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Sammanfattande resultat
Projektet ”Atlas över Sveriges bergslag”, är det hittills största genomförda projektet inom
industri- och bergshistoria och syftet med FoU-projektet "Bergsbrukets kulturarv – en analys
av "Atlasprojektets" avtryck" var att undersöka hur ett kunskapsprojekt som detta påverkar
forskning och samhälle. Sambanden mellan tre områden har undersökts och diskuterats;
vetenskaplig forskning, myndighetsutövning och interpretation, d v s hur man skapar
berättelser om Bergslagen.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att trots att undersökningen och utvärderingen av
projektet utförts innan projektet avslutats ger den digitala undersökningen dessa resultat:
- Projektet Atlas över Svensk bergslag kan i mycket hög grad anses ha nått sina mål
- Projektet Atlas över Svensk bergslag kan i hög grad anses ha påverkat den nationella
forskningen inom området.
- Projektet Atlas över Svensk bergslag är relevant för Länsstyrelsernas handläggning och
bedömningar av fornlämningar inom berörda områden.
- Projektet Atlas över Svensk bergslag har delvis påverkat och förändrat berättelsen om
Bergslagen.
- Projektet Atlas över Svensk bergslag har i hög grad förändrat inställningen till lämningar
från industri- och bergshistoria.
Bakgrund och syfte med projektet
Projektet ”Atlas över Sveriges bergslag”, är det hittills största genomförda projektet inom
industri- och bergshistoria och syftet med FoU-projektet "Bergsbrukets kulturarv – en analys
av "Atlasprojektets" avtryck" var att undersöka hur ett kunskapsprojekt påverkar forskning
och samhälle. Sambanden mellan tre områden kommer att undersökas och diskuteras;
vetenskaplig forskning, myndighetsutövning och interpretation, d v s hur man skapar
berättelser om Bergslagen.
Bakgrund
Avsikten med Atlas-projektet har varit att skapa en grund för djupare studier av Bergslagens
kulturlandskap, kulturmiljöer och historia. Under de 20 år som Atlas-projektet pågått har man
arbetat med en tvärvetenskaplig analys av industri- och bergshistoria utifrån arkeologiska och
skriftliga källor, kartor, byggnadsinventeringar och äldre litteratur. Källmaterialet är register
som förvaltats av Riksantikvarieämbetet och då huvudsakligen FMIS men även DMS (Det
medeltida Sverige, sedan 2012 Riksarkivet), Lantmäteriverkets historiska kartor samt
Bergstatens och Jernkontorets arkiv och register. Projektet sammanställer den systematiska
inventering och registrering av t ex hyttor, gruvor som inleddes på 1980-talet och söker
möjliggöra forskning med helhetssyn över Bergslagen. Jernkontoret har i samarbete med
Riksantikvarieämbetet engagerat tio län med aktörer som länsmuseer kommunala och privata
museer, kommuner, hembygdsföreningar etc. Arbetet har utgått från regionala förutsättningar,
med en flexibel modell av finansiering och arbete för varje län. Engagemanget har varit stort.
Projektet avslutas 2018 då lämningar i 23 bergslager i 10 län dokumenterats och analyserats.
Då påbörjas den sista delen av projektet vilken handlar om att sammanställa och analysera de
regionala rapporterna till en nationell översikt.
Beskrivning av projektet Atlas över Sveriges bergslag och dess publikationer
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Projektet omfattar de bergslagsområden i Sverige, där bergsbruket har kunnat dokumenteras
och dateras till medeltiden. Det övergripande syftet har varit att i text- och kartform publicera
vad som idag finns registrerat i landskapet av olika typer av kulturarv kopplade till bergsbruk.
Tidsmässigt spänner arbetet över bergsbrukets hela verksamhetstid från medeltid till idag.
Genom att även koppla lämningarna till kartmaterial och historiska uppgifter görs en grov
kronologisk skiktning av materialet. Den huvudsakliga målgruppen för projektet har varit
verksamma inom forskning och kulturmiljövård, men även intresserad allmänhet. Rapporterna
kan utgöra underlag för mer populära framställningar för innevånarna och besöksnäringen.
Inom ramen för projektet har en avgränsning till 23 bergslagsområden gjorts (se fig. 1). För
varje område planerades en rapport. Alla är nu publicerade, förutom Stora Kopparberget i
Falun och Åtvids bergslag, som föreligger i manuskript. Cirka 1000 lämningar efter hyttor,
350 hammarsmedjor och 4 300 gruvområden med 15 000 gruvhål har kartlagts och beskrivits.
Områdena ansluter i möjligaste mån till äldre, administrativt definierade bergslag. Av
praktiska skäl har ibland andra avgränsningar gjorts, vilka i så fall presenteras i respektive
rapport. Endast lämningar som ingår i de 23 områdena har beaktats, även om det finns
exempel på medeltida bergshistoriska lämningar på andra platser, t ex Hyttehamn i
Västergötland (Karlsson 2010).

Figur 1. Sveriges medeltida bergslag enligt ”Atlasprojektets” avgränsning.
Samtliga 21 utgivna rapporter har följt samma mall. De är uppdelade i två delar där den första
är en sammanfattning av områdets bergshistoriska lämningar. Del två är en redovisning på by-
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/gårdsnivå av alla lämningar registrerade i fornminnesregistret samt omnämnanden och
beskrivningar i byggnadsinventeringar, lantmäteriakter och historiska uppgifter.
Vidare har en rapport publicerats som behandlar Karlskoga bergslag, ett område utan kända
medeltida rötter. Den var ett pilotprojekt angående möjligheter att utöka och fortsätta
projektet efter de 23 planerade rapporterna för att göra ett nationellt register över landets alla
industri- och bergshistoriska lämningar. Hittills har 8 300 ex tryckts i Atlasprojektets serie.
Upplagan för de 21 rapporterna varierar från 200 till 800 ex. Spridningen är svår att mäta och
statistik för utlåning på bibliotek finns inte att tillgå då de undersökta biblioteken i nästan
samtliga fall placerat dem i sitt referensbibliotek.
Föreliggande FoU-projekt har inte omfattat hela Atlas-projektet, vilket var avsikten när
ansökan skrevs. Enligt planeringen skulle resterande två rapporter slutföras under år 2015.
Men så har tyvärr inte skett och de ingår inte i undersökningen. Det gör inte heller rapporten
om Karlskoga bergslag då den inte har samma förutsättningar som övriga. I samband med
utvärderingen kommenteras även denna rapport.
Syfte, frågeställningar och mål
Projektets övergripande syfte är att undersöka hur ett kunskapsprojekt som Atlas-projektet
påverkat olika sektorer inom samhället under undersökningsperioden 1980-2015.
Huvudfrågan är: Har Atlasprojektet förändrat synen på industri- och bergshistoriska
lämningar och i så fall hur?
Har nationell forskning inom industri- och bergshistoria förändrats?
Hur har Atlas-projektet inneburit en ny grund för forskning inom industri- och bergshistoria?
Hur har forskningen inom de tio länen påverkats av publiceringen av respektive Atlas?
Hur har forskningen kring Bergslagens världsarv påverkats?
Hur har industri- och bergshistoriska lämningar handlagts inom lagstiftningen?
Hur ser länens ärendehantering ut inom det industri- och bergshistoriska området, t ex inom
utredningar av gruvprojekt och vindkraft?
Har berättelsen om det industri- och bergshistoriska kulturarvet förändrats under
undersökningsperioden?
Forskningsprojektet försöker besvara dessa frågor, med utgångspunkt från Atlasprojektet och
med de tio länen i fokus. Det ska öka insikten om hur de tre sektorerna hanterar ny
kulturhistorisk, arkeologisk och historisk kunskap och hur ett samarbetsprojekt påverkar
synen på vårt kulturarv. Ett annat viktigt mål är att synliggöra samarbetsprojekts långsiktiga
konsekvenser och påverkan. Det ska sträva efter att länka utvärderingens resultat till den
forskning som sker inom Bergslagssatsningen vilken utgår från intressen och behov som finns
inom deltagande kommuner. Långsiktiga mål är att synliggöra processer inom forskning,
myndighetsutövning och tydliggöra skapandet av berättelser för framtiden för att i framtiden
tillämpa ny kunskap på bästa sätt. Därmed kan distansen mellan forskning, myndigheter,
kulturmiljövård och allmänhet krympa.
Metod
De metoder som använts är både kvalitativa och kvantitativa. En sammanställning görs över
forskningsområdets viktigaste arbeten och Atlas-projektets inverkan på dessa. Påverkan på
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regional forskning undersöks i länsvisa studier av publicerat material. Statistik redovisas över
Atlas-projektets rapporter gällande försäljning och tillgänglighet. En digital enkät har
utformats inom projektet och resultaten redovisas i statistiska utfall och fördelning av svar
och bedömningar. Vissa delar av enkäten kan hänföras till den kvalitativa sidan där deltagarna
i enkäten getts möjlighet att kommentera olika frågor. En workshop anordnades där
deltagande institutioner inbjöds att diskutera utifrån enkätens resultat.
Ytterligare en källa är intervjuer med representanter från olika institutioner, med deltagare i
projektet samt personer som arbetar inom någon av de nämnda sektorerna. Hur har berättelsen
om industri- och bergshistoriskt kulturarv förändrats? Vilka förändringar kan härledas till
Atlas-projektet? Aktörer som förmedlar bergshistoriska berättelser intervjuas. Ett fåtal frågor
ställdes för att få en optimalt precis beskrivning. En kompletterande analys görs av utvalda
besöksmål och olika aspekter på deras förmedling sammanställs. Slutligen publiceras en
digital rapport över utvärderingen som visar hur stora kulturarvsprojekt i bred samverkan kan
påverka olika samhällssektorer.
Problem och källkritik
Det är svårt att överblicka och beskriva ett projekt som pågått i mer än 20 år. Även om
dokumentationen inom projektet är konsekvent så förändras samtiden under en så lång period
och därmed även förutsättningarna för arbetet. Ett problem är att en viktig del av analysen
baseras på den digitala enkäten. Den besvarades av drygt 20 %. Vi har därmed ett mindre
underlag än önskvärt.
Kortfattad teori- och metoddiskussion
Utgångspunkten för projektet är kritisk kulturarvsteori som berör kulturarvets värde och
mening tillsammans med begreppet Authorized Heritage Discourse. Tre dimensioner
diskuteras - text, diskursiv praktik och social praktik (Fairclough 2010). Projektet utgår från
dessa tre dimensioner: hur ”Atlas-projektet” omnämns i tal och skrift, diskuteras i text och i
samtida vetenskaplig forskning och hur det används inom ramen för olika verksamheter.
Utifrån dessa tre dimensioner genomfördes undersökningen i tre steg. Påverkan inom
forskningsområdet berörs av de två första dimensionerna där Atlas-projektet undersökdes i
vetenskaplig diskurs och hur det använts i diskursiv praktik. Angående myndighetsutövning
används alla tre dimensionerna för att skildra bruket av Atlas-projektets kunskap i skrift och
ärendehantering (diskursiv och social praktik). Avslutningsvis handlar det om att fånga
berättelsen om Bergslagen och här kan vi se alla de tre dimensionerna i upplevelsen av
berättelsen, förmedlingen och besöksmålens praktiska verksamhet inom den sociala praktiken.
Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Under denna rubrik kommer de huvudsakliga resultaten att redovisas. Projektet är ett
utvärderingsprojekt och den planerade rapporten har ännu inte publicerats. Den ska vara klar i
december 2017 och publiceras i Bergslagens medeltidsmuseums rapportserie som 2017:1.
Undersökningen om Atlasprojektets avtryck har utförts genom studier av forskning,
ärendehantering och berättelsen om Bergslagen. Intervjuer har utförts inom de tre områdena
för att ge tydligare bilder av hur Atlasrapporterna använts och projektet påverkat. En enkät har
satts samman och distribuerats digitalt till berörda och övriga eventuellt intresserade parter.
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En digitalenkät
En digital enkät har utarbetats för att ge en generell bild av hur rapporten använts och
projektet uppfattats. Enkäten har distribuerats via mail till personer och organisationer vilka
dels har varit involverade i projektet och dels arbetar med eller har intresse av bergshistoriska
frågor inom forskning, myndighetsutövning eller förmedling. Enkäten är utformad med
ingående frågor och tar beroende på alternativa svar mellan 15-20 minuter att besvara.
Mailet har skickats ut vid ett första tillfälle och med en påminnelse cirka 2 månader senare.
Andelen som svarade på enkäten är cirka 25%. Antalet utskickade enkäter är 230. Utskicket
har även resulterat i några svar utanför enkätformen vilka redovisas nedan. De som svarat på
enkäten har varit verksamma inom alla representerade län. Här har de svarande kunnat välja
flera län men också alternativet nationell nivå. Enkäten visar en relativt god spridning
avseende län. Vi har en hög andel av verksamma på nationell nivå men sannolikt har flera av
dem även varit verksamma på regional nivå. Örebro och Västmanlands län är väl
representerade, två län med utpräglad bergslagsidentifikation.
Atlasrapporterna används även inom andra yrkesområden än de som identifierats inom denna
undersökning (under valet annat). Lägst är utfallet inom utbildning. Forskning är det
huvudsakliga användningsområdet inom gruppen av enkätdeltagare. De som svarat har använt
rapporterna inom flera verksamheter. En av dessa är privat intresse vilket är den näst högsta
andelen. Detta visar på Atlasrapporternas lokala användarvänlighet. I kommentarer anges att
rapporterna även använts vid fältarkeologiska undersökningar, utredningar samt
rapportskrivning för arkeologiska undersökningar. Ytterligare ett område är inom naturvård
där rapporterna används vid guidningar och utredningar och inte minst miljöutredningar vad
gäller gamla gruvor.
Deltagarna i enkäten har även svarat på frågan om deras organisationer deltagit i eller
samverkat kring Atlasprojektet. Här fanns möjligheten att välja ett eller flera alternativ. En
övervägande andel på 57% anser att projektet lett till både ny kunskap och nya kontakter. En
relativt stor andel på drygt 40% anser även att samverkan lett till ett nytt nätverk inom
bergshistoria. Cirka 15% anser att projektet inte lett till något av dessa alternativ.
Övergripande frågor kring Atlasprojektet
Här besvarades frågor med en gradering mellan 1-10 där 1 motsvarar inte alls och 10 helt och
fullt. Den första frågan berör om deltagarna anser att projektets mål att översiktligt presentera
det arkeologiska källmaterialet som rör bergshantering har uppfyllts.
I fråga om målet att kartlägga och presentera bergshistoriska lämningar anser deltagarna i
enkäten att målet huvudsakligen är nått. Här har sammantaget 90% av deltagarna i enkäten
betygsatt måluppfyllelsen till mellan 7-10. Även målet att underlätta arbetet inom
kulturminnesvårdsarbetet och bergshistorisk forskning med rumsliga analyser har fått höga
siffror. Cirka 85 % ansåg att även detta mål till största del är uppfyllt. Nästa mål var att göra
en grov kronologisk skiktning av det arkeologiska materialet. Här har utfallet varit något mer
tveksamt men ändå mycket positivt. Sammantaget har drygt 85% svarat att målet att
underlätta rumslig analys har uppfyllts med en uppskattning mellan 7-10. Sammantaget anser
deltagarna i enkäten att Atlasprojektet i stor utsträckning uppfyllt sina mål.
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Enkätens andra del är specifik för deltagare inom olika yrkes- och intressegrupper. Där fanns
fyra alternativ och frågorna har anpassats utifrån den svarandes intresse- eller yrkesgrupp.
Alternativen var: yrkesverksam inom förmedling av bergshistoria, inom forskning kring
bergshistoria eller inom myndighetsutövning berörd av bergshistoria samt engagerad i
förening eller intressegrupp vilken berör bergshistoria. Här har vi fått ett relativt jämt utfall i
svarsfrekvensen mellan de olika grupperna med en liten övervikt i fråga om forskargruppen.
Forskning
För de som angett forskning som huvudsaklig kontakt med atlasrapporterna gäller att deras
respektive organisationer till nästan 90 % inte bidragit ekonomiskt till projektet, undantagen
gäller nedlagd arbetstid. Organisationerna har endast i drygt 40 % samverkat med projektet.
De som gjort detta är dock helt eniga i detta lett till ny kunskap och cirka 65 % av fallen lett
till nya kontakter och kontakt med ett nätverk inom bergshistoria. Forskarna har angett att de
själva och/eller deras institution har forskat kring bergshistoriska frågor. Forskningen har
bedrivits på regional, nationell och internationell nivå, med lätt tyngdpunkt på det nationella.
De aktiva forskarna har även ombetts göra en bedömning av i vilken utsträckning som
publiceringen av Atlasrapporterna påverkat forskningsfrågor på regional, nationell eller
internationell nivå. Här var bedömningen cirka 55 % regional påverkan, drygt 80 % nationell
påverkan och 36 % internationell påverkan. Gällande påverkan inom blev det mycket spridda
svar vilket antyder att det sannolikt fungerat mycket olika i olika län och bergslager. Den sista
frågan gällde om forskarna anser att publiceringarna gett en ny grund för forskning inom
industri- och bergshistoria. Här har 85 % av svaren fördelat sig mellan 7-10.
Den sammantagna bedömningen av forskarnas syn på atlasrapporterna är grundläggande
positiv. Det är intressant att forskarna anser att påverkan varit störst på nationell och inte
regional nivå. Det internationella perspektivet är också tydligt närvarande trots att projektet
endast inriktar sig på svenska källor och fornlämningar inom Sverige. Att rapporterna enbart
är publicerade på svenska gör att vi kan utgå ifrån att de använts som grundmaterial till
internationell forskning av svenska forskare.
Myndighetsutövning
Här har svaren främst kommit från länsstyrelser men även nationella organisationer och
företag inom uppdragsarkeologi. Cirka 65 % av deltagarnas organisationer har samverkat
inom projektet. Av de som samverkat anser 70 % att detta lett till ny kunskap, 55 % till nya
kontakter och knappt 30 % till att ingå i ett bergshistoriskt nätverk. Andelen som tillhör
organisationer som bidragit till finansieringen är 50 %. Alla har bidragit ekonomiskt, några
även med arbetstid och granskning.
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Ovan återges enkätdeltagarnas egna ord om påverkan av inställningen till industri- och
bergshistoriska lämningar. Åtta av deltagarna har valt att kommentera frågan med egna ord.
Bedömningarna varierar från en större medvetenhet till att inställningen inte påverkats då den
redan var inriktad på att bergshistoriska lämningar är en viktig del av kulturarvet.

Åtta av deltagarna i enkäten har valt att själva formulera sig kring frågan. Utifrån några
kommentarer kan vi dra slutsatsen att atlasrapporterna har påverkat ärendehanteringen och att
de används huvudsakligen vid sammanställningar av underlag till bergshistoriska ärenden.

8 (15)

Här har nio personer valt att svara via en kommentar. Lagstiftningen och förändringen av
Kulturmiljölagen 2014 anses i allmänhet inte ha samband med Atlasprojektet. En kommentar
hänvisar snarare till projektet Skog och Historia och ett fokus på skogliga lämningar där
bergshistoriska lämningar endast är en del. Det blir tydligt att efter lagändringen har
Atlasrapporterna en mycket viktig funktion som referens och dateringsunderlag när det gäller
att bedöma status som fornlämning eller inte.
Förmedling och berättelsen om Bergslagen
På frågan om Atlasprojektet inneburit en förändrad syn på industri- och bergshistoriska
lämningar inom förmedling är utfallet positivt. Svaren har kunnat gradera svaren mellan 1 och
9, från ingen förändring till i det närmaste en helt ny syn på Bergslagen och de bergshistoriska
lämningarna. En övervägande del (85 %) av deltagarna anser att deras syn på Bergslagen och
dess lämningar har förändrats mer eller mindre och valt siffror mellan 5 och 9.
Efterföljande fråga rör om Atlasprojektet förändrat förmedlingen eller berättelsen om
Bergslagen. Inom den egna verksamheten ser drygt 85 % en förändring mellan 5-8. Ingen
anser att en total förändring har skett, vilket sannolikt beror på en god grundkunskap inom
bergshistoria. Här ställdes också en följdfråga om typ av förändring, där deltagarna fick svara
med egna ord. Flera av de sex svaren handlade om att berättelsen förändrats genom att det är
lättare att få en lättillgänglig överblick. Rapportera gör det också lättare att svara på specifika
frågor och söka upp intressanta detaljer.
Har Atlasprojektet förändrat synen på industri- och bergshistoriska lämningar?
En avslutande fråga ställdes till samtliga deltagare angående om Atlasprojektet förändrat
helhetssynen på industri- och bergshistoriska lämningar. Siffran 1 betyder ingen förändring
alls och siffran 10 står för en helt förändrad syn på industri- och bergshistoriska lämningar.
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Här kan vi se en relativt spridd svarsfrekvens med en tyngdpunkt förändrad helhetssyn.
Genomsnitt av samtliga svar är 6,53 på den 10-gradiga skalan. Men här kan vi också se
skillnad i olika yrkesgruppers svar. Myndighetsutövarna ser minst förändring, med ett
genomsnitt på 6,0, forskargruppen ser störst förändring med genomsnittet 7,4, medan de som
arbetar med förmedling ligger på 6,2. Deltagarna i enkäten kan generellt sägas se en
förändring i helhetssynen på dessa lämningar efter Atlasprojektet.
Övriga frågor
När enkäten utformades fanns en vilja att öppna upp för övriga frågor och input om projektet.
Tanken var att öppna upp för negativ och positiv kritik kring punkter som inte förekom i
enkäten. En fråga handlade om övriga resultat, effekter eller annan information som deltagare
ville förmedla. Den andra frågan var ett öppet fält för övriga synpunkter. Här kommer en
sammanfattning av båda dessa kommentarsfält.
De positiva kommentarerna gällde ofta att Atlasprojektet är ett mycket uppskattat projekt med
stort allmänpedagogiskt värde. Rapporterna ger en mycket god och översiktlig information
och ger en viktig sammanfattning av de bergshistoriska lämningarnas funktion, utbredning
och datering. Flera poängterade att rapporterna öppnar möjligheter för ny forskning på
området och att de bör sammanfattas i en syntes. För myndighetsutövning har det poängterats
att projektet borde stå modell för liknande projekt med fokus på andra typer av lämningar. Det
är också viktigt att framhålla att det poängterats att projektets rapporter i hög grad bidrar till
en likvärdig bedömning av bergshistoriska lämningar.
Den negativa kritik som framfördes handlade delvis om att rapporterna borde spridas mer och
att även yngre bergslager borde omfattas. En viktig punkt handlar om den kompetens som
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bemannat projektet vilka främst varit arkeologer. Fler historiker och kulturgeografer borde ha
ingått. Ett annat tema att det borde vara möjligt att rätta felaktigheter i rapporterna. Önskemål
finns om att kunna komplettera med nya fynd samt att en fältinventering borde ha varit knuten
till projektet för att granska alla nämnda fornlämningar.
Forskning
Det finns en lång forskningstradition om Bergslagen, från 1700-talet och fram till idag.
Forskningen har främst inriktats på masugnsprocessen ur ett tekniskt och ekonomiskt
perspektiv, med fokus på masugnens ålder, tekniska utformning och funktioner som leder till
huvudfrågan om produktionskapacitet. Masugnsteknikens ålder har diskuterats från 1970-talet
och framåt. En av de första undersökningarna av en hyttplats i Bergslagen visade att den
äldsta daterade masugnen i Europa låg i Sverige (Magnusson 1986). Sökandet efter de äldsta
dateringarna fortsätter men idag ställs frågor även kring tidigare dateringar av Bergslagens
ålder genom analyser av bergsbrukets miljöpåverkan. Enligt aktuell forskning är brytningen i
Falu koppargruva yngre än vad tidigare forskning hävdat (Bindler 2015). En anknytande fråga
har varit vilka som introducerade masugnstekniken i Bergslagen. Aktuell forskning vilken
baseras på Atlasprojektets forskning anger att det handlar om regional innovation och
innovationsspridning (Pettersson Jensen 2012, 2015) till skillnad från tidigare forskning som
förordat importerad teknologi genom kloster, adel eller handelsmän (Götlind 1995,
Thörnqvist 2008).
Den fornminnesinventering som ligger till grund för Atlasprojektet är en unik företeelse för
Sverige. Inventeringsöversikter har gjorts i några länder, bland annat i Norge och Tyskland,
men endast i regionala projekt vilka saknar den helhetssyn som kännetecknar
fornminnesinventeringen och Atlasprojektet. Inriktningen är geografisk och syftar till spatial
analys av t ex bebyggelse eller produktion. Den grundläggande forskningen inom området
påbörjades under 1970-talet av Hyenstrand (1977) och Nisser (1974). Den arkeologiska
undersökningen av Lapphyttan var nästa milstolpe där Magnusson (1985) visade att mycket
tidiga hyttplatser låg välbevarade i våra skogar. Under 1990-talet publicerades första delen av
Atlas-projektet där metod och analys utarbetats av Pettersson Jensen (1994). År 2011
publicerades ”Bergsbruk - gruvor och metallframställning”, en del av Sveriges Nationalatlas
där många författare samverkar för att geografiskt skildra Sveriges industri- och bergshistoria
(Red. af Geijerstam & Nisser 2011). Ett av de grundläggande kartmaterial som användes i
National Atlasen var baserat på den data som då var tillgänglig från Atlasprojektet. Under de
senaste åren har en avhandling (Pettersson Jensen 2012, Skyllberg 2001) en antologi (red.
Berglund 2015, Lindkvist 2015) och en artikel (Bindler&Rydberg 2015) präglat den nya
forskningen som poängterar järnproduktionens och masugnens utveckling i Sverige.
Rapporterna har blivit utgångspunkten för flera avhandlingar, om det medeltida bergsbruket i
Södermanland (Skyllberg 2001), Norbergs bergslag (Pettersson Jensen 2014) samt ett
pågående om äldre gruvbrytning. Forskningen har även varit föremål för flera
seminarieuppsatser inom ämnet arkeologi på universiteten.
Myndighetsutövning
I fråga om myndighetsutövning har ett case undersökts närmare: Ärendehantering vid
Länsstyrelsen i Värmlands län. Här har tre intervjuer genomförts men även en studie av
ärenden inom det geografiska område som utgörs av Värmlandsberg. I Värmlands län finns
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fem socknar som genomarbetats av Atlasprojektet: Brattfors, Färnebo, Gåsborn, Kroppa och
Nordmark i västra Värmland. I berörda kommuner är cirka 90 % av ärendena kopplade till
bergshistoriska lämningar.
Används Atlasen och i så fall hur?
Samordnaren för kulturmiljöfunktionen vid Länsstyrelsen i Värmland poängterar att "Vid alla
bergshistoriska ärenden används Atlasen" (Karlsson 2017). Atlasen ger svar där FMIS
uppvisar brister, framför allt när det gäller gruvor. Äldre tiders bruk är också svårt att bedöma
utifrån FMIS, i Atlasen framgår detta. Detta gäller hela gruvsystemet. Vid brist på tydliga
kopplingar till äldre hantering före 1850 så släpps ärendet idag utan antikvarisk bedömning.
Därför är det viktigt med sammanställningar som Atlas över Sveriges bergslag.
Vad skulle ni ha gjort om det inte fanns en Atlas?
Då hade vi använt oss av historiska kartor från lantmäteriet, antikvarisk litteratur, FMIS (övrig
kulturhistorisk lämning) och övriga kulturhistoriska lämningars indikation på anläggande före
1850. Utan Atlasrapporten skulle det ha resulterat i färre gruvområden som blivit bedömda
som fornlämning.
Vad saknar du i Atlasrapporten som skulle ha underlättat arbetet?
En analys utifrån dagens förhållanden med andra ord lagstiftningen vilken drar gränsen för
fornlämning vid 1850.
Hur har den nya fornminneslagen 2014-01-01 påverkat?
Min känsla (utan att ha undersökt detta statistiskt) är att vi tar in fler områden som
fornlämningar vilket som jag tidigare påpekat aktualiserar användandet av atlasen då det
behövs bevis för dateringar före 1850.
I övrigt har man i intervjuerna nämnt att atlasen används som uppslagsverk och ett viktigt
redskap i beskrivning av landskapet i berörda områden. Den används flitigt bland annat i
kulturmiljöutredningar bland annat när det gäller vindkraft som varit aktuellt under den
senaste tiden.
Berättelsen om bergslagen
När det gäller berättelsen om bergslagen har Atlasprojektet haft mycket olika inverkan på
olika orter. I denna undersökning har tre platser valts ut för en jämförande studie: Bergslagens
medeltidsmuseum, den andra Sala Silvergruva och den tredje Långban. Atlasprojektets
resultat har använts flitigt vid presentationen av Nya Lapphyttan och Bergslagens
medeltidsmuseum, men saknas nästan helt i presentationen av både Sala Silvergruva och
Långban.
Bergslagens medeltidsmuseum är ett utomhusmuseum i Norberg med en rekonstruktion av
hyttbacke och masugn från 1300-talet. Det drivs av Norbergs kommun. Här syns bearbetat
kartmaterial mycket tydligt i utställningarnas presentationer, skyltmaterial och broschyrer. Det
är också tydligt att grundtanken är att spegla Norbergs bergslag, Lapphyttan och Nya
Lapphyttan med perspektiv på hela den del av bergslagen som arbetar med att framställa järn
och stål. Vid intervjuer av personalen framgår att Atlasrapporten om Norbergs bergslag inte
används så ofta men att den fungerar som uppslagsverk vid specifika frågor från besökare.
Rapporten används även ofta vid arbete med kulturmiljövårdsfrågor inom kommunen.

12 (15)

Vid besök vid såväl Långban som Sala Silvergruva kunde inga referenser till Atlasprojektet
påträffas i det publika materialet. Vid Sala Silvergruva är mycket fokuserat på dess historia
som Riksklenod och gruva. Här presenteras gruvbrytningens historia, gruvarbetarnas villkor
och mycket annat. Långban gruv- och kulturby är en del av Värmlands museum. Här ligger
fokus på den unika gruvmiljön som är en av världens mineralrikaste platser.
Resultat i sammanfattning, forskningsområdet
Har Atlas-projektet skapat en ny grund för forskning inom industri- och bergshistoria? Utifrån
de publicerade avhandlingar, antologier och artiklar som publicerats under samma tid som
resultaten av Atlasprojektets rapporter kan vi tydligt se att rapporterna och sammanställningen
av rapporterna i Svensk National Atlas används frekvent. Det som är intressant är dock att
bedömningen av forskarna själva är att relevansen ligget på en nationell nivå snarare än
regional. Bergslagens medeltida ursprung i de glest befolkade skogarna i det skandinaviska
inlandet är enligt flera forskare startpunkten för ett modernare samhälle (Lindkvist 2015,
Berglund red. 2015). Att förstå Bergslagens förutsättningar och exceptionella expansion under
en lång tidsperiod är ett viktigt bidrag till Europas historia, då Sverige från mitten av 1100talet till 1900-talet under långa perioder var en av världens främsta järnproducenter.
Bergslagens landskap är inte bara ett geografiskt landskap som knyter ihop de svenska
skogarna med jordbruksbygder, städer, sjöfart och europeiska nätverk utan också ytterst ett
politiskt landskap.
Resultat i sammanfattning, myndighetsutövning och ärendehantering
Hur har industri- och bergshistoriska lämningar hanterats inom lagstiftningen? Under den
period som Atlasprojektet pågått har skyddet för bergshistoriska lämningar stärkts. Det är
dock inte möjligt att direkt hänföra detta till Atlasprojektet. Det som står klart är att trots att
projektet är närmare 25 år gammalt så har dess publicerade rapporter fått ökad betydelse idag
för ärendehanteringen på länsstyrelserna. Detta på grund av förändringen av KML som kräver
dateringar av platser och företeelser till före eller efter år 1850.
Resultat i sammanfattning, berättelsen om Bergslagen
Hur har Atlasprojektet förändrat synen på industri- och bergshistoriska lämningar? Vi kan
konstatera att de yrkesgrupper som arbetat med förmedling har haft den mest skiftande synen
på projektets påverkan. Det finns ett tydligt inslag av personliga kopplingar till projektet.
Avslutningsvis är den metod som använts där text, diskursiv praktik och social praktik
(Fairclough 2010) undersökts ett fungerande verktyg. Vi kan se att resultaten varierar mellan
de olika områdena men att de olika yrkesgruppernas inställning är tydlig både inom text och
diskursiv och social praktik. Sammanfattningsvis kan man konstatera att trots att
undersökningen och utvärderingen av projektet utförts innan projektet avslutats ger den
digitala undersökningen dessa resultat:
- Projektet Atlas över Svensk bergslag kan i mycket hög grad anses ha nått sina mål
- Projektet Atlas över Svensk bergslag kan i mycket hög grad anses ha påverkat den nationella
forskningen inom området.
- Projektet Atlas över Svensk bergslag är ytterst relevant för Länsstyrelsernas bedömningar av
fornlämningar inom berörda områden.
- Projektet Atlas över Svensk bergslag har endast delvis påverkat och förändrat berättelsen om
Bergslagen.
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- Projektet Atlas över Svensk bergslag har i hög grad påverkat inställningen till lämningar
från industri- och bergshistoria.
Resultatets placering i förhållande till nationell och internationell översikt av tidigare
forskning inom området
Forskningsprojektet "Brytpunkt Bergslagen" har publicerat tre rapporter. En handlar om
"Bergslagen – en industriregion i upplösning" och beskriver Bergslagens förvandling från
industriregion till en region med sysselsättningsproblem och sjunkande befolkningssiffror.
Här utvärderar man projektet Bergslagssatsningen – kultur och turism som sedan 2007. I
denna studie kan man se att företagandet i Bergslagen ökar i betydelse och att kultur- och
turismnäringen växer även om den sysselsätter en ganska liten del av befolkningen
(Lundmark m fl 2016). De två andra rapporterna heter "Industriarv som tillväxtmotor, ännu
en satsning i luttrat Bergslagen" (Orre 2016) och "Industrihistoriska värden – formering och
omförhandling" (af Geijerstam 2016). Brytpunkt Bergslagen studerar industriarvet som en
resurs i en regional förnyelse av Bergslagen. I relation studier av denna typ kan man säga att
föreliggande rapport inte handlar om Bergslagens utveckling, kultur eller turism men snarare
om hur ett forskningsprojekt med ambitionen att sammanställa och i viss mån tolka
Bergslagens fornlämningar och historiska källor har använts. I viss mån berör dessa
undersökningar varandra när vi talar om berättelsen om Bergslagen, hur den ser ut och har
förändrats, och här kan man även se möjligheter till kompletterande jämförande studier.
Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Det är av största vikt att tillvarata den kunskap och de metodiska möjligheter som här har
testats i ett långsiktigt kulturarvsprojekt. Utvärderingen av funktionen som samarbetsprojekt
är av största intresse i dagens kulturarvsforskning. Det kan bidra till att hitta vägar för
långsiktiga och engagerade projekt som bygger gemensam kunskap i samarbete mellan olika
institutioner och regioner. För forskningen är Atlasprojektets grundforskning unik både i ett
nationellt och internationellt perspektiv. Den framtida industri- och bergshistoriska
forskningen kommer att använda Atlasprojektets grundforskning. Men det är även av största
vikt för dessa forskare att få insikt i hur ny forskning används inom olika sektorer. Projektet
är relevant även i relation till ny forskning kring Bergslagen, kultur och turism som
exempelvis forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen som fokuserar på sociala processer och
värderingskonflikter i Bergslagen.
För myndigheter är detta projekt av största relevans på två plan. Det ger en utvärdering av hur
de hanterar ny kunskap, applicerar och införlivar den inom sin myndighetsutövning.
Dessutom utvärderas ett kulturarvsprojekt som stöttats och finansierats av myndigheter, vilket
gör det relevant att se hur satsningar och samarbetsprojekt utfaller. För de institutioner som
förmedlar vår historia är projektet relevant inom framtida kulturarvsprojekt, samt för en
diskussion om hur man hanterar ny kunskap. Relevansen av ett projekt av denna typ är stor
för alla de tre nämnda sektorerna men dessutom mycket stor ut ett samhälleligt perspektiv.
Här finns en möjlighet att se hur gemensamt kulturarvsarbete kommer allmänheten till nytta i
form av forskning, fornlämningsskydd och vår gemensamma historieskrivning.
Resultatspridning – nuläge och framtidsläge
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Projektet " Bergsbrukets kulturarv – en analys av "Atlasprojektets" avtryck" är avslutat och
den planerade rapporten kommer att publiceras i Bergslagens Medeltidsmuseums rapportserie
som nummer 2017:1. Innan publiceringen är resultatspridningen mycket begränsad och
omfattar endast närmast berörda institutioner. Rapporten kommer att spridas som pdf till alla
som deltagit i studien och även till berörda institutioner inom de olika områdena forskning,
myndighetsutövning och museiområdet. Resultaten kommer även att spridas via
presentationer i olika forum som Jernkontorets expertkommitté, samarbetet Järn Koppar
Silver, Bergslagssatsningen – Kultur och Turism samt konferenser inom ämnesområdena
kulturarv, FoU, bergshantering och arkeologi.
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