
Ö R E B R O

L Ä N S

M U S E U M

Bergsbrukets kulturarv minner om en 
unik, regional utveckling av nationell 
betydelse. Idag hotas detta kulturarv av 
såväl glömska som fysisk exploatering. 
På initiativ av Örebro läns museum 
och Allan Wetterholms stiftelse anord-
nas därför en konferens i höst med fo-
kus på bergsbrukets betydelser.

Örebro län utgör den sydvästligaste 
delen av Bergslagen. Länet har en av 
de längsta historierna av järnframställ-
ning i Sverige. Blästerugnstekniken var 
etablerad i området redan under yngre 
bronsålder. Den medeltida masugn-
stekniken fanns också tidigt på plats, 
kanske redan i övergången mellan 
yngre järnålder och medeltid. Berät-
telsen om Bergslagen är dock generellt 
mer fokuserad på de nordligare berg-
slagen, till exempel Norberg i Väst-
manland. Järnframställningens kul-
turarv är i dessa områden en stor del 
av samhällets identitet. Det materiella 
arvet efter bergsbruket är omfattande 
och varierat även i Örebro län, ett kul-
turarv med tillkomst från medeltiden 
och in på 1900-talet. 

Bakgrunden till konferensen är ett 
pågående arbete med att fördjupa och 
sprida kunskap och bergsbruket. Ett 
exempel är ett samarbete med Umeå 
universitet, där Allan Westerholms 
stiftelse finansierat sedimentprovtag-
ningar i Noraskogs bergslag. Resulta-
tet är en unik serie prover tagna från 
den högst belägna platsen, Moshyttan 
225 meter över havet, ned till Norasjön 
dryga 80 meter över havet. Arbetet med 
proverna innefattar såväl dateringar 
som analyser av vegetation landska-
pets förändringar. Under sommaren 
2022 följs provtagningen upp med en 

BergsBrukets tider

mindre arkeologisk undersökning vid 
Moshyttan finansierad av stiftelsen. 

Genom konferensen vill vi ta ett 
helhetsgrepp på bergsbrukets histo-
ria och i förlängningen dess betydelse 
i termer av ett kulturarv. Traditionellt 
har forskning kring medeltida bergs-
bruk och järnframställning riktat stort 
fokus mot initieringsfasen och utveck-
lingen av masugnar, liksom även den 
ekonomiska betydelsen av bergsbru-
ket i ett större nationellt och interna-
tionellt sammanhang. I tematiken för 
konferensen avser vi att lyfta blicken 
och vidga perspektiven på bergsbru-
ket, både då och nu. 

Konferensens upplägg

Konferensen går av stapeln från lunch 
torsdagen den 22/9 till och med freda-
gen den 23/9. Den avrundas med ex-
kursioner i och kring Nora lördagen 
den 24/9. Med utgångspunkt i den te-
matik som presenteras nedan kommer 
fyra sessioner hållas där forskare med 
specialistkompetenser inom bland an-
nat arkeologi, historia, kulturgeografi 
och geologi presenterar relevant forsk-
ning. 

Konferensens målgrupp är fors-
karsamhället, museiantikvarier och 
tjänstemän på länsstyrelser i andra 
Bergslags-län, samt representanter för 
Riksantikvarieämbetet och centralmu-
seer. Parallellt med konferensen kom-
mer publika arrangemang anordnas i 
och kring Nora i form av föreläsningar 
och exkursioner. 

En konferens om bergsbrukets betydelser från medeltid via nutid mot framtid. 
Stadshotellet i Nora den 22–24 september 2022.



Tematik
Örebro län och landskapet Närke har utgjort en 
naturlig kontakzon mellan olika delar av centra-
la Skandinavien under lång tid, ett mittens rike. 
Delar av området ingår som bekant i Bergslagen, 
men intar en något perifer roll i historieskrivning-
en om järnframställning och bergsbruk. Närke 
befinner sig nära olika typer av centra från yngre 
järnålder och framåt. Banden tycks vara täta mot 
såväl väster som öster och söder. Närke kan alltså 
inte självklart ses som en del av Mälardalen. Det 
arkeologiska och historiska källmaterialen visar 
att området i många avseenden skiljer sig från 
förväntande mönster under såväl förhistorisk tid 
som under medeltid. Redan i övergången mellan 
yngre järnålder och tidig medeltid kan samhälls-
utvecklingen och den sociala strukturen i När-
ke-området vara präglad av järnproduktion. Den 
nya tekniken sprids snabbt i områden under en 
tid full av andra omvälvande förändringar, i for-
men av kristen kyrkoetablering, stadsbildning, 
penningekonomi och riksbildningsprocess. 

Utvecklingen av ny teknik är inte nödvändigt-
vis beroende av en stabil, social kontext enligt 
innovationsforskningen. Sociala förändringar 
kan skapa utrymmen för innovationsprocesser, 
som i sin tur blir katalysatorer för vidare social 
och ekonomisk förändring. Platser som präglas 
av snabb innovation och utveckling samt kon-
centrationer av specialistkompetens har intres-
serat flera forskningsfält. Sådana ”hot-spots” 
uppstår inte sällan i områden en bit bortom eta-
blerade maktcentra. Ett klassiskt exempel är Si-
licon Valley i USA. Ett sådant perspektiv inte är 
rakt av tillämpbart på en medeltida kontext, men 
det påkallar reflektion kring vedertagna synsätt 
på relationen mellan centrum och periferier. 

Vi vill vidga perspektiven på det medeltida bergs-
bruket genom att lyfta frågor kring järnframställ-
ningens sociala dimensioner samt hur och varför 
innovationsprocesserna som ledde till hyttornas 
landskap spreds och organiserades över tid under 
medeltiden. Genom att centrera uppmärksam-
heten till Örebro läns och Närkes bergslager kan 
hierarkier i både källmaterial och historiska nar-
rativ utmanas. Det blir till exempel möjligt att se 
det historiska källmaterialet – de första lagtexter 
som reglerar bergsbruket – som en respons på en 
långt gången social, teknisk och ekonomisk ut-
veckling i Bergslagen. De sociala dimensionerna 
av bergsbruket kan ses i termer av nätverk som 
spänner över både tid och rum. Under medeltid 
uppstod i Bergslagen sociala grupperingar som 
inte självklart baserades på en för tiden gängse 
klassindelning. Bergsmännens privilegier var en 
respons på en social och ekonomisk utveckling 
som inte kunde regleras inom ramen för det tra-
ditionella ättesamhället. 

Relationerna till bergsbruket spänner även 
över tid. Med tiden stagnerar utvecklingen i 
Bergslagen. Det som en gång var innovation, ut-
veckling och ”hot-spots” blir förlegat, förgånget 
och övergivet. Kvar blir materiella lämningar i 
landskapet, i olika grader av fragmentering. Kvar 
blir även minnen hos dem som på ett eller annat 
sätt haft en relation till bergsbruket. Bergsbrukets 
platser och landskap lever vidare i formen av ett 
kulturarv möjligt att återvända till, utforska och 
förstå. Dessutom har i nuet återigen ett intresse 
och en efterfrågan växt fram efter mineraler i 
berget. Prospektering efter jordartsmineraler har 
inletts. Mot denna bakgrund kretsar konferensen 
kring fyra teman:



1. Hyttbyggartider: kronologier över ett socialt 
landskap

Traditionellt har det kronologiska intresset för 
etableringen av hyttor och bergsbruk varit riktat 
mot initieringsfasen – anläggandet av de första 
hyttorna. Vi vill i stället främja en diskussion om 
hur landskapet förändrades över tid. Vilka sek-
venser kan anas i bergsbrukets lämningar? Vilka 
likheter och skillnader finns mellan olika delar 
av Bergslagen? Och hur kan vi förstå relationen 
mellan bergsbrukets sociala landskap och den 
bild av reglering och kontroll som framträder i 
juridiska dokument från medeltiden och framåt? 
Vidare är det av intresse att diskutera metodo-
logiska aspekter på hur forskningen tvärveten-
skapligt kan tidsbestämma och kartlägga bergs-
brukets landskap och relationerna mellan olika 
kategorier av lämningar i detta landskap. 

2. Bergsbruket som innovationsprocess: kun-
skapsspridning och medeltida nätverk

Hyttbyggartiden inleddes i en tid av stora socia-
la omvälvningar. Kyrkan hade på allvar fått fäste 
i Skandinavien, som en politisk och ekonomisk 
maktfaktor och en dörr in till gemenskap med 
det kontinentala feodala samhället. Även om 
riksbildningen ännu var instabil och i allra hög-
sta grad kopplad till politiskt konkurrerande ät-
ter, började en nationell juridisk och ekonomisk 
ordning ta form. Det var i detta sammanhang 
som bergsbrukets tekniska innovationer fick fäs-
te i Bergslagen. Men hur gick denna innovations-
process till? Inom vilka nätverk spreds kunska-
pen? Hur växte produktion och handel genom 
interaktion? Bergsbruket gjorde metallframställ-
ning till en verkligt internationell affär. Vi vet att 
järn tidigt exporterades till kontinenten, men 
hur gick distributionen till och hur brukades jär-
net från Bergslagen i importländerna? 



3. Järnets landskap: kulturlandskap och eko-
logi
Järnframställningens landskap var mer än enbart 
gruvor, hyttor och milor. Bergsbruket kultivera-
de landskapet allt intensivare under medeltid och 
tidigmodern tid. Samtidigt tycks kopplingar ha 
funnit bakåt i tiden. I vissa områden verkar ha 
funnits kontinuiteten mellan det gårdsbaserade 
blästerbruket och hyttbyggandet. I Örebro län 
och Närke är däremot exemplen på kontinuitet 
svaga. Hur ska hyttbyggartiden förstås i relation 
till hela landskapet? Hur utvecklades och föränd-
rades ägandestrukturer och hur såg kopplingar-
na ut mellan jordbruk och bergsbruk? I takt med 
att bergsbruk och järnframställning intensifiera-
des påverkades och förändrades också landska-
pet i högre grad. Skogen var en viktig resurs som 
avverkades och i järnframställningens spår följde 
utsläpp och föroreningar. Hur kan vi studera och 
förstå kulturlandskapets relation till ekologi och 
miljöpåverkan?  

4. Hyttornas framtider: kulturarv, hot och möj-
ligheter 
Bergsbruket har återkommande inneburit pro-
cesser av övergivande och nyetablering. Ma-
sugnsplatser arbetades upp för att senare överges. 
Förädlingsprocesserna av malm utvecklades un-
der århundradena och förflyttades i landskapet. 
1900-talet innebar dock slutet för en stor andel 
av bergsbruket, och även slutet på en process 
där gruvnäringen i Bergslagen gått från att vara 
av stor ekonomisk betydelse till att bli förlegad 
och olönsam. Bergsbruket har alltså under lång 
tid renderat ett kulturarv, dess olika tider finns 
manifesterade i landskapet i form av många oli-
ka typer av lämningar. Betydelsen av detta kul-
turarv skiljer sig dock åt mellan olika delar av 
Bergslagen. I de södra bergslagerna är bergsbru-
kets historia mindre levande än i norr. Förutom 
glömskan står även bergsbrukets lämningar in-
för reella hot i form av exploatering till följd av 
befolkningsökning, ny infrastruktur, skogsbruk 
och så vidare. Paradoxalt nog innebär även en 
möjlig nystart av gruvnäringen, i syfte att utvinna 
jordartsmetaller, ett hot mot kulturarvet. Vilka 
värden finns i bergsbrukets kulturlandskap? Kan 
natur- och kulturvärlden synkroniseras som en 
värdefull del i regional utveckling? Och hur han-
terar vi hoten mot kulturarvet, kan framtid och 
historia på något sätt samsas i samma landskap?

Resultat

Målet är att forskningspresentationerna på kon-
ferensen skall ligga till grund för en antologi om 
bergsbrukets betydelse i enlighet med den ovan 
presenterade tematiken. Konferensen kommer 
även bidra till Allan Wetterholms stiftelse och 
Örebro läns museums fortsatta arbete med att 
fördjupa och sprida kunskap om södra Bergsla-
gen historia och kulturarv. Eftersom konferensen 
samarrangeras med publika och förmedlande in-
slag innebär även tillfället i sig en möjlighet att 
sprida kunskap om de frågor och teman som be-
handlas. 




