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Inledning och bakgrund
Järnet och de norduppländska kulturmiljöerna
Länets rika och mångfacetterade kulturhistoria har efterlämnat spår och minnen från
olika tider och av vitt skilda slag. I generella drag handlar det om kulturlandskapet,
forntidens ristningar, högar, gravfält och stenar, kyrkomiljöerna, slott och herrgårdar,
bondesamhällets byar och gårdar, kustens bondefiske, de fyra städernas historia och
utveckling, industrisamhällets minnesmärken samt till sist det centrala i detta
sammanhang – järnhanteringens unika miljöer: gruvorna, bruken och det omland som
präglats av järnets blomstringstid.
Efter några intensiva sekler klingade den vida beryktade järnproduktionen successivt
av vid 1800-talets slut. I flera brukssamhällen startades nya verksamheter med annan
inriktning och livet gick vidare under några decennier. På de flesta orter har idag
tystnaden lagt sig även om många bostäder är bebodda och småskalig
företagsverksamhet flyttat in i byggnader som tidigare hade en funktion i gruv- eller
brukssamhällets organisation och struktur.
Järnhanteringen är visserligen idag så gott som frånvarande i de norduppländska
bygderna, men minnet av den glansfulla perioden gör sig ändå påmint överallt, dels i
mångfalden av fysiska minnen, dels i berättelserna och många andra immateriella
kulturyttringar som i högsta grad är levande.
Ända sedan verksamheten i norduppland avstannade har det förts diskussioner om
miljöernas unicitet, det höga kulturhistoriska värdet, den industrihistoriska
dimensionen med betydelse för rikets välstånd, skönhetsaspekten och de
extraordinära förutsättningar som sammantaget finns i området och borde attrahera
besökare och turister från när och fjärran. Nedan kommer en rad genomförda
satsningar i den riktningen att presenteras – flera dessvärre med tämligen klena
resultat och begränsad hållbarhet.
Bakgrund och erfarenhet
Utredaren har under fyra decennier varit anställd vid Stiftelsen Upplandsmuseet, varav
15 år som landsantikvarie/länsmuseichef. Då ett av Upplandsmuseets tre
fokusområden under åren har varit den uppländska järnhanteringens historia, har
ämnet alltid varit närvarande, för mig personligen och i museets samtliga
verksamhetsgrenar: forskning, dokumentation, kulturmiljövård och publik verksamhet.
Jag har under många år varit museets representant i styrelsen för föreningen
Vallonbruk i Uppland, styrelsen för Stiftelsen Leufsta samt styrelsen för Ulla af Ugglas
stiftelse, Forsmark, vilket givit mig insikt i och förståelse för verksamheten på olika
nivåer. Som ständig sekreterare i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund
har jag kommit i nära kontakt med alla hembygdsföreningar som är verksamma i gruv-
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och järnbruksområdet. Jag har också medverkat som författare i publikationer samt
som föreläsare vid guideutbildningar.
Efter min pensionering i februari 2017 fick jag förfrågan om att som senior advisor vid
förvaltningen Kultur och bildning, Region Uppsala, arbeta med implementering av den
nya kulturarvspolitiken som även inkluderar kulturmiljöområdet. I den regionala
kulturplanens avsnitt om kulturarv kom bruksmiljöerna att få en framskjuten plats (se
nedan).
Nyväckt kulturpolitiskt intresse
Efter två presentationer för Region Uppsalas kulturnämnd av kulturarvspolitikens
innehåll och de norduppländska bruksmiljöerna, fick utredaren i uppdrag att göra en
övergripande presentation av bruken som kulturmiljöer och de riktade satsningar som
gjorts under åren, vid en så kallad Politisk KIL (Kultur I Länet) den 16 maj 2018. Vid
halvdagskonferensen deltog politiker och tjänstemän från länets samtliga kommuner
och vid efterföljande diskussion visade deltagarna stort engagemang för frågan.
I mindre grupper diskuterades fyra frågeställningar: Vilken attraktionskraft har
egentligen den industrihistoria som regionens kulturmiljöer från järnbruksepoken
representerar? På vilken nivå bör ansvaret ligga att tillvarata och utveckla järnets
kulturmiljöer som besöksmål? Hur kan samordning av brukens utbud (t.ex.
marknadsföring) ske på bästa sätt? Varför har alla försök och satsningar inte fått det
förväntade genombrottet?
Här redovisas några exempel på reflektioner och idéer som framkom vid
gruppdiskussionerna:
▪ Någon måste ha huvudansvaret för utvecklingen – t.ex. Region Uppsala i nära
samarbete med berörda kommuner.
▪ Jobba med överenskommelser som verktyg.
▪ Vidga perspektiven.
▪ Skapa en gemensam plattform.
▪ Våga göra på nytt sätt.
▪ Satsa på ”story-telling” och mjuka värden.
▪ Koppla historien till vår tids migrationsfrågor.
▪ Låt konstnärer och hantverkare ”flytta in”.
▪ Utebliven framgång beror på splittring.
▪ Staten, näringslivet och universitetet måste vara med.
▪ Kroka arm med övriga Bergslagen.

5 (39)

UNT:s artikelserie Brukens framtid 2018
I samma skede födde journalisten Niklas Skeri idén att påbörja en artikelserie i Upsala
Nya Tidning om de norduppländska brukens situation i dagsläget. Serien fick namnet
Brukens framtid och totalt åtta artiklar med olika perspektiv på brukens potential,
problem och förfall publicerades mellan den 14 juli och 13 augusti 2018. Tonen var
ifrågasättande och kritisk mot de parter som delar ansvaret.
I den andra artikeln i serien medverkade undertecknad i samband med ett besök i
Söderfors bruk. Här klargjordes att Region Uppsala pekar ut bruken i den regionala
kulturplanen och att ett strategiarbete inletts. Efter artikelns publicering blev jag
kontaktad av många läsare som uttryckte sin glädje över att ämnet fått
uppmärksamhet igen och därmed ny aktualitet. Niklas Skeri skrev själv i den
avslutande artikeln att han fått många positiva reaktioner på serien från läsarna och
även förslag på åtgärder av olika slag.
Ett knappt år efter artikelseriens publicering i Upsala Nya Tidning konstaterar jag att
frågan om de norduppländska brukens framtid väcktes på nytt efter några års dvala.
Många har uttryckt förhoppningar om att något konstruktivt nu verkligen ska hända
från samhällets sida.

Kulturarvspolitik
Nytt politikområde
Den 31 maj 2017 antog Sveriges riksdag regeringens proposition Kulturarvspolitik
vilken för första gången definierar kulturavet som ett eget politikområde.
Propositionen utgår från en kartläggning av kulturarvsområdets framväxt och
utveckling över tid i förhållande till förändringsprocesser i samhället varefter
övergripande prioriteringar och en rad konkreta förslag presenteras.
Kortfattat syftar kulturarvspolitiken till att det gemensamma kulturarvet blir en
angelägenhet för alla människor, så att det offentliga samtalet vidgas och fördjupas
samt att medskapande och engagemang främjas.
Kulturarvet kan användas av alla för bildning, kunskap och konstnärliga upplevelser.
Det kan bidra till gemenskap men också tas till utgångspunkt för kritiskt ifrågasättande.
En tilltagande polarisering i samhället får inte leda till att kulturarv tas i anspråk för att
exkludera grupper. Propositionen framhåller kulturarvets mångfaldiga värden och
betonar att det är viktigt att olika bruk av kulturarvet kan ges förutsättningar att
utvecklas parallellt.
Avsnitt i propositionen behandlar en rad olika områden: Museisektorns struktur,
kulturarvsinstitutionernas samlingsförvaltning och kulturföremål, kulturmiljöpolitik och
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det kyrkliga kulturarvet, statens förvaltning av kulturfastigheter samt frågor som rör
digitalisering, arkiv och bibliotek.
Vidare föreslår propositionen instiftandet av en museilag som i huvudsak syftar till att
stärka museiinstitutionernas oberoende och status som kunskapsinstitutioner.
Museerna ska sörja för hög kompetens och bidra till forskning och annan
kunskapsuppbyggnad. Ett annat förslag är att underlätta museernas möjligheter att
låna föremål av varandra och om så är lämpligt tillåta att föremålen byter ägare.
Riksantikvarieämbetets får uppdraget att vara samordnande kulturarvsmyndighet och
ges ett övergripande ansvar för museifrågor. Även inrättande av en centrumfunktion
för utveckling av kulturarvsarbetet samt samordning av kulturarvssektorns
digitaliseringsfrågor åläggs Riksantikvarieämbetet.
Kulturarvspolitik i ett regionalt sammanhang
Det nya politikområdet Kulturarv som också inkluderar kulturmiljöfrågorna, får en
ingående presentation i avsnittet Kulturplanering – utvecklingsområde 3 i Region
Uppsalas kulturplan 2019-2022.
” Kulturarv är ett komplext begrepp som innefattar materiella kulturprodukter i form
av kulturlandskap, fornlämningar, artefakter (omfattar även arkiv- och
museisamlingar), byggnader och miljöer liksom idéer, språk, kunskaper, berättelser,
traditioner, sedvänjor, musik, dans och andra immateriella uttryck som tidigare
generationer eller vi själva skapat och som vi tolkar och betraktar som en gemensam
kulturell bas. Ett kulturarv är inte statiskt utan förändras ständigt i tid och rum,
beroende på samtidens uppfattning och kan ses som en process. Som en
samhällspolitisk vision om kulturarvets potential, kan uppfattningen om ett
gemensamt kulturarv å ena sidan betraktas vara inkluderande och stärkande för
demokratin. Å andra sidan kan uppfattningen om ett enda eller bestämt
kulturarv behöva problematiseras i de fall begreppet tas i besittning genom
maktrelationer i samhället. Oavsett om det skrivs i obestämd eller bestämd form –
kulturarv eller kulturarvet – innefattar det en mångfald av kulturarv.
Kulturarvet kan bidra till god livsmiljö och kulturell välfärd och vara en resurs i
samhällsbygget. Det kan även bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, såväl socialt
och ekonomiskt som miljömässigt. Ofta samverkar kulturarvet med naturlandskapet,
där även naturen kan vara en del av kulturarvet, såsom att hålla landskapet öppet
samt det biologiska kulturarvet.
Den under 2017 antagna kulturarvspolitiken syftar till att det gemensamma kulturarvet
blir en angelägenhet för alla människor, så att det offentliga samtalet vidgas och
fördjupas samt att medskapande och engagemang främjas. Region Uppsala vill
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tydliggöra kulturarvets betydelse i den regionala utvecklingen och implementera det
nya politikområdet på olika nivåer.
Sveriges ratificering av Unescos konvention om tryggandet av det immateriella
kulturarvet har bidragit till en större medvetenhet om kulturarvets immateriella
dimension och dess konkretisering i form av förteckningar (Institutet för språk och
folkminnen). Den levande nyckelharpstraditionen och knutmassofirandet vid
tjugondedag jul i nordöstra Uppland är exempel på immateriella kulturuttryck i
Uppsala län. Eric Sahlström Institutet (ESI) är ackrediterat rådgivande organ inom
ramen för Unescos arbete.
Kulturmiljö kan enklast beskrivas som en delmängd av det vidare begreppet kulturarv. I
en kulturmiljö avtecknar sig spåren av mänskliga aktiviteter under tidernas lopp. Några
exempel på kulturmiljöer i Uppsala län är hällristningsområdet i Boglösa,
fornlämningsområdet i Gamla Uppsala med storhögar och gravfält, de många
kyrkomiljöerna med kyrka, kyrkogård, prästgård och inte sällan sockencentrum,
jordbruksnäringens kulturmiljöer med byar, gårdar, bebyggelse och odlingslandskap,
storgodsens landskap med slotts- och herrgårdsanläggningar, gårdar och torp, den
omfattande järnhanteringens miljöer såsom gruvor, masugnar och järnbruk samt
städerna Enköping, Uppsala, Öregrund och Östhammar, stadsmiljöerna som helhet och
enskilda delar.
Kulturmiljöfrågorna är tvärsektoriella och berör många politikområden och
verksamheter. För att kulturmiljöaspekternas potential ska realiseras krävs tidig
inkludering i samhällsplaneringens processer – lokalt, regionalt och nationellt.
Riksdagen har beslutat om att införa nationella mål som ska styra de statliga insatserna
på kulturmiljöområdet och samtidigt inspirera och vägleda politiken i kommuner och
landsting. De nationella kulturmiljömålen ska främja:
▪ ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och
utvecklas
▪ människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för
kulturmiljön
▪ ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap,
bildning och upplevelser
▪ en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till
vara i samhällsutvecklingen.
Kulturarv och kulturmiljöer bidrar till god livskvalitet och därmed regionens
attraktionskraft. Ett övergripande ansvar för tillsyn, vård, kunskapsuppbyggnad och
information delas mellan länsstyrelsen, kommunerna och länsmuseet. Länsstyrelsen är
den myndighet som tillser att kulturmiljölagen efterföljs och att känsliga kulturmiljöer
värnas och vårdas.
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Hembygdsrörelsen, med ett regionalt förbund och drygt 80 lokala föreningar spridda
över länet, är en viktig aktör i arbetet med att vårda, tillgängliggöra och informera om
kulturarvet och lokala kulturmiljöer.
Uppsala läns rikedom på kulturarv och mångfalden av skyddsvärda kulturmiljöer utgör
en resurs i besöksmålsutvecklingen med sikte på såväl de egna invånarna som
tillresande besökare från när och fjärran. Ett flertal kulturmiljöer, som till exempel
Gamla Uppsala, Vendelbygden, Vallonbruken, Linnéminnena och Uppsala domkyrka,
har internationell lyskraft. I Enköping finns även Enköpings museum, som är tillgängligt
för besökare som vill veta mer om lokalt kulturarv.”

Kulturplanen och uppdraget
Samverkansmodellen och regional kulturplan
Den så kallade Kultursamverkansmodellen såg dagens ljus 2011 och infördes successivt
under följande år. Syftet med reformen är att skapa ett ökat utrymme för regionala
variationer och prioriteringar. Tidigare avgjorde staten vilka regionala
kulturinstitutioner som var berättigade till statligt stöd. Den stora förändringen är att
regionen själv, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, beslutar hur det
statliga bidraget ska fördelas till den regionala kulturverksamheten.
Införandet av modellen förutsatte ett närmare samarbete mellan de myndigheter och
organisationer som bidrar med finansiering av den regionala kulturen. Därför inrättade
regeringen ett samverkansråd. I detta råd ingår Kulturrådet (ordförande),
Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna (genom länsstyrelsen i
Halland), Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet,
Riksarkivet och Svenska filminstitutet.
Kulturrådets styrelse beslutar om fördelning av statliga medel till den regionala
kulturverksamheten. Beslutet sker efter samråd med Samverkansrådet. Underlag för
statens bidragsgivning är de regionala kulturplanerna som arbetas fram av respektive
region.
Målet är att alla medborgare ska ges möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud
som präglas av förnyelse och kvalitet. Den kulturella infrastrukturen och regionala
mångfalden ska främjas och kulturskapare i hela landet ska kunna utveckla sitt
konstnärskap.
Liksom tidigare har staten det övergripande strategiska ansvaret för den nationella
kulturpolitiken.
Kulturplanens texter om bruken
I Region Uppsalas kulturplan 2018–2022 med titeln ”Kultur i en nyskapande
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kunskapsregion”, finns några texter som berör de norduppländska järnbruksmiljöerna
under rubriken ”Kulturplanering”, ett av planens tre utvecklingsområden:
”Uppsala läns rikedom på kulturarv och mångfalden av skyddsvärda kulturmiljöer utgör
en resurs i besöksmålsutvecklingen med sikte på såväl de egna invånarna som
tillresande besökare från när och fjärran. Ett flertal kulturmiljöer, som till exempel
Gamla Uppsala, Vendelbygden, Vallonbruken, Linnéminnena och Uppsala domkyrka,
har internationell lyskraft.”
En av tre prioriteringar under rubriken ”Kulturarv och kulturmiljöer” uppmärksammar
järnhanteringens fysiska spår med följande beskrivning:
”Uppmärksamma det unika kulturarv som vallonbruksepoken efterlämnat och
mångfalden av kulturmiljöer i form av gruvor, gruvsamhällen och järnbruk.”
En så kallad satsning i kulturplanen innebär att tydligt lyfta fram ett område inom den
regionala kulturverksamheten som bör utvecklas. Järnhanteringens historia och
Vallonbruken har klassats som satsning och beskrivs med en fyllig text:
”Järnmalmen, skogen och vattenkraften i norra Uppland gav förutsättningar för den
järnhantering som formade ett stort antal järnbruk. Varje bruk var ett samhälle med
välplanerad struktur för produktion, representation, bostäder och omsorg. Värvningen
av valloner på 1600-talet, tillförde smideskunskap som bidrog till näringens
blomstrande utveckling. Epoken som varade under tre sekler, gick i graven i början på
1900-talet när det svenska järnet inte längre efterfrågades. Idag är de välbevarade, och
i flera fall intakta bruksmiljöerna ett stycke svenskt kulturarv och tillika omistliga
kulturmiljöer. Det saknas idag en strategi för att ta vara på de olika uppländska
vallonbrukens potential. En sådan ska tas fram i samverkan under perioden.”
Uppdrag/direktiv
Uppdraget att ta fram en strategi enligt ovan utförs internt inom förvaltningen Kultur
och bildning och har preciserats enligt följande:
Strategin ska omfatta:
▪ En kartläggning av genomförda insatser för bruken under de gångna 25 åren.
▪ En nulägesbeskrivning, särskilt vad gäller ägandeförhållanden vid bruksmiljöerna.
▪ Klargörande av roller i förhållande till bruken och mot bakgrund av dagens
ägandeförhållanden.
▪ Förslag på flera övergripande vägval för Region Uppsalas del vad gäller regionens roll
och uppgift.
▪ Kultur och bildning ska samverka med Regionkontoret i framtagandet av alternativa
förslag som presenteras i strategin. Samverkan sker i arbetet med utvecklingsstrategen
Karin Södergren med ansvar för turism- och besöksnäring vid Regionkontoret.
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Några begrepp och definitioner i sammanhanget
Kulturarv
Begreppet kulturarv avser alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig
påverkan – till exempel spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, system,
strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper osv.
Oavsett om det skrivs i obestämd eller bestämd form – kulturarv eller kulturarvet –
innefattar det en mångfald av kulturarv. Ibland kan begreppet preciseras för att belysa
särskilda delar av samhällsutvecklingen, till exempel det biologiska kulturarvet, det
industriella kulturarvet eller modernismens kulturarv (Riksantikvarieämbetet).
Kulturmiljö
Med termen kulturmiljö avses hela den miljö som påverkats av människor över tid och
som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter.
En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller
lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra
sig om intensivt utnyttjade stads- eller industriområden såväl som extensivt påverkade
skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll
utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till en
plats eller ett område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.
De nationella målen för kulturmiljöarbetet, som citerats ovan under rubriken
Kulturarvspolitik i ett regionalt sammanhang, antogs av Riksdagen 2012.
Kulturmiljövårdens skyddsföreskrifter
I folkmun används ofta begreppet K-märkning om det skydd vissa byggnader eller
miljöer åtnjuter på grund av ett högt kulturvärde. Begreppet är i själva verket en
förenkling av ett antal olika klassificeringar som beslutats på olika nivåer i syfte att
värna och skydda objekt och kulturmiljöer från förändring och förstörelse.
Byggnadsminne är en beteckning som avser en kulturhistoriskt värdefull byggnad och
skyddas genom beslut av länsstyrelsen eller regeringen. I samband med
byggnadsminnesförklaringen fastställs särskilda skyddsföreskrifter. En
byggnadsminnesförklaring kan ge ägaren rätt till statligt stöd för vård och underhåll av
objektet.
Enskilda byggnadsminnen regleras i Kulturmiljölagens tredje kapitel och statliga
byggnadsminnen i Förordningen om statliga byggnadsminnen.
Kyrkligt kulturminne avser kyrkobyggnader uppförda före utgången av 1939 liksom
kyrkotomter tillkomna före detta år. Inga förändringar får ske i dessa miljöer utan
tillstånd av länsstyrelsen. Även kyrkobyggnad som kommit till efter 1939 kan bli
kyrkligt kulturminne genom beslut av Riksantikvarieämbetet.
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Q-märkning är termen för en bestämmelse i en kommunal detaljplan och ger skydd åt
byggnad eller bebyggelsemiljö inom detaljplanens område. Skyddsbestämmelser för
kulturellt värdefulla byggnader och miljöer på kommunal nivå regleras i Plan- och
bygglagen. Vad skyddet verkligen innebär markeras med versalt Q alternativt gement
q.
Andra beteckningar är gement k för varsamhetsbestämmelser och gement f för
hänsynsbestämmelser.
Kulturreservat är ett mark- eller vattenområde som skyddas efter beslut av
länsstyrelsen eller en kommun i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap.
Ett riksintresse för kulturmiljövården är ett område av nationellt intresse, och regleras i
Miljöbalkens tredje kapitels sjätte paragraf. Riksintressen beslutas i dialog mellan stat
och kommun och redovisas i översiktsplanen. Riksintressen bevakas av länsstyrelsen
och får inte skadas påtagligt av till exempel nya byggprojekt.
Utöver riksintressen för kulturmiljövård klassificeras kulturhistoriskt intressanta miljöer
i lägre klasser, regionalt intresse för kulturmiljövård och lokalt intresse för
kulturmiljövård.
Det finns också skydd som inte har karaktären av ”märkning”. Det gäller
varsamhetskravet, förvanskningsförbudet och underhållskravet.
I bilaga redovisas samtliga byggnadsminnen i det norduppländska gruv- och
bruksområdet.
Vallonbruk
Användningen av begreppet vallonbruk är känd sedan åtminstone ett par sekler
tillbaka. Betydelsen enligt Svenska akademiens ordbok lyder: ”Där valloner
(rekryterade till Sverige för sitt yrkeskunnande) och deras ättlingar levde och arbetade
med järnhantering.” Termen användes 1823 i Kongl. Stadgar, Förordningar, Privilegier
och Resolutioner ang. justitien och hushållningen vid bergverken och bruken.
En annan, mer strikt definition som brukar anföras är att termen vallonbruk endast
avser bruk där vallonsmide bedrevs, det vill säga smide på två härdar, smältarhärd och
räckarhärd, av smeder med specialkompetens benämnda smältare respektive räckare.
I boken Vallonerna (1958) använder Karl Kilbom begreppet och det gjorde även
etnologen och museimannen Olov Isakssons i boken Vallonbruk i Uppland (1995) som
fick stort genomslag och bidrog till termens förankring. Intresseföreningen Vallonbruk i
Uppland antog namnet vid tillblivelsen 1997 vilket ytterliga gav begreppet innebörd
och synlighet, inte minst genom Vägverkets skyltprogram i området.
Men frågan är om begreppet vallonbruk fungerar idag när området i sin helhet och de
enskilda objekten ska synliggöras och marknadsföras. Gång på gång har det
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framkommit att många tycker termen vallon är otydlig och svår att förstå. Det är också
problematiskt att begreppet är exkluderande – det är många kulturmiljöer i området
som varken är bruk eller har koppling till vallonerna. Det gäller intressanta objekt som
till exempel gruvor, dammanläggningar, transportvägar och magasin.
Besökscentrum
En vedertagen översättning av engelskans visitor centre, en fysisk plats för introduktion
och övergripande information om platsen eller besöksmålet som varit mycket
framgångsrik i engelska natur- och kulturmiljöer av skiftande slag. Även i Sverige har
den engelska termen använts och några exempel är Gammelstads kyrkstad och
Skogskyrkogården i Stockholm.
Ett besökscentrum kan vara mycket enkelt med skärmar med kartor, bild och text ute i
det fria men avser också byggnader med mer utvecklade utställningar, IT-baserade
inslag och tillgång till fördjupningsmaterial – allt för att ge besökaren en rikare och mer
inspirerande upplevelse. Ett färskt och likartat exempel är världsarvet Hälsingegårdar
som har satsat på fyra besökscentrum spridda i landskapet. På varje besökscentrum
finns en allmän utställning om världsarvet, surfstationer och tryckt material om gårdar
som kan besökas.
Förmedling
I flera sammanhang, inte minst inom museernas verksamhetsfält, används ofta
begreppet förmedling i betydelsen att överföra kunskap. Denna process kan ske på
många olika sätt, till exempel i form av traditionell katederundervisning, i tryckt form,
det vill säga via böcker och skrifter, i digital form – vilket även omfattar interaktiva
system och spel, utställningar, guidade turer i miljöer eller utställningar,
dramatiseringar och rollspel. Givetvis kan dessa olika förmedlingsmetoder kombineras
och anpassas till en speciell målgrupp.
Interpretation
En metod och ett förhållningssätt som stödjer målen för kulturmiljöarbetet. Platsens
kulturhistoriska värden ska bli utgångspunkt för utveckling och människors
meningsskapande – själva attraktiviteten (RAÄ). Sven G. Hulman, Upplandsstiftelsen,
lanserade metoden 1985 med utgångspunkt från avhandlingen Tolkning – en sovande
jätte. Vidgad information om natur- och kulturlandskapet i Uppsala län.

De fysiska kulturarven från järnhanteringens tid
Spår av medeltida järnhantering
De tidigaste spåren av järnhantering i Uppland kan jämföras med den småskaliga
verksamhet som bedrevs under lång tid i Västmanlands, Dalarnas och Värmlands
bergslag. Det uppländska bergsbruket under medeltiden torde dock ha nyttjat
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bergmalm till skillnad från den myr-och sjömalm som dominerade bergsbruket i
Västmanland och Dalarna. Det var ”bergsmän”, det vill säga bönder, som kombinerade
jordbruket med småskalig järnframställning vid sina bondehammare eller hyttor. I
detta tidiga skede utvanns järnet ur malmen i blästerugnar som eldades med ved.
Rester av medeltida blästerugnar har påträffats på flera håll i det norduppländska
området.
Dannemora och andra gruvor
Den storskaliga järnhanteringen i norduppland hade under många århundraden sin
grund i järnmalmsförekomsten i Dannemoraberget. Järnmalmsbrytningen är belagd
sedan åtminstone 1500-talets mitt och har sedan pågått in i vår tid. Fyndigheten utgör
ett flera kilometer långt och några hundra meter brett så kallat streck i nord-sydlig
riktning.
Gruvsamhället Dannemora vittnar idag om verksamheten under olika tider. Det gäller
gruvlandskapet, dagbrotten, inte minst Storrymningen, gruvlavarna, diverse byggnader
relaterade till verksamheten och bostäder som vittnar om den hierarkiska ordningen.
Ett stycke från Dannemora samhälle ligger den lilla gruvarbetarbyn Söderskogen.
Järnmalm har även brutits under längre eller kortare perioder på flera andra platser i
Uppland. En mängd gruvhål norr och nordöst om Uppsala bär vittnesbörd om denna
verksamhet. I anslutning till gruvdriften växte mindre samhällen upp, till exempel
Vigelsbo och Ramhäll.
Järnbruksmiljöer
Den uppländska järnhanteringens storhetstid inleddes redan på 1600-talet. Staten
spelade en avgörande roll och produktionen inriktades konsekvent på stångjärn.
Verksamheten gynnades av rådande högkonjunktur som hade sin grund i den stora
efterfrågan på järn till vapenindustrin i Europa. Bondebruken som omorganiserats till
så kallade kronobruk i kronans ägo kom successivt att ombildas till företag i enskild
ägo. Skickliga företagsledare och tekniker drev verksamheten med stor framgång –
välbekanta vallonska namn i sammanhanget är de Besche och De Geer. Den avgörande
framgångsfaktorn, smideskunskapen, tillgodosågs genom rekrytering av arbetskraft
från Nederländerna.
Detta är en kortfattad bakgrund till den stora bruksexpansionen. I norra och nordöstra
Uppland anlades masugnar och hammare runt om i skogsbygden och kring dessa växte
små samhällen upp i rask takt. Gemensamt för bruksmiljöerna var den enhetliga
strukturen: I anslutning till kraftalstrande vattendrag och dammar låg
verkstadsbyggnader och kolhus. Vattendragen markerade samtidigt en gräns mellan
bruksägarens representativa herrgårdsanläggning och brukskontoret samt de
anställdas bostäder. Under 1700-talet fick flertalet av bruken de strikta planer med
prydligt ordnade hus längs raka bruksgator som vi idag förknippar med brukssamhället.
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Utmärkande för de uppländska bruksmiljöerna var ägarnas höga ambitionsnivå
beträffande arkitektur, kulturella och konstnärliga uttryck.
Kyrkor
Kyrkomiljöerna i det norduppländska bruksområdet har ofta direkt eller indirekt
koppling till människorna och verksamheten i det närbelägna brukssamhället. I vissa
fall ligger kyrkan mitt i bruksmiljön och är en komponent i brukets fysiska uppbyggnad,
till exempel Forsmark och Söderfors. I Österbybruk inrymmer den västra flygeln ett
brukskapell. I andra fall ligger församlingskyrkan ett stycke ifrån bruksmiljön.
Gemensamt för kyrkomiljöer relaterade till ett brukssamhälle är att såväl
kyrkorummets interiör som kyrkogården förmedlar kunskap och information om
människor, liv och arbete på bruket.
Enstaka kulturminnen
I det norduppländska bruksområdet finns enstaka minnen från järnbruksepoken som
för besökaren inte direkt knyter an till ett speciellt bruk. Många gånger är dessa
kulturminnen viktiga delar i den fullständiga berättelsen om järnhanteringens
blomstringstid. Ett tydligt exempel är den vackert belägna magasinsbyggnaden i
Ängskär, uppförd 1758. Detta var upplagsplats för stångjärn tillverkat vid Lövstabruk, i
väntan på transport med båt till järnvågen i Stockholm. I magasinet förvarades även
spannmål, anskaffat utifrån för bruksbefolkningens behov. Samma funktion hade den
så kallade järnboden i Hargshamn. Ett annat exempel på ett kulturminne i utkanten är
Västlands gamla kyrkogård där en medeltida kyrka stått och där bruksägaren Welam
Werviers spektakulära gravhäll vittnar om epokens storslagenhet.
Kulturlandskapet
Gruv- och bruksmiljöerna är delar av ett sammanhängande kulturlandskap som utgjort
förutsättningen för och samtidigt präglats av järnhanteringen under seklernas lopp.
Det gäller skogen, vattendragen och dammarna. Så kallade kolbottnar vittnar om
platser där det en gång stått kolmilor, en verksamhet i brukens utkant som var en
förutsättning för de avgörande processerna i masugnar och smedjor. Byar och gårdar i
brukens omland har ofta varit involverade i verksamheten på olika sätt. Vägsystemet
och transportvägarna är viktiga komponenter i landskapet som åskådliggör hur frakter
av malm, kol, gösar och stångjärn gått i olika riktningar. Från 1800-talets andra hälft
har järnvägsnätet haft stor betydelse för järnbrukens transporter. Ett antal
brukssamhällen sammanbands med malmtäkterna i Dannemora via smalspåriga
järnvägar.
Museer och hembygdsgårdar
Livet i och omkring gruvorna och bruken skildras med hjälp av föremål och dokument i
ett antal museer och hembygdsgårdar i området. Några hembygdsföreningar har ett
specifikt bruks historia som verksamhetsområde, till exempel Lövsta bygderåd,
Ullforsgruppen och Söderfors hembygdsförening. Den sistnämnda verkar i Söderfors
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bruk och äger centrala byggnader som ankarsmedjan, änkehuset och en smedsbostad.
Dannemora hembygdsförening har en hembygdsgård strax intill Österbybruk samt en
föremålsutställning i gruvområdet. Samlingarna är i hög grad relaterade till
verksamheterna i gruvan och bruket. Forsmarks bruksmuseum, inrymt i det gamla
spannmålsmagasinet mitt i bruket tillkom på Ulla af Ugglas initiativ i samarbete med
Valö-Forsmarks hembygdsförening. I museet visas föremål som speglar såväl brukets
produktion som invånarnas levnadsvillkor. Skolstugan i Karlsholmsbruk är exempel på
en liten unik byggnad som iordningsställts till museum och vittnar om skolverksamhet
för barnen i bruket redan vid 1700-talets första hälft. Knutmassomuseet i Gimo är
inrymt i den vackra kvarnbyggnaden vid Bruksgatan med masker i jätteformat som
tillverkats under åren för det karnevalsliknande firandet i Gimo av Knut-dagen den 13
januari. Tobo Bruksmuseum är inrymt i Gamla Folkets Hus i Tobo, i brukets
omedelbara närhet. Den välgjorda permanenta utställningen är av stort intresse då
den belyser etableringen av en diversifierad och framgångsrik småtagarverksamhet i
spåren av järnbruksepokens dödsryckningar. Man kan likna Tobo vid ett ”Upplands
Gnosjö”. Många välkända produkter som tillverkades i Tobo visas i utställningen, till
exempel radioapparaten Nornan, Limex-skidan och Tobo-kärran.

De immateriella kulturarven
Kulturarvsbegreppet innefattar också en dimension som inte är av fysisk art. Dessa
kulturyttringar brukar numera benämnas immateriella kulturarv och har en given plats
i kulturarvspolitiken.
Även om det är vanskligt följer här ett försök att förenkla och räkna upp några
kategorier som utgör immateriella kulturarv: Språk, berättelser, sagor, sägner, visor,
folktro, övernaturliga väsen, namnskick, ortnamn, traditioner, seder och bruk, lekar,
dans, musik, sång, händernas kunskap – slöjd, hantverk och matkultur. Inom ramen för
den kulturella sfär som det norduppländska bruksområdet utgör går det att peka på
några tydliga exempel på immateriella kulturarv. Berättelser baserade på minnen från
den epok när verksamheten i gruvorna och på bruken var igång är ännu levande och
traderas alltjämt. Det hårda arbetet, brukssamhällets strikta hierarki och relationerna
mellan patron och underordnade är ämnen som ofta kommer igen. Vissa övernaturliga
väsen har direkt koppling till miljön, gruvfrun och skogsrået är ett par exempel. Ett
levande namnskick minner om vallonernas långa historia i bruken exempelvis Anjou,
Bonnevier, Dubois, Gille, Hübinette och Pousette. Vallonnamnen har med tiden
försvenskats och antagit en mängd olika former, namnet Gauffin hade exempelvis 48
varianter på 1950-talet. Festseder som haft särskilt stark ställning i bruksmiljön och
antagit lokala former är midsommarfirandet och det spektakulära knutmassofirandet
som utvecklats från enkel maskering och så kallad kringgång till stor karneval.
Folkmusiktraditionen är rik i området och många ”storspelmän” har lämnat avtryck i
form av låtar med anknytning till kulturmiljön. Nyckelharpan har under lång tid haft en
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särställning i norra Uppland och så är fallet alltjämt. Instrumentet har genomgått flera
utvecklingsfaser under drygt fem sekler, från primitiva ”gammelharpor”, via mer
utvecklade typer som kontrabasharpa och silverbasharpa till den kromatiska
nyckelharpan som lanserades av Eric Sahlström.
De immateriella kulturarven har alltid en inneboende kraft att förstärka och berika
upplevelsen av de fysiska. Till exempel kan berättelser om övernaturliga väsen i
skogen, skogsfrun eller skogsrået, tydliggöra kolarens utsatta situation när han ensam,
trött och utarbetad skulle vakta kolmilan som absolut inte fick fatta eld.

Projekt, utredningar och satsningar under tre decennier
Under flera decennier har initiativ tagits – lokalt, regionalt och centralt – i syfte att
finna former för att göra järnhanteringsepokens kulturmiljöer relevanta, levande och
attraktiva för länsinvånarna och tillresande besökare från när och fjärran. Många
former har prövats: större och mindre utredningar och tillfälliga projekt som utgått
från förutsättningarna och resulterat i förslag på åtgärder, seminarier, workshops och
visionsarbete. Finansieringen av projekten har i huvudsak baserats på anslag och
bidrag i olika former.
Projekt och utredningar i urval
1990 Vallonbruksprojektet Berikande bruk genomfördes på initiativ av länsstyrelsen,
landstinget, kommunerna, Upplandsmuseet och Upplandsstiftelsen. Inom ramen för
en omfattande seminarieserie med inbjudna föreläsare och ett antal studieresor,
utvecklades konkreta förslag på profilområden för de olika besöksmålen i syfte att
förstärka attraktionskraften och skapa en helhet av besöksmålen.
1993 Utvecklingsplan för besöksnäringen i Vallonbruksområdet genomfördes av
Uppsala Turist & Kongress på uppdrag av Länsstyrelsen som finansierade arbetet.
1993 På initiativ av Riksantikvarieämbetet och riksantikvarie Margareta Biörnstad, med
bidrag från länsarbetsnämnden, bekostades totalrenovering av Ånghammaren.
Samtidigt beställde och finansierade RAÄ utredningen nedan.
1993 Utredningen Ånghammaren, informationscentrum för uppländsk järnhantering –
länsmuseifilial i Österbybruk utfördes av Upplandsmuseet/Håkan Liby. I samband med
en välbesökt presskonferens presenterades utredningens förslag i Ånghammaren
våren 1993.
1993 Söderfors hembygdsförening i samarbete med Upplandsmuseet öppnade ett litet
besökscentrum inrymt i Ankarsmedjan, Söderfors bruk, med utställning och det
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specialproducerade bildspelet Järnarvet. Utformningen utgick från grundidén i
utredningen Ånghammaren.
1994 Förprojektering av Ånghammaren med utgångspunkt från utredningen ovan.
Uppdraget som gick till Wikforss visualisering AB, finansierades med statligt bidrag.
1995 Projekt initierat och finansierat av Länsstyrelsen med målsättning att hitta former
för att förvalta den uppländska järnhanteringens kulturarv, hålla bruksmiljöerna vid liv
samt tillgängliggöra och marknadsföra området för besökare.
1997 Projektet ovan ombildas till Föreningen Vallonbruk i Uppland.
Medlemsunderlaget var i ett inledande skede mycket stort och omfattade företagen i
området, fem kommuner, Uppsala läns landsting och Stockholms läns landsting,
Länsstyrelserna i Uppsala och Stockholm, föreningar och enskilda. Verksamhetsledare
Ann-Charlotte Ljungholm tillsattes. Föreningens kansli inrymdes i Gruvkontoret,
Dannemora.
1999 Vallonbruk i Uppland var en av deltagarna i EU-projektet Host Incoming Tourists,
inom programmet Leonardo, tillsammans med Italien och Tyskland. Syftet var att
utbilda personer på orten till goda värdar/ciceroner som ett led i
besöksmålsutvecklingen.
2008 Vallonbruken framåt – nulägesanalys och visionsarbete under ledning av
konsulterna Leif Wictorén och Mats Jansson. Beställare var Föreningen Vallonbruk i
Uppland med stöd av Länsstyrelsen.
2010 Projekt Besökscentrum i spruthuset, Österbybruk. Efter en förstudie
sammanställdes en slutrapport med konkreta förslag. Vallonbruk i Uppland/vd Åsa
Hofring, ledde arbetet med ekonomiskt bidrag från Leader Upplandsbygd.
2017 Visionsarbete i Lövstabruk och framtagande av Utvecklingsplan Lövstabruk på
initiativ av Stiftelsen Leufsta med ekonomiskt bidrag från bl.a. Tierps kommun och
Länsstyrelsen.
2018 Artikelserie i Upsala Nya Tidning med titeln Brukens framtid av journalisten Niklas
Skeri. Ett antal granskande artiklar om dagens situation för de uppländska
bruksmiljöerna väckte stor uppmärksamhet och gav nytt liv åt debatten.

Den heterogena ägarbilden
Gruv- och bruksmiljöernas ägare, deras förutsättningar, ambitioner och målbilder
uppvisar stora olikheter. Spännvidden mellan bruksägare med stort kapital och

18 (39)

långsiktiga mål och ägare som saknar ekonomiska resurser och dagligen kämpar för sin
överlevnad, är påfallande stor. Ägarnas ekonomiska ställning och förmåga att planera
strategiskt med långa tidsperspektiv är självfallet direkt kopplad till vård- och
underhållsfrågor vilket i sin tur är avgörande för kulturmiljöernas attraktionskraft.
Tre exempel på ägare av bruksmiljöer förtydligar bilden: Forsmarks bruk ägs av
Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag med statliga Vattenfall AB som huvudägare.
Bruksmiljön i sin helhet är föredömligt välskött och de enskilda byggnaderna
underhålls minutiöst enligt en långsiktig plan. Kraftgruppens huvudsakliga syfte med
att äga Forsmarks bruk är att erbjuda kunder och andra gäster en attraktiv och unik
miljö i samband med representation. Även om allmänheten kan besöka bruksmiljön är
tillgängligheten något begränsad och visningsverksamheten har låg prioritet.
Österbybruk med den unika vallonsmedjan ägs av Stiftelsen Österby Herrgård.
Stiftelsen saknar det kapital som krävs för kontinuerligt underhåll av det stora
byggnadsbeståndet. För att kunna finansiera större byggnadsvårdsprojekt har ägaren
tvingats sälja vissa byggnader i bruksmiljön. Möjligheten att ha anställd personal för att
driva publik verksamhet och svara för förvaltningen av byggnaderna har, beroende på
den ekonomiska situationen, varierat under åren. Stiftelsen Leufsta driver
verksamheten i Lövstabruk och finansierar en heltidstjänst som verksamhetsledare.
Brukets omfattande byggnadsbestånd ägs och vårdas av Statens Fastighetsverk vilket
bidrar till att stiftelsen helhjärtat kan satsa på utvecklingen av bruket som besöksmål.
Den heterogena ägarbilden och ägarnas olikartade förutsättningar som skisserats ovan
är givetvis ett av grundproblemen i de frågor som rör samverkan, samarbete och
strävan att nå gemensamma, långsiktiga mål.
För heltäckande information om ägarbilden, se bilaga!

Aktörerna
Det skulle vara vanskligt att sammanställa en komplett lista på alla aktörer som är
verksamma och interagerar i gruv- och bruksområdet i syfte att bevara, vårda och
dokumentera kulturarvet samt att locka och ta emot besökare i vid mening. Det
handlar om enskilda individer men också informella arbetsgrupper, föreningar,
stiftelser, företag och kommuner. Avsikten med detta avsnitt är att visa på mångfalden
av aktörer och ge ett antal konkreta exempel.
Den ideella sektorn, som jag nedan beskriver som ”skör”, omfattar, enskilda personer,
så kallade eldsjälar och föreningar med varierande ändamål och verksamhetsinriktning. Många hembygdsföreningar är verksamma i bruksmiljöer, till exempel
Dannemora hembygdsförening, Gimo hembygdsförening, Strömsbergs bruksgille,
Söderfors hembygdsförening, Ullforsgruppen, Västlands hembygdsförening, Ramhälls
bygdegård- och hembygdsförening. Några föreningar med annan inriktning är
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Vänföreningen Österbybruks herrgård, Knutmassoföreningen i Gimo, Föreningen
Leufsta & Cahmanorgelns vänner, Föreningen Hantverkets Hus i Lövstabruk,
Föreningen Orangeriträdgården i Österbybruk, Föreningen Tobo bruksmuseum och
Föreningen Österby herrgårdsspel.
Tre stiftelser är ägare av hela, eller delar av bruksmiljöer, samt bedriver verksamhet
med inriktning mot besöksmålsutveckling: Stiftelsen Leufsta, Stiftelsen Österby
Herrgård samt Stiftelsen Strömsbergs Industriminnen.
Bland aktörerna finns även företag och aktiebolag av varierande storlek. Störst är
Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag, Några exempel på andra företag/bolag i området är
Dannemora Gruvor, Gimo Herrgård AB, Wärdshuset Gammel Tammen, Forsmarks
Wärdshus, Boka Uppland AB, Visit Roslagen AB, Strömsbergs Café, Sadelmakarlängan
och Skrömt Kulturguider.
Ett antal aktörer på övergripande nivå har på olika sätt relationer till verksamheten i
det norduppländska gruv- och bruksområdet, av dessa kan nämnas:
Staten/Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen, Region Uppsala,
Svenska kyrkan, berörda kommuner, Upplandsmuseet.

Dagens verksamhet
Även om en formaliserad plattform för samarbete saknas idag, finns det ändå ett
fungerande informellt samarbete. Detta upprätthålls tack vare ett nätverk som består
av föreningar och enskilda personer med kunskap, ambitioner och stark tro på det
norduppländska kulturområdets framtid. Nyckelroller i detta samarbete har givetvis de
personer som är anställda av Stiftelsen Leufsta respektive Stiftelsen Österbybruks
Herrgård.
Ett synligt resultat av nätverkets kraft är den årliga produktionen av broschyren
Vallonbruken med omland producerad av företaget Boka Uppland. Den gedigna
broschyren marknadsför upplevelser, evenemang, paket, mat och logi samt basal
turistinformation. Annonsintäkter och smärre bidrag, bl.a. från Region Uppsala, ligger
till grund för finansieringen. Broschyren 2019, som delas ut gratis med stor spridning,
omfattar 35 sidor och trycktes i 20 000 ex.
En annan gemensam satsning är Vallonbruksveckan i augusti som är en kvarleva från
den tid då föreningen Vallonbruk i Uppland tillsammans med alla lokala aktörer
planerade, marknadsförde och genomförde en fullspäckad evenemangsvecka.
Den sköra ideella sektorn
Bortsett från några få gruv- och bruksmiljöer som drivs målmedvetet med anställd
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personal, sköts merparten av det publika utbudet idag på ideell basis. Det gäller vård,
skötsel och tillsyn av de kulturhistoriska miljöerna, värdskap, visningar och guidade
turer samt programverksamhet av allehanda slag. I stor utsträckning är det
hembygdsföreningarna i området och deras medlemmar som ansvarar för ett utbud
som besökarna ofta är fullt nöjda med. Problemet är att denna viktiga del av
civilsamhällets bidrag till en levande kulturverksamhet i området är mycket skör.
Orsaken är den höga medelåldern i leden av eldsjälar och den klena återväxten.
En annan konsekvens som sammanhänger med uttunningen av ideellt arbetande
personer med hemvist i hembygdsrörelsen, är den begynnande kunskapsutarmningen.
Lokalhistorisk kunskap, som många gånger bottnar i livserfarenheter som traderats
inom en släkt eller en familj, riskerar att gå förlorad.
I bedömningen av en fungerande verksamhet i framtiden bör dessa aspekter beaktas
och vägas in i strategier och handlingsplaner.
Tillgänglighet
Samhället ställer idag höga krav på tillgänglighet till offentliga lokaler och besöksmål.
Tillgänglighetsbegreppet är omfattande och inkluderar fysisk tillgänglighet för personer
med funktionsvariationer men även tillgänglighet i bemärkelsen att kunna förstå
abstrakta sammanhang. Information på flera språk är en annan aspekt på tillgänglighet
för besökare som inte behärskar svenska språket.
I varierande grad är tillgänglighetskraven tillgodosedda i gruv- och järnbruksområdet.
Ingen kartläggning har gjorts som möjliggör en helhetsbedömning.
Barn och unga
Ett av de nationella kulturpolitiska målen fastslår att barn och ungas rätt till kultur
särskilt ska uppmärksammas. I vilken mån är då järnhanteringens kulturarv tillgängligt
och begripligt för barn och unga? En lovvärd satsning är ”Kulturarvstrappan” i Tierps
kommuns som innebär att samtliga elever, i varje årskurs under nio år, besöker en
kulturmiljö i kommunen, bland annat tre järnbruk. Ett annat exempel är ”Barnens
bruk” i Lövstabruk som är en lekanläggning inrymd i den gamla kvarnen i bruksmiljön.
Här finns en masugn i klätterformat, smedja, smedsbostad och gruvgångar. Lövstabruk
erbjuder också ett ”barnpaket” som vänder sig till skolklasser och förskolor.

Organisationsmodeller med liknande verksamhet
Järnriket Gästrikland är ett samlingsnamn för ett antal besöksmål i Gästrikland, de
flesta med tematiskt anknutna till gruvdrift och järnframställning. Vid Länsmuseet
Gävleborg utreddes 1985–1987 behovet av en gemensam lansering av dessa
besöksmål, bland annat platser för förhistorisk järnframställning, gruvor, kalkbrott,
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bergsmansgårdar, bruksmiljöer, arbets- och teknikhistoriska anläggningar, herrgårdar,
arbetarbostäder och transporter. Arbetet hade inspirerats av en utredning om
Ekomuseum Bergslagen, och även av samarbete kring besöksmålsutveckling i de
norduppländska vallonbruken.
Järnriket omfattar ett 40-tal platser, de flesta bruksmiljöer, men numera med några
tillägg som anlagda trädgårdar, konstnärshem och ett tryckeri. I grunden är Järnriket
Gästrikland en form av ekomuseum med besöksmålen spridda över en stor yta. Några
av Järnrikets centrala punkter är Axmar bruk, Forsbacka bruk, Mackmyra bruk,
Stollgången och Storbergets gruvor, Wij valsverk och Jädraås – Tallås järnväg.
Länsmuseet Gävleborg är knutpunkten i Järnrikets verksamhet och marknadsföring.
Ekomuseum Bergslagen är sedan 1986 ett nätverk bestående av nästan 70 besöksmål,
alla med den gemensamma nämnaren industrihistoria. Området är ca 20 mil långt och
sträcker sig från Grangärde Finnmark i Dalarna till Mälardalen/Västmanland.
Besöksmålen berättar idag om liv och arbete, teknik och bergsbruk i Bergslagen i
gångna tider. Det är själva grundtanken med begreppet EKO-museum. Ordet eko
härstammar från det grekiska ordet ”oikos” som betyder hushåll, eller helhet.
Ekomuseum Bergslagen omfattar miljöer av alla slag såsom världsarvet Engelsbergs
bruk och Strömsholms slott. Besökaren kan välja guidade visningar eller gå en
vandringsled i Finnmarken på egen hand. Här finns hyttplatser och besöksgruvor,
hembygdsgårdar och museer, bergsmansgårdar, smedjor och brukspatronernas
herrgårdar med mat och logi. I Ekomuseum Bergslagens stora nätverk ingår såväl
ideella föreningar som privata entreprenörer som både äger och driver många av
besöksmålen. År 1990 bildades en stiftelse i syfte att i samverkan belysa Bergslagens
historia och att utveckla ett nätverk av attraktiva besöksmål. Stiftarna är kommunerna
Ludvika och Smedjebacken i Dalarna, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar
och Hallstahammar i Västmanland samt länsmuseerna i Dalarna och Västmanland. En
verksamhetschef är anställd vid stiftelsens kansli.
AB Glasriket (Småland) är idag det så kallade Glasrikets officiella sälj- och
marknadsföringsbolag. Syftet är att marknadsföra och sälja hela besöksmålet Glasriket.
Bolaget ägs av de fyra kommunerna Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge. AB
Glasriket informerar om besöksmålet Glasriket både via Glasriket Magasin, en
turistbroschyr som utkommer en gång per år samt via webben. Bolaget riktar sig både
till privata besökare och gruppresearrangörer. Verksamheten inkluderar bokning och
försäljning direkt via webben samt skräddarsydda lösningar för både större och mindre
grupper. AB Glasriket riktar sig, förutom till den svenska, även mot den danska och
tyska marknaden.

Strategiska dokument
Det finns ett antal strategiska dokument på olika nivåer att förhålla sig till när en
regional strategi för den uppländska järnhanteringens kulturarv ska formuleras för att
mynna ut i förslag till vägval. En utgångspunkt i sammanhanget är givetvis de
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nationella kulturpolitiska målen. Att främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas är grundläggande i sammanhanget liksom satsen att främja
allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor. Ett annat måldokument av stor betydelse är de nationella målen för
kulturmiljöarbetet som citerats tidigare under rubriken Kulturarvspolitik.
Två dokument på nationell nivå rör besöksnäringen. Centralt är betänkandet ”Ett land
att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” (SOU
2017:95). Besöksnäringens målgruppsguide ”Vem ska vi prata med?” utgiven av Visit
Sweden, definierar fyra målgrupper: Den globala resenären, Nyfikna upptäckare,
Aktiva naturälskare och Vardagssmitande livsnjutare. Vilken/vilka grupper söker sig till
nordupplands gruvor och bruk?
På den regionala nivån finns tre relevanta mål- och styrdokument. Den regionala
utvecklingsstrategin ”Uppländsk drivkraft 3.0” har långa perspektiv och tar sikte på
2030. I avsnittet En attraktiv region, under rubriken En region rik på upplevelser finns
följande formulering: I Uppsala län finns ett närmast unikt kulturarv. Regionens natur
och kulturmiljöer och unika tillgångar är viktiga lokala byggstenar i den regionala
helheten, som rätt utvecklade kan ge fler besökare, ökad turism och lägga grund för
småskaligt näringsliv.
”Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län till år 2020” är ett viktigt dokument
när beslut ska fattats om vägval gällande järnhanteringens kulturarv och besöksmål. I
avsnittet Destinationsutveckling framhålls att länets unika tillgångar av kulturarv,
natur- och kulturmiljöer är viktiga byggstenar i den regionala helheten, som rätt
utvecklade kan ge fler besökare, ökad turism och lägga grund för småskalig
besöksnäring.
Det styrdokument som mest ingående av alla beskriver länets kulturarv,
järnhanteringens kulturhistoria och miljöer och den resurs dessa utgör, är givetvis den
regionala kulturplanen 2019-2022 ”Kultur i en nyskapande kunskapsregion”. Relevanta
avsnitt ur planen har citerats i början av detta dokument.

Identifierade problem
Bristande samsyn – samordning – samverkan – samarbete
Efter likvideringen av föreningen Vallonbruk i Uppland 2016 har det inte funnits något
fungerande forum för samråd och samordning av verksamheten i området eller
samverkan mellan parter och aktörer. Det finns flera troliga förklaringar till denna
situation, till exempel olikartade förutsättningar och målbilder, konkurrens, den så
kallade bruksandan samt den heterogena ägarstrukturen.
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Den heterogena ägarstrukturen
Gruv- och bruksmiljöernas ägare, deras förutsättningar, syften och ambitioner,
uppvisar stora olikheter. Avståndet är mycket stort mellan kapitalstarka bruksägare
och ägare som saknar ekonomiska resurser och därför kämpar för överlevnaden.
Varumärket – för anonymt och snävt
Varumärket Vallonbruken är problematiskt då det inte inkluderar alla typer av
kulturmiljöer i området och definitivt inte omlandet och naturförutsättningarna.
Begreppet vallon kan också upplevas som svårt och otydligt vilket framgått av
utredarens samtal med personer som bor och verkar i området.
Bristsituation Äta & Bo
Attraktiva besöksmål kräver tillfredsställande utbud av service inom olika områden. Att
äta och logera är basala behov av service när det gäller besöksmålsutveckling. Logi på
olika nivåer är en förutsättning för att besökare och turister ska stanna en längre tid. I
detta avseende är situationen under all kritik i det norduppländska gruv- och
bruksområdet.
Den frånvarande berättelsen
Otaliga gånger under årens lopp har utredaren fått erfara att besökare i området, efter
att ha besökt ett antal kulturmiljöer, uttrycker att ”detta är bara begripligt och
intressant om man får hela berättelsen”. Och berättelsen handlar självfallet om
historien, krigen, järnmalmen och naturtillgångarna, etableringen av bruken och
bruksägarnas ambitioner, vallonsmidet, stångjärnet och människors liv och arbete i
och omkring brukssamhällena. Om hela berättelsen inte kommer besökare till del är
sammanhangen alltför gåtfulla. Den osynliga produktionen är ett problem i sig, se
nedan.
Den osynliga produktionen
Framgångsfaktorn för verksamheten vid järnbruken i norduppland var produktionen av
stångjärn, ett ”halvfabrikat” i form av långa, smala järnstänger som exporterades, till
exempel till Sheffield för förädling. Dagens besökare har svårt att förstå sambandet
mellan den idag osynliga stångjärnsproduktionen och de magnifika bruksmiljöerna. En
bidragande orsak är att byggnader relaterade till järnproduktionen ofta rivits medan
herrgårdsanläggningarna fått en allt mer framträdande roll.
Överskattning av temats attraktionskraft
I decennier har en bärande faktor i marknadsföringen av vallonbruken varit
järnmalmen och järnbrukens produktion av högkvalitativt stångjärn som under några
sekler efterfrågades i Europa. En utgångspunkt var att Sveriges industrialisering hade
sin början här i norduppland vilket varit avgörande för utvecklingen av välfärdsstaten.
Det finns skäl att anta att attraktionskraften i detta tema överskattats på bekostnad av
”mjuka” värden i natur- och kulturmiljöernas berättelser.
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Kunskapsutarmning
Människor med upplevda eller traderade erfarenheter och minnen och stor kunskap
om lokalhistorien, blir allt färre. Kvalificerade utbildningar för blivande guider, som i
slutänden leder till certifiering, tenderar att utebli efter det att Vallonbruk i Upplands
samordnande roll upphört. Lättillgänglig, överblickbar litteratur på vetenskaplig grund
är också en bristvara. Sammantaget är risken för kunskapsutarmning överhängande
och risken för romantisering och mytbildning bör beaktas.
Begynnande förfall
Många ägare av tomter och byggnader i gruv- och bruksområdet, har av ekonomiska
skäl svårt att ta ansvar för vård och underhåll av egendomarna. Så kallade
överloppsbyggnader, utan funktion i dagsläget, är särskilt utsatta. Uteblivet underhåll
leder på sikt till förfall vilket är direkt negativt för upplevelsen av de unika och en gång
så välskötta kulturmiljöerna.

Utvecklingspotential
Järnhanteringens rika och mångfasetterade kulturarv i norra Uppland har enastående
kvaliteter som aldrig fått den uppmärksamhet de förtjänar. Besöksnäringens
företrädare pekar ofta på att ”paketeringen” aldrig skötts professionellt enligt de krav
som ställs idag samt att bristerna i den nödvändiga basservicen är allt för stora. Det
gäller framför allt möjligheterna att äta och övernatta. Utredaren vill ändå än en gång
lyfta fram områdets enorma potential för utveckling och pekar nedan på fem
perspektiv.
Unicitet och autenticitet
Vissa komponenter i kulturmiljöerna är unika i bemärkelsen att de endast kan upplevas
i det uppländska gruv- och bruksområdet. Ett självklart exempel att nämna i
sammanhanget är den välbevarade vallonsmedjan i Österbybruk som förmedlar
kunskap om vad det berömda vallonsmidet egentligen innebar i praktiken.
Produktionen av vallonjärn kan ses som starten på den svenska industrialiseringen och
den välrenommerade stålindustrin.
Ett annat exempel, som förenar begreppen materiellt och immateriellt kulturarv, är
orgeln i kyrkan i Lövstabruk. Orgeln som stod färdig 1728 är byggd av Sveriges mest
framstående och produktive orgelbyggare under 1700-talet, Johan Niclas Cahman. Den
ovanligt stora orgeln är ett mästerverk ur musikalisk, teknisk, arkitektonisk och
konstnärlig synpunkt. Orgelverket är det enda av Cahmans hand som bevarats i
oförändrat skick till vår tid och erbjuder den unika möjligheten att uppleva barockens
musik och klangvärld i ett välbevarat kyrkorum från samma tid.
Autenticitet är en annan dimension som karaktäriserar järnhanteringens kulturmiljöer i
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norduppland. Att titta ned i dagbrottet Storrymningens hisnande djup, att promenera
längs en tät bruksgata kantat av små smedsstugor i långa rader eller att vandra i en
lummig engelsk park på smala stigar och besöka Eremitens hydda, är att möta
historien ”på riktigt”.
Mångfald
Mångfald är ett begrepp som idag används i många olika sammanhang med olika
syften. Här vill jag trycka på mångfalden av kulturmiljöer av olika slag inom ett
tämligen koncentrerat geografiskt område. Många olika produktionsled har avsatt
fysiska spår i form av naturpåverkan och synnerligen variationsrik bebyggelse. Det
handlar om gruvor, gruvarbetarbyar, dammar och parkanläggningar, stora och små
järnbrukssamhällen, industribyggnader och magnifika herrgårdsmiljöer.
Mycket intressant är också spåren av den sociala mångfalden i området. Dagens
besökare kan med lätthet se brukssamhällets fysiska uppbyggnad – direkt relaterad till
den hierarkiska ordningen från bruksägarens herrgård till smedsstugorna,
arbetarbostäderna och husen med lägenheter för änkor. I brukssamhällenas omland
finns byar, gårdar och torp med koppling till brukens produktion.
Självfallet speglar historien också med önskvärd tydlighet mångfald i betydelsen
människornas etniska och kulturella bakgrund. I gruv- och bruksområdet var denna
mångfald betydande och i första hand har vallonerna, som rekryterades på grund av
sin åtråvärda yrkesskicklighet, påverkat utvecklingen.
Den gemensamma nämnaren i mångfalden av intryck är människorna och deras plats i
berättelsen om järnet – från malmbrytning till färdigt stångjärn för utskeppning.
Holistiskt perspektiv på natur – kultur
Det är eftersträvansvärt att betrakta och uppleva de norduppländska natur- och
kulturmiljöerna relaterade till den månghundraåriga järnhanteringen, som en helhet.
Naturförutsättningarna, det vill säga malmen, skogen och vattendragen, låg en gång till
grund för verksamheternas etablering. De enskilda gruv- och bruksmiljöerna,
omkringliggande jordbruksbygd, transportvägarna och lastageplatserna vid kusten –
allt hänger ihop och utgör sammantaget ett betydelsefullt kapitel i Sveriges historia.
Bildning
Propositionen Kulturarvspolitik (2016/17: 116) lyfter fram kulturarvet som
bildningsväg. ”Kulturarvet kan användas för att utveckla kunskaper och förmågor som
berikar livet och gör det möjligt att förhålla sig till samtiden på nya sätt.” (Sid 63).
Kulturarvet i det norduppländska gruv- och bruksområdet kan definitivt ses som en
outtömlig resurs för bildningsverksamhet. Några exempel på teman för bildning och
kunskapsinhämtning är industrihistoria, socialhistoria, ekonomisk historia, konst- och
arkitekturhistoria. På individplanet finner vi teman av annat slag; berättelser om
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människor – kvinnor, män och barn, social skiktning, samhällsstruktur, arbete och
arbetsförhållanden, kulturmöten och integration.
Skönhet
De skönhetsintryck som det norduppländska bruksområdet erbjuder bör inte förringas.
Under sekler har konstnärer och diktare lockats hit för att inspireras och omsätta
intrycken i konst. Det gäller naturens skiftningar (odlingslandskap, skog, vattendrag,
våtmarker, kust), flora och fauna, dagbrotten i Dannemora, brukens välordnade och
harmoniska struktur. Här finns också arkitektoniska kvaliteter av största intresse. Ett
talande exempel är den magnifika herrgården med inredningar i Gimo som ritats av
den välrenommerade arkitekten Jean Eric Rehn (1717–1793).

Vägval
Enligt uppdragsdirektivet ska utredaren ge förslag på alternativa vägval inför Region
Uppsalas ställningstagande till hur den norduppländska järnhanteringens kulturarv ska
hanteras i framtiden, i syfte att stärka den regionala utvecklingen. Mina förslag till
vägval är av två typer: Åtgärder på organisations-, administrations- och attitydnivå
samt Konkreta åtgärder/projekt som kräver finansiering och ledning. Självfallet kan
alternativen kombineras på olika sätt för att önskvärda resultat och effekter ska nås.
Åtgärder på organisations-, administrations- och attitydnivå
1) Medvetenhet om vårt kulturarv
Initiera framtagande av långsiktig plan för att på region- och kommunnivå stärka
länsinvånarnas medvetenhet om regionalt och lokalt kulturarv. Beakta Tierps kommun
och ”Kulturarvstrappan” (obligatoriskt moment i årskurs 1 till 9 i kommunens skolor)
som ett gott exempel riktat till barn och unga.
2) Hållbar mötesplats
Ta initiativ till att en hållbar mötesplats skapas där alla aktörer möts regelbundet – en,
möjligen två gånger per år. Syftet bör vara att stärka samhörighet och samsyn och
ventilera gemensamma, aktuella frågor. Ansvariga arrangörer: Region Uppsala
och/eller Upplandsmuseet.
3) Värna den sköra ideella sektorn
Finna former för att stärka den mycket viktiga men synnerligen sköra ideella sektorn
(del av civilsamhället) som idag håller igång huvuddelen av verksamheten i och kring
bruken.
4) Kvalitetssäkring av berättelsen och verksamheten
Verka för att förutsättningar skapas för att kvalitets- och kunskapsnivån om järnets
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historia och alla dess miljöer i norduppland vidmakthålls samt finna former för att
kvalitetssäkra den information som meddelas (seminarier, guideutbildning med
certifiering etc).
5) Varumärket
Ta ställning till om det anonyma och snäva begreppet vallonbruk fungerar som det en
gång var tänkt eller om det bör omprövas vilket leder till att arbete med en modern
varumärkesplattform bör initieras, förankras och drivas.
Konkreta åtgärder/projekt som kräver finansiering och ledning
1) Digitalt besökscentrum
Två utredningar, 1993 och 2010, har syftat till att på idéplanet beskriva och utreda
förutsättningarna för ett besökscentrum i Österbybruk. Besökscentrum är en
översättning av ”visitor centre”, en form av introducerande informationsförmedling
som varit mycket framgångsrik, inte minst i England. Än idag har många berörda
personer stor tilltro till idén med ett fysiskt besökscentrum. Men erfarenheter av två
utredningar som inte lett till någon som helst konkretion måste dock tas på allvar.
Ingen part vill ta ansvar för och finansiera ett bemannat besökscentrum. Ett sätt att
hålla fast vid visionens goda tankar och höga ambitionsnivå men anpassa sig till
modern informationsteknik, är att tänka i termer av ett digitalt besökscentrum. En
sådan plattform skulle byggas upp, ajourhållas och kvalitetssäkras av ”samhället”, i
form av Region Uppsala och lämpliga partners, förslagsvis Upplandsmuseet,
länsstyrelsen och berörda kommuner.
2) Natur – kultur
Stärka symbiosen natur – kultur. Inleda ett nära samarbete med Upplandstiftelsen i
syfte att förstärka upplevelsen av de norduppländska natur- och kulturmiljöerna och
tydligare belysa naturtillgångarna som förutsättning för järnhanteringens etablering.
Ta del av Upplandsstiftelsens erfarenheter och framgångsrika arbete, t.ex. projekt
Smultronställen och Upplandsleden. Knyta an till befintliga paketlösningar och
vandringsleder samt den nya Vikingaleden.
3) Entreprenörsnätverk
Initiera en strukturerad satsning på befintliga aktörer, föreningar och småföretagare, i
ett entreprenörsnätverk knutet till det aktuella området. Projektet Fjärdhundraland i
sydvästra Uppland är ett gott exempel i länet som rönt mycket stor framgång och
uppmärksamhet. Satsningen kräver projektledare i ett inledande skede. Här finns goda
möjligheter att söka projektmedel.
4) Uppsala kulturhuvudstad
Uppsala europeisk kulturhuvudstad 2029 – en unik möjlighet till satsningar och
utveckling. Region Uppsala samplanerar med Uppsala kommun som uttryckt intresse
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för frågan då kulturhuvudstaden bör ha ett omland som lockar till utflykter och besök.
Ett framgångsrikt exempel är Umeå, kulturhuvudstad 2014, som inkluderade Sàpmi
och den samiska kulturen i Umeås närhet. Järnhanteringsepoken och dess miljöer i
norra Uppland är givetvis intressant i ett europeiskt sammanhang, om Uppsala utses
till kulturhuvudstad.
5) Hjälp till självhjälp
Koncentrerad satsning på ett bruk under en treårsperiod under mottot ”hjälp till
självhjälp”. Satsningen skulle omfatta ekonomiskt och personellt stöd. Åtgärden bör
utformas som ett pilotprojekt med möjlighet att mäta effekter. Ett naturligt val av
objekt är Lövstabruk med motiveringen att Region Uppsala är en av stiftarna och har
säte i styrelsen. En lämplig utgångspunkt för satsningen är Utvecklingsplan för
Lövstabruk (2017).

Samarbetsplattformar
Vem äger egentligen frågan om den uppländska järnhanteringens kulturarv, dess
utveckling och framtid? Alla eller ingen? Svaret är inte på något sätt givet. De olika
ägarna har givetvis ansvar för sin kulturmiljö/sitt objekt och länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet när det gäller byggnadsminnesförklarade miljöer och objekt.
Upplandsmuseet svarar för kunskapsbas och antikvarisk expertis, dessutom är den
uppländska järnhanteringen är ett av länsmuseets tre fokusområden.
Det är endast samsyn och samarbete i nya former som kan ändra på det stiltje som
råder efter upplösningen av föreningen Vallonbruk i Uppland. För nysatsning och
framtidstro krävs initiativ till att skapa nya plattformar för samarbete. Ett av de ovan
föreslagna vägvalen för Region Uppsala handlar om just detta: Hållbar mötesplats. Det
är angeläget att identifiera alla aktörer, så väl myndigheter och institutioner som
entreprenörer, företag och föreningsliv. Alla behövs om ett förändringsarbete ska vara
möjligt. Givetvis måste någon part ha huvudansvaret för att en sådan mötesplats ska
komma till stånd och upprätthållas.
Samarbetsplattformar kan också skapas på lokal nivå, till exempel kommunvis. Redan
idag finns strukturer för samordning och samarbete som kan förstärkas och
intensifieras.
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Bilagor
Nationella kulturpolitiska mål
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten
som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:


främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor,



främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,



främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,



främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,



särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Kulturmiljöer och objekt relaterade till järnhanteringen i Uppsala län
(Miljöer och objekt inom parantes ligger utanför nuvarande Uppsala län)

Bennebols bruk
Berkinge
Dannemora gruvor och gruvsamhälle
(Edsbro masugn)
Forsmarks bruk
Gimo bruk
Gryttjom, gruvarbetartorpet
(Gysinge bruk)
Hargs bruk
Hargshamn
Harnäs bruk
Hillebola bruk
Hyttön
Johannisfors
Karlholmsbruk
Länna bruk
Lövstabruk
Norrskedika gruvor
(Ortala bruk)

Uppsala kommun
Östhammars kommun
Östhammars kommun
Östhammars kommun
Östhammars kommun
Tierps kommun
Östhammars kommun
Östhammars kommun
Älvkarleby kommun
Tierps kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Tierps kommun
Östhammars kommun
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Ramhälls gruvor
Ransta, Överbo
(Rånäs bruk)
Skattmansö
(Skebo bruk)
Skutskär
Strömsbergs bruk
Söderfors bruk
Söderskogen
Tobo bruk
Ullfors bruk
Vattholma bruk
Vigelsbo
Vällnora bruk
Västlands bruk
Åkerby bruk
Älvkarleö bruk
Ängskär, magasinet
Österbybruk

Östhammars kommun
Östhammars kommun
Enköpings kommun
Älvkarleby kommun
Tierps kommun
Tierps kommun
Östhammars kommun
Tierps kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Östhammars kommun
Uppsala kommun
Tierps kommun
Tierps kommun
Älvkarleby kommun
Tierps kommun
Östhammars kommun

Byggnadsminnen i det norduppländska gruv- och bruksområdet
Dannemora gruvor
Gruvarbetartorpet Gryttjom, 4 byggnader, 1838–45
Gruvlaven, 1955
Nordschaktlaven, 1903
Norra maskin, 1888
Triewalds maskinhus (för ångmaskin) 1720-talet

Beslut 1999
Beslut 1998
Beslut 1998
Beslut 1998
Beslut 1998

Forsmarks bruk
Bruksmiljön i sin helhet, 1770-talet

Beslut 1975

Gimo bruk
Herrgårdsområdet, totalt 9 byggnader, 1760

Beslut 1995

Karlholms bruk
Lancashiresmedjan, 1730-talet

Beslut 1995

Lövsta bruk
Bruket i sin helhet, 141 byggnader, 1730

Beslut 1966

Söderfors bruk
Herrgårdsområdet inkl. ankarsmedjan 1690
Änkehuset

Beslut 1985
Beslut 1995
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Åkerby bruk
Klockstapeln, 1739

Beslut 1983

Österbybruk
Bruket i sin helhet, totalt 76 byggnader, 1730

Beslut 1996

Ägare av kulturmiljöer och objekt relaterade till järnhanteringen i
Uppsala län
Bennebols bruk
Berkinge
Dannemora gruvor
(Edsbro masugn)
Forsmarks bruk
Gimo bruk
(Gysinge bruk)
Hargs bruk
Hargshamn, järnboden
Harnäs bruk (herrgården)
Hillebola bruk
Johannisfors
Hyttön
Karlholmsbruk
Länna bruk
Lövstabruk
Norrskedika gruvor
Ransta, Överbo
Ramhälls gruvor
(Rånäs bruk)
Skattmansö
(Skebo bruk)
Skutskär
Strömsbergs bruk
Söderfors bruk

Söderskogen
Tobo bruk
Ullfors bruk
Vattholma bruk
Vigelsbo gruvor, Finnskogen
Vällnora bruk

Hargs Bruks AB/familjen Beck-Friis
Benny Djurstedt
AB Grundstenen, Per Berglund
Norrtälje kommun
Forsmarks kraftgrupp, Vattenfall
Günther Schneider AB
Sandvikens kommun/PRO
Hargs Bruks AB/familjen Beck-Friis
Hargs Bruks AB/familjen Beck-Friis
Gertrud och Hartwig Hermansson
Tierps kommun
?
?
Tierps kommun/Anders Högberg
Uppsala kommun?
Statens Fastighetsverk
privata fastighetsägare
Privata ägare, Ramhälls Samfällighetsför.
Rånäs Slott AB/Göran Wisell, Ulf Wisell
Herrgården privat/Smedjan kulturförening
?
Herrgården privat ägare/Strömsbergs gårds AB
Erasteel Kloster AB, Herrgården G. Schneider
AB, smedjan mm Söderfors hbf, privata
fastighetsägare
Privata fastighetsägare
Privata fastighetsägare
Privata ägare, Ullforsgruppen
Privata ägare
Privata ägare
Bergvik

34 (39)

Västlands bruk
Åkerby bruk
Älvkarleö bruk
Ängskär, magasinet
Österbybruk

Tierps kommun/privata ägare
Österlövsta hembygdsförening
Älvkarleö Herrgård AB
Upplandsstiftelsen
Stiftelsen Österbybruks Herrgård

Hembygdsföreningar verksamma inom gruv- och bruksområdet
Dannemora hembygdsförening, Östhammars kommun (Dannemora gruvor,
Österbybruk)
Samlingar som berör järnhanteringen. Visningsverksamhet i Dannemora och
Österbybruk. Smedsbostad i bruket. Programverksamhet. Publiceringsverksamhet.
Gimo hembygdsförening, Östhammars kommun (Gimo bruk)
Driver Knutmassomuseet. Samlingar. Visningar av bruket. Programverksamhet.
Lövsta bygderåd, Tierps kommun (Lövsta bruk)
Förvaltar bruksarkivet, äger och driver verksamhet i smedbostaden,
visningsverksamhet i bruket, programverksamhet.
Ramhälls bygdegårds- och hembygdsförening, Östhammars kommun (Ramhälls gruvor)
Driver verksamhet i bygdegården, tidigare Ramhälls skola. Guidade turer i
gruvområdet. Programverksamhet.
Strömsbergs bruksgille, Tierps kommun (Strömsbergs bruk)
Visningsverksamhet i bruket. Äger och förvaltar bagarstugan. Programverksamhet.
Söderfors hembygdsförening, Tierps kommun (Söderfors bruk)
Äger flera fastigheter i bruket: smedsbostad, Ankarsmedjan, Änkehuset. Förvaltar
samlingar. Visningar av bruket. Programverksamhet.
Ullforsgruppen, Tierps kommun (Ullfors bruk)
Äger en smedstuga. Visningsverksamhet i bruket. Programverksamhet.
Valö-Forsmarks hembygdsförening, Östhammars kommun (Forsmarks bruk)
En av parterna som bildade Ulla af Ugglas stiftelse (tillsammans med familjen af
Ugglas, Forsmarks Kraftgrupp och Upplandsmuseet). Stiftelsen skapade bruksmuseet.
Samlingar som berör verksamheten vid Forsmarks bruk. Programverksamhet.
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Västlands hembygdsförening, Tierps kommun (Västlands bruk, Karlholms bruk)
Äger herrgårdsbyggnaden tillhörande Västlands bruk och förvaltar skolmuseet i
Karlholms bruk. Förvaltar samlingar. Visningar av bruket. Programverksamhet.

Dagens verksamhet i området och aktörerna
Dannemora gruvor
Dannemora Koncern AB driver besöksverksamhet med visningar och guidade turer
som kan bokas via hemsida. Verksamhetsutveckling pågår i samarbete med
Östhammars kommun.
Forsmarks bruk
Forsmarks bruk ägs och förvaltas av Forsmarks Kraftgrupp/ Vattenfall som nyttjar
bruket för representation. Kraftgruppen bedriver även besöksverksamhet sommartid
med visningar av bruket och Bruksmuseet skapat av Ulla af Ugglas i det gamla
bruksmagasinet.
Det välrenommerade Forsmarks Wärdshus drivs av Susanne och Magnus Falk.
Gimo bruk
Gimo Hembygdsförening bedriver verksamhet i bruket, t.ex. berättarkvällar,
nationaldagsfirande, visningar av bruksmuseet i Gamla skolan och engagemang i olika
bevarandefrågor. Knutmassoföreningen ansvarar för Knutmassomuseet inrymt i
kvarnen mitt i bruket. I museet presenteras den egenartade knutmassotraditionen.
Gimo Herrgård är privatägd och driver omfattande konferens- och hotellverksamhet
med välrenommerat kök.
Karlholmsbruk
Idé- och utvecklingsgruppen i Karlholm, Kultur- och Guidegruppen samt Västlands
Hembygdsförening samverkar på olika sätt och svarar gör guidning i bruket. Alla
aktörer i bruket presenterar sig på gemensam hemsida.
Lövstabruk
Stiftelsen Leufsta, med styrelse tillsatt av stiftarna och anställd verksamhetsledare,
driver och marknadsför verksamheten i bruket. Stiftelsens publika verksamhet är i
första hand knuten till herrgården, Stora Magasinet och aktivitetshuset Barnens Bruk. I
bruket verkar även ett antal föreningar som bidrar till det omfattande utbudet av
evenemang, guidade turer och försäljning. En av aktörerna är hembygdsföreningen
Lövsta bygderåd som bl.a. svarar för smedsbostaden och arkivet.
Leufstabruks Wärdshus saknar för närvarande restauratör.
Strömsbergs bruk
Stiftelsen Strömsbergs bruks Industriminnen förvaltar den intakta bruksmiljön.
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Verksamheten har två inriktningar: järnindustrin och skogsindustrin. Flera föreningar
är verksamma i bruket och en samarbetskommitté samplanerar verksamheten som
består av guidade turer, utställningar och evenemang. Förutom den attraktiva
kulturmiljön kan besökarna ta del av tre museer: Älghorns- och skogsbruksmuseum,
Snickerimuseum och Nostalgimuseum. Caféverksamhet bedrivs på privat basis.
Söderfors bruk
Erasteel Kloster AB är verksamma i Söderfors. I bruksmiljön ör Söderfors
Hembygdsförening huvudaktör och ägare till Ankarsmedjan, Änkehuset, bagarstugan,
hembygdsgården och en smedsbostad. Hembygdsföreningen svarar för guidade
bruksvandringar och blandad publik verksamhet spridd över året.
Söderfors Herrgård driver konferens-, restaurang- och hotellverksamhet på privat
basis.
Ullfors bruk
Hembygdsföreningen Ullfors-gruppen svarar för byggnadsvården och verksamheten i
bruket. Föreningen arrangerar utställningar, programdagar och visningar av
bruksmiljön. Verksamheten har inriktats på att uppmärksamma kvinnorna i bruket
under historien.
Älvkarleö bruk
Älvkarleö Herrgård erbjuder fest- och konferensmöjligheter samt paketarrangemang
av olika slag.
Österbybruk
Stiftelsen Österbybruks Herrgård äger brukets byggnader och har en anställd
verksamhetsledare. Stiftelsen driver verksamhet i form av byggnadsvård, utställningar
och visningar av bruket och vallonsmedjan. Stiftelsen Österbybruks Herrgård, tidigare
Bruno Liljeforsstiftelsen, startade 1969 för att bland annat samla och visa den
uppländske konstnären Bruno Liljefors konst.
Flera föreningar är verksamma i bruket och bidrar med varierad verksamhet och årliga
evenemang såsom teater och spelmansstämma. Sadelmakarlängan är ett privat
hantverksföretag i bruket. Wärdshuset Gammel Tammen finns sedan långtid tillbaka i
herrgårdsmiljön och bedriver fest-, restaurang- och konferensverksamhet.

Utveckling av vägvalet Digitalt besökscentrum
Två utredningar, 1993 och 2010, har syftat till att på idéplanet beskriva och i utreda
förutsättningarna för ett besökscentrum i det norduppländska järnbruksområdet. Uppdraget
har även innefattat planering av innehåll och verksamhet på detaljnivå. Besökscentrum är en
direkt översättning av engelskans visitor centre, en form av introducerande
informationsförmedling som varit mycket framgångsrik, inte minst i England. Utgångspunkten
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är att en specifik kulturmiljö eller en komplex och oöverblickbar area fylld med spridda
kulturmiljöer och upplevelser behöver ett nav – en punkt från vilken man kan orientera sig. På
ett och samma ställe ska besökare få grundläggande information om sammanhangen men
också fördjupad kunskap på vetenskaplig grund samt framför allt inspiration och vägledning.
Den kunskap som förmedlas ska vara av hög kvalitet och skildringen av den övergripande
historien ska kombineras med information om enskilda kulturmiljöer och objekt. Givetvis
omfattar verksamheten även marknadsföring av temporära program och evenemang.

Än idag har många personer som är engagerade i frågan om bruksregionens framtid
stor tilltro till idén med ett fysiskt besökscentrum. Jag har själv gjort några enkla
attitydundersökningar som ger en sådan bild. Trots allt måste erfarenheten av två
utredningar som inte lett till någon som helst konkretion tas på allvar. Ingen part vill
idag ta ansvar för och finansiera ett bemannat besökscentrum.
Ett sätt att hålla fast vid visionens goda tankar och höga ambitionsnivå, men anpassa
sig till modern informationsteknik, är att tänka i termer av ett digitalt besökscentrum.
En sådan plattform skulle byggas upp, ajourhållas och kvalitetssäkras av ”samhället”, i
form av Region Uppsala och lämpliga partners, berörda kommuner, länsmuseet och
länsstyrelsen.
Ett digitalt besökscentrum kan byggas ut med olika digitala lösningar, till exempel
möjlighet att ladda ned applikationer för mobiltelefon eller läsplatta som förmedlar
information på ort och ställe.

Exempel på parter som kan delta i en diskussion om det uppländska
gruv- och bruksområdets framtid
Region Uppsala
Region Uppsala, genom förvaltningen Kultur och bildning, har i den regionala
kulturplanen 2019–2022 uppmärksammat den nya kulturarvspolitiken och de
nationella målen för kulturmiljöarbetet. Vallonbruken nämns särskilt och i synnerhet
behovet av en gemensam plan för samverkan, samordning och marknadsföring.
Region Uppsala fördelar verksamhetsmedel till Upplandsmuseet (ingår i
Samverkansmodellen) och Stiftelsen Leufsta.
Kommunerna
Flertalet av vallonbruken är belägna i två kommuner, Tierp och Östhammar, men även
Älvkarleby kommun och Uppsala kommun berörs i viss grad. Givetvis är bruksmiljöerna
en viktig resurs för kulturell välfärd, rekreation, bildning och besöksnäring sett ur ett
kommunalt perspektiv.
Upplandsmuseet
Upplandsmuseet är i rollen som länsmuseum ett naturligt nav i kulturarvsarbetet och
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ett kunskapscentrum för länets kulturhistoria. Upplandsmuseets uppdrag är att
undersöka och utforska kulturhistorien och svara för att den kommuniceras och görs
tillgänglig för samhället och den enskilda individen. Till det historiska perspektivet
kopplas frågor om nutid och framtid med utgångspunkt från en kritisk och vetenskaplig
grund.
Museets breda verksamhet omfattar forskning, samlingar, arkeologi, kulturmiljö,
kommunikation och hemslöjd. Verksamhetens olika delar, inte minst forskningen,
samlingarna och kulturmiljöarbetet speglar museets tre profilområden: jord, järn samt
samhälle och makt. Gruv- och bruksmiljöerna har under decennier varit ett prioriterat
område i Upplandsmuseets verksamhet.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet när det gäller länets kulturmiljöer, deras skydd, vård
och underhåll. Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag kan ansöka om
statligt byggnadsvårdsbidrag för att vårda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Byggnader och bebyggelsemiljöer kan skyddas som byggnadsminnen genom
kulturmiljölagen (KML). Byggnader kan också skyddas som statliga byggnadsminnen
genom Förordningen om statliga byggnadsminnen eller genom plan- och
bygglagen (PBL) och miljöbalken.
En byggnadsminnesförklaring är det starkaste lagskydd en kulturhistoriskt värdefull
byggnad, park, trädgård eller anläggning kan få. I Uppsala län finns idag 69
byggnadsminnen varav 13 är relaterade till den norduppländska järnhanteringen.
Stiftelsen Leufsta
Stiftelsen Leufsta, med styrelse tillsatt av stiftarna Tierps kommun, Länsstyrelsen,
Region Uppsala, Uppsala universitet och familjen de Geer har en heltidsanställd
verksamhetsledare som driver och marknadsför verksamheten i bruket. Stiftelsens
publika verksamhet är i första hand knuten till herrgården, Stora Magasinet och
aktivitetshuset Barnens Bruk. Vid sidan av stiftelsen bidrar även ett antal föreningar till
det omfattande utbudet av evenemang, guidade turer och försäljning.
Hembygdsföreningen Lövsta bygderåd är en viktig aktör som bl.a. svarar för
smedsbostaden och det unika arkivet.
Stiftelsen Österbybruks herrgård
Österbybruk ligger centralt beläget i gruv- och bruksområdet och har därför ofta
betraktats som självklar inkörsport och en given plats för ett fysiskt besökscentrum.
Stiftelsen Österbybruks herrgård äger och vårdar byggnaderna i Österbybruk.
Stiftelsens styrelse driver huvuddelen av verksamheten och är arbetsgivare för en
anställd verksamhetsledare. Vissa byggnader hyrs ut för bland annat
restaurangverksamhet och hantverksförsäljning. En rad aktiva föreningar är
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verksamma i bruket, bland annat Vänföreningen Österbybruks Herrgård, Föreningen
Orangeriträdgården i Österbybruk och Föreningen Österby Herrgårdsspel.
Boka Uppland
I dagsläget, när andra samordningsfunktioner saknas i vallonbruksområdet, spelar
företaget Boka Uppland en viktig roll för en fungerande besöksverksamhet. Kansliet är
beläget i Österbybruk och bland de besöksmål i Uppland som marknadsförs och bokas
är gruv- och bruksmiljöerna väl representerade.

_______________________________________________________________________
Omslagets bilder: Dannemora gruvor, vallonsmedjan Österbybruk, Lövstabruk,
magasinet Ängskär. Upplandsmuseet.
Ovan: Besök i en stångjärnssmedja, Pehr Hilleström, 1700-talets slut.

