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Föreningen Gruvcentrum Mojsen vill med denna skrift sprida kännedom och vara 
vägvisare för både besökare och boende i Grängesberg. Skriften berättar Gränges-
bergs historia och om en del av de människor som verkade och byggde samhället. 
Som synes finns det många intressanta besöksmål i Grängesberg. Besök dem gärna 
och använd skriften som vägvisare – inte minst kartan.

Vi vill framföra ett varmt tack till Ewa Bergdahl och Kjersti Bosdotter för deras 
gedigna arbete samt alla andra som bidragit till skriftens tillkomst. Föreningen 
Gruvcentrum Mojsen – Mojsen i dagligt tal – bildades av Föreningarna Grufa och 
Grängesbergs Gruvmuseiförening som beslutade att gå samman. Därigenom bilda-
des en förening som täcker alla delar av gruvsamhället och gruvverksamheten såväl 
de samhälleliga, fackliga, sociala samt tekniska aspekterna.

Skriften ingår som en del i projektet ”Gruvstråket” som föreningen arbetar med 
och som omfattar tre olika tidsperioder. Den tidigare representerat av Stripa, mel-
lanperioden illustrerad med Grängesberg och den moderna perioden som Garpen-
berg berättar om.

Ett stort tack till Riksantikvarieämbetet som bidragit med projektmedel och gjort 
utgivningen av den här skriften möjlig.

Grängesberg i januari 2019
Föreningen Gruvcentrum Mojsen

Anders Stendalen, ordförande*

Välkommen till  
Grängesberg!
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* Anders Stendalen avled i januari 2019



Bergslagen

Mitt i det utsträckta område som kallas för Bergsla-
gen, ligger Grängesberg – ett samhälle som under 
långa tider helt präglats av gruvarbetet. Här i Södra 
Dalarna innehåller berget malm som varit värdefull 
att bryta och smälta till järn. Därav gruvan, som be-
tytt så mycket för industritillverkningen i Sverige.

Det vi kan se här runt omkring oss är ett landskap 
som formats av människans arbete både ovan och 
under jord. Det vi kallar Bergslagen är ett brett bälte 
som sträcker sig över halva Mellansverige från Upp-
lands kust till de värmländska skogarna. Överallt här 
har man brutit malmer i bergen och smält dessa i 
hyttor och gör så än idag på vissa ställen. 

Bergslagen har fått sitt namn efter den lagstiftning 
som fastställde hur de olika medeltida bergsmans-
byarna skulle organisera arbetet och betala skatt till 
kungen. 

Bergslagen är ett vidsträckt område och dess karak-
tär skiftar, men mest typisk är den landskapsbild 
vi har här i trakterna runt Grängesberg med stora 
skogsklädda åsar och däremellan blånande sjöar och 
porlande vattensystem. 

Samhället

Grängesberg är ett samhälle som helt byggdes upp 
kring gruvan och arbetet i och omkring den. Liksom 
många andra gruvsamhällen var det ursprungligen en 
liten by. Grängesbergs malmfält bestod från början 
av över 200 smågruvor. Den stora förändringen kom 
först vid 1800-talets slut, när industrialiseringen tog 
fart och efterfrågan på järn och stål ökade kraftigt. 
Med hjälp av ny teknik och nya brytningsmetoder 
kunde arbetarna i gruvan ta fram allt större mängder 
järnmalm. Gruvan växte och kraven på arbetskraft 
ökade. Människor strömmade till och under ett par 
årtionden kring förrförra sekelskiftet växte Gränges-
berg fram. Gruvbolaget som behövde arbetskraft lät 
till en början resa upp särskilda bostadsbaracker till 
gruvarbetarna, men så småningom byggde man fa-
miljebostäder – ett rum och kök – så att familjerna 
kunde bo tillsammans. Skola, sjukstuga, affärer och 
kyrka tillkom och samhället växte snabbt.

Det vi ser här idag i Grängesberg är förstås inte ex-
akt samma samhälle som tillkom under årtiondena 
runt 1900-talet. Trots att gruvan idag är stängd se-
dan 1989, finns många spår av verksamheten kvar. 
Grängesberg är därför en utmärkt plats om man är 
nyfiken på hur gruvverksamhet formar en bygd och 
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En översikt över Grängesberg år 1908. Bilden är tagen från en av höjderna väster om samhället.

Centralschaktets lave, byggd 1937.

hur människor arbetade för att bygga upp sitt sam-
hälle och sina organisationer. Det är också ett illust-
rativt exempel på det svenska folkhemsbygget och 
på den framtidstro som präglade 1950- och 60-talen i 
Sverige. Idag har Grängesberg ca 3 500 invånare och 
bryggeriet Spendrups AB är den största arbetsgiva-
ren. Från starten 1897 hette det Grängesbergs Bryg-
geri AB, men företaget bytte namn 1982. Här arbetar 
idag ca 350 personer.

Gruvdriften här i Grängesberg var omfattande. Re-
dan på 1890-talet elektrifierades gruvan och detta var 
den första kommersiella överföringen av trefas väx-
elström i världen. 1895 arbetade cirka 1 200 arbetare 
i gruvan varav cirka 200 kvinnor och barn ovan jord 
med sortering av malmen. När gruvan stängdes 1989 
berörde det 450 gruvarbetare och deras familjer. Ar-
betet hade genom åren rationaliserats och mekanise-
rats så att knappt en tredjedel av den ursprungliga 
arbetsstyrkan behövdes för att bryta många gånger 
fler ton malm per år än tidigare.

Det du ser här omkring dig är emellertid inte det 
som en gång var Grängesbergs samhälle. När gruv-
driften under de första decennierna under 1900-talet 
fortsatte ner i berget, underminerades stora delar av 
den mark där de centrala delarna av samhället var 
byggt. När brytningen följde malmkroppens stup-

ning under jord uppstod en hängvägg och marken 
blev alltför osäker att nyttja till vägar och bygg- 
nader. 
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Grängesbergs  
första centrum

På 1950-talet blev det nödvändigt på grund av ras-
risken att flytta kyrkogården. Även kyrkan flyttades, 
men långt senare på 1970-talet. Den placerades i 
Orsa i Dalarna. Prästgården, några av affärsbygg-
naderna och ett par andra hus, bland annat fördel-
ningsstationen fick dock stå kvar, men inhägnades, 
då rasrisken var stor i hela området. Idag finns inte 
mycket kvar av Grängesbergs första centrum. 1975 
beslöt man att riva det som återstod och som kal- 
lades för ”spökstaden”. Samhället växte istället fram 
på östra sidan om dagbrottet, medan gruvanlägg-
ningarna är belägna på västra sidan av dagbrottet.

Du kan cykla eller vandra till fots en bit in mot ras
området (2). De gamla grusvägarna är allt som idag 
finns kvar av det som tidigare var samhällets cent-
rum. Här fanns förr hantverkare och affärer, men 
även sjukstuga, badhus och hotell. Där vägarna kor-
sar varandra låg det som i folkmun kallades Byx
ficks torget (3). Här flanerade man nämligen runt 
med händerna i byxfickorna, när man var ledig. 
Korsningen var Dalarnas hårdast trafikerade knut-
punkt vid den här tiden. Inne på rasområdet finns 
fortfarande några få ruiner kvar bl a den gamla för-
delningsstationen. 
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1913 byggdes en hängbro för att binda samman gruvområdet med resten av samhället. Foto: Ahlkvist.

Grängesbergs centrum så som det tedde sig innan rasrisken 
omöjliggjorde verksamhet i området. 

Den här pampiga träbyggnaden låg i ett av hörnen vid Byxficks-
torget och innehöll både ett hotell och ett antal affärer.

Skärningen kallas det stora vattenfyllda dagbrottet som idag delar samhället mitt itu. På den ena sidan ligger resterna av den stora gruv-
anläggningen och på den andra finns dagens moderna bebyggelse och centrum.

Skärningen

Över det stora dagbrottet, som idag är vattenfyllt 
och som i dagligt tal kallas för Skärningen (1), 
fanns tidigare en förbindelse mellan samhällets väst-
ra och östra delar. Förbindelsen kallades Klack-
gruvbandet och utgjorde en bit sparad mark mitt i 

det stora dagbrottet så att man skulle kunna ta sig 
fram från den ena sidan till den andra. Det rasade 
1912 och ersattes året därpå av en hängbro. Genom 
hängbron bands gruvområdet samman med res-
ten av samhället och bron användes framför allt av 
gruvarbetare till och från sina skift. 1925 flyttades 
den till Vansbro där den fortfarande är i bruk över  
Vanån.



För att få en bra överblick över Grängesberg så som 
det såg ut på 1940-talet kan du gå in på Grängesbergs 
järnvägsstation (4). På väggen finns en handmålad 
karta av konstnären Jerk Werkmäster som beskriver 
hur samhället tedde sig innan det flyttades. 

Utanför Järnvägsstatio- 
nen står en stor träskulp-
tur som heter ”Skut
borraren” (5) Den är 
utförd av konstnären  
och träsnidaren Vilhelm 
Asplund, som själv ar-
betade i Grängesbergs-
gruvan från 1950-talet 
och fram till den stäng-
des. Ett skut är ett stort 
löst stenblock som måste 
sprängas. Statyn invigdes 
1996 och är en symbol 
för samhällets 500-åriga 
gruvhistoria. 

Vad är en gruva?
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Att stå vid kanten av ett stort dagbrott och blicka ner 
i djupet är en mäktig känsla. Från början arbetade 
man från ytan och nedåt. Arbetarna klättrade med 
sina släggor och spett på rangliga trästegar ner längs 
dagbrottets sidor. På natten hade man eldat längs 
bergsväggarna för att göra berget efter vattenbegjut-
ning sprött så att det var möjligt att för hand hacka 
loss bergsstycke efter bergsstycke. Det var ett hårt 
och oerhört slitsamt arbete. De som hade nattpassen 
bar ner ved och vaktade eldarna och först när berget 
svalnat kunde nästa arbetslag sätta igång. Malmen 
lastades i rälsburna vagnar eller i tunnor som firades 
upp med linor. Några maskiner som underlättade 
arbetet fanns inte. Hästar eller människor drog vag-
narna nere i dagbrottet och uppe vid kanterna fanns 
linspel som kallades för hästvandringar, eftersom det 
ofta var hästar eller oxar som gick runt runt i spelen 
och drog upp malmkorgarna.

Ju djupare dagbrottet blev, ju mer av grundvattnet 
trängde fram och det blev därför nödvändigt att ord-
na med pumpsystem. Pumparna drevs ofta av stora 
vattenhjul byggda i trä och placerade flera kilometer 
från själva gruvan. Kraften fördes via stånggångar i 
trä till gruvans kant och ner till pumpen. Det fanns 
sammanlagt sju sådana vattenhjul utplacerade i om-
rådena runt gruvorna i Grängesberg och stånggång-
arna gnisslade och jämrade sig dygnet runt. Ljudet 

var gruvarbetarnas livförsäkring. Hördes det inte be-
tydde det att pumparna stannat och då gällde det att 
ta sig upp ur dagbrottet. Ett sådant mäktigt hjul, det 
så kallade Lombergshjulet (6) finns att se alldeles 
intill vägen söderut mot Kopparberg. Det är förstås 
inte originalhjulet som står här utan en rekonstruk-
tion, men hjulnaven och själva stensättningen som 
hjulet är fäst vid är original. Intill det stora vatten-
hjulet finns ett par informationspaneler, som berät-
tar om hur stånggångarna fungerade och hur vat-
tenkraften användes innan ångan och elektriciteten 
infördes. 

9

Gruvarbete i dagbrottet 1908.  
Foto: Albin Andersson, Dalarnas museums fotoarkiv.

Transporten av bruten malm skedde med rälsburna vagnar som sköts för hand på bryggor och tömdes i vagnar som kördes till Oxelö-
sund. I bakgrunden syns ett antal av de lavar i trä som tidigare fanns i området. Bilden från tidigt 1900-tal. Foto: Albin Andersson, Dalar-
nas museums fotoarkiv.

Det rekonstruerade Lombergshjulet, som tillsammans med 
många fler vattenhjul drev pumparna i gruvorna via så kallade 
stånggångar. Foto: Ewa Bergdahl 2008.



Den stora expansionen

Grängesbergs gruvor är kända sedan 1500-talet. 
Malmen här innehöll mycket fosfor och det var där-
för först vid slutet av 1800-talet som man med hjälp 
av en ny smältningsmetod (den så kallade Thomas-
processen) kunde använda den för framställning av 
ett fullgott järn. Dessförinnan hade man visserligen 
brutit malmen, men blandat upp den med malm från 
andra gruvor när det var dags att smälta den till järn.

När det inte längre gick att bryta malmen i det öpp-
na dagbrottet började man spränga schakt och orter, 
dvs gångar in i berget för att den vägen ta ut malmen. 
Först användes krut, men från 1800-talets mitt över-
gick man till dynamit. 

I en modern gruva finns det ett stort antal sådana 
orter som är förbundna med varandra med schakt 
som löper lodrätt ner. Det var genom schakten som 
arbetarna kunde nå sina re spek tive arbetsplatser på 
olika nivåer i gruvan och via schakten fraktades den 
brutna malmen upp. 

Arbetet i en gruva följer en given rytm oavsett vilken 
teknik man använder. Det inleds med borrning, där-
på följer laddning och skjutning för att sedan avlösas 
av lastning och transport. 

Den stora expansionen skedde alltså under det sena 
1800-talet. Det var framför allt engelskt kapital som 

Den moderna gruvan

Grängesbergs gruvanläggningar ligger väster om det 
stora dagbrottet och sträcker sig i syd-nordlig rikt-
ning. Att promenera mellan de väldiga byggnads-
kropparna ger en föraning om storleken på gruvan. 
Under jord finns ju ett nät av orter och gångar som 
är betydligt större.

En storgruva är en storstadsdjungel. Redan vid 
ankomsten kan sällskapet förlora varann ur  
sikte för att inte återförenas innan hemresan på 
kvällen. Där finns arbetsområden så ensliga att 
dynamitkrevadernas åska förnims som en an- 
deviskning i de övriga regionerna. 

(ur Hjalmar Eriks son: Gruvsång) 

finansierade satsningarna vid Grängesberg. Den brit-
tiske finansmannen Ernest Cassel ledde utvecklingen 
och var huvudägare både av gruvan, järnvägen och 
den stora exporthamnen i Oxelösund. 

Sir Cassel var övertygad om att verksamheten vid 
gruvan skulle ge större utdelning om arbetarna hade 
det drägligt. Han lät därför uppföra badhus, idrotts-
plats och en matinrättning med ett tillhörande skol-
kök. Skolkökshuset (7) byggdes av material som 
blivit över vid rivningen av Grängesbergs första järn-
vägsstation från 1874. 
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Sist, men inte minst – lät Sir Ernest Cassel uppföra 
det ståtliga kulturpalatset på krönet ovanför gruvan. 
Byggnaden går sedan dess under namnet Cassels 
donation (8). I den stora salen med en scen för både 
teater och musik finns plats för 600 personer. Bygg-
naden hyste även Grängesbergs enda biograf. Huset 
kallades på ritningarna för ”Grängesbergs Folkets 
hus” men förebilden hämtade arkitekten Agi Lin-
degren från London och den pampiga byggnaden 
”Bank of England”. Cassels invigdes i januari 1900 
med över 700 inbjudna tjänstemän och arbetare. 
Vid en våldsam brand på valborgsmässoafton 1992 
brann byggnaden ner, men restaurerades och återin-
vigdes 1994. 

Idag är Cassels en av Sveriges akustiskt bästa kon-
sertlokaler med stor programverksamhet hela året. 
Här finns även en konstsamling med framför allt bil-
der och oljemålningar med gruv- och Grängesbergs-
motiv. 
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Centralschaktets lave uppfördes 1937.  
Den innehöll både hissar för gruvarbetarna 
och uppfordringsverk för malmen.

Den pampiga byggnaden som ligger strax väster om gruvområdet 
kallas i dagligt tal för Casssels. Den är en välkänd och mycket 
uppskattad konsertlokal med fantastisk akustik och genom åren 
har ett stort antal både inhemska och internationella artister 
uppträtt på dess scen. Foto: Ewa Bergdahl 2004.

Serveringspersonalen i Cassels står redo i serveringsgången 1904.

De märkliga gruvtornen som vi kan se vid gruvan 
är byggnader som kallas för lavar. Idag kan vi se 
tre höga betonglavar. Från söder till norr; Central
schaktets lave (9), Jakobinaschaktets lave (10) 
och Risbergsfältets lave (11). Men runt gruvan 
har det funnits ett stort antal liknande lavar, de flesta 
uppförda i trä och rivna idag. Alla hade egennamn, 
liksom gruvorna. Även Sir Ernest Cassel fick en lave 
uppkallad efter sig. Många av lavarna finns avbilda-
de på tavlor som hänger i Cassels.

Lavarna innehåller dels personhissar för gruvarbe-
tarna och dels hissmaskineri för uppfordring av mal-
men. Genom att lyfta den tunga malmen högt över 
marknivån kunde man därefter utnyttja fallhöjden 
när malmen skulle krossas, sorteras och behandlas 
på olika sätt.

Innan malmen kunde lastas för transport till smält-
hyttorna, sorterades den och allt gråberg forslades 
bort. Från början skedde den här sorteringen för 
hand vid dagbrottets kant. Det var framför allt kvin-
nor och barn som arbetade med skrädningen, som 
det hette. Det gällde att skilja ut gråberg och malm 
från vartannat. Från 1800-talets slut byggdes särskil-
da kross- och skrädverk och arbetet mekaniserades. 
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Fotografen Lennart Nilsson dokumenterade gruvarbetarnas vardag i Grängesberg under åren 1951 och 1952. Här en bild från 1950-talet 
där gruvarbetarna är uppe ur gruvan under en matrast.

Översiktsbild över hela gruvområdet från söder. Längst fram i förgrunden skymtar lokstallarna och järnvägen, längs vilken frakterna av  
malm skedde ner till Oxelösund vid kusten. De tre höga lavarna är Centralschaktets lave, som flankeras av ett stort anrikningsverk, där  
malmen sorterades för vidare transport till järnvägsvagnarna. Bakom denna skymtar Jakobinaschaktets lave och längst bort Risbergs- 
fältets lave.



Intill Centralschaktets lave ligger Södra verket (12) 
som var ett anrikningsverk.

Längs Dillners väg (13) finns en rad byggnader som 
hörde till gruvanläggningen. Bland annat finns det 
vackra maskinhuset (14) i funkisstil från 1940-talet 
bevarat. Här fanns både hissmaskineri och ett antal 
kompressorer som försåg gruvan med den tryckluft, 
som behövdes till borrarna. Sedan 2012 används lo-
kalen sommartid för konst och installationsutställ-
ningar. 

I byggnaden där gruvarbetarnas omklädningsrum 
låg, fanns sedan 1940-talet även ett solarium för att 
kompensera bristen på solljus för de som arbetade 
under jord. Här finns nu sedan 2003 ett nationellt 
filmarkiv (15) för smalfilm från åren 1930–1980. 
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Detta är två översiktsbilder över de centrala delarna av gruvområdet med skärningen (ännu ej vattenfylld) i förgrunden. Längst till höger 
ligger den stora maskinhallen och intill den reser sig centralschaktets lave. Till vänster ligger anrikningsverket där malmen sorterades. På 
den undre bilden ser vi ”Nya verket” som ersatte ett äldre sorteringsverk. Notera det långa transportbandet från lavens topp som innebar 
att man kunde utnyttja fallhöjden för malmen under bearbetningens gång.

De årliga konstutställningarna lockar varje år en stor publik.

Maskinhuset uppfördes mellan åren 1938 och 1941 med tydliga 
stildrag från den då rådande funktionalismen. Här fanns framför 
allt uppfordringsspelet för malmen samt maskinerna som skötte 
personhissarna. Idag nyttjas den stora maskinhallen av Ludvika 
kommun för konstutställningar sommartid. Maskinhallen är bygg-
nadsminnesmärkt. Foto: Ewa Bergdahl 2008.

Risbergsschaktets lave.

Jakobinaschaktets lave.
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Gruvcentrum Mojsen

Längs Dillners väg ligger även det som kallades 
för Mojsen (17). Redan 1998 – knappt tio år ef-
ter att gruvdriften lagts ner började man plane-
ra för ett nationellt gruvcentrum med arkiv och 
årligen arrangerade utställningar som berättar 
om gruvarbetarnas fackliga historia och kamp 
i Sverige. 2008 invigdes Gruvcentrum Mojsen 
och under årens lopp har utställningar gjorts på 
olika teman bl a om kvinnorna i gruvsamhället, 
om de fackliga pionjärerna och arbetarnas mö-
tesplatser och om arbetsmiljön i gruvorna. Flera 
konst- och fotoutställningar med gruvmotiv har 
visats. 

Gruvcentrum Mojsen vill ge besökaren en helhetsbild av 
gruvarbetet och gruvarbetarnas insatser som samhälls-
byggare i de avlägset belägna gruvsamhällena. Genom 
historien har de som arbetat i gruvorna själva fått bygga 
sina samhällen och ensamma bära ansvaret för större de-
len av den sociala verksamheten. Fackligt aktiva gruvar-
betare blev därför också politiskt aktiva. De byggde Kon-
sum, Folkets Hus och satt i kommunstyrelse, skolstyrelse, 
nykterhetsnämnd osv. Omständigheterna och villkoren 
i gruvsamhällena har gjort gruvarbetarnas fackliga och 
samhälleliga historia både särpräglad och dramatisk. 

Utställningen vid invigningen av Mojsens Gruvcentrum  
år 2008.

Mojsens logga skapad av konstnären Roine Jansson.

Entrén till Mojsens Gruvcentrum. Foto: Kjersti Bosdotter.

Många seminarier och gruvkonferenser har arrangerats i Mojsen genom åren. 40 år efter gruvstrejken i Malmfälten 1969 genomfördes  
ett seminarium med fackligt aktiva som deltog i strejken, historiker och skribenter. Från vänster syns professor Maths Isacson i talarsto-
len och vid bordet Anders Stendalen, Gruvs siste förbundsordförande, Olle Rällskog, Gunnar Lundgren och Göte Olofsson. Foto: Kjersti 
Bosdotter.

Vid ett av programtillfällena år 2009 uppförde Falu Fredskör en sydafrikansk gruvdans. Foto: Kjersti Bosdotter.



Ordet ”mojs” är ett slanguttryck för mat och 
här låg alltså arbetarnas matsal ända fram 
till gruvan stängdes 1989. Ursprungligen var 
byggnaden en smedja, men på 1940-talet efter 
påtryckningar från gruvarbetarnas fackliga or-
ganisation – Gruvettan – beslöt gruvledningen 
att istället bygga ett kök med matsal, dit man 
kunde gå och äta. Intill matsalen byggdes en 
vilohall. Gruvbolagets företagsläkare hade 
klokt nog förordat om att inrätta en sal med 
våningsbritsar dit gruvarbetarna kunde gå 
efter lunchen och ta sig en kort tupplur. Lite 
längre norrut längs Bergsmansvägen finns det 
stora gruvkontoret (16) i tre respektive sex 
våningar. Här arbetade tjänstemän och kon-
torister och här fanns även gruvledningens 
direktionslokaler. Idag ägs byggnaden av Lud-
vika kommun som hyr ut lokaler till ett antal 
mindre företag. 
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Hur är det att arbeta  
i en gruva?

Gruvarbetet var inte bara tungt. Det var även farligt. 
Rasrisken var ständigt närvarande. Olyckor var ofta 
förekommande, framförallt vid sprängningsarbetet, 
då det gällde att ta skydd. När dammet lagt sig var 
det dags för nästa farliga moment, nämligen att gå in 
och undersöka den uppsprängda orten och med ett 
långt spett hacka loss alla lösa stycken ur taket, som 
kunde falla ner under arbetets gång. Det kallades för 

att skrota berget. Man arbetade i små arbetslag och 
var beroende av varandras erfarenheter och kunska-
per. Minsta misstag kunde vara ödesdigert för hela 
arbetslaget.

I alla tider har även kvinnor arbetat vid gruvorna. De 
har brutit malm, lastat, vaskat malm, skrädat berg 
och skjutit vagnar. Förr var det vanligt att änkan ef-
ter en avliden gruvarbetare intog sin mans plats och 
fortsatte arbeta under hans namn. Så småningom in-
fördes förbud för kvinnor att arbeta under jord. Nå-
got som idag inte längre gäller, men antalet kvinnliga 
gruvarbetare är fortfarande lågt. 
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Fotot visar hur dagbrottets väggar stöttades av timmer för att säkra gruvarbetarnas möjligheter att ta sig ner i gruvan.  
Foto: Albin Andersson tidigt 1900-tal, Dalarnas Museums fotoarkiv.

Vilhallen låg i anslutning till gruvarbetarnas matsal, Mojsen, där arbetarna kunde vila en stund på maten. Foto: Lennart Nilsson 1952.

Det nuvarande gruvkontoret byggdes på 1950-talet. Idag finns här inhyst 
ett antal olika företag och verksamheter.
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I en gruva är det mörkt, fuktigt och kallt. Nere i 
berget är temperaturen konstant runt åtta plus-
grader, ungefär som ett modernt kylskåp. Det 
droppar ständigt vatten från tak och väggar och 
golven i orterna är leriga och blöta. Från början 
använde man tjärstickor och facklor för att få 
lite ljus. Därefter blev det vanligt att bära med 
sig särskilda lyktor som man eldade med kar-
bid. Idag är de flesta gruvor elektrifierade och 
väl upplysta, men gruvarbetare har ändå en be-
lysning i sina hjälmar. Att bära hjälm med lampa 
samt ett batteri till lampan som fästes på ryg-
gen är tungt, men samtidigt livsviktigt. Skulle 
det bli ett strömavbrott blir det nämligen totalt 
kolsvart omkring dem. En liten förnimmelse av 
vad det innebär att arbeta i en gruva kan du få 
om du besöker den iordningställda gruvorten 
vid Gruvcentrum Mojsen (17). 

Elektrifieringen
Mycket tidigt redan vid 1800-talets slut elektrifierades 
gruvan vid Grängesberg. Elkraften klassade ut stång-
gångar och ångkraft. Kraftstationer byggdes lite varstans. 
Världens första kommersiella överföring av trefas växel-
ström skedde från vattenkraftstationen i Hällsjön, som 
ligger 15 km från gruvområdet. 

Grängesbergsbolaget hade tidigt både denna och ytter-
ligare en kraftstation i bruk vid Lenbo. Den försåg så 
småningom hela samhället med elektricitet. Redan 1909 
installerades gatubelysning mellan det dåvarande turist-
hotellet och området som heter Blåns (20). Turisthotellet 
är idag rivet. Detta var den största byggnaden som låg i 
Grängesbergs gamla centrum och den innehöll även ett 
antal affärer. Men det dröjde betydligt längre innan arbe-
tarbostäderna fick tillgång till elektriskt ljus.

I den gamla ångdrivna kraftstationen som länge fungerade 
som reservkraftkälla till gruvan, har en förening idag in-
rättat ett nostalgimuseum (21) med en charmig bland-
ning av maskiner och bruksföremål från hela 1900-talet. 
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Rekonstruktion av hur arbetet kunde gå till i en gruvort. 
Rekonstruktionen finns vid Mojsens Gruvcentrum. Foto: 
Kjersti Bostdotter.

Gruvarbetet under jord var både tungt och farligt. Redan på 1920-talet  
infördes pneumatiska borrar som drevs med tryckluft och under- 
lättade arbetet. Dessa kunde fästas vid stativ när de användes.  
Innan dess hade gruvarbetarna själva tvingats hålla i borrmaskinerna  
som vägde runt 40 kg. Ett oerhört tungt och krävande arbete.

Nostalgimuseet med tre våningar fyllda med prylar från svunna tider är 
inhyst i den gamla ångkraftstationen. Foto: Ewa Bergdahl 2008.



Dynamittillverkningen

I alla gruvor används sprängämnen. Från allra första 
början eldade man på bergväggarna så att de blev 
spröda och kunde hackas loss för hand, men så snart 
krutet introducerades försökte man använda det för 
att istället spränga sönder berget. Krut var dock far-
ligt och svårhanterligt och när dynamiten uppfanns 
ersatte den snabbt krutet i gruvorna. AB Express-
Dynamit startade sin verksamhet i Grängesberg re-
dan år 1890 och verksamheten pågick fram till 1978. 

Redan från början anställdes framför allt kvinnor 
för att sköta inpackningen av sprängmedlet. Arbetet 
skedde för hand vid ett rullband. Under många år 
var fabriken med sina drygt hundra anställda Berg-
slagens största kvinnoarbetsplats och den försåg 
flera av Sveriges gruvor med dynamit. Men det var 
en farlig arbetsplats. Fabriken kallades allmänt för 
”Dynamiten”.

Eftersom explosionsrisken var stor, placerades hela 
anläggningen vid den lilla sjön Grängesbergstjärn en 
bit utanför själva samhället och byggdes i form av 

en mängd mindre hus med stora jordvallar emellan. 
Vallarna är dock allt som är kvar av dynamitfabri
ken (22) idag. Det första produktionsåret skakades 
av sex explosioner varav en med dödlig utgång. 1908 
dog en kvinnlig arbetare och senare under 1920-talet 
omkom ytterligare fem kvinnor och en man i fabri-
kens mest omfattande explosion.

För att tillverka dynamit används glykol och nitro-
glycerin. Glykolet behövdes för att dynamiten skulle 
tåla frost och låga temperaturer. Kombinationen 
framkallade en frän lukt och innebar att de som ar-
betade här led av konstant huvudvärk och hudirrita-
tioner. Något som ansågs normalt för den som jobba-
de på ”Dynamiten”. Glykolet fanns kvar som ett gift 
i kroppen och försvann först under semestern eller 
om man var långvarigt frånvarande. Under 1960-ta-
lets sista år dog en ung arbeterska första arbetsdagen 
efter semestern då kroppen åter utsattes för glykol. 
Därefter beordrades samtliga arbetare att äta nitro-
glycerintabletter under all bortovaro från fabriken 
för att behålla glykolhalten i blodet till dess att man 
återvände till sin förgiftade arbetsplats. Experimen-
tet avbröts dock efter starka protester. Nit roglycerin 
används idag framför allt som hjärtmedicin. 
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Dynamitfabriken. Höger sida: 
Verksamheten vid Dynamitfabriken pågick ännu in på 1960-talet. Här en bild 
av hur de kvinnliga arbetarna vid ett löpande band paketerar dynamiten.
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Grängesberg är ett samhälle där man tidigt insåg 
den kollektiva kampens betydelse och där man käm-
pade för rätten att organisera sig. Redan 1892 bil-
dade gruvarbetarna den första fackföreningen. Snart 
växte fackföreningar fram runt om vid de svenska 
gruvorna och 1895 gick de samman i ett nationellt 
förbund, som under lång tid hade sitt centrala kon-
tor placerat just i Grängesberg. 

ligheter. 1901 besökte till exempel Kata Dalström 
Grängesberg och bidrog till att en socialdemokra-
tisk kvinnoförening med ett sextiotal medlemmar 
bildades. Kvinnoföreningen hade som mål: ”att på 
alla sätt göra de socialdemokratiska idéerna kända.” 
Men redan 1889 besökte August Palm Grängesberg 
där han även hade sitt högkvarter under en tid. Från 
Grängesberg gjorde han agitationsresor till olika or-
ter och arbetsplatser i Mellansverige.

Den första fackföreningen fick inom förbundet av-
delningsnumret 1 och kallades allmänt för ”Gruv-
ettan”. När arbetarna samlade sig och blev med-
lemmar i en facklig organisation, innebar det större 
möjligheter att få igenom sina krav på skälig ersätt-
ning för sitt arbete och bättre arbetsvillkor.

1904 omkom gruvarbetaren och den stridbare fack-
föreningspionjären Gustaf Adolf Hedlund i en gas- 
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olycka efter sprängning i en stigort. Man hade upp-
repade gånger varnat för riskerna, men gruvledning-
en hade valt att inte lyssna. Gustaf Adolf Hedlund 
var gruvarbetareföreningens förste ordförande och 
vid hans begravning medverkade bland många an-
dra August Palm med tal. Gruvarbetarna som var 
närvarande stämde upp Internationalen. Det berät-
tas att biskopen blev rasande när han fick höra detta. 
Gustaf Adolf Hedlunds grav kan du besöka på kyr
kogården (18). På den nedre delen av kyrkogården 
finns en minnessten (19) med inskriptionen: ”Par-
tivänner i Grängesberg reste vården”. Under större 
delen av 1900-talet var Grängesberg säte för Gruvin-
dustriarbetareförbundet, här låg förbundskontoret. 
På kyrkogården är därför de flesta av förbundets 
ordföranden begravda: Karl-Erik Berg, Carl Ludvig 
Lundberg, Per Wiktor Berg, Nils Petter Hansson, 
Edward Mattson och Vilhelm Isaksson.

istället för att betala arbetarna en rimlig lön, stop-
pade de vinsten i egna fickor. När de strejkande blev 
avskedade, anslöt sig arbetare vid flera andra gruvor 
i Grängesberg och slutligen var det drygt 500 perso-
ner som strejkade. Även arbetarna vid dynamit fab-
riken deltog i strejken. Efter någon vecka lyckades 
landshövdingen som anlänt till platsen, medla mel-
lan gruvägarna och arbetarna och de återgick till 
arbetet efter att ha höjt sin ersättning med ett antal 
ören i timmen.

Så tidigt som 1892 bildades alltså den första gruvar-
betareföreningen i Grängesberg och vid det första 
mötet blev 55 gruvarbetare medlemmar. Till ord-
förande valdes den stridbare gruvarbetaren Gustaf 
Adolf Hedlund. Han var även med och bildade 1895 
det nationella Bruks- och Gruvarbetareförbundet 
och satt i dess styrelse fram till 1901. Bruks- och 
Gruvarbetareförbundet var den första fackliga orga-
nisationen för arbetare inom gruvor och bruk i Sve-
rige och föregångare till Gruvindustriarbetareför-

Här i Grängesberg utspelades sig även den allra 
första regelrätta strejken bland gruvarbetare. Den 
utbröt i februari 1890, då 150 arbetare ställde in 
arbetet i protest mot två gruvbasar som på entrepre-
nad hade åtagit sig att leda och fördela arbetet. Men 

27

Den fackliga och politiska verksamheten

Minnesstenen över Gustav Adolf Hedlund, som dog i en gruvo-
lycka, restes av Grängesbergs gruvarbetare år 1904. Foto: Kjersti 
Bosdotter 2014.

Fackföreningspionjären och gruvarbetaren Gustav Adolf Hedlund 
med sin fru Ulrika tidigt 1900-tal.

Kata Dalström (1858–1923) var en av Sveriges främsta socialistiska agitatorer. Söndagen den 12 januari 1901 besökte hon Grängesberg, 
höll två föredrag med syfte att organisera kvinnorna i gruvsamhället. Kata Dalström är den andra från vänster i mittersta raden.

På grund av farorna och de många gånger hälsovådli-
ga miljöerna var lönerna relativt goda i de större gru-
vorna och detta tillsammans med att bolaget bestod 
med bostäder och andra förmåner gjorde att gruvar-
betare ofta stannade kvar inom yrket. Man höll ihop. 
Tidigt bildades fackföreningar. Den politiska medve-
tenheten har alltid varit hög. Hit kom flera välkända 
socialistiska agitatorer, inbjudna av gruvarbetarna, 
för att tala om framtiden och arbetarklassens möj-



bundet. Förbundets centrala kontor (37) låg under 
många år i Grängesberg på ett helt våningsplan i en 
stor tegelbyggnad vid torget mittemot järnvägsstatio-
nen.

Att organisera sig för att kunna förbättra arbetsvill-
koren var inte bara nödvändigt, det var livsavgöran-
de. Bildandet av den första fackföreningen föregicks 
av att ett arbetslag vid en av de mindre gruvorna, den 
s k Pickgruvan, vägrade gå ner i gruvan då risken för 
ett ras var överhängande. De tågade istället vidare till 
de andra gruvorna, där arbetarna gav dem sitt stöd 
och lade ner arbetet. Strejken pågick endast i tre da-
gar men resulterade i att timpenningen höjdes från 
10–12 öre till 13–15 öre.

Ett av de första besluten man fattade 1892 i den ny-
bildade föreningen var att bygga en egen samlingslo-
kal. Bankmannen Sir Ernest Cassel lät år 1900 upp-
föra ett stort kulturpalats (8), som tronade ovanför 
disponentbostaden (35). I gåvobrevet från Sir 
Cassel stod det att byggnaden inte fick användas för 
”predikoändamål.” Styrelsens medlemmar som ju 
bestod av direktörer och andra som representerade 
överklassen i samhället, tolkade detta genast som 
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ett förbud mot politiska möten och nekade därför 
Hjalmar Branting att tala i Cassels. Idag är det givet-
vis helt accepterat med politiska tal och här har t ex 
statsminister Stefan Löfven talat.

När August Palm första gången år 1889 kom till  
Grängesberg för att sprida socialismens budskap, 
samlades många människor till mötet som skulle hål-
las i Talludden vid Tybo. Men gruvägarna hade till-
kallat polis och de förbjöd Palm att hålla sitt tal på 
platsen. Då ropade hemmansägaren Johan Granlund 
att August Palm gärna fick komma och tala på hans 
tomt i Laritstorp. 

Folkmassorna drog dit och en provisorisk talarstol 
ordnades fram. Tomten köptes sedan in av den ny-
bildade gruvarbetareföreningen och här byggde man 
upp den första Arbetarelokalen (23) som stod helt 
klar att användas 1894, d v s endast två år efter att 
föreningen bildades.

I Grängesberg ha arbetarne egen lokal. Detta 
vackra resultat har åstadkommits af ett hundra-
tal arbetare. Visserligen är den ännu inte riktigt 
färdig, men dock så nära, att både möten och 
fäster redan afhållits där. Lokalen rymmer unge-
fär 500 personer. ... skrev reportern i Folkbladet 
lördagen 15 september 1894.

Innan lokalen stod helt klar, fick arbetareföreningen 
låna möteslokal av nykterhetslogen Malmklockan. 
Att nykterhetsorganisationerna var välvilligt inställ-
da till arbetareföreningarna var ovanligt, men på 
gruvorterna förekom det ofta. Tidigare fanns en min-
nessten på platsen där Arbetarelokalen (23) stod. 
Idag är den flyttad till Folkets Park (25). Det var 
inte riskfritt att propagera för medlemskap i gruv-
arbetareföreningen. 1895 vräktes gruvarbetaren Karl 
Erik Lund med sin familj från sin bostad för att han 
agiterat för föreningen. Bostaden ägdes av gruvför-
valtningen. Lund fick därefter med sin familj flytta 
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August Palm besökte redan 1889 Grängesberg och hade tidvis Grängesberg som sin uppehållsort när han planerade och genomförde 
sina agitationsresor runt om i Mellansverige. Här går han främst i ett första majtåg genom Grängesbergs dåvarande centrum medan 
regnet öser ner. Foto: Ahlkvist.

Gruvettans första fackliga standar. Foto: Kjersti Bosdotter 2014.

Gruvarbetare samlade framför den egenhändigt byggda arbetarelokalen som stod klar 1894.



in på övervåningen i Arbetarelokalen (23) mot att 
han hjälpte till att isolera huset. Arbetarelokalen fick 
därmed både en vaktmästare och en vaktmästarbo-
stad. Så småningom när organisationen växte och 
medlemmarna ökade i antal blev Arbetarelokalen för 
liten och man beslöt att bygga ett Folkets Hus (24). 
Ett ståtligt hus i två våningar stod färdigt 1914, men 
förstördes vid en eldsvåda 1922, så det Folkets Hus 
som idag finns här är byggt efter 1922 och utbyggt 
i omgångar under 1930-talet. I Folkets Hus arrang-
erades fester, jubileer och möten. Det är viktigt att 
komma ihåg att det var arbetarna själva som bekos-
tade och tillsammans byggde sitt Folkets Hus. Det 
var ett hårt slit att efter långa arbetsdagar samlas för 
att resa takstolar, spika panel och lägga golv. Att det 
över huvud taget lät sig göras var tack vare att arbe-
tarfamiljerna bidrog med pengar via insamlingar så 
att man kunde skaffa fram allt byggnadsmaterial. Så 
snart det nya Folkets Hus stod klart, började man 
bygga på en sommarpark. Fem år senare var dans-
banan, serveringen, rutschbanan och en handdriven 
karusell klara och Folkets Park (25) invigdes.

Man fortsatte bygga under 1930-talet. Då under den 
allmänna lågkonjunkturen hade gruvledningen dra-
git ner på arbetstiden för gruvarbetarna och på så 
sätt fanns det tid över för att tillsammans bygga en ny 
dansbana med tak och väggar, ett kök och en vakt-
mästarbostad. Även utomhusscenen fick nu ett tak.

Många av Grängesbergs gruvarbetare var politiskt 
orienterade och anslutna till en partiorganisation. Ett 
gruvsamhälle är ju litet av ett nybyggarsamhälle och 

det är därför naturligt att gruvarbetarna blev aktiva i 
samhällsbygget. De satt i de kommunala nämnderna 
och styrelserna och de bildade konsumtionsfören-
ingar och byggde upp konsumbutiker. Det fanns ett 
Konsum i nästan varje bostadsområde och på flera 
håll finns byggnaderna kvar även om de idag utgör 
privatbostäder.
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I det aktiva fackliga arbetet fanns både socialdemo-
krater och kommunister som tillhörde ”Gruv ettan” 
men också många syndikalister som tillhörde SAC 
och som var organiserade i lokala samorganisationer 
(LS). Diskussionerna om framtiden och om vilka 
strategier man skulle välja var både högljudda och 
stundtals hårda.

En som skildrat Grängesberg under 1900-talets för-
sta decennier är författaren och gruvarbetaren Hjal-
mar Eriksson (1895–1973). Han var född i en gruv-
arbetarfamilj och kom 1928 till Grängesberg där han 
arbetade i gruvan som lastare och borrare under hela 
sitt yrkesverksamma liv. I sin bok Gruvans sång be-
rättar han om Kalle Persson, som hösten 1928 läm-
nar ”bonngruvan” nere vid kusten och tar tåget till 
Grängesberg, där man enligt ryktet kan tjäna ända 
upp till femton kronor om dagen. Det är nämligen 
vad Kalle behöver för att klara sin familj på hustru 
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Föreningen Folkets Hus bildades 1906 av ett tiotal lokala föreningar. År 1914 restes 
den första stora Folkets Husbyggnaden, men efter en brand på 1920-talet byggdes 
huset om och det är denna senare byggnad, som finns på platsen idag.

Folkets Park invigdes 1919 och var en populär 
festplats. Bilden visar den ursprungliga entré-
portalen.

År 1943 firade Gruvettan femtioårs jubileum i Folkets Hus.

Minnesstenen över arbetarelokalen – Dalarnas första Folkets Hus. 
Foto: Kjersti Bosdotter.

och sex barn. I en annan av Hjalmar Eriks sons böck-
er möter vi även Gustaf Adolf Hedlund som var en 
av de stridbara fackliga pionjärerna.

Grängesberg blev alltså tidigt centrum för det fack-
liga arbetet bland gruvarbetarna. Här fanns i näs-
tan hundra år det centrala förbundskontoret för 
Gruvindustriarbetareförbundet (d v s fram till 1994 
då Gruvindustriarbetareförbundet gick samman 
med Metallindustriarbetareförbundet). Redan på 
1930-talet tog förbundet initiativ till bildandet av en 
gruvarbetareinternational med syftet att stödja den 
fackliga kampen i gruvor runt om i världen, där ar-
betarna hade mindre möjligheter att organisera sig. 
Samarbeten och projekt skedde på många håll i värl-
den, bl a i Sydafrika, Liberia, Norge, Polen, Tyskland 
och i flera länder i Sydamerika. 

En av de allra 
första koopera-
tiva affärerna i 
Grängesberg. 

Romanen Från 
intet allt vi vilja 
bli, som skildrar 
gruvarbetet 
vid det tidiga 
1900-talet.

Författaren  
och gruvarbe-
taren Hjalmar 

Eriksson. SACs 
fotoarkiv.



Kommunikationer

När järnvägen drogs fram genom Sverige skapades 
nya samhällen och tätorter. Malm är ett tungt gods 
och för att transportera det krävdes rullbanor, ham-
nar och båtar. En kanal grävdes mellan de båda Hör-
kensjöarna Norra Hörken och Södra Hörken (26) 
och redan på 1870-talet byggdes en järnväg fram till 
gruvan. Den drogs ända ner till hamnen i Oxelö-
sund – en sträcka på 25 mil – och ägdes av gruv-
bolaget. 1893 bildades trafikbolaget Grängesberg-
Oxelösunds järnvägar (TGOJ). De stora kraftfulla 
ångloken som drog de tunga malmtågen kan du se 
exempel på i Lokmuseet i Grängesberg (27) som 
är inhyst i de gamla lokstallarna. Här finns även ett 
stort antal vagnar och annan utrustning och byggna-
der som hörde järnvägen till. Lokmuseet är Sveriges 
näst största järnvägsmuseum med cirka 180 lok och 
vagnar, som står uppställda på den gamla malmban-
gården och i lokstallarna som är från 1900-talets bör-
jan.
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Eftersom järnvägen tidigt drogs fram för att mal-
men skulle kunna fraktas ner till järnverket i Oxelö-
sund, blev järnvägsstationerna – det fanns redan 
på 1800-talet två stycken – viktiga mötesplatser för 
människor. Redan på 1870-talet byggdes järnväg 
fram till dagbrottet så att lastningen kunde ske di-
rekt i järnvägsvagnarna. Järnvägen blev den viktiga 
transportlänken mellan Grängesberg och järnverket 
med hamnen i Oxelösund. Dit kom även egna båtar 
med malm från gruvor i andra länder som Gränges-
bergsbolaget ägde, bl a i Lamco i Liberia.
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Lokstallarna i Grängesberg uppfördes 1928. Här finns idag en av 
Sveriges största samlingar av äldre lok och vagnar.  
Foto: Ewa Bergdahl 2008.

Den äldsta järnvägsstationen uppfördes år 1873.

På grund av gruvans 
utbredning och risken 
för ras var man tvungna 
att dra en ny järnväg och 
bygga en ny station. Den 
stod klar år 1908.

Grängesbergs nuvarande 
järnvägsstation är byggd 
på 1940-talet.

När gruvbrytningen under 1900-talet alltmer utöka-
des i Grängesberg och man började driva orter in i 
berget, blev marken ovanför instabil och det med-
förde att järnvägarna måste dras om flera gånger. 
De många viadukterna i Grängesberg är ett resultat 
av detta. Även stationshusen flyttades, eftersom ris-
ken för ras i området ökade. Den järnvägsstation 
(4) som finns här i Grängesberg idag är byggd på 
1940-talet.



Vid 1800-talets slut var det vanligaste sättet att ta sig 
fram och åter till gruvan att vandra till fots. Var av-
ståndet för långt kunde man för en avgift övernatta 
under veckorna i särskilda gruvbaracker. Hur det 
kunde se ut i en av Grängesbergs baracker under 
1930-talet berättar Hjalmar Eriksson om i sin roman 
Gruvans sång:

Två våningar om sammanlagt trettio rum och 
sextio man – en fältstark infanteripluton kampe-
rade i gruvbaracken. På ena sidan genomgångs-
korridoren, manskapsrummen och centralköket. 
På den andra sidan skafferirummet, klädestor-
ken, vasken, pissoaren och ett antal skrubbar och 
andra utrymmen. Interiören spartansk men över-
träffande de mindre gruvornas allmänna barack-
standard. Kala brädgolv i hela förläggningen. 
Köket utrustat med två stora vedspisar, varmvat-
tenberedare, väggtäckande kärlhäck. Matborden 
belagda med brun linoleum. I övrigt: kallvatten 
i duschen, avträdet på kortdistans utanför ba-
racken. Manskapsrummens järnsängar utrustade 
med halmstoppade madrasser och kuddar utan 

sänglinne. Två grova filtar per man. Två vägg-
fasta klädskåp. Bord och pallar. Fönstret träspjäl-
persienn. Och – o extravagans – en mördande 
centralvärme! Femton kronor per man och må-
nad kostade inkvarteringen. I det priset ingick 
bäddning, städning och disk.

Mellan de kringliggande byarna och gruvan fanns ett 
system av arbetsstigar. Så småningom skaffade man 
sig cyklar och senare även bilar. För att lösa en del 
av transportproblemen för arbetarna planerades en 
spårvagnslinje från bostadsområdet Björkås till gru-
van. Linjen kom dock aldrig till stånd eftersom höjd-
skillnaden var för stor. Tomtgränserna längs Björk
allén (28) i Björkås visar ännu var spåren var tänkta 
att dras. Istället för spårvagnslinjen inrättades lokala 
busslinjer som kunde frakta gruvarbetarna fram och 
tillbaka mellan arbetsplatsen och hemmen. 

1929 gick arbetarna samman och bildade en 
omnibussföre ning. Föreningen köpte in två begag-
nade bussar och på så sätt underlättades de dagliga 
arbetsresorna.

34 35

Så här såg det ut inne i de otaliga ungkarlsbarackerna runt gruvan. Bilden är från 1920-talet.

Bostadsområdena

Gruvbolaget var angeläget om att se till att få arbets-
kraft till gruvan och man byggde därför tidigt upp 
särskilda gruvarbetarbostäder, där arbetarna kunde 
bo tillsammans med sina familjer. Dessförinnan hade 
det endast funnits gruvarbetarbaracker att tillgå. Det 
var förhållandevis hög standard på de bostäder som 
snabbt växte fram i slutet av 1800-talet och i början 
av 1900-talet. Till skillnad från de tidigare barack-
erna var de nya husen utrustade med fyra separata 
lägenheter om ett rum och kök och till varje lägenhet 
hörde även ett potatisland, del i ett gemensamt uthus 
med avträden och vedbodar. 

Familjerna var barnrika och ofta hyrde man även ut 
till en eller flera ungkarlar för att få ekonomin att 
gå ihop. Även om vi med dagens mått anser att de 
hade det väldigt trångt, var det få som klagade. Det 
fanns familjer som bodde i små torp och dragiga stu-
gor och som hade det betydligt värre. Bostadsbristen 
runt 1900 var enormt stor och det ena bostadsom-
rådet efter det andra växte fram i gruvbolagets regi.

Det allra första arbetarbostadsområdet var Norr-
malm som färdigställdes 1888. Därefter kom Käll
fallet (29), som stod klart 1896. Av sammanlagt 24 
hus längs den gemensamma gatan Björkallén finns 22 
kvar i ursprungligt skick. Författaren Hjalmar Eriks-
son kom själv till Grängesberg som ung gruvarbetare 
och så här skildrar han de nya arbetarbostäderna i 
Källfallet i sin roman Gruvsång:

Och vilken standard! Inte på smått vis. Fyrfa-
miljsvillor om rum och kök. Tapeter i rummet. 
Kakelugn i rummet. Plåthuv över kokspisen. 
Elektriskt lyse i rum och kök. Övertäckt brunns-
kar ute på gården. Gemensam avträdespaviljong. 
Vedbodlänga. Kombinerad tvätt- och bakstuga. 
Kollektiv svinhuslänga. Ser man på, så allsidigt 
utmärkt!

Till varje lägenhet hörde även ett litet markstycke för 
egen odling och så mycket sönderskjutet gruvvirke 
till bränsle som man orkade bära hem från gruvan 
samt fri hämtning av torrgranar från skogen. Och 
sist men inte minst – man hade egen ingång till sin 
lägenhet. 

1929 gick arbetarna samman och bildade en omnibussförening för att underlätta transporterna mellan hemmen och arbetet i gruvan.  
I bakgrunden syns det då nybyggda Folkets Hus.
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Till bostadshusen uppfördes två gemensamma gris-
hus med plats för 26 grisar i varje, men stiorna räckte 
inte på långt när till alla familjer, så platserna lotta-
des ut. Till Källfallet hörde även en kollektiv tvätt-

Källfallet var ett av de allra första bostadsområdena  
för gruvarbetarna och deras familjer. 
Fotot taget någon gång under 1910-talet.

En av de många kollektiva tvättstugorna som fanns i bostads- 
områdena. Den här låg i Källfallet och revs 1979.

stuga. Kvinnorna sköljde tvätten i Skråssbäcken och 
hängde sedan upp den till tork i en glespanelad lada 
som kallades för ”klappvaka” eller ”lappvaka”. Trots 
den till synes höga standarden var husen nog ofta ett 
hastbygge. Så här skriver reportern i Folk bladet 28 
april 1900 om Källfallet:

När resande anlända till Grängesberg visa man 
dem med stolthet Grufförvaltningens arbetarbo-
städer – speciellt de vid Källfallet, och detta med 
rätta om man betrakta bostäderna från den rent 
dekorativa sidan. Ty mera idylliska bostäder än 

de vänliga, rödfärgade, i villastil byggda husen, 
då de ligga inbäddade i gröna skogen, får man 
leta efter. Men – ytan bedrager, ty bolagets hus 
ha i allmänhet det felet att vara för kyliga. Äfven 
om familjen håller sig i köket så räcker knappt 
en halv famn ved – och på sina ställen går nästan 
en famn åt per månad. Det ofvannämnda rör helt 
naturligt endast vintermånaderna, och hindrar ej 
att rummen äro behagliga på sommaren. Ett visst 
slarf måtte i alla fall rådt vid deras uppförande. 
Så ramlade för ej så värst länge sedan en spis i ett 
bolaget tillhöriga hem.

Museilägenheten från tidigt 1960-tal i Stora Hagen.  
Foto: Ewa Bergdahl 1989.

Bostadsområdet Stora Hagen.  
Foto: Örjan Hamrin 1980-tal.
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Området ägs idag av kommunen och privatpersoner 
har fått köpa husen mot löfte om att renovera dem 
och ta fram de ursprungliga röda träpanelerna. Där 
det förr bodde fyra familjer i ett och samma hus, bor 
idag endast en familj.

Kring sekelskiftet 1900 stod ytterligare ett bostads-
område klart; Stora Hagen (30), som består av 22 
fyrfamiljshus längs båda sidorna av en ”bruksgata”. 
De små lägenheterna med ett rum och kök har alla 
egen ingång och husen blev förebilder för arbetar-
bostäder i hela landet. Redan 1921 fick varje lägen-
het kallvatten indraget och man slapp bära tunga 
vattenhinkar från vattenpumpen på gatan. Hela bo-
stadsområdet genomgick en renovering under åren 
1989–90, då den ursprungliga gula putsen på fasa-
derna återställdes.

I ett av husen finns tre museilägenheter. Av de båda 
övre visar den ena hur en familj med 6–8 barn och 
en inneboende hade det runt 1900, då det bodde 
ungefär 800 personer i Stora Hagen och den andra 

hur ett ensamt par bodde 1963, då invånarantalet 
minskat till ca 200. Den nedre lägenheten är ett min-
nesrum över Bernhard Eriksson som var en fackligt 
och politiskt aktiv gruvarbetare, som så småningom 
blev både riksdagsman, minister och landshövding i 
Dalarna. Här finns även föremål och foton som be-
rättar om ”Grängesbergsjätten” Anders Gustav An-
dersson som var 220 cm lång, hade skostorlek 62 och 
vägde 160 kg. Han arbetade i gruvan och det sägs att 
han handlastade malmstycken som var så tunga att 
de inte kunde lyftas av från järnvägsvagnarna när de 
kommit fram till Oxelösund.

Bostadsområdet Björkås (31) i Grängesbergs norra 
del började byggas 1915 och utökades fram till 1935. 
Det är ett tidigt egnahemsområde, där den gruvarbe-
tare som hade möjlighet, till hyfsat pris kunde köpa 
en tomt och själv uppföra sitt hus. Med ett arbete i 
gruvan som krävde 48 timmar i veckan, var det ofatt-
bart att tiden ändå räckte till för att bygga egna hem. 
Timmer köptes på rot, höggs och fraktades, grunder 
grävdes och gjöts och stommar och tak restes. Gran-
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I Grängesberg vimlade det förr av barn i alla åldrar. Här ser vi ett antal pojkar i lek och glam. Träkonstruktionen som skymtar i fonden är 
en av alla de stånggångar som förde över kraft från vattenhjul i vattendragen till gruvorna för att pumpa upp grundvattnet.

De röda tvåvåningshusen var exempel på flerfamiljshus som uppfördes på 1930-talet. De ligger på Bergsmansvägen.  
Foto: Kjersti Bosdotter.

nar och arbetskamrater hjälptes åt i arbetet. Här har 
den engelska trädgårdsstaden stått modell för de små 
en och enhalvplanshusen med omgivande trädgår-
dar. Det är ungefär samma bebyggelsemönster som 
på Stora Essingen i Stockholm. I de små trädgårdar-

na odlade man inte bara för husbehov utan många 
drygade ut inkomsterna med försäljning av grönsa-
ker och jordgubbar. Innan hela området försågs med 
vatten och avlopp fanns tre brunnar utplacerade 
mellan husen, men det blev ändå 200–300 meter att 
kånka vattenhinkar varje dag.

Väster om Björkås ligger ett annat litet bostadsom-
råde med arbetarbostäder; Bergslagsbyn (32), som 
uppfördes under slutet av 1920-talet på Gudmunds-
bergets brant. Det kallas i folkmun för ”Knusselbo”, 
eftersom byggherren inte hade kostat på sig att måla 
husknutarna vita enligt gängse sed. Området ägdes 
av Stora Kopparberg, men idag är allt privatägt. 
Gruvbolaget hyrde ut de små husen till gruvarbetar-
familjer. Området var mycket eftertraktat och det var 
många som stod i kö för att få hyra här, men bolaget 
delade ut hyreskontrakten framför allt till nytillkom-
na gruvarbetare. De små egnahemsvillorna var ett 
sätt att locka nya arbetare till gruvan.

Allteftersom tiden gick förbättrades bostadsstandar-
den avsevärt. Många byggde egnahem och de som 
hyrde kunde få tag i lägenheter om både två och tre 
rum och kök. I bostadsområdet Örntorp (33), som 
ligger på höjden strax väster om gruvområdet, bygg-
des på 1940-talet ljusgrå tvåvåningshus, där varje lä-
genhet var på 70 kvm.

En stor del av bostadsbyggandet skedde kollektivt. Man hjälptes 
åt. Här en grupp invånare i Björkås 1925 som bygger en körväg.
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Om arbetarfamiljerna från början bodde i ett rum 
och kök och delade fastighet med tre andra famil-
jer, var disponenten vid gruvan betydligt mer lyck-
ligt lottad. Till sitt förfogande för sig själv och sin 
familj hade han en stor villa i tre plan med en vid-
sträckt parkanläggning placerad på sluttningen  
väster om gruvanläggningen. Idag ägs disponent
villan (34) av Ludvika kommun. Här bedrivs idag 
en ”Bed & breakfast” verksamhet och den som vill 
pröva på disponentlivet kan boka in sig för en natt 
eller två i de fina små sovrummen på övervåningen. 
I den nedre våningen finns festsal och matsal som 
ger en föraning om hur disponenten med sin familj 
och sitt tjänstefolk levde och hur de tillbringade  
sin tid.

Disponentparken (34) i Grängesberg är över 100 
år gammal och täcker en yta på 34 000 kvadrat meter. 
Den anlades i slutet på 1800-talet av Grängesbergs-

Disponentparken sköts av Grängesbergs Disp Park 
AB, som arbetar med att restaurera parken och dess 
växlighet. I trädgårdsmästarbostället (35) finns ett 
trivsamt kafé, som lockar med hembakat bröd.

För företagsgäster från när och fjärran inrättades ett 
bolagshotell, som även innehöll en matsal för direk-
tionen och tjänstemännen vid gruvan. Det placerades 
strax norr om Disponentparken. Idag kallas hotellet 
för Brukshotellet (38). Det fortsatte efter gruvans 
nedläggning att drivas i privat regi och har tidvis an-
vänts som ett asylboende för flyktingar. 
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Caféet i trädgårdsmästarbostället i disponentparken på 2000- 
talet.

Disponentens bostad år 1896.

bolaget för att disponentvillan skulle få en stånds-
mässig omgivning. Vid den här tiden var det engelska 
landskapet populärt med sina kullar och smågrupper 
av träd och det användes som utgångspunkt i anläg-
gandet av många parker. I disponentparken finns 
idag ett stort antal trädsorter varvat med plantering-
ar, naturmark, dammanläggningar och strövområ-
den. Här finns även grönsaksodlingar och kryddgår-
dar, fruktträd och bärbuskar samt ett växthus. Brukshotellet. Foto: Kjersti Bosdotter.

Liv och vardag då och nu

gemensamma tvättstugan. Idag har många familjer 
egen tvättmaskin, men för hundra år sedan var ar-
betet med tvätten ett stort och slitsamt göra, som 
man ofta hjälptes åt med. Kläderna kokades i lut i 
stora pannmurar i tvättstugan och kånkades sedan 
ner till närmaste vattendrag för att sköljas, vridas ur 
och hängas på tork. Sommar som vinter skötte kvin-
norna detta arbete. En stengrund bakom huslängan 
i bostadsområdet Björkås är idag det enda som finns 
kvar av verksamheten. Vattenpumparna som fanns i 
varsin ände på bostadsområdena var även de viktiga 
mötesplatser, där man kunde utbyta några ord med 
grannarna och där barnen samlades och lekte. Varje 
dag behövdes ett par spänner vatten för matlagning 
och rengöring och det var ofta de halvstora pojkarna 
som fick hjälpa till att hämta och som även fick bära 
in ved till spis och kakelugn.

Trots de långa arbetspassen och det hårda arbetet tog 
man sig tid att delta i föreningslivet. Både fackföre-
ningen, nykterhetslogen och de olika politiska orga-
nisationerna arrangerade fester vid olika tillfällen. Då 
samlades man antingen i någon av möteslokalerna 
eller utomhus om det var sommar. Vid Råbron och 
Mors Torva fanns två festplatser som var välbesökta. 
Sång och musik var stående inslag. I Grängesberg 
fanns flera sångkörer och orkestrar.

Ofta cirkulerade insamlingsbössor vid festtillfällena. 
Det kunde vara insamling för att kunna skaffa en sti-
lig fana till organisationen eller för att stödja någon 
arbetarfamilj som hamnat i trångmål.

Vardagsumgänget mellan kvinnorna skedde under 
det dagliga arbetet. En viktig mötesplats var den 
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Mathållningen i gruvsamhället var ganska ensidig. 
Det hårda kroppsarbetet krävde fet mat och så ofta 
man kunde försökte man ha kött till middag. Efter-
som de flesta gruvarbetarfamiljer höll sig med en 
hushållsgris hade man tillgång till fläsk en bra bit ef-
ter slaktperioden på senhösten. Annars var salt sill, 
lingon och potatis basfödan. Ibland kunde det serve-
ras pannkakor eller grönsakssoppa med klimp. 

Stundtals kom en handlare med en vagnslast med 
kålrötter, morötter och vitkålshuvuden. Potatis od-
lade man själv. En del familjer drygade ut kosten 
med egenfångad fisk från de närbelägna sjöarna. Det 
var mycket vanligt att gruvarbetarfamiljerna hade en 
hushållsgris, men inte alla hade plats i någon svinstia 
för sin gris. Många byggde därför särskilda risko-
jor i gruvskogen och barnen sprang sedan dagligen 
till grisen med matrester och potatisskal. På hösten 
plockade man lingon, blåbär och hallon. Rårörda 
lingon serverades nästan dagligen och till det mesta. 

De flesta familjer bakade sitt eget bröd, ett grovt råg-
bröd som fick torka på stänger och sedan doppades i 
mjölk eller svagdricka för att bli mjukt. Bakstugorna 
som vedeldades låg i anslutning till tvättstugorna och 
det var ofta lång kö för att boka in dem. Det var där-
för storbak som gällde.

För dem som inte hade eget hushåll och en familj, 
där hustrun kunde bistå med matlagningen, fanns ett 
antal matserveringar och kaféer i nära anslutning till 
gruvområdet. Eftersom morgonskiftet i gruvan bör-
jade redan kl 03.00 med den första rasten kl 05.00 
var de här serveringsställena framför allt populära 
hos ensamstående gruvarbetare, som där kunde få 
en stadig frukost och ett kvällsmål efter arbetsdagens 
slut. Att öppna ett kafé var även ett sätt för änkorna 
efter omkomna gruvarbetare att klara sin ekonomi. 
Det berättas att änkan efter den omkomne gruv-
arbetaren och fackföreningsledaren Gustav Adolf 
Hedlund med gruvbolagets hjälp öppnade en liten 
kaférörelse.

Skolgång ordnades för barnen och det fanns både 
en småskola, en sjuårig folkskola och en yrkesskola, 
något som var ovanligt vid den här tiden. Gruvbola-
get byggde tidigt ett badhus som frekventerades av 
skolklasserna framför allt innan det var dags för jul- 
eller sommarlov. Men det var inte för att stoja och 
leka som klasserna gick i samlad tropp till badhuset 
och inte heller för att lära sig simma. Det var för att 
tvätta sig ordentligt på hela kroppen. Badrum var en 
lyx som inte infördes förrän på 50-talet i arbetarbo-
städerna. 

En interiör från en av Grotfallets två gemensamma tvättstugor år 1927–28. Här samlades kvinnorna och 
hjälptes åt med tvätten.

Det gamla badhuset som låg inne på rasriskområdet byggdes 
1898 och ersattes med ett modernare under 1950-talet. Badrum 
var en lyx som inte infördes i arbetarbostäderna förrän på 
1950-talet.

Grotfallets bostadsområde med sina reveterade fasader. Varje hus 
rymde fyra arbetarbostäder om ett rum och kök samt ett eller två 
ungkarlsrum på vinden. Det var gedigna hus som ansågs hålla hög 
kvalitet i jämförelse med de träbaracker som tidigare stått arbetar-
familjerna till buds.

Badhuset revs när rasriskområdet utökades och ett 
nytt badhus (36) uppfördes på 1950-talet intill Fol-
kets Hus. Att man månade om barnen framgår också 
av att det bildades en Barnens Dagförening redan 
1901 i Grängesberg. Föreningen hette ”Enighet och 
vänskap” och varje år firades Barnens Dag i slutet 
av juli månad i Cassels med tiotusentals tillresande 
besökare.

På somrarna kunde de barn som inte fick möjlighet 
att vistas på Barnens Dagföreningens sommarkoloni 
på västkusten, få skjuts på lastbilsflak ut till Kyrkvi-
ken vid sjön Norra Hörken där de kunde bada. Det 
berättas att gruvledningen signalerade när det var 
dags att åka på badutflykt med hjälp av en vimpel 
som vid fint badväder placerades på högsta gruv-
lavens topp och sen kom en lastbil eller en buss till 
särskilda mötesplatser och hämtade upp barnen och 
körde dem ut till badplatsen. 
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1901 fanns det både en småskola, en sjuårig folkskola och en särskild yrkesskola för pojkar, vilket inte var så vanligt i Sveriges orter. I 
yrkesskolan utbildades pojkarna till skräddare, snickare eller skomakare. Att klasserna var lika stora då som idag framgår av bilderna.

Gruvcentrum Mojsen – nu och i framtiden

||Vi vill bidra till att ge en helhetsbild av gruvarbe-
tet, livet i gruvsamhället och gruvarbetarnas insatser 
som samhällsbyggare. Vi menar att det är nödvändigt 
att unga människor och kommande generationer 
får kunskaper om hur deras samhälle och levnads-
betingelser har utvecklats och blivit just som de är  
idag.

I Grängesberg kan besökarna uppleva industrisam-
hällets genombrott och utveckling på plats i gruvom-
rådet, i bostadsområdena från olika tider, i Folkets 
Hus, folkets Park och Cassels. Få platser har så goda 
förutsättningar för att visa helheten i industrisam-
hället. Med Mojsen som centrum kan verkligheten 
kombineras med teorin. Hur ser då framtiden ut i 
Mojsen? Vi har många frågor att ställa:

Om vi jämför dagens situation i Malmberget och Ki-
runa där vitala delar av samhällena försvinner eller 
flyttas under en snar framtid med hur det gick till i 
Grängesberg när centrum med kyrka och kyrkogård 
fick vika för gruvan? Vad händer med människorna 
som arbetat och levt i ett samhälle som utplånas eller 
flyttas när produktionen inte lönar sig längre? När 
det inte finns någon uppväxtmiljö att återvända till 
– när minnena är utraderade? Tre områden känns 
särskilt viktiga att skildra framöver:

Kvinnornas roll i arbete och samhälle. Dagens kvin-
nor som bergarbetare, som förare i jättetruckarna i 
Aitikgruvan, som buss- och lastbilschaufförer i gru-
van, som städare och med arbete i gruvrestauranger.

Arbetsmiljöfrågorna har av nödvändighet varit vik-
tiga fackliga frågor att driva i alla tider. Hur ser den 
utvecklingen ut i ett längre tidsperspektiv?

Det internationella perspektivet. Mycket tidigt fanns 
fackliga kontakter med gruvarbetarorganisationer i 
andra länder, i alla tider har man ställt upp i solida-
riska aktioner alltifrån hjälpen till återuppbyggandet 
av Lidice, gruvstaden som nazisterna totalförstörde, 
till stödet för Sydafrikas gruvarbetare under apart-
heidtiden, arbetsmiljöinsatser i Nicaraguas gruvor – 
listan kan göras lång fram till dagens situation i Kinas 
kolgruvor där det varje år dör lika många gruvarbe-
tare som det finns invånare i Ludvikas kommun.

Från det näraliggande till ett större perspektiv – i 
berättelser, i utställningar, guidning i samhället, tea-
terverksamhet där viktiga skeenden i vår historia kan 
kopplas till företeelser och utveckling i dagens sam-
hälle, forskning och seminarier, konstnärlig gestalt-
ning i ord och bild – så kan Mojsens framtidsplaner 
formas.||

Så uttryckte sig Industrifacket Metalls förbundssek-
reterare Birgitta Lanér vid invigningen av Gruvcent-
rum Mojsen år 2008. Då hade arbetet med att skapa 
en permanent utställning om gruvarbetarnas facklig 
kamp och samhällsbygge under 100 år pågått sedan 
slutet av 1990-talet. Grävcirklar och arkivforskning 
pågick på olika håll i landet för att ta fram fotogra-
fier, affischer, föremål och olika handlingar som be-
hövdes för utställningen.

På ”berättarkvällarna” i Cassels samlades minnen 
från befolkningen i Grängesberg i samarbete med 
Dalarnas Museum och Dalarnas forskningsråd. Hos 
Arbetarrörelsens arkiv i Jakobina gruvstuga fick 
före ningen GRUFA, som bildats för arbetet och som 
leddes av Gruvs siste förbundsordförande Anders 
Stendalen, lokaler och sommaren år 2000 invigdes 
den första utställningen som därefter följdes av en ny 
varje sommar.

Gruvcentrum Mojsen
1 juli 2009 gick föreningen GRUFA samman med 
Grängesbergs Gruvmuseiförening och bildade Gruv-
centrum Mojsen med säte i gruvarbetarnas gamla 
matsal med ett uttalat syfte:

||Gruvcentrum Mojsen är en ideell förening vars 
ändamål är att främja och utveckla bevarandet av 
gruvarbetarnas fackliga och sociala historia. I denna 
uppgift ingår att anordna och främja forskning om 
gruvsamhällena och om gruvarbetarnas betydelse 
för samhällsutvecklingen samt att tillvarata gruvar-
betarnas kulturarv såväl nationellt som internatio-
nellt. Föreningen ska verka för att besöksgruvan i 
Gränges berg iordningställs och utvecklas samt att 
främja kännedomen om gruvsamhället och dess 
gruvverksamhet.||
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||Hur det än är och blir med gruvindustrin i framtiden – en 
blomstrande näring i uppsving eller ytterligare en basnäring 
på marsch mot en tillvaro i det kollektiva minnet – så kvarstår 
frågan hur vi fram över ska minnas denna verksamhet och dess 
människor. Vad kan väl då vara bättre än att utifrån Gränges-
bergs majestätiska hål ge liv och must åt en verklighet som ut-
spelat sig inte enbart på denna ort utan i landets alla gruvorter 
och i alla tider. 

Här i Grängesberg finns alla de fysiska lämningarna av gru-
van, spåren av arbetet, av kapitalets verkningar, arbetarnas 
bostäder och den offentliga sektorns framväxt. 

Här finns också den mångåriga kampen för människovärde 
och bildning manifesterad i Folkets Hus och Folkets Park. 
Och framförallt finns här gott om uttolkare och guider som 
bidrar till att berättelserna om gruvsamhället lever vidare i 
människors minnen.||

(Ur: ... det frö ur vilket kunskap växer. Arbetsvandringar i kul-
turlandskapet, 2004. Kjersti Bosdotter: Ett majestätiskt hål.)

Utställningar
Här följer några axplock 
av de utställningar som 
Föreningen GRUFA och 
Gruvcentrum Mojsen visat 
under årens lopp på olika 
teman.

                                                                                                                
                                                                                                                                             

                                                                                                                 

                                                                                                                 
                                                                                                                

                                                                                                                 

LAVEN 
mitt i byn 

- bilder från tidig 
gruvindustri 
 
 
Utställning i 
Jakobina Gruvstuga 
Dillners väg 
i Grängesberg 
 
19 juni-18 augusti 
2006   
 
vardagar kl 10-15 
eller 
efter överenskommelse 
tel 0240-217 40 
 
Föreningen GRUFA 

Göran Greider 
medverkar i  

Cassels Grängesberg 
torsdagen den 29 april 2004 kl 17.00  

under temat 

Arbetarklassens 
återkomst! 

 
 

Alla välkomna! 
Föreningen GRUFA 

Öppet hus i Mojsen  
15 augusti 2009 

    

Blygruvan 
   i Laisvall 
      Maria Söderberg: Fotografier & film 

Utställningen öppen kl 11.00-15.00. 
Kl 13.00 visas filmen Länge leva gruvan                                   

Välkomna!

Dillners väg 11 i Grängesberg

MOJSEN 
 

Gruvcentrum i Grängesberg 
invigs söndagen den 21 september 2008 

Kl 14.00-ca 17.00 
 

Medverkande: 
Örjan Hamrin, Dalarnas museum 

Maths Isacson, Tekniska Högskolan 
Fred Lane, sångare 

Birgitta Lanér, Industrifacket Metall 
Fredrik Linder, Riksantikvarieämbetet 

Maria Pettersson, Ludvika Kommun 
Anders Stendalen, Föreningen GRUFA 

 

       
 

   ALLA VÄLKOMNA! 
 Lätt förtäring 

    Mojsen, Dillners väg 11 i Grängesbergs gruvområde 

  

   
 

De 400 sista gruvarbetarna 
       vid kolgruvan i La Houve 
    Konstnären Roine Jansson 

   ställer ut oljor, akvareller och teckningar i en ny 
   och utvidgad utställning på Cassels i Grängesberg 
                12 juni-31 augusti 2005 

 
              Vernissage 12 juni kl 16.00 

RAGNHILD NORDENSTEN 1888-1951    

”HON STOD I RÖK OCH DAMM” – den första kvinnliga 
konstnären som ägnade sig åt gruvor, järnverk och industriföretag  
Utställning i Gruvcentrum Mojsen 4 juli - 1 oktober 2010 
Dillners väg 11 i Grängesberg 
 
Öppning 4 juli kl 14.00 
Örjan Hamrin berättar om konstnären Ragnhild Nordensten 
och industrifotografen Birger Nordensten  
Sång och musik  
Lätt förtäring  
 
Varmt välkomna! 
Öppettider: vardagar 10.00-15.00, lördag-söndag 13.00-15.00 
Tel 0240-21 740, 070-559 25 62 
 
 

                                         

                                                         Arbetarnas Bildningsförbund Västerbergslagen 

Gruvcentret MOJSEN

Vernissage 
Lördag 5 juli 2008 kl. 13.00 

 
 

 

Kultur & Fritid Ludvika, Dalarnas Museum och 
Mojsen visar i samarbete en helt ny 

 

Fotoutställning – Grängesberg för 100 år sedan
Bilder av Albin Andersson som inte visats tidigare 

 

Örjan Hamrin
Dalarnas Museum berättar om bilderna och utställningen 

 

Björn Jadling 
Sjunger samt berättar om Ställbergsjätten 

 

Ingvar Henriksson Kultur&Fritid och Roger Stål GGAB  
 

Fanutställning - I samarbete med ARAB visas gruvfanor 

Delar av Grufas och Gruvmuséets samlingar 

Förfriskningar och tilltugg 
 

Välkommen! 

                                                                                             Gruvcentret MOJSEN   

    

till vandring och två vernissager i Grängesberg 12 juni 2004  
 

Kl 12.00 

Vandring i Gustaf Adolf Hedlunds fotspår  
med Rudolf Pettersson. Samling vid Minnesstenen i 
Arbetarebacken  

 
Kl 14.00 Jakobina gruvstuga Dillners väg 14 

På Hedlunds tid – gruvliga pionjärer i Grängesberg  
Ingvar Henriksson, kulturnämndens ordförande i Ludvika, inviger 
utställningen om gruvarbetaren som tog initiativ till Grängesbergs 
Gruvarbetareförening och som omkom i en svår olycka i Grängesbergs  
gruva för hundra år sedan.    

Kl 15.30 Galleriet i Cassels

De 400 sista gruvarbetarna vid la Houve 

    I april 2004 stängdes den sista kolgruvan i Frankrike. Konstnären  
Roine Jansson dokumenterade gruvan i februari och ställer nu ut  
oljemålningar och teckningar från ”La Houve” i Creutzwald.  

Grangärde Spelmanslag medverkar. Lätt förtäring 

Föreningen GRUFA 
med stöd av Metalls avdelning 100 Ludvika, Småskalig LandsBygdsUtveckling 

och Statens Kulturråd 
Utställningarna pågår under tiden 12 juni – 31 augusti 2004.

Välkommen 

                           

                                                                ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND VÄSTERBERGSLAGEN 

Gruvstrejken 40 år

- seminarium i Gruvcentrum Mojsen 
Grängesberg 11-12 januari 2010

Medverkande bl a
Anders Stendalen, Gruvindustriarbetareförbundets sista ordförande
Roland Holmdén, f d ordförande i avdelning 12 Kiruna
Gunnar Lundgren, f d ordförande i avdelning 4 Malmberget
Göte Olofsson, f d ordförande i Gruvbyggnadsklubben Malmberget
Olle Rällskog, f d ordförande i Byggnadsklubben och styrelseledamot i avdelning 12 
Maths Isacson, Ekonomisk-historiska institutionen Uppsala
Lars Ekdahl, Mälardalens högskola
Fred Lane, sjunger strejksånger

Seminariet är kostnadsfritt, mat och kaffe ingår. Resor och logi betalas av deltagarna. 
Antalet platser är begränsade. Anmäl intresse senast 15 december till:

Kjersti Bosdotter Anders Stendalen
tel 070-571 98 95 tel 070-581 98 77
kjersti.bosdotter@ifmetall.se anders.stendalen@telia.com

Upprop 
   med ett broderligt kraftigt handslag 

 
Grängesbergs arbetareförening inbjuder Eder härmed alla 
och envar till medlemskap i föreningen. Vår uppgift är: 

 
att genom sammanslutning af alla kroppsarbetets män och kvin-
nor arbeta för en bättre och en för alla människor värdigare sam-
hällsordning  
 
att utbreda en rätt förståelse och en riktig uppfattning af de idéer, 
som afse människosläktets sanna förbrödring  
 
att bibringa håg och lust för vetande, bildning och kunskaper  
 
att väcka intresse för studier af de samhälleliga spörsmål, som i 
synnerhet beröra arbetsklassen och dess lifsintressen  
 
att verka för enighet och fast sammanhållning mellan alla kropps-
arbetare  
 
att skola tänkande och själfständiga individer  
 
att bortarbeta andlig slöhet och försoffning bland arbetarne  
 
att lifva och stärka alla arbetets betungande trälar i hoppet om en 
bättre, en lyckligare tillvaro, eller med andra ord:  
 
att som en länk af den stora brödrakedja, som förenar kroppsar-
betets män och kvinnor i hela verlden ur intellektuellt och socialt 
mörker och slafveri, till andligt och kroppsligt ljus och frihet, lyf-
ta hela arbetareklassen och därigenom bringa utvecklingens och 
kulturens fordran in på nya och lyckligare vägar. 
 
Upprop från Grängesbergs arbetareförening 1897 

Blygruvan 
   i Laisvall
Maria Söderberg: Fotografier & film  

Mojsen, Grängesberg
4 april – 30 augusti 2009
Invigning lördag 4 april kl. 13.00
Tal av Anders Stendalen, Föreningen Grufa, 
författaren Aino Trosell och fotograf 
Maria Söderberg. Visning av filmen 
”Länge leve gruvan”. Lättare förtäring.

Arrangör: Föreningen Grufa, ABF och Mojsen Gruvcentrum.
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Skogsbackar, gruvstugor, arbetarelokal, 
Folkets Hus och Park, Cassels 

- gruvarbetarnas mötesplatser genom hundra år 

Utställningen invigs av Fredrik Linder, Riksantikvarieämbetet
Örjan Hamrin, Dalarnas Museum medverkar
GRUV 2:AN spelar och sjunger gruvliga sånger
Lättare förtäring

Söndag 12 juni 2005 kl 14.00, Dillners väg 14, Grängesberg 
Utställningen pågår 14 juni – 31 augusti 2005    
Föreningen GRUFA, tel 0240-217 40, 070 581 98 77 

UTSTÄLLNING OCH BOKSLÄPP 
Söndagen den 8 maj 2011 kl 14.00 
Gruvcentrum Mojsen, Dillners väg 11  
Grängesbergs gruvområde 
 
Medverkande: 

Roine Jansson, Anders Stendalen, Fred Lane 
Maths Isacson, Ingvar Henriksson, Lars Lindblom 
 
Lätt förtäring 
Varmt välkomna!
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