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Platser där det finns befintliga besöksmål som är relaterade till gruvnäring och keramisk industri är många inom Det 
skånska gruvbältet. Ambitionen är att fler platser ska kunna lyftas fram efter hand. Illustration: Ingela Blomén. 

Det skånska gruvbältet omfattar följande kommuner: Bjuvs, 
Helsingborgs, Höganäs samt Åstorps kommuner och på den 
keramiska sidan även Ängelholms kommun.  
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Byggnaden vid Schakt Malmros som ursprungligen hyste personalutrymmen, används numera av som maskinhall för Söder-
åsens Golfklubb. Flera av utrymmena står dock kvar intakta, bland annat duscharna. 

Inledning 
Tack vare projektmedel från Länsstyrelsen har Regionmuseet under sommaren 
och hösten 2010 kunnat arbeta med en förstudie i form av Det skånska gruvbältet I. 
Studien har gjort det möjligt att kartlägga nuläget, att göra fältstudier, att skapa 
nätverk inom de olika kommunerna, inom näringslivet liksom inom föreningsli-
vet. Det skånska gruvbältet I ska ligga till grund för dels presentationer av det 
kommande och större projektet Det skånska gruvbältet II och dels kunna användas 
som underlag för ansökningar om projektmedel. 

Förstudien har gjorts av industri- och byggnadsantikvarie Helene Stalin 
Åkesson, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Ritningar och 
skisser har tagits fram av arkitekt SAR/MSA Ingela Blomén, Regionmuseet Kris-
tianstad/Landsantikvarien i Skåne. Därtill har projektet tillfälligt förstärkts av 
Sandra Lennartsson, landskapsingenjör och student på mastersprogrammet på 
Institutionen för kulturvård, vid Göteborgs Universitet. Lennartsson har i första 
hand arbetet med fotoexkursionen i gruvbältet men också varit ett stöd i arbetet 
med gröna strukturer i gruvbältet. 
 



 
Det skånska gruvbältet I – ett kopplat grepp om gruvnäring och keramisk industri 
 
 
 

6 

   

Till vänster: Detalj av den numera rivna tunnelugnen på Skrombergaverken. Till höger: Inblick i den 124 meter långa 
tunnelugnen. 

Bakgrund 
Hösten 2008 kontaktades Regionmuseet av Billesholmstraktens hembygdsföre-
ning angående CC Höganäs produktionsnedläggning i Skromberga. Flera boende 
var oroliga för de eventuella förändringar som väntar när företaget bara har ad-
ministrationen kvar och sannolikt vill hyra ut eller sälja av byggnader.  

Regionmuseet beslutade att Skrombergas kulturmiljö har ett så pass högt 
kulturhistoriskt värde att en antikvarisk förundersökning skulle göras, Skromber-
ga – en kulturmiljö att använda, 2009:44. Flera projektidéer lyfts fram i rapporten. 
Av dessa kunde två projekt sjösättas under 2010; Skromberga skyltprogram och Det 
skånska gruvbältet I. 

Inom gruvbältets område finns redan idag flera besöksmål och ett på flera 
platser väl förankrat ideellt engagemang. Inget av de två projekten hade kunnat få 
den snabba och starka förankring lokalt, om inte kontakten med Billesholmstrak-
tens hembygdsförening och Skromberga Akademi varit kontinuerlig. Skromberga 
Akademi startade som en studiecirkel och koncentrerar sin verksamhet på gruv-
näring och keramisk industri. De ideella bjuder på sitt nätverk, vilket underlättar 
de kontakter som Regionmuseet behöver för att rikta fokus mot Skromberga skylt-
program och Det skånska gruvbältet. 
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Vy över Skrombergaverkens klinkerfabriker från sydost. Foto: Sandra Lennartsson.  

 

Även mellan Regionmuseets möten med Skromberga Akademi är återkopplingen 
stor. Föreningen är museets öra mot marken. Varje vecka kommer rapport där-
ifrån, om idéer, frågor, möten de vill ha till stånd, fotomaterial som har hittats 
och identifierats och aktuella händelser från trakten. Utöver ett eget bokprojekt 
lägger Skromberga Akademi ner mycket arbete på Skrombergas skyltprogram 
men också på förberedelser för Det skånska gruvbältet. För att ta vara på enga-
gemanget träffas Skromberga Akademi och Regionmuseet på plats, för att disku-
tera ämnet i sin rätta miljö. Mötena är en viktig del i arbetet. Tidigare tankar ifrå-
gasätts mot bakgrund av att nya aspekter prövas. Delaktighet i projekten Skrom-
berga skyltprogram och Det skånska gruvbältet fordrar att det är högt i tak. 

Först ut med att få platsspecifika satsningar i form av ett skyltprogram i 
kombination med guideutbildning inom gruvbältet är Skromberga. Därigenom 
dominerar Skromberga Akademi och Billesholmstraktens hembygdsförening 
inom det ideella nätverket så här långt. Kontakter har dock tagits med andra fö-
reningar, se under Nätverk och arrangemang. 

Regionmuseet har också kontakter med näringslivet. Även där har kontak-
terna som tydligt har en koppling till Skromberga hittills varit tätare, se under 
Nätverk och arrangemang.  
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Till vänster: Värmetåliga skyddskläder som användes vid åtgärder av ras på någon av vagnarna i tunnelugnen på Skrom-
bergaverken. Till höger: Utsikt från slagghögen vid Schakt Malmros. Långt där nere skymtar Risekatslösa kyrka. 

 

Syfte 
Besöksmål som på olika sätt berör gruvnäring och keramisk industri är det rela-
tivt gott om i området. Det som saknas är en modell som binder samman dem på 
ett attraktivt och problematiserat sätt. Det saknas också en gemensam paketering 
som gör att besöksmålen kan marknadsföras tillsammans. 

Projektets syfte är att samla de befintliga besöksmålen, skapa samarbeten 
med ideella och samtidigt verka för samarbeten dem emellan, lyfta fram aktuella 
engagemang samt att koppla samman detta med näringslivet i området. Besöka-
ren ser inte kommungränser utan rör sig fritt över dessa. Det skånska gruvbältet ska 
bli en gemensam förpackning av gruvdriftens spännande historia tillsammans 
med den keramiska industri som kunde utvecklas tack vare stenkol och lera. Där 
ska erbjudas gruvmuseer, levandegjort kartmaterial över gruvgångar, teknikhisto-
riska förklaringar, materialkänsla, god mat i inspirerande miljö, shopping i kera-
mikens hjärta och möten med människor som har kunskap om och passion för 
sin hembygd.     
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Till vänster: Detalj av hissen ner i Schakt Malmros. Trots att den armerade betongkonstruktionen vittrar och att rasrisk 
finns, är det ett fortfarande ett viktigt landmärke i gruvbältet. Till höger: Folkets Hus i Skromberga representerar ett annat 
mycket viktigt landmärke inom gruvbältet. 

Metod 
Det skånska gruvbältet I innebär först och främst en studie av befintliga besöksmål, 
material, föremål, dokument och engagemang som bör kopplas till projektet. Me-
toden har därför till stor del bestått i en ambition att fånga nuläget i gruvbältets 
område. Arbetet har skett i samarbete med delar av nätverket, inte minst tillsam-
mans med ideella. 

Samtidigt som Regionmuseet har inventerat, har arbetet också handlat om 
att marknadsföra projektidén. Det skånska gruvbältet förutsätter ett gränsöver-
skridande samarbete, där museum och ideella gör gemensam sak. I arbetet har 
också ingått att studera samhället och då särskilt alternativa rörelser som använder 
sig av befintlig bebyggelse i sina uttryckssätt. Det handlar om exempelvis om Ur-
ban Exploration och Parkour/Free running. En del i arbetet har också varit att 
knyta diskussionen om gruvbältet till befintliga samarbeten som finns i nordväst-
ra Skåne, inte minst i form av kommunsamarbetet Skåne Nordväst. Regionmuseet 
har tidigare varit i kontakt med Skåne Nordväst angående möjligheten att få pre-
sentera projektet för deras styrelse. På Skåne Nordvästs hemsida presenteras flera 
olika paket, där bygden saluförs under respektive rubrik, såsom Golf, Trädgård, 
Familj och Upplevelse. Det skånska gruvbältet skulle kunna ingå i upplevelsepaketet 
eller utgöra ett eget paket, Gruvbältet. 
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Litteratur   
Det skånska gruvbältet I är en förstudie men tyngdpunkt på att inventera befintliga 
besöksmål samt att bygga nätverk kring dessa. Den litteratur som har använts 
inom projektet handlar dels om det befintliga men till stor del om nutida studier 
av större sammanhang, om hur vårt nutida samhälle upplevs och vad som händer 
med våra upplevelser när de kopplas till en historisk kontext. Därför har det inte 
gjorts någon omfattande historisk tillbakablick i denna förstudie. Fokus har istäl-
let lagts på litteratur som problematiserar befintlig bebyggelse, vad vi kan utläsa 
av den och hur vi kan lyfta dess storhet.  

En viktig del i detta är hur äldre produktionsmiljöer kan användas på nya 
sätt. När en byggnad eller anläggning används, fylls lokalerna med mening på ett 
konstruktivt sätt. Om balansen kring hur långt detta kan drivas utan att historien 
helt går förlorad, skriver bland annat Robert Willim om i sin bok Industrial cool – 
om postindustriella fabriker. Vad som är viktigt att lyfta fram i den processen, berör 
bland andra Joakim Forsemalm i Bodies, bricks & black boxes – Power practices in city 
conversion. Forsemalm betonar vikten av att inhämta kunskap och reflektioner från 
människor som bor och verkar i det aktuella området. Det är dessa människor 
som fyller de svarta lådorna med viktig information om vad bebyggelsen betyder. 
Bevarandefrågan intar en särställning inom gruvnäringen, eftersom gruvdriften 
alltid har ett ändligt perspektiv. För eller senare tar fyndigheten slut, pumparna 
slås av och gruvgångarna fylls med vatten. Schaktens byggnader förfaller och 
gruvorten förlorar sin ursprungliga funktion. Om hur vi ser på gruvor och gruv-
orter och deras förgänglighet skriver Tommy Book och Daniel Bergman i Förgäng-
elsens geografi – Provisorier i landskapet.  

I det skånska gruvbältet har gruvnäringen varit intimt sammankopplad med 
den keramiska industrin. Livet på orten blev därmed inte lika drastiskt påverkat 
vid gruvornas nedläggning som på gruvorter högre upp i Sverige, eftersom den 
keramiska industrin till en början fanns kvar även efter det att gruvornas stängt 
igen. När gruvorna stängdes hämtades leran istället i dagbrott. 

Vad som är bevaransvärt och hur detta ska levandegöras måste diskuteras ur 
olika perspektiv. Ibland är till synes oansenliga lämningar eller spår viktiga för 
berättelsen. Ibland handlar det om självklara landmärken. Förståelsen av det land-
skap, den bebyggelse som möter oss idag, har varit föremål för många olika stu-
dier och forskningsprojekt de senaste åren. En ökad medvetenhet om behovet av 
att se sammanhang och att uppmärksamma även det mindre sköna är på gång. En 
bok som behandlar detta är Mellanrummens möjligheter – Studier av föränderliga land-
skap av Red. Katarina Saltzman. En annan bok som också berör ämnet är Förbisett 
– När vardagen glimrar till av Niklas Ingmarsson och Robert Willim. Boken ingår i 
ett forskningsprojekt, där Kulturen i Lund har samverkat med Lunds Universitet, 
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Malmö museer och Regionmuseet Kristianstad. Den skånska gruvnäringen och 
Skromberga i synnerhet berörs i såväl boken Förbisett som i Regionmuseets pro-
jektrapport Vad som trots allt försvinner – ett forskningsprojekt om svårsvarat kulturarv. 

Hur dessa mellanrum, vardagliga, förgängliga och svåröverskådliga delar av 
vår bebyggelse används i andra länder, finns bland annat beskrivet i Kenny Cu-
pers och Marcus Miessens bok Spaces of  Uncertainty. Litteraturen hjälper oss att 
våga föra upp problem till ytan men också att kunna se de många möjligheter 
som finns. Det skånska gruvbältet kräver engagemang och uthållighet för att få 
önskvärd tydlighet. Förutsättningarna finns.  

 

Alternativa rörelser i samhället  
Befintliga miljöer som inte används för sina ursprungliga syften eller som i någon 
form upplevs otrygga, nyttjas ibland som arenor för alternativa samhällsrörelser. 
Tendensen blev tydlig under 1960-talet och då framförallt i form av olika husoc-
kupationer. Under de senaste årtiondena har fler alternativa samhällsrörelser ut-
vecklats, såsom Green Guerillas, Parkour/Freee Running, Urban Exploration och Street 
Nitting/Gatustickning. Gemensam nämnare för dessa rörelser är viljan att använda 
sig av och uttrycka sig i befintligt gaturum. Rörelserna förenas också av att inte 
medvetet skada fast egendom.  

Bakgrunden till att Regionmuseet valt att titta närmare på dessa rörelser i 
sammanhang av Det skånska gruvbältet, är ambitionen att flytta fram positioner-
na för vad vi anser höra till kulturmiljön och genom detta också hitta nya vägar för 
att angå. Likaväl som sociala medier används för att sprida information och hämta 
in återkoppling från besökare, kan nämnda rörelser uppvisa intressanta exempel 
på hur en bebyggelse plötsligt får ett nytt värde och blir en angelägenhet. Genom 
dialog med dessa rörelser, finns möjlighet att fånga engagemang och kanske kun-
na inleda samarbeten.  Från de etablerade aktörernas plattform innebär samarbe-
ten med nämnda rörelser att delvis släppa på kontrollen samt att skapa möjlighe-
ter till nya skärningspunkter. 

Via digitala medier kan vi följa rörelsernas aktioner och många gånger i ef-
terhand studera deras verk. En viktig del i sammanhållningen inom rörelserna är 
att dela sina erfarenheter och sprida sitt bildmaterial via digitala medier.  

Green Guerillas 

Rörelsen Green Guerillas skapades på 1970-talet i USA, som en reaktion mot en 
hård urbanisering. De aktiva arbetar tillsammans med de boende för att skapa 
gröna miljöer i områden bestående av asfalt och betong. Inte sällan genomförs 
projekten i områden som är socialt belastade.  



 
Det skånska gruvbältet I – ett kopplat grepp om gruvnäring och keramisk industri 
 
 
 

12 

   

Alla miljöer inom gruvbältet är inte lika tillgängliga. Torkanläggning i Skromberga visas efter överenskommelse med CC 
Höganäs medan keramikrören utanför Wallåkra Stenkärlsfabrik kan besökas hela året. Foto: Sandra Lennartsson. 

 
Att i någon form återta urbaniserade områden, det vill säga att skapa delaktighet 
bland dem som bor i områdena genom anläggandet av trädgårdar bland asfalt 
och betong, utgör kärnan i verksamheten.  

Idag arbetar Green Guerillas för att få människor att odla i sina närområ-
den, genom att visa på att det faktiskt går att omvandla rivningstomter till gröna 
oaser. En viktig del i arbetet är delaktighet och samarbete, inte minst mellan olika 
kulturer. Även barnen har en framskjuten roll i projekt som drivs av Green Gue-
rillas.  

I Malmö finns sedan ett par år besläktade projekt kring Sevedsplan, dels Barn-
i-stan och dels MKB:s hyresgästers odlingsnärverk. Båda projekten arbetar med att ge-
mensamt anlägga odlingar i området och i kraft av detta skapa mötesplatser och 
öka tryggheten i stadsdelen.  

Även om kopplingen mellan Green Guerillas och Det skånska gruvbältet 
inte är tydlig i nuläget, utgör rörelsen och de miljöer som de aktiva arbetar med 
exempel på hur små medel, såsom jord, plantor och fröer, tillsammans med ideel-
la insatser kan bidra till en ökad tillhörighetskänsla bland människor som bor i ett 
område.  
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Det skånska gruvbältets produktionsmiljöer är till stor del dolda under mark men fortfarande präglas landskapet av slagg-
högar och anläggningar som var och en uppvisar en egen infrastruktur. Till vänster syns slagghögen vid Risekatslösa och till 
höger en utsikt från taket på Skrombergaverken. 

Parkour/Free running, P K 
Läran om hur man tar sig över fysiska hinder i bebyggelsen, såsom husväggar, 
höra murar eller tak, ingår som naturliga delar i rörelsen Parkour eller Free running 
som den också kallas. Det finns emellertid vissa skillnader mellan begreppen. I 
Free running ingår inslag av akrobatik, vilket saknas i Parkour.  

En stark inspirationskälla till rörelserna, framförallt till Parkour, sägs ha varit 
ursprungsbefolkningarnas sätt att ta sig fram. Till upphovsmännen bakom Par-
kour och Free Running räknas David Belle och Sébastien Foucan.  

Utövarna hittar vägar på tvärs genom den planerade bebyggelsen, det är 
snarast legio att välja en annan än den rekommenderade. En del påtalar likheter 
med barndomens lekar, såsom skeppsbrott medan andra lyfter fram den konstnär-
liga dimensionen och ser Parkour som en form av performance art. 

Inte heller Parkour/Free running är direkt kopplade till Det skånska gruv-
bältet men genom att ha en grundläggande förståelse för vad dess utövare dras 
till, kan ytterligare perspektiv på gruvbältets bebyggelse bli synliga. 

Helsingborgs stad visade i samband med konferensen Museiforum & Mu-
sund som arrangerades på Dunkers kulturhus den 28-29 oktober 2010, hur ut-
övare av Parkour använder sig av stadens befintliga rum, såväl interiört som exte-
riört, och därmed övervinner naturliga hinder. Det är en slags urban balett. 
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Gruvbältets miljöer uppskattas utifrån flera olika synsätt; många platser är spännande, svårförståeliga, teknikhistorisk 
intressant, roliga eller bara vackra. Till vänster syns en detalj av ett utrymme på Skrombergaverken och till höger tornar 
slagghögen i Nyvång upp sig. 

 

Parkour/Free running handlar också om att söka mening i den miljö man befin-
ner sig i. Rörelsen lär delvis ha kommit till när tonåringar samlades vid en lekplats 
och där började göra konster för att roa sig själva.  

     

Street Nitting/Gatustickning eller Kravallslöd 

Allt oftare har lyktstolpar eller busshållplatser försetts med något mjukt och vär-
mande. Det handlar gatustickning, om en rörelse där människor använder sticka-
de eller virkade skapelser för att smycka det gemensamma gaturummet. Street 
Nitting eller Gatustickning har skapat en ny arena för hantverk som tidigare mest 
synts i den privata sfären, som prydningar i våra hem eller som kläder. Nu tar 
stickningen plats i traditionellt hårda miljöer, där skaver den. Överraskningsmo-
mentet är ett sätt att protestera, att genom eget skapande ifrågasätta vardagens 
miljöer. Ibland används benämningen Kravallslöjd, ett namn rörelsen fick mot 
bakgrund av att man tar sig en plats utan att fråga vad som egentligen är tillåtet. 
Street Nitting handlar inte om att förstöra utan om att klä in, att ge mjukvaran en 
roll i stadsrummet. Det som också kännetecknar Street Nitting är det gränsöver-
skridande. Stickning är inte längre ett exempel på förspilld kvinnokraft. Inom 
Street Nitting stickar alla, kvinna som man, ung som gammal. Det blir det också 
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ett sätt att utmana traditionella genusperspektiv. Intresset för Street Nitting är stort, 
även från etablerade institutioner såsom skolan. På en högstadieskola i Lund på-
går under hösten 2010 ett Street Nitting-projekt, där elever inom ämnet Bild får 
sticka, för att sedan välja en plats på skolgården där stickningen får klä in något.  

I likhet med Green Guerillas och Parkour/Free Running visar Street Nitting 
på en rörelse som vill engagera sig i sin närmiljö. Uttrycksformerna är annorlun-
da och kan ibland ligga långt ifrån Det skånska gruvbältet. Samtidigt finns en 
styrka hos rörelser som de ovan nämnda. De öppnar dörrar och får människor, 
framförallt unga som kanske annars aldrig hade engagerat sig att reflektera över 
sin närmiljö och använda sig av den.  

Urban Exploration, U E 

Människans är av naturen nyfiken och lusten att ta sig till svårupptäckta platser är 
inte ny. Däremot är rörelsen Urban Exploration en relativt ung rörelse. I mitten av 
1980-talet började tre australiensiska tonåringar, Woody, Dougo och Sloth, att under-
söka omgivningarna kring Melbourne. På flera ställen möttes de av en och sam-
ma signatur eller tag som det ibland kallas. Vetskapen om att någon före dem sys-
tematiskt hade sökts sig till platser som är svåra att nå, inspirerade dem att ut-
veckla sin verksamhet. De formerade sig i gruppen The Cave Clan och fick snart 
många anhängare. Deras inspiratör, Alf  Sadlier, var däremot inte någon upptäcka-
re utan i själva verket en anläggningsarbetare som var med vid bygget av Mel-
bournes tunnlar.  

Rikard Johansson förklarar i sin uppsats för påbyggnadskurs i etnologi vid 
Södertörns högskola, Urban Exploration och jag – Meningsskapande på övergivna platser, 
hur rörelsen uppkom och de olika grenar som finns. Begreppet Urban Explora-
tion skapades först 1996 i Toronto. Där fanns då en ung man som drev ett så 
kallat webbzin, Infiltration, och skrev under pseudonymen Ninjalicious. På liknande 
sätt som de australiensiska ungdomarna ville han upptäcka det svårtillgängliga. År 
2005 skrev Ninjalicious boken Access All Areas: a user´s  guide to the art of  urban ex-
ploration. Johansson lyfter även fram webbzinet Jinx som handlar om dolda plaster 
I New York.  

Den som intresserar sig för Urban Exploration kan söka bilder på webben. 
Att vara en urban explorer innebär att man efter sina besök delar med sig av sina 
bilder och upplevelser. I Sverige har Jan Jörnmark med sina böcker Övergivna plat-
ser gjort Urban Exploration känt för en bred publik.  

Regionmuseet har kunnat följa i spåren av flera upptäckare när det gäller 
skånska industrimiljöer, inte minst Skromberga. På sighten Tillträde förbjudet finns 
ett fantastiskt fotomaterial från industrimiljöer i södra Sverige. Skåne dominerar 
men även objekt i Halland och Småland har lagts upp. Förutom Skromberga visas 
bilder från Schakt Malmros i Risekatslösa och Gruvbrytning i Bjuv. Det gamla 
Vattenverket i Billesholm finns också med.  
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Skyltar med Tillträde förbjudet dyker ofta upp vid industri- och teknikhistoriska miljöer, gruvbältet utgör inte något undan-
tag. Det är därför viktigt att Det skånska gruvbältet är tydligt med att markera vikten av att respektera dessa skyltar. En 
annan del av industrimiljöer, i synnerhet äldre, är stämpelklockan.  

Personen bakom Tillträde förbjudet resonerar kring gränsen mellan vad som är 
tillåtet eller inte. Urban Exploration har följande hederskodex, Ta inget mer än bil-
der, lämna inget mer än fotspår – Take nothing but pictures, leave nothing but footprints. 

Vad alternativa rörelser kan göra för Det skånska gruvbältet 

Det är viktigt att komma ihåg att de alternativa rörelser som beskrivs ovan alla 
kan gå över en gräns för vad som är tillåtet. Självfallet är detta inte något som 
förordas av Regionmuseet. Anledningen till att vi ändå anser det viktigt att belysa 
rörelserna, är att deras gemensamma nämnare är ett aktivt användande av befint-
lig bebyggelse. Alternativa rörelser kan därför vara en ingång till ett ökat engage-
mang i sin hembygd, inte minst för den unga generationen. Det skånska gruvbältet 
handlar naturligtvis om att bevara och levandegöra det som har varit men lika mycket handlar 
det om hur vi kan använda det som finns och ge det nya funktioner. Delaktighet är avgö-
rande för att långsiktigt kunna bygga upp engagemang för en gemensam sak, i det 
här fallet Det skånska gruvbältet. Förhoppningen är att gruvbältet ska visa på 
bredd, vilket gör att genusperspektiv blir belyst och delaktigheten mellan män och 
kvinnor någorlunda jämt fördelad. På samma sätt är förhoppningen att innehållet 
lockar människor i olika åldrar. Mot bakgrund av detta är en byavandring och en 
uppvisning av Parkour lika viktiga. Båda aktiviteterna använder befintlig miljö, 
förmedlar något och kan bidra till att fler vill delta.  
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Befintliga besöksmål inom gruvbältet 
I första hand omfattar Det skånska gruvbältet Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs och 
Åstorps kommuner. Kommuner som alla har haft en nära och tydlig koppling till 
gruvnäring och keramiska industri. Ängelholms kommun har däremot inte haft 
någon egen gruvnäring men uppvisar flera exempel på keramisk verksamhet, te-
gelbruk men också keramiskt hantverk och konsthantverk. Mot bakgrund av att 
det finns ett nära samarbete, inte minst inom turism och kultur, mellan Ängel-
holm och dess grannkommuner kändes det befogat att även bjuda in Ängelholm i 
projektet. Däremot har vi inte tagit med Båstad kommun, trots att den ligger 
inom Keramikbygden, då avståndet därifrån till gruvnäringen är större.  

De kommuner som allra tydligast har präglats av gruvnäringen är Bjuvs och 
Åstorps kommuner. Det kan möjligen leda till att besöksmålen inom dessa kom-
muner blir procentuellt fler än inom Helsingborgs, Höganäs och Ängelholms 
kommuner. Det viktiga är inte antal besöksmål utan att sambanden mellan dem görs tydliga. 
Besökaren ska uppleva det som meningsfullt att ta sig vidare, för att få en helhet. Att det 
finns ett finmaskigt nätverk mellan de olika produktionsplatserna visas inte minst 
genom Höganäsbolagets många olika anläggningar inom området.  

Det skånska gruvbältet ska bli ett begrepp, som gör att områdets historia 
och kultur lyfts fram ur ett brett perspektiv.    

 

Gruvbältets arkitekter 

Flera arkitekter knöts till bostadsprojekt inom gruvbältet. Låt vara att alla inte har 
med gruvindustrin att göra utan istället har kommit till med anledning av andra 
industrier i området. Gruvbältet vill inte upprätta vattentäta skott utan snarare 
lyfta bebyggelsen ur ett helhetsperspektiv. Fokus ligger naturligtvis på det som är 
gruvrelaterat men det hindrar inte att en del andra områden belyses. 

Gruvbältets arkitektur handlar i många fall om områden med hög ambi-
tionsnivå i samtliga led. Det gäller planer, ritningar och materialval. Särskilt tydligt 
är detta i bostadsbebyggelsen. Fortfarande, trots en del sentida förändringar, 
uppvisar många områden välbevarad arkitektur av hög klass. Stads- och byavand-
ringar bör därför utgöra en självklar del i Det skånska gruvbältet. 

I sammanhanget bör nämnas Jørn Utzons radhusområde Prästkragen i Bjuv 
och Artur von Schmalensees villor i Selleberga, även det i Bjuv. Sellebergas tjänste-
mannavillor i rött tegel ritade von Schmalensee på uppdrag av Findus.  Både Ut-
zon och von Schmalensee var arkitekter som arbetade över ett stort geografiskt 
fält med byggnader som fick stor uppmärksamhet. Jørn Utzons mest kända 
byggnad blev Sydney Opera House och Arthur von Schmalensee ritade bland 
annat Marabous anläggning i Sundbyberg. 
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En resa i gruvbältet kan naturligtvis ägnas enkom åt arkitekturen, vilken i många fall håller hög klass. Det är dock när 
arkitekturen sätts in i en större kontext och problematiseras som det blir riktigt spännande. Kolboden till höger represente-
rar en karaktäristisk byggnadstyp för gruvbältet. Foto: Sandra Lennartsson. 

En annan arkitekt var Martin Cronsiö, Gruvbolagets egen arkitekt, som bland an-
nat ritade bostäder i Billesholm, Bjuv och Hyllinge. Karaktäristiskt för flera av 
Cronsiös byggnader är den stora omsorg som lades på ekonomibyggnader, såsom 
uthus och kolbodar men även murar. Därtill finns flera byggnader och områden 
där arkitekten inte är känd ej heller namngiven men där kvaliteten är hög. Även 
dessa miljöer bör inta en självklar plats i rundvandringar bland gruvbältets be-
byggelse.  

Gestaltning av det gröna i gruvbältet 

Träd har haft en viktig roll i anslutning till industrier. De planterades för att binda 
damm men användes naturligtvis även för att vara smyckande i sig. Detta är vik-
tigt att lyfta fram i Skåne, när där flesta alléerna finns i anslutning till gårdar, slott 
och herresäten. Där har de en funktion i det annars öppna jordbrukslandskapet, 
inte minst vid snöväder då de hindrar vägarna från att helt blåsa igen. Inom det 
skånska gruvbältet finns flera tydliga brukssamhällen. Där har alléerna haft en 
viktig uppgift för att visuellt binda samman industrin och de närliggande bostä-
derna. Att träden inverkade positivt på hälsan var naturligtvis av intresse för före-
tagens ledningar, eftersom verksamheterna var beroende av en stark arbetskraft. 
Idag har flera av alléerna försvunnit, vilket gör att det ibland saknas en rumslig 
gestaltning i bebyggelsen. Ett exempel på där den ursprungliga allén inte längre 
finns kvar är Gruvgatan i Skromberga, vilken utan träd upplevs onödigt bred. 
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En ännu kvarvarande, här enkelsidig allé, vid Skrombergaverken. I likhet med slagghögar och klinkerfabriker represente-
rar medvetna planteringar, som den ovan, betydelsefulla landmärken i gruvbältet.  

 
Vid sidan om alléerna har även plantering av enstaka träd i anslutning till indu-
strier och bruksbebyggelse stor betydelse. Här är träden markörer för något som 
är viktigt. Det gröna har betydelse för förståelsen av gruvbältets olika miljöer, 
vilket bör uppmärksammas i det kommande projektet, Det skånska gruvbältet II.  

 

Godståg genom gruvbältet 

Järnvägens infrastruktur har betytt mycket för produktionen inom det Skånska 
gruvbältet. Även om en stor del av de råvaror som användes kom från lokala gru-
vor eller dagbrott behövde lermassorna flyttas till de olika anläggningarna. Efter-
som verksamheten under lång tid var intensiv fanns det i området flera lok och 
vagnar som Höganäsbolagen körde. Ett av dessa lok finns i Kristianstad Järn-
vägsmuseums samling.  
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Ekeby station som numera fungerar som privatbostad. Icke desto mindre är stationsbyggnaden fortfarande en pusselbit i Det 
skånska gruvbältet. Foto: Sandra Lennartsson. 

 

Den spårbundna trafiken i gruvbältet omfattade hade ett stort spektrum avseende 
spårbredder, eftersom tekniken användes både på det allmänna tågnätet och inom 
de olika anläggningarna. På Skrombergaverken möter besökaren fortfarande spår 
inlagda på klinkerfabrikernas våningsplan. Där användes spårbunden trafik bland 
annat för att transportera de nypressade klinkerplattorna till någon av torkan-
läggningarna. När plattorna sedan skulle brännas, lastades de på tunnelugnsvag-
nar. Godset stuvades med stor noggrannhet, för så långt det var möjligt undvika 
ras inne i tunnelugnen. 

Betydelsen av de spårbundna transporterna är viktig att förstå. När många 
spår, framförallt stickspår och interna transportspår försvinner, får de istället vi-
sualiseras med hjälp av kartor och illustrationer.  Med ökad kunskap om hur spå-
ren har påverkat Det skånska gruvbältet, blir det också lättare att läsa gruvbältets 
landskap. Fortfarande finns tydliga strukturer som kan berätta om var rälsen tidi-
gare låg. Ett exempel är skyddande alléer som sattes i anslutning till stickspår. 
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Lunnoms numera vattenfyllda dagbrott användes fram till sommaren 2008, då CC Höganäs lade ner klinkerproduktionen 
på Skrombergaverken. För den som inte har kunskap om den keramiska industrins lertäkter är Lunnoms gigantiska 
vattenspeglar svåra att förstå. Människans påverkan är tydlig men vad man har brutit är inte givet.   

 

Dagbrott i Lunnom, Schakt Malmros och klinker i Bjuvs kommun 

Bjuvs kommun har flera besöksmål som hör hemma inom gruvbältet. Där bör 
naturligtvis gruvmuseet och gamla sjukhuset i Bjuv, Bjuvsverken, Skrombergas bruksbebyg-
gelse med tillhörande Skrombergaverken, Mölledammarna och Lunnom och Billesholms privat-
gruvor kallade Klondyke ingå.  Andra platser som naturligt ingår i gruvbältet är Gun-
narstorp och Södra Vram. Därtill finns mycket annat att levandegöra, såsom de 
för ögat dolda gruvgångarna under Bjuv, Billesholm och Skromberga/Ekeby. 
Järnvägen har haft en avgörande betydelse för verksamheten. I Bjuvs kommun 
finns också flera tydliga slagghögar, såsom den intill schakt Malmros vid Risekatslösa.  
Det är också viktigt att belysa hur kommunen arbetar med att visualisera historien 
i befintlig bebyggelse. Goda exempel på hur gruvgångarnas sträckningar synlig-
görs ovan mark finns i Bjuv, där man har markerat gruvgångar i form av gröna 
stråk bland bebyggelsen. Kommunen har intensifierat sitt arbete med att ta hand 
och levandegöra gruvhistorien. Det finns en tydlig vilja att ta ansvar för detta. 
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Wallåkra Stenkärlsfabrik beläget i naturreservatet Borgen utgör en av gruvbältets kanske allra tydligaste miljöer. Anled-
ningen till det är ett medvetet arbete att fortsätta tillverkningen enligt traditionella hantverksmetoder.   

Vattenfyllda gruvgångar och stenkärlsfabriker i Helsingborgs kommun 

I Helsingborg har gruvnäringen och den keramiska industrin inte haft samma 
framskjutna roll som i Bjuvs kommun. Trots detta finns fortfarande flera be-
söksmål som bör ingå i gruvbältet. Även om avtrycken inte är tydliga, så finns det 
mitt inne i centrala Helsingborg områden som under mark hyser flera gruvgång-
ar. Att levandegöra dessa är en av projektets utmaningar. Därutöver finns flera 
andra besöksmål. Här kan nämnas Wallåkra Stenkärlsfabrik och Raus Stenkärlsfabrik 
(nuvarande Yoshio Nakajima Art center).   

Gruvbio, saltglaserat och keramisk outlet i Höganäs kommun 

Höganäs kommun är den kommun som för de allra flesta spontant kopplas 
samman med den keramiska industrin. Att där tidigare också fanns en gruvindu-
stri är däremot inte lika känt. Historien finns dock beskriven på Höganäs museum. 
Där har man haft en gruvavdelning sedan 1969. Utställning ska nu utvecklas, för 
att i högre grad belysa det mänskliga perspektivet. Man vill lyfta fram hur det var 
att leva på en plats och i en tid där gruvnäringen och den keramiska industrin så 
tydligt satte sin prägel på hela livet, inte bara arbetslivet. Höganäs är också den ort 
där Keramiskt Center ska etableras. I november 2010 beslutades att det blir i loka-
lerna där Höganäs Saltglaserat tidigare fanns.  
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Nyvång är kanske den enda orten där infartsskyltarna tydligt knyter an till ortens gruvhistoria. Vägen till gruvmuseet är 
också medvetet skyltad. Däremot saknas det information i bebyggelsen, skyltar som gör det möjligt för en förbipasserande att 
förstå ett det bakom den röda tegelfasaden en gång fanns en stor kraftcentral för Höganäsbolagen. Foton: Sandra Lennarts-
son 

Vid sidan om keramiken har Höganäs kommun istället marknadsförts utifrån sitt 
havsnära läge och för Kullahalvöns natur. Inne i Höganäs är flaggskeppet, varu-
märket Höganäs fortfarande tydligt och där finns också en outlet som saluför ke-
ramiska produkter, Höganäs Keramik Iittala outlet.  
 

Slagghög, rutnätsplan och arkitektur i Åstorps kommun 

Åstorps kommun har flera besöksmål som hör samman med gruvnäringen och 
den keramiska industrin, såsom Nyvångs gruvmuseum och bebyggelsen i Nyvång, inte 
minst stadsplanen. Hyllinges äldre bebyggelse är också väl värd en studie. Brytningen 
av stenkol och lera var storskalig och arbetsintensiv. Att bostäderna för de an-
ställda var viktiga märks inte minst i planerna och i arkitekturen. Särskilt märks det-
ta i Nyvång, där rutnätsplanen fortfarande är tydlig. Det tydligaste landmärket är 
slagghögen i Nyvång, vilken ligger väl synlig från pulsådern E4:an. 

Även nutida bebyggelse har kopplingar till denna historia. I Nyvång finns 
behov av exploatering. En av de frågor som då har berörts är på vilket sätt den 
nya bebyggelsen kan integreras med befintlig rutnätsplan.  
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Tegelbruk, drejskivor och öppna ateljéer i Ängelholms kommun 

Ängelholms kommun, som inte har haft gruvbrytning, är viktig genom sin kopp-
ling till leran som råvara. Inom kommungränsen finns en lång tradition av keramiska 
verksamheter, inte minst i form av tegelbruk. Idag ligger en del av bygdens identitet 
i begreppet Keramikbygd. Flera keramiker öppnar sina ateljéer för besökare, vilket 
ger fina möjligheter till hands on, det vill säga förståelse för råvarans egenskaper 
och de metoder som används i hantverket. 

I modern tid har Ängelholm blivit ett nav för järnvägsintresserade genom 
Sveriges Järnvägsmuseum. Gruvnäringen och den keramiska industrin har haft täta 
band med järnvägen.  
 

Fotoexkursion i gruvbältet 
En fotoexkursion genom gruvbältet gjordes i mitten av november, i syfte att visa 
området utanför turistsäsongen. Regionmuseet ville undersöka vad av gruvnär-
ingen som går att tolka utan besök på gruvmuseer eller med hjälp av informativa 
skyltar. Förutom slagghögarna måste den som ger sig ut på egen hand aktivt söka 
efter tecken, efter vattenfyllda dagbrott eller förfallna gruvschakt. I samband med 
fotoexkursionen blev det uppenbart att gruvnäringen men även den keramiska 
industrin i flera fall inte förklaras alls i bebyggelsen. Berättelsen om gruvbältet 
lever men finns kopplad till några utvalda besöksmål. I det vardagliga landskapet 
har den däremot hamnat i skymundan. Med på exkursionen var också Sandra 
Lennartsson, landskapsingenjör och student på mastersprogrammet vid Institu-
tionen för kulturvård, vid Göteborgs Universitet.  

Kameran fångade bland annat fascinerande produktionsanläggningar, slagghögar, 
schaktöverbyggnader, banvallar till industrispår, produktionsrelaterade alléer, tegelbebyggelse, 
gatunamn med koppling till gruvor och keramisk produktion. På enstaka platser vill man 
tydligt berätta om den tidigare gruvnäringen. Vid infarterna till Nyvång möts be-
sökaren av skylten Välkommen till Nyvång – kulturmiljö med riksintresse. På skylten 
finns ansiktet av en gruvarbetare med den karaktäristiska lampan på hjälmen. Mer 
eller mindre tydliga strukturer syntes också i landskapet, vilket väckte ytterligare 
tankar på hur dessa kan förklaras för att bättre förstå gruvbältet i sin helhet. 

Fotoexkursionen hade också ett annat syfte, att söka efter tecken i bebyg-
gelsen som skapar tillhörighetskänsla och väcker stolthet. Att kunna se sin egen 
bygd utifrån och samtidigt vara fast rotad där i vardagen är svårt. Det är lätt att bli 
hemmablind. Vi är aldrig helt objektiva men att för en stund vända på perspekti-
vet och försöka se det med ögon utifrån kan hjälpa. Vi reser långt bort och besö-
ker byar där människorna är stolta över sin by eller sitt bostadsområde. Vi tar 
med oss upplevelser därifrån och återberättar dem som något fantastiskt. Där i 
den lilla byn var det på riktigt, där kändes det äkta. Kanske kan kameran vara ett 
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verktyg som hjälper oss att se på gruvbältet med turistens ögon. Kanske kan vi 
även se vår egen roll där, hur det vi gör eller har erfarenhet av positivt kan bidra 
till att skapa en känsla för Det skånska gruvbältet.  

Redan i början av exkursionsdagen gjordes ett par spontana intervjuer med 
två män i trakten av Risekatslösa. Båda är mycket medvetna om och stolta över 
platsens historia. De vill berätta om sin del i gruvbältet. Det är just så Regionmu-
seet hoppas att Det skånska gruvbältet ska utvecklas, till ett projekt som väcker viljan 
att delta. Utan medverkan från människor som bor inom gruvbältet blir projektet inte trovär-
digt, det får inte heller någon långsiktig bärighet.   

Nätverk och aktuella ärenden 
Det skånska gruvbältet har fått en allt fastare form under sommaren och hösten 
2010. Idén om att samla befintliga besöksmål och historik kring de gemensamma 
nämnarna gruvnäring och keramisk industri mottas positivt i de olika kommu-
nerna, både inom kommunernas organisationer och i näringslivet. De ideella har 
också en viktig roll i sammanhanget. Tiden är mogen för att lyfta fram den un-
derjordiska infrastrukturen som de vattenfyllda gruvgångarna representerar lik-
som att vidga bilden av det keramiska, det vill säga att visa råvaran såväl i den 
industriella produktionen såväl som i arbetet i de mindre keramikverkstäderna.  

Bjuvs kommun 

Bjuvs kommun och Regionmuseet har samverkat kring gruvnäring och keramiska 
industri sedan hösten 2008, när arbetet med en antikvarisk förstudie av Skrom-
berga inleddes. Sedan dess har samarbetet breddats till att även handla om bebyg-
gelsen på andra orter i kommunen. Även samverkan kring bygglovsärenden med kopp-
ling till gruvnäringen och den keramiska industrin har intensifierats.  

Våren 2010 beslutades Bjuvs kommun att stödja projektet Skromberga 
skyltprogram med medel.  

Under sommaren 2010 firade gruvmuseet i Bjuv 25 år och kommunen tillsam-
mans med ideella gjorde en storsatsning för att locka dit och ta emot besökare. 
Bjuvs kommun har en medveten strategi att fortsätta sitt arbete med att vårda 
historien kring gruvnäring och keramisk industri. 

Helsingborgs stad 

Helsingborgs stad har hittills inte deltagit aktivt i samarbetet kring gruvnäring och 
keramisk industri. Däremot har kommunen visat intresse för projektidén. Det 
finns flera goda exempel på kommunens engagemang. Helsingborgs museum 
uppmärksammade tidigt Skrombergas kulturhistoriska värde. 2009 visade Dun-
kers Kulturhus utställningen Hands on! Format i Lera. Regionmuseets har under 
hösten 2010 diskuterat med Helsingborgs museum om möjligheterna att samar-
beta inom Det skånska gruvbältet.   
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Både Höganäs och Ängelholm är kommuner som marknadsför flera olika turism- och kulturområden. Situationen ser 
annorlunda ut i Bjuvs och Åstorps kommuner, där man inte har det havsnära läget. Illustrationer: Ingela Blomén. 

 
Regionmuseet har bland annat varit i kontakt med Wallåkra Stenkärlsfabrik, då 
verksamheten där omfattar flera centrala delar av gruvbältet. I Vallåkra finns ler-
täkter, keramiska produktion och försäljning. I anslutning till verkstaden finns 
sedan flera år en restaurang, som visserligen nu står utan krögare men som för-
hoppningsvis snart kan öppna igen. Tidigare fanns en röd tråd mellan Wallåkra 
Stenkärlsfabrik och Skrombergaverken (CC Höganäs). Stenkärlsfabriken bearbe-
tade sin lera i maskiner på Skrombergaverken.  

Höganäs kommun 

Projektet gruvbältet har diskuterats med Höganäs kommun sedan Regionmuseet 
gjorde den antikvariska förstudien i Skromberga. Den röda tråden mellan Skrom-
berga och Höganäs är tydlig, inte minst då CC Höganäs är det företag som nume-
ra äger Skrombergaverken och driver verksamhet där. Klinkerplattorna som till-
verkades i Skromberga märktes med Höganäs, vilket genom åren har förlett 
många att tro att tillverkningen skedde i Höganäs. Möjligheterna att samarbeta 
med Höganäs museum är många. Museet kommer att uppdatera sin utställning av 
livet i gruvan, vilket också kommer Det skånska gruvbältet till gagn. Dessutom 
kommer Keramiskt Center att etableras i Höganäs, vilket bidrar med ytterligare 
ett viktigt besöksmål inom gruvbältet.    

Åstorps kommun 

Hur samarbetet med Åstorp kan se ut har ännu inte diskuterats i detalj. Visionen 
om Det skånska gruvbältet och möjligheterna att samarbeta har däremot berörts 
vid Regionmuseets kommunbesök i Åstorp i början av 2009. Förutom befintliga 
besöksmål har Åstorps kommun lyft fram sina omkring 50 mil gruvgångar i planar-
betet. Att behöva ta hänsyn till något som finns med inte syns, är en gemensam 
nämnare för flertalet kommuner inom Det skånska gruvbältet. Här har historien 
en viktig uppgift att fylla.   
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 Ängelholms kommun 

Ängelholms kommun var inte självskriven från början, eftersom fokus på gruv-
näringen är så stort. Ingen regel utan undantag. Ängelholms kommun har en 
självklar plats i det nätverk som kallas Keramikbygden. Att råvaran ibland har 
hämtats utanför kommungränsen ska inte behöva stänga dörren. Syftet med pro-
jektet Det skånska gruvbältet är att sätta in besöksmål, kartmaterial, produkter, yr-
ken, infrastruktur och människoöden i ett sammanhang. I det sammanhanget har 
Ängelholms kommun mycket att bidra med. De många keramikerna som är verk-
samma i Ängelholms kommun kan inte minst uppvisa goda möjligheter till besök 
i levande kulturmiljöer, det vill säga tillfällen för intresserade att möta råvaran och 
arbetet i verkstäderna.  
 

Det skånska gruvbältet I - förstudiens resultat 
Det skånska gruvbältet ska visa det stora i det dolda och vardagliga. För människor 
som kommer på besök till nordvästra Skåne och inte specifikt när ett intresse för 
gruvor, är det lätt att passera spåren efter gruvnäringen utan att ens märka det. 
Visserligen syns slagghögarna vid Nyvång respektive Risekatslösa vida omkring 
men i konkurrens av andra synintryck är det inte säkert att åskådaren bryr sig om 
att söka efter deras ursprung. För att ändra på detta måste Det skånska gruvbältet 
angå. Det finns redan många besöksmål där eldsjälar gör storverk och där besö-
kare får möta något som de säkert aldrig har ställts inför tidigare. Därför handlar 
Det skånska gruvbältet och i det här fallet förstudien av det riktiga projektet, om att ta ett 
kopplat grepp om gruvnäring och keramisk industri. Gruvbältet ska ge materialet en ge-
mensam paketering, som gör det lättare att hitta till de olika besöksmålen men 
som framförallt lägger det pussel som det idag är svårt att hitta alla bitarna till. 
Gruvbältet ska också kunna nyttjas som plattform för att gemensamt kunna 
marknadsföra det som ingår. 
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Fria associationer kring begreppet Det skånska gruvbältet. Illustration: Ingela Blomén.
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Förstudien, Det skånska gruvbältet I, har använt lobbyism samt tittat på flera goda exempel på andra samverkanspro-
jekt, där kultur, ideellt engagemang, turism och näringsliv arbetar tillsammans. En viktig del i det arbetet har varit att 
skapa en känsla kring projektnamnet, att få människor på olika håll att referera till och fundera över Det 
skånska gruvbältet. Ännu är namnet inte känt i de större sammanhangen men en gryende nyfikenhet på projektet blir 

alltmer tydlig. På samma gång som gruvbältet som begrepp ska väcka människors nyfikenhet, ska det inom projektet finnas 
ett igenkännande, en tillhörighetskänsla – detta är gruvbältet. 

 

Sociala medier banar väg för gruvbältet 

Sociala medier är en viktig del i arbetet med att förankra projektet som idé. Det 
skånska gruvbältet liksom Skromberga finns på Facebook sedan 2010-11-09 un-
der namnet Skromberga/Det skånska gruvbältet. Där presenteras inledningsvis ett 
bildmaterial samt korta beskrivningar av projekten.    

En lyckad sjösättning av och resa med det stora projektet, Det skånska gruv-
bältet II, förutsätter insatser från många olika håll och på flera olika plan. Delak-
tighet och informationsspridning inom projektet är avgörande. Ambitionen är att 
steg för steg lyfta fram vad som har gjorts inom projekten, såsom publikationer, 
guidningar, föredrag och studiecirklar. Skromberga skyltprogram befinner sig i en 
mer fysisk fas, där arbetet till stor del handlar om textproduktion, bilder och il-
lustrationer liksom en grafisk form och fysisk gestaltning av skyltprogrammet. Se 
Regionmuseets rapport Skromberga skyltprogram – att sätta in ett byggnadsminne i sitt 
sammanhang, 2010:67. 

Att i tidigt skede visa på möjligheter, gör det enklare att under hand sätta 
igång processer som kan förankra sådana tankar på nya platser. I denna process 
finns Skromberga med som referensobjekt.   

 

Gruvbältets nätverk 

Trots sociala mediers snabbhet och tillgänglighet är det personliga mötet fortfa-
rande oöverträffat. En stor del av förstudien har därför ägnats åt att bygga vidare 
på det nätverk som inleddes i Skromberga hösten 2008. I nätverket ingår de aktu-
ella kommunerna (både i form av tjänstemän och politiker), ideella föreningar, 
boende och lokalt näringsliv. Att träffas på plats och visa på möjligheterna och 
samtidigt öppna upp ett samtal, har stor betydelse. Viljan att gå med i ett stort 
projekt är avhängig huruvida det finns förtroende för projekt och projektledning.   

I nätverksbyggandet ingår även spontana möten med människor. Projektet 
har vid flera tillfällen fått värdefull information på detta sätt. De spontana mötena 
har också visat på stolthet över den egna bygden. Samtal som har börjat trevande, 
har slutat med att människor öppnar upp och vill berätta om sina platser inom 
gruvbältet, erfarenheter de har och nyckelpersoner som bör knytas till arbetet.  
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Nätverksmöte för Det skånska gruvbältet II 

Torsdagen den 17 februari 2011 arrangerar Regionmuseet ett nätverks- och in-
formationsmöte för Det skånska gruvbältet II. Till mötet inbjuds förutom Länssty-
relsen nyckelpersoner från Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs, Åstorps och Ängel-
holms kommuner liksom ideella föreningar som på olika sätt arbetar med gruv-
bältet. En ytterligare mycket viktig grupp i sammanhanget är det lokala näringsli-
vet. I samband med mötet kommer projektet Skromberga skyltprogram att status-
rapporteras och användas som exempel på hur samarbeten för att utveckla och 
lyfta ett besöksmål kan se ut. Mötet förläggs till Skromberga/Ekeby och hålls på 
Restaurang Sitt in, Ekeby Möbler. Regionmuseet och det ideella Skromberga 
Akademi har redan sedan tidigare ett etablerat samarbete Ekeby Möbler. Mat i 
anslutning till besöksmål betyder mycket. Under våren 2011 hoppas Regionmuse-
et också att kunna presentera Det skånska gruvbältet för Skåne Nordvästs presi-
dium.  

Det skånska gruvbältet II – vision för det fortsatta arbetet 
Det skånska gruvbältet II ska bli ett tydligt varumärke för ett område med stark och spännan-
de kulturturism. Vi kommer sannolikt inte kunna erbjuda vandringar ner i gruv-
gångarna men tack vare modern teknik kommer vi att kunna visualisera delar av 
livet under jord. Gruvgångsritningarna är minutiösa och fotomaterialet rikt. Vi-
sionen för projektet är att Det skånska gruvbältet II ska få en tydlig kropp och bli 
något som slår an i magtrakten. Gruvbältet ska väcka stolthet hos dem som bor i 
området och nyfikenhet hos människor som kommer utifrån. Gruvbältet ska 
bygga på och vidareutveckla det som redan finns men samtidigt välkomna nytill-
skott inom området.  

Till skillnad mot exempelvis Österlen och det varumärke som har byggts 
upp kring landskapet, det småskaliga, de många konstnärerna och så vidare, är 
förhoppningen att Det skånska gruvbältet II ska lyfta fram spänningen, det lite 
farliga i kombination med formgivning och kvalitet. Det skånska gruvbältet ska 
visa på tydliga kopplingar till naturen och till naturtillgångarna, på sambandet 
mellan yrkeskunskap och kvalitetsprodukter. 

Brun väg genom gruvbältet 

Regionmuseet har tagit en inledande kontakt med Trafikverket Region Syd, för att 
diskutera möjligheterna att lägga en så kallad brun väg genom Det skånska gruvbäl-
tet. Bortsett från att en brun skyltning utgör en hjälp att hitta besöksmål, skulle 
den också underlätta vid marknadsföring av turism och kultur inom Det skånska 
gruvbältet.  
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