
Kära publik, välkommen till Lesjöfors 



I början av 1980-talet satsar de anställda på Lesjöfors AB 5000 kronor vardera i ett 
sista försök att, med hjälp av staten, rädda sin järnindustri. De lyckas inte hejda 

utvecklingen och företaget försätts i konkurs 1985.  

 

Idag har brukssamhället Lesjöfors, som ligger i östra Värmland, tappat stora delar 

av sin befolkning. Lokaler gapar tomma. Den förbipasserande kan konstatera att 
husen längs huvudgatan, riksväg 26, är märkta av ödslighet och förfall.  



Bandyplan 



Växthus #9 



Gamla sågverket 



Oktober 2008 

 

Känsla av frihet när jag åker upp mot Lesjöfors. Känns bra att ha kommit igång! 

Redan vid infarten till Filipstad, tre mil söder om Lesjöfors, märks skillnaden i 

tempo jämfört med staden. 



Genomfart Lesjöfors 



Dansgolv 



Folkets Hus foajé 



När jag först kommer till Lesjöfors hösten 2008 – det första besöket av många de 
kommande 18 månaderna – får jag en känsla av att det är ett samhälle som 

befinner sig i slutskedet av sin historia. Precis som många andra små orter avfolkas 

Lesjöfors i takt med att storstadsregioner expanderar. Kvar finns nästan inga av de 

butiker och den samhällsservice som förut bidrog till ett livaktigt samhälle.  



Växthus #6 



Rosa moln 



November 2008 

   

Lesjöfors bruksmuseum erbjuder förförisk flykt undan nuet. Jag försvinner in i 

ortens museala förflutna där bandybaroner trängs med stålfjädrar, Hylands hörna, 
finporslin, gamla tågkupéer och en gigantisk imponerande möteslokal där  

s-kvinnorna senare på kvällen ska hålla stormöte.  

 

Den hårt trafikerade riksväg 26 skär rakt igenom samhället – som en navelsträng 

eller ett ärr. Bilarna leds rakt igenom samhället. Semesterfirande fjällturister 
kryssar norrut med fullastade bilar, Thulebox på taket och hopp om snö och vackert 

väder.  

 

 



Dalgången vinter 



Biosalong 



Statsminister 



Riksväg 26 



1928 använder sig Per Albin Hansson, socialdemokratisk partiledare och snart 
statsminister, för första gången av termen folkhemmet med visionen om ett 

jämlikhetens Sverige där de starka hjälper de svaga.  

 

Solidaritet är ledordet och staten åtar sig att klara av samhällsproblemen. 

Centralmakten ökar i takt med att det sociala skyddsnätet utvidgas. Social, politisk 
och ekonomisk stabilitet följer och när Per Albin Hansson avlider 1946 hyllas han 

som landsfader.  

 

Tage Erlander från Värmland efterträder Hansson. Under hans ledning byggs det 

som kallades ”det starka samhället” vars grundpelare är en stark stat och kommun 
som förser medborgarna med det de behöver i form av vård, skola, omsorg och god 

bostadsstandard.  

 



Daniel (intervju Stålvallaskolan) 



December 2008 

   

Jag är inte forskare, jag är inte etnograf. Vem är jag? Känns som att jag går 

baklänges med projektet för tillfället, ifrågasätter vad det är jag gör. Har inte varit i 

Lesjöfors på länge. Jag tycker det är svårt att förhålla mig till den roll jag ikläder mig 
när jag kommer in i samhället utifrån, med kameran, för att försöka kartlägga 

platsen.  

 

 



Köksbord (fältboende) #1 



April 2009 

   

Jag har under de åtta månader som passerat kunnat konstatera att de inte på 

något sätt hänger upp sin tillvaro på mig. De, tycker inte att de behöver mig (de 

flesta vet inte ens att jag existerar), det är jag som behöver dem. 

 

 



Skolavslutning vid sjön Rämmen 



I Nationalencyklopedin beskrivs brukssamhället som ett patriarkalt samhälle med 
säregen karaktär. Karaktäristiskt för bruksorten är att den byggdes upp kring en 

enda arbetsplats med en enda chef: bruksdisponenten.  

 

Disponenten strävade efter ekonomiska vinster men förväntades också ta hand om 

sina arbetare, försäkra deras trygghet och sörja om vardagsliv och sociala 
aktiviteter.  

 

 



Fjäderproduktion 



Industrin 



Januari 2010 

   

Jag bestämmer mig för att jag måste flytta till Lesjöfors och sätter upp ett anslag på 

ICA och Konsum om att jag söker någonstans att bo. Två dagar senare får jag ett 

samtal från en man som säger att hans mamma har en lägenhet som han tror kan 
passa mig. Den ligger längs riksväg 26, kostar 1600 kr fullt möblerad och består av 

ett rum med kök och sovalkov, duschutrymme och bastu i källaren.  

 

Den 4 januari flyttar jag in i lägenheten på Bergslagsgatan som jag hyr i sex veckor.  
 

 

 



På biblioteket 



Januari 2010 

  

Jag träffar Johnny, kyrkans vaktmästare som nyss köpt ett hus i Lesjöfors för 170 000 kr. 

Han berättar att han inte hade planerat “att bli dödgrävare”. Han hade tänkt plugga 

vidare efter gymnasiet men så fick han sommarjobb på kyrkan och tio år senare är han 

fortfarande kvar.  

 

– Vad är det som är bra med Lesjöfors? undrar jag.  

– Det är lugnt och skönt”, svarar Johnny.  

 

Det verkar vara en av de vanligaste anledningarna till att folk trivs i Lesjöfors.  

 

– Jag är ingen storstadsmänniska, jag får panik när jag kommer till Stockholm, fortsätter 

Johnny.  

 

På samma sätt som en Stockholmare jag visade bilderna från Lesjöfors för tyckte att det 

var bland det mest deprimerande han någonsin sett, får alltså Johnny ångest av tanken 

på storstaden. Jag börjar förstå att det är som olika världar. 

  

 



Dalgången höst 



Körrepetition 



Elenor och Milla 



Efter uppträdande 



Alternativ väg till Lesjöfors 



Först känner jag mig isolerad och stressad av stillheten, men snart är det 
långsamma tilltalande. När jag efter den korta perioden som Lesjöforsbo lämnar 

lägenheten för att återvända till staden känner jag mig övertygad om att det är så 

här man ska bo. Det är det här som är livet, på riktigt. Längdskidor, Folkets Hus och 

blommiga gardiner.  



Caroline 



Välkommen förbipasserande av Kerstin Hamilton 



Detta bildspel är del av verket Välkommen, förbipasserande av Kerstin Hamilton 


