
INBJUDAN	

Konflikter	och	brytpunkter	
–	ett	seminarium	om	Bergslagen	i	förändring	

Stockholm	28	november	2017	
 

   

 
Från 1970-talets mitt slog krisen mot Bergslagen. Framgångsbygd blev utflyttningsbygd. 
Forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen, med stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-
anslag, studerade industriarvet som en resurs i en regional förnyelse av Bergslagen. I en av tre 
rapporter, Industrihistoriska värden: formering och omförhandling riktades fokus mot fyra 
fall där värdefulla industrihistoriska miljöer utsatts för akuta hot: Dannemoras rika kultur-
miljö när gruvbrytningen återupptogs, bruksmiljön i Hälleforsnäs när den giftiga marken 
sanerades, världsarvet i Falun när vården av dammarna var en tvistefråga och Avestaforsen 
när Fortum byggde ett nytt kraftverk. 

Bergslagens FoU-grupp bjuder nu in till en kostnadsfri endagskonferens då vi utgår från 
dessa fyra fallstudier och går vidare i diskussionen kring mötet mellan kulturmiljövärden, 
naturmiljövärden och produktionsvärden. Vilka är aktuella konfliktområden och hur byggs 
samarbeten och möten?  

Tid: Tisdagen den 28 november 2017, kl. 10:00-15:00 
Plats: Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm.  
Kostnad: Seminariedagen är kostnadsfri, inklusive välkomstkaffe, lunch och 
eftermiddagsfika. Begränsat antal deltagare.  
Ytterligare upplysningar – anmälan: Ytterligare upplysningar och obligatorisk anmälan till 
jan@geijerstam.se, senast tisdagen den 7 november. Ange eventuella allergier.  
 
Välkomna, 

  
Jan af Geijerstam, fil.dr.  För Bergslagens FoU-grupp 
Stockholm Maths Isacson, prof.  
jan@geijerstam.se, 070-566 21 53 Uppsala 

 	



Program	
 

09:30 Kaffe och smörgås 
10:00-10:15  Introduktion  

Professor Maths Isacson, forskningsledare projektet Brytpunkt Bergslagen.  
10:15-10:30  Bergslagens industriella kulturarv, formering och omförhandling. Introduktion. 

Fil. dr. Jan af Geijerstam, författare till rapporten Industrihistoriska värden: 
formering och omförhandling. 

10.30-12:00  Presentation och diskussion av fyra fallstudier, erfarenheter och lärdomar.  
Återstarten av brytningen vid Dannemora gruva 
fil. dr. Roger Edenmo, länsantikvarie Uppsala län. 
Den nya kraftverksanläggningen i Avestaforsen 
fil.dr. Ing-Marie Pettersson Jensen, kulturchef och Kenneth Linder, enhetschef 
och ansvarig för Verket, båda Avesta kommun. 

Miljösaneringen av Hälleforsnäs bruk,  
Ragnar Boman, tidigare ordförande Stiftelsen Hälleforsnäs Bruksfastigheter. 

Vården av gruvdammarna i Falun 
Jan-Åke Holmdahl, vattensamordnare Falu kommun.  

12:00-12:45 Lunch 
13.00-13.30 Kulturmiljöer vid vatten – metodutveckling för bedömning av kulturmiljöers 

känslighet vid vattenvårdsåtgärder 
Cissela Génetay, enheten för kulturmiljöintegrering, Riksantikvarieämbetet. 

13:30-14:00 Naturvårdsverket och kulturmiljöerna. Hänsyn och samarbeten.  
 Hans Wrådhe, handläggare på Utvärderingsenheten, Naturvårdsverket. 

14.00-14.30 Bergsbruket – kultur- och naturmiljö. Historisk kunskap och samverkan för 
framtiden  
Fil. dr. Catarina Karlsson, forskningsassistent Jernkontoret. 

14.30-15.00 Diskussion 
 samtalsledare Maths Isacson. 
15.00-15.30  Avslutning med eftermiddagsfika. 

Samtliga rapporter från projektet Brytpunkt Bergslagen finns tillgängliga genom 
Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Samla, antingen för nedladdning som pdf-fil eller för 
beställning i tryck form 
• Industrihistoriska värden: formering och omförhandling av Jan af Geijerstam 2016 – 
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/10234,  
• Bergslagen – en industriregion i upplösning? av Mats Lundmark, Mona Hedfeldt & Max 
Jakobsson 2016 – http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/10236  
• Industriarv som tillväxtmotor. Ännu en satsning i luttrat Bergslagen av Inger Orre 2016 – 
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/10235.  
 
Bergslagens FoU-grupp initierar och genomför forskningsprojekt och kurser om Bergslagen i 
samtiden och historien. I gruppen ingår sju representanter från högskolor och universitet i 
Bergslagen samt tre personer från ”Bergslagssatsningen - Kultur och turism”, ett tioårigt 
utvecklingsprogram med fokus på det industriella kulturarvet. FoU-gruppen arbetar på eget 
uppdrag och söker pengar för projekt. 


