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Abstract

The mining industry has been an important commerce in Norberg. When this activity ended, it

resulted in unemployment for the workers in the mining industry.

My investigation aimed to analyse and find possible connections between the mining industry

and alternations of the society.

In my study I focused upon the following issues:

� Has the mining industry been of importance for the growth/recession of the society

Norberg?

� What was extracted from the mines at Klackbergsfältet and in which quantities?

� What the use of Klackbergsfältet today?

To be able to accomplish this investigation with the desired analysis I learnt the rudiments of

the software ArcGIS deskop.

The study shows that the mining industry has been of importance for the recession of

Norberg, but the study can not show a negative effect for the structure of the society, as the

population turn out to have been stable in the study.
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Sammanfattning

Gruvindustrin har varit en viktig näringsgren i Norberg, när detta avvecklades resulterade

detta i arbetslösa gruvarbetare i behov av inkomst och arbete.

Min undersökning gick ut på att analysera och hitta eventuella samband mellan gruvindustrin

och samhällsförändringen i Norberg.

I arbetet utgick jag från följande frågeställningar:

• Har gruvindustrin haft betydelse för tillväxten/nedgången av samhället Norberg?

• Vad utvanns ur gruvorna vid Klackbergsfältet och hur mycket?

• Vad används Klackbergsfältet till idag?

För att kunna utföra denna undersökning med tilltänkta analyser behövde jag lära mig

grunderna av programvaran ArcGIS deskop.

Studien visar att gruvindustrin har haft betydelse för Norbergs tillväxt men studien kan inte

påvisa en negativ effekt för samhällsstrukturen, då folkmängden visar sig stabil i studien.
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Förord

Jag vill tacka följande som har bidragit till studiens genomförandet:
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Jag skrev min B-uppsats om Norberg och kände då att jag skulle vilja göra en mer omfattande

studie om samhället Norberg och hur gruvorna kan ses ha påverkat samhället.

Norberg är ju känt som gruvsamhälle och gruvindustrin går långt tillbaka i tiden, ändå till

början av 1100 talet. I dag finns det ingen gruvindustri kvar i Norberg utan det som är kvar av

gruvorna och tillhörande bebyggelse används av turismen.

Mitt intresse är att undersöka om gruvorna och de arbetstillfällen som dessa gav till

befolkningen har haft betydelse för samhällets uppbyggnad och hur påverkade 1960 talets

successiva avveckling av gruvindustrin samhället med tanke på befolkningsantalet och i

vilken omfattning har bebyggelsen växt/minskat sedan dess.

Jag är även intresserad av att få fram vad det var som man utvann ur gruvorna och vart detta

transporterades. Jag har en uppfattning om att malmbrytningen var omfattande och då väcks

intresset om hur mycket man utvann ur gruvorna och vart denna malm tog vägen samt varför

verksamheten lades ned i Norberg.

1.2 Syfte

Syftet med detta arbete är att få fram faktorer som kan ses som samband mellan gruvindustrin

och samhällsuppbyggnaden, fr.a. bebyggelsens utveckling,  i Norberg. Detta möjliggörs

genom analyser i ArcGIS deskop, då olika dataskikt kan jämföras och bearbetas digitalt..

Jag kommer även belysa gruvindustrins betydelse för samhället och i vilken omfattning

gruvindustrin fanns på orten.

Jag utgår från följande problemställningar:

- Har gruvindustrin haft betydelse för tillväxten/nedgången av samhället Norberg?

- Vad utvann man ur gruvorna vid Klackbergsfältet och hur mycket?

- Vad används Klackbergsfältet till i dag?
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2. Litteraturgenomgång

I detta kapitel kommer jag ta upp litteratur som beskriver:

• Klackbergsfältet

• Gruvindustrins betydelse för Norbergs samhälle

• Kartbilder som jag använder mig av i resultatdelen

• Historisk tillbakablick om samhället

2.1 Klackbergsfältet

2.1.1 Beskrivning av malm- och mineralfyndigheter

2.1.1.1 Klackbergs- och Kolningbergsfälten

”Från sjön Silvtjärn i SV och fram till norra delen av sjön Noren går ett stråk av
dolomitlinser i vilka ligger järnmalmer av den kalk-manganhaltiga typen. Stråket
omges av vanligen kvartsporfyrisk kalileptit. Malmen är finkornig magnetit som
är starkt uppblandad med mangan-järnspat och ofta med dolomit. Metallhalterna i
den skrädda malmen har varit 43-48% Fe, 4-5% Mn, 2-7% SiO2 och 0,002-
0,007% P. Svavelhalten har ställvis varit besvärande beroende på
 av svavelkis, magnetkis, kopparkis och ibland också arsenikkis och blyglans. Det
vanligaste skarnet består av brun granat, amfibol och glimmer. Grafit uppträder i
Kolningsbergsfältens malmkroppar till en halt av 1-1,5% och är vanligen samlad
på små slintytor. I Klackberg är grafiten mer sporadisk.
Klackbergsfältet ligger längst åt nordost i malmstrecket och omfattar mot SV
räknat Näsbergsgruvan (1500m2), Johannisbergsgruvan och de sammanbrutna
Stor-, Granrots- och Solskensbergsgruvorna med en sammanlagd malmarea av
omkring 6000m2 och med 45% Fe. Näsbergsgruvan är ganska obetydlig och
malmen höll bara 32% Fe och 3,5% Mn. De övriga Klackbergsgruvorna har hållit
48-51% Fe och 3,5-5,2% Mn samt 2,5-3% SiO2. Klackbergsfältet kompliceras av
en dubbelveckning med veckaxelriktning först i NO och sedan i NNO.
Den samlade produktionen i Klackbergsfältet var under åren 1858-1907  1 481
451 ton malm. Under 1908-1921 och 1923-1929 bröts där 1 097 230 ton berg som
gav 636 031 ton prima och 94 208 ton sekunda malm” (Pettersson.1982)

Gruvorna på Klackbergsfältet under perioden 1757 – 1955 var enligt Kumlien (1958):

Bråforsgruvan, Enrotsgruvan, Fraggsgruvan, Granrotsgruvan, Gröndalsgruvan,

Johannisbergsgruvan, Lilla Klackgruvan, Näsbergsgruvan, Odal-Limgruvan,

Solskinsbergsgruvan, Storgruvan, Tallrotsgruvan.
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2.1.2 Globalisering - orsak till nedläggning?

I Norberg fanns det många små gruvbolag som 1903 bildade Norbergs Grufförvaltning.

Det var en ekonomisk förening vars uppgift var att öka samarbetet mellan bolagen.

1908 bildades Norbergs Gruf AB, ett aktiebolag där över 30 småbolag ingick.

Under mellankrigstiden köptes en del gruvor upp av tyska företag men dessa övertogs (av

politiska skäl) efter kriget av Statsgruvor AB. Sedan 40-talet har tre bolag haft

inmutningsrätten i Norbergsfältet. Det är Norbergs Gruf AB, Statsgruvor AB och

Surahammars Bruk AB. Både Statsgruvor och Norbergs Gruf AB utnyttjade de höga

världsmarknadspriserna på malm efter 2:a världskriget. Man ökade produktionen för att kunna

sälja så mycket som möjligt till de höga priserna . Produktionsökningen skedde genom att öka

antalet arbetstillfällen men få investeringar i mekanisering gjordes. I slutet av 50-talet

påbörjades gruvbrytningen i Afrika, Australien, Sydamerika m.fl. Utbudet av malm på den

internationella marknaden ökade, vilket medförde att priserna snabbt sjönk. För att kunna

konkurrera i den nya prissituationen sänktes produktionskostnaderna. 1967 lades

gruvbrytningen ner i Norbergs Gruf AB. Detta skedde efter ett försök till rationalisering och

modernisering av gruvan. Statsgruvor AB arrenderade ut gruvorna till Surahammars Bruk

AB. Under hela 1900-talet har enbart gruvbrytning och framställning av råstål förekommit i

Norberg. Det är produkter som ligger i första ledet i stålproduktionen. Stålföretagen köper

hela tiden råvara där den är billigast och följden blir att de råvaruproducerande bolagen som

inte hänger med i konkurrensen slås ut. Detta hände med Norbergs Gruf AB och Statsgruvor

AB (Eriksson et al.1980).

2.1.3  Klackbergsfältet 2005

Följande står skrivet om det aktuella läget för Klackbergsfältet:

”Länsstyrelsen har beslutat tilldela Norbergs kommun 479 800 kr för det lokala
naturvårdsprojektet ”Reservatsbildning i Klackberg etapp 1”.
Detta ett samverkansprojekt mellan kommunen och lokala föreningar samt även
polisen (som svarar för stängslingen runt gruvhålen). Projektets mål är att bevara
områdets kultur- och naturvärden samtidigt som det kan användas av
idrottsföreningarna för sin verksamhet och göras tillgängligt för ortsbor och
besökare.
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Följande har genomförts till och med oktober 2005:

• Förslag till reservatsbestämmelser och skötselplan utarbetade. Förslagen
har remissbehandlats. Slutligt beslut skall tas av kommunfullmäktiges i
december.

• Säkerhetskontroll och säkringsåtgärder bland annat av orten till Storgruvan och
branten ovanför bron.

• Nya stängsel uppsatta genom polisens försorg.
• Röjning och avverkning påbörjad och pågår. Utförs i enlighet med förslaget till

skötselplan. Röjning har också utförts av skidklubben och cykelklubben.
• Skyltar i området utbytta/uppdaterade.
• Utbildningsdag om naturvårdsinriktad röjning för föreningar och kommunen. ”

(http://www.norberg.se)

Nästa skede heter Etapp 2 som står beskrivet följande:

”Kommunen avser att ansöka om ytterligare bidrag från länsstyrelsen för att
arbeta vidare i området under perioden 2006 – 2010. Denna ansökan skall lämnas
in i mars 2006. Den nya ansökan kommer bland annat att omfatta fortsatta
skötselåtgärder, informationsinsatser mm. ”
(http://www.norberg.se)
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2.2 Norberg

fig.1 Kartbild över centrumområdet i Norberg 1986

”Från Norbergs gruvor på 1960-, 70 och 80-talen. 1992. SGU serie Rapporter och meddelanden 71. ©
Sveriges geologiska undersökning (SGU). Medgivande: 30-1562/2005.”
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2.2.1 Norbergs järnmalmproduktion 1800-talet – 1915

Den malm som bröts i Norberg konsumerades före och även efter 1860 talet i huvudsak av

anläggningar i Mellansverige, medan exporten till utlandet efterhand fick revolutionerande

betydelse för gruvfälten i Grängesberg och i Lappland och därmed för hela Sveriges

bergshantering (Kumlien.1958). Den tekniska utvecklingen på slutet av 1870-talet blev

särskilt viktigt för svenska Lappland, eftersom genom Thomasprocessen kunde de stora

fyndigheterna av fosforhaltig malm i svenska lappland utnyttjas (Bergström.1995).

För Norbergs del ledde denna utveckling till att dess relativa andel i Sveriges

järnmalmproduktion sjönk högst avsevärt under senare delen av 1800-talet och framåt.

Industrialiseringen ledde till nya förhållanden bl.a. ökade efterfrågan på järn som i sin tur

ledde till ökning av brytningsvolymen även i Norberg .

Under så gott som hela perioden 1830-1873 uppges antalet gruvarbetare i Norbergs socken till

mellan 200 och 300 personer. Endast för åren 1833-36, 1864 och 1866-68 redovisas siffror

under 200 personer. Från 1874 till 1877 stiger antalet mycket brant, så att siffran 490 noteras

för det sistnämnda året, medan tiden 1830-50 kännetecknas av en mycket långsamt tilltagande

produktion sedan blev uppgången mera markant från och med 1850-talet. Förändringen i

statens förhållande till järnhanteringen bör ha bidragit till denna utveckling. Upphävandet av

exportförbuden betydde än så länge ingenting, då export av järnmalm från Norberg egentligen

aldrig förekom. Produktionsvolymen reglerades i stället av de inhemska brukens behov, i det

gruvförvaltningarna taxerade ut förlag av gruvägarna-brukspatronerna och levererade malm

till dem på grundval av deras årligen avgivna rekvisitioner. Den obegränsade frihet i fråga om

tillverkningskvantiteter som bruken nu erhållit kan däremot tänkas ganska snart ha återverkat

på malmbehovet. Mer betydde troligen de förbättrade kommunikationerna. Dessa var enligt

bergmästarens åsikt huvudorsaken till järnhanteringens och framför allt gruvindustrins snabba

övergång från en gammal folknäring till Bolags- och Fabriksnäring.

En annan viktig faktor bakom produktionsökningen var alla de tekniska förbättringar som nu

vann insteg i Norberg: enmansborrningen, ångkraften, dynamiten, de modernare

brytningsmetoderna etc. Anmärkas kan att Norbergs sockens andel i Sveriges

järnmalmproduktion har varit så hög som 19% under åren 1876-1885  för att sedan sjunka till

3,7% under åren 1911-1915 (Kumlien.1958).
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2.2.2 En återblick från 1920-talet till slutet av 1960-talet

Citatet nedan ger en kortare beskrivning om perioden 1920 - 1969

”På 1920-talet var det dåligt med arbete i gruvorna och många gruvarbetare var
hänvisade till nödhjälpsarbete, men så lättade det, för att på 30-talets senare del
och på 40- och 50-talet få ett uppsving. Då hade också  byggts ungkarlshotell med
matservering. Många kom hit från andra länder och arbetade i gruvorna. Omkring
10 nationer var representerade i Norberg.

År 1953 anländer från Tyskland den stora malmkrossen till GustavAdolfs som i
färdigt skick skall kunna krossa 400 ton malm i timmen. Den skall även betjäna
Nygruvan och Åsgruvan genom en transportort på 1800 meter.

I februari 1954 firade Norbergs Gruvförvaltning 600år. Till 128 anställda som
arbetat minst 25år i företaget utdelades gratifikationer samt avsattes 200 000
kronor till gåvobevis vilket så småningom blev en fin simbassäng i Kärrgruvan
1966.

1957 sades det från gruvförvaltningens ledning att malm finns för hundra år
framåt, så man kan räkna med en ”säker livslängd”. Nu fanns 530 anställda och
företaget var ett av det största i mellan-Sverige.

Under 1962 började det kärva till sig inom gruvnäringen i Norberg. Statsgruvor
permitterar och framtiden verkar osäker med svåra problem. Försommaren 1966
invigdes Norbergs Gruvförvaltnings nya centralchakt, ett mångmiljonprojekt som
skall betjäna flera gruvor. Byggnaden fick den finaste gruvstugan i mellan-
Sverige. I september samma år varslade Gruvförvaltningen om permittering av
viss personal och driften lades ned vid gruvorna i Klackberg och Kolningsberg. I
april 1967 fick arbetarna vid Gustav-Adolfsgruvan en ny matsal beläget 250 meter
under jord i ett bergrum, på samma nivå fann man koppar i järnsligen 1964.
I maj 1967 meddelades att gruvdriften skulle läggas ned, närmare 250 personer
blev utan arbete. En svår situation uppstod för alla, eftersom många fler hade
anknytning till gruvhanteringen. Ändock räknades gruvhanteringen 1957 som ”en
säker livslängd”.

1969 rivs matserveringen (ungkarlshotellet) Mojsen tillsammans med ett hus som
varit Västmanlands Sport- och Turisthem. Mojsen byggdes 1940.”
(Kärrbom m.fl.1987).
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2.2.3 Rationaliseringens effekter för Norberg på 60-talet

Under 1950-talet var det stor efterfrågan på stål. Det blev lönsamt för kapitalägare att

investera i stålsektorn, vilket medförde en stark expansion inom denna. På 1960-talet blev det

svårare att få avsättning för stålet och exporten av stålprodukter sjönk och Sverige fick en

överkapacitet. För att hålla vinsterna uppe, började företagen rationalisera. De gruvor som inte

var tillräckligt företagsekonomiskt lönsamma lades ner.

Norberg drabbades enligt följande:

1962 50 arbetare avskedas från AB Statsgruvor

1965 Ett 100-tal arbetare avskedas från Norbergs gruf AB

1966 30 arbetare avskedas från Norbergs gruf AB

1967 253 arbetare avskedas vid den slutgiltiga nedläggningen av Norbergs gruf AB

Antalet förvärvsarbetande minskade under 60-talet med 672 personer i Norbergs kommun och

bristen på arbete medförde en befolkningsminskning med 1317 invånare i kommunen.

Omkring 2000 personer lämnade kommunen under 60-talet och servicen, den offentliga

sektorn och företag som var beroende av gruvindustrin gick tillbaka (Eriksson et al.1980).
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3. Metod

3.1 Urval

Jag har begränsat mig att undersöka  Klackbergsfältet  med en buffertzon på 600 meter, vilken

utgår från Storgruvan. Jag har studerat Klackbergsfältet och malmbrytningen där, men jag

kommer även att ge en bild av gruvindustrin som helhet i Norberg. Detta ser jag som

nödvändigt för att läsaren skall kunna få en uppfattning om helheten. Jag begränsar mig att

undersöka Norbergs centrum med buffertzon på 1500 meter, för att visa eventuella skillnader

på centrum området. Buffertzonens utgångspunkt  valdes ut  slumpmässigt ur

centrumområdet, dock så att bostadsområdena söder om centrum omfattas av buffertzonen.

Begränsningar gällande tidsperioden : Hela tidsperioden är 1904 – 2005, men arbetet

koncentreras på perioden 1904- 1980 med fokus på 1960 - talet då gruvindustrin successivt

avvecklades i Norberg. Detta görs för att få fram eventuella effekter på befolkningsmängden

och bebyggelsen som avvecklingen kan ha haft.

3.2 Datainsamlingsmetod

- GPS mätningar och fotografering på gruvområdet.

- Ortofotot och flygfotot samt kartmaterial från Lantmäteriet och SGU.

- Litteratur studier

- Data från SCB

- Studier och kopiering av materialet på Norbergs grufs arkiv

- Programvara ArcView 9.1 och ArcView 3.3 evaluation edition, beställdes från ESRI

Sweden

Besök i Norberg gjordes för att samla in material på platsen, detta inkluderar GPS-

mätningarna, fotograferingarna och insamlandet av material från Norbergs Gruf arkiv.

Då digitala kartbiblioteket tillhandahåller endast de senaste ortofotot så är flygfoton över

Norberg från 1967 beställda från Lantmäteriet, för att möjliggöra en jämförande studie.
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Det behövdes ett publiceringstillstånd (bilaga 1)och medgivande för följdprodukt (bilaga 2)

gällande material från Lantmäteri och SGU .

3.3 Data bearbetning

- Data från GPS mätningar fördes över till GIS med hjälp av programmet GPSU 4.20 ,vilket

är ett program för överföring av data från GPS-mottagare till en dator.

- Kartmaterial i pappersform digitaliserades med hjälp av en scanner och bearbetades med

hjälp av ArcGIS deskop.

- Attributdata och foton länkades till objekten med hjälp av ArcGIS deskop.

- Materialet bearbetades i olika dataskikt där skillnaderna kunde jämföras.

- Flygfotot studerades i stereoskop i samband med digitalisering av de olika objekten.

- Flygfotot digitaliserades med hjälp av en scanner för att sedan användas som en

bakgrundsbild för den digitala visualiseringen.

- Material från Norbergs Gruf arkiv studerades och omarbetades till olika tabeller och

diagram.

- Olika Shape- filer skapades med hjälp av det digitaliserade materialet och ortofoton.

- Allt digitalt material georefererades med hjälp av ArcGIS deskop i Arc map 9.1.

3.4 Material beskrivning

Jag anser det relevant för studien att använda mig av fotografier, litteratur, Internet och

digitaliserat material för att nå arbetets syfte. Genom att besöka Norberg och gruvmiljöer vid

Klackbergsfältet har jag kunnat ta del av den information som fanns på platsen.

Felmarginalen för GPS-mätningar gjorda på fältet är cirka 10 meter. Jag anser noggrannheten

tillräcklig för koordinatangivelse för fotografierna på Klackbergsfältet.

Angående georeferering i Arc Map 9.1 kan nämnas att felmarginalen är större än 5 meter.

Denna felmarginal gäller georeferering av det digitaliserade flygfotot över Norberg året 1967,

samt andra shape-filer som är baserade på denna. I övrigt ligger felmarginalen under 3 meter.

Viktigt att notera är, att den inscannade flygbilden är en ”bild” som vid georeferering beter sig
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som ”gummiduksgeometri” dvs. formen på objekten kan vara förvrängd men den geografiska

placeringen är god nog för att utföra  jämförande analyser baserade på detta material.

Studien presenteras som en skriftlig presentation (uppsats) samt en digital presentation. Detta

innebär att en CD skiva (bilaga 3) medföljer den skriftliga delen, i syfte att komplettera

uppsatsen. Detta ger betraktaren av arbetet en möjlighet, att med hjälp av en dator där ArcGIS

deskop finns kunna närmare studera layouter och övrigt material som finns tillgängliga på CD

skivan.

CD skivan (bilaga 3) innehåller följande: en mapp med kartlayouter Layouter, en mapp med

filer som hör till ArcGIS deskop, GIS tillämpning , en mapp med bildmaterial med tillhörande

jgw filer, GIS_bilder, samt en mapp innehållande 23 mappar med fotografier från

Klackbergsfältet Foto på gruvområden där varje mapp motsvarar en bestämd punkt vid

gruvområdet, vilket innebär att fotografierna är tagna från 23 olika platser på gruvområdet.

Alla fotografier som förekommer i arbetet är tagna av författaren.
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4. Resultat

4.1 Översikt av studieområdet

Figuren nedan visar områden som omfattas av studien. Områden är markerade med cirklar

och omfattar Klackbergsfältet med en buffertzon på 600 meter och Norbergs centrum med en

buffertzon på 1500 meter.

fig.2  Ortofoto över Norberg

© Lantmäteriverket Gävle 2005. Medgivande I 2005/2349
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4.2 Klackbergsfältet

4.2.1 Uppfordringen ur järnmalmsgruvorna i Norberg 1906 – 1955

Det är av vikt för läsaren att få en uppfattning om i vilken omfattning malmbrytningen pågick

i Norbergs Gruf förvaltning vid klackbergsfältet. Figur  nedan visar malmbrytningens volym

under perioden 1906-1955.

Tabellen nedan utgår från året 1906, därefter är intervallen 5 år. Tabellvärdena inkluderar den

mellanliggande tidsperioden så att exempelvis värdena för 1910 inkluderar värdena 1906-

1910.

Tabell 1  Klackbergsfältet 1906 – 1955
1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955

A 60606 61673 47077 23918 29187 11217 18851 19554 16532 19664

B 40285 39897 27107 14278 20308 10150 15333 15955 13441 18509

C 1716 4130 5192 4117 2823 0 0 0 0 0

(Omarbetat tabell, originalet finns att tillgå: (Kumlien 1958))

Tabellförklaring:

A total uppfodring av berg och malm

B erhållen direkt användbar malm

C erhållen anrikningsbar malm

Figuren nedan visar brytningsvolymerna av malmen vid Klackbergsfältet under perioden

1906 – 1955 i ett stapeldiagram för att förtydliga skillnaderna mellan de olika perioderna .

Fig.3 Malmbrytningen vid Klackbergsfältet.

(Omarbetat tabell, originalet finns att tillgå: (K.Kumlien 1958))
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4.2.2 Malmproduktion

Norbergs Grufs produktion av malm i ton per år under perioden 1926 – 1970.

Materialet omfattas följande femårs perioder: 1926-1930, 1936-1940, 1946-1950, 1956-1960

och 1966-1970. Utelämnade perioder fattas i materialet på grund av att informationen är

hämtat ur årsredovisningar på jämna tiotals år. Figur 4, ger ändå en bild av

produktionsvolymerna i stort under den berörda perioden.

Fig.4 Norbergs Grufs produktion av malm i ton per år under perioden 1926 – 1970

(Norbergs Grufförvaltning. 1931,-41,-51,-61,-71)

Vid jämförelse av de olika åren visar figur 4 att malmproduktionen var relativt lågt år 1928

och 1946.  Ökningen i produktionen sker kontinuerligt efter 1946 och fram till 1956 för att

sedan halveras fram till 1959. Därefter ökar produktionen kraftigt till ca 150 000 ton för året

1966, för att sedan 1967 producera ca 100 000 ton och läggas ned varvid ingen produktion
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Anrikning av järnmalm i Norberg
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4.2.3 Anrikning av järnmalm i Norberg 1906 - 1955

Tabell 2, nedan utgår från året 1906, därefter är intervallen 5 år. Tabellvärdena inkluderar den

mellanliggande tidsperioden så att exempelvis värdena för 1910 inkluderar värdena 1906-

1910.

Tabell 2 Anrikning av järnmalm i Norberg 1906 - 1955

1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945  1950 1955

A 47978 233438 266466 68419 103085 108138 236677 311842 299031 294916

B 17259 88319 100622 24837 44013 47482 105791 134803 125258 113363

Totalt 65237 321757 367088 93256 147098 155620 342468 446645 424289 408279

(Omarbetat tabell, originalet finns att tillgå: (Kumlien 1958))

Tabellförklaring:

A Ingående rågods

B Erhållen färdig vara (slig)

Figuren nedan visar anrikning av järnmalm i Norberg under perioden 1906 - 1955

i ett stapeldiagram för att förtydliga skillnaderna mellan de olika perioderna .

Fig.5 Anrikning av järnmalm i Norberg

(Omarbetat tabell, originalet finns att tillgå: (Kumlien 1958))
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4.2.4 Bebyggelse förändring

Figuren nedan visar förändringen i bebyggelse vid Klackbergsfältet mellan åren 1967 och

2001 samt gruv-, och naturreservatområdet.

Lägesförskjutningarna som framträder i figuren  beror på att bebyggelsen från år 1967 är

digitaliserad ur ett inscannat flygfoto vilket georefererades i Arc map 9.1. Detta resulterade

i att det digitaliserade flygfotot har ett felmarginal som gör att vissa objekt är inte placerade

på varandra i figuren, även om de geografisk sett skall vara det.

fig.6 Bebyggelse förändring

© Lantmäteriverket Gävle 2005. Medgivande I 2005/2349
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4.2.5 Förändring i markytan

Figur 7 och 8 visar förändringen på Klackbergsfältet mellan åren 1967 och 2001

fig.7 Inscannat flygfoto över Klackbergsfältet  från 1967

© Lantmäteriverket Gävle 2005. Medgivande I 2005/2349
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fig.8 Aktuellt ortofoto (2001) över Klackbergsfältet

© Lantmäteriverket Gävle 2005. Medgivande I 2005/2349
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4.3 Norbergs tätort

Figur 9 och 10 som följer nedan ,visar förändringen på centrumområdet mellan åren 1967 och
2001.

fig.9 Inscannat flygfoto över Norberg från 1967

© Lantmäteriverket Gävle 2005. Medgivande I 2005/2349
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fig.10 Aktueltl ortofoto (2001) över Norberg

© Lantmäteriverket Gävle 2005. Medgivande Fel! Hittar
inte referenskälla.

© Lantmäteriverket Gävle 2005. Medgivande I 2005/2349
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4.3.1 Infrastruktur

Nedan presenteras sex olika layouter ur gjorda analyser med ArcGIS deskop ,beträffande

infrastruktur i buffertzon Norbergs centrum.

Fig.11 Infrastruktur förändring i Norberg mellan åren 1967 och 1986.
Figuren visar skillnaderna mellan vägnätet 1967 och 1986 och samband till bebyggelsen
efter 1967
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Fig.12 Förändring avseende infrastruktur i Norberg efter 1967
Figuren visar skillnaderna mellan det aktuella vägnätet och vägnätet 1967. Figuren tillsammans med
 figur 11 ger möjlighet att studera skillnaderna i förhållandet till vägnätet 1986

© Lantmäteriverket Gävle 2005. Medgivande I 2005/2349
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Fig.13 Jämförelse infrastruktur  för året 1967 och 1986
Figuren visar sambandet mellan bebyggelsen efter 1967 och kartbilden från 1986 samt ger en möjlighet att
studera skillnader i vägnätet 1967 mot kartbilden från 1986.

”Från Norbergs gruvor på 1960-, 70 och 80-talen. 1992. SGU serie Rapporter och
meddelanden 71. © Sveriges geologiska undersökning (SGU). Medgivande: 30-1562/2005.”
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Fig.14   bebyggelse efter 1967, söder om centrum
Markerade objekten har tillkommit efter 1967.
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fig.15   bebyggelse efter 1967, norr om centrum
Markerade objekten har tillkommit efter 1967.
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fig.16   Total bebyggelse efter 1967 inom buffertzon
Markerade objekten har tillkommit efter 1967.
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4.4 Befolkningsdata

Under denna kapitel kommer jag behandla folkmängden knuten till tidsperioden för

industrialiseringen samt knuten till tidsperioden efter gruvindustrins avvecklandet i Norberg

4.4.1 Folkmängd under perioden 1800 – 1890 och 1969 – 1986

Figuren nedan visar förändringen i folkmängden under perioden 1800 – 1890.

fig 17 Folkmängden i Norberg under perioden 1800 - 1890

(Omarbetad tabell. Originalet finns att tillgå (K,Kumlien.1958))

Figuren nedan visar förändringen i folkmängden i Norberg under perioden 1969 – 1986, där

antalet kvinnor,- män och det totala antalet personer framgår.

fig.18  Folkmängden i Norberg under perioden 1969 - 1986

(omarbetad tabell. Originalet finns att tillgå på scb.se)
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4.4.2 Flyttningar i Norbergs kommun under perioden 1968-1980

Tabellen nedan visar flyttningar i Norbergs kommun under perioden 1968-1980, negativt

värde betyder utflyttningar och positivt värde inflyttningar.

Fig.19 Skillnad in-,och utflyttning

Omarbetad tabell (originalet finns att tillgå på scb.se)

Figuren nedan förtydligar in- och ut flyttningens storlek i antalet personer.

Fig.20 In och utflyttningar i Norbergs kommun, avser personer i ålder 0-65 år

(omarbetad tabell. Originalet finns att tillgå på scb.se)

Tabell förklaring
A = inflyttade
B = utflyttade

Skillnad in- och utflyttning

-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1

A
n

ta
le

t 
p

e
rs

o
n

e
r

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

in och utflyttning i Norbergs kommun

0

50
100

150
200

250

300
350

400
450

500

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

a
n

ta
le

t 
p

e
rs

o
n

e
r

A

B



35

4.5 Norbergs Gruf AB

Norbergs Gruf AB har varit arbetsgivare för ett flertal personer i Norberg. Figur  nedan visar
antalet anställningar som gjordes under perioden 1904 – 1967.

Antalet antagna i gruvverksamheten under perioden 1904 – 1967. Perioden i figuren är delat
in i fem års perioder utom den sista perioden som är på tre år, detta på grund av att materialet
från Norbergs Grufs arkiv sträckte sig inte längre än till år 1967.

Fig.21 Antalet antagna personer vid Norbergs Gruf AB under perioden 1904-1967

(Norbergs Grufförvaltning.1967)
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5. Analys/diskussion

5.1 Diskussion av resultat

Resultatet grundas på litteraturstudier, studier av flygfoto och ortofoto samt egen

digitalisering av de olika objekten. Den senare kan inte säkert sägas vara helt fullständig

eftersom objekt kan ha fallit bort vid digitalisering: vegetation kan ha skymt objekt eller stark

solljus kan ha belyst objekt som då kan bli svåra att upptäcka och lokalisera.

5.1.1 Klackbergsfältet

Studien visar att bebyggelsen i buffertzonen inte har minskat med mer än en byggnad sedan

1967 (figur 6). Vid analys med Arc map 9.1 visades buffertzonen innehålla 47 objekt

digitaliserade från flygfotot från 1967 och 46 objekt digitaliserade från det aktuella ortofotot,

vilket innebär skillnad med ett objekt. Byggnaderna har dock minskat i antal på området som

idag betraktas som naturreservat (fig.6). Minskningen av bebyggelsen kan vara en följd av

nedläggningen av gruvindustrin i Klackbergsfältet i Norbergs Gruf’s regi 1967. Denna

industri gav arbete åt fler än ett tusen personer i Norbergs gruf’s regi (figur 21). Siffran kan

vara så hög som 3958, vilket är siffran för det totala antalet gjorda antagningar i Norbergs

gruf’s regi under perioden 1905 - 1967. Detta kan dock inte säkerställas då en person kan ha

anställts flera gånger under tidsperioden i fråga och detta framgår inte i  materialet som

användes för studiens genomförandet.

Med hjälp av ArcGIS deskop kan läsaren aktivera shape-filen gruvområdet och via hyperlink

se fotografier på gruvområdet från år 2005. Har läsaren inte tillgång till mjukvaran så finns

dessa fotografier i JPEG format på den medföljande CD skivan i mappen foto på

gruvområden. Studerar man dessa fotografier, flygfotot och ortofotot kan man se en tydlig

skillnad på terrängen, exempelvis återfinns det mer skog år 2001 söder om gruvområdet än

vad det fanns år 1967. Vid studier av området Storgruvan (gruvområdet, punkt 17) framträder

tydlig skillnad i bebyggelsen. Man kan konstatera att byggnader tillhörande gruvindustrin
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finns inte kvar, men är väl synliga i flygfotot hjälp av ArcGIS deskop eller vid studier med en

stereoskop.

Angående malmtransporter skriver Kumlien (1958) om hur malm från Norberg konsumerades

i huvudsak av anläggningar i Mellansverige före och efter år 1860 men orterna vartill malmen

transporterades, framgår inte av materialet. Denna information finns eventuellt att tillgå i

Norbergs Grufs arkiv, men tidsramen för studiens genomförande har begränsat möjligheten

att studera hela det tillgängliga materialet och därför uteblev svaret för denna fråga i studien.

Enligt figur 4 förekom inga successivt avtagande förändringar i produktionsvolymen, utan

nivån för denna var 100 000 ton/år vid året 1967, vilket ligger nära ett uppskattad medelvärde

för tidsperioden  1926 – 1970. Däremot visar figur 3 och tabell 1 en klar minskning i den

totala uppfodringen av berg och malm från året 1915 –1955. Negativt för resultatet är att

materialet inte täcker längre än till 1955, detta gör att perioden 1955 – 1970 angående

uppfodring av berg och malm inte redogörs i denna studie. Kärrbom m.fl.(1987) beskriver hur

det gjordes stora investeringar i Norbergs gruf’s regi på 1960-talet, exempelvis nya

centralchakt, ett mångmiljonprojekt  som blev klart 1966. För att knappt ett år senare lägga

ned gruvindustrin i Norberg. Med detta som bakgrund kommer jag fram till att produktionen

lades ner relativt snabbt. Orsaker till nedläggningen som globalisering kan spekuleras vidare

om, men behandlas inte i denna studie, utan ligger som förslag till fortsatt forskning.

Klackbergsfältet är idag under bearbetning i två etapper för att färdigställas som naturreservat.

Norbergs kommun avser att arbeta med reservatbildning fram till 2010, då etapp två skall vara

färdigställd.
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5.1.2 Norberg centrum buffertzon

Studien visar att den totala ökningen angående bebyggelsen inom buffertzonen är 459 objekt.

Granskning av området söder om centrum mot buffertzonens gräns visar att skillnaderna är

stora mellan åren 1967 och 1986 gällande bebyggelsen, analysen (fig.14) påvisar att 394

objekt har tillkommit på området. Området norr om centrum mot buffertzonens gräns har

ökning i bebyggelse med 66 objekt (fig.15).  Man kan dra slutsatsen att området söder om

centrum har varit mer attraktivt för byggandet än det norra området. Det sjönära området NV

om centrum hör till de delar där ökning av bebyggelsen inte är märkbar. En granskning av

eventuella byggförbud på de sjönära områdena har ej gjorts men skulle kanske förklara

bebyggelsens placering till andra områden.

Man kan slå fast med hjälp av fig. 1, 9 och 13 att största delen av dessa byggnader är byggda

under perioden 1967 – 1986. Samma illustration kan göras och studeras närmare med hjälp av

CD skivan i ArcGIS deskop.

Vid jämförandet av infrastruktur gällande vägnätet (fig.11 och 12) visar studien en märkbar

skillnad mellan åren 1967, 1986 och 2001. Skillnaden mellan åren 1967 och 1986 visar sig i

rationalisering av vägnätet samt utbyggnad av detsamma till nya bostadsområden.

Rationaliseringen mellan åren1986 och 2001 visar sig i form av borttagandet av vissa gator

till bostadsområden som har haft flera ingångar till området.

5.1.3 Befolkning

Folkmängden i Norberg ökade från ca.1000 personer år 1800 till ca.6000 personer år 1890

(fig.17). Denna tidsperiod sammanfaller med tiden för industrialiseringen och med tiden då

olika tekniska förbättringar blev tillgängliga för gruvindustrin även i Norberg. Tillsammans

med dessa faktorer och att Norberg är ett malmrikt område där malmen har hög kvalitet med

45-51% Fe (Pettersson.1982), blir min slutsats att 1800-talets ökning i folkmängden berodde

på gruv- och järnindustrin och bidrog till att samhället Norberg växte till att ha en befolkning

på cirka 6000 personer i slutet av 1890.

Gruvindustrin var en stor arbetsgivare till den lokala befolkningen. Enligt antagningsböcker

kan noteras flera tusen anställningar gjorda under perioden 1904-1967 och antalet
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uppsägningar under tiden 1962 – 1967  uppskattas till cirka 433 personer (Eriksson et

al.1980). Dessa faktorer visar att gruvindustrin sysselsatte många personer. Att gruvindustrin

sedan lades ner 1967 och många förlorade sitt arbete kan visa ett samband med utflyttningen

från kommunen (fig.19 och 20) under de kommande fem åren med undantag 1971 då

inflyttning var övervägande. Studien visar att den negativa effekten på folkmängden som

helhet uteblir (fig.18) men effekten visar sig i form av en övervägande utflyttning under de

följande åren efter nedläggningen. Trenden vänds till att vara en positiv inflyttning från och

med året 1974 för att sedan hålla i fram till 1980 (fig. 20). Anmärkningsvärt är att

folkmängden håller sig relativt konstant under hela tidsperioden 1969 – 1986 med marginella

skillnader från år till år (fig.18), men bebyggelsen har ökat kraftigt enligt min analys (fig. 16).

Vid studier av figur 10 med hjälp av ArcGIS deskop kan jag konstatera att de flesta objekten

som har tillkommit efter 1967 enligt min tolkning av objekten är bostäder, dvs. villor,

hyreshus etc. Detta kan tyda på en förbättrad ekonomi hos befolkningen som haft viljan att

investera till eget boende.

5.2 Slutsats av resultat

Min slutsats bygger på det material som presenterats i resultatdelen vilket bygger på

noggranna studier av materialet med hjälp av ArcGIS deskop och stereoskop samt

litteraturstudier.

- Gruvindustrin har haft avgörande roll för tillväxten av samhället Norberg

- 1800-talets ökning i folkmängden berodde på gruv- och järnindustrin och bidrog till att

samhället Norberg växte till att ha en befolkning på cirka 6000 personer i slutet av 1890.

- Bebyggelseutvecklingen kan ej sägas ha hämmats av gruvindustrins nedläggning, vilket

en ökning av bebyggelsen med 459 objekt i buffertzon Norbergs centrum visar.

- Bebyggelsen vid Klackbergsfältet har inte förändrats avsevärt i antal, medan däremot dess

geografiska placering har förändrats.
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5.3 Sammanfattning av resultat

Undersökningen visar att gruvindustrin har haft stor betydelse för Norbergs tillväxt, där den

rika malmfyndigheten med malm av god kvalitet har bidragit till den snabba

befolkningsökningen under 1800-talet. Studien visar att gruvindustrins nedläggning kan ha

bidragit till en kraftigare utflyttning under en period efter nedläggningen, men samtidigt visar

folkmängden inga stora variationer utan håller en relativt stabil nivå fram till 1986. Detta gör

att effekten på folkmängden inte kan klarläggas utan mer detaljerade studier.

Infrastrukturen vid Klackbergsfältet har ändrats geografiskt men visar ingen större förändring

i antal byggnader inom Storgruvans buffertzon. Studien visar de största skillnaderna i

infrastrukturen inom Norbergs centrums buffertzon. Här har 459 objekt (byggnader)

tillkommit och vägstrukturen har ändrats till mer passande för den växande bebyggelsen i

form av gator intill bostadsområden etc.

5.4 Förslag på fortsatt forskning

Att undersöka orsakerna kring nedläggningen av gruvindustrin i Norberg och eventuellt

komma fram till en hållbar slutsats med detaljerade analyser som stöd.

5.5 Reflektion över min egen undersökning

Undersökningen gick inte att genomföra enligt ursprungliga tidsplanen. Till detta bidrog en

felleverans angående ortofotot, då delar av det beställda materialet fattades vid leveransen.

Leverantören åtgärdade felet, men detta försenade studien med cirka två veckor.

Medgivandet för följdproduktion dröjde cirka fem veckor innan jag fick klartecken från

Lantmäteri. Detta i sin tur försenade analysdelen i arbetet på grund av oklarhet angående

materialets användning.

Det att utlovade primärkartor från de tidigare decennier från Norbergs kommun uteblev,

påverkade studiens omfattning genom att begränsa detta till materialet övrigt som fanns



41

tillgängligt. Dessa primärkartor var inte tillgängliga då jag var på plats, och skulle därför

skickas via post till mig. Materialåtkomlighet i övrigt var god när jag var på plats i Norberg.

Personalens/privatpersonernas tillgänglighet på plats och deras vilja att hjälpa till

möjliggjorde arbetets genomförandet.

Mjukvaran ArcGIS deskop visade sig vara effektiv till denna typ av analyser. Understött av

lättförståelig litteratur om mjukvaran var analyserna genomförbara. Momentet i arbetet som

visade sig vara svårare än väntat var georeferering av bildmaterialet, då vid detta moment

programmets funktioner med aktiva layouter måste vara rätt inställda för varje bild som

georefererades var för sig.
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