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Gruvans byggnader 
 

Seminarium i Kopparberg och Ställdalen 
onsdagen 19 september 2018 

 



Föreningen Bergslagsarkiv inbjuder till ett seminarium kring 
gruvbyggnader i Bergslagen. Seminariet är öppet för alla intres-
serade. Programmet omfattar föredrag av gruv- och lokalhistori-
kern Jan Kruse och arkitekturhistorikern Magnus Rönn samt 
efter lunch en bussexkursion till Ställberg. Under denna tur be-
ses bland andra gruvbyggnader på platsen laven över Klingspors 

schakt vid Ställbergs gruva, en av landets äldsta betonglavar, 
och Haggruvans lave, som byggdes på 1950-talet helt i linje med 
tidens formspråk för industribyggnader. Den som vill får också 
tillfälle att göra ett besök på haggruvlavens tak! 
 
Seminariets första del (10.15‒13.50) äger rum i Församlingshem-
met, Laxbrogatan 18, Kopparberg. Tågresenärer hämtas vid sta-
tionen. Notera att returresan kan inledas från Ställdalen! 

 

Program 
 
10.00 Buss från Kopparbergs järnvägsstation 
10.15 Förmiddagskaffe med smörgås 
10.35 Inledning 
10.40 Jan Kruse: Gruvlavar och gruvschakt ‒ historia 

       och bevarande 
11.45 Magnus Rönn: Gruvbyggnader och industri-

arkitektur 
12.50 Lunch 
13.50 Buss till Ställberg 
14.15 Rundvisning vid Ställbergs gruva (Klingspors 

schakt) 
15.15 Buss till Haggruvan 
15.25 Rundvisning vid Haggruvan 
16.25 Buss eller promenad till Ställbergs Folkets hus 
16.35 Eftermiddagskaffe i Ställbergs Folkets hus 
17.25 Bussavgång 
17.40 Ankomst till Ställdalens järnvägsstation 
18.00 Ankomst till Kopparbergs järnvägsstation 
18.10 Ankomst till församlingshemmet 

 



Anmälan 
 
Anmälan till seminariet skall ske senast onsdagen 12 september 
2018. Anmälan kan lämnas via epost (info@bergslagsarkiv.se), 
brev (Föreningen Bergslagsarkiv, c/o Landsarkivet i Uppsala, 
Box 135, 751 04 Uppsala) eller telefon (019/777 19 52, Håkan Hen-
riksson). Deltagarantalet är begränsat – anmäl dig gärna tidigt! 

 
Meddela vid anmälan eventuella födoämnesallergier och önske-
mål om vegetarisk kost. 
 

 
 

Laven över Klingspors schakt i Ställberg under driftstiden. 
Foto: Hans Erixon. Källa: Örebro läns museum (digitaltmuseum.se). 

 
 
Kostnad och betalning 
 
Deltagande i seminariet inkl. förmiddagskaffe med smörgås, 
lunch och eftermiddagskaffe med bröd kostar per deltagare 
300 kr för medlemmar och 400 kr för övriga. Beloppet insättes 
på plusgirokonto 439 81 43-0 (Föreningen Bergslagsarkiv). 
 



 

Är du inte medlem men vill bli det? Sätt in sammanlagt 475 kr så 
får du utom en plats på seminariet också årsboken Bergslags-
historia 2018, som utkommer senare under året, och som bonus 
även årsboken Bergslagshistoria 2017! Läs mer om årsböckerna 
och föreningen på nätsidan www.bergslagsarkiv.se. 

 
 

 

 
 

 

 
Seminariet stöds ekonomiskt av 

Adolf Lindgrens stiftelse och Ljusnarsbergs kommun. 
Föreningen Bergslagsarkiv tackar för de välvilliga bidragen! 

 
 

 
På framsidan ses överst Haggruvans lave, uppförd 1955 efter 

Yngve Fredrikséns ritningar. Foto 2005: Jakob Ehrensvärd. 
Nedan t. v.: Laven över Klingspors schakt (i originalutförande) med sovrings-
verket 1923, ett år efter uppförandet. Alla byggnader är ritade av P. Härdéns 

konstruktionsfirma i Stockholm. Källa: Tekniska museet (digitaltmuseum.se). 
Nedan t. h.: Samma byggnader 2005. Under andra världskriget ersattes 
lavens spetsiga tak med  en luftvärnsplattform. Foto: Jakob Ehrensvärd. 

 

 
 

 


