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EKOBLADET

Hélène Holmdahl Littmarck på Rikkenstorp slår med klubban för Anna-
Stina Knas, Dan Anderssons farmor....

...och passar på att öppna sin egen producerade utställning om denna starka fi nnmarks-
kvinna. Anna-Stina Knas överlevde i Bränntjärnstorpet, tre km från Rikkenstorp, som 
änka med sina fem barn. Hennes hårda liv skildras nu i en vandringsutställning, som  
färdigställts med stöd från Riksantikvarieämbetet och Ekomuseum. 
   Finngården Rikkenstorp fi rar nämligen 400 år som boställe just i år och familjen 
Holmdahl vill fi ra genom att lyfta fram fi nnmarkskulturen under en heldag.  De bju-
der in till intressanta programpunkter med gästande berättare som Ebbe Schön. 

Satsning på 
Bergslagen

Ett slag för 
Grangärde 
fi nnmark!
      •
Rikkenstorp
4 augusti
kl 11-17

Det är något stort på gång. En stor idé!
   Det fi nns en stark vilja bland många 
i Bergslagen att kanske en gång för alla 
bilda enad front inför omvärlden vad 
gäller marknadsföring, kultursatsningar, 
turism, entreprenörskap, utbildning mm. 
   Initiativet kommer från Länstyrelserna 
i Dalarna, Västmanland, Värmland och 
Örebro samt Riksantikvarieämbetet och 
Tekniska Högskolan. Gävleborgs län har 
tillkommit. 
    Ett 25-tal kommuner i det område 
som benämns Bergslagen kommer att 
bli involverade på olika sätt. Ca tolv 
Bergslagshistoriska centra planeras och 
bara i Ekomuseum fi nns fyra av dem: 
Grängesberg med sin 1900-tals indu-
strihistoria, Smedjebacken  med sin Ahl-
bäcksstiftelse kan bli ett  kulturcentrum, 
Världsarvet Engelsberg i Fagersta kom-
mun samt Norbergs bergslag med cen-
trum i Nya Lapphyttan.
   Arbetsmöten startar nu och pågår året 
ut. Ekomuseum ska fi nna sin roll som 
nätverk i det nya och kanske utveckla 
en ny sida.....naturvetenskap.....pussel-
bitarna faller på plats. Naturresurserna 
har varit förutsättningen för industriali-
seringen av Bergslagen och därmed för 
Ekomuseum. Mer alltså av biologi, me-
tallurgi, geologi och ekologi...

Christina Lindeqvist
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Bränntjärnstorpet



Sällsamma 
Rikkenstorp

Tidsresenärer  

Den 7 maj var ängarna ner mot gården fulla av 
blommade vitsippor. 
   Runt gården finns utmärkta stigar och leder 
för vandrare och i skogen intill även exempel 
på den finnmagi som förr var vanlig i finnmar-
ken. Men man måste ha ögonen med sig.
   Hélène Holmdahl Littmarck visar vägen.
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Finngården Rikkenstorp ligger i en södersluttning ner mot Lammtjärn 
och i södra delen av Grangärde finnmark. Hit kom Holmdahls  som unga 
och den gamla finngården blev deras livsuppgift.

I norra änden av sjön Norra Hörken en 
mil väster om Grängesberg ligger det 
finnmarksområde som är så väl omdiktat 
av Dan Andersson. Här går finnstigarna i 
skogen, här finns kolbottnarna och gamla 
finnboställen. Rikkenstorp ligger en km 
upp i skogen vid kanten av Lammtjärn. 
   När göteborgaren Nils Holmdahl som 
ung kom förbi, lockad av Dan Anders-
sons liv och diktning, var gården förfal-
len. Ödet ville att han kom för att stanna 
och så blev det även för hustru Hélène. 
Det var ca 25 år sedan och de hade gott 
om energi och en okuvlig vilja. 
   Så satte de båda igång ett outröttligt 
restaureringsarbete som varar än idag. 

ESF-projektet Lotspool Ekomuseum 
for till Eketorps Fornborg på Öland den 
21 maj för att delta i en av Kalmar läns 
museums tidsresor. 
   Under en dag deltog sex fruntimmer 
från Bergslagen i ett medeltida drama. 
En var dansk infiltratör och fiskmångler-
ska. Här nedan tre av kvinnfolken, från 
vänster: Eva Eriksson, Brita-Stina Eng-
ström och Gun Sörbring.

De tog sig an inte bara hus och uthus 
utan även markerna runt omkring, som 
då var helt igenvuxna av snårig skog. 
   Det röjdes och det brändes. Gamla 
åkermarker kom fram i dagen, gamla 
finnstigar återfanns och märktes ut. Hu-
sen restaurerades med känsla. Det tog 
dem åratal av kamp för att återta det 
naturen hade tagit. Och under tiden föd-
des två pojkar, som växte upp som äkta 
finnmarksbor.
   Idag är Rikkenstorp en öppen gård som 
välkomnar besökare. Två stugor och ett 
finnpörte finns till uthyrning. 
Nils och Hélène Holmdahl
0240-66 23 51 F
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Eketorps Fornborg, södra Öland



Naturvetarna 
på vårmöte

Brategården i Bråfors 
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Ekorådresa 
Årets Ekorådsresa går till Stjernsund 
och Husbyringen, Sveriges första eko-
museum.
 TORSDAG den 30 aug.
Vår guide blir Örjan Hamrin och vi 
startar med buss från Hallstahammar ca 
kl 07.00 för att sen köra uppåt Fagersta-
Smedjebacken mot Husbyringen. Frågor 
och anmälningar snarast och senast den 
1 aug via epost till: 

christina@ekomuseum.se  
Därefter kommer ett bekräftande utskick 
också via epost med program och tider. 
Beräknad kostnad ca 100 kr/person.

Välkomna!

Husen står tätt samlade i en klunga, röd-
färgade, gamla och bebodda. Genera-
tionsboende. Farmor i ett hus och sonen 
Erik Brates familj i ett annat. 
   Ett tredje hus är öppet för besökare. 
Där finns på övervåningen den bevarade 
salen som förekommer på en välkänd 
målning ”Namnsdagskalaset” från 1902 
av Fanny Brate. Tavlan finns idag på Na-
tionalmuseum och lär ha inspirerat Carl 
Larsson till att måla hem och familj på 
Sundborn i samma stil. 

På Gammelgården i Ludvika huserar en 
geologisk förening, med hög kompetens. 
och med namn som Erich Spicar. 
   Med geologi som tema för mötet be-
söktes Stollbergs gruva, en av våra mest 
mineralrika platser, i sällskap med Lud-
vikas geologer. Den ideella föreningen 
på Stollberg, Väster Silfbergs Vänner, 
berättade om gruvan och serverade kaffe  
i det trivsamma stenhuset.
   Andra dagen besöktes bergsmansbyn 
Bråfors och Brategården. Dagen avsluta-
des med en rundtur i Norberg, med Ing-
Marie Pettersson Jensen som vägvisare 
och guide.
   I NAMSA diskuteras t ex UNESCO, 
FN’s organ för utbildning, vetenskap 
och kultur, som utser biosfärområden 
och geoparker. Det är två begrepp med 
olika fokus men båda arbetar med sam-
verkan mellan natur och kultur. 
   Med medlemskapet i NAMSA får Eko-
museum en möjlighet att knyta viktiga 
kontakter inom den naturvetenskapliga 
delen av museivärlden. Miljö och eko-
logi är områden som ligger naturligt 
nära Ekomuseums verksamhet. Större 
kunskap om dessa områden betyder för-
nyelse på sikt. 
      

Överst fr vä: Erik Brate, Brategårdens ägare, prao från Norberg, Ing-Marie Pettersson Jensen, 
Mats Eriksson, Marcus Drotz och Göran Nilsson. Mellanraden fr vä: Christina Hallman, Staffan 
Thorman, Linda Wickström, Kaarina Ringstad och Barbro Sundholm. Nederst fr vä:  Per Nysten, 
Christina Lindeqvist, Anna Hadders, Stefan Lundberg, Ann Strömberg och Åsa Holmberg.

Byn Bråfors ligger på gränsen mellan Dalarna och Västmanland mot 
Norberg till. Där finns en urgammal bergsmansgård som nyligen blivit 
kulturreservat och som invigs den 20 juni 2007.  

Ekomuseum gick med i NAMSA 
under 2006, naturhistoriska muse-
ernas samarbetsorganisation.
   NAMSA förlade sitt vårmöte i 
Ekomuseum 23-24 april med geo-
logi på programmet.  

   Familjen Brate har bott på gården i 
sex generationer, men dess historia är 
mycket äldre än så. Byn Bråfors har röt-
ter i 1300-talets järnhantering och är en 
av landets äldsta dokumenterade bergs-
mansbyar. Här fanns kring 1530 en hytta 
och två gårdar, Lilla och Stora Bråfors. 
Den senare heter idag Brategården. Går-
den är öppen sommartid för besök.
www.brategarden.se
Erik och Margareta Brate
Tfn 0223-570 27



EKOMUSEUM BERGSLAGEN
Nils Nils Gata 7 • 771 53 Ludvika
Tfn 0240-66 30 82 • Fax 0240-748 60

E-post: info@ekomuseum.se

www.ekomuseum.se
Ansvarig utgivare & redaktör

Christina Lindeqvist
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Sommartips

Matdagen 2007

Ebba Brahes 
rosa lusthus  
svävar på 
vattnet vid 
Bockhammar

Andrum med känsla och romantik fi nns i Bockhammar i Skinnskatte-
bergs kommun. En omväg värd att göra för själens skull.

Av Bockhammars bruk med tre stång-
järnshammare och fem härdar från 1600-
talet återstår idag rester av en gammal 
park, lusthuset och en rödfärgad man-
gårdsbyggnad i timmer. En smal sling-
rande väg leder dit från väg 250 mellan 
Fagersta och Färna. Från byn Stjärnvik 
är vägen till Ebba Brahes lusthus brun-
skyltad och lätt att hitta. 
   Ebba Brahe (1596-1674) ärvde Bock-
hammar 1633 av sin far riksdrotsen 
Magnus Brahe, som också ägde Utters-
bergs bruk. Hennes ungdomskärlek var  
kung Gustav II Adolf. Deras planerade 
giftermål stoppades av änkedrottning-
en, kungens mor. Istället gifte sig Ebba 
Brahe 1618 vid 22 års ålder med Jacob de 
la Gardie, fältherre, riksråd och greve av 
Läckö. Han lät bland annat bygga slotten 
Makalös i Kungsträdgården i Stockholm 
samt Ulriksdal norr om staden. 
   Ebba Brahe födde 14 barn i äktenska-
pet. En av sönerna var Magnus Gabriel 
de la Gardie, som blev riksdrots och 
rikskansler och en av drottning Kristinas 
gunstlingar. 
     När Ebba Brahe blev änka 1652, vid 
56 års ålder, styrde hon ensam och rättrå-
digt över sina järnbruk och egendomar.
”Blir jag dömd till böter, så betalar jag, 
men sedan gör jag så mycket järn jag 

vill” lär hon ha sagt. Det fanns nämligen 
kvoter för stångjärnsproduktion.
   Lusthuset på Bockhammar är troligen 
det äldsta i landet. Vindfl öjeln som anger 
årtalet 1633 har satts dit senare. Lusthu-
set är daterat till sent 1600-tal eller tidigt 
1700-tal och har ingått i den barock-
trädgård, som anlades med inspiration 
från den dåvarande lustträdgården på 
Strömsholms slott. Infl uenser från den-
na trädgård spreds bland bruksägarna i 
Västmanland. Paviljonger och lusthus 
hörde till en barockträdgård.
   I Ebba Brahes lusthus fi nns vackra ba-
rockmålningar bevarade. Här fi nns ock-
så intressant gammal klotter, som fyllts 
på genom tiderna. Besökare har haft en 
lust att lämna spår efter sig. Idag fi nns en 
gästbok på bordet att skriva i.    
   Det sköna lusthuset ligger på privat 
mark men tillgängligt för allmänheten. 
Trevliga stigar fi nns på dess andra sida, 
passera igenom och fortsätt över bron.
   I den röda ladan intill fi nns sommar-
tid ett trädgårdscafé med försäljning av 
växter och hantverk. Det drivs av nuva-
rande ägaren till Bockhammar. 

Lördag den 8 sept kl 10-15
med

Paolo Roberto
Fem kockskolor deltar 
i en matlagningstävling

i
FOLKETS HUS
Smedjebacken

Matmässa - Föredrag
Provsmakning - Premiering
allt i sann Slow Food anda

Arr: Smedjebackens kn, VBU-Restaurangpro-
grammet samt Ekomuseum Bergslagen.
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KAFÉ BOCKHAMMAR
Tfn 0222-260 66
www.bockhammar.se 
Öppet dagligen 2 jun-19 aug 12-18


