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Inledning 
Med ett så stort nätverk som Ekomuseum Bergslagen är och med ett så viktigt uppdrag i 
ett så stort område, är det bra att det finns så stabila grundstenar att stå på, som stiftarnas 
viljeinriktning, organisationsplanen och kriterierna för besöksmål.
   Trots att detta är så kallade ”levande dokument” som kan och ska ändras vartefter 
behoven varierar ger de stadga åt organisationen, något som jag, som ny verksamhetschef 
uppskattar mycket.
   Dessa dokument visar på papperet det jag märker också i samtal och möten med 
människor, att det finns ett stort engagemang och en vilja att arbeta för och med 
Ekomuseum Bergslagen i miljöerna, kommunerna och på länsmuseerna.

Verksamhetschef Anna Falkengren, som gick i pension vid slutet av år 2018, och ordförande 
Ingvar Henriksson har arbetat hårt med att stabilisera organisationen och öka förståelsen 
för de olika aktörerna inom nätverket.

Att allmänheten i de sju stiftarkommunerna kanske inte alltid vet att de lever och verkar 
mitt i ett stort museum är en utmaning jag ser fram mot att ta mig an. Att bidra till att väcka 
djup beundran för och öka kunskapen om områdets industri- och kulturhistoria likaså. 

Stiftarna önskar nu öka besöksantalet och skapa destinationer. Detta i kombination med 
den omsorg vi måste visa om vår miljö – och våra besöksmiljöer – skapar spännande 
frågeställningar och ger utrymme för nytänkande.
   Önskvärt är även att Ekomuseum Bergslagen ska samarbeta inte endast internt, utan även 
med aktörer runt om i Sverige och världen.
   Samarbete mellan föreningar, organisationer, myndigheter, näringslivet och alla 
spännande konstellationer vi nu kan komma på uppmuntras, för att öppna miljöerna och 
göra dem attraktiva för olika människor med olika intressen och olika grundförståelse för 
det miljön berättar.

Som ny verksamhetschef tar jag mig an uppdraget med glädje och tackar för förtroendet att 
tillsammans med hela detta stora nätverk sprida berättelserna från Ekomuseum Bergslagen 
till boende i området och besökare från när och fjärran.
 

Ludvika i januari 2019

Malin Andersson
Verksamhetschef
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BAKGRUND 
Stiftelsen Ekomuseum 
Bergslagens ändamål
Stiftelsens ändamål från 1990 är att i samverkan belysa och lyfta fram Bergslagens historia 
och att utveckla ett nätverk av attraktiva besöksmål i landskapet.

För att uppnå ändamålet inriktas arbetet på att:
• På olika sätt levandegöra Bergslagens historia genom autentiska kulturmiljöer i 

landskapet.
• Vårda och bevara med antikvarisk målsättning.
• Skapa fysiskt tillgängliga besöksmål.
• Skapa delaktighet i lokalsamhället, samverka med föreningar och näringsliv.
• Ge perspektiv på teknikens roll i förhållande till människor och utveckling.
• Uppmuntra till publikinriktad kommunikation som berör flera sinnen, för att berätta om 

människor, miljöer och händelser kring besöksmålen.
• Nå nya och fler besökare.
• Genom besöksmålen vara aktör i kultur- och turismutveckling.
• Barnperspektiv i fokus för berättandet.
• Erbjuda och inspirera till lärande i samverkan med skolor.

Stiftarnas viljeinriktning  
från 2014
1. verksamheten samverkar med näringsliv och turism
2. stiftarnas utsedda tjänstemän tar tydlig aktiv roll i verksamheten
3. samverkan med kommuner också utanför stiftelsen främjas
4. verksamheten samverkar med Strömsholms kanal, Bergslagssatsningen, 

Intresseföreningen Bergslaget och Bergslagsakademien
5. verksamheten presenterar en strategi för marknadsföring och kommunikation
6. samverkansmöte sker en gång om året, vilket stiftarna ansvarar för
7. verksamhetens fokus på barn och unga ökas
8. politikernas roll tydliggörs
9. Ekorådets roll tydliggörs för stiftarna
10. 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.

Överst: August Palm agiterar för gruvarbetarna i Flogbergsspelet. Nederst till vänster: 
Verksamhetschef Anna Falkengren avtackas av ordförande Ingvar Henriksson under grötlunchen 
med styrelsen och ekorådet i december. Nederst till höger: Schenströmska herrgården, 
Surahammar.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetsmålen för 2018  
såg ut så här:
1. Nya besöksmål: 
 Styrelsen tar beslut i februari efter förslag från kommunerna. 
 Nya informationsskyltar vid alla besöksmålen. 
 Kompletteringar på webbsidan.
2. Nytryck av boken Järnladies.
3. Påbörja ny Guidebok.
4. Utökad exponering av Ekomuseum Bergslagen i Visit Dalarnas turistbyråer Ludvika  
 och Smedjebacken, samt utbildning av sommarpersonal.
5. Ny verksamhetschef.
6. Påbörja destinationsutveckling; Ekomuseum Bergslagen och Strömsholms kanal i  
 samverkan.

Aktiviteter som utförts enligt 
verksamhetsplanen 2018:

1. Nya besöksmål
Under hösten 2017 och vintern 2018 inkom förslag från respektive kommun angående vilka 
besöksmål man önskade skulle upptas i Ekomuseum Bergslagen under kommande år. Efter 
beslut i Ekomuseum Bergslagens styrelse i februari finns nu totalt 68 besöksmål.

Besöksmål som tillkommit är: 
• Ludvika kommun; Finngården Skifsen.
• Smedjebackens kommun; utökning av besöksmålet Smedjebackens hamn och  
 lokstall till att omfatta också hela Kyrkogatan samt Norrbärke hembygdsförening.
• Fagersta kommun; Trummelsbergs bruk.
• Norbergs kommun; inget nytt tillkom.
• Skinnskattebergs kommun; Oxbrons banvaktstuga och Kulturreservatet i Skräppbo.
• Surahammars kommun; Lisjö brukskyrka.
• Hallstahammars kommun; Herrevadsbro i Kolbäck. 

Besöksmål som tagits bort:
-Knytpunkten i Strömsholm samt Nyhammars brukskontor har tagits bort.

2. Nya informationsskyltar
I samband med översynen av besöksmål i respektive kommun och när nya besöksmål 
tillkom i Ekomuseum Bergslagen skulle också nya informationsskyltar tillverkas. Arbetet 
planerades redan under hösten 2017 men intensifierades och färdigställdes våren och 
försommaren 2018. I samverkan med kommunernas kulturförvaltningar uppdaterades 
befintliga texter. Helt nya texter togs fram till de nya besöksmålen. Alla texter översattes 

till engelska. Informationsskyltarna i Grangärde finnmark översattes dessutom på nytt 
till finska. Infoskyltarnas bilder förnyades med målet att hitta äldre fotografier från 
platserna och miljöerna. Stor hjälp gavs av hembygdsföreningarna, speciellt Ludvika 
hembygdsförening, Skinnskattebergs hembygdsförening och Fagersta Västanfors 
hembygdsförening med flera samt privatpersoner.
   Grafisk form gjordes av Jenny Findahl, Snowtrail. Engelsk översättning gjordes av Mikaela 
Hincks, Between the Tees. Finsk översättning gjordes av Affix Translator AB. Skyltarna 
trycktes på EB-reklam i Norberg. Nya skyltställningar i järn enligt befintlig modell togs fram 
av Smedjebackens Byggplåt AB.

3. Webbsidan
I samband med de nya skyltarna försågs webbsidan www.ekomuseum.se med nya texter och 
bilder till de nytillkomna besöksmålen.

4. Nytryck av boken Järnladies
Boken ”Järnladies, från arvtagerska till kolarhustru” har sålt bra sedan den gavs ut år 
2011. Under våren trycktes den tredje upplagan i tusen exemplar. Inga förändringar i bild 
och text gjordes. Vi använde samma tryckeri som tidigare. Tryck: Elanders Sverige.

5. Påbörja ny guidebok
Tidigt under året tog ”Guideboken - om järn och människor” från 2015, som beräknat 
slut i ekomuseets lager. Under året har diskussioner förts med länsmuseicheferna, ekorådet, 
ledningsgruppen samt med Visit Dalarna och Fagersta Turism om bokens framtida innehåll, 
form och användning. 

En lös plan tog form under året
Det beslutades att:  
- Alla texter ska skrivas om med inriktning på korta och inspirerande berättelser fokuserat 
på både natur- och kulturhistoria. Att fördjupade texter i framtiden kan finnas på 
webbsidan.
- Att nya bilder ska tas fram.
- Att boken ska kompletteras med de nytillkomna besöksmålen. 
- Några (eventuellt kända) skribenters personliga berättelser och intresse för området vävs 
in i boken.

6. Utökad exponering av Ekomuseum Bergslagen i Visit Dalarnas 
turistbyråer Ludvika och Smedjebacken, samt utbildning av 
sommarpersonal
Ekomuseum Bergslagen tog fram en affisch till de båda turistbyråerna med bild av vår 
illustrerade karta med besöksmål. Affischen är tänkt att finnas i anslutning till försäljning 
av våra böcker och broschyrer.  En endagsutbildning med turistbyråernas sommarpersonal 
genomfördes i maj.
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Överst till vänster: nyinvigning 
av Flogberget i samband med 
#järnruttenveckan. Överst till 
höger: tillträdande och avgående 
verksamhetschef Malin Andersson 
och Anna Falkengren, här på 
Flogbergsspelet. Mitten till vänster: 
Carina Janzon/Kanalbolaget.
Mitten till höger: guidad visning 
på Hammarbacken i Ludvika på 
#järnruttenveckan. Nederst vänster: 
rundvandring i Västanfors med 
diskussion om eventuell alternativ 
placering av Ekomuseum Bergslagens 
besökscenter “Kokillen”.

7. Ny verksamhetschef
Verksamhetschefen sedan juli 2013, Anna Falkengren, gick i pension i och med att året tog 
slut. Under hösten anställdes Malin Andersson för att efterträda Anna. Malin började sin 
tjänst den 1 september på halvtid och delade då tjänsten med Anna som samtidigt trappade 
ner till halvtid för att under hösten överlämna arbetsuppgifterna till Malin.
Malin är bosatt i Ängelsberg och har bland annat arbetat som guide vid Oljeön och 
Engelsbergs världsarv. Närmast kommer hon från Fagersta Västanfors hembygdsgård där 
hon arbetat som verksamhetsledare under sex år.

8. Påbörja destinationsutveckling; Ekomuseum Bergslagen och 
Strömsholms kanal i samverkan
I och med att Bergslagssatsningen Kultur och Turism avslutades i februari fördes under 
våren diskussioner vidare med Strömsholms kanalbolag AB och Västmanland Turism kring 
möjligheter att utveckla Ekomuseum Bergslagen mot ett ökat turistiskt utbud genom att 
undersöka och inspirera aktörer i ekomuseet att skapa säljbara ”paket”. Ett paket eller 
en produkt ska vara bokningsbar och erbjuda upplevelse i kombination med mat, fika och 
kanske en övernattning. Det finns många möjligheter i Ekomuseum Bergslagen.
Diskussioner om vad det hela innebär har inletts via BRUK. 2.0 i samverkan med 
Västmanland Turism och Västmanlands Länsstyrelse, kulturmiljöenheten och Strömsholms 
kanalbolag AB.

Andra pågående aktiviteter  
under året:

Järn koppar silver – en fortsättning efter Gruvuppdraget 
Ekomuseum Bergslagen har fortsatt kontakt med Sala silvergruva, Falu koppargruva, 
Norberg Lapphyttan, Fagersta Turism och Strömsholms kanal i form av ett nätverk 
som träffas för att hålla frågan öppen kring samverkan när det gäller gruvmiljöer och 
besöksgruvor. Under året har två möten genomförts, i Sala och i Norberg.

Kokillen – Ekomuseum Bergslagens idé om besökscentrum 
Ett besökscentrum är av betydelse för Ekomuseum Bergslagen dels för att skapa en 
mötesplats som samlar alla besöksmålen men också för att förstärka samverkan med 
turismnäringen i området. Inte minst väsentligt är också att förenkla för besökare 
att hitta till ekomuseets alla 68 besöksmål och att inspirera. Enligt Ekomuseum 
Bergslagens styrelse bör platsen för ett besökscentrum vara central i området på en 
plats där folk rör sig samt vara en byggnad som utmärker sig väl och är synlig. Med 
stöd av Bergslagssatsningen Kultur och Turism har Ekomuseum Bergslagen under 
flera år planerat för ett besökscentrum i samverkan med Fagersta Kommun och 
Fagersta Turism, Strömsholms kanal och Fagersta Västanfors hembygdsförening. 
Bygglov har sökts vid två tillfällen för två olika platser på Fagersta Västanfors 
hembygdsgård, båda byggloven har beviljats. Det senaste beviljades i november 2017. 
Båda byggloven har överklagats av Fagersta Västanfors hembygdsförening. 
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Under året 2018 togs nytt initiativ att hitta ännu en ny plats, i Fagersta Västanfors 
hembygdsgårds närhet men på Strömsholms kanals mark. 
Arkitekt Andreas Lyckefors, Bornstein och Lyckefors arkitektkontor, bjöds in igen. 
Tillsammans med honom gick Carina Janzon (Strömsholms kanal), Katarina Unemar 
(Fagersta Västanfors hembygdsförening), Marino Wallsten (Fagersta kommun), Raija 
Edvinson (Fagersta Turism) samt Anna Falkengren och Malin Andersson från Ekomuseum 
Bergslagen runt på området och listade nya tänkbara platser. Slutligen blev en plats nära 
slussen utvald. Det visade sig senare under hösten att platsen inte var optimal på grund 
av läget alltför nära slussen. Sedan hösten har arbetsgruppen träffats igen och kommit 
överens om att ärendet inte är avslutat, önskemål om ett besökscentrum kvarstår både från 
Ekomuseum Bergslagen och Fagersta kommun, men vilar för tillfället.

#järnruttenveckan 
#järnruttenveckan genomfördes för tredje året i rad, även nu vecka 27 plus helgen 
före, alltså i nio dagar. Intresset från arrangörer för att samordna aktiviteter knutna till 
ekomuseets besöksmål var stort även detta år. Cirka 130 aktiviteter samlades ihop och 
presenterades på www.ekomuseum.se i en särskild dag-för-dag- och aktivitetskalender. 
Ekomuseet hjälpte även de som ville med särskilda flygblad per kommun.
   Ett ökat antal besökare kunde märkas även om en del aktiviteter hade få besökare. En 
tydlig trend var ändå att begreppet blir mer och mer känt. I Norberg och Skinnskatteberg 
arrangerades någon aktivitet på samtliga besöksmål.
   #järnruttenveckans invigning skedde vid Flogbergets besöksgruva av landshövding Ylva 
Thörn som samtidigt ”nyinvigde” Flogberget som efter genomgripande säkerhetsåtgärder 
öppnades igen.
   Ekomuseum Bergslagens verksamhetschef hade äran att samma dag få inviga 
Bråforsdagarna i Bråfors. Båda arrangemangen drog stor publik.

Gemensam skyltning längs Strömsholms kanal 
Ytterligare tre skyltar i samverkan mellan Strömsholms kanalbolag och Ekomuseum 
Bergslagen färdigställdes för tre platser i Surahammars kommun. Vid slussarna i Virsbo, 
Ramnäs och Surahammar. Stativ sponsrades av SWL stålkonstruktioner AB i Smedjebacken.

Ekomuseum Bergslagen ”Art space”
Projektet, som tagit form och förankrats under tidigare år och är ett pilotprojekt, 
beviljades medel via Region Västmanland ”Stöd för kulturella och kreativa projekt” 
med 100 000 kronor strax före jul 2017.

Under året 2018 har Ekomuseum Bergslagen i samverkan med Strömsholms kanal och med 
starkt stöd från Konstfrämjandet i Västmanland, Region Västmanland och Västmanlands 
bildningsförbund kunnat genomföra ett pilotprojekt som syftar till att långsiktigt utveckla 
möjligheter för samtidskonst att ta plats i ekomuseets industrihistoriska miljöer.
   Konstfrämjandet Västmanland utlyste uppdraget under våren genom ett så kallat ”Open 
call” där idén och ramarna för projektet beskrevs. Strömsholms kanal bidrog med att 
erbjuda bostad i ett av slussvaktarhusen i Hallstahammar, erbjuda arbetsplats i Kanalhyttan 
samt material att använda i form av överblivet virke från slussportar som renoverats.
   Ett femtontal intressanta svar kom in. Valet föll slutligen på konstnären Aida 
Chehrehgosha som beskrev sin idé utifrån sin uppväxt i Hallstahammar. Under sitt 

Sommarfoldern bytte namn till KARTAN och fanns på plats tidigt under våren.

”artist in residence” i juli arbetade Aida i Kanalhyttan och hennes ide´ tog formen av 
en stor träskulptur, sju meter hög, med namnet ”Aida was here”. I ett samarbete med 
Hallstahammars kommun deltog Aida även i sommarlovsveckan på Skantzen i juni där hon 
höll i ett skapande projekt, ”Kojbygge” för sommarlovslediga skolbarn. 
   Vid årets slut är det ännu inte klart var i Hallstahammar skulpturen ska placeras men en 
viktig aspekt är att den ska knytas samman med kanalen och någon av slussarna.

Konstrum Bergslagen 
Idén till ett nätverk; 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. Under 2016-17 utökades 
nätverket till åtta konstrum och medel söktes 2017 och beviljades med 20 000 kronor 
vardera från de tre bergslagsregionerna Örebro, Västmanland och Dalarna till en 
gemensam broschyr. Ekomuseum Bergslagen tog på sig ansvaret att samla in medlen 
från samtliga aktörer.

Under 2018 söktes ytterliga medel från regionerna Örebro, Västmanland och Dalarna som 
beviljades med 10 000 kronor från vardera. Medlen användes denna gång till nytryck av 
broschyren, översatt till tyska och engelska.
   Samtliga konstrum upplever att broschyren går åt och meningen är att underlätta för 
besökare att hitta till fler platser.
   I Konstrum Bergslagen ingår: Avesta Art, Meken Smedjebacken, Maskinhuset 
Grängesberg, Galleri Astley Uttersberg, Bryggeriet Nora, Frövifors pappersbruksmuseum, 
Gallerirum Stripa gruva och Skulpturparken i Ängelsberg.

Sommarbroschyren 
Sommarbroschyren uppdaterades med de nya besöksmålen och bytte namn till ”Upplev 
Ekomuseum Bergslagen”. Innehållet fokuserar på järnruttenveckan, ett bildgalleri samt kort 
information om varje besöksmål. Broschyren trycks i 8 000 exemplar, är på svenska och 
engelska och delas ut gratis till samtliga kommuner, besöksmål samt länsmuseerna.

Magasinet 
Nytt nummer producerades för femte året i rad. Årets tema var ”Känsla för platsen” med 
underrubrik; Genom konstnärer och författare ges Bergslagens landskap och miljöer 
fler berättelser. Skribenter i detta nummer var Yvonne Gröning om Lars Gustavsson, Ulf 
Lundén om Werner Aspenström, Bisse Falk om sin egen känsla för platsen som inflyttad och 
om Dan Andersson samt Maria Keohane om sin känsla för platsen. Konstnärer som bidrog 
med bilder var Svante Rydberg, Anders Stimmer samt Gunne Ramberg. Andra konstverk 
i numret var av Johan Ahlbäck och Dal-Edvin och Bertil Johnsson. Fotografier av Malin 
Slotte, Anders Geidemark och Ekomuseum Bergslagen.
   Samtliga nummer av Magasinet finns att läsa digitalt på www.ekomuseum.se.
Upplaga 4 000 ex. Delades ut gratis till samtliga kommuner och länsmuseerna.

Sålda annonsplatser i Magasinet
Nio stycken à 5000 kronor styck.
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Överst till vänster: de nya 
skyltarna börjar komma på 
plats under sommaren, här i 
stationssamhället Ängelsberg. 
Överst till höger: leverans 
av årets Magasinet, här till 
Söderbärke hembygdsgård.
Mitten: Aida Chehrehgosha 
bygger kojor med barn på 
Skantzen i Hallstahammar 
medan Anna Törrönen från 
Region Västmanland följer 
processen.
Nederst till vänster: fint 
uppställda direkt när man 
kommer in på Abrahamsgården 
i Norberg är Ekomuseum 
Bergslagens böcker.
Nederst till höger: 
sommarfoldern för 2018.

Bokförsäljning
Från berg till spik ................ 16 
Guideboken ...................... 159 
Järnladies ......................... 232 
Krasch, bom, bang  .............. 87 
Om järn och människor ........ 3 
Älskade Mathilda ................ 41

Föreläsningar/information om Ekomuseum Bergslagen
- PRO Ludvika, 1 februari.
- Dalarnas guideförenings årsmöte i Grangärde, 10 februari.
- Hunnebostrand, Sotenäs kommun, (Blivande ekomuseum Granitkusten), 13 mars.
- Söderbärke hembygdsförenings årsmöte, 18 mars.
- SPF Bärkebygden, 20 mars.
- Gamla gardet från Surahammar på Flogberget, 13 maj.
- Rundtur två dagar i Ekomuseum Bergslagen med Kazu Ohara, arkitekturprofessor  
  från Japan. 25-26 juni.
- Rundtur med Aida Chehrehgosha, utvald konstnär Ekomuseum Art space, juli.
- PRO Riddarhyttan, 4 september.
- Tällbergs konstförening på besök i Ludvika, 14 september.

Sociala medier, statistik

Annonsering
Museiguiden (ArbetSam), Visit Dalarna magasin + karta, Visit Västmanland magasin + karta, 
Hit och Dit, samt streamer i tåg (Tåg i Bergslagen), Svenskt kulturarvs magasin + apparna 
SKA och KUL-TUR (för barn) samt i några lokala annonsblad inför #järnruttenveckan.

Pressinformation
Under året har pressinformation gått till lokalpress och lokalradio angående 
#järnruttenveckan.

2018 2017 2016

Bloggen Besök             13 968 
Visningar      20 561 
Inlägg                        8

Besök             12 188 
Visningar      20 661 
Inlägg                        ?

Besök               5 978 
Visningar      10 932 
Inlägg                        7

www.ekomuseum.se Användare    35 325 
Visningar       80 072

Användare    27 624 
Visningar       75 575

Användare    23 065 
Visningar       65 109

www.järnrutten.se Användare       2 310 
Visningar         4 404

Användare       1 428 
Visningar         2 836

Användare       3 142 
Visningar         5 538

Facebook Följare 31/12       974 Följare 31/12       749 Följare 31/12       615

Instagram  
#järnrutten

Följare 31/12       175 Följare 31/12       135 Följare 31/12        35
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Ledningsgruppen
Ledningsgruppen har en viktig funktion för verksamheten som kontaktyta in mot kommuner-
na och länsmuseerna och som bollplank för ekomuseets verksamhetsplanering. Den huvud-
sakliga uppgiften är att tillsammans, utifrån Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens ändamål, ta 
fram den årliga verksamhetsplanen, samverka utifrån den, följa upp samt hålla den levande. 

Ledningsgruppens deltagare 2018
Christer Björklund, Dalarnas museum
Carl-Magnus Gagge, Västmanlands läns museum, slutade under året
Jennie Shaeffer, ny chef för Västmanlands läns museum
Susanne Eriksson, kultursekreterare Ludvika, slutade under året
Göran Gullbro, ny kulturchef i Ludvika
Anne Seppänen, kulturchef Smedjebacken.
Britt-Marie Hägerman, kulturassistent i Smedjebacken
Lena Sundholm, kultur- och fritidschef i Fagersta
Ulf Öhman, kulturchef Norberg, slutade under året
Niklas Ulfvebrand, kulturutvecklare i Norberg, slutade under året
Dag Celsing, ny kulturchef i Norberg till och med september
Kerstin Mood, kultur- och turismsamordnare i Norberg
Staffan Bergman, kulturchef Skinnskatteberg
Gunilla Falk, bibliotekschef Surahammar
Sven-Olof Juvas, kultur- och fritidschef Hallstahammar

Adjungerad: Carina Bergqvist Janzon, Strömsholms kanal

Möten 2018
Under året har ledningsgruppen samlats för diskussioner som rör ekomuseets 

verksamhet under fyra tillfällen. 

7 mars på Skinnskattebergs bibliotek
Ämnen som diskuterades var bland annat förankringen av kommunikationsplanen, 
#järnruttenveckan 2018, de nya besöksmålen från och med 2018, årsredovisningen 2017, 
kommande destinationsarbete, stiftarmötet i november 2017, Ekomuseum Art space, 
Magasinet 2018.

14 maj på Västmanlands läns museum
Ämnen som diskuterades var bland annat #järnruttenveckan 2018, verksamhetsplan 2019, 
samarbete kultur och turism mot destination, nya informationsskyltarna samt beslutades att 
till höstens första möte inbjuda turismansvariga från respektive kommun. Information om 

ekomuseets nya verksamhetschef.

11 september på Lindgårdens konferens i Västanfors
Vid detta möte deltog turismansvariga från de olika kommunerna och turistiskt intressanta 
frågor togs upp, så som kulturplanerna för regionerna Västmanland och Dalarna samt 
samverkan mellan länen. Statistik och frågan hur man effektivt mäter besöksantalet i 
Ekomuseum Bergslagen. Guideboken. #järnruttenveckan samt utveckling av denna. 

20 november
Fokus låg denna gång vid de lokala ekoråden i de olika kommunerna. Kulturcheferna 
diskuterade hur mötena går till, vad de ger, vem som sammankallar och vilka som deltar. 
Fokus låg även åter på den blivande nya guideboken. Information från Stiftarmötet, 
#järnruttenveckan samt verksamhetsplanen för 2019 diskuterades också.

Överst till vänster: 
ledningsgruppen på 
Västmanlands läns 
museum.

Överst till höger: 
Ekomuseum 
Bergslagen Art Space i 
Kanalbyggnadshyttan i 
Hallstahammar.

Nederst: Carl-Magnus 
Gagge avtackades från 
styrelsen på stämman 
i maj.
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Ekorådet
Ekorådets uppdrag är att företräda sina respektive kommuners besöksmål i ekomuseet 
och att förstärka verksamhetsledarens kontaktyta både mot de lokala föreningarna och 
ekomuseets kansli så att information lätt kan kommuniceras, att tillsammans diskutera 
övergripande och gemensamma frågor i syfte att bevara, utveckla och tillgängliggöra 
besöksmålen. 

Ekorådets inspirationsdag
På ekorådets förslag genomfördes en inspirationsdag den 5 oktober förlagd till 
Gammelgården i Ludvika. Inbjudna gäster var Lovisa Almborg (ArbetSam), Pia Axelsson 
(Västmanland Turism), Jenny Findahl (Snowtrail), Mikaela Hincks (Between the Tees), 
samt AnnaCari Jadling Olsson (Dalarnas museum).

Med cirka 50 deltagare och ett varierat program av fakta och inspiration blev dagen så 
lyckad att ekorådet sedan beslutat att fortsättningsvis ha inspirationsdagar vartannat år och 
resor vartannat år. Resor har annars genomförts varje år.

Ekorådet 2018 
Anna-Karin Andersson, Ludvika, ordförande
Bertil Andersson, Ludvika
Anders Stendalen, Ludvika
Karl-Erik Nohrstedt, Smedjebacken
Kristina Bjerndal, Smedjebacken, slutade under året
Yvonne Johansson, ny representant från Smedjebacken
Katarina Unemar, Fagersta, slutat under året
Hans Philip, Fagersta, slutat under året
Karl-Åke Nordebring, Skinnskatteberg
Bertil Skog, Skinnskatteberg

Hans Lundin, Norberg
Anders Gustavsson, Norberg
Agneta Gustavsson, Surahammar, slutade under året
Sylvia Ekeberg, ny representant från Surahammar
Inge Larsson, Surahammar
Lennart Lindgren, Hallstahammar
David Lunde, Hallstahammar

Möten 2018
1 mars i Grengehuset i Grangärde
På mötet diskuterades behovet av en ny guidebok, önskan om en inspirationsdag, 
sommarens #järnruttenvecka samt de nya informationsskyltarna.

15 maj i Lokstallet i Riddarhyttan
På mötet diskuterades planering av inspirationsdagen 5 oktober, #järnruttenveckan 2018, 
årsberättelsen delades ut, Kalle Nordebring berättade om Oxbrons banvaktstuga och 

Överst: ekorådets inspirationsdag på 
Gammelgården i Ludvika blev uppskattad. 
Mitten till vänster: lokalt ekoråd i 
Smedjebacken. Mitten till höger: lokalt 
ekoråd vid det nya besöksmålet Oxbrons 
banvaktstuga. Nederst: lokalt ekoråd i Norberg.
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Kulturreservatet i Skräppbo som är Skinnskattebergs nya besöksmål. 
Sylvia Ekberg valdes till adjungerad i styrelsen för Västmanland.

20 september i Konsthallen i Virsbo
Nya verksamhetschefen Malin Andersson presenterade sig, sedan diskuterades resultatet 
av årets #järnruttenvecka samt önskemål till 2019. Förslag till verksamhetsplan och budget 
2019 presenterades.

14 december på Lindgårdens konferens i Västanfors
Efter grötlunchen, gemensam med Styrelsen och styrelsens avtackning av Anna Falkengren, 
togs på mötet upp rapporter från besöksmålen. Därefter utvärderades inspirationsdagen 
som hölls i Ludvika 5 oktober med gott betyg. Vandringsfoldrarna och sommarfoldern 
diskuterades, liksom den kommande guideboken. Konstrum Bergslagen, 2019 års 
#järnruttenvecka, Ekomuseum Art Space samt BRUK 2.0 togs också upp. Vi tittade även på 
verksamhetsplanen för 2019.

Lokala ekoråd
Lokala föreningar i respektive stiftarkommun har träffats ett flertal gånger vår och höst i 
Norberg, Skinnskatteberg, Smedjebacken, Surahammar och Ludvika. 

Ekorådets ordförande har ordet
Under 2018 har arbetet med lokal förankring fortsatt. I flera kommuner fungerar nu de 
lokala ekoråden bra men mycket arbete återstår. Vi ideella behöver en väl fungerande linje 
från ”golvet” till styrelsen. Tyvärr finns det fortfarande många miljöer med tillhörande 
verksamma som saknar en naturlig kontakt med Ekomuseum Bergslagen. Ansvaret för detta 
är delat. Vi ideella måste ta vårt ansvar, enskilt och i de lokala ekoråden. Styrelsen har ett 
ansvar att via kommunernas tjänstemän sträcka ut handen och stödja oss. Eftersom kansliet 
bara består av en verksamhetsledare behöver hon all hjälp som vi kan ge henne. Samarbete 
är otroligt viktigt!
 
Utmaningar för Ekomuseum Bergslagen är också de olika miljöernas struktur. Här finns 
stora välorganiserade platser, små miljöer med kanske en ideell förening som ägare och 
dessutom platser som är privatägda.  Samverkan, gemensamma möten och ett stöd från vårt 
lilla kansli är nyckeln till framgång.

Ekorådet har under året också diskuterat en större delaktighet genom att vi på plats i 
miljöerna kan hjälpa till med exempelvis texter till foldrar och underhåll av skyltar. 

Ekorådet har tidigare anordnat en resa för att uppmuntra alla som jobbar. Tyvärr har inte 
anslutningen varit så bred som man skulle önska. 2018 prövade vi istället att anordna en 
inspirationsdag med föreläsare där styrelse, tjänstemän och ideella kunde mötes. Detta blev 
mycket lyckat. Många kontakter togs och vi som deltog fick mycken kunskap med oss hem. I 
fortsättningen hoppas vi kunna alternera resa och inspirationsdag.

Ekomuseets #järnruttenveckan utvecklas till ett allt större arrangemang. Ju fler besöksmål 
som kan delta desto större blir upplevelsen.

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 vårt Ekomuseum…
 
Februari 2019

Anna-Karin Andersson
Ordförande i Ekorådet

Bråforsdagarna, en del av #järnruttenveckan.
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Överst till vänster: ordförande Ingvar 
Henriksson.

Överst till höger: styrelsen på stämman i 
Cassels konserthus i Grängesberg.

Nederst till vänster: Cassels konserthus i 
Grängesberg.

Nederst till höger: långväga besök i 
finngården Skifsen, professor Kazuoki 
Ohara från Japan.

Styrelsen 
Stiftelsen Ekomuseum Bergslagens styrelse består av ordförande, 14 ordinarie ledamöter 
och 13 suppleanter. Adjungerade till styrelsen är två representanter från ekorådet samt 
representanter från Visit Dalarna och Region Västmanland turism.
Styrelsen sammanträder 4 ‐5 gånger per år.

Ledamöter 2018
Christer Björklund, Dalarnas museum
Carl-Magnus Gagge,Västmanlands läns 
museum, (slutat under året)
Jennie Schaeffer, ny chef 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  
(slutat under året)
Lars Gustafsson, Norberg, ersättare  
(ny under året)
Lena Eldstål, Fagersta
Tomas Ulfborg, Fagersta ersättare
Thure Anderssen, Hallstahammar
Andreas Almqvist, Hallstahammar, ersättare

Adjungerade:
Anna-Karin Andersson, Ludvika, ordförande ekorådet
Sylvia Ekberg, Surahammar, ekorådet
Henrik Wester, turismchef region Västmanland
Ulrika Andersson, Visit Dalarna
Fredrik Sandberg, Länsstyrelsen Dalarna
Karin Johansson, ekonomi
Anna Falkengren, verksamhetschef

Malin Andersson, ny verksamhetschef från och med september

Möten 2018
2 mars på Schenströmska herrgården i Ramnäs
Årsredovisning med påskrifter.

18 maj i Cassels konserthus i Grängesberg
Årsstämma som avslutades med lunch i Disponentvillan i Disponentparken.
Årsberättelsen delades ut, Carl-Magnus Gagge avtackades och Jennie Scaeffer hälsades 
välkommen.

21 september i kommunhuset i Fagersta
Verksamhetsplan och budget för 2019.

14 december på Lindgården i Fagersta
Beslut om budget och verksamhetsplan för 2019 samt beslut om firmatecknare. Avtackning 
av verksamhetschef Anna Falkengren vid grötlunch tillsammans med Ekorådet.
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Styrelsens ordförande har ordet
Detta år avslutas lite annorlunda än andra år, nämligen med att verksamhetschefen sedan 
2013, Anna Falkengren, avslutar sin tjänst och går i pension.
   Avtackningen skedde i samband med styrelsemötet i december och styrelsen tackade för 
ett arbete som inneburit att Ekomuseum Bergslagens organisation och syfte synliggjorts 
och stabiliserats samt att nya kontakter knutits vilket lett till samarbete i nya projekt och 
konstellationer. Styrelsen har i och med detta också fått hälsa den nya verksamhetschefen 
Malin Andersson välkommen.

Samverkan och samarbete är nyckeln till framgång för Ekomuseum Bergslagen och önskan 
till samverkan framgår tydligt i stiftarnas viljeinriktning från 2014, där ordet nämns inte 
mindre än fyra gånger: 

• verksamheten samverkar med näringsliv och turism  
• samverkan med kommuner också utanför stiftelsen främjas
• verksamheten samverkar med Strömsholms kanal, Bergslagssatsningen,  
 Intresseföreningen Bergslaget och Bergslagsakademien
• samverkansmöte sker en gång om året, vilket stiftarna ansvarar för 

Ekorådets ordförande ger uttryck för en vilja att hjälpa till med detta genom den lokala 
förankringen och praktisk hjälp till kansliet med skyltar, foldrar, samt fortsatt arrangemang 
av resor, inspirationsdagar, #järnruttenveckan etcetera och uppmuntrar till förnyelse och 
nya kontakter.
   Det gemensamma målet med all denna samverkan är att öka vetskapen om och 
besöksantalet till Ekomuseum Bergslagens besöksmål, men även att skapa stolthet för och 
kännedom om trakten till alla som bor och verkar här.

Den som känner till det här området och dess historia kan inte låta bli att känna stolthet. 
Här finns Sveriges tidigaste industrihistoria, området har betytt oerhört mycket för hela 
landet, något som lätt kan glömmas bort i nedläggnings- och utflyttningstider. Desto 
viktigare då att fortsätta arbeta tillsammans för att ”värna, vårda och visa det industri- 
och kulturhistoriska arvet i Bergslagen”.

Februari 2019

Ingvar Henriksson
Ordförande i stiftelsen Ekomuseum Bergslagen

Bild: I världens äldsta bevarade oljeraffinaderi, på Oljeön i Ängelsberg.
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Överst: Malingsbo herrgård. Mitten till vänster: Återinvigning av 
Flogbergets gruva. Mitten till höger: Maskinhuset i Grängesberg.
Nere till vänster: Arbete med kolhuspelarna i Trummelsberg.
Nere till höger: Musik och sång i Luossastugan.
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Kansli: Nils Nils Gata 7, 771 53 Ludvika 
0204-66 30 82, info@ekomuseum.se 
www.ekomuseum.se


