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Motstående sida: Gruvlavens östfasad med den högresta ställningen en solig dag i november 2008. I gjutformarna pågår 
härdningsprocessen av den färska betongen. Bild: Sven Olof Ahlberg 2008

Följande sida: Bilden tagen från malmupplaget vid betongortens mynning, troligen i början av 1940-talet då gruvlaven i bakgrunden 
var nyuppförd och tagen i bruk. 
Konstruktionen ovanför tunneln (betongorten) är en bockbana som var till för att underlätta styckemalmens utlastning. Malmvagnar 
spelades upp på banan för att sedan tippa lasten ner på upplaget. Genom luckor rasade malmen ner i malmvagnar inne i tunneln för 
vidare transport till järnbruken, när och fjärran. Bild: Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv
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INLEDNING

Stripa järnmalmsgruva i Bergslagen somnade in i en Törnrosasömn, när siste 
gruvarbetaren lade hjälmen på hyllan och gick hem, den avslutande bryt-
ningsdagen 1977. Sedan den dagen lämnades gruvanläggningen åt sitt öde 
eftersom den rådande meningen var att gruvnäringen aldrig skulle återhämta 
sig till de forna nivåerna av lönsamhet.  Samma öde drabbade mängder av 
Bergslagens gruvor som var aktiva under tidigt 1900-tal och fram till 1980-ta-
let. Grängesbergsgruvan var den järnmalmsgruva som höll ut längst men 
tvingades ge upp 1988. Genom gruvdöden förvandlades Bergslagens landskap 
drastiskt. Industrispår, transportvägar tömdes på fordon, gruvarbetarbostäder 
övergavs och oset efter detonerad dynamitsalva ersattes med doften av barr-
skog. Gruvbyggnaderna revs, ibland helt eller delvis och maskinerna såldes ut. 
Undantaget var Stripa gruva som lyckades undkomma förödelsen genom att 
underjordsgruvan uppläts för ett forskningsprojekt inom kärnbränsleforsk-
ningen. Därmed genomfördes en viss upprustning av kontorslokalerna samt 
underhåll av hissmaskineriet, resten lämnades till förfall. Hela maskinparken 
och inventarier med verktyg och lagerförråd lämnades också orört.  Vid sidan 
av forskningsprojektet, som pågick fram till 1992, bedrevs en småskalig an-
rikning av externa metaller i anrikningsverket. År 2001 var all verksamhet på 
området nerlagt och frågan om demolering av anläggningen aktualiserades. 

Från antikvariskt håll har den moderna gruvnäringen först på senare tid 
blivit uppmärksammad. Kanske som en följd av att intresset för industrihis-
toria har tilltagit. Tidigast ut med att upptäcka Stripas unika ställning var 
några industriantikvarier på nationell och lokal nivå, som insåg anläggning-
ens unika värde redan då gruvan var i drift. Industriantikvarierna var de dri-
vande i frågan om bevarande när diskussionerna om rivning pågick. Fören-
ingen Larsbo Kalk och Stripa Gruvas vänner väckte 2003 fråga om att förklara 
Stripa gruva som byggnadsminne enligt kulturminneslagen. På uppdrag av 
länsstyrelsen genomförde Lindesbergs Museum en utredning om byggnads-
minnesförklaring. Resultatet av utredningen bekräftade uppfattningen om att 
Stripa gruva uppfyllde kulturminneslagens krav för att förklara anläggningen 
som byggnadsminne, vilket länsstyrelsen gjorde 2006. Ett av byggnadsmin-
nets tillgångar var det höga pedagogiska värdet som låg i att processen tydligt 
kunde följas från malm till färdig produkt, styckemalm och slig. Dessutom är 
anläggningen komplett i fråga om byggnader, maskinutrustning och inventa-
rier. Maskinutrustningen var dessutom i körbart skick och tankegångar fanns 
till och med att bedriva kommersiell drift i anrikningsverket. Kommunen som 
tidigare varit avvaktande i fråga om övertagande av fastigheten, såg att det 
fanns en potentiell finansieringsmöjlighet och valde på de grunderna att för-
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värva fastigheten. Lindesbergs kommun bildade 2007 ett kommunalt bolag 
(Stripa Kultur och utveckling AB, SKUAB) som huvudman för anläggningen.
Sedan Lindesbergs  kommun tagit  över Stripa Gruva med fastighetsansvar 
och förvaltning har det i skrivande stund gått nära tio år. Under dessa år 
har etappvisa renoveringar pågått i Stripa främst med ekonomiskt stöd från 
Länsstyrelsen i Örebro. Renoveringarna har berört såväl moderna betongkon-
struktioner som traditionella byggnader i trä och tegel. Under varje renove-
rings etapp har antikvariska ställningstagande vägts emot ekonomiska ramar, 
marknadsmässiga byggmetoder, moderna och traditionella byggnadsmaterial, 
i en beslutsprocess som lett fram till vad Stripa gruva är idag. Föreliggande 
rapport är en redovisning av den processen, i syfte att bidra med erfarenheter 
till dialogen om moderna byggnadsmaterial vid restaureringen av det mo-
derna kulturarvet.    

Syfte
Redan innan SKUAB övertog ägaransvaret  för Stripa gruvmiljö och bygg-
nadsminnesförklaringen var beslutad, inleddes en ingående diskussion som 
rörde framtida restaurering och underhåll med alla dess utmaningar.  Från 
vissa experthåll uttrycktes tveksamheter om det ens var möjligt att renovera de 
eftersatta byggnadskonstruktionerna, vilka endast var ämnade att vara funk-
tionsdugliga så länge anläggningen var i drift. Inom gruvnäringen är drifts-
intervallerna tämligen fluktuerande och följaktligen är byggnadskropparnas 
beräknade livslängd anpassade till detta förhållande.  

Utmaningen vid åtgärdsprioriteringen i Stripa bestod dels i att hantera 
byggnadsmaterial som till vissa delar var på gränsen till renoveringsbara, dels 
att genomföra restaureringen med antikvariska metoder. Utmaningen för-
stärktes eftersom de ursprungliga materialen inte längre fanns att tillgå och att 
de äldre hantverksmässiga metoderna inte uppfyllde moderna krav i fråga om 
säkerhet, effektivitet och ekonomi.

Renoveringen av byggnadsminnet Stripa är ett unikt restaureringsprojekt 
och i vissa delar ett pionjärarbete. Idag nära tio år senare har dock flera av 
byggnaderna restaurerats. Vägen dit har kantats av ideliga ställningstaganden, 
avvägningar och beslut som lett fram till en samlad erfarenhet.

Syftet med en sammanfattande beskrivning är att redogöra för renoverings-
processens olika moment där utgångslägen, avgränsningar, metoder, utföran-
de, materialval och resultat diskuteras. Tanken med att publicera erfarenheter-
na från renoveringarna är även att ge ett bidrag till den antikvariska dialogen 
om metodutvecklingen vid restaurering av betongkonstruktioner, något som 
tydligt behövs inför utmaningen att vårda och förvalta det moderna kulturar-
vets byggnader och anläggningar.
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Målsättning
Stripa gruva är på många sätt ett egenartat projekt med många fasetter. För-
utom att upprustningen av gruvanläggningen har möjliggjort bevarande av 
en anläggning som speglar modernismens industrianläggningar, har Stripa-
projektet fyllt en funktion som plats för kunskapsuppbyggnad. Genom att 
det pågående renoveringsarbetet dokumenterats i bild med förklarande text 
och filmats med digitalkamera samt att provbitar av både traditionella och 
moderna byggnadsmaterial sparats i ett arkiv, har kunskap om material och 
metoder samlats in och bevarats. Dokumentationen har inte bara skett från 
antikvariskt håll utan även entreprenörerna har uppmanats att själva foto-
dokumentera arbetsprocessen, vilket medfört att hantverkarnas insikter om 
materialval, metoder och antikvariskt förhållningssätt fördjupats. Detta var 
en grundläggande idé vid starten av hela restaureringsprocessen vid Stripa, att 
arbetsplatsen skulle fungera som en Byggnadshytta där lärandet var en viktig 
del i arbetet.  Redan i inledningsskedet fanns också planer på en grundläg-
gande beskrivning av betongen i ett historiskt perspektiv, och som byggnads-
material med antikvariskt förhållningssätt. Resultatet blev faktaboken ”Bevara 
Betongen” med betongkännaren Sven Olof Ahlberg som författare. 

Målsättningen med föreliggande skrift är att sammanfatta de erfarenheter 
som förvärvats under Stripas alla restaureringsetapper och förhoppningsvis 
bidra med ytterligare kunskap inom det vidsträckta fält som vi kallar moder-
nismens byggnadsmaterial. 

Stripa från gråmullshögen med utblick mot anläggningen i sitt nergångna skick. Renoveringen av 
gruvlaven påbörjades hösten 2008.  Bild: Lars Hagström.
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Ovan ses dagbrottet i Sörgruvan som är en del av Stripa gruvas äldre brytningsområde med en rad av gruvor som följer den stora 
malmfyndigheten.  Observera stegvägen på bergväggen till vänster i bild som fortsätter ca 200 meter ner till gruvans botten. 
Träkonstruktionen mellan de två bergväggarna har endast en stabiliserande funktion. Bild: Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.
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BESKRIVNING AV ANLÄGGNINGEN

Historik
Stripa gruva är bearbetad sedan medeltiden. Men det är inte känt när malmen 
upptäcktes. I en bergmästarerelation från 1741 står det skrivet att ” Stripa 
jerngruva är så gammal att, ingen vet, när hon först blifvit uppfunnen och be-
arbetad” samt att ”den hafver nu i långliga tider gifvit Lindes och Ramsbergs 
bergslager årligen hela deras furnering av malm”. 

Kanske var det en tillfällighet att malmfyndigheten upptäcktes. Enligt 
gamla lagböcker var gruvan i full gång under 1400-talet och försåg traktens 
hyttor med malm. 

Stripa gruva är belägen i Guldsmedshyttan och bara en halv kilometer från 
den gamla hyttan som också brukades under medeltiden. Den ursprungliga 
gamla Stripegruvan fick med åren flera grannar i form av utmål och anlägg-
ningar med namn som Norra- och Södra Smalgrufvan, Väggrufvan, Torggruf-
van, Virkhusgrufvorna, Långgrufvan, Norrgrufvan, Mellangrufvan, Pump-
grufvan, Sörgrufvan, Ottesgrufvan m.fl. De har efterhand slagits samman till 
en enhet under namnet Stripa gruva 

Enligt bergmästarerelation från 1700-talet låg brytningen nere mellan åren 
1634 – 1771. De största orsakerna var att gruvskogen i det närmaste tagit 
slut och delar av gruvorna var igenrasade. Brytningen återupptogs inte i nå-
gon större omfattning förrän 1785 då gruvorna blev utmålslagda och till-
makningsmetoden ersattes av handborrning och sprängning med krut. Från 
början krävdes det två man, en som höll i borren och en som skötte släggan.  
I mitten av 1870-talet infördes enmansborrning och redan 1872 gjordes för-
sök med en ångdriven bergborrmaskin men malmen visade sig vara för hård 
för maskinen. Därmed fick man fortsätta med handborrningen framtill 1887 
då man införde maskinborrning. Utmålen delades på två gruvlag, Stripgruf-
velaget med 12 delar och Ottes grufvelaget med 18 delar. De båda gruvlagen 
ombildades 1810 till ett bolag med namnet Stora Stripgrufvebolaget uppdelat 
på 42 andelar, vilket ombildades 1868 till ett lottbolag med 1000 lotter med 
namnet Stripa Grufve Bolag. De största andelsägarna var Dahlkarlshytte- och 
Guldsmedshytte bruk. År 1873 byggdes en smalspårig järnväg mellan gruvan 
och Guldsmedshyttans järnvägsstation med anslutning till Guldsmedshytte 
bruk och en lastplats vid sjön Råsvalens strand. Den dubbelspåriga järnvä-
gen, även kallad Rutschbanan, var ca 1 km lång och anlagd på ett lutande 
plan varpå de lastade malmvagnarna rullade från gruvan utan lokomotiv. Med 
hjälp av jordens dragningskraft och en wire via ett bromsspel vid banans övre 
ände förmådde de att dra upp ett tomvagnssätt i motsatt riktning. 
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År 1934 övertogs bolaget av det nybildade Stripa Gruvaktiebolag med före-
tagen Ställbergs Grufveaktiebolag, Dahlkarlshytte Aktiebolag och Sandvikens 
Jernverks Aktiebolag som huvudsakliga ägare. 

Antalet arbetare har under årens lopp varierat i takt med konjunktursväng-
ningarna. Under 1810-talet var endast 20 arbetare verksamma med brytning-
en och vid sekelskiftet 1900 hade styrkan ökat till 170. Under andra världs-
kriget var man uppe i närmare 300 personer. Sedan minskade antalet anställda 
successivt till ett 100-tal under 1970-talet.   

Kartan från 1891 visar det gamla gruvområdet med omgivande samhälle där även gruvarbetarnas bostäder är utmärkta med 
beteckningen ”Kassern”. De öppna dagbrotten är markerade på kartan med mörkbrun färg. Vid den här tiden har nyligen 
maskinborrningen införts och närmast i planerna ligger att uppföra ett nytt skrädhus. Kartan avslöjar ingenting om det kommande 
gruvfältet. Det skulle dröja ytterligare ca 15 år innan den nya trälaven står på sin plats över Lundborgs schakt öster om det gamla 
gruvområdet. Bild: Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.
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Överst:  Den sinnrika konstruktion som kallades rutschbanan på grund av den energi som utlöstes av det lutande planet i 
detta fall utförsbacken ner mot järnbruket vid banans ände. Vagnarna rullade utan lok och förare och bromsades endast av 
en person som skötte spelet vid banans början. Den kraft som förlöstes av nedfarten räckte till för att dra upp tomma vagnar 
för ny påfyllning vid malmupplaget. (se även kartan på sid 12) Foto från 1860-talet. Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv. 

Ovan: Fram till slutet av 1880-talet utfördes malmbearbetningen för hand. Berget bearbetades med navare och slägga 
för att sedan sprängas loss med dynamit eller nitroglycerin. Bilden visar efterbearbetningen då järnmalmen skiljs från det 
”ofyndiga” gråberget på det så kallade vaskbordet. Arbetet utfördes vanligtvis av kvinnor och barn men även av orkeslösa 
män. Bild: Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.
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Ottesgruvan med sin öppna gruvlave utförd som en träkonstruktion. I förgrunden syns två linhjul som bar de linor 
som överförde kraft till olika förbrukningsställen inom gruvområdet. Bild: Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.

Med elektricitetens införande gavs möjligheter till en mer effektiv brytning av gruvfyndigheten och 1907 hade 
gruvbolaget uppfört ett nytt schakt med en gruvlave och sorteringshus i trä med maskinhus i tegel. Malmen 
uppfordrades med hjälp av Mogårdshammars bergsspel med kapacitet att lyfta flera ton malm att jämföra med 
de s.k. berghundar vars förmåga låg på några hundra kilo. Observera de linor som går mellan gruvlavens topp och 
maskinhuset. Bild: Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.
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Interiör från Södra verket. Styckemalmen har lastats i malmvagnarna som står redo för att forslas ut på 
bockbanan där järnmalmen tippas på malmupplaget. Byggnaden revs i början av 1940-talet och ersattes 
med ett nytt sorteringshus. Bild från 1910-talet. Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.
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Flygfoto över Stripa gruvanläggning vid 1940-talets början. Satsningen inför andra världskriget har påbörjats med en ny gruvlave 
i betong och med ett nytt sorteringsverk som på bilden ses i halvfärdigt skick. Förändringen har ännu inte kommit till smedjan 
och verkstadshuset som har sina sadeltak kvar. Notera det inledningstorn för elektrisk ström som finns på maskinhusets tak. Ett 
par år senare har anläggningen kompletterats med anrikningsverk, krosshus och bandgångarna över vägen. Bild: Lindesbergs 
Kulturhistoriska arkiv.
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Byggnadshistorik
Vid sekelskiftet 1900 beslöt gruvledningen att bearbeta den hästskoliknan-
de och långsluttande malmfyndigheten från en ny plats strax öster om det 
gamla gruvområdet. Vid den nya anläggningen som kom att kallas Lund-
borgs schakt anlades ett vertikalt schakt ner till 300 m djup. Schaktet innehöll 
två hissar för material- och persontransporter samt två så kallade skippar för 
malm som drevs med ett elektriskt spel. Skipparna kan liknas med vertikalgå-
ende malmhundar1 som med sin last om tre ton hade en hastighet på 1 m/sek. 
Dessa tippade automatiskt malmen i en ficka som stod i förbindelse med en 
krossanläggning intill laven. För att skipparna inte skulle bli överlastade pas-
serade malmen en mätficka som avpassade lastens rymd och vikt. Därigenom 
blev utfrakt och uppfordring av berget oberoende av varandra samtidigt som 
risken för nedfallande stenar i schaktet minskade. Stripa var först i landet med 
denna anordning. Intill laven som var byggd i trä uppfördes också ett nytt 
sovringsverk även det av träkonstruktion i två våningar. Mellan laven och det 
gamla gruvområdet uppfördes en tegelbyggnad inrymmande spelhus, kom-
pressorrum och mekanisk verkstad. Strax intill byggdes en klensmedja och 
borrsmedja. Samtliga byggnader stod färdiga 1907. År 1911 anslöts spelhuset 
med en gruvstuga även kallad välfärdshuset. Under 1930-talet uppfördes en 
separat förrådsbyggnad. Huset som uppfördes i två plan varav det nedre som 
suterrängvåning, byggdes i tegel och inrymde även förmans- och gruvfogde-
kontor samt en liten sjukvårdsavdelning.

I slutet av 1930-talet fick Lundborgska laven en ny skepnad. Den gamla 
träkonstruktionen byttes ut mot en ny i armerad betong. Samtidigt byggdes 
ett nytt sovringsverk i funktionalistisk stil strax norr om laven. Gruvlaven som 
har fem våningsplan är uppförd i armerad betong. Det gamla sovringsverket 
i trä ersattes med en betongbyggnad avsett för ett mindre sovringsverk och 
lastfickor för färdigbehandlad malm. 

I början av 1940-talet anlades ett anrikningsverk som i likhet med sov-
ringsverket byggdes i fem plan, i armerad betong och i en trappstegsformad 
funktionalistisk stil. Sovringsverket och anrikningsverket kompletterades av 
två krossverksbyggnader. Samtliga anläggningar är förbundna med ett nät av 
inbyggda bandgångar i betong för transport av obehandlad och färdigbehand-
lad malm. 

I mitten av 1950-talet uppfördes den senaste gruvbyggnaden vid Stripa. 
Den anslöts i 90 graders vinkel med förrådsbyggnaden och inrymde kontors-
lokaler, gruvstuga, matservering och samlingslokal.

1.  Rälsgånde vagnar, eller tunnor försedda med hjul på ena långsidan, för transport i donlägiga (lu-
tande) schakt.  Malmhundar kallas även för Berghundar.

Motstående sida överst: I väntan på att den nya betonglaven skulle bli färdig användes föregångaren i 
trä. Bild: Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.

Motstående sida nederst: Sligutlastnignen är färdigbyggd med utlastningsmekanism och ett tidstypiskt 
funktionalistiskt formspråk. Bild: Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.
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Två av de få kvarvarande ritningarna av gruvlaven som till stor del stämmer med det verkliga originalet. Bild: Lindesbergs 
Kulturhistoriska arkiv.
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Ovan: Nya tider har kommit till Stripa och det gamla transportsystemet med ”rutschbanan” har 
ersatts med lastbilstransport. Lastbilden som ses till höger i bild började sina dagliga turer mellan 
gruvanläggningen och lastfickan i Guldsmedshytte bruk år 1958. Bild Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv 
1950-talets slut.

Nedan: Teknikutvecklingen av gruvutrustningen gjorde att gruvarbetet successivt blev lättare och 
mer effektivt. En gruvarbetare ersatte med den nya borriggen flera gruvarbetares dagsverken. Bild: 
Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.
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Ovan: Stripa gruva från mitten av 1950-talet då anläggningen var fullt 
utbyggd. Anrikningsverket, sligutlastningen, Södra krosshuset med 
växelhus och bandgångarna över vägen samt nya gruvstugan är de 
senast tillkomna byggnaderna.
Bild: Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.

Lastingen av styckemalmen i malmvagnar hade vid 1950-talet ännu 
inte mekaniserats. Fortfarande utfördes både lasting och som här på 
bilden t.v. påfyllning av malmvagnar från tappfickan för hand.
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 Gruvarbetare i hissen på väg ner till brytningsplatsen på 360 meters nivån. Bild: Lindesbergs kulturhistoriska arkiv.
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 Gruvarbetare på väg ner i gruvan via stegen. Stegvägen fanns som reserv om hissen skulle vara ur funktion. Notera hjälmlampans 
batteri, fastsatt i sele på mannens rygg. Bild: Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.
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Gruvdriften lades ned 1977 varefter delar av gruvan togs över av Stripa Mine 
Service som använde underjordsdelen för forskning kring möjligheterna att 
förvara kärnkraftsavfall i bergrum. Anrikningsverket med tillhörande bygg-
nader samt kringliggande markområde övertogs av Stripa Mineral AB som 
bland annat arbetade med metallåtervinning ur slaggprodukter. Från och med 
år 2001 förekom ingen industriell verksamhet vid gruvanläggningen. 

Lindesbergs museum som tidigt insett gruvans kulturhistoriska värde tog 
2003 initiativ till bildande av en lokal intresseförening i syfte att bilda opi-
nion för bevarande av gruvmiljön. Det kommunägda Lindesbergs museum 
var samtidigt engagerad i bevarandet av landets sista kvarvarande kalkugnar av 
Höganästyp som ägdes av företaget Larsbo Kalk AB. Museet verkade tillsam-
mans med den nya föreningen som hade intresse för båda anläggningarna. 
Föreningen som antog namnet, Föreningen Larsbo Kalk och Stripa gruvas 
Vänner, väckte frågan om byggnadsminnesförklaring av Stripa Gruvmiljö vil-
ket beviljades av Länsstyrelsen i december 2006. 

Sedan 2007 ägs anläggningen av ett kommunalt bolag som bedriver be-
söksnäring samt upplåter delar av anläggningen till annan verksamhet. Lin-
desbergs museum bedrev fram till 2014 visningsverksamhet för skolor och 
allmänhet samt var antikvarisk medverkande i restaureringsprocessen. Mellan 
åren 2011 till 2014 var all administrativ museiverksamhet förlagd till Stripa. 
En kommunal omstrukturering av bolagen medförde att Stripa gruvmiljö se-
dan 2015 förvaltas av det kommunala bolaget Besök Linde AB och fastighets-
bolaget FALAB (Fastigheter i Lindesberg AB).

Stripa gruva blev internationellt känd genom det så kallade Stripa projektet som var ett 
internationellt forskningsprogram för slutförvaring av kärnbränsleavfall. Projektet där många 
nationer var inblandade pågick mellan åren 1977 – 1992 och åberopas fortfarande vid frågor 
gällande hantering av kärnbränsleavfall. Bild: Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.
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Den röda linjen markerar Byggnadsminnets yttersta gränser. Det obebyggda området väster om samlingen av 
gruvbyggnader upptas av det äldre bryningsområdet med sina öppna dagbrott. Bild: Länsstyrelsen Örebro Län



27

BYGGNADSBESKRIVNINGAR

Byggnadsminnet Stripa gruva består av ett fyrtiotal byggnader och anlägg-
ningar på en yta som uppgår till ca 7 hektar. Varje byggnad som beskrivs 
nedan har ett nummer som överensstämmer med den nummerföljd som finns 
på Länsstyrelsens karta på sid 26 och som upprättades i samband med Läns-
styrelsens beslut om byggnadsminnesförklaring (2006-12-08). Byggnadsbe-
skrivningarna omfattas endast av de byggnader som berörs i rapporten.

Gruvlaven (1)
Hisstornet, eller gruvlaven som ordalydelsen är på fackspråk var centralpunk-
ten i Stripa och utgjorde själva navet i anläggningen vilket all verksamhet kret-
sade kring. Genom gruvlaven uppfodrades all bruten malm och gråberg. Med 
sin höjd på 31 meter var den ett landmärke i bygden och med sin neonlysande 
emblemskylt på taket syntes den vida omkring, även nattetid.

Gruvlaven är helt uppförd i armerad betong med stomme av pelare- balk 
konstruktion med både bärande- och utfackningsväggar. Byggnaden är di-
mensionerad för att ta upp de dynamiska krafter som genereras av personhis-
sar och skipparnas malmlaster. Hissarna regleras från spelhuset (6) där hiss-
maskineriet är placerat. Från spelhuset går vajrar diagonalt upp till linskivorna 
i lavens topp. Därifrån leds de vertikalt ner genom schaktet. Linbrytningen 
medför att ett kraftigt tryck belastar laven. Det motverkas dock av lavens sta-
bila form och konstruktion, samt av sammanbyggningen med södra verket.

Ovanjordsdelen består av fem våningar som förbinds av en ståltrappa i de 
nedre etagen och av en nyinsatt spiraltrappa i de tre övre våningarna. De två 
översta våningarna upptas av linhjulsparen som reglerar personhiss och malm-
transporter i skipparna. På gruvlavens tak finns en mindre byggnad som var 
avsedd för luftbevakning under andra världskriget

Byggnaden inrymmer även stora rum för malmlager, så kallade ”fickor” för 
malm respektive gråberg. Till den fasta inredningen hör balkkonstruktioner 
för uppbärande av linskivor, krossar, matarapparater, balkar för fästning av 
gejdrar och tippanordningar för skippar samt bärbalkar för traverser och hiss-
block. Alltsammans utfört i formgjuten armerad betong.

Gruvschaktet ansluter till olika nivåer till orter och bergrum och vid sidan 
av hisschaktet leder en så kallad stegväg genom hela schaktet ner till gruvans 
botten på 438 meters djup. Sedan gruvbrytingen upphörde har gruvan fyllts 
med vatten upp till en nivå på 13 meter från markytan. Ett skyddande lock 
täcker schaktöppningen för att inte fuktig luft ska tränga upp från gruvan och 
kondensera på väggarna. 
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Sprängskiss av Lundborgs 
schakt och orter i gruvan 
från den tid då 1907 
års trälave var i bruk. 
Schaktbotten ligger på 
295 meters djup och 
en lång trästege löper 
längs hela schaktet. Vid 
tappningsläge II syns hur 
en man fyller skippen 
med malm. Högst upp 
i laven tippas malmen 
ned i en ficka innan 
den krossas i den stora 
käftkrossen. I maskinhuset 
sitter spelskötaren och 
längs sorteringsbandet 
står anställda och skiljer 
gråberg från malm. 
Bockortsupplaget till 
vänster betjänas av 
flera personer varav en 
skjuter en tippvagn i 
den ort som ledde ut till 
rälsen vid rutschbanan. 
Bild: Lindesbergs 
Kulturhistoriska arkiv.
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Till gruvlaven hör en tillfartsbro så kallad lavbro försedd med räls för borr-
vagnarna och gångbanor av träplank. Konstruktionen vilar på bockar av ut-
rangerade räler som bär upp längsgående träbjälkar. Bron ansluter i söder till 
en fyllnadsbank som avslutas med ett enkelt landfäste av huggen natursten.

Bilderna på denna sida visar gruvlaven före och efter renoveringen. T.v. ses de söndervittrade 
fönsteröppningarna som hjälpligt skyddas av täckande skivor. Ovan ses den nyrenoverade gruvlaven med 
hela fönsterrutor och fönsteromfattningar. Samtliga fönster har nytillverkats och målats utvändigt med en 
kromoxidgrön kulör. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum.
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Anrikningsverket (3)
Stripa hade från början inget eget anrikningsverk på gruvområdet. I stället 
utfördes anrikningen fram till 1940-talet vid Guldsmedshytte bruk. Anrik-
ningsprocessens syfte var att öka järnhalten genom att frånskilja ofyndigt berg 
ur fattigare malmer, vilket gjorde det möjligt att ur vissa delar av Stripamal-
men framställa en slig med en järnhalt på upp till 63 %. 

Nuvarande anrikningsverk uppfördes 1942 av armerad betong i funkisstil. 
Ursprungligen hade den rena trappstegsformade våningsplan med vinkelräta 
mångspröjsade fönster som bröt mot de äldre byggnadernas rundbågade föns-
ter. Karakteristiskt för byggnaden är att man kan utläsa ett klart samband 
mellan anrikningsverkets formspråk och funktion. Det vill säga att form och 
funktion tillsammans har en avgörande betydelse för malmens bearbetning, 
vilket kommer till uttryck i takt med anrikningsprocessens utvidgning nedåt 
genom de allt större våningsplanen. De två nedersta planen är de största och 
innehåller stora maskinsalar med en yta på ca 900 kvm vardera. Anriknings-
verkets väggar har en tjocklek av 140 mm och är isolerade med utanpåliggan-
de lättbetongblock med dimensionerna 500x250x75 mm, vilka är kramlade 
mot betongen med hjälp av järnband och sammanfogade med spik. Fasaden 
är putsad utvändigt.

Anrikningsverket är förbundet med södra verket genom bandgångarna (34) 
till södra verket, (35) från södra verket, (36) till gråmullsstalpen, (37) från 
malmupplaget samt (12) till sligutlastningen. Den förstnämnda uppfördes år 
1949.

Bilden visar anrikningsverket under uppförande i början av 1940-talet med det 
omfattande formsättningsarbetet för den platsgjutna betongstommen. Bild: 
Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.



31

Ovan: Anrikningsverket i nyrenoverat skick.
Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum.

T.h.: Anrikningsverket i nybyggt utförande med de 
stegvis nedtrappade byggnadsvolymerna. Laven är ännu 
omålad och sligutlastningen i förgrunden håller på att 
uppföras. Bild: Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.
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Transformatorhus (7)
Transformatorhuset har två våningar och är uppfört i funktionalistisk stil. 
Det är sammanbyggt med verkstadens och spelhusets västra sida och utfört i 
armerad betong med tak av betongspont som är täckt med tjärpapp. Anlägg-
ningen tillkom under 1940-talet i samband med uppförandet av anriknings-
verket och södra verkets ombyggnation och ersatte ett äldre transformatorhus 
som var uppfört i tegel med kryssvälvt tak vilket bättre överrenstämde med 
verkstad och spelhusets arkitektur. Transformatorerna är belägna på bottenvå-
ningen medan ställverksutrustningen är placerad på den övre våningen som 
är tillgänglig via en trappa av stål på utsidan av huset. Från transformator-
byggnaden leds tre kopparskenor in till ställverket i spelhuset varifrån hela 
gruvanläggningen matades med ström under gruvbrytningstiden.

Transformatorhuset före renoveringen. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum.
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Norra verket (9)
Norra verket även kallat Norra sovringsverket består av fem våningar och är 
gjuten i armerad betong med putsad fasad. Samtliga våningsplan har betong-
golv och står i förbindelsen med varandra genom trappsystem i betong. An-
läggningen är uppförd 1938 i en funktionalistisk trappstegsformad arkitektur. 
Fasaden uttrycker en funktionell arkitektonisk medvetenhet med sitt stora 
antal av spröjsade fönster.

Byggnaden är förbunden med södra verket genom två bandgångar (32,33), 
och med makadamkrossen (10) genom den västra bandgången(31). 

Norra verket hade en betydande del i processen. Det var här som huvud-
delen av bergmaterialet gråberg och järnmalm, separerades (sovrades). Från 
1880-talet har det funnits tre olika sovringsverk vid Stripa. Det första verket 
låg i det äldre gruvområdet, sydost om nuvarande Stripaområdet. Det andra 
uppfördes 1907 samtidigt med Lundborgska schaktet i anslutning till trälaven 
som var föregångare till betonglaven. Gruvlaven och Södra verket som var 
uppförda i trä revs och ersattes med ny gruvlave och nytt sovringsverk i arme-
rad betong 1938-39. Genom tillkomsten av Norra verket infördes nya sov-
ringsmetoder bland annat genom starkmagnetiska Humboldtseparatorer som 
åtföljdes av handplockning. Verksamheten som hade överflyttats från södra 
till norra verket blev emellertid kortvarig i och med att nya anrikningsmetoder 
infördes enligt principen sjunk- och flytmetoden. Förändringen förde med sig 
att all utrustning monterades ner varmed huset snart stod ganska tomt. 

Interiörbild av Norra verket. Sorteringen av gråberg 
och järnmalm fortsatte för hand ända fram till 
1950-talet då rationellare metoder infördes. Bild: 
Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.

Norra verket är tämligen oförändrad, sedan den uppfördes i slutet av 1930-talet 
både med i avseende på färg och form. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. 
Lindesbergs museum.
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Konkrossbyggnaden (13)
Byggnaden är uppförd i armerad betong i tre våningar. De två översta är ut-
kragade i byggnadens södra del för att göra det möjligt att transportera tunga 
och skrymmande maskindelar upp och ner.

Konkrossen uppfördes 1942 för att rymma en större bergkross som var 
avsedd till att förse anrikningsverket med den s.k. fattigmalmen d.v.s. malm 
med lågt järninnehåll. Malmen kördes från Norra verket via bandgångar och 
spårbundna malmvagnar som spelades upp på bockbanan till växelhuset där 
malmen fördes vidare mot krossen som finkrossade materialet. Från konkros-
sen fortsatte malmen sin färd mot en sikt inne i anrikningsverket via band-
gång 37.

Vid byggnadsminnets ytterområde står detta speciella byggnadskomplex som med sina integrerade bandgångar 
förbinder malmupplaget med Krosshuset och anrikningsverket. Den mindre byggnadskonstruktionen är ett 
växelhus vars funktion är att frakta malmen i olika riktningar. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs 
museum.
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Sligutlastningen (12)
Utlastningen består av en horisontell bandgång av 90 meters längd och är 
belägen strax öster om anrikningsverket genom vilket den står i förbindelse 
med ett transportband från verkets suterrängvåning. Bandgången, som står 
på pelare, är försedd med ett 40-tal fönster av mindre modell samt har ett tak 
täckt med skifferbelagd papp. Inuti bandgången finns en rälsgående bandkon-
struktion som är skjutbart i båda riktningarna och kan därigenom anpassas till 
ett antal fluster i golvet.

 Sligen som tappas genom flustren leds vidare på en utliggartravers i riktning 
mot sligupplaget. Upplaget har kvar lämningar av det gamla spårsystemet som 
tidigare stod i förbindelse med Guldsmedshyttebruk och järnvägsstationen.

Den äldre bilden ovan visar sligutlastningen någon gång under 1940-talet då produktionen 
gick för högtryck. Den malda järnmalmen(sligen) läggs upp i stora högar för att lastas på 
järnvägsvagnar och senare på fraktfartyg ut i Europa.

Bilden ovan visar sligutlastningen 70 år senare, men nu med nytt tak och delvis 
nyputsade väggytor. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum.
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Smedja/plåtverkstad (5)
Byggnaden är uppförd 1907 i rött tegelmurverk i ett plan. Den är försedd 
med rundbågade och mångspröjsade fönster samt ett flackt sadeltak belagt 
med papp. Taket hade ursprungligen ett traditionellt sadeltak. På fasadväggen 
mot öster finns fyra portar, varav två har tillkommit vid en senare ombyggnad 
då huset tillbyggts till med ytterligare ett verkstadsutrymme. Sett ifrån norr 
leder idag respektive portar till garage, smedja och plåtverkstad.

I smedjan arbetade fyra smeder vid var sitt Kolsvastäd. När coromanstålet 
ersatte de gamla hårdstålsborrarna vid slutet av 1940-talet användes smedjan 
som reparationsverkstad.

Smedjebyggnaden efter renoveringen av fönster och portar. Förändringar i 
produktionen har medfört att byggnaden anpassats efter de nya behoven. 
Närmast i bild ses de höga portarna som monterades in för att få plats 
med större fordon vilka var i behov av reparation. Bild: Ing-Marie Nilsson-
Tarkkanen. Lindesbergs museum.

Bilden ovan och på motstående sida visar det sammanbyggda huskomplex som innehåller verkstadsdel, maskinhus och 
vinkelbyggnaden som innehåller personalrum. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum.

Interiörbild från smedjan då gruvföretaget 
använde den för slipning av borrarna.
Bild: Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.
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Verkstad/spelhus (6)
Maskinhus med verkstäder och spelhus för uppfordringsverket är ursprungli-
gen uppfört 1907. År 1911 tillkom välfärdshuset (personalbyggnad 8) byggd 
i vinkel och utförd i en för tiden karakteristisk industriarkitektur. Byggnaden 
är uppförd i rött tegelmurverk med mångspröjsade och rundbågade fönster. 
Verkstad/ spelhus är försett med plåttak medan välfärdshusets tak är papp-
belagt. Ursprungligen anlades byggnaden i ett plan, men i samband med en 
brand 1935 förändrades förhållandena så att den norra halvan med kom-
pressorrum och gruvspel fick ett förhöjt tak med en flackare lutning. Den 
södra halvan ombyggdes omkring 1940 med följd att taket fick samma form 
som den norra. Det medförde att verkstadsdelen kompletterades med ytterli-
gare en våning och försågs med fyrdelade fönster.

Mekaniska verkstaden har en yta av cirka 140 kvm och är försedd med 
fem rundbågade fönster, två ytterdörrar. Verkstaden var tidigare fullt utrustad 
med pelarborrmaskin, svarvar slipmaskiner och allt annat som behövdes för 
reparation av gruvans maskinutrustning.  Verkstaden ansluter till kompressor-
rummet som är i det närmaste helt intakt. Rummet inrymmer två stora kom-
pressorer som i huvudsak levererade all tryckluft till gruvbrytningen.

Efter kompressorrummet följer spelhuset som är försett med åtta stora 
rundbågade fönster och målade väggar på puts i två färger. Den mesta av 
den gamla utrustningen som personspel, bergspel och manöverutrustningar 
med mera är i stort sett bibehållen. Mot den bakre väggen står dessutom hela 
ställverksutrustningen med sina instrumenttavlor helt intakt. I anslutning till 
spelhuset finns ett särskilt omformarrum där växelströmmen omvandlades till 
likström för gruvspelets elektriska motorer. Enligt ritningarna tillkom rum-
met i samband med ombyggnationen av maskinhuslängan 1935. 

Snickeri och elverkstad (6) 
I byggnadens södra del låg gruvans snickeri och elverkstad med en yta av 60 
kvm vardera.
Verkstäderna som har separata entréer från byggnadens västra och östra ut-
sidor, saknar förbindelse mellan varandra. Verkstäderna fungerade inte bara 
som reparationslokal för gruvutrustningen utan de var även servicestationer 
för underhållsarbete i gruvbolagets bostadsfastigheter. 
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Välfärdshus (8)
Souterrängdelen har en entré från gavelns utsida. Utrymmena var ursprung-
ligen avsedda som omklädningsrum, toalett, torkrum, och pannrum. Senare 
tillkom även en bastu. Under 1910-talet användes utrymmet även som tork-
rum för arbetskläder men brukades senare som matsal och rastutrymme för 
ovanjordspersonal. Det övre markplanet var inrett med förvaringsskåp för 
kläder samt duschrum. I samband med att den nya gruvstugan (4) togs i 
bruk på 1950-talet utnyttjades delar av byggnaden för kontorsrum. Förutom 
duschinredningen är utrymmet för närvarande tomt. Från gamla gruvstugan 
finns numera en förbindelse via ett kontorsrum in till mekaniska verkstaden.

Gruvstuga med förrådsbyggnad (4)
Gruvstugan tillkom 1954 och är den senast anlagda byggnaden. Huset sam-
manbyggdes då i 90 graders vinkel, med en förrådsbyggnad som uppfördes 
1937. Tillbyggnaden är uppförd i gasbetong och utvändigt klädd med fasad-
tegel och ett plåtbelagt tak. Den består av tre våningsplan med ett mellanplan 
i suterräng. 

Byggnadens översta våning har sin huvudentré mot den övre gruvgården. 
Under gruvepoken bestod våningsplanet i huvudsak av kontorsrum. I sam-
band med Lindesbergs museums flytt till Stripa byggdes övervåningen om till 
ett Besökscentrum i den västra delen och museets administrativa lokaler i den 
östra delen.

Våningsplanen förbinds med ett trapphus som är centralt beläget vid bygg-
nadens södra långsida med en entré mot gatuplanet.

Suterrängvåningens entré leder direkt in från den nedre gruvgården och var 
under brytningstiden avsedd för gruvarbetarna. Den är fortfarande utrustad 
med stöveltvätt och klinkergolv. Våningsplanets östra del innehåller matsal 
och kök. 

Välfärdshuset (personalbyggnaden) som den såg ut före renoveringen. Bild: 
Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2012

I välfärdshusets souterrängvåning hade 
ovanjordspersonalen sin matsal. Tjänstemännen intog 
sin lunch i andra lokaler, inrymda i förrådsbyggnaden (4). 
Bild: Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv. Foto:1910-tal.
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I husets västra del är omklädningsrummet beläget. Det är intakt med golv 
av sten och 149 klädskåp i varierande färger. Till omklädningsrummet hör 
dusch- och toalettutrymmen, vilka är förlagda i en del av den angränsande 
förrådsbyggnadens nedre våning. Utrymmet användes tidigare som kontors-
rum för kamreren och andra tjänstemän innan den nya gruvstugan uppfördes.

Via trapphuset leder en halvtrappa direkt ner till källarplanet med kapp-
rum, arkivutrymme förråd och konferensrum i byggnadens östra del. Källar-
utrymmet åt väster användes tidigare som varmlufts ackumulator genom en 
airotemper. Varmluften, som var avsedd för torkning av arbetskläder, ström-
made upp genom golvet och in i klädskåpen i det ovanliggande omklädnings-
rummet. 

Förrådsbyggnaden (4)
Huset uppfördes 1937 i tegel i två våningar samt är försedd med fyrdelade 
spröjsade fönster. Det har ett flackt sadeltak som är belagt med plåt. Byggna-
dens övre våning ligger i plan med den bakomliggande gårdsplanen i väster. 
Den nedre våningen, som är byggd i suterräng, har sin framsida mot öster och 
är försedd med lastkaj av betong av ca 16 meters längd. Förrådsbyggnaden har 
från sin västra sida två ingångar. Den vänstra dörren leder in till ett sjukrum 
med en intilliggande vestibul och toalett

Förrådet har merparten av sin ursprungliga inredning kvar i form av för-
rådshyllor av stål, arbetsbänkar, utlämningsdisk med mera. Det innehåller 
fortfarande en stor mängd äldre reservdelar och förbrukningsmaterial till ma-
skiner och gruvutrustning.

En trätrappa leder till det nedre förrådet. Det var avsett för större och tyng-
re artiklar. Här står också hyllor med en riklig mängd äldre material kvar. 
I ett angränsande rum lagrades smörjoljor, kemikalier med mera. Rummen 
har separata träportar som leder ut till lastkajen i öster samt är försedda med 
betonggolv och putsade väggar med målning i två färger.

Förrådshuset, närmast i bild, sammanbyggd i vinkel med den nya gruvstugan. 
Ursprungligen hade byggnaden tre entréer varav den i norra änden togs bort troligen 
under forskningstiden på 1980-talet. Före ombyggnaden var entrén ingång till matsal 
för tjänstemännen. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum.
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Nya gruvstugan med matsal för tjänstemännen och omklädningsrum med dusch för gruvarbetarna. Matsal och konferensrum i källaren 
har på senare tid kompletterats med utrymningsvägar i den östra delen. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2012

Det mesta av den gamla kontorsinteriören har gått förlorad. 
Endast bildmaterial finns kvar som kan förmedla lite av 
1950-talets kontorskänsla. Bilden visar kamrer Zackrisson i färd 
med kontorsgöromål. Bild: Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.

Förrådsförmannen hade god ordning och kontroll på 
utlämnade reservdelar och verktyg.
Bild: Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv. Foto:1950-tal.
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MATERIALBESKRIVNING

För att få en förståelse för betongkonstruktionernas kondition och material-
mässiga sammansättning, är det av intresse att titta närmare på det förhållande 
som rådde vid den aktuella tiden då byggnaderna vid Stripa uppfördes. 

Året då den nya gruvlaven i Stripa uppfördes var 1938, ett år före andra 
världskrigets utbrott. Inom gruvnäringen väntades en konjunkturuppgång 
med stigande malmpriser och en Europamarknad som ropade efter järnmalm 
till krigsindustrin. Under kort tid öppnades nya gruvor och betonglavarna 
blev ett vanligt inslag i Bergslagsnaturen. Byggnader och maskiner dimensio-
nerades för att klara de tunga lasterna som gruvdriften genererade.

 I Stripa anpassades gruvlaven och linorna för dragkrafter på drygt 10 ton. 
Påfrestningarna ställde stora krav på hållfasthet i byggnadskonstruktionen 
men även på kompetensen hos konstruktörerna.  Gruvbolaget i Stripa vän-
de sig till ett företag i Gävle, Byggnadsaktiebolaget Konstruktör, med ”Be-
tongarbeten, Industri och Brobyggnader” som specialitet. Uppdraget gällde 
projektering och byggnation av hela den nya anläggningen, som innefattade, 
gruvlave med krosshus, skrädverk, bandgångar, gråbergsficka, anrikningsverk, 
sligutlastning, krosshus sligutlasting m.fl. byggnader. En stor entreprenad som 
kom att utföras i två etapper mellan åren 1938 och 1942. 

Ställbergsbolaget som var ägare till anläggningen, lämnade noggranna 
anvisningar till entreprenören vilken enligt kontraktet förband sig att följa 
stadgarna, samt gällande byggnormer vilka var formulerade i ”Statliga cement 
och betongbestämmelser av år 1934”1 och Statens Industrikommissions ”Be-
tongtekniska anvisningar nr.5”2.   Vid en jämförelse med dagens tekniska och 
kemiska insikter i byggnadsmaterialens egenskaper, vilka återspeglas i dagens 
byggnormer, låg dåtidens gränsvärden inom rymligare intervaller gällande ex-
empelvis vct-tal3, kloridhalter etc. Påverkande faktorer såsom luftinblandning 
och vibrering hade introducerats i Sverige vid mitten av 1930-talet men var 
ännu inte i vedertaget bruk och finns följaktligen inte noterade i företagets 
entreprenadkontrakt.

 En översiktlig redogörelse för byggprojektets materialanvändning och ar-
betsmoment - som de beskrivs i källmaterialet - är relevant att återge, för att 
sedan ställas i relation till de diskussioner som omgav renoveringsprocessen av 
byggnadsminnet Stripa Gruvmiljö. 

Följande upplysningar rör material som behandlas i entreprenadkontraktet

1. Statliga cement- och betongbestämmelser av år 1934. SOU 1934:17
2. Entreprenadkontrakt 1938 och 1942. Stripa Arkivet. Lindesberg
3. Anger vattenhalten i betongen
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Cement  
”Cementen skall vara normalt bindande portlandscement klass A av välkänt 
svenskt fabrikat.” 1942 års kontrakt har tillägget: Så långt statens Industrikom-
mission medgiver skall cementen vara av klass A, vilket motsvarar något lägre 
tryckhållfasthet än kravet för modern standardcement. Marknaden hade vid 
början av 1940-talet infört så kallat E-cement, som var en ersättningscement 
för Portlandcement, i syfte att minska bränsleåtgången vid tillverkningen. E-
cementen hade en hållbarhet motsvarande klass B. Läget på världsmarknaden 
medförde att kolimporten var starkt begränsad och fördelningen av landets 
råvaror sköttes av Statens industrikommission. Järnindustrin, som var en na-
tionell angelägenhet, kunde i regel räkna med en förtur på tilldelningen av 
A-cement. Av handlingarna framgår att Stripabolaget gjorde anspråk på förtu-
ren hos Statens Industrikommission och begärde A-cement leverans. I vilken 
omfattning bolaget beviljades A-cement är oklart, men andra dokument gör 
gällande att en hel del E-cement användes i Stripa under krigsperioden.

Kontraktet föreskriver en cementmängd uppgående till 300 kg/m3.” Alla 
armerade betongkonstruktioner såsom väggar, bjälklag, fickor, fundament och 
taklag skola utföras av betong i blandning 300 kg cement pr. kbm. betong”.4

Konstruktörsfirman föreslår inför uppförandet av gruvlaven en ökning till 
320 kg/m3 eftersom det rör sig om en tunn och hög konstruktion. Huruvida 
företaget gick med på det fördyrande tillägget, är ovisst. Företaget hade förvis-
so att ta ställning till den fördyrande omställningen utifrån ekonomiska ramar 
(enligt en beräkning skulle den större cementmängden innebära en kostnads-
ökning på 17 %). Kanske företagsledningen betraktade påslaget som onödig 
mot bakgrund av att gruvlaven endast var tänkt att vara i bruk så länge som 
den korta driftperioden varade.  De prover som utfördes av CBI Betonginsti-
tutet, vid renoveringen 2008 av betonglaven, gav ett resultat på tryckhållfast-
het på 25 – 30 MPa vilket tyder på att företaget i huvudsak fått hålla till godo 
med en något sämre betongkvalitet.

Vatten 
Den oavbrutna länspumpningen av gruvan medförde att vattenförsörjningen 
till betonggjutningen togs från gruvvattnet. Förtetaget Konstruktör ålades att 
utföra vattenprover som enligt regelverket skulle ”vara fritt olja, samt sådana 
salter, syror och ämnen som kunna menligt inverka på cementets bindning 
eller betongens hållfasthet eller beständighet.”5 

Arkivmaterialet ger ingen upplysning om vattenkvaliteten men ett av prov-
svaren från CBI Betonginstitutet, hämtat från en av betongkonstruktionerna, 
påvisar höga halter av klorid.  En möjlig förklaring är att det gruvvatten som 
använts, innehållit saltutfällningar från berggrunden. En annan förklaring 
kan härledas till att byggnaden uppförts under vintern 1942 -43, som var 
exceptionellt kall, och att salt använts i betongen för att minska risken för 
frysskador innan betongen hunnit härda.
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Ballast 
När det gällde betongens ballast och makadam i två fraktioner var Stripa gruv-
bolag självförsörjande, medan gruset hämtades från ett lokalt grustag. Prov-
ningsprotokollet från Svenska Cementföreningen i Malmö 1942, uppger att 
materialet har en mycket hög renhet och ”är praktiskt taget fria från organiska 
eller för cement skadliga ämnen”. Petrografiskt är mineralet leptit i Stripa av 
mycket hög densitet och väl lämpat för betonggjutningar.

Formsättning
”Formarna göras stadiga och plana samt stadgas och stöttas väl. Före gjutning-
en vattnas formarna rikligt och rengöras noga. Sedan formarna svällt justeras 
de före gjutningen.”…….”För de delar av takplattorna som komma att bilda 
yttre synlig takfot, sättes hyvlad och spåntad form.” …”All övrig formsättning 
sker med ohyvlat och ospåntat virke.”6  

I SOU för 1934 föreskrivs att formsättningen inte får utsättas för skak-
ningar under betongens härdningstid som rekommenderas upp till 20 dygn 
för byggnader med hög belastning. Villkoret för byggentreprenaden i Stripa 
var att gruvbrytningen skulle pågå samtidigt med byggprocessen. Inget fick 
hindra de viktiga malmleveranserna som skulle gå vidare på export till utlan-
det. Företaget tvingades dock till ett avbrott i verksamheten under 12 dagar, 
sannolikt under den tid som härdningsprocessen av betongen pågick. Det är 
inte osannolikt att den forcerade byggprocessen även fick konsekvenser för 
byggnadens materialmässiga kvalitet.

4.  Entreprenadkontrakt 1938. Stripa Arkivet. Lindesberg
5.  Statliga cement- och betongbestämmelser av år 1934. SOU 1934:17. s.17.
6. Entreprenadkontrakt 1938. Stripa Arkivet. Lindesberg

Följebrev till 
de betongprov 
som lämnades 
in till Statens 
provningsanstalt 
i samband med 
gjutning 1953. Ett 
av få bevarade 
betongprotokoll i 
Stripa gruvas arkiv.
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Täckskikt
Mest påtagligt vid anblicken av gruvanläggingen innan restaureringsarbetena 
inleddes, var de ytliga, rostangripna och avskalade armeringsjärnen på utsatta 
ställen i betongkonstruktionerna. Uppenbarligen har inte byggföretaget följt 
gällande normer för täckskikt av armeringsjärn som föreskriver ett täckskikt 
på 30 mm. På vissa ytor var betongskiktet inte tjockare än några millimetrar. 
Gissningsvis har även momentet med armering av betongkonstruktionen på-
verkats av det pressande arbetstempot som malmleveranserna förde med sig. 
Byggentreprenören slapp inte undan klagomål på det bristfälliga utförandet 
utan krävdes på ersättning från ägarens sida. Byggföretaget hävdade en annan 
åsikt och det hela rann ut i sanden.

Armering
Vid uppförandet av gruvlaven hade ännu inte kamstålen kommit ut på mark-
naden. I Stripa gruvlave ses därför de släta armeringsjärnen i olika diametrar 
och med krökta ändar för att fånga upp dragkrafterna. När etapp två inleds 
1942 har Smedjebackens valsverk tagit fram kamjärnsstålen som med sina 
flänsar ökar vidhäftningen mot betongen och i Stripa kom det nya materialet 
till full användning under 1940-talets byggnationer. 

Ändkrok utförd i betongkonstruktion i Stripa. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. 
Lindesbergs museum. 2009.
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RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER 

Hösten 2006 inleddes de etappvisa renoveringarna i Stripa för att fram till 
försommaren 2014 ha uppgått till totalt åtta etapper. Merparten av reno-
veringarna har handlat om lagning av armerad betong i varierande kvalitet. 
Renoveringsmetoderna har skiftat beroende på materialsammansättning och 
antikvariska förhållningssätt. I det följande redogörs för antikvariska metod-
diskussioner och de åtgärder som följde arbetsgruppens beslut.

Gruvlave
Vid en närmare inspektion av betongkonstruktionerna i Stripa uppdagades 
så omfattande och allvarliga skador att inkallad betongexpertis avrådde från 
renovering av byggnaderna. I synnerhet gällde detta gruvlaven som i sitt in-
stabila tillstånd utgjorde en omedelbar olycksfallsrisk på grund av nedfallan-
de betongbitar. Till detta kom ansenliga renoveringskostnader som inte var 
överblickbara. Projektledningen övervägde möjligheten att lämna gruvlaven 
till fortsatt förfall för att successivt förvandlas till en inhägnad ruin. Försla-

Skiss av ändkrokarnas utformning. Ur: SOU 1934:17, s. 30
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get förkastades med motiveringen att om gruvlaven som var själva hjärtat 
i anläggningen skulle försvinna, fanns ingen poäng med bevarandet av en 
järnmalmsgruva från 1940-talet. Dessutom beräknades kostnaderna för en 
rivning vara jämförbara med en upprustning. Med det beslutet stod projekt-
ledningen inför en unik situation att restaurera en 31 meter hög betonglave 
som inte skulle användas i produktion. Utmaningen att renovera den bräck-
liga konstruktionen antogs inte utan skepsis.

Inledningsvis föregicks gruvlavens upprustning av ingående diskussioner 
om vägval, material och metod, en diskussion som sedan pågick under samt-
liga restaureringsetapper. Fattade beslut fick stundtals omvärderas eller juste-
ras, erfarenheter blev till lärdomar som ledde till bättre beslut etc. Nedan följer 
en redovisning av restaureringsprocessens etapper, uppdelade på materialen 
betong, stål samt färg och kulörval.

Skadebild
Anledningen till gruvlavens undermåliga kondition kunde med några få un-
dantag härledas till fuktproblem. Inomhusklimatet i gruvlaven var märkbart 
påverkat av den varma och fuktiga luft som steg upp från det öppna, centralt 
belägna schaktet, där fukten kondenserade på väggarna under den kalla årsti-
den. Kondensvattnet sögs in i den porösa betongen och frös till is, vilket gav 
upphov till en inre sprängverkan med stora betongskador som följd. Särskilt 
märkbart var betongskadorna runt de medfarna fönsterkarmarna, där bort-
vittrad betong orsakat stora öppna hål i väggpartiet. Hållfastheten var här 
obefintlig och man kunde avlägsna delar av materialet med handkraft.

Första steget i renoveringen av gruvlaven var att åtgärda den primära ska-
deorsaken, vilket var den fuktiga varma luften som steg upp i laven nerifrån 
gruvan. Vattnet höll en genomsnittlig temperatur runt 9 plusgrader. Över det 
öppna schaktet med gruvvattnet placerades ett 50 cm tjockt isolerat trälock 

Luftens höga fukthalt som avspeglas 
på golv och väggar har orsakats av 
gruvans varma luft som trängt upp 
via stegvägen vilken ses i bildens mitt. 
Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. 
Lindesbergs museum. 2010.
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Gruvlaven före renoveringen ses här i miserabelt skick. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2008.
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som spärrade vägen för den uppstigande luften. Åtgärden gav omedelbar ef-
fekt med ett betydligt torrare klimat i gruvlaven. Att döma av den överrask-
ning som mötte arbetsgruppen en vinterdag året efter var dock insatsen inte 
tillräcklig. Interiört var samtliga ytor täckta med en ”päls” av decimeterlånga 
iskristaller. Orsaken till isbildningen kunde snabbt härledas till en öppen man-
lucka vid sidan av centralschaktet. Öppningen var inte större än 70x100 cm 
och ledde ner till en stege ner i gruvan varifrån varmluft strömmade upp med 
en hårföns styrka. Problemet åtgärdades med ett täckande lock över manluck-
an. Isbildningen kan ha varit en följdverkan av de nyinsatta fönsterrutorna 
som täckte fönsteröppningarna och hindrade den fuktiga luften att ventileras 
ut. De trasiga rutorna hade tidigare sörjt för en god ventilation. 

Osäkerheten inför lavens hållfasthet och misstankar om en kraftig karbo-
natisering, föranledde beslutet att låta CBI Betonginstitutet göra en hållfast-
hetsbedömning av lavens betongkonstruktion. Institutets inkallade experter 
tog prover med kärnborr ur betongväggen på den övre sektionen. Några av 
proverna gav ett nedslående resultat genom att materialet föll i bitar redan 
när proven togs ur borrhylsan. Andra prover utförda i laboratoriet, gav ett 
mer tillfredställande testresultat som pekade på en normal tryckhållfasthet. 
Proverna analyserades också med avseende på karbonatisering som uppmät-
tes till ett medeldjup på 25 mm, vilket inte sågs som alarmerande. Mellan de 
skadade partierna i väggarna var betongkvaliteten tämligen god. Materialet 
bedömdes kunna fortsätta fylla sin funktion under åtskilliga decennier.  Med 
detta positiva besked kunde renoveringsprocessen fortsätta.

Ovan: Istäcket bredde ut sig ända upp till lavens översta våning.

Motstående sida: Iskristaller som täckte alla ytor inne i gruvlaven var en vacker syn 
men fenomenet hade en nedbrytande verkan på byggnaden. Bilder: Ing-Marie 
Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2010.
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Diskussioner, avvägningar och val
Upprustning med antikvariska förtecken har inte sällan ett förhållningssätt 
med inriktning på minsta möjliga ingrepp och samma material samt metoder 
som använts när byggnaden uppfördes.  I Stripa hade arbetsgruppen ambitio-
nen att spara så mycket som möjligt av originalmaterialet men vid ingående 
granskning av byggnadens försvagade kondition var det uppenbart att stora 
bärande väggpartier var så dåliga att de med nödvändighet måste avlägsnas 
och ersättas med en ny vägg. Här blev det alltså fråga om att kopiera en äldre 
konstruktion. Ingreppet blev då mer att betrakta som rekonstruktion istället 
för restaurering.

Inom projekteringsgruppen stod det tämligen klart att här fanns två restau-
reringsprincipiella vägval att göra, vilka även inledningsvis berörts:

1. Minsta möjliga ingrepp och med samma material och metoder – konse-
kvensen av tesen blev att ingenting kunde utföras, eftersom samma material-

CBI utför provtagning på gruvlavens sydfasad. Bilden på motsatt sida visar ett betongprov med obefintlig 
hållfasthet. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2008.
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sammansättning inte längre fanns att tillgå på marknaden, och en tillämpning 
av dåtidens metoder skulle falla utanför rimligheternas gränser beträffande 
ekonomin. Den logiska följden blev därmed att gruvlaven tilläts förfalla för att 
till sist bli en ruin, och upplevelsen av äkthet och patina i originalmaterialet 
skulle därmed vara intakt medan upplevelsevärdet av strukturen sakta föränd-
rades i takt med att laven vittrade bort.

2. Återställ gruvlaven med moderna material och metoder. 
När väl beslutet att behålla gruvlaven fattats fanns inget annat val än att 

använda moderna material och metoder eftersom utvecklingen på material-
sidan och inom betongtekniken hade genomgått radikala förändringar sedan 
gruvlaven uppfördes. Efter noggrann övervägning valde arbetsgruppen alter-
nativ två som medförde att projektledningen ställdes inför det faktum att om 
gruvlaven skulle räddas från förfall, var man tvungen att bila bort stora delar 
av de bärande konstruktionerna och ersätta dessa med modern betong. För att 
förhindra total kollaps av gruvlaven och säkerställa arbetsmiljön för entrepre-
nörerna beslutades att staga upp hela laven med en invändig stålstomme. In-
greppet var inte optimalt i restaureringssammanhang eftersom karaktären till 
viss del förändrades. Valet accepterades då ingen annan möjlighet stod tillbuds 
för att bevara byggnaden. Liknande exempel har utförts i världsarv och andra 
kulturhistoriska anläggningar i värden, med mer eller mindre lyckat resultat.

Framtiden får utvisa om metoden var den rätta eller inte. Men till det po-
sitiva hörde att stålskelettet som var en grundläggande förutsättning för gruv-
lavens fortsatta existens och som betraktades som ett grovt ingrepp i byggna-
dens originalkonstruktion, nu imponerar i all sin mäktighet på besökarna och 
har blivit en tillgång i visningsverksamheten.
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Metod – Stålstomme
Själva monteringen av stålskelettet var ett mästerstycke i sig, som utfördes av 
en lokal smidesfirma. Tack vare de omfattande skadorna på fönstren kunde de 
långa stålbalkarna träs in med minimal marginal utan att behöva göra åverkan 
på betongkonstruktionen. Balkarna bestod av varmformade konstruktionsrör 
(VKR-rör) i olika dimensioner där de längsta var över 12 meter med en di-
mension på 200x200 mm. Stålbalkarna hissades upp med lyftkran till de olika 
våningsplanen där lavens utrustning med gejdrar, stållinor, järnbalkar, linhjul 
etc. var i vägen och skapade en mängd svårigheter för entreprenören. Ett tåla-
modsprövande precisionsarbete som utfördes under den riktigt kalla årstiden. 

Konstruktionsritning av stålkonstruktionen i laven. Konstruktör Rolf Johansson 2009
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Överst: Vertikala stålbalkar och snedsträvor bar upp och stabiliserade den försvagade 
betongstommen. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2009. 

Ovan: De upp till 12 meter långa järnbalkarna lyftes upp med kran och fördes in genom de 
sönderfrusna vittrade fönsteröppningarna. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs 
museum. 2009.
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Metod – Östfasad
Renoveringen av gruvlaven delades in i tre etapper där varje etapp hade olika 
metodinriktningar. Första etappen utgjordes av östfasaden inklusive takfot. 
Renoveringsinriktningen kunde här genomföras i enlighet med principen, 
minsta möjliga ingrepp, vilket i praktiken betydde att relativt lite betong be-
hövde bilas bort eftersom östfasadens betongkvalitet var tämligen god. Åtgär-
derna handlade om att knacka hela ytan för att lokalisera bompartier och rost-
skyddsbehandla friliggande armeringsjärn. Vissa armeringsjärn, speciellt kring 
fönstren, var kraftigt rostskadade och bitvis helt borta. Den försvagade kon-
struktionen förstärktes med nya armeringsjärn i ursprungliga dimensioner, 
ingjutna vid sidan av eller med samma placering som ursprunglig armering.  

Betongbilen från den lokala betongstationen Färdig Betong anlände tidigt 
en morgon i slutet av oktober. Morgonen var kylig med bara några grader 
över noll och på gränsen till vad som var lämpligt vid betonggjutning. När 
betongbilen lämnade stationen höll den färska betongen en temperatur på 
18-20 grader. Betongen fylldes på via en öppning på formarnas ovansida, med 
början vid takfoten och därefter fylldes formarna runt fönsteröppningarna på 
de underliggande våningsplanen. När 3,5 timmar hade passerat var alla for-
mar fyllda. Lufttemperaturen sjönk oroväckande och för att inte härdnings-
förloppet skulle påverkas negativt täcktes väggytorna med ett isolerande täcke 
bestående av polyetencellplast. 

När formarna revs efter fullbordad härdningstid uppdagades knytnävsstora 
hålor i betongen, vilka hade uppstått genom att betongen i formarna inte flu-
tit ut tillräckligt. Orsakerna kunde vara att ballasten var för stor (8/16 mm), 
vibreringen för bristfällig eftersom den på vissa ställen hade utförts manuellt 
med hammarslag på formen eller att något mer av den gamla betongen runt 
fönstren borde ha bilats bort för att ge mer utrymme åt den nya betongmas-
san. Erfarenheterna togs med som lärdomar till nästa etapp av gjutningen. De 
uppkomna håligheterna i gjutningen åtgärdades genom omfattande putslag-
ningar.

Ett rejält ”råttbo” som bildats inne i 
formen på grund av för dålig packning 
av betongen under gjutningen.
Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. 
Lindesbergs museum. 2009.
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Överst: Fromsättning runt fönsteröppningarna klara för 
gjutning. Betongen matades in i överkant och skakades 
ned i formen genom packning.

Ovan t.h.: Rostskyddsmålning av de rengjorda 
armeringsjärnen.

Ovan: Delvis riven form visar matchningen mellan de 
gamla och nya formavtrycken. Notera att betongen inte 
har fyllt ut formen helt, vilket skapat ett stort hålrum.
Bilder: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs 
museum. 2009.

Ovan: Dålig packning i formarna ledde till kraftiga gjutsår 
som lagades med putsbruk efter formrivningen. Bild: 
Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 
2009.
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Metod – Sydfasad och nedre västfasad
Med lärdomarna i friskt minne från etapp 1 inleddes nästa fas i renoveringen 
av gruvlaven. Förutsättningarna var betydligt bättre vid denna restaurerings-
omgång jämfört med tidigare, inte minst för att etappen började på försom-
maren och pågick fram till höstens början 2009. Dygnstemperaturerna utgjor-
de därmed inte några problem. Bristerna från föregående etappgjutning var 
uppe till diskussioner vilka främst rörde hur man kunde undvika problemet 
med de så kallade ”råttbon” eller håligheterna i den nygjutna betongen. Efter 
överläggningar med inblandade parter beslutades att göra vissa justeringar. 
Inloppsöppningarna i formarna vidgades något för att betongen lättare skulle 
fylla ut formen. Ballaststorleken ändrades till en finare gradering och mäng-
den ballast reducerades i betongreceptet. Större omsorg lades vid vibreringen 
som utfördes till övervägande del med vibratorstav och i mindre grad med 
hammarslag. Förändringarna gav resultat genom att förekomsten av gjutsår 
var något färre och volymmässigt mindre. 

Sydfasadens betongkvalitet visade enligt CBI:s testresultat från våren 2008 
på sämre kvalitet jämfört med östfasaden. Då bilningsarbetet inleddes på syd-
fasaden konstaterades att testresultaten stämde väl överens med hantverkarnas 
iakttagelser vid arbetet med den spröda betongen. Beslutet att bila upp större 
volymer för att bereda utrymme åt betongen i formen löstes per automatik 
genom betongens försämrade hållfasthet. Genomgående hade hantverkarna 
stora problem med att bestämma var någonstans bilningen av den skadade 
betongen skulle stoppas. I vissa fall kunde nog mer sönderfrusen betong av-
lägsnats, men på grund av hållfasthetsmässiga skäl avbröts bilningen. Mål-
sättningen för hantverkarna var att bila bort så pass mycket att man nådde 
hyggligt god hållfasthet. Om större delar hade avlägsnats kunde säkerheten i 
konstruktionen ha äventyrats trots den sekundära stålstommen.

Bildningsarbetet har tangerat gränsen för väggens hållbarhet. Risken för total kollaps 
har förhindrats genom den nyligen insatta stålstommen. Bild: Ing-Marie Nilsson-
Tarkkanen. Lindesbergs museum. 
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Interiörbild från norrsidan där arbetet pågår med att demontera gjutformarna. Bild: Ing-Marie Nilsson-
Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2010.

Höstsolen lyser på den nyrenoverade östfasaden och på de övriga sidorna pågår reparation från resta ställningar. 
Ställningskostnaden utgjorde en tung post i budgeten och för att begränsa framtida underhållskostnader användes tillfället 
till att även renovera taket och luftbevakningskuren. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2009.
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Metod – Norr- och västfasad
Sidan mot norr var i sämst skick och följaktligen den sida där bilningen tog 
längst tid och där hantverkarna avlägsnade störst ytor med dålig betong. Värst 
drabbad var mellanvåningen på lavens överbyggnad där närapå två tredjede-
lar av väggen bilades bort. Det brutala ingreppet i väggen låg på gränsen för 
konstruktionens beräknade bärkraft, men var icke desto mindre nödvändig 
för byggnadens fortbestånd. Väggpartiet återställdes genom en rekonstruk-
tion av originalväggen som formades och göts i enlighet med tidigare etapper 
men med den skillnaden att ballaststorleken återgick till 8/16 mm eftersom 
en mindre fraktion inte garanterade tillräcklig bärighet. 

 Under hela renoveringsprocessen med gruvlaven kvarstod problematiken 
med gjutsåren i den nygjutna betongen. Kanske var det en omöjlig uppgift 
att helt komma till rätta med hålorna, med tanke på att gjutformarna inte var 
bredare än 150 mm, vilket motsvarande väggens bredd, samt att armeringsjär-
nen förhindrade en fri passage. En reflekterande tanke var att gjutningen möj-
ligen skulle kunna följt anvisningarna från 1930-talet som gällde smala och 
höga konstruktioner. I anvisningarna föreskrevs att ena sidans formvägg reses i 
samband med gjutningen och att man på så sätt fick möjlighet att kontrollera 
och jämnt fördela betongen i formen, allt efter att formen byggdes på uppåt.

Material
En bärande tes i restaureringsarbetet har varit att inte använda några mate-
rial som var främmande för originalkonstruktionen. Under samtliga etapper 
användes därför vanlig konstruktionsbetong K30. Enligt rekommendationer 
från CBI fanns ingen anledning att använda högre hållfasthet på den nya be-
tongen eftersom befintlig betong var svagare. Betongprotokollen från Färdig 
Betong angav en cementhalt på C32/40. 

De antikvariska anvisningarna tillät endast tillsatser med luftporbildande 
medel som har en frostskyddande effekt. Betongen hade en lufthalt på 2.5% 
vid första gjutningen 2008 och en förhöjd lufthalt på 5.2 % vid sista gjutning-
en i oktober 2010. Ballaststorleken låg i genomsnitt på mellan 8 -16 mm.1 

Gruvlavens höga höjd utgjorde ett motstånd för pumpningen av betongen 
upp till de övre nivåerna. För att underlätta flödet av betongen i slangen och 
förhindra stockning tillsattes flytmedel och retarder2 i betongen. Komplette-
ringsmedlen tillsattes utan antikvariernas kännedom och i strid mot de anti-
kvariska anvisningarna.

1. Betongprotokoll Färdig Betong. Stripa Arkivet. Lindesberg.
2. Medlet fördröjer härdningstiden.

Motstående sida: Bilden tagen under pågående gjutningsarbete. Till vänster i bild ses 
betongpumpens långa kranarm som för slangen mot gjutformarna. Fasaderna har 
tidigare blästrats rena från färg och föroreningar. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. 
Lindesbergs museum. 2010.
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Bandgångar 38 och 39

Skadebild
Tidigt i renoveringsprocessen rensades bandgångarnas undersidor från be-
tongbitar som satt löst. Risken var annars att trafikanter som passerade under 
bandgångarna på lokalgatan träffades av nerfallande betong. Det dröjde dock 
fram till 2013 innan första lagningsåtgärden på bandgångarna kunde börja. 
Renoveringen hade då föregåtts av en provtagning och analys utförd av CBI 
Betonginstitutet. Proverna visade på oroväckande höga halter av klorider som 
sannolikt härrör från användningen av gruvvattnet i gjutprocessen. Klorider-
na kan ha påskyndat korrosionen av armeringsjärnen vilket på sikt kan ha 
haft en försvagande inverkan på konstruktionen. En enkelt kontrolltest med 
handhållen lans riktad mot betongväggen utfördes av vattenbilningsföretaget, 
vilket visade på ett bättre utfall än väntat. På delar av bandgångens ytor var be-
tongen så hård att ballaststenen sprack medan betongen höll, då vattenstrålen 
med ett vattentryck på 200 bar träffade betongytan. Hållfastheten uppvisade 
dock stora variationer. På genomkarbonatiserade ytor trängde den riktade vat-
tenstrålen rakt igenom den 150 mm tjocka väggen. Vid en helhetsbedömning 
uppskattades dock hållbarheten som hyggligt god. 

I övrigt var skadeproblematiken densamma som vid de andra byggnaderna, 
med väggytor som uppvisade avskalade och rostiga armeringsjärn, tak med 
eroderad asfaltpapp och trasiga fönster. Inne i bandgångarna låg dessutom 
makadamrester från senaste verksamhetsperioden, som under lång tid bundit 
fukt till konstruktionen. Innan något arbete överhuvudtaget kunde utföras på 
byggnaderna var det nödvändigt att tömma bandgångarna från grus och sten, 
ett moment som tog två veckor i anspråk.

 

Bandgångarna över lokalgatan före renoveringen. Betongens dåliga kondition medförde att 
betongbitar lossnade och riskerade att skada fotgängare och fordon. Bild: Ing-Marie Nilsson-
Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2008.
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Från en skylift rensades bandgångarnas undersidor från lösa betongbitar för att begränsa olycksfallsrisken för 
förbipasserande trafikanter.  Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2008.
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Metod
När den sjunde etappen av renoveringen inleddes 2013, valde arbetsgruppen 
att helt frångå den antagna doktrinen om ”samma material och metoder som 
använts och brukats vid tiden för byggnadens tillkomst”.  Redan från starten av 
Stripa-renoveringen fanns idén, om ett fullskaligt testlaboratorium över olika 
betongrenoveringssystem, med som ett led i projektet. Bandgångarna var sär-
skilt lämpade för ändamålet eftersom de var samlade i en enhetlig miljö, med 
gemensam klimatpåverkan, var uppförda under samma tidsperiod samt hade 
en jämförbar konstruktion. I samband med renoveringen av bandgångarna 38 
och 39 fanns utrymme för att prova en ny metod. Byggmaterialet skulle kon-
sekvent hämtas från en leverantör och valet föll på Sto:s renoveringssystem. 
Det kunde dock ha blivit Finja, Weber-Saint-Gobain, Heidelberg-cement el-
ler någon annan leverantör. Förhoppningen fanns att testmetoden även skulle 
tillämpas vid de övriga bandgångarnas renoveringar.

De sammanlagt åtta bandgångar som löper diagonalt mellan byggnadsvoly-
merna, ansågs vara ett utmärkande karaktärsdrag för Stripa och bandgångar-
na betraktades därför som känsliga för förvanskning i fråga om förändring i 
proportioner till följd av nya konstruktionsmetoder. Den höga position som 
bandgångarna 38 och 39 innehade ovanför lokalgatan uppfattades som en 
entréportal och var som sådan besökarens första intryck av anläggningen vid 
ankomst österifrån och ett bevarande av byggnadskonstruktionens originalut-
förande kändes angeläget. 

Kravet på varsamhet var tydligt uttalat vid de diskussioner som fördes inom 
arbetsgruppen. Det stod klart att med vanlig konstruktionsbetong och ett 
något tjockare täckskikt skulle bandgångar och pelare få ett förgrovat uttryck 
och förvanskas. Alternativet stod till den moderna självkompakterande be-
tongen (SKB-betong) som inte behövde vibreras och som göts genom att den 
trycktes in i formen underifrån, vilket skulle få till följd att bandgångens yttre 
konturer inte förändrades. Trots renovering med främmande material och me-
tod valde arbetsgruppen att använda SKB-betongen även om en viss osäker-

Vattenbildningen har frilagt armeringen och blottlagt den gamla betongen. Nederst 
ses de dubbla armeringsjärnen som ligger inbäddade i kantbalkarna och bär upp 
bandgångens tyngd. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2013.
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het fanns om vidhäftningen mot den gamla betongen skulle uppnå tillräcklig 
hållbarhet.

Nytt för renoveringsetapperna var också att bila bort dålig betong med högt 
vattentryck. Metoden visade sig vara mycket effektiv. Vattenbilningsföretagen 
använde både bilningsrobot och handhållen lans, vilket visades vara mest ef-
fektivt. Vattenroboten hade lång inställningstid och inte samma flexibilitet 
som den handhållna lansen. 

Metoden ansågs ha många fördelar framför mekanisk bilning eftersom den 
gav färre mikrosprickor i betongen, tekniken vibrerade inte lika mycket och 
därmed minskade risken för vibrationsskador. Vidare medförde metoden att 
armeringsjärnen fick en effektivare rengöring från rost då vattenstrålen kom 
åt bakom järnen. Trycket på Vattenstrålen låg på 200 bar vilket gav upphov 
till en skrovlig ytstruktur som tillsammans med vattenbegjutningen medförde 
att den nygjutna betongen fick bättre vidhäftning, samt att ett visst mått av 
klorider försvann. 

Vattenbildningsstrålen har här ett tryck på 200 bar som både frilägger armeringsjärnen och rensar från 
ytrost. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2013.
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Bandgångarnas beräknade spann mellan växelhus och krosshus hade en längd 
på ca 18 meter. Konstruktionen vilade på längsgående armerade balkar som 
var integrerade med sidorna och undersidorna. För att inte utsätta konstruk-
tionen för ökad belastning valde betongteknikerna att dela upp gjutningen i 
3 delar på varje bandgång i sektioner om sex meter vardera. Den övre band-
gången stöttades upp med stämp bestående av grova järnbalkar. Till skillnad 
från den nedre bandgången göts mittsektionen först som sedan stöttades upp 
med hjälp av järnstämpen. På så vis kunde man gjuta de flankerande sidorna 
samtidigt. Sist göts undersidorna. 

Under reparationsarbetena var 
man tvungen att stämpa under 
bandgångarna för att förhindra 
sättningar och i värsta fall brott 
på armeringen.

Konstruktionsritning på de stämp som användes vid arbetena på den övre bandgången.
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Putslagning av ytligt liggande skador innebar ett noggrant arbete 
där varje formavtryck skulle möta en redan existerande textur.

Ett första steg var att förstärka de längsgående huvudbalkarna på undersidan av bandgångarna. I dessa balkar fanns den 
armering som till största delen bar konstruktionens tyngd och det var av stor vikt att återskapa full bärighet i balkarna innan 
övriga arbeten kunde påbörjas. Bilder: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum.

Undersidan av bandgången efter vattenbilning och gjutning. Den 
nya betongen skyddar armeringen effektivt mot karbonatisering och  
yttre påverkan.
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SKB-betongen anlände till arbetsplatsen i säckar och platsblandades i min-
dre satser. Vanligtvis levereras betongen färdigblandad från leverantören men 
när det handlar om mindre gjutningar som i Stripa föreföll det inte lönsamt 
för leverantörerna att gå kunden till mötes. Metoden hade sina svagheter då 
blandningsförhållandena kunde variera eftersom ingen annan mätkontroll 
gavs än antalet säckar och vattenmått, enligt beskrivningen på betongsäck-
arna. Resultatmässigt var skillnaderna marginella men metoden tillhandahöll 
inget utskrivet betongrecept att användas som referens för framtiden. Ytterli-
gare en nackdel som kan inträffa vid oerfaren hantering av betongblandaren 
och pumputrustningen, är att gjutprocessen fördröjs av olika anledningar, 
med den påföljden att betongen börjar härda innan den kommit in i formen, 
vilket också inträffade vid de första gjuttillfällena. Konsekvensen kan bli att 
betongens hållbarhet försämras något.

Vid en besiktning av nedre bandgången upptäcktes en längsgående spricka 
som väckte misstankar om en allvarlig skada. CBI Betonginstitutet kontak-
tades för att ta prover för analys av skadan. Rapporten från CBI uppgav att 
den troligaste orsaken bakom sprickbildningen var att bygelarmeringen i den 
gamla betongen satt för glest och måste kompletteras. Sprickan lagades genom 
att bila upp ett 10 cm brett spår i den nygjutna betongen in till originalbe-
tongen. Spåret fylldes därefter med lagningsbetong. Vid påföljande gjutningar 
åtgärdades problemet genom en komplettering med nya byglar till ett avstånd 
av 150 mm c/c mellan de nya och gamla järnen. Sammantaget visade dock 
samtliga gjutningar på ett mycket fint resultat.

En spricka som löpte längs den undre bandgången upptäcktes 
efter formrivning. Sprickan reparerades och prov togs för att 
kunna klarlägga orsaken till problemet. Sannolikt var det en 
bristande sprickarmering som låg bakom skadan.

Nedre delen av under bandgången med färdiggjuten yta. Notera de 
skiftande bredderna på formbrädorna och matchningen mot den 
ursprungliga betongens textur. Bilder: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. 
Lindesbergs museum. 2014.
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Material
Reparationsbetongen som användes vid gjutning av bandgångarna var av fa-
brikatet STO TV 304 som var en vibreringsfri självkompakterande betong. 
Betongens utmärkande egenskap var att den hade en blötare konsistens, jäm-
fört med standardbetong, vilket ökade förmågan att flyta ut i gjutformarna. 
Genom att SKB-betongen trycktes in i formen underifrån minskades risken 
för luftfickor i materialet.

De provsvar3 som kom från CBI visade att betongen hade mycket hög 
tryckhållfasthet, god frostresistens och vidhäftningsförmåga mot den gamla 
betongen. Slutresultatet av renoveringen blev mycket lyckat trots införandet 
av ett nytt material i konstruktionen. Avgörande för materialvalet var att SKB-
betongen är väl lämpad för tunna konstruktioner, vilket var fallet i Stripa där 
djupet på vissa ytor låg under en halv decimeter.  Om traditionell betong-
fyllning med ballast på 8/16 mm använts så hade resultatet blivit ett annat, 
sannolikt med en förgrovad konstruktion och förvanskat utseende. Tack vare 
SKB-betongens fingraderade ballast har bandgångarna 38 och 39 bibehållit 
sin slanka kontur och totalupplevelsen av industriminnet Stripa gruva har 
inte förändrats.

 

3.  Totalt gjordes 10 gjutningar med tre kuber per gjutning med avseende på Tryckhållfasthet, vidhäft-
ning, och frostresistens.  Kuber som inte skickades på analys finns bevarade i ett av Stripas förråd.

Blandning av självkompakterande betong skedde på plats på grund av de små satser 
som behövdes per gjutning. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 
2014.
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RENOVERING AV STÅLKONSTRUKTIONER

En mindre del av renoveringsarbetet upptogs av stålkonstruktioner vars lag-
ningsmetoder generellt bestod av konventionella åtgärder, såsom påsvetsning 
av nytt stål till ersättning för konstruktionsdelar med grava rostangrepp. Till 
exempel kan nämnas ståltrappan inne i laven som hade allvarliga skador på de 
nedre delarna vilka ersattes med nya stigplan. I arbetet med stålrenoveringarna 
ingick även behandling av friliggande stålkonstruktioner.

Annat var det med betongkonstruktionernas armeringsjärn vilka krävde en 
särbehandling. I det följande återges de renoveringsmetoder som användes vid 
stålrenoveringarna i Stripa.

Skadebild
Korrosionsproblematiken är inte sällan en central fråga vid hantering av stål-
konstruktioner. Industrimiljön vid Stripa är inget undantag, där de omfat-
tande rostangreppen blivit ett karaktärsdrag vilket på senare år närmast om-
vandlats till ett upplevelsevärde för besökaren. För renoveringsprocessen är de 
rostbemängda ytorna tvärtom ett gissel som hotar den bevarandevärda miljön.

Stripas moderna funkisinspirerade byggnader är uppförda i armerad be-
tong, vilket är ett material med en säregen problematik med sina inneboende 
krafter som både samverkar och motverkar. Armeringsjärnen i kombination 
med den vidhäftande betongen samspelar för att ta upp drag- och tryckkrafter 
vilket möjliggörs eftersom båda materialen har samma längdutvidgningskoef-
ficient. Den armerade betongens popularitet är därför föga förvånande om 
man dessutom tillägger dess formbarhet. Mer problematisk är då karbonatise-
ringen – en nedbrytande process som har en begränsande effekt på armerade 
betongkonstruktioners livslängd. Kortfattat är karbonatiseringen en process 
som innebär att koldioxid i luften tränger in i betongen via porer i ytan, vilket 
leder till att betongens pH-värde sjunker markant med resultat att det skyd-
dande oxidskikt som finns runt armeringen försvinner. Processen når så små-
ningom armeringsjärnen som börjar rosta. En millimeter järn som rostar kan 
utvidgas till 7-8 mm rost, vilket genererar en invärtes sprängkraft med sprick-
bildning som följd. Om byggnadskonstruktionen därtill utsätts för vatten och 
kyla, (vilket inte hör till ovanligheterna i nordiskt klimat), som tränger in i 
materialet, är risken för frostskador uppenbar.

Bekämpningen av korrosionsangreppen i Stripa inriktades under renove-
ringsperioden till två huvudområden; armeringsjärn och fristående stålkon-
struktioner. 
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Armeringsjärn - Gruvlave

Metod
Utgångsläget i Stripa var inte det bästa, med gravt rostangripna och helt ytligt 
liggande armeringsjärn.  Tvärt emot vad som stadgades i föreskrifterna om 
täckskikt på ca 30 mm i de äldre dokumenten. Överallt syntes väggytor, ran-
dade av järnens rostbruna streck över husfasaderna.

Tillvägagångssättet med behandling av rostangripna armeringsjärn före-
gicks av diskussioner om åtgärder. Först identifierades tre olika typer av ska-
dor kopplade till armeringsjärnens läge och kvalitet som kategoriserades enligt 
nedan.

1. Gravt korroderade armeringsjärn med förlorad funktion.

2. Ytligt liggande armeringsjärn med otillräckligt täckskikt.

3. Blottade armeringsjärn med placering djupare in i konstruktionen.

En första gemensam åtgärd för de tre kategorierna var att rengöra järnen. De 
för blotta ögat synliga armeringsjärnen var lätta att lokalisera. Men för att vara 
säker på att inte ha missat något järn, knackades väggytan med hammare för 
att upptäcka bompartier främst orsakade av rostande armeringsjärn. Arbetet 

Med hammare och mejsel 
bearbetades betongväggen 
för att frilägga armeringsjärnen 
och ge utrymme för färsk 
betong att omsluta järnen. Bild: 
Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. 
Lindesbergs museum. 2009.
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med att rensa järnen från dålig betong inverkade på konstruktionens hållbar-
het genom att bottagen dålig betong gav utrymme för ny färsk betong. Stor 
vikt lades därför på rensning av armeringsjärnens baksidor för att underlätta 
för lagningsbruket att omsluta järnen och därigenom uppnå en bättre vidhäft-
ning mellan de tre komponenterna: lagningsbruk, armeringsjärn och befintlig 
betong. Rensningen utfördes med bilningsmaskin alternativt med hammare 
och mejsel. I genomsnitt uppgick bilningsdjupet till 30 mm bakom arme-
ringsjärnen. Betongens fasthetsgrad påverkade dock bilningsdjupet som varie-
rade mellan 0 och 50 mm, beroende på betongens kraftigt varierande kvalitet. 

Efter rensningen av armeringsjärnen blästrades hela fasaden för att rengöra 
väggen från smuts och föroreningar. Blästringen rengjorde även armeringsjär-
nen fria från rost. Med det tillvägagångssättet minskade det tidsödande mo-
mentet att för hand borsta armeringsjärnen med stålborste. Åtgärden fung-
erade utmärkt men hade med sig den olägenheten att mängder med sand 
hamnade inuti gruvlaven. Beslut togs därför att skjuta upp blästringen till 
efter gjutningen. Därigenom uppnådde man andra fördelar såsom spill från 
gjutningen och missfärgning från kalkutfällningar samt cementhud sveptes 
bort av blästern. Metoden att blästra laven efter gjutningen innebar dess-
värre att armeringsjärnen inte lättvindigt kunde rengöras med bläster utan 
det tidsödande momentet med rengöring av armeringsjärnen med stålborste 
återupptogs.
Tre metoder för hantering av armeringsjärnen enligt de skadekategorier som  
nämndes inledningsvis, kunde urskiljas:

1. Gravt sönderrostade armeringsjärn som förlorat funktionen byttes ut 
mot nya med samma dimension och placering. Gränsen för byte av järnen 
sattes till en areaförlust på 20 %.  

2. Armeringsjärn, som hade för tunt täckskikt och en ytlig beläggning av 
rost, men med en intakt kärna av stål rengjordes från rost och ytbehandlades 
med färgsystemet Isotrol från företaget Introteknik i Stockholm.1 Målningen 
utfördes med pensel i en temperatur som under den kalla årstiden låg mellan 
+2 till +5 grader. Torktiden kunde då uppgå till två dygn. Stor noggrannhet la-
des vid att inte måla på den omgivande betongen, vilket i praktiken inte alltid 
visade sig så enkelt. Risken var att vidhäftningen mellan gammal och ny be-
tong kunde försämras. Även rengöringen av järnen medförde vissa problem då 
baksidorna av armeringsjärnen inte blev tillräckligt rensade eftersom det var 
trångt mellan järnen och den gamla betongen. Här bildades därmed en över-
gångszon mellan de rengjorda och de rostiga ytorna. I vissa fall låg dessutom 
halva armeringsjärnens diameter inbäddade i den bakomliggande betongen.

3. Armeringsjärn centralt placerade inne i betongkonstruktionen rengjor-
des, men ytbehandlades inte eftersom en rostskyddsmålning skulle inverka 
nedsättande på vidhäftningsförmågan samt att järnets centrala position inne i 
betongen gav ett tillräckligt skydd mot korrosion. 

1.  Den första strykningen utfördes med Isotrol Grund som målades över med Isoguard Pansar Grå.
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Bilderna visar två av de tre 
metoder som användes i 
Stripa vid behandlingen av 
armeringsjärn. Bilden ovan visar 
ytligt liggande armeringsjärn som 
rostskyddsmålats.
T.h. Armeringsjärn med en 
position inne i konstruktionen 
rensades från dålig betong för 
att ge utrymme åt färsk betong 
att omsluta armeringsjärnen. De 
djupt liggande armeringsjärnen 
uppnådde tillräckligt med 
korrosionsskydd genom den 
täckande betongen och 
behövde följaktligen inte 
rostskyddsbehandlas.. Bild: 
Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. 
Lindesbergs museum. 2009.
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Material
När betonglaven uppfördes i slutet av 1930-talet armerades den med slät by-
gel- och huvudarmering i dimensionerna 6, 10 och 16 mm, eftersom kamstå-
len ännu inte kommit ut på marknaden. Vid renoveringen ersattes bristfällig 
armering med moderna kamstålsjärn.

Rostfri armering
För att skapa en referens till hur traditionell armering uppför sig över tid 
infogades rostfri kamstålsarmering runt ett av lavens nedre fönster. Rostfri 
armering påverkas inte på samma sätt som konventionella armeringskvaliteter 
utan beräknas vara opåverkad över tid. Införandet av denna typ av armering 
har medfört att konstruktioner som kräver extra hållbarhet och livslängd kan 
konstrueras på ett effektivt och hållbart sätt, dock till en avsevärt högre initi-
alkostnad. I renoveringssammanhang är det däremot ovanligt att rostfri arme-
ring används eftersom den beräknade livslängden på konstruktionen normalt 
uppnås genom komplettering med konventionell armering. Försöket i Stripa 
ska enbart ses som en referens och kommer sannolikt inte att kunna ge några 
svar förrän om åtskilliga decennier. Rostfri armering kan dock komma att 
få en allt mer framträdande roll vid tekniskt komplicerade restaureringar av 
betongkonstruktioner, eftersom risken för framtida korrosionsskador då kan 
undvikas.

Rostfria armeringsjärn här med ändkrok som ersättning för konventionella armeringsjärn. Bild: Ing-Marie Nilsson-
Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2009.
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Armeringsjärn  bandgångar

Metod och material
Liksom vid de övriga byggnaderna i Stripa, hade bandgångarna liknande pro-
blematik, med ytliga armeringsjärn som saknade täckskikt.  Här valde ar-
betsgruppen en metod som gick ut på att vattenbila hela bandgångarnas un-
dersidor och hela nedre delen på långsidorna till en bredd på 50 cm. Ytorna 
rensades till ett varierande djup av 20-50 mm beroende på betongens kvalitet. 
Armeringsjärnen frigjordes helt från betongen, vilket var en förutsättning för 
att den renoveringsmetod med självkompakterande betong SKB som valdes 
skulle kunna fungera genom att armeringsjärnen omslöts på alla sidor för att 
uppnå hög vidhäftning. För att ytterligare förstärka undersidans rostskydd 
utökades täckskiktets djup med 20 mm. Förgrovningen kan tyckas vara ett av-
steg från de restaureringsprinciper som valts i Stripa, men med det faktum att 
åtgärden knappt var synbar samt att byggnaden inte i någon större utsträck-
ning förändrades, ansågs åtgärden som acceptabel. 

Sidoväggarnas dimensioner bevarades dock intakta utan extra betonglager, 
vilket skulle ha förändrat byggnadskroppens karaktär på ett alltför påtagligt 
sätt. I mötet mellan undersida och sidor låg den längsgående huvudarme-
ringen ingjuten i kantbalkar, vilka bar upp en stor del av belastningen. Delar 
av balkarmeringen hade en ytlig position med ökad risk för korrosionsskador. 
På förslag fanns idén om att pågjuta en förgrovande, längsgående och ut-
skjutande förstärkning för att öka korrosionsskyddet. Åtgärden skulle ge kon-
struktionen ett bra rostskydd men samtidigt även påtagligt förändra byggna-
dens karaktär. Förslaget mötte motstånd från antikvariskt håll som menade att 
förändringen av karaktären skulle bli allt för långtgående. Istället behandlades 
de ytligt liggande armeringsjärnen med en mineralbaserad rostskyddsslamma 
av typ STO Crete TK grau, vilket sannolikt ger ett tillräckligt framtida skydd 
mot korrosion inte minst med tanke på att SKB-betongen har ett något högre 
pH-värde jämfört med standard betong.
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Fristående järnkonstruktioner

Metod och material
Miljön vid Stripa har en märkbar aggressivt nedbrytande verkan på stålkon-
struktioner, vilket tydligast märks i interiörerna där den höga luftfuktigheten 
påskyndar korrosionsangreppen. Vattenavdunstningen från gruvan och pro-
cessvattnet bidrar i hög grad till det korrosionsfrämjande klimatet. Förvånans-
värt få inredningsdelar och konstruktioner är tillsynes rostskyddsbehandlade, 
vilket befäster uppfattningen att anläggningen endast var ämnad för en kor-
tare verksamhetsperiod.

Förvaltningen av byggnadsminnet Stripa gruva har ett längre tidsperspek-
tiv som sträcker sig flera generationer framåt. Förutom de antikvariska ställ-
ningstagandena hade arbetsgruppen även det långsiktiga tidsperspektivet att 
ta hänsyn till, viket bland annat kom till uttryck vid renoveringen av gruvans 
tillfartsbro, lavbron.

Gruvlavens tillfartsbro vilade på stålbockar konstruerade av utrangerad 
järnvägsräls som troligen använts till någon av gruvans många spårdragningar. 
På rälsen syntes även en märkning, sannolikt av engelskt ursprung. Konstruk-
tionen hade ett kulturhistoriskt värde genom att den påvisade en form av 
återanvänt material, vidare hur originalkonstruktionen såg ut samt att själva 
rälerna var att betrakta som historiska föremål. Med de värdena var ett beva-
rande av konstruktionen tämligen okontroversiellt. Vid en noggrann inspek-
tion visade det sig dock att några räler var mycket rostangripna och byttes 
därför ut mot annan järnvägsräls av liknande sort och kvalitet.

För att uppnå en större hållbarhet valde arbetsgruppen att rostskyddsbe-
handla den bärande stålkonstruktionen i lavbron. Detta trots avsaknad av 
rostskyddsbehandlade anläggningsdelar inom gruvområdet och att ingen 
stålyta på lavbron hade något ursprungligt korrosionsskydd.

På sedvanligt sätt borstades stålkonstruktionen med stålborste och grun-
dades med blymönjefärg som sedan täckmålades med svart linoljefärg. Vissa 
tveksamheter uppstod vid användningen av blymönja eftersom den kan få 
miljömässiga påföljder. Vetskapen om att blymönjefärgen var tillåten på kul-
turhistoriska byggnader, att målningen skedde utomhus och att blymönja, i 
kombination med rå linolja vilken var den vara som rekommenderades vid 
tiden för lavbrons uppbyggnad samt att produkten är en av de bästa på mark-
naden ansågs färgsystemet som ett bra val.  

Säkerheten inom ett besöksmål har hög prioritet och för att stärka lav-
brokonstruktionen byttes två stabiliserande balkar, som var förankrade i den 
intilliggande husväggen, ut mot liknande balkar men i en grövre dimension. 

Motstående sida: Bockarna som bar upp lavbron har rostskyddsmålats med blymönja. 
I den bortre delen har arbetet med den svarta täckande linoljefärgen inletts.
Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2008.
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RENOVERING FÄRG OCH KULÖRER

Kulörval är en fråga som engagerar, speciellt när det gäller offentliga byggna-
der. Vissa av lokalsamhällets innevånare föredrar de färger man minns från 
barndomen medan andra lägger vikt vid senare epoker. Ytterligare gruppe-
ringar ser en förändring av kulörval som en våldshandling mot byggnaden. I 
denna uppsjö av intressen och åsikter kommer antikvarien in med ett histo-
riskt perspektiv, i huvudsak för att fatta beslut om kulörval men även för att 
på ett pedagogiskt sätt förklara och kommunicera det slutliga valet. 

Denna del av rapporten kommer inte att behandla materialet färg i någon 
större omfattning utan inriktningen kommer att ligga på kulörvalet i olika 
sammanhang.

Stripa är en ur många synvinklar färgstark anläggning – inte minst när det 
gäller kulörer. Ortsbefolkningen benämner ”Stripas många färger” som ett av 
många utmärkande karaktärsdrag, där byggnaderna lyser i kulörerna tegelrött, 
gult eller vitt med fönstersnickerier i rött, grönt eller vitt. Här nedan återges 
de diskussioner som ledde fram till nuvarande kulörval vid Stripa byggnads-
minne.

Färgsättning Gruvlave
Vid intervjuer av äldre och något yngre innevånare framtonar bilden av en 
funkisanläggning som på 1940-talet präglades av en ljus färgsättning men som 
1950-talet skiftade kulör mot en varmare och mörkare nyans.  Mest förvånan-
de var upptäckten att den 31 meter höga gruvlaven efter skrapprover påvisade 
en rosa originalkulör. Arbetsgruppen tvivlade till en början på uppgiften om 
en rosa gruvlave, men efter diskussioner med ortsbefolkningen som bekräfta-
de att laven varit rosa från början accepterades den rosa kulören i arbetsgrup-
pen. Upptäckten föranledde arkivstudier som gav viss belysning av den udda 
nyansen. Av en handling framgår att gruvlavens avfärgning ska ”anpassas till 
samma färgton som de intilliggande tegelbyggnaderna”. Möjligen hade färg-
blandningen misslyckats och antagit en rosa nyans istället för tegelröd. Kanske 
var avsikten att måla byggnaden i den kulör som ses på Norra verket, vilket 
har en varm tegelröd kulör. Med avseende på att den rosa kulören förmodli-
gen var ett misstag och att laven vid senare underhåll målades i en avvikande 
kulör, valde arbetsgruppen att fortsätta med det yttersta färglagrets gula kulör. 
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Överst: Bilden visar något av den färgskala som förekommer i Stripa. Den gula fasadkulören kombineras 
vanligtvis med gröna fönster. Vita fasadytor kombineras i regel med engelskt röda fönsterbågar och 
karmar. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2012.

Nederst ses den i sammanhanget något udda originalkulören på gruvlaven nämligen – rosa. Bild: Ing-
Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2009.
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Färgsättning Anrikningsverk
Vid färgsättningen av anrikningsverkets frontfasad fanns två nyanser av gult 
att förhålla sig till. Skillnaden i kulör har troligen uppkommit genom att en-
dast en del av väggpartiet bättringsmålats och att noggrannheten vid kulörval 
inte haft någon hög prioritet. Kanske kulörvalet också påverkats av tidsandan 
under 1950-talets slut då gruvverksamheten var på nergång och målning av 
fasaden betraktades som nödvändigt underhåll, utan några estetiska ambi-
tioner. Trots två gula nyanser att välja mellan föll valet på en tredje ljusare 
kulör. Färgvalet var inte okontroversiellt och grundades på två argument; först 
en inrådan från entreprenören som hävdade att den monumentalt stora ytan 
kunde bli flammig med en mörkare nyans. Det andra argumentet grundades 
på det faktum att den valda kulören, enligt muntliga källor påminde om an-
rikningsverkets originalkulör, För att möjliggöra andra beslut i framtiden har 
en väl synlig färgtrappa sparats, vilken redovisar den tidigare färgsättningen. 

Sommaren 2007 påbörjades renoveringen av anrikningsverkets fasad. Putspåslagen i fasadens sprickzoner grundmålades med 
CD-färg på fasadens stora yta som nåddes med hjälp av skylift. Även vid slutstrykningen användes en CD-färg. Notera de olika 
skiftningarna i kulörval på anrikningsverkets frontfasad. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2007.
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Färgsättning Gruvstugans Besökscentrum
Interiörmässigt omfattas inte gruvstugan av skyddsföreskrifterna i byggnads-
minnesförklaringen, men den har inte desto mindre kvalitetsmässiga värden. 
När gruvstugan uppfördes under 1950-talets mitt var professor Hjalmar 
Granholm ansvarig för byggnadens utformning. Sociala aspekter stod då i fo-
kus inom arkitektkåren, vilket också avspeglades interiört genom flera facilite-
ter för gruvarbetarna. Gruvstugan utrustades med ändamålsenliga duschar, ett 
sinnrikt system för klädtorkning och praktisk anordning för stöveltvätt. Även 
kulörmässigt gjorde 1950-talets färgskala sitt avtryck, vilket främst framgår av 
dörrarna till gruvarbetarnas förvaringsskåp, där baskulörerna rött, blått, grönt 
och gult i klara nyanser exponeras. 

Vid renoveringen och inrättandet av ett besökscentrum på gruvstugans en-
tréplan togs 1950-talets kulörer upp som ett signum för Stripa gruvmiljö. 
Den f.d. kontorskorridorens integrerade pelare-balksystem målades i samma 
spektra som dörrarna till förvaringsskåpen där varje pelare hade en vald kulör 
av blått, grönt eller rött i bjärt kontrast mot väggarnas varmt gula färgton. 
Kulörvalet signalerade kopplingen till 1950-tal och övrig inredning fick en 
retro design, med en tydlig 2010-tals prägel. Utformningen av besökscentrum 
lade också grunden för besöksmålet Stripa Gruvmiljös grafiska profil och blev 
även tongivande vid val av färgskala, typsnitt och formgivning av websidan 
stripa.se.

Förvaringsskåpens färgspektra i gruvarbetarnas 
omklädningsrum återkom som kulöraccenter på 
Besökscentrets pelare. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. 
Lindesbergs museum. 2012.

Besökarna vid Stripa kunde under några år bekanta sig med 
diverse informationsmaterial och utställningar i det särskilt 
iordningställda besökscentret. Färgerna från förvaringskåpen, 
grönt, blått, rött och gult kommer igen på pelare och 
väggpartier. Numera är utställningarna demonterade.
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Kulörval på fönster och dörrar
Gruvstugan är den byggnad på området som hittills genomgått störst interiöra 
förändringar, främst under 1980-talets forskningsperiod då företagsledningen 
utförde stora renoveringar och moderniseringar för att anpassa lokalerna till 
modern verksamhet.

Färgsättningen på fönsterbågar och karm hade en svagt beigegrå ton men 
som en signal för att byggnaden tagits i bruk för nya ändamål valde arbets-
gruppen att måla bågar och karm vita. Beslutet bröt mot byggnadskomplexets 
ursprungliga kulör och röster fanns som motsatte sig den vita färgen. Vid 
framtida underhållsmålning finns dock möjligheten att återgå till den beige-
grå kulören för att uppnå en enhetlighet med förrådsbyggnaden som är länkad 
till gruvstugan och som målades i en färg snarlik den ursprungliga. 

På motsatta sidan om gårdsplanen vid Besökscentrum finns de äldsta bygg-
naderna på området, en samling tegelvolymer från 1900-talets början. Origi-
nalkulören på fönstren var engelskt rött, men hade under senare tid ersatts av 
en gulbrun kulör som också använts på dörrarna när de försågs med skyddan-
de masonitskivor. För att anpassa fönsterbågarna till byggnadernas ursprung 
valdes att återgå till originalkulören engelskt rött. De enkla bräddörrarna som 
förstärkts med skyddslager av masonit fick behålla sin gulbruna färgton. Ma-
soniten var dock sliten och behövde bytas ut. Enligt entreprenören fanns ty-
värr bara en tunn limförstärkt och mjuk masonit kvar på marknaden eftersom 
masonitfabriken i Rundvik utanför Nordmaling tyvärr hade upphört att till-
verka den styvare oljehärdade masoniten. Med lite efterforskning upptäcktes 
ett kvarvarande lager oljehärdad masonit som köpts av fabriken Gröningen 
Board i Falun. Resultatet från denna del av renoveringen blev trots allt att två 
tidslager i byggnadernas historia bevarades för framtiden.

Färgsättning nya installationer
Betydligt diskretare färgsättning användes på alla kompletterande installatio-
ner i gruvlaven i fråga om skyddsräcken, avspärrningar eller den påtagligt bas-
tanta nyinsatta stålstommen. Här valde arbetsgruppen en enhetlig grå nyans 
som smälter väl in i miljön men med en tydlig indikation på att tillägget inte 
är från tiden när gruvlaven uppfördes.
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Ovan: Bilden ovan visar smedjans fönster under 
reparation. Samtliga fönster littererades med 
kodnummer på karm, båge och glasruta. Trasiga 
glasrutor byttes till kulturglas. Bild: Ing-Marie Nilsson-
Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2012.

T.h.: Alla nya installationer såsom skyddsnätet vid 
hisschaktet målades i en grå färgton. Bild: Ing-Marie 
Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2010.

Följande sida: Regionens längsta lyftkran inkallades 
när Stripas symbolskylt lyftes upp på gruvlavens 
topp. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs 
museum. 2008.
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STRUKTUR

Vid bedömningen av det kulturhistoriska värdet av komplexa industriminnen 
som Stripa tillmäts ofta strukturen ett högt bevarandevärde. Strukturen eller 
formen får inte förvanskas eller ändras på sådant sätt att det kulturhistoriska 
värdet sänks. Trots att arbetsgruppen haft höga ambitioner att bevara struktu-
ren har situationer uppkommit där renoveringsåtgärder tangerat gränsen till 
förvanskning. Följande avsnitt behandlar de moment som innebar en påver-
kan på Stripas byggnadsstruktur.

Diskussioner
Statens avsikter med byggnadsminnen är att ett ”byggnadsminne ska spegla 
samhällets historia”.  Ur den aspekten kan ett byggnadsminne betraktas som 
ett historiskt dokument som inte får förändras eller förvanskas för att så långt 
möjligt ge en sann bild av en förfluten epok. Återspeglingen av historien blir 
tydligare om det finns skriftliga källor, bevarade inventarier, äldre fotografier 
som kompletterar bilden, vittnesmål från personer som verkat på platsen etc. 

En av anledningarna bakom de resurskrävande satsningarna på Stripa är 
att anläggningen kompletterar och levandegör bilden av svensk gruvnärings-
epok i ett historiskt perspektiv. Stripa är den enda gruvanläggning i landet 
där det finns möjlighet att förstå, se och uppleva en järnmalmsgruva i tid och 
rum. Här finns djupen i de historiska lagren som bottnar någonstans i tidig 
medeltid, vilket bekräftats genom arkeologiska utgrävningar och historiska 
dokument. Stripas äldre skisser och fotografier, inventarier, intakta interiörer, 
historiska föremål, arkivhandlingar, gruvkartor etc. bidrar till en insikt i järn-
hanteringen där Stripa står som en representant för en av vårt lands viktigaste 
basnäringar. 

För den historiskt och teknikhistoriskt intresserade är anläggningen en 
guldgruva med det rika arkivmaterialet och processindustrins kompletta ma-
skinella utrustning. Önskvärt vore att Stripa fick leva vidare som ett monu-
ment över en epok som har haft avgörande betydelse, inte bara regionalt för 
Bergslagen, utan även för hela landets utveckling. Men även ett monument 
kan förvaltas bäst om det används på ett klokt och omsorgsfullt sätt. Över-
givna byggnader som inte brukas och fylls med aktiviteter brukar i längden 
sjangsera. ”Bästa sättet att bevara byggnader är att de används”, är ett argu-
ment som brukar lyftas i bevarandesammanhang. Av den anledningen har 
några av Stripas byggnader kommit i fokus för annan användning. Till exem-
pel inreddes mekaniska verkstaden och plåtverkstaden till ett minibryggeri 
för öltillverkning, den gamla sjukstugan gjordes om till hantverksbod för sil-
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versmide och smyckeförsäljning samt tjänstemannamatsalen med tillhörande 
kök som iordningställdes för tillverkning av chokladpraliner. Borrsmedjan 
togs dessutom i anspråk av en lokal smidesförening som fick ändamålsenliga 
kurslokaler. Ytterligare lokaler är på planeringstadiet för att disponeras av di-
verse verksamheter. 

I denna förändringsprocess uppstår frågorna: 
Hur påverkar de strukturella omställningarna byggnadsminnets historiska 

innehåll? 
Var sätts gränsen för förvanskning? 

Frågorna är delikata och behöver hanteras med stor eftertänksamhet så att inte 
för många sidor i historieboken försvinner och innehållet blir obegripligt. Till 
skydd och bevarande av de kulturhistoriska värdena i Stripa Gruva har Läns-
styrelsen fastställt följande tillståndspliktiga åtgärder:

- Omfattande reparationsarbeten på byggnader.
- Ändring av byggnader, t.ex. upptagande av nya portar, tillbyggnader, riv-

ning av hela eller delar av byggnader.
- Uppförande av helt nya byggnader eller andra fasta anläggningar inom 

byggnadsminnesområdet
- Uppsättning av större skyltar på eller i byggnader.
- Omfattande renoveringsarbeten på maskinutrustningar.
- Flyttning eller borttagande av maskinutrustningar eller andra fasta inven-

tarier.
- Ändring av maskinutrustningar, t.ex. byte och/eller komplettering av el-

materiel.
- Installation av helt nya maskinutrustningar eller andra fasta inventarier
- Montering av arbetarskyddsutrustning i byggnader och på/vid maskinut-

rustningar.
- Byte och/eller komplettering av belysningsanordningar och VVS-utrust-

ning.  

Vissa förändringar bör accepteras och kompromisser är nödvändiga för att 
anläggningen ska kunna fungera i ett längre perspektiv. Vid varje förändring 
är en noggrann dokumentation av största betydelse och en strävan efter att de 
ändringar och tillägg som görs ska vara reversibla. Här nedan redovisas några 
av de strukturella förändringar som gjorts i Stripa för att anpassa byggnaderna 
till en ny verksamhet.

Motstående sida: Välfärdshusets takomläggning med ett tjockt isolerande lager är 
knappt synbart från markplan. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Örebro Länsmuseum. 
2015.



85

Val av åtgärd vid förändring av byggnadsminnet

Välfärdshuset – Gamla gruvstugan 
Gamla gruvstugan, eller Välfärdshuset som den äldre benämningen löd, an-
vändes tidigare som personalutrymme och hade då en inredning bestående av 
förvaringsskåp för gruvarbetarnas kläder, duschrum och stöveltvätt. Även två 
mindre kontorsrum för verkmästaren och byggnadschefen inrymdes i bygg-
naden. De flesta av de äldre inventarierna är borttagna och lokalen disponeras 
idag av galleriverksamhet för konstutställningar och annan publik verksam-
het.

 Vid en besiktning av Välfärdshusets tak upptäcktes skador orsakade av 
bristande underhåll. 

I samband med påföljande takrenovering beslutades att lägga en 10 cm 
tjock isolering ovanpå betongtaket för att även kunna nyttja byggnaden under 
den kalla årstiden och dessutom minska energiförbrukningen. Förändringen 
av takstrukturen befarades påverka byggnadens helhetsintryck på grund av 
den förgrovade takbeläggningen. För att behålla den smäckra takfotens utse-
ende någorlunda intakt beslutades att inte isolera takfoten ända ut till ytter-
kanten, utan lägga isoleringsplattorna fram till ca 20 cm från takfotskanten. 
Dikt an mot isolerplattorna längs långsidorna monterades en trekantslist som 
avfasning mot takfoten. Hela takytan täcktes sedan av en skifferbelagd tak-
papp. Resultatet blev att upplevelsen av takfoten var oförändrad jämfört med 
tidigare. Ingen märkbar skillnad kunde urskiljas från marknivå trots att taket 
höjdes med ca 10 cm.
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Norra Verket
Norra verket var den byggnad där malmen sorterades för hand. Malmen trans-
porterades på löpande band och det var orkeslösa män och kvinnors uppgift 
att plocka bort gråberg från bandet eller ”Remmen” som termen löd.

För att byggnaden skulle vara redo att användas till annan verksamhet i 
framtiden togs beslutet att belägga taken med isolering vid takrenoveringen. 

Taken på det trappstegsformade Norra Verket isolerades på samma sätt som 
vid Välfärdshuset, det vill säga med en ca 10 cm tjock isoleringsskiva men med 
den skillnaden att ingen avfasning av takfoten utfördes. (Jmf. bild på s.104). 
Förändringen av taket var inte iögonfallande men för den oinvigde kunde 
takförändringen ge en felaktig indikation om att byggnaden varit isolerad i 
originalutförandet. Den nya takstrukturen kan ge upphov till en missvisande 
historiebeskrivning och föreställning om att arbetsmiljön i Norra verket var 
dräglig, när det i själva verket var en mycket kall och dragig byggnad att vistas 
i under ett arbetsskift på åtta timmar.

I samband med takomläggningen försågs byggnaden även med hängrännor 
och stuprör i aluzink, vilket är något som tidigare endast förekommit spar-
samt på området och framförallt inte på produktionsbyggnaderna. Norra ver-
ket, Anrikningsverket och Välfärdshuset/Verkstadshuset har alla försetts med 
hängrännor och stuprör under respektive renoveringsetapp. Förändringen är 
främst framtvingad av ekonomiska skäl för att minska framtida underhålls-
kostnader, men är samtidigt en kompromiss med den historiska äktheten.

Norra verkets tak har förhöjts med 10 cm isolering. Jämför med bilden på sidan 104. Bild: Ing-
Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2014.
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Sligutlastningen 
Sligutlastningen var den byggnad som hade till funktion att transportera och 
fördela järnsligen från anrikningsverket till utlastningsplatsen. När renove-
ringsprocessen startade var arbetsgruppen redo att offra byggnaden eftersom 
skicket ansågs för dåligt för att komma ifråga för en upprustning. 

Att skatta sligutlastningen åt förgängelsen uppfattades inom arbetsgruppen 
som förödande för en anläggning av Stripas karaktär eftersom upplevelsen och 
förståelsen av anläggningen då blev påtagligt förminskad. Besökare med en 
bakgrund inom gruvnäringen har kanske möjlighet att förstå processen trots 
att vissa funktionella delar av anläggningen saknas, men för den besökande 
allmänheten blir beskrivningen av hela produktionslinjen alltför abstrakt när 
vitala delar har avlägsnats. Den berikande aha-upplevelsen av industriminnet 
riskerade då att utebli. 

Vid en närmare granskning av Sligutlastningen uppdagades att byggnaden 
inte hade de allvarliga skador som man först befarat. Taket hade en läckande 
takpapp ovanpå de armerade gasbetongplanken som var kraftigt sönderfrusna 
och partiellt hade takmaterialet rasat in i byggnaden. Sidornas väggar av mu-
rade gasbetongblock hade drabbats av putsbortfall och det sugande under-
laget exponerats för frostbildningarnas nedbrytande krafter. Dessutom hade 
schaktmassor snedbelastat och knäckt den ena av pelarparet som bar upp den 
byggnadsdel vilken förband sligutlastningen med anrikningsverket. En nog-
grannare byggnadsteknisk undersökning visade trots allt att det fanns en stabi-
litet i stommen som var tillräcklig för ett bevarande av byggnaden. Undersök-
ningsresultatet var mycket tillfredsställande även i det avseendet att det inom 
en snar framtid sannolikt är den enda kvarvarande sligutlastningsbyggnaden 
i landet.

Takomläggning på sligutlastningen med de något grövre gasbetongplanken. Bild: 
Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2010.
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Taket renoverades med ny papp och nya gasbetongplank som införskaffades 
från Tyskland. Tyvärr var det inte möjligt att få tag på samma tjocklek som 
tidigare men de nyinskaffade byggnadselementen hade samma dimensioner, 
men med en skillnad i tjocklek på tre cm vilket var knappt synbart för ögat. 
Sidorna putslagades med samma metod som vid övriga putslagningar under 
renoveringsetapperna, det vill säga med galvaniserat nät för att ge fäste åt put-
sen – en metod som även använts vid övriga putslagningar på området.

Sligutlastningens knäckta pelare var ett mer komplicerat problem att 
komma till rätta med. Bedömningen gjordes att en ny pelare inte skulle vara 
tillräckligt hållbar eftersom trycket från kringliggande jordmassor knäckt 
den tidigare pelaren. För att bära upp befintliga laster beslutades att gjuta 
en stödmur i betong under byggnaden. Tillägget var helt nytt och påverkade 
byggnadens struktur samt förändrade karaktären på anläggningen. Ingreppet 
i byggnaden kompenserades genom att inte avlägsna den knäckta pelaren utan 
låta den stå kvar som en åskådlig del och därigenom förevisa den ursprungliga 
konstruktionen.

Pågående gjutning av stödmur under bandgången mellan sligutlastningen och anrikningsverket. Notera 
den kraftigt försvagade stödpelaren som inte togs bort efter renoveringen. Bild: Ing-Marie Nilsson-
Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2011.
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Bandgång 38
Bandgångens funktion var ursprungligen att transportera malm till en av de 
största krossarna ovan jord, den så kallade Konkrossen, i Södra krosshuset. Dit 
anlände malmen efter Käftkrossens grovbearbetning nere i gruvan.

Under renoveringen av bandgång 38 upptäcktes en spricka i den tvärbalk 
som förband pelarna under bandgången. Skadan hade troligen uppstått ge-
nom år av ständiga vibrationer från tunga malmtransporter. Eftersom skadan 
uppträdde på en bärande konstruktionsdel kontaktades en konsult från WSP 
med konstruktionsteknik som specialitet. På konsultens rekommendation 
monterades ett dragstag i rostfritt järn omedelbart under tvärbalken. Staget 
förankrades i pelarna och bildade på så vis en sekundär armering.

Vid diskussion om möjliga tillvägagångssätt togs ytterligare en metod un-
der övervägande nämligen kolfiberarmering som skulle gjutas in i tvärbalken 
som förstärkning. Förslaget avfärdades med motiveringen att det var för osä-
kert att gå in i den gamla konstruktionen och att det var bättre att lämna så 
mycket som möjligt orört. Det rostfria dragstaget på balkens undersida redo-
visade dessutom tydligt hur förstärkningen var utförd.

Gruvstugan
En stor förändring inom byggnadsminnet Stripa gruva utfördes interiört i 
den senare Gruvstugan från 1954. När Gruvstugans entréplan togs i anspråk 
för Lindesbergs museums administrativa lokaler och ett Besökscentrum, ge-
nomfördes en upprustning av ytskikten samt nedmontering av två väggpartier 
i vardera änden av korridoren. Förändringarna har till viss del beskrivits i 
avsnittet Färg och kulör där det framgår att inredningsarkitekten anknöt till 
den 1950-tals stil som var aktuell när byggnaden uppfördes. Konstruktören 
bakom den ursprungliga utformningen, Hjalmar Granholm, inredde över-
våningen till en kontorsdel med tjänsterum för de olika yrkeskategorierna. 
Kontorsrummens inbördes placering var samtidigt en återspegling av den hie-
rarkiska ordning som var rådande inom gruvområdet. Närmast entrén i ett 
rum till vänster satt kamreren som skötte löneutbetalningarna genom en lucka 
i väggen. Därnäst satt gruvfogden följt av gruvingenjörerna som hade ritkon-
tor på motsatta sidan korridoren. Längst bort i korridoren hade platschefen 
sitt stora kontor. I den bortre regionen fanns även ett sammanträdesrum. Den 
långsmala korridoren med kontorsrum på ömse sidor avslutades med en läs-
hörna försedd med dagsaktuella tidskrifter.  

Den genomgripande förändringen av gruvstugan var nödvändig för att få 
en fungerande besöksverksamhet med utrymme för reception och besökande 
grupper. För att uppfylla ändamålet togs en avskiljande och en bärande vägg 
ner. Toaletterna moderniserades och kompletterades med en handikapptoa-
lett. I den bortre delen som inrymde museets tjänstelokaler utvidgades kor-
ridoren genom att en vägg togs ner och utrymmet utnyttjades till kombinerat 
bibliotek samt lunchrum för personalen. 



90

Förvandlingen av gruvstugan till en offentlig lokal gjorde även anspråk på 
ökad tillgänglighet och den befintliga entrétrappan var inte godkänd ur till-
gänglighetssynpunkt. Fastighetsägarens ansökan om en ramp vid entrén be-
viljades av Länsstyrelsen med villkor om ett diskret utförande. Samtidigt med 
Gruvstugans invändiga upprustning pågick en dränering av byggnadens grund 
som medförde att schaktmassorna gick att omfördela så att marknivån utanför 
entrén kom högre upp än tidigare. Tack vare höjningen av marknivån fick 
rampen en måttfull utformning som inte stör känslan av ett industriområde.

Den radikala förändringen i Gruvstugan möjliggjordes genom att interi-
ören inte var belagd med skyddsbestämmelser. Orsaken till avsaknaden av 
skyddsföreskrifter var att det mesta av 1950-talets inredning försvunnit vid en 
senare omändring som utfördes i samband med det forskningsprogram som 
förlades till Stripa på 1980-talet. Det internationella programmet verkade för 
att undersöka berggrundens kapacitet att förvara uttjänt kärnbränsleavfall. 
Verksamheten avsatte en årsring i Stripa med 1980-tals uttryck vilken det 
idag inte finns mycket kvar av. Endast en namnskylt utanför platschef Martin 
Söderlunds kontor minner om en tid då Stripa åter gjorde avtryck på världs-
kartan. 

Dränering och isolering av gruvstugans grund. I samband med markarbetet förhöjdes marknivån utanför entrén som 
underlag till en diskret ramp för funktionshindrade. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2009.
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De ursprungliga entréportarna uppfyllde inte godkänt standarmått och måste bytas 
ut. Genom att de nya specialtillverkade dörrarna gavs ett symetriskt utseende trots 
att vänsterdörrens öppningsmått är större än högerdörrens så smälte dörren väl in i 
byggnadens arkitektur. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2010.   
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Bandgång 36 
Gråmullsbandgången användes under produktionstiden för bortforsling av 
det ofyndiga och nermalda gråberget. Materialet transporterades från anrik-
ningsverket genom bandgången och vidare ut mot den volymmässigt stora 
avfallshög som växte allteftersom processen fortskred. Gråmullshögens till-
växt har sedan länge avstannat och bandgången har stått utan underhåll sedan 
gruvbrytningen lades ner 1977. 

Betongexperter som synade byggnaden konstaterade att skadorna var myck-
et allvarliga och nedbrytningsprocesserna verkat för länge i konstruktionen, så 
till den grad att byggnaden var oreparerbar. Den tekniska undersökningen 
visade att vidhäftningen mellan betong och armering var i det närmaste obe-
fintlig och att det var en tidsfråga innan hela anläggningen skulle falla ihop. 

Med det beskedet har därför bandgången lämnats åt sitt fortsatta förfall 
helt inhägnad av ett skyddsstaket för att garantera allmänhetens säkerhet. 

För att ytterligare eliminera olycksfallsrisken har förslag lagts fram om en 
partiell rivning av anläggningen vilket innebär att bandgångsdelen demonte-
ras och pelarna tillåts stå kvar. Då finns fortfarande en möjlighet att förstå den 
processtekniska delen av anläggningen. Nedbrytningsprocessen går relativt 
långsamt men gissningsvis är de rester som finns kvar efter rivningen borta 
inom loppet av ett halvt sekel.  

Från antikvariskt håll framhölls alternativet att göra en permanent inhäg-
nad och överlåta byggnaden till de naturliga nedbrytningsprocesserna.  Då 
hade det funnits en möjlighet att uppleva en anläggningsdel med historisk 
äkthet i materialet från tiden då Stripa var en av landets största exportgruvor 
av järnmalm.

Innan rivningen genomförs planeras en noggrann dokumentation och la-
serscanning i förhoppning om att det i framtiden ska finnas resurser till att 
uppföra en kopia av Gråmullsbandgången, som av många upplevs som den 
mest spektakulära byggnaden på området. 

Snickeri/elverkstad
I de framtida planerna för byggnadsdelen som tidigare inrymde en elverkstad 
och snickeri, ingår att inreda ett restaurangkök. Den kommande verksam-
heten har behov av en ventilationsanordning med rördragning genom taket 
vilket medför att takstrukturen kommer att förändras. För att åstadkomma 
minsta möjliga skada ska rören dras igenom befintlig ventilationskanal som 
mynnar ut på taket. Rördelarna ovan taknivå kommer att döljas med en ven-
tilationshuv som till sin utformning är en kopia av befintliga huvar på intil-
liggande smedjebyggnad. Åtgärden kan tyckas långtgående i förändringen av 
byggnaden, men den är reversibel och det går tämligen enkelt att återställa 
den dag näringsverksamheten upphör. Ett mindre iögonfallande ingrepp kan 
vara att utföra en nutida ordinär ventilation ovan tak, målad i takfärgen som 
ett modernt tillägg och uttryck för en ny epok i Stripa. Beslut i frågan har 
ännu inte fattats.
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Höstsolen sänker sig över den vittrande Gråmullsbandgången. Bild: Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2011.
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RENOVERING ARBETSORGANISATION

Vid sidan av renoveringsarbetet pågick ett arbete med att omstrukturera 
Stripa från tung processindustri till ett besöksmål för turistnäringen.  Aktiva 
parter i processen var tjänstemän inom kommunen samt politiker och VD i 
bolagsstyrelsen för Stripa. Rollfördelningen mellan berörda parter var otydlig 
redan från början och kom också att få effekter på arbetsprocessen. Följande 
avsnitt berör inte den sidan av organisationen utan fokus ligger här vid den 
arbetsorganisation som omgav Striparenoveringarna. Avsnittet avser också att 
lyfta fram de positiva och nyttiga erfarenheter som arbetet medförde

Före renoveringen av Stripa
En kort tid innan Stripa gruvanläggning blev byggnadsminne 2006 och upp-
rustningen av gruvmiljön tog fart, pågick ett projekt vid Lindesbergs museum 
med inriktning på kunskapsuppbyggnad inom ämnesområdet Modernismens 
byggnadsmaterial och renoveringsmetoder. Från  byggnadsantikvariernas sida 
fanns en efterfrågan av fördjupade kunskaper om materialet betong ur både 
historisk och praktisk belysning vilket föranledde museet att arrangera ett se-
minarium. Till seminariet inbjöds sakkunniga och verksamma inom betong-
branschen samt restaureringsarkitekter och antikvarier med modernismen 
som verksamhetsområde. Syftet med seminariet var att skapa ett kontaktnät 
mellan betongtekniker och yrkesverksamma inom restaureringsområdet för 
att öka förståelsen och kunskapen om varandras kompetensområde och däri-
genom underlätta dialogen vid framtida restaureringsprojekt.

I samband med seminarierna gjordes studiebesök vid Stripa gruva för att 
få en reell koppling till ett verkligt utmanande betongtekniskt renoveringsob-
jekt.

Studiebesöket och seminariet visade med all tydlighet att behovet av kun-
skapsuppbyggnad om industrialismens material, teknik och restaureringsme-
toder var mycket stort och att dialogen mellan yrkeskategorierna var nödvän-
dig för att identifiera gemensamma beröringspunkter och få fördjupad insikt 
inom varandras yrkesroller.  

Seminariet utmynnade i en tredje viktig slutsats nämligen att efterfrågan 
och behovet av facklitteratur inom industrialismens byggnadsmaterial var på-
fallande stort. 

Resultatet av seminariedagarna gav i förlängningen upphovet till boken 
”Bevara Betongen” författad av bebyggelseantikvarie Sven Olof Ahlberg. Bo-
ken anlade ett tvärvetenskapligt perspektiv med målsättningen att fånga be-
rörda yrkeskategoriers intresse.

En av förutsättningarna för att Stripa gruva skulle bli byggnadsminne var 
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enligt Länsstyrelsens riktlinjer att det fanns en stabil ägare bakom fastigheten. 
År 2007 bildade av den anledningen Lindesbergs kommun ett kommunalt 
bolag med avsikten att förvärva egendomen av dåvarande ägarna; Stripa Mi-
neral och Stripa Mine vilka överlät anläggningen mot en symbolisk summa. 
Det nybildade bolaget administrerade ekonomin kring restaureringen och 
verkade för att få anläggningens basfunktioner, såsom vatten, avlopp och el-
försörjning, i användbart skick.

Länsstyrelsens omfattande insatser i Stripa gruvmiljö inleddes redan 2006 
med framtagandet av en åtgärdsplan som även beskrev underhållsbehovet för 
de drygt trettiotalet byggnader på området. Från åtgärdsplanen kunde pro-
jektledningen sedan fastställa en prioriteringsordning av de mest angelägna 
renoveringsbehoven.  

Tidigt i processen bestämdes att Stripas neonskylt på toppen av laven skulle 
repareras för att ge en signal till bygden att en ny tid i Stripa hade inletts. Skyl-
tens stora symbolvärde fick företräde framför andra reparationsbehov vilka 
kanske vid den tidpunkten var större. Beslutet visade sig emellertid vara rätt 
att döma av de uppskattande kommentarer som hördes från ortsbefolkningen. 
Stripasymbolen1 som åter spred sitt sken över Storådalen gav en positiv start-
signal åt renoveringsprojektet.

1.  S:et i emblemet står för Ställbergsbolagen som var ägare till gruvanläggningen från 1934. Neon-
skylten i Stripa kom dock upp först på 1960-talet och är därmed relativt ny i sammanganget. S:et är 
inneslutet i symboltecknet för kalkhaltig blodstensmalm som i första hand förknippas med Ställbergs-
gruvan vilken hade en liknande symbol på den egna gruvlaven.

Stripas symbolskylt – nymålad och med nytillverkade neonrör. Bild: Nils-Erik Eriksson. 
Örebro. 2008.
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Arbetsgruppens sammansättning
Arbetsgruppen som varit verksam vid renoveringarna i Stripa har i stort sett 
varit densamma under samtliga etapper. Under den senaste etappen skedde 
dock en förändring i ledningen då projektören avsade sig uppdraget och en 
byggnadsingenjör från det kommunala bolaget FALAB (Fastigheter i Lindes-
berg AB) åtog sig ansvaret att leda processen vidare. Gruppens sammansätt-
ning bestod av följande personer:

Bertil Bertilsson, Projektledare (etapp 1-6), byggnadsingenjör med spetskom-
petens inom byggnadsvård, Byggnadsvård Mälardalen
 
Jan Källberg, Projektledare (etapp 7-8), byggnadsingenjör, FALAB Lindes-
bergs kommun
 
Sven Olof Ahlberg, bebyggelseantikvarie med betong som expertområde, Kul-
turbyggnadsbyrån

Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen, antikvarie Lindesbergs Museum

Tommy Allström, totalentreprenör (etapp 1-6) TAB, Allströms Byggproduk-
tion AB
 
Peter Lundin totalentreprenör (etapp 7-8), ResPro,
 
Referensgrupp
Jonas Jansson, Länsantikvarie Länsstyrelsen Örebro Län

Representanter från fastighetsägaren kommunala bolaget Stripa Kultur och 
utveckling AB (SKUAB)

Vid formgivningen av Besökscentrum i Gruvstugan har Marie Östblom från 
Bergslagssatsningen haft huvudansvaret och Marie Erbeus varit ansvarig in-
redningsarkitekt.

Formbrädorna förbehandlades med en 
cementslamma för att uppnå ett bättre 
gjutningsresultat. Bild: Ing-Marie Nilsson-
Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2008.
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Styrdokument 
Upphandlingsförfarandet vid de olika etapperna har utförts i vederbörlig ord-
ning med förfrågningsunderlag som offentliggjorts via kommunens anbuds-
kanaler. 

Utvärderingen av de första etapperna visade att det hade varit en fördel 
om förfrågningsunderlaget innehållit en redogörelse av förekommande anti-
kvariska arbetsmoment som vanligtvis inte ingår i gängse byggprojekt. Om 
antikvariska metoder och material funnits med redan i förfrågningsunderlaget 
hade entreprenören haft möjlighet att räkna in tilläggskostnader för arbetstid 
och material i offerten. Med en tydlighet i förfrågningsunderlaget hade upp-
dragsgivaren kunnat undvika en hel del missförstånd och oväntade kostnads-
ökningar. I efterföljande etapper ökade medvetenheten om vikten av specifi-
cering och tydlighet och förhållandena blev betydligt bättre.

Exempel på arbetsmoment som kunde ha undvikits om momenten be-
skrivits i förfrågningsunderlaget var gjutformarnas anpassning till befintliga 
formavtryck på betongväggen och arbetsmomentet med cementslamning av 
formbrädor. Arbetsmomenten tog mycket tid i anspråk och förorsakade en 
ansträngd budget. Onödiga diskussioner hade dessutom undvikits om båda 
parterna från början hade varit överens om omfattningen av arbetsinsatsen.  

Projekteringsplan och antikvariska anvisningar upprättades inför varje re-
noveringsetapp och fungerade överlag väl. Problem uppstod när antikvariska 
ställningstagande stod i strid med vedertaget arbetsutförande. Ett belysande 
exempel som bör nämnas var användningen av kemiska tillsatser i repara-
tionsmaterialet vilket inte var i överensstämmelse med originalmaterialets 
sammansättning.

Två bilder som visar putslagningarna på laven. Till vänster fylls de renbilade områdena 
runt ytligt liggande armeringsjärn med ett speciellt lagningsbruk. Därefter kopierades 
de omgivande formavtrycken så att ytans struktur bibehölls. Bild: Ing-Marie Nilsson-
Tarkkanen. Lindesbergs museum. 2008. 
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Restaureringsprocessen 
Under hela restaureringsprocessen har den dialog som förts mellan hantver-
kare och antikvarier på arbetsplatsen eller på byggmöten haft stor betydelse. 
Visserligen var sättet att kommunicera och komma fram till kompromisser till 
en början ovant för hantverkarna men blev så småningom en kanal till sam-
förstånd och kunskapsuppbyggnad. Mötet med restaureringsteoretiska frågor 
och moderna byggmetoder bröt mot invanda yrkesmässiga tankemönster men 
banade också väg för ett nytänkande där hantverkarna upplevde yrkesstolthet 
och projektledningen kände tillfredsställelse över ett gott renoveringsresultat.

Informationsutbytet har varit en nyckel i hela renoveringsprocessen. En 
särskilt betydelsefull och fruktbar situation uppstod när samtliga inblanda-
de aktörer hade en förförståelse för betydelsen av ett byggnadsminne. Vid 
tredje etappens inledning arrangerades därför ett endagsseminarium under 
vilken projektledningen informerade om innebörden av ett byggnadsminne. 
Seminariedagen var riktad till alla som var engagerade i byggprocessen, även 
politiker och berörda tjänstemän var inbjudna. Initiativet mottogs positivt 
och dialogen mellan hantverkare, entreprenörer och antikvarier gick märkbart 
lättare efter den genomförda dagen. Ytterligare ett initiativ togs för att öka 
förståelsen för byggnadsminnet Stripa. Samtliga entreprenörer bjöds på en 
guidad visning av Stripa gruvområde vilket var mycket uppskattat. Rund-
vandringen resulterade i att hantverkare och entreprenörer kände sig delaktiga 
i hela Stripa projektet med alla dess verksamhetsgrenar och verkade med sin 
nyvunna kunskap som ambassadörer för anläggningen när turister och andra 
förbipasserande ställde nyfikna och intresserade frågor.

Stripaprojektet hade ur antikvariskt perspektiv den optimala situationen 
mellan åren 2011 -2014 då minst en person med kompetens fanns i projektets 
direkta närhet med möjlighet till daglig kontakt med arbetsplatsen. Doku-
mentation och dialog med entreprenörer och hantverkare fungerade väl un-
der nämnda period. Konkret innebar det att när problem och frågeställningar 
uppstod togs de upp till diskussion med resultat att byggprocessen kunde 
fortlöpa utan nämnvärd tidsfördröjning. 

Under de första etapperna var däremot antikvarien stationerad i närmsta 
närbelägna stad, Lindesberg, med en distans på 15 km. Besöken på arbets-
platsen kunde av praktiska skäl inte genomföras lika ofta och därmed uppstod 
brister i dokumentation och dialog. Arbete som inte utfördes enligt antikva-
riska anvisningar hade kunnat undvikas om någon i berörd funnits på plats. 
Misstag finns dock angivna i respektive rapport som underlag vid kommande 
underhållsarbete. 

Efter restaureringen 2014
Varje renoveringsetapp avslutades med en sammanfattande rapport som även 
kompletterades med produktblad över de ingående renoveringsmaterialen 
samt prover tagna av originalmaterialet respektive lagningsmaterialet från den 
aktuella byggnaden. Proverna arkiverades i avsikt att bygga upp ett referensar-
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kiv för framtida studier av de material som varit förknippade med konstruk-
tionerna. Syftet var att inte bara i ord och bild beskriva byggnadsmaterialet 
utan även att bevara åskådliga provbitar för framtida kunskapsuppbyggnad 
över utvecklingen på materialsidan.

Kommunens politiker beslutade under hösten 2014 att flytta Lindesbergs 
museum från Stripa vilket inverkade på den fortsatta renoveringsprocessen 
genom mindre fullödig dokumentation samt avstannad insamling av bygg-
nadsmaterial. 

Slutord
Med en blick i backspegeln över de åtta år som renoveringsprocessen pågått 
i Stripa kan nu konstateras att Stripa blev den bas för kunskapsuppbyggnad 
som projektledningen i inledningsskedet hoppats på. De som varit involverade 
i renoveringsprocessen av tjänstemän, antikvarier, experter, konsulter, ingen-
jörer, hantverkare m.fl. har var och en med sitt fackområde tillfört kunskaper 
som gett lärdom och själva blivit berikade av ny kunskap och nya perspektiv. 
Arbetsgruppens syfte att skapa en form av byggnadshytta där kunskapsupp-
byggnaden var både av praktisk och teoretisk art har därmed till stor del upp-
nåtts. Projektet vid Stripa Byggnadsminne uppmärksammades även långt ut-
anför kommungränsen via dagspress, facktidskrifter, nationella seminarier etc. 
Ambitionen att restaurera och levandegöra Stripa som industriminne kröntes 
desutom med framgång då anläggningen belönades med utmärkelsen årets 
industriminne 2010. 

Utanför entrén till Stripa Besökscenter 
pryds husväggen av vidstående 
utmärkelser: Byggnadsminnesklassningen 
och Årets Industriminne 2010. Bild: Ing-
Marie Nilsson-Tarkkanen. Lindesbergs 
museum. 2014.
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SAMMANFATTNING

Stripa Gruvmiljö är ett av landets mest omfattande byggnadsminne med ett 
40-tal byggnader på en yta av sju hektar. Anläggningen har en historia som 
började i tidig medeltid och sträcker sig fram till 1977 då gruvbrytningen 
upphörde.  Därefter omvandlades gruvan till forskningsgruva för kärnbräns-
leindustrin vilket pågick fram till 1992. Vid sidan av forskningen bedrevs 
metallåtervinning från ditforslade material fram till 2001. 

När all verksamhet på området upphört aktualiserades bevarandefrågan. 
Föreningen Larsbo Kalk och Stripas vänner, som var en lokal intresseförening 
med syfte att skapa intresse för kommunens industriminnen, väckte frågan 
om byggnadsminnesförklaring av Stripa gruva. Länsstyrelsen i Örebro län 
gav Lindesbergs museum uppdraget att utreda frågan. Stripa Gruva utsågs till 
byggnadsminne år 2006 och strax efter att beslut hade fattats i frågan inleddes 
den omfattande upprustningen.

Tack vare det internationella kärnforskningsprojektet, kallat Stripa-projek-
tet, fick delar av anläggningen under 1980-talet en välbehövlig upprustning. 
Stora belopp investerades för att få en fungerande forskningsanläggning där 
framför allt resurser satsades på underjordsdelen och gruvstugan. Bortsett 
från smärre insatser som nödvändiga takomläggningar lämnades det övriga 
byggnadsbeståndet utan underhåll. Konditionen på byggnaderna var därför 
i mycket dåligt skick då byggnadsminnesförklaringen trädde i kraft, särskilt 
gruvlaven hade allvarliga betongskador. För att förstärka gruvlavens bräckliga 
konstruktion monterades en invändig stålstomme som tog upp lasterna. Pro-
blematiken med den besvärande gruvfukten som trängde upp och kondense-
rade på väggarna åtgärdades med ett isolerande lock som täckte gruvschaktets 
öppning. Locket hindrade kondensvattnet att frostspränga betongväggarna 
under den kalla årstiden, vilket var en av orsakerna till den vittrade betongen. 
Renoveringen av den kraftigt försvagade betongstommen föranledde diskus-
sioner om bästa lagningsmetod. Med avseende på att laven inte skulle komma 
att utsättas för de tunga malmlaster som den en gång var avsedd för utan bara 
klara vindlaster var hållbarhetskravet inte lika högt ställt och den lagningsbe-
tong som kom till användning hade en hållfasthet i paritet med de anpassade 
kraven. Resultatet av hela operationen blev att en kulturhistorisk gruvlave i 
betong var möjlig att renovera trots inledningsvisa tvivel.

Vid betonglagningarna som utfördes på bandgångarna över lokalgatan pro-
vades ett i kulturhistoriska sammanhang nytt material: SKB (självkompakte-
rande betong) i kombination med gammal betong. Den relativt nya produk-
ten gav ett mycket gott resultat med bibehållen struktur på konstruktionen 
och en väl fungerade materialsammansättning.
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I samband med projekteringen av Stripa uppstod tanken att använda Stripa 
som ett fullskalelaboratorium där åtta bandgångarna användes som jämföran-
de testobjekt i fråga om material och metod. Projektet inleddes med lagningen 
av bandgångar över lokalgatan.

Speciella krav ställdes på formsättningen av samtliga betonglagningar som 
skulle utföras genom kopiering av befintliga formavtryck på betongväggen. 
Metoden tog längre tid än vid konventionell formsättning men resultatet blev 
en lyckad och knappt märkbar lagning.

Ytterligare en metod prövades vid betongrenoveringen. På vissa utvalda 
väggytor ersattes de genomrostade armeringsjärnen med rostfria armerings-
järn. Tanken var att skapa jämförande referensytor för att i en framtid utvär-
dera skillnader mellan materialens åldrandeprocesser.

Kulörmässigt har arbetsgruppen strävat efter att i de flesta fall ta fram ori-
ginalkulören med några undantag där det mest avvikande blev gruvlaven som 
färgades gul istället för den rosa originalfärgen.

När arbetsgruppen tog sig an renoveringen av gruvanläggningen var am-
bitionen att bibehålla anläggningen så intakt som möjligt för att förstå den 
industrihistoriska processen. Trots det har man fått acceptera vissa tillägg och 
förändringar för att anläggningen ska få ett längre hållbarhetsperspektiv och 
minska underhålls- och driftskostnader. Största strukturförändringen utgjor-
des av Gråmullsbandgången (36) som hade förfallit bortom räddning och 
arbetsgruppen tvingades acceptera en rivning av en hel byggnad. 

Mot slutet av sista renoveringsetappen 2014 beslutade kommunens politi-
ker att Lindesbergs museum skulle flytta från Stripa. Förändringen innebar att 
antikvariens dagliga kontakt med renoveringsprocessen påverkades och doku-
mentationen och materialinsamlingen upphörde.  

Under de år som renoveringsprocessen pågått i Stripa gruvmiljö har gru-
vanläggningen successivt återfått något av sin forna gestalt och byggnader på 
området kan tas i bruk av annan verksamhet. Samtidigt har erfarenheter och 
kunskap förvärvats som förhoppningsvis kan bilda underlag och bidra till dia-
logen om bevarandet av modernismens kulturarv.

Stripa Gruvanläggning från norr. Foto: Rolf Karlsson Bildmakarna Lindesberg 2014
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Spelstyrarens arbete var centralt för driften i gruvan. Genom att hantera både malm- och persontransporter på ett mjukt och effektivt 
sätt underlättades flödet i gruvanläggningen. Arbetet var inte särskilt galamoröst där ljudnivån från de närbelägna kolvkompressorerna 
till gruvdriften var kraftigt störande. Eftersom utrymmet var öppet där vajrarna passerade väggen, kunde kylan vintertid även bli 
riktigt påfrestande. Notera den stora strålkastaren intill arbetsplatsen. Ljuset var viktigt för att kunna se vajern på trumman och den 
nivåindikator som rörde sig längs den vita horisontellt placerade skalan i mitten av bilden. I instruktionerna för arbetet betonas vikten 
av att spelskötaren inte fick ha några men eller tvivelaktigheter i sin personlighet, eftersom det i så fall kunde äventyra säkerheten 
för personalen i gruvan. Personhissen i förgrunden och malmspelet i bakgrunden levererades av den välrenommerade firman 
Morgårdshammars bruk. Bilden tagen efter de omfattande renoveringarna i mitten av 1930-talet. Bild: Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv. 




