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Kulturhistorisk utredning syftande till inrättande av kulturreservat
vid Pershyttan i Örebro län.

Bebyggelseanalys.

Inledning.
Pershyttans unika ställning som kulturarv är sedan länge känt. Inom detta begrän-
sade område är det, genom de välbevarade enskilda byggnaderna, anläggningarna
och hela miljöerna, möjligt att uppleva och förstå det svenska bergsbrukets utveck-
ling från medeltid fram till våra dagar.

Ett flertal utredningar, inventeringar och projekt har genom åren genomförts i
området som givetvis är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården.  Även
skyddsåtgärder i form av en områdesplan som omarbetats till områdesbestämmelser
har verkställts (se bilaga 4). 1975 gjordes också en kulturhistorisk utredning som
syftade till byggnadsminnesförklaringar av ett flertal byggnader i Gamla Pershyttan
samtidigt som ett förslag till skyddsområde upprättades (se bilaga 2 och 3). Vidare
har Avesta Jernverk AB under åren 1960-1980 och länsstyrelsen i Örebro län sedan
1980-talet finansierat en rad restaureringsprojekt. Den mycket aktiva hembygds-
föreningen iordningställde 1967 en kultur- och naturstig i området som sedan dess
har underhållits och utvecklats. Just nu pågår också ett EU-projekt som syftar till att
stärka företagandet genom att utveckla upplevelseturism i området. Genom instif-
tande av ett kulturreservat definieras basen för alla dessa kringverksamheter.

Bebyggelseanalysen baserar sig i huvudsak på tidigare utredningar vilka också
refereras i utdrag. En selektiv inventering och uppdatering av tidigare uppgifter har
dock genomförts och visst fokus har lagts på tidigare mindre uppmärksammad be-
byggelse som backstugor, torp och arbetarbostäder. Analysen behandlar alla typer
av byggnadsverk i området och har delats upp i avsnitten industri- och anlägg-
ningsbebyggelse samt bostäder, ekonomibyggnader och samlingslokaler.

Kort beskrivning.
Utdrag ur Läsa landskap. Redaktör Nils Blomkvist. Sveriges utbildningsradio AB 1993.

”En knapp mil söder om Pershyttan tecknar Bergslagens kuperade skogsland-
skap en skarp profil mot den uppodlade slättbygden och bergslag möter bondebygd.
Vid Pershyttan öppnar sig landskapet trots att skogen återtagit delar av odlingsmar-
ken och krupit tätt inpå hyttbyns röda bergsmansgårdar. Men spåren i landskapet,
arkivens källor och bybornas minnen berättar om andra tider, då livet i byn kretsade
kring malm och järn i gruva och hytta i månghundraårig tradition. Det gav rikedom
och sturska bergsmän, men också arbete och hårda villkor för andra.

Då masugnstekniken utvecklades under medeltiden blev det möjligt att utnyttja
Bergslagens rika tillgångar på bergmalm. Hyttor anlades där det fanns förutsätt-
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ningar och bergsbruket växte till regionens viktigaste näring. Pershyttan tillhörde
den tidiga etableringsvågen och omnämns i skriftliga källor från 1380-talet.

Lokaliseringen utgick från möjligheten att erhålla kraft till hyttan från ström-
mande vatten. Vidare behövdes tillräckligt med skog för träkol och byggnadsvirke
samt närbelägna råvarutäkter, dvs. malmfyndigheter. Tillgång till odlingsbar mark
var också viktigt.

Bergsmännen bedrev tackjärnstillverkning och ägde gemensamt hyttan och rät-
ten till gruvdriften. Det kollektiva ägandet var en förutsättning för bergsmansnär-
ingen. Till bergsmansgårdarna hörde också jordbruk men byborna var beroende av
spannmål och livsmedel från slättbygden. På hyttbyns marker fanns ett stort antal
torp och boställen för den arbetsstyrka som behövdes till gruvorna men också i hyt-
tan och för transporter av malm, kol och järn.

Tackjärnet såldes till bruken i regionen för vidare förädling till stångjärn, plåt,
spik m.m. Även försäljning till mer avlägsna köpare förekom. Särskilt sedan Nora
bergslags järnväg tillkommit 1856.

Bergsmannen hade en framskjuten plats i samhället, vilket tog sig uttryck i de
storslagna bergsmansgårdarna och i dräktskicket. Livet i byn hade en bestämd års-
rytm där järnframställning, kolning och forkörning ägde rum under vintern medan
sommarhalvåret ägnades åt gruvarbete och jordbruk.

Hyttbacken var byns centrala plats. Här låg hytta, kolhus, järnförråd och malm-
bodar. Bebyggelsen består av tvåvånings bergsmansgårdar från 1800-talet med klas-
siserande detaljer och avancerad planlösning samt även äldre kringbyggda gårdar
med långa smala bostadshus försedda med ståtliga gjutjärnsskorstenar. Järnhanter-
ingen gav rikedom och bergsmännen lät ofta pryda sina hem med vackra dekora-
tionsmålningar. Även flera av de gamla gruvarbetartorpen är bevarade i genuint
utförande.

Pershyttan brukades av fyra delägare i början av 1600-talet. Bergsmansepoken
nådde sin höjdpunkt ett stycke in på 1800-talet då hyttan hade 17 intressenter. Den
småskaliga bergsmansnäringen föll sönder i samband med industrisamhällets fram-
växt. Såväl gruvdrift som tackjärnsproduktion övergick till bolag och koncentrerades
till storskaliga brukningsenheter. Pershyttan var helt i bolagsägo från 1880-talet.
Produktionen vid hyttan pågick till 1953 och gruvorna lades ned 1967.

Nuvarande bystruktur uppstod efter laga skiftet. Tidigare låg fler gårdar intill
hyttbacken. Domaregårdens låga, smala hus och kringbyggda gårdsplan visar 1700-
talets äldre byggnadsskick. Huvudbyggnaden är en parstuga utökad med framkam-
rar. Lägg märke till de ståtliga gjutjärnsskorstenarna. (se bild sid.7)

Hyttanläggningen är omgiven av bergsmangårdarna. Norr om hyttbacken märks
vattenhjulet och stånggången. Väster om bybildningen ligger gruvfältet. Åkermar-
kerna omger bykärnan och därefter vidtar skogsskiftena.”
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Historik

Utdrag ur Hyttor i Örebro län. Hyttrapport 2. Jernkontorets bergshistoriska utskott.

”Redan under medeltiden förekom smältning av järnmalm i Pershyttan. I hand-
lingarna om heliga Birgittas kanonisation från 1380-talet omnämnes "Lars Masmes-
tere i Pershytta". Man förmodar, att tackjärnstillverkning i masugn kan ha förekom-
mit redan vid denna tidpunkt. Av en blåsningslängd från Nora bergslag 1609 fram-
går, att man blåste 36 dygn i Gamla Pershyttan. Årsproduktionen var då 38, 2 ton.
1621 omtalas en nybyggd masugn i Pershyttan. Likaså finns uppgifter om en ge-
nomgripande ombyggnad 1684. Hyttan var indelad i åtta delar under 1600-talet.

Fram till i början av l700-talet framställdes tackjärn i två masugnar, Gamla och
Nya Pershyttan. Som ett led i en nödvändig driftskoncentration lades den sistnämn-
da ned redan 1741. Samma öde drabbade det året också den närbelägna Knappe-
torps hytta. De bergsmän, som haft andelar i de båda nedlagda hyttorna, överflytta-
de sin tackjärnstillverkning till Gamla Pershyttan. Masugnen indelades i 13 andelar.
Blåsningen började vanligen vid jultiden och pågick några månader framöver. År
1784 blåste man tackjärn i 184 dygn.

Masugnen genomgick en total ombyggnad år 1779 under ledning av stegresaren
Nils Olsson i  Bälgsjöbodar. Kolhusen var vid den tidpunkten belägna söder om
hyttan. Mellan dem låg rostgroparna, men de flyttades år 1804 till ett särskilt område
sydväst om hyttan.

1825 brann gamla Pershyttan ned till grunden. Den återuppbyggdes av stegresa-
ren Aron Carlsson i Bergatorp, men kan i konstruktivt hänseende inte ha skilt sig så
mycket från sina föregångare.

Tackjärnstillverkningen i Ramshyttan upphörde på 1770-talet och bergsmännen
överflyttade sin blåsning till Lockhyttan. När den hyttan i sin tur lades ned 1816 er-
höll bergsmännen rätt till blåsning i Gamla Pershyttan. Ramshytte bruksägare kom
på så sätt in i Pershyttans hyttelag och de kom uppenbarligen att inta en rätt domi-
nerande ställning i hyttelaget i förhållande till de övriga bergsmännen.

1854 års hyttstämma beslöt att utreda frågan om ny hyttbyggnad. Åtskilligt hade
hänt under de sista årtiondena på hyttbyggnadsteknikens område och man fann nu
skäl att modernisera gamla Pershyttan. Alldeles intill den gamla restes år 1856 en ny
hytta. Samtidigt byggdes också gasrostugn och malmkross. Hyttan fick vid denna
ombyggnad i stort sett den form, som den än idag behållit. När den togs i drift ansåg
direktören vid Jernkontorets metallurgiska stat, övermasmästaren Ludvig Rinman,
att den nya hyttbyggnaden ifråga om effektivitet och byggnadsteknik överträffade
alla andra masugnar i landet. 1857 gick hyttan i 215 dygn. Tillverkningen uppgick
till 76, 35 ton och beskickningen gav 42% tackjärn.

Masugnspipan höjdes efter en brand på 1890-talet, och formornas antal ökades
samtidigt från två till fyra. En ny varmluftsapparat anskaffades, och 1897 installera-
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des en ny blåsmaskin. Vid den tidpunkten hade man också övergått till produktion
av tackjärn under hela året.

Under 1860-talet hade Ramshytte Bruksägare förvärvat 1/3 av alla andelar i Per-
shyttans masugnsanläggning. År 1887 bildades bolaget Kils och Ramshytte
bruksägare med 3/4 av alla andelar i Pershyttan. Bolaget hamnade 1907 i en brydsam
situation och brukspatron Lars Larsson i Bredsjö förvärvade såväl bolagets som öv-
riga delägares andelar i hyttan. Tre år senare grundade han AB Pershyttan. Detta
bolag övergick 1918 i Johnsonkoncernens ägo. Numera är det ett helägt dotterbolag
till Avesta Jernverks AB, ett Johnsonföretag.

År 1936 brann hyttan och den blev efter detta föremål för en reparation. Fyra år
senare moderniserades anläggningen varvid bl a masugnspipan försågs med ett
slutet uppsättningsmål av Tholanders konstruktion.

Hyttan är uppförd på stengrund med väggar av trä och slaggsten. Taket täcks av
plåt och tegel. Pipan är bandad och har fritt ställe inom stenmurar; den är försedd
med fyra formor. Så gott som samtliga inventarier har bevarats, däribland två cylin-
derblåsmaskiner och två varmapparater. I maskinhuset står en ångmaskin installe-
rad 1944; den drev generatorer till samtliga motorer i anläggningen. En rostugn av
Westmans typ stod oanvänd under de sista driftsåren men är trots detta väl bibe-
hållen. Rostugnen ersattes av ett sintringsverk som togs i bruk 1929. I Pershyttan har
funnits flera kolhus; ett av dem har bevarats.

Avesta Jernverks AB har under årens lopp lagt ned stora summor på reparatio-
ner och underhåll av hyttan. Omfattande konserveringsarbeten utfördes 1964-1967.
Ett av landets ståtligaste industriminnen räddades därmed åt framtiden. Hyttan ut-
gör idag den centrala byggnaden i en miljö, som i sin helhet är värd att vårdas. I feb-
ruari 1973 föreföll hyttan emellertid i behov av en ganska grundlig översyn. Gasled-
ningar och övriga föremål av järn var utsatta för rostangrepp. Taket läckte på några
ställen. Diskussioner om en reparation av hyttan har sedan en längre tid förts mellan
de kulturminnesvårdande institutionerna och den nuvarande ägaren. I Pershyttan
har funnits flera kolhus, ett av dem har bevarats.”
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Bostäder, ekonomibyggnader och samlingslokaler.

Bergsmansgårdar.

I Gamla Pershyttan, liksom i många andra gruv- och hyttbyar i Bergslagen, har
byggnationen utvecklats organiskt, d.v.s. efter de behov som har uppstått. Industri-
byggnader, tekniska installationer och bostadshus byggdes i nära anslutning till var-
andra. Hyttbyn var under 1600-talet uppdelad i 8 hemman. Nuvarande bystruktur
uppstod efter laga skiftet på 1830-talet då närmare hälften av de 13 berörda gårdarna
som ingick i de 7 hemmanen utflyttades. Den gamla bergsmansorganisationen be-
stod emellertid ända fram till början av 1900-talet, då hyttan helt övergick i bolags-
bildning.

Den mångsysslande och andelsägande bergsmannen ville gärna visa sin status
över den vanlige bonden genom att bygga sin gård med flankerande flyglar intill
mangårdsbyggnaden. Dessa flyglar innehöll oftast ekonomiutrymmen och dräng-
stuga. Så är också fallet med flertalet av gårdarna runt hyttan. Majoriteten av går-
darna har sina rötter i 1700-talet, men har i olika omfattning moderniserats och levt
med i tiden. Den övervägande byggnadskaraktären kan hänföras till mitten av 1800-
talet. Typiska bergsmansgårdar är Erik Annersagården, Domaregården, Nämnde-
mansgården och Noraskog. Nämnas bör också Järlströmsgården, Förvaltaregården
och Statargården. (se separat inventering).  Förutom flygel- byggnader finns även
andra ekonomibyggnader som magasin, tvättstuga etc. bevarade.

Erik Annersagården
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Domaregården

Nämndemansgården
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Torp och backstugor.
De som var anställda i gruvor eller hyttor eller tillhörde bergsmannens husfolk
måste fram till slutet av 1800-talet oftast själva skaffa bostad för sig och sin familj.
Det var inte ovanligt att man till att börja med “grävde ned sig”, d.v.s. byggde en
jordkoja. Dessa enkla bostäder lär ha varit någorlunda varma men mycket fuktiga.
Andra byggde sig ett torpställe och blev backstugusittare och en del hade också för-
månen att kunna flytta in i något av de enkla torpställen som tillhörde bergsmans-
gårdarna. Av denna enklare typ av bebyggelse i Pershytteområdet återstår idag of-
tast bara grundstenarna, någon jordkällare samt kanske några Syrénplantor.

Genom de torpinventeringar som genomförts har 44 stycken torpställen lokalise-
rats i trakterna kring Gamla Pershyttan. Av dessa var 6 av den storleksordningen att
häst kunde hållas. Torpen beboddes förutom av gruvarbetare också av skogshugga-
re, kolare och innebyggare. Bostadshusen var oftast små enkelstugor uppförda i
timmer. Fähus och jordkällare uppfördes av sten eller slaggsten från hyttan. Fähusen
var avsedda för 1-2 kor, gris och några höns. Ladan som var sammanbyggd med
fähuset var byggd av sågade brädor.

Några mycket välbevarade torpställen och backstugor finns dock fortfarande
kvar i området. Av dessa kan nämnas Gamla Pershyttan 3:62 (backstuga), Gamla
Pershyttan 3:68 (backstuga), Storgruvetorpet, och Gamla Pershyttan 3:53. (se inven-
tering). Några torpställen har också levt vidare genom ombyggnader och moderni-
seringar av varierande grad och utseende och nyttjas i dag som fritidshus.

Backstugan Gamla Pershyttan 3:62
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Storgruvetorpet

Backstugan Gamla Pershyttan 3:68
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Bostäder för bolagsanställda och egnahemsbebyggelse.
Vid tiden efter bolagsbildningarna (fr.o.m.1867), och framförallt efter sekelskiftet,
förändrades bostadssituationen i Pershyttan då Pershytte Grufvebolag började upp-
föra bostäder för sina anställda. Det uppfördes alltifrån små propra 1½-planhus med
möjlighet till viss självhushållning (ex. Gamla Pershyttan 3:49, 3:50) till större bo-
stadskomplex för familjer och ungkarlar (ex. Sågtäppan för 4 hyttarbetarfamiljer).  På
1930-talet avsattes också ett mindre område för egnahemsbebyggelse. Så sent som
1953 uppfördes den sista bolagsbebyggelsen i form av några radhus (se inventering).
Dessa ägs idag av Stiftelsen Frösundavik och används som vårdhem.

Gamla Pershyttan 3:49, 3:50
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Ungkarlsbaracken 1953

Sågtäppan
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Fattigstugan.
Pershytte bys fattigstuga, uppfördes under åren 1844—45 genom Pershytte byalags
försorg enligt en år 1987 återfunnen byggnadsräkning. 1961 utannonserades huset av
Pershytte Grufvebolag till försäljning genom entreprenadanbud. Den nye ägaren
lyckades flytta det timrade huset samma år utan rivning av timmerväggarna till den
plats där det nu står. Senare har dock ett stockvarv timrats på i samband med inred-
ning av vindsvåningen.

Stugan bestod ursprungligen av ett enda rum med två fönster i ena gaveln och
en dörr på den andra. Murstocken var placerad i gaveländan vid dörren och inrym-
de givetvis bakugn. Stugan har senare vid skilda tillfällen fått olika inredningar. Två
nya fönster har upptagits liksom en ny dörr på gaveln. Stugan tjänstgör nu som
sommarbostad.

Fotografier finns på Fattigstugan då den stod på sin ursprungliga plats.

Fattigstugan
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Skolor.
Pershyttans skola.

Pershyttans skola uppfördes 1848-49 i slaggsten och är den äldsta byskolan i Nora-
bygden. Den sista årsavslutningen hölls 1966. Exteriört är skolan relativt oförvans-
kad. Fotografier finns från ~1908. Skolan rymde 3 stycken skolsalar.

Lärarbostaden söder om skolan uppfördes 1930 i en stil anpassad till skolbyggna-
den.

Den gamla småskolan i Pershyttan.

Skolbyggnad uppförd 1874 och i bruk till 1928. Idag bostadshus.

Pershyttans skola
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Folkets hus.
Pershyttans Folkets Husförening bildades 1923. 1928 kom föreningen över en log-
byggnad i Viker som bestod av kärnfriskt timmer. Denna plockades ned och frakta-
des med järnväg till Pershyttan. Logbyggnaden fick bli grundstommen till Pershyt-
tans Folkets Hus som ritades av Örebroarkitekten Olov Stylin. Byggnaden stod fär-
dig 1931 och byggmästare var Erik Pettersson i Nora. 1962 gjordes en större utbygg-
nad med entré, toaletter och garderober.

Pershytte missionshus.
Pershytte missionshus eller bönhus uppfördes 1873 och är därmed Nora sockens
äldsta. Huset är uppfört av slaggsten från Pershytte hytta och har genomgått två ge-
nomgripande reparationer. (1911 och 1951) Exteriört är byggnaden närmast i ur-
sprungsskick. En ny dörr har dock tagits upp på ena långsidan. Byggnaden delades
av missionsförsamlingen och baptisterna fram till 1950. Sista samlingen i det gamla
bönhuset hölls 1987 och har därefter varit i privat ägo.

Pershyttans Folkets Hus
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Samlad kulturhistorisk utvärdering.
Pershyttan är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården enligt  följande:

Pershyttan [T 32] (Nora sn)
Motivering:
Bergslagsmiljö med mycket välbevarad och unikt hytt- och gruvområde, vars bebyg-
gelse och anläggningar som speglar verksamhet från främst 1700- och 1800-talen.
(Bymiljö).
Uttryck för riksintresset:
Mycket välbevarad hyttby med hytta och kraftförsörjning genom Smygarebäckens
åtta dammlägen. Hjulhus, stånggången som är en av landets få bevarade samt andra
byggnader och anläggningar med anknytning till driften. Landskap präglat av
bergsbruk med gruvhål, rödmyllade ovanjordsanläggningar i trä, verksbyggnader,
varphögar och utmålsstenar som representerar olika tidsepokers bearbetningstekni-
ker. I området ingår även: Enskilda gårdar och torp, kvarn, skola och järnväg.

Utdrag ur Hyttor i Örebro län. Hyttrapport 2. Jernkontorets bergshistoriska utskott.

”Som industrimiljö och bevarandeobjekt intar Pershyttan en särställning inte
bara i svenska utan också i europeiska sammanhang. Minnesmärken, som represen-
terar ett ålderdomligt skede i den svenska bergshanteringen, har här bevarats vid
sidan av moderna anläggningar, som var i drift ännu i början av 1960-talet. Gruv-
schakt, gruvlavar, hytta, kolhus, dammar, hjulhus, stånggång, bergsmansgårdar,
backstugor, fattighus och skola ger en mångfacetterad bild av arbetets mödor och
livets villkor i en gammal bergslagsby. Tillsammans bildar dessa industriminnen en
ensemble, som knappast har sin motsvarighet någon annanstans i landet.”

Som framgått ingår ett mycket stort antal byggnader och anläggningar i det om-
råde som föreslås som kulturreservat (se bilaga 1). Ett tiotal av dessa är av bygg-
nadsminnesklass och för all bebyggelse inom riksintressemiljön finns q-föreskrifter i
gällande områdesbestämmelser (se bilaga 4). Hart när samtlig bebyggelse represen-
terar dessutom ett samhälls- och socialhistoriskt värde för att förstå bergsbrukets
utveckling från medeltid till våra dagar, vilket så tydligt åskådliggörs i Pershyttan
(pedagogiskt värde). Det skulle därför i detta skede föra för långt att genomföra en
kulturhistorisk värdering enligt RAÄ:s bebyggelseregister för samtliga enskilda
byggnader, anläggningar och miljöer i området. Det kan dock konstateras att samtli-
ga grundmotiv, förstärkande motiv och upplevelsevärden i olika omfattning och
nivå finns representerade i det föreslagna reservatet.

Det övergripande kulturhistoriska värdet kan definieras som att:

Pershytteområdet beskriver, genom mycket välbevarade enskilda byggnader,
anläggningar och hela miljöer, sammanhang och helheter från skilda epoker i
det svenska bergsbrukets utveckling från medeltid fram till mitten av 1900-talet.
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Bebyggelse som kan komma att ingå i kulturreservatet.


