museiverksamhet, som en del av läns- 
museiverksamheten.

Ekomuseet formas
Arbetet för ett ekomuseum i Bergslagen inled
des med inventeringar i Smedjebackens och 
Ludvika kommuner i Kopparbergs län och se
nare även i de fem kommunerna Norberg, Fa- 
gersta, Skinnskatteberg, Surahammar och Hall- 
stahammar i Västmanlands län. Våren 1984 
publicerades rapporterna ”Ekomuseum Väster
bergslagen” och ”Ekomuseum Bergslagen i

Västmanlands län”. I rapporterna dokumente
rades ekomuseitankarna som en vidareutveck
ling av det klassiska skandinaviska frilufts
museet. Förebilder och impulser hade hämtats 
från Ironbridge Gorge museum i England och 
ekomuseet Le Creusot i Frankrike. Till skill
nad från den franska förebilden hade det pla
nerade Ekomuseum Bergslagen aldrig för av
sikt att äga objekten inom området. Organisa
tionen var i stället tänkt att fungera som en 
paraplyorganisation i nära samarbete med kom
munala kulturförvaltningar och turistiska or-

Järnet frän bruken i Bergslagen forslades till Mälaren med häst ocb vagn eller släde. Intresset av att få snabbare 
och säkrare transporter var stort. Strömsbolms kanal, Bergslagens pulsåder, byggdes åren 1777-1795 från Norra 
Barken till Mälaren varifrån godset transporterades till utskeppningsbamnen i Stockholm. I de 26 slussarna lyfts 
- eller sänks - båtarna 100 meter under den tio mil långa sträckan. Foto Ekomuseum Bergslagen.
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ganisationer. Samarbete planerades med hem
bygdsrörelsen och de frivilliga krafterna skulle 
få ett stort inflytande. Ett samarbete inleddes 
också med Riksutställningar genom vandrings
utställningen ”Johan Ahlbäck - arbetets må
lare”.

De första utvecklingsåren
Sedan en utredning arbetat med organisations- 
och finansieringsfrågorna, förankrat idéerna i 
kommunerna och valt ut de slutliga objekten, 
öppnades Ekomuseum Bergslagen 1986. Inför 
öppnandet av Ekomuseet blev flera restaure- 
ringsarbeten genomförda, nya besöksmål till
kom och guideboken ”Järn bryter bygd” kunde 
tryckas.

Verksamheten skulle nu utvecklas under tre 
försöksår. Organisationen var dock otymplig 
och personalen var inte samlad inom ett kon
tor. Arbetet leddes av personal på länsmuseerna 
och länsstyrelserna i Falun och Västerås, med 
Örjan Hamrin och Hans Rehnberg som verk- 
samhetsledare. Skyltinformation på besöks- 
platserna och kurser/utbildning prioriterades. 
En marknadsundersökning genomfördes och 
genom kursverksamheten inleddes ett gott sam
arbete med folkhögskolan i Skinnskatteberg. 
Ar 1989 etablerades ett första kontor i Fagers- 
ta och samma år fick Ekomuseum Bergslagen 
ett hedersomnämnande av European Museum 
of the Year.

Stiftelse och museichef
Efter de tre försöksåren permanentades mu
seet 1990 i en stiftelse. Med en ny styrelse i 
ledningen intensifierades arbetet att hitta det 
rätta samarbetet med de frivilliga krafterna, 
som organiserades i det s. k. Ekorådet. Peter 
Larsson anställdes 1991 som den förste musei
chefen och museets kansli låg i Fagersta. Kon

taktorganet Ekobladet kom till som ett språk
rör för alla medarbetare och andra intressera
de. En intensiv guideutbildning inleddes och 
de första ”ekoguiderna” examinerades. Förank- 
ringsarbetet mot kommuner och turistväsende 
fortsatte.

Internationellt utbyte
Under perioden 1993-1995 var de internatio
nella kontakterna särskilt omfattande. Ett ut
byte med modermuseet Le Creusot i Frankrike 
inleddes och en internationell seminarieserie ar
rangerades. Den dåvarande museichefen Peter 
Larsson höll föreläsningar om Ekomuseum 
Bergslagen i Frankrike, Italien och Japan. Detta 
var ett EU-finansierat samarbetsprojekt inom 
ramen för Kaleidoscopeprogrammet. En stor 
utbytesutställning med Le Creusot och Iron- 
bridge visades på Galleri Astley. Ekomuseet 
flyttade kansliet till Grenanderska gården i 
Smedjebacken och särskild personal knöts till 
museet för att arbeta med animering och le
vandegörande vid olika kulturmiljöer.

Organisation
Ekomuseum Bergslagen omfattar i dag (1997) 
49 olika miljöer inom sju kommuner i Kop
parbergs och Västmanlands län. De ingående 
kommunerna i Dalarna är Ludvika och Smedje
backen och i Västmanland kommunerna Fa
gersta, Surahammar, Hallstahammar, Skinn
skatteberg och Norberg.

Ekomuseum Bergslagen är en stiftelse, som 
består av ovanstående sju kommuner, läns
museerna i Dalarna och Västmanland samt 
Westmannaturism. Styrelsen består av 15 le
damöter, som företrädesvis har befattningar 
som kommunalråd och kultur- och fritids
chefer: fem ledamöter kommer från Dalarna, 
fem från Västmanland, en representant från
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Klenshyttans masugn i Ludvika kommun anses vara anlagd i början av 1600-talet. Hyttan var delad i 24 andelar, 
fördelade mellan bergsmännen. År 1882 byggdes en ny masugn. Driften upphörde 1920. Foto Ekomuseum Berg
slagen.

vardera länsmuseet, en från Westmannaturism 
samt två adjungerade representanter från Eko
rådet, som företräder frivilligkrafterna inom 
Ekomuseum Bergslagen. Länsantikvarierna i de 
båda länen är också adjungerade till stiftelsens 
styrelse.

Kommuner, föreningar, företag och enskilda 
intressen är ägare till de olika anläggningarna. 
Stiftelsen är beslutande och kansliet är verk
ställande. Ekomuseum Bergslagens kansli lig
ger i Grenanderska huset i Smedjebacken. Från 
1996 är Ewa Bergdahl anställd som museichef.

Vårdarbeten/levandegörande
Under de senaste tio åren har stora investeringar 
gjorts för att renovera och underhålla de industri
historiska miljöerna i området. Insatserna un
der perioden har beräknats uppgå till ca 23 mil
joner kronor, varav 87 % av beloppet avser 
besöksmål i Västmanlands län medan endast 
13 % gått till Ekomuseets anläggningar i Da
larna. Vårdarbeten har ofta varit kombinerade 
med direkta insatser för levandegörande. Insats
erna är många och av skiftande slag. Skyltning 
och informationsfoldrar har t.ex. utförts i olika 
omfattning vid samtliga miljöer.
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Större engångsinsatser för att förmedla kul
turhistorien har t.ex. skett i form av bildspel och 
ljudillustrationer vid Flogbergets gruvor, ljus- och 
ljudinstallation vid Ramnäs valsverk, rekonstruk
tion av stånggång och pumpverk i anslutning till 
gruvmuseet i Norberg, en rörlig modell i skala 
1:15 över Flatenbergs hytta, iståndsättning av 
vattenhjul för demonstrationskörningar av ham
mare vid Engelsbergs bruk, rekonstruktion av 
rostbål och blästerugn för visningar av järn
framställning vid Röda jorden, renovering av 
biåsmaskin, valsverk och lancashirehärd för de- 
monstrationsvisningar i Karmansbo smedja.

Vissa av insatserna har helt skett på initia
tiv av Ekomuseum Bergslagen och har finan
sierats med externa projektmedel. Andra pro
jekt har genomförts av respektive objekts ägare. 
Finansieringsformerna för de olika insatserna 
har varierat. Genom frivilliga insatser har flera 
tusen timmars arbete kunnat genomföras. Pro
jektmedel har beviljats av Riksantikvarieäm
betet, Statens kulturråd, Stiftelsen Framtidens 
kultur samt länsstyrelsen och länsarbetsnämn
den i respektive län. Genom de lokala arbets
förmedlingarna har en hel del arbete blivit ut
fört som ALU-projekt.

Vid Flogbergets gruvor bedrevs gruvdrift redan under 1500-talet. Driften lades ned år 1918. Flogberget visas ge
nom en dramatiserad rundvandring. Foto Ekomuseum Bergslagen.
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Arbetet inom Ekomuseet har särskilt prio
riterat förmedling av upplevelser och kunska
per i nya experimentella former. De tidigare 
nämnda ljus-, ljud- och bildspelen har genom
förts på flera platser. Guidningar har kombi
nerats med skådespelarinsatser och rollspel där 
publiken aktivt får medverka. Teateruppsätt
ningar har skapats utifrån platsernas egna för
utsättningar och de har då utvecklats till le
vande visningar av de olika miljöerna. Profes
sionella kulturarbetare har samarbetat med 
amatörer - hundratals människor som är enga
gerade i olika typer av föreningar.

Framtidsperspektiv
Efter tio års verksamhet har Ekomuseum Berg
slagen blivit väl etablerat såväl nationellt som 
internationellt. Den nya museiledningen har 
initierat diskussioner om den framtida verk
samheten. Definitionen av ekomuseibegreppet 
har stått i centrum tillsammans med frågor om 
var tyngdpunkten i museets arbete skall ligga.

Arbetet har resulterat i en översyn av varje 
besöksmål och ideologidiskussionen har lett 
fram till förändringar vid besöksanläggningar- 
na. I december 1996 antog stiftelsens styrelse 
ett nytt måldokument, som sammanfattar Eko
museum Bergslagens ideologi och anger de grund
läggande riktlinjerna för arbetet under en kom
mande femårsperiod.

Stiftelsens övergripande mål enligt stadgarna 
är ”att stärka bygdens identitet och klargöra 
Bergslagens särart samt verka för utvecklingen 
av Ekomuseum Bergslagen till ett attraktivt be
söksmål”.

Ökade insatser för utbildning, undervisning, 
folkbildning och forskning är en förutsättning 
för att på ett levande sätt kunna förmedla Berg
slagens särart och historia och samtidigt ge 
området en tydligare turistisk profil. En utbild

ningsplan kommer att upprättas, guideutbild
ningar genomföras och olika föreläsningar 
kommer att arrangeras som berör liv, teknik 
och arbete i Bergslagen.

Det inre arbetet med perspektivet ”områ
dets invånare i centrum” syftar till att skapa 
större delaktighet hos lokalbefolkning och med
arbetare. Avsikten är att flera grupper skall 
samverka och inlemmas i arbetet. För dem som 
bor inom området finns ambitionen att de flesta 
på ett naturligt sätt skall känna sig som en del 
i Ekomuseet.

Utanför måldokumentet har man diskute
rat om Ekomuseet kan få en roll för hante
ringen av miljöfrågorna i kommuner och i skol
undervisning. Arbetet skulle då t.ex. inriktas 
på att öka förståelsen och kunskapen om män
niskans roll i landskapet och de ekologiska 
sambanden mellan energi, råvaror och mänsk
ligt styrda verksamheter. En uppgift för mu
seet kunde vara att arbeta för ekoturism i Berg
slagen och att deltaga aktivt i utvecklingen av 
ekologiskt hållbara framtidsstrategier. Detta 
skulle innebära en utvidgning av ekomusei
begreppet så att museet kunde utvecklas till 
ett instrument för samhällsanalys, identifiering 
och aktivt historiemedvetande.

Ekomuseum Bergslagen har ambitionen att 
arbeta övergripande i hela Bergslagen och där
vid bidraga till ökad kunskap om det industri
historiska kulturarvet samt utveckla nya for
mer för kulturturism. Verksamheten finns re
dovisad i en projektkatalog under titeln ”Infor
mation och kunskapsförmedling om Bergslag
ens industrihistoriska kulturarv”. Projekten ut
gör tillsammans Ekomuseets verksamhetsplan, 
och skall med stöd av bl.a. EU-medel genom
föras under en treårsperiod till en total kost
nad av ca 19,3 miljoner kronor.
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Verksamheten är indelad i följande sex grund
läggande verksamhetsområden:

• Utveckling av skräddarsydda utbildningar inom 
kulturturismens område för regionens invånare.
• Intensifierad kunskaps- och erfarenhetsför- 
medling om det ekomuseala arbetssättet.
• Ökade och breddade insatser för information.
• Förbättringar avseende tillgängligheten till 
anläggningarna.
• Utveckling av insatser för animering/levan- 
degörande vid olika anläggningar t.ex. visnings- 
verksamheten, konstnärsmöten, teater och ex
perimentell verksamhet.
• Utveckling av nya produkter och företag.
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