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Sista bladet!
Nu skriver jag det sista Ekobladet. Det
slutar med mig, det läggs på hyllan och
vem vet om det kommer att återuppstå. Men framtiden utvisar allt som det
heter!
Men hur ska Ekobladet nu ersättas?
Jo, med en ny, mer levande och aktiv hemsida som ska kunna ge er mer
aktuella nyheter när det händer. Vi har
en Facebooksida kopplad till hemsidan
och bloggen blir mer synlig.
Vi försöker följa utvecklingen av sociala medier, det är ett måste. Vi hänger
på efter bästa förmåga.
Samtidigt med detta ber jag att få
tacka för mig och mina tio år på posten
som Ekomuseets chef. Hög tid för en
ny kraft att ta vid och jag har sagt det
förut - det är med stor glädje som jag
lämnar över till Anna Falkengren.
Själv drar jag mig tillbaka till skogarna i norr men för hur länge, svårt att
säga. Planer kan man ha, men som ni
vet, kan livet med alla sina möjligheter
plötsligt ta en annan väg. Bäst är alltså
att gå mot framtiden med öppet sinne
och det gäller även Ekomuseum Bergslagen.
Var står vi, vart går vi, vad gör vi??
Både liv och arbetsliv består av en
mängd frågor som ska besvaras och
av en mängd problem som ska lösas.
Tja, svårare än så är det just inte! Med
dialog kommer man långt.
Hejhej och allt gott...
Christina Lindeqvist

Nu ligger nya hemsidan ute!
Nu gäller det att hålla igång flödet.
Det är nu den nya tiden börjar.
För visst känns det så med en
hemsida som blir mer levande än
den gamla och som dessutom
ska ersätta Ekobladet!

www.ekomuseum.se

Ingvar Henriksson på Ekomuseums kansli

Vår ordförande Ingvar
Ingvar Henriksson, ordförande i Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen sen
2004, är en avspänd, lugn herre som
inte hetsar upp sig i onödan. Då 2004,
när läget var lite kaotiskt, fick han rycka
in och styra upp det hela och sen valdes han till ordförande för hela perioden och det blev en period till. Ingvar
sitter på sin post till stämman 2015.
Som ordförande är han trivsam men
fast i konturerna, han styr. Det är lätt
att komma överens med Ingvar och
samarbetet flyter på med god fart. Han
är aldrig rädd för att pröva nya saker,
testa idéer och ta risker. Man kan ju
misslyckas! Men även det går an. Man
måste ju pröva...
Ingvar är en person som ser möjligheter överallt, på det är han ovanligt
bra och det är även bra för Ekomuseum Bergslagen.
Ingvar Henriksson invigningstalar på Maskinhuset i Grängesberg 14 juli 2012
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Rikkenstorp
23 maj
Finngården Rikkenstorp är ett litet
paradis i skogen, en egen värld på en
åsrygg några mil från Grängesberg.
Två möten slogs samman denna
dag. Ekorådsmötet och Tjänstemannagruppens möte. Det var också en
mer öppen dag och fler än de vanligen
kallade var välkomna. Bra om man kan
träffas över gruppgränserna ibland.
Rikkenstorp kom med i Ekomuseum
2009 och många av oss hade aldrig
varit där. Så kan det bli när man har
många platser i ett nätverk och tid som
inte riktigt vill räcka till.
Vi samlades på tunet och drack
fm.kaffe i laggårn, entrén på bild t vä.
Efter ett kort möte gick vi runt gården
i sällskap med dess ägare Nils Holmdahl. De nya gärdsgårdarna beundrades, pörtet inspekterades samt det lilla
Finnskogsmuseet och lite till.
Tips: Finnmarknad på Rikkenstorp
tisd 30 juli 10-17. Tema mat. Gäster:
Göran Greider och Matupprorets Camilla Sparring. Det är en dag i Dan Anderssonveckans rika program.

Flogbergets
gruva

Flogbergets besöksgruva utanför
Smedjebacken har utvecklats på ett
bra sätt under årens lopp.
Det beror nog på två ting. Dels har
Smedjebackens kommun bidragit med
insatser som skrotning av gruvan, vilket kan ses på bilden ovan, så ser ett
nyskrotat gruvhål ut. Leden runt gruvhålen har röjts, slänten ner mot sjön
har röjts vilket gjorde sikten fri, trappor
har renoverats. Dels finns här en ideell
förening Flogbergssällskapet, som ar-

betar med underhåll runt gruvan och
genomför ibland både teaterspel och
aktiviteter. Flogberget är även intressant för botaniskt intresserade, då flera
rara växter kan hittas i sluttningen nedanför gruvan.
Café Gruvstugan håller öppet fyra
timmar varje dag, 12-16, under sommaren i samband med visningar. Det är
är Flogbergets besökscentrum och har
tfn 0240-284 44. För mer info läs på
sista sidan under Sommartips.

Karmansbo
smedja

byggnadsminne
Karmansbo smedja har i år blivit utnämnt till Byggnadsminne!
I smedjan demonstreras den fina
konsten att valsa ut stångjärn i ett välbevarat valsverk enligt lanchashiremetoden. Här finns dessutom ett av de
finaste vattenhjulen i Ekomuseum som
driver den gigantiska mumblingshammare, som slog ut det glödande ämnet
till passande storlek för valsverket.
När smedjan lades ner 1958 började
den snart att förfalla. Den berömda
vårfloden 1977 höll på att förstöra
byggnaden och en eldsvåda 1983
gick hårt åt träkonstruktionerna men
nu drogs räddningsarbetet igång. Med
stöd av staten, kommunen, Volvo AB
och en ideell förening drogs ett starkt
uppbyggnadsarbete igång till vad vi ser
i dag. Smedjan räddades och blev ett
byggnadsminne 2013! Den ideella föreningen i Karmansbo, som hårt arbetat
för saken, bör applåderas.
Tips: Järnets dag lörd 6 juli kl 10-13.
Korngrynskaka med fläsk i Kolhuset
och Smedbostaden är öppen.

Ebba Brahes
lusthus

Lusthuset är den mest romantiska
platsen i Ekomuseum. Helt stilla ser
det lilla rosa lusthuset ut att flyta likt en
bakelse på vattenspegeln, men naturligtvis inte bokstavligt – det är byggt på
stadiga stenar och håller sig i strandkanterna med gångbroar. Man kan gå
tvärs igenom det och följa stigarna på
andra sidan i fin mossbelupen skog.
Ebba Brahe (1596-1674) ärvde Bockhammars bruk 1633 av sin far riksdrotsen Magnus Brahe. Hennes romans

med med kronprinsen, den blivande
kungen Gustav II Adolf, är berömd.
Den romansen är för evigt förknippad
med lusthuset. Hon gifte sig sen med
Jacob de la Gardie och födde 14 barn,
ägde många järnbruk och bedrev en
framgångsrik handel med järn.
Bockhammars kafé är en oas med
en blomstrande trädgård, som drivs av
Carl-Erik Fredman, här t vä och hans
hustru. Och blåbärskakan är en fröjd.
Mer info: www.bockhammar.se

Trångfors smedja:

Karmansbo smedja:

Sommartips
2013

www.karmansbo.se
www.skinnskatteberg.se
6 jun Marknad vid smedjan 11-16
6 juli Järnets dag 10-13, smedjan
igång, korngrynskaka i kolhuset.

Röda Jordens dag:
www.skinnskatteberg.se
4 aug Röda Jordens dag 9-14
Prova på: gör järn av rödjord!

Nya Lapphyttan:
www.jarnetpalapphyttan.se
www.norberg.se
Aug färskningshelg och malmrostn.
1 sep Årets järnförsök startar, masugnen körs i ca 2 veckor
www.bergslagensmedeltidsmuseum.se

Oljeön:
www.oljeon.se
www.fagersta.se/turism
Lör 20 o 27 juli 13.30 Dramavisning.

Världsarvet Engelsbergs bruk:

Västanfors hembygdsgård

Ludvika Gammelgård:
www.visitsodradalarna.se
Ludvika Gruvmuseum
Bergslagens mineralmuseum
27 juli kl 13 Ulrika Knutson inviger
Dan Anderssonveckan
Alla lörd 9-15, stor loppmarknad

Ludvika
www.visitsodradalarna.se
8-14 juli Knivveckan
7-13 juli Säfsenveckan
26 jul-4 aug Dan Anderssonveckan
www.dananderssonveckan.se

Gravendal:
www.gravendalsbyalag.se
www.visitsodradalarna.se
29 juni Hammardagen, 11-17
10 juli Gravendalsdagen, 11-17

www.fagersta.se/turism
Sön 21 o 28 juli 13.30 Dramavisning

Strömsdal:

Flogbergets besöksgruva:

www.visitsodradalarna.se
12 juli Strömsdalsdagen, 11-17

www.smedjebacken.se
www.visitsodradalarna.se
22 jun-11 aug. Dagl visning kl 13.
Barnvisning måndagar kl 13
11 o 25 jun samt 8 aug Flogbergsspelet kl 19
18 jun o 1 aug kl 19 Möt Gruvfrun
dagl 12-16 Café Gruvstugan öppen

Flatenbergs hytta:
www.smedjebacken.se
www.visitsodradalarna.se
21 jun Smidets dag.
Kolmilan tänds samma dag och kolning sker två veckor med aktiviteter.

Meken i Smedjebacken:
www.smedjebacken.se
www.visitsodradalarna.se
25 maj-25 aug tis-fre 11-18, lör-sön
11-16, ”Naturen flyttar in”
24-25 aug Byggnadsvårdshelg

Hammarbacken i Ludvika:
www.visitsodradalarna.se
15 jun-11 aug Smebostaden öppen
med café tis-sön 11-18, lör 11-16
Ons kl 13 Barnaktiviteter
Tor kl 12-13 Lunchmusik
15 jun Hammarbackens dag 12-17

Nya Lapphyttan

Luossastugan/Skattlösberg:
www.luossa.se
www.visitsodradalarna.se
5 jul kl 11 Skattlösbergsdagen med
blomstervandring och visn av Finngammelgården, kl 19 Visafton.
28 jul Helgdagskväll i timmerkojan
4 aug kl 13 Luossafesten, avslutn på
Dan Anderssonveckan, prisutdelning

Ludvika Gruvmuseum

Maskinhuset Grängesberg:
www.ludvika.se
www.visitsodradalarna.se
Skulpturala uttryck och måleri
Utställn öppen 29 jun-25 aug
tis-fre 11-17, lör-sön 11-15
29 jun Vernissage kl 13

Luossastugan

Finnskogarna:
finnskogarna.com
Finnmarken erbjuder en mängd upplevelser i paketform eller för egna
personliga besök.

Finngården Skifsen:
www.skifsen.se
finnskogarna.com
8 jul 11-16 Skifsendagen
kl 14 Bastubad, riktig finnbastu

Nils Nils gata 7, 771 53 Ludvika
Tfn 0240-66 30 82, Fax 0240-748 60
info@ekomuseum.se
www.ekomuseum.se
Text & bild:
Christina Lindeqvist
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www.svedviberg.se
www.hallstahammar.se
12 juni kl 19 Afton vid milan med
Per Sörman. Plats: Kolhuset
18 aug Trångforsdagen 12-16

