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Inledning
Verksamhetsplanen för 2016 utformades i tio punkter utifrån stiftarnas viljeinriktning från 2014. Viljeinriktningen pekar på att ekomuseet ska utveckla samarbeten
både inom och utanför området, hitta nya sätt att attrahera besökare och verka för
att bli ett tydligt besöksmål. Utifrån det tog årets arbete avstamp och präglades som
vanligt av möten, samtal och framtidsplaner, men också av nya aktiviteter.
I höstas kom det efterlängtade beskedet från Surahammars kommun att de önskade vara
delaktiga igen. Från och med 2017 hälsas de välkomna att återigen delta i styrelse, ekoråd
och ledningsgrupp. Besöksmål i Surahammar ska inkluderas i karta, guidebok, på webbsida
med mera. Ett arbete med trevliga förtecken.
För första gången i ekomuseets historia samordnades en nio-dagars aktivitetsvecka. En
dag-för-dag-kalender på vår webbsida med namnet #järnrutten fylldes på under våren
och hade slutligen cirka 130 programpunkter. Inte dåligt! Sommarsäsongen är ekomuseets
årliga höjdpunkt då det vimlar av visningar, särskilda dagar och unika händelser från
midsommar till mitten av augusti. På grund av det och för att hjälpa besökare att navigera
i alla evenemang föddes idén till ”järnrutten-veckan”. Ekoråden visade stort intresse av en
besöksvänlig produkt. Genomslagskraften under veckan blev god. Fortsättning följer med
finslipning och utveckling kommande år.
I år var det 30 år sedan Ekomuseum Bergslagen startade. Invigningen skedde vid
Lokstallet i Smedjebackens hamn och Karmansbo smedja i Skinnskatteberg. Två län och
sju kommuner började samverka. Ovanligt och framsynt då. Självklart och trendigt idag.
Den 30-åringa verksamheten firades genom en inspirationsdag den 12 mars på Lindgården
i Västanfors. Inbjudan gick ut brett och många intresserade kom. Gratulanterna bjöds på
föredrag om hur Ekomuseum Bergslagen kom till, om Bergslagens spännande ekonomiska
historia och framtid samt om att möta människor och guida besökare från olika kulturer. Det
blev en mycket trevlig dag. Dåtid mötte framtid genom de tre duktiga föredragshållarna,
gästerna bjöds på lunch, minglade och umgicks.
Länge har det funnits önskemål om en geologibok som bakgrund till ekomuseets
industrihistoria. Nu blev det äntligen av. Arbetet tog fart tillsammans med
Västerbergslagens geologiska förening som samlade ihop ett grundmaterial. Sedan tog
författare och illustratör vid för att göra boken pedagogisk och attraktiv för både barn
och vuxna. Boken blev klar lagom till jul med välbesökta boksläpp på Västerbergslagens
geologiska museum och på hembygdsgården i Västanfors.

Bilder från järnrutten-veckan:
Överst: Landshövding Minoo
Akhtarzand inviger nytt
vattenhjul vid Nya Lapphyttan.
Mitten vänster: Kalle Nordebring
bearbetar järn vid Röda jorden.
Mitten höger: Smedsbostaden
vid Karmansbo smedja. Underst:
Glada smeder vid Karmansbo
smedja tillsammans med
landshövdingen, kommunalrådet
Carina Sandor och Cecilia
Lagerfalk-Root från Länsstyrelsen.
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Ett år går fort. Som alltid fyllt av möten mellan alla nätverk. Det är nödvändigt för att
hålla ekomuseet och idéer levande. Det blev ett aktivt år. Allra bäst var att Surahammar
beslutade komma med igen, med siktet inställt på framtiden.
Ludvika februari 2017
Anna Falkengren
Verksamhetschef
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten under året,
sammanfattning
En helt ny aktivitet, ett 30-årsjubileum och ett efterlängtat beslut var händelser som
särskilt utmärkte arbetsåret.
Att stiftarkommunen Surahammar under hösten tog beslut om att återgå till delaktighet
i stiftelsen var glädjande, kontakter med föreningar togs under hösten. Ekomuseet firade
30 års verksamhet genom att under våren bjuda in aktiva, ideella och andra intresserade
till en inspirationsdag med föreläsningar som gav både återblickar och framtidstro kring
ekomuseet.
Järnruttenveckan samlade mängder av aktiviteter och mycket folk under sommaren.
Förhoppningsvis var det första steget till en ny och återkommande aktivitet under åren
framöver.
Hösten präglades av intensivt arbete med geologiboken Krasch, bom bang – en bok om
berg och stenar. Boksläppen på två ställen blev uppmärksammade både i lokalpress och
lokalradio.
Under året har verksamheten också präglats av utvecklingsprojekt. I samverkan med
Bergslagssatsningen Kultur och Turism har det varit möjligt att vidareutveckla idén om ett
besökscentrum. Ritningar har tagits fram och bygglov sökts.
Tillsammans med andra gruvhistoriska besöksmål i Bergslagen har Ekomuseum
Bergslagen varit delaktig i Riksantikvarieämbetets arbete med det så kallade gruvuppdraget,
en strategi för hållbar besöksnäring.

Verksamhetsinriktning
Stiftelsens ändamål är att i samverkan belysa Bergslagens historia och att utveckla ett
nätverk av attraktiva besöksmål i landskapet.

Stiftarnas viljeinriktning från 2014
Stiftarnas viljeinriktning från 2014 var utgångspunkt för de tio punkter som utgjorde
verksamhetsplanen för året.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6

Verksamheten samverkar med näringsliv och turism
Stiftarnas utsedda tjänstemän tar tydlig aktiv roll i verksamheten
Samverkan med kommuner också utanför stiftelsen främjas
Verksamheten samverkar med Strömsholms kanal, Bergslagssatsningen,
Intresseföreningen Bergslagen och Bergslagsakademien
Verksamheten presenterar en strategi för marknadsföring och kommunikation
Samverkansmöte sker en gång om året, vilket stiftarna ansvarar för
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7.
8.
9.
10.

Verksamhetens fokus på barn och unga ökas
Politikernas roll tydliggörs
Ekorådets roll tydliggörs för stiftarna
Antal besök vid besöksmålen ökar, till exempel genom nya kopplingar till olika
konstformer.
Tillägg vid stiftarmöte den 16 juni 2016:
Ett angeläget arbetsområde är integration. Kommunerna får statliga medel för detta. EmB
bör inspirera föreningar att söka dessa medel.

Verksamhetsplanens 10 punkter
och utförda aktiviteter 2016
1. Samordna och marknadsföra vecka 27 som en gemensam
aktivitetsvecka med händelser varje dag som anknyter till järnets
historia.
Aktivitet: För första gången genomfördes en gemensam aktivitetsvecka. Veckan blev 9
dagar lång och innehöll cirka 135 programpunkter presenterade i en dag för dag-kalender
på EmB.s webbplats. 2. Stiftarnas utsedda tjänstemän tar tydligare aktiv roll i verksamheten.

2. Utsedda tjänstemän och verksamhetschef ska träffas enligt rutin
från 2014 i Ledningsgruppen varannan månad.
Aktivitet: Ledningsgruppen träffades fyra gånger under året, på olika platser i ekomuseet.
Gruppen planerade kommande verksamhetsplan samt arbetade fram synpunkter till nya
kriterier för besöksmålen.

3. Söka samverkan med kommuner som är engagerade inom
Bergslagssatsningen.
Aktivitet: I samverkan med flera län i Bergslagen har Emb deltagit i möten för att utveckla
och utöka konceptet Konstrum Bergslagen på temat samtidskonst i industrihistorisk miljö,
enligt tidigare mönster i samverkan med Bergslagssatsningen.
Aktivitet: Ekomuseet har tillsammans med andra gruvhistoriska besöksmål i Bergslagen
deltagit i Riksantikvarieämbetets arbete med att ta fram en strategi för hållbar turism i
Bergslagen, det så kallade Gruvuppdraget. Arbetet redovisas 1 februari 2017 i Stockholm.

4. I samverkan mellan Ekomuseum Bergslagen och Strömsholms
kanalbolag ska ytterligare tre informationsskyltar längs med
Strömsholms kanal placeras ut. Under året tar Ekomuseum
Bergslagen, med stöd av Bergslagssatsningen, fram ett förslag på ett
besökscentrum som ska gynna alla besöksmålen i EmB.
Aktivitet: Text till ytterligare tre skyltar har tagits fram av Emb och lämnats över till
Kanalbolaget. EmB har bekostat grafisk formgivning. Kanalbolaget bekostat skylt och tryck.
Skyltstänger sponsrades av SWL, (Smedjebackens walsverks långa produkter).
Aktivitet: Under året har ritningar till en byggnad för EmB:s besökscentrum tagits fram
av Bornstein och Lyckefors arkitektkontor i Göteborg. Arbetsnamnet på byggnaden
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är Kokillen. För planering och förankring har flera möten hållits under året med bland
annat företrädare för Fagersta Västanfors hembygdsförening, Kultur- och turismchefer
i Fagersta kommun, Kommunalrådet i Fagersta, Länsstyrelsen och Västmanlands läns
museum. Bygglovansökan skickades in under hösten. Alla kostnader har rymts inom
Bergslagssatsningen Kultur och Turism.

5. Arbetet med en kommunikationsplan ska påbörjas.
Aktivitet: Arbetet har inte påbörjats under året.

6. Stiftarna kallas till ett möte under våren.
Aktivitet: Stiftarna kallades och träffades den 16 juni i Surahammar. Information av
pågående arbete gavs.

7. Fortsätta att utveckla projektet ”Unga filmar” i syfte att ge de unga
filmarna en chans att beskriva sin hembygds historia och att utveckla
bildspråket. Starta upp ett skapande skola-projekt i samverkan med
hembygdsföreningen vid Ludvika gammelgård och gruvmuseum och
Ludvika kommun. Projektet syftar till ökad integration och förståelse
och ska lyfta fram likheter som knyter ihop olika kulturer.

Överst: Ledningsgruppens möte
i augusti på Hammarbacken.
Mitten: Styrelsemötet i februari
hölls i kommunhuset i Norberg.
Underst till vänster: Det
unika mausoleet i Färna blev
byggnadsminne under året.
Underst till höger: Planeringen av
Konstrum Bergslagen inleddes
under våren med besök i
Maskinhuset i Grängesberg.
På bilden Lina Nordenström,
Anna Silfverin, Maria Lindgren,
Elisabet Nyhlén, Pernilla Jansson
och Anna Johnsson.

Aktivitet: Projektet Unga filmar kunde inte fortsätta. För att genomdriva ett gemensamt
större projekt behövs en samordnare.
Aktvitet: Skapande skola- projektet Hatt, mössa, sjal genomfördes den 13 september på
Gammelgården i Ludvika i ett samarbete mellan Ludvika hembygdsförening, Marnässkolan
och Ekomuseum Bergslagen. Gunilla Lärfars, Gun-Britt Udd och Annacari Jadling Ohlsson
ledde grupperna, cirka 40 elever från åk 3-4 på Marnässkolan. Eleverna samtalade om
huvudbonader i världen och över tid samt provade på enkel vävning och fick var sin luva
att dekorera med olika textila tekniker. Projektet som finansierades med Skapande skolapengar planeras fortsätta ytterligare två år.

8. Inleda samtal om styrelsens roll i stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
genom att föra upp frågan på stiftelsens styrelsemöten och på
stiftarnas årliga samverkansmöte.
Aktivitet: Med uppgift att belysa styrelsens egenskaper och möjligheter att påverka, eller
inte, genomfördes en så kallad Swot-analys kring styrkor, svagheter, möjligheter och hot
under styrelsemötet i februari.

9. Ytterligare ett lokalt ekoråd startas upp och minst tre ideella
föreningar besökas.
Aktivitet: Nu finns aktiva ekoråd i Ludvika, Smedjebacken, Norberg, Fagersta och
Skinnskatteberg. Under året har även kontakter tagits med Surahammar som utsett
deltagare till ekorådet. Ekomuseum Bergslagen träffar ideella föreningar vid lokala ekoråd.

10. Genomföra en gemensam aktivitetsvecka v 27, för ökat antal besök
och ökad samverkan. (Se punkt 1). Idéer och möjligheter angående
olika konstformer kopplade till besöksmålen ska tas fram.
Aktivitet: Se punkt 1 o 3.
8
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På gång under året
Gruvuppdraget
Ett uppdrag från näringsdepartementet till Riksantikvarieämbetet om att främja attraktiva
natur- och kulturmiljöer i nya och befintliga gruvsamhällen. Ekomuseum Bergslagen har
deltagit i ett av delprojekten kallat Med fokus på järn, koppar, silver – en strategi för
hållbar besöksnäring i Bergslagen. Ekomuseet har tillsammans med andra gruvhistoriska
besöksmål i Bergslagen deltagit i tre work-shops under 2017, Sala silvergruva 2-3/2, i
Strömsholm 12-13/4 och i Stockholm på riksantikvarieämbetet 6-7/9. Fokus har varit
UNESCOS vägledningar för utveckling av hållbar turism vid världsarv. Arbetet är en
startpunkt för att nå ökad attraktivitet och konkurrenskraft i regionen och de enskilda
besöksmålen.

Besökscentrum
Under året har ekomuseet med stöd från Bergslagssatsningen kultur och turism fördjupat
planeringen för möjligheten att skapa ett Ekomuseum Bergslagens besökscentrum förlagt
till Västanfors hembygdsgård. Arkitektfirman Bornstein och Lyckefors, upphandlad
av Bergslagssatsningen kultur och turism, har tagit fram ett förslag på byggnad med
arbetsnamn Kokillen. Byggnadens form är skapad utifrån platsens historia. Ansökan om
bygglov har skickats in. Fagersta-Västanfors hembygdsförenings styrelse har inbjudits och
deltagit i möten under året varav ett med arkitekten där möjligheter till synpunkter till
förslaget gavs.
Kostnader för arkitektritningar och bygglov har tagits av Bergslagssatsningen kultur och
turism som även kommer att bekosta konsult för bidragsansökningar.
Möten om Kokillen har hållits 24/2, 14/4, 12/5, 17/6, 12/9 och 16/11. Mötenas deltagare har
varit verksamhetsledaren på Västanfors hembygdsgård, delar av styrelsen för Fagersta
Västanfors hembygdsförening, Bergslagssatsningen kultur och turism, Fagersta turism,
Fagersta kulturförvaltningen, kommunalrådet i Fagersta, Länsstyrelsen Västmanland,
Västmanlands läns museum och arkitekten samt verksamhetschef Ekomuseum Bergslagen.

Hatt, mössa, sjal

Överst: Elever från Marnässkolan
deltog i skapande-skolaprojektet
Hatt, mössa,sjal på Ludvika
gammelgård. Mitten: Skiss
av Ekomuseum Bergslagens
besökscentrum Kokillen, på
Västanfors hembygdsgård.
Underst: Länsstyrelsen
Västmanland, Norbergs
kommun samt markägare på
besök vid Landforsens hytta
inför planering av projektet
Ruinlandskap i Västmanland.
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På initiativ av ekomuseet har Ludvika hembygdsförening skapat ett skolprojekt med
tema integration. Medel söktes från Skapande skola via Ludvika kulturförvaltning och
Marnässkolan vars elever i åk 3 och 4 deltog. Den 13 september genomfördes projektet.
Marnässkolans cirka 40 elever delades i tre grupper med olika moment. Annacari Jadling,
Dalarnas museum, samtalade med barnen om huvudbonader i Dalarna och i världen, nu
och över tid, plats Hattutställningen på Gammelgården. Gunilla Lärfars ledde arbetet med
att dekorera egna toppluvor och samtala om mössors nytta och utseende över världen och
Gun-Britt Udd ledde arbetet med att prova på att väva ett band i Gammelgårdens vävstuga.
Barnen fick med sig sin dekorerade luva och sitt vävda band hem. Marnäs-skolan och
hembygdsföreningen kommer att fortsätta med samarbetet även 2017.

#järnrutten
För första gången i ekomuseets historia genomfördes en gemensam aktivitetsvecka. Alla
ekoråd och besöksmål var inbjudna att delta med sina arrangemang under vecka 27 i början
av juli. Tanken var att hålla samman så många arrangemang som möjligt under en vecka i
syfte att att underlätta för besökaren att hitta och planera enligt samma koncept som en
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konstrunda. En dag-för-dag-kalender på www.ekomuseum.se skapades där slutligen fler
än 130 arrangemang och aktiviteter skrivs in. Bråforsdagarna, Järnets dag i Karmansbo,
Röda jordens dag i Riddarhyttan, Nya Lapphyttans järnfärskning och Hallstahammars
kanalfestival är bara en bråkdel av allt som rymdes i kalendern. #järnrutten kommer att
utvecklas 2017.

VÄLKOMMEN TILL

INBJUDAN

EKOMUSEUM BERGSLAGEN

ÅRSREDOVISNING 2016

30-ÅRSJUBILEUM
och inspirationsdag
DATUM: 12 mars 2016
TID: 11- 15
PLATS: Lindgården konferens i Västanfors
LUNCH: Kl 13 serveras varm soppa med bröd, dryck och kaffe

Krasch, bom, bang – en bok om berg och stenar

Välkommen

Under hösten arbetades intensivt med att färdigställa en geologibok. En bok för barn och
vuxna, tänkt som en bakgrund till ekomuseets berättelse om gruvor och järnproduktion
men samtidigt av allmänt intresse. Bokens underlag togs fram av Västerbergslagens
geologiska förening och har bearbetats av författaren Bisse Falk och illustrerats och
formgetts av Jenny Findahl. Målet var en bok med stort bildmaterial i färg med saklig och
lättfattlig text, intressant för alla nya intresserade, både barn och vuxna. Boken blev klar
lagom till jul med välbesökta boksläpp på Geologiska museet på Ludvika gammelgård och
i Handelsboden på Västanfors hembygdsgård den 30/11. Reportage i både lokalradio och
press i båda länen.
En idé om en geologibok har funnits länge men var inte budgeterat för 2016 vilket
medförde extra kostnader. Eftersom intresset för geologi är allmänt och boken håller hög
kvalitet kommer den säljas utanför ekomuseets gränser och därigenom sprida kunskap om
Ekomuseum Bergslagen.

Så här började det

Ingvar Henriksson, ordförande i Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
inleder jubileumsdagen.
Örjan Hamrin, före detta museilektor på Dalarnas museum som
tillsammans med Erik Hofrén skapade och startade Ekomuseum
Bergslagen. Örjan berättar om hur det hela började, och arbetet innan.

Bergslagens ekonomiska historia och nutid

Maths Isacson, professor emeritus i ekonomisk historia vid Uppsala
universitet, har bland annat forskat på industriarbetets historia och
industrisamhällets omvandling med fokus på Bergslagen.

Att möta människor och guida besökare från olika kulturer

Mikaela Hincks, Sweet Translations, arbetar som översättare och
föredragshållare. Detta kombinerar hon med sitt flygjobb på ett av
världens största flygbolag, där hon har regelbunden kontakt med kollegor
och kunder från sex av våra sju världsdelar. Mikaela har även översatt
Ekomuseum Bergslagens guidebok till engelska.

Vad händer nu

Anna Falkengren, berättar om pågående projekt för framtiden.

Tack för idag

Ingvar Henriksson avslutar dagen.

Endast föranmälan senast den 7 mars till: anna@ekomuseum.se
eller ring 0240-663082

30-års jubileum
Under året var det 30 år sedan Ekomuseum Bergslagens verksamhet drogs igång.
Starten föregicks av många års förarbete och planering men i maj 1986 var det dags att
inviga. 30-årsdagen firades den 12 mars i Västanfors på Lindgårdens konferens med
en inspirationsdag för alla intresserade. Inbjudan gick till ekoråd, föreningar, styrelse,
ledningsgrupp och många fler. Närmare 60 personer deltog. Under dagen bjöds på lunch
och föreläsningar med återblickar och framtidstro kring ekomuseet. Föredragen hölls av
före detta museilektor och ekomuseets ”pappa” Örjan Hamrin med återblickar på hur det
hela startades, av ekonomiprofessor emeritus Maths Isacson som talade om Bergslagens
ekonomiska historia kryddad med framtidstankar och Mikaela Hincks, översättare och
flygvärdinna som med humor och värme berättade om möten och kulturkrockar, om hur
praktiskt bra det är att känna till lite om varandras olikheter, inte minst om man ska guida
på ett historiskt besöksmål.

Gemensam skyltning längs Strömsholms kanal
Ytterligare tre skyltar togs fram i samverkan mellan Strömsholms kanalbolag och
Ekomuseum Bergslagen. Ekomuseet tog kostnaden för grafisk formgivning och kanalbolaget
för material och tryckning. SWL Smedjebacken sponsrade genom att skänka material till
stålstativen. Skyltarna är placerade i Surahammar, Virsbo och Ramnäs slussar.

Nya kriterier för besöksmålen
Under året har ekoråd och ledningsgrupp i workshop-form arbetat fram och bearbetat
synpunkter på hur ekomuseets nya kriterier för blivande besöksmål ska utformas.
Nuvarande kriterier uppdaterades senast 2009 i samband med att en översyn av befintliga
besöksmål gjordes. Beslut tas av styrelsen under 2017.

Ekomuseum Bergslagen ”Art space”
Som en del i Region Västmanlands kultutveckling i samverkan har under året ett
omfattande planerings- och förankringsarbete genomförts med möten och studiebesök.
Sommarfoldern bytte namn till KARTAN och fanns på plats tidigt under våren.
12

Överst: Inbjudan till inspirationsdag
Ekomuseum Bergslagen 30 år.
Inspirerande föreläsare: Örjan
Hamrin, Ingvar Henriksson, Maths
Isacson och Mikaela Hincks.
Mitten: Boksläpp för geologiboken
på Mineralmuseet i Ludvika i
december. Författaren Bisse Falk
i mitten till höger, Jenny Findahl
grafisk formgivare högst upp till
vänster. Underst: Planeringen för
konstprojekt vid besöksmålen
(Art space) pågick under året.
Ett första studiebesök gjordes
längs Strömsholms kanal, här vid
Borgåsunds hamn.
13
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Syftet är att formulera konstprojekt knutna till ekomuseets besöksmål. I ett första skede
på platser i Norberg, Skinnskatteberg och Strömsholms kanal, men med siktet inställt på
fler platser. I arbetsgruppen har förutom kulturutvecklaren vid landstinget Västmanland
och ekomuseet ingått företrädare för Konstfrämjandet Västmanland, studieförbunden
i Västmanland och kulturcheferna i Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg samt
Strömsholms kanal. Konstprojekten kommer i första hand att ha en inkluderande profil
i samarbete med konstnärer och civilsamhället. Medel söks våren 2017 via Region
Västmanland kulturutveckling från Statens Kulturråd.

Konstrum Bergslagen
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Blogg
Nio nya blogginlägg gjordes under året. Bloggen hade 6000 besök.

Facebook
31 december 2016 hade sidan 615 vänner, (ökning med 115).

www.ekomuseum.se
Antal besök på webbsidan var 30 004, med en stor topp under sommaren i juli.
(Antal besök år 2015 var 28 080).

Idén till ett nätverk kallat Konstrum Bergslagen på temat samtidskonst på nationell och
internationell nivå i industrihistoriska lokaler föddes redan för ett antal år sedan då Avesta
Art, Meken Smedjebacken och Maskinhuset Grängesberg bildade ett nätverk med stöd från
Bergslagssatsningen kultur och turism. Önskemål om en fortsättning och en utökning av
Konstrum Bergslagen har kommit fram under året och ett första möte i Grängesberg hölls
där stort intresse visades.

www.järnrutten.se

Kartan

Annonsering

Gratisbroschyren Kartan med kort information om alla 61 besöksmålen på svenska och
engelska uppdaterades och förnyades. Upplaga 8 000.

Museiguiden (ArbetSam), Visit Dalarna magasin +karta, Visit Västmanland magasin + karta,
Hit och Dit (Tåg i Bergslagen), Svenskt kulturarvs magasin + apparna SKA och KUL-TUR
(för barn).

Magasinet
Nytt nummer producerades för tredje året i rad. Årets tema var Åter i bruk, om
industrihistoriska miljöer med nya kreativa verksamheter. Artiklar om bland annat Meken
Smedjebacken, Maskinhuset Grängesberg, Galleri Astley och Grafikverkstan Godsmagasinet
i Uttersberg, Färna bruksmiljö, lavar i Norberg och om ny odling med rötter i traditionen på
Finngården Rikkenstorp. Upplaga 4 000 exemplar.

Bokförsäljning
Guideboken – 245 ex
Järnladies – 100 ex
Från berg till spik – 52 ex
Älskade Mathilda – 28 ex
Krasch, bom, bang – en bok om berg och stenar – 226 ex

Externt bidrag
Till tryckning av Krasch, bom, bang – en bok om berg och stenar gav Kungliga patriotiska
sällskapet ett bidrag med 30 tkr.

Sålda annonsplatser i Magasinet
Åtta stycken á 5000 kr.

Föreläsningar/information om Ekomuseum Bergslagen
För Västerås pensionärsuniversitet i Västerås. För ABB-pensionärerna i Ludvika.
För Unionen Dalarna, i Ludvika.

Ny form på webbsidan
Den grafiska formen på första sidan förnyades.
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3 787 besökare, topp under sommaren.

Instagram
Kontot startade inför sommaren med namnet #järnrutten och hade i slutet av december
cirka 35 följare.

Pressinformation
Under året har pressinformation gått till lokal- press och radio angående Järnruttenveckan
och boken Krasch, bom, bang – en bok om berg och stenar.

Ledningsgruppen
Ledningsgruppens deltagare 2016
Christer Björklund, Dalarnas museum
Carl-Magnus Gagge, Västmanlands läns museum
Susanne Eriksson, kultursekreterare Ludvika
Anne Seppänen, kulturchef Smedjebacken
Lena Sundholm, kultur- och fritidschef Fagersta
Ulf Öhman, kulturchef Norberg
Staffan Bergman, kulturchef Skinnskatteberg
Sven-Olof Juvas, kultur- och fritidschef Hallstahammar
Anna Falkengren, verksamhetschef Ekomuseum Bergslagen
Adjungerad: Carina Bergqvist Jansson, Strömsholms kanal

Möten 2016
- 5 februari, Lindgården i Västanfors. Arbetsdag - workshop om nya kriterier för
besöksmålen.
- 15 april, Nya Lapphyttan med studiebesök på Myrbergs verkstad. Nya kriterierna och
modell för utvecklingsplaner för besöksmålen behandlades.
- 24 augusti, Hammarbacken Ludvika med visning av museet och Sädesmagasinet.
Frågor kring verksamhetsplan 2017 samt besök av Kalle Eklund som berättade om QRpedia-koder vid Hedemora hembygdsgård.
- 24 oktober i församlingshemmet i Söderbärke. Verksamhetsplanen 2017 diskuterades.
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Besöksstatistik 2016
LUDVIKA		
2015
2016
Gravendal		
1 000
800
Strömsdal		 500
600
Luossa/Skattlösberg		
1 449
1569
Bränntjärnstorpet		 300
300
Mårtens och Kullens kyrkstigar
100
100
Grangärde kyrkby		
3 000
3 000
Cassels		
20 000 19 906
Grängesbergs gruvområde:
Mojsen		 800
510
Maskinhuset		
1 027
1 027
Lokmuseet		
1 500
1 500
Stora Hagen		
300
300
Klenshyttan		
3 000
3 000
Ludvika gammelgård
& gruvmuseum (ny mätmetod -15) 12 000 12 200
Hammarbacken		
5 114
6 000
Finngården Rikkenstorp		
1 000
800
Nyhammars herrgård (stängt)
0
0
Lekombergs gruva		
2 800
2 800
Summa Ludvika:		 53 890 48 043
SMEDJEBACKEN
Schisshyttans v-led		
300
Stollberg		
5 822
Flogberget		
3 958
Flatenberg		 160
Smedjebackens hamn & lokstall 35 000
- Lokstall		
0
- Meken		
6 424
Stimmerbo-Torrbo		 200
Söderbärke hemb.gård		
2 480
Malingsbo bruksm.		
800
Summa Smedjebacken:		
55 144

300
5 946
4 234
368
15 000
2 836
4 498
200
4 000
800
38 182

NORBERG
Kärrgruvan: Mossgruveparken
Kärrgruvan: Gruvmuseet		
Kärrgruvan: Svinryggen		
Kärrgruvan: Polhemshjulet		
Thorshammars verkstad		
ENJ o Järnvägen		
Gamla Norberg o Engelbrekt
(Elsa Anderssons brann ner)
Nya Lapphyttan		
Hembygdsg. Karlberg		
Klackbergs gruvfält		
Olsbenning o Lapphyttan		
Högfors bruk		
Landforsens hytta		
Bråfors bergsmansby		
Summa Norberg:		
16

600
600
500
2 500
200
1 430
400

600
600
500
2 500
250
3 000
400

4 300
6 500
1 000
200
1 000
100
2 000
21 330

4 300
6 500
1 000
200
1 000
100
2 300
23 250

FAGERSTA
Semlaområdet		
1 200
1 200
Fagersta Bruksmuseum		
735
620
Fagersta Bruksamhälle		
8 000
8 000
Västanfors 		 179 000 180 000
Världsarvet Engelsberg		
3 432
2 900
(ökning p.g.a. skogsbranden)
Stationsområdet E-berg		
12 000 12 000
Oljeön		
3 717
3 528
Dunshammar		 129
140
Summa Fagersta:		 208 213 208 388

SKINNSKATTEBERG
Ebba Brahes lusthus		
4 500
Skinnskattebergs herrgårdsmiljö 1 500
Kolarbyn		
5 500
Bastnäs gruvfält		
500
Kopparverket		 200
Lokstallet KURJ		
500
Lienshytte masugn		
1 500
Röda jorden		
1 800
Krampen		 500
Uttersberg med Galleri Astley 65 000
Karmansbo bruksmiljö		
3 212
Färna bruksmiljö		
10 600
Summa Skinnskatteberg:		
95 312

5 000
2 598
4 000
300
200
125
800
1 000
200
65 000
4 000
10 700
93 923

HALLSTAHAMMAR
Skanzen		
32 427 32 673
Trångforsområdet		
1 800
2 400
Västerkvarn med kvarnuseum 30 000 30 000
Strömsholms slott		
6 000
5 808
Slottsparken		
75 000 75 000
Knytpunkt Strömsholm		
5 000
5 000
Borgåsunds hamn		
27 000 27 000
Strömsholms kanal
ingen siffra		ingen siffra
Summa Hallstahammar:		 172 227 177 881

totalt 2015: 606 116 besökare
(en minskning från 2014 med 28 582 besökare)

SUMMA ALLA KOMMUNER 2016:

589 667 besökare
Överst: Ekorådet reste till Uppsala i november.
Halva gruppen togs emot på landsarkivet av Anders
Nordebring som guidade. Mitten: Ekorådet träffades
i mars i Ludvika. Underst: Flogbergsspelet gavs fyra
gånger under sommaren vid Flogbergets gruva.
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Ekorådet
Ordförande har ordet
Under 2016 har Ekorådet varit delaktig i arbete med de nya kriterierna för ekomuseums
besöksmål. I det sammanhanget har vi lyft fram att många av de ideella föreningarna som
arbetar vid, eller driver besöksmålen har det tufft. På flera håll känns det kommunala stödet
minimalt. Ekorådet vill kraftigt betona att eftersom det i grunden är kommunerna som
föreslår besöksmål, och i slutändan beslutar om kriterierna, så måste det finnas med ett
stöd av något slag – praktiskt och kanske ekonomiskt.
Vi jobbar också vidare med att få tråden från styrelsen till besöksmålen starkare. I flera
kommuner finns nu en grund för en god kommunikation. Ansvaret ligger hos oss i ekorådet.
Delaktighet är otroligt viktigt!
Ekomuseiveckan #järnrutten var på många håll en härlig upplevelse och vi ser med glädje
fram emot en fortsättning med ytterligare engagemang.
Det är också värt att upprepa förra årets avslutning. Vi får inte fastna och fortsätta i gamla
hjulspår, utan söka förnyelse och ta emot nya intresserade som förhoppningsvis har friska
och ibland helt annorlunda tankar.
Med gott hopp om en god framtid för vår del av Ekomuseum…
Februari 2017

Anna-Karin Andersson
Ordförande i Ekorådet
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Ekorådet 2016
Anna-Karin Andersson, Ludvika, ordförande
Bertil Andersson, Ludvika
Anders Stendalen, Ludvika
Karl-Erik Nohrstedt, Smedjebacken
Kristina Bjerndal, Smedjebacken
Malin Andersson, Fagersta
Hans Philip, Fagersta
Gunnar Ahl, Skinnskatteberg
Karl-Åke Nordebring, Skinnskatteberg
Hans Lundin, Norberg
Anders Gustavsson, Norberg
Erik Holsten, Hallstahammar
Lennart Lindgren, Hallstahammar
Anna Falkengren, sekreterare

Möten 2016
- 3 mars i Ludvika, Gammelgården. Inbjuden gäst Tina Lindbom Ludvika hbf.
Årets händelser samt swot-analys kring arbetet i ekorådet.
- 12 maj i Smedjebacken, Ahlbäcksalen. Gäst var Britt-Marie Hägerman, kulturassistent
Smedjebackens kommun. Hon berättade om arbetet med Flogbegets besöksgruva och
Flatenbergs hytta. Järnrutten och besökscentrum i Västanfors diskuterades.
- 18 augusti i Västanfors Lindgårdens konferens. Heldag workshop om nya kriterier för
besöksmålen.
- 20 oktober i Karmansbo, smedjan. Planering Ekorådsresan. Återkoppling från förra mötets
workshop angående kriterier.
- 1 november genomfördes ekorådets årliga resa. Denna gång till Uppsala. Besök på
Landsarkivet och Uppsala slott.
- 9 december i Söderbärke, Tolvsbo bergsmansgård. EmB:s verksamhetsplan. Rapporter
från besöksmålen. Lunch med styrelsen.

Lokala ekoråd
Lokala ekoråd med lokala föreningar i respektive stiftarkommun har hållits ett flertal gånger
vår och höst i Norberg, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Ludvika.
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Styrelsen
Ordförande har ordet
Årets verksamhet har följt stiftelsens ändamål och stiftarnas viljeinriktning. Allt
kan inte inte göras på en gång men pågående arbete har inriktning mot ökad
samverkan kommunerna emellan. Ekomuseets delaktighet i projekt med länsstyrelse,
Bergslagssatsningen Kultur och Turism, Gruvuppdraget och Strömsholms kanalbolag leder
till större kännedom om stiftelsen verksamhet och förhoppningsvis en bra utveckling av
besöksmålens attraktivitet.
Ett trevligt besked under året var att stiftarkommunen Surahammar beslutade bli aktiv
i verksamheten igen från och med 2017. Det innebär att de återigen kommer att delta i
styrelse, ekoråd och ledningsgrupp. I egenskap av ordförande för stiftelsen Ekomuseum
Bergslagen hälsar jag alla engagerade i Surahammar varmt välkomna tillbaka.
En ny händelse under året var att verksamheten startade upp en ny aktivitetsvecka
förlagd till början av juli. Under 1990-talet arrangerades en ekomusei-dag varje år i slutet av
augusti. Alla besöksmålen var öppna den dagen med visningar och prova- på-program och
syftade till att locka hemmapubliken. Inget dåligt syfte alls, kanske något att återuppliva.
Men syftet med den här nya aktivitetsveckan, kallad #järnrutten, är att förenkla
för besökare att hitta till de unika aktiviteterna, erbjuda en produkt som
är tillgänglig och lätt att planera. #järnrutten har inspirerats av konstrundorna, men har
förstås ett helt annat tema, aktiviteter och visningar om järnets historia. Att det finns
intresse bevisas av att den sammanlagda besöksstatistiken för våra 61 besöksmål stadigt
ligger runt 600 000 besök per år.
Att ekomuseets verksamhet nu pågått i 30 år kändes viktigt att lyfta fram. Och visst
passade det bra att arrangera en inspirationsdag med föredrag om ekomuseets historia
och framtida möjligheter. Ekomuseets skapare, museimannen Örjan Hamrin berättade
livfullt om det långa och intensiva förarbetet, från idé till verklighet. För 30 år sedan var
samarbete över kommun- och länsgränser inte vanligt, men i det här fallet intressant
redan då. Ekonomiprofessor emeritus Maths Isacson presenterade Bergslagens
spännande ekonomiska historia med fokus på järn- och stålindustri. Han levererade
även en framtidsbild av Bergslagen. Mikaela Hincks avslutade med ett inspirerande och
roligt föredrag om sina erfarenheter av att möta människor från olika kulturer och om
hur praktiskt bra det är att ha lite koll på olikheterna, inte minst när man ska guida på
kulturhistoriska besöksmål.
Ja våra besöksmål står inför nya utmaningar. Idag 30-år senare är det dags att förbereda
sig på att ta emot besökare från många olika länder. Att berätta på flera språk och kanske
att bredda berättelserna om Bergslagen blir mer och mer viktigt. Världen kommer
till oss idag mer påtagligt än på länge, men Bergslagens historia har alltid varit full av
internationella relationer och kontakter.
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Ledamöter 2016
Christer Björklund, Dalarnas museum
Carl-Magnus Gagge, Västmanlands läns museum
Susanne Andersson, Ludvika
Maino Wohlfeil, Ludvika
Kerstin Sunnerby, Ludvika
Wilhelm Schaub, Ludvika, ersättare
Jan Larsson, Ludvika, ersättare
Lena Hjalmarsson, Ludvika, ersättare
Helena Andersson, Smedjebacken
Håkan Berggren, Smedjebacken
Vanja Larsson, Smedjebacken, ersättare
Anders Lindblom, Smedjebacken, ersättare
Lars Carnbrand, Skinnskatteberg
Gunlög Olsson, Skinnskatteberg, ersättare
Elizabeth Pettersson, Norberg
Nancy Ibarra, Norberg, ersättare
Lena Eldstål, Fagersta
Tomas Ulfborg, Fagersta ersättare
Thure Anderssen, Hallstahammar
Andreas Almqvist, Hallstahammar, ersättare
Adjungerade:
Anna-Karin Andersson, Ludvika, ordförande Ekorådet
Gunnar Ahl, Ekorådet, Skinnskatteberg
Henrik Wester, Turismfunktionen VKL
Håkan Rosén, Visit södra Dalarna
Fredrik Sandberg, Länsstyrelsen Dalarna
Karin Johansson, ekonomi
Anna Falkengren, verksamhetschef

Möten 2016
- 26 februari i Norberg, sessionssalen i kommunhuset. Bokslut.
- 20 maj i Västanfors, Lindgården konferens. Årsstämma.
-30 september i Ludvika, sessionssalen i Stadshuset. Verksamhetsplan 2017
- 9 december i Söderbärke, Tolvsbo bergsmansgård. Budget 2017. Lunch med Ekorådet.

Februari 2017

Ingvar Henriksson
Ordförande i stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
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Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
879000-4249

Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
879000-4249

Resultaträkning

Not

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

1 426 000
131 024
1 557 024

1 430 100
97 316
1 527 416

-865 662
-762 812
-1 628 474

-756 639
-721 570
-1 478 209

-71 450

49 207

1 524
-2 000
-476

1 864
-2 000
-136

Resultat efter finansiella poster

-71 926

49 071

Skatt på årets resultat
Årets resultat

-71 926

-4 463
44 608

Flerårsjämförelse
Stiftelsens ekonomiska utveckling i sammandrag.
Stiftelsens intäkter, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Soliditet, %

2016
1 557
-72
57

2015
1 527
49
62

2014
1 485
-49
51

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

2013
1 464
22
65

Stiftelsens intäkter
Stiftarnas uppdrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa stiftelsens kostnader
Rörelseresultat

Förslag till vinstdisposition

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa resultat från finansiella investeringar

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

255 440
-71 926
183 514

2

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs
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183 514
183 514
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Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
879000-4249

Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
879000-4249

Balansräkning

Not

2016-12-31

2015-12-31

Tillgångar

Not 1

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag.

Varulager m m
Varulager

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Noter

3

50 000
50 000

0

21 048
68 389
12 080
101 517

14 207
43 607
8 644
66 458

170 339
321 856
321 856

347 400
413 858
413 858

Eget kapital och skulder

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.

Upplysningar till resultaträkningen
Not 2

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda under räkenskapsåret har varit

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

1

1

2016-12-31

2015-12-31

200 000

200 000

Eget kapital
Kapitalbehållning vid årets början
Årets resultat
Kapitalbehållning vid årets slut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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255 440
-71 926
183 514
28 921
49 022
60 399
138 342
321 856

210 832
44 608
255 440
26 929
17 571
113 918
158 418
413 858

Upplysningar till balansräkningen
Not 3

Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
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Bild ovan: Slaggstensvägg i Högfors.
Bild baksidan: Elever från Marnässkolan besöker Ludvika gammelgård.
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Kansli: Nils Nils Gata 7, 771 53 Ludvika
0204-66 30 82, info@ekomuseum.se
www.ekomuseum.se
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