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Röda Jordens dag i Riddarhyttan.

Inledning
Mitt första halvår som verksamhetschef för
Ekomuseum Bergslagen har gått fort. Det började med att Christina Lindeqvist lämnade över
genom att vi träffades då och då under våren
och sedan under de två sista veckorna i juni.
Trots det var jag mycket ”ny” när det väl blev
dags att börja arbeta på egen hand. Den första
tiden blev en inspirerande varm sommarmånad.
Laddade bilens baklucka med Ekomuseums
sommarbroschyr och begav mig ut och runt
i området. Det myllrar av aktiviteter om sommaren. Verkligen något att imponeras av och
att vara stolt över.

Annars har hösten präglats av massor av
möten, för att träffa och lära känna både
föreningar och kommunernas tjänstemän. Det
är aldrig långtråkigt.
Ett stort engagemang för vår trakts industrihistoria finns överallt. Äldre och yngre föreningars kunskaper och engagemang ger besökare
från när och fjärran mycket att uppleva. Kulturförvaltningarna ansvarar också för många
besöksmål, men ofta är det ett samarbete
mellan kommun, föreningsliv och företagsamhet som ger ett hållbart resultat. Under hösten
beslutades att vi återigen ska producera ett
magasin. Ekobladet lades ner vid halvårsskiftet,
blogg och facebook ersätter delvis Ekobladers
funktion, men inte helt. Ett forum med mer fördjupning kring besöksmålen och Bergslagens
historia men också om livet här och nu behövs.
Det blir spännande att vara med om att producera Magasin Ekomuseum Bergslagen.

Därefter kom allvaret snabbt upp på agendan.
Att Hallstahammars kommun meddelat vid
årsstämman att de inte var intresserade av att
fortsättningsvis medverka i samarbetet visste
jag. I slutet av sommaren blev jag uppringd
av Fagersta Posten och fick då veta att även
Fagersta kommun hade långt gående planer på
att dra sig ur. Möten med de två kommunerna
bokades in och tillsammans med styrelsens
ordförande träffade jag politiker och tjänstemän
för att diskutera frågan. Dessa möten var mycket bra och konstruktiva. De båda kommunerna ”vilar på hanen” och fortsätter som tidigare,
men med ett krav, att frågan om Ekomuseum
Bergslagens vara eller inte vara tas upp till
diskussion. Under hösten började planeringen
för ett seminarium av Open space-karaktär där
Ekomuseums mål och mening från början, idag
och i framtiden ska ventileras. Arrangemanget
är planerat till våren 2014.

Några veckor före jul var det dags för den
Svenska turistgalan i Stockholm. Galan hade
kulturarvet som tema och från Kulturdepartementet pratade man om att ”ett levande kulturarv är en förutsättning för en stark turistnäring”.
Jag reflekterar kring galans budskap och tänker
så här: Ekomuseum Bergslagen är i tiden, nu
mer än någonsin.
Januari 2014
Anna Falkengren
Verksamhetschef
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Styrelse
Styrelsen hade under året följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter
Ingvar Henriksson, ordförande, Ludvika kn
Kerstin Sunnerby, Ludvika kn
Susanne Andersson, Ludvika kn
Ulf Andersson, Smedjebackens kn
Thomas Björnhager, Smedjebackens kn
Ingrid Falquist, Norbergs kn
Tomas Ulfborg, Fagersta kn
Gunlög Olsson, Skinnskattebergs kn
Joakim Graning, Hallstahammars kn
Surahammars kn, vakant plats
Jan Raihle, Dalarnas Museum
Carl-Magnus Gagge, Västmanlands läns museum

Ersättare
Barbro Karlsson Skoglund
Mona-Lisa Jansson Gleimar
Seppo Timonen
Anders Lindblom
Ingemar Hellström
Henrik Nyström
Olle Olsson
Lars Carnbrand
Ulla-Stina Norling

Hallstahammars ledamöter Joakim Graning och Ulla-Stina Norling entledigades
under året från styrelseuppdraget och är nu ersatta av kultur- och fritidsnämndens
ordförande Thure Andersen, som utsetts till ny styrelseledamot för
Hallstahammars kommun.

Överst t v: Paul Eriksson museet invigs i Söderbärke. Överst t h: Karta från Kanalbolagets arkiv. Underst t v:
En av alla Ekomuseum skyltar som är uppsatta vid alla besöksmål. Underst t h: Ludvika hembygdsförening.

Verksamhetsinriktning
Stiftelsens ändamål är, enligt stadgarna § 2, ”att stärka bygdens identitet och klargöra Bergslagens
särart samt verka för utvecklingen av Ekomuseum Bergslagen till ett attraktivt besöksmål”.
§ 2 fortsätter sedan med att ange arbetets inriktning:
• belysa Bergslagens särart och historia
• skapa nya dimensioner av Bergslagens industrilandskap
• sätta områdets invånare i centrum
• ge humanistiska perspektiv på teknikens roll, utveckling och konsekvenser
• utveckla nya former som gör kulturlandskapet levande
• arbeta för att miljöer bevaras och brukas med höga krav på restaureringsteknik
• göra området attraktivt för en kultur- och turismsatsning och verka för att nå nya
grupper av besökare
• samarbeta med det lokala föreningslivet och näringslivet
• spela en aktiv roll i det lokala kulturlivet
• verka för att sprida kunskap och information i landet om de i Ekomuseet ingående
kommunerna samt om Bergslagen som helhet
• samarbeta med skolan och ge möjligheter till upplevelsebesök
• arbeta för forskning inom järnhanteringens område
• verka för ekologisk kunskapsspridning
4

Till styrelsen har under året enligt stadgarna § 5 de båda länsantikvarierna
varit adjungerade. Det är Ulf Löfwall från Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen
Västmanland saknar länsantikvarie. Under året har Ulf Löfwall gått i pension och
ersatts av Fredrik Sandberg.
Vidare har turistbyråchef Håkan Rosén, Visit Södra Dalarna varit adjungerad
till styrelsen, samt Henrik Wester turistchef VKL Turism i Västmanland från och
med hösten. Två representanter har varit adjungerade för Ekorådet. Dalarna
har representerats av Anna-Karin Andersson, Grangärde med ersättare Bertil
Andersson, Gravendal, båda i Ludvika kommun. Västmanland har representerats
av Ekorådets ordförande Gunnar Ahl från Karmansbo, utan ersättare.
Valberedningen har haft följande sammansättning:
Karl-Georg Karlkvist, Ludvika kn, sammankallande.
Norbert Junker, Smedjebackens kn
Monika Andersson, Fagersta kn (med ersättare Anita Lilja-Stenholm)
Åke Andersson, Norbergs kn
Carl-Erik Fredman, Skinnskattebergs kn
Lennart Ahlström, Hallstahammars kn
Surahammars kn, vakant

Revisorer
Stiftelsens revisor är Peter Büman, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Ludvika.
Verksamhetsrevisor är Ulf Hällqvist från Smedjebackens kommun.
Styrelsen har under året sammanträtt fyra gånger förutom årsstämman:
1 mars, bokslutsmöte på Logen Fagersta Västanfors hembygdsgård
6 september i Ahlbäcksalen i Smedjebacken
24 oktober i Kulturhuset Korpen i Skinnskatteberg
6 december tillsammans med Ekorådet, lunch på Räfsnäsgården i Ludvika
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Årsstämma

Andersen samt kulturchef Sven Olof Juvas
och kulturutvecklare Emil Berglund. De fick
då beskedet att Hallstahammar betalar
stiftarbidraget som vanligt under förutsättning
att ett seminarium arrangeras under våren
2014 där stiftare och föreningar ges tillfälle att
diskutera Ekomuseum Bergslagens framtid.
Under sommaren fick styrelsen besked
att även Fagersta kommun diskuterade
att ställa in stiftarbidraget. Ordförande och
verksamhetschefen träffade Utbildnings- och
fritidsnämndens ordförande Hans Granlund och
kulturchef Anne Lehnberg Halén och fick då
beskedet att Fagersta fortsätter som tidigare,
förutsatt ett kommande samtal/seminarium om
verksamhetens fortsatta utveckling.

Till årsstämman ska enligt § 7 i stadgarna
stiftarna kallas samt de som enligt § 5 äger
rätt att delta i styrelsens möten. Årsstämman
2013 hölls på Tolvsbo Bergsmansgård den 17
maj då nya verksamhetschef Anna Falkengren
presenterades och verksamhetschef sedan 10
år Christina Lindeqvist avtackades av styrelsen
med blommor och presenter. Till mötet inkom
en skrivelse från Hallstahammars kommun om
att de ämnade ställa in stiftarbidraget.
Hallstahammar och Fagersta kommuner
överväger eventuellt lämna stiftelsen.
Ordförande och verksamhetschefen hade
under hösten samtal med Hallstahammars
kommunalråd Catarina Pettersson, kultur- och
fritidsnämndens ordförande Thure

Tjänstemannagruppen
Tjänstemannagruppen utgörs av kultur och turism ansvariga tjänstemännen i stiftarkommunerna
samt en representant från vartdera länsmuseum. Sammankallande är verksamhetschefen på
Ekomuseum Bergslagen.

Överst: Styrelsemöte, Kulturhuset Korpen,
Skinnskatteberg, 25 oktober 2013. Mitten: Ekomuseum Bergslagens “pappa” - Örjan Hamrin
besöker kansliet, 9 oktober 2013. Längst ner:
Träff med Kulturförvaltningen i Hallstahammar, 28
augusti 2013. Från vänster: Ingvar Henriksson
(Ordf. Ekomuseum), Emil Berglund, Catarina Pettersson, Thure Andersen och Sven-Olof Juvas.

Till tjänstemannagruppens möten kallades under året nedanstående personer:
Carl Magnus Gagge, länsmuseichef/landsantikvarie, Västmanlands läns museum
Jan Raihle, länsmuseichef/landsantikvarie, Dalarnas museum
Birgitta Karlestedt, kultursamordnare, Ludvika kn
Susanne Eriksson, kultursekreterare, Ludvika kn
Anna Falkengren, kulturchef, Smedjebackens kn
Ing-Marie Pettersson-Jensen, enhetschef, Norbergs kn
Eva-Lena Silva, turismansvarig, Norbergs kn
Ulf Öhman, handläggare, Norbergs kn
Staffan Bergman, kulturchef Skinnskattebergs kn
Marlène Carlsson, turismansvarig, Skinnskattebergs kn
Anne Lehnberg-Halén, kulturchef, Fagersta kn
Raija Edvinson, turismansvarig, Fagersta kn
Sven-Olof Juvas, kultur & fritidschef, Hallstahammar kn
Emil Berglund, kulturutvecklare, Hallstahammars kn
Håkan Rosén, turistbyråchef, Visit södra Dalarna
Henrik Wester, turismchef, VKL, Turism i Västmanland
Nästa möte hölls den 5 november på Ekomuseum Bergslagens kansli då frågor lyftes om
bland annat nytryck av guideboken, Ekomuseum Bergslagens magasin samt seminarium/
open space under våren 2014.
Innan tjänstemannamötet i november har
verksamhetschefen träffat kulturförvaltningarna och turistorganisationerna, var och en för
sig, på plats i respektive kommun. Minnesanteckningar från tjänstemannagruppens möten
läggs i Ekomuseums arkiv.

Anna Falkengren slutade under året som kulturchef i Smedjebacken. Ny kulturchef från januari 2014 är Anne Seppänen. Från 2013 finns
ingen kultursekreterartjänst i Smedjebacken.
Tjänstemannagruppen har under året träffats
två gånger. Den 23 maj på Finngården Rikkenstorp tillsammans med Ekorådet. Då avtackades verksamhetschefen Christina Lindeqvist
med blommor och tal. Lunch intogs och sedan
gjordes en rundvandring med visning av miljön
av Nils Holmsdahl. Därefter även en visning av
Bränntjärnstorpet.
6

7

EKOMUSEUM BERGSLAGEN

ÅRSREDOVISNING 2013

EKOMUSEUM BERGSLAGEN

ÅRSREDOVISNING 2013

Projekt och aktiviteter
Järnrutten – the Ironroute

Leaderprojektet ”Bröd i Bergslagen”

Idén startade med en ERIH-konferens i
Dortmund, Ruhrområdet i oktober 2007. ERIH
= European Routes of Industrial Heritage.
Syftet med Järnrutten och dess engelska
version Ironroute är att möta både inhemsk
och europeisk turism och på ett enkelt sätt
ge en översikt av intressanta besöksmål i
Bergslagens nätverk. The Ironroute finns
med på ERIH:s hemsida (www.erih.net) som
ett länktips liksom Ekomuseums engelska
hemsida. Idéer om vidareutveckling, hur
Järnrutten ska se ut och vad den ska omfatta
diskuterades under 2013.

Ekomuseum sökte tillsammans med ABF
Västerbergslagen, nuvarande ABF Dala
Finnmark, bidrag från Leader Bergslagen
för projektet ”Bröd i Bergslagen” med ABF
och Eva Långberg som projektledare.
Projektet beviljades medel för två år med
start hösten 2010 och avslut hösten 2012.
Projektet syftade till att med historisk
kunskap återuppväcka bakning i gamla
vedeldade bakugnar samt överföra de nya
kunskaperna till vårt dagliga liv, skapa kontakt
mellan människor. Det var samtidigt ett
integrationsprojekt.
Under 2013 tilldelades projektet Bröd
i Bergslagen den så kallade ”Ullbaggen”
vilket innebär att Sveriges internationella
landsbygdsnätverk utsåg ”Bröd i Bergslagen
till årets bästa integrationssatsning.
Prisutdelningen hölls på Berns salonger i
Stockholm där Eva Långberg och Titti Berg
från ABF Dala Finnmark tog emot priset.
Prismotiveringen lyder: Ett projekt där den
svenska kulturtraditionen med bak i vedeldad
ugn är platsen för möten mellan människor.
Gamla och nya brödrecept från hela världen
byts och utvecklas samtidigt med både
erfarenheter och kunskaper. Projektet har
lett till nya kontakter mellan gamla och nya
svenskar och på så vis byggt upp nätverk i
bygden.

Bokförsäljning
Hos Adlibris säljs samtliga böcker från
Ekomuseum: de två guideböckerna Om järn
och människor och Of Man and Iron samt
Järnladies, Älskade Mathilda och barnboken
Från Berg till Spik. Av böckerna förutom
guideboken säljer Järnladies bäst, 210
exemplar har sålts under året. Guideboken
Om järn och människor är slutsåld på kansliet
och har tryckts i två upplagor i totalt 2 500 ex.
Samtliga böcker säljs även direkt från kansliet
samt hos Globe Bokhandel i Ludvika.
Guideböckerna ska dessutom finnas till
försäljning hos stiftarkommunerna på
respektive turistbyrå.

Samarbete ABF Dala Finnmark

Finnskogarna

Järnladies och Älskade Matilda:
En serie föredrag i samarbete med ABF Dala
Finnmark. Yvonne Gröning höll två föredrag om
”Matilda, Maj och andra järnladies” i Nyhammar
och i Smedjebacken.
Finnmarkskultur:
Under året startade en planering gällande ett
upplägg av studiecirklar om Finnmarkskultur.

Projektet löpte en bit in på året 2013, då
det avslutas. Verksamheten drivs vidare i en
ekonomisk förening av företag och föreningar
som deltagit i projektet . Det officiella namnet är
Turismutveckling i Finnskogarna Ek. För, men
arbetsnamnet och varumärket är Finnskogarna.
Hemsidan, www.finnskogarna.com, var under
projekttiden länkad till Ekomuseums hemsida
och kommer att kvarstå.
8

Projektet “Bröd i Bergslagen” prisades och Eva Långberg tog emot Ullbaggen. 29 november 2013.

Visorna vid Väsman

NAMSA

Ekomuseum var medarrangör till ett
visprogram som har sin grund i ”Visorna
vid Väsman” av och med Bertil Olsson,
trubadur från Skinnskatteberg. I samband
med visprogrammet berättar Bertil Olsson
om Ekomuseum Bergslagen. Årets
visarrangemang genomfördes enligt följande:
Tre spelningar på Capellet i Söderbärke 23
februari, 16 mars och 13 april. En spelning på
PRO:s folkhögskola i Gysinge den 12 mars,
en spelning på Björkhaga servicecentrum
i Hällefors den 17 april, en spelning på
Kanalmuseet Skanzen i Hallstahammar den
30 aptil samt en spelning i Ramnäs smedja,
Virsbo den 14 augusti.

Ekomuseum blev medlem i NAMSA
(Naturhistoriska museernas
samarbetsorganisation) år 2006.
Christina Lindeqvist sitter i valberedningen.
Årsmötet 2013 genomfördes 22-23 april i
Göteborg med Göteborgs Naturhistoriska
museum, Göteborgs botaniska trädgård
och Universeum som värdar. Temat var
”Människan och landskapet” med intressanta
rundvandringar på respektive institution samt
exkursion till Säveåns dalgång. Christina
Lindeqvist och Anna Falkengren deltog från
Ekomuseum Bergslagen.

Museimässan ”Hållbara museer”

Ekomuseum Bergslagen har tidigare
deltagit i planerna av ett Geocentrum i
Riddarhyttan. Tillsammans med Anna
Jansson från Skinnskatteberg kommun reste
verksamhetschefen till Rättvik under Geologins
dag den 14 september 2013 för att ta del av
information om Meteorum, en blivande geopark
i Siljansbygden.

Geocentrums Vänner i Riddarhyttan

Museimässan på Arbetets museum i
Norrköping är Sveriges största museimässa
och genomfördes 15-16 mars. Många är de
museer som visar upp sig och bjuder på tips
om upplevelser och intressanta platser att
besöka. Ekomuseum visade sig med en grupp
deltagare från Svedvi Berg hembygdsförening
på Skantzen i Hallstahammar och stod för alla
omkostnader. Syftet var att väcka intresse för
Strömsholms kanal i första hand.
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Möten och aktiviteter
Söka pengar-workshops
Ekomuseum Bergslagen fick i januari möjlighet
att stödja ett erbjudande från Arbetets
museum/ArbetSam och arbetslivsintendent
Torsten Nilsson ang Söka pengar-Workshops.
Tre workshops kunde genomfördes i skiftet
januari-februari på tre platser i Ekomuseum:
Ludvika Gammelgård, Västanfors
hembygdsgård och Skantzen i Hallstahammar.
Ekoföreningarna inbjöds att delta utan kostnad.
Föredragen drog 21 pers i Ludvika, 10 pers i
Västanfors, 14 pers i Hallstahammar. Totalt 45
personer.

Internationella kontakter
25-26 april besöktes Ekomusuem av arkitekten
och professorn Kazu Ohara från Yokohama
universitet. Han arbetar med ekomuseifrågor
i Japan och har medverkat till grundandet av
Miura Peninsula Ecomuseum söder om Tokyo.
Christina Lindeqvist visade runt i Grängesberg
samt området kring Schisshyttan och Stollberg.

Nya Lapphyttan tilldelas utmärkelsen
“Årets industriminne”.

Bokprojektet ”Vi går en annan väg”
Teatermaskinen i Riddarhyttan startade under
hösten bokprojektet ”Vi går en annan väg”
Av teaterföreställningen med samma namn
kommer de att i samarbete med Västmanlands
Länsmuseum, ABF Västmanland och
Ekomuseum Bergslagen göra en bok som är
tänkt att fungera som ett studiematerial för
skolor, studieförbund och föreningar. Bokens
handling bygger på teaterföreställningen
som beskriver Bergslagens historia med
utgångspunkt i hur människor levde och
överlevde i skogsområdena runt Riddarhyttan
från medeltiden fram till 1900-talet.

11 jan
15 jan
31 jan
31 jan
01 feb
06 feb
08 feb
13 feb
28 feb
01 mar
06 mar
07 mar
13 mar
13 mar
15 mar
15-16 mar
18 mar
22 mar
21-23 apr
25-26 apr
17 maj

Informationsträff med Anna Falkengren på kansliet
Christina Lindeqvist höll föredrag om EmB hos Kommunstyrelsen i Fagersta
”Söka pengar-Workshop” Ludvika Gammelgård
”Söka pengar-Workshop” Västanfors hembygdsgård
”Söka pengar-Workshop” Mekanikus, Skantzen
Verksamhetsrevision på kansliet med Ulf Hällqvist
Informationsträff med Anna Falkengren
Bokslutsmöte med Peter Büman
Informationsträff med Anna Falkengren
Bokslutssammanträde på Västanfors hembygdsgård
Planering av hemsida på kansliet, Jenny Findahl, Stefan Frick och Anna Falkengren
Ekorådsmöte på Västanfors hembygdsgård
Möte på kansliet med Stefan Frick ang hemsida
Kvällsmöte i Grangärde med lokal förening
Informationsträff med Anna Falkengren
Museimässa på Arbetets museum, Norrköping, Skantzen deltog
Ch Lindeqvist höll föredrag om EmB på Geoföreningens årsmöte i Riddarhyttan
Informationsträff med Anna Falkengren
NAMSAS årsmöte i Göteborg, Ch Lindeqvist och Anna Falkengren
Besök av professor Kazu Ohara fr Yokohama universitet
EmB årsstämma på Tolvsbo bergsmansgård

Magasin Ekomuseum Bergslagen
Under 1990-talet gav Stiftelsen ut ett antal
tidskrifter med fördjupande texter på olika
teman med fokus på Bergslagen och dess
historia. Under året beslutade styrelsen att
återigen producera en tidskrift, men nu mer
i form av ett modernt magasin riktat i första
hand till besökare i området. Det första
numret ska ha temat Strömsholms kanal och
ges ut i god tid till sommaren 2014. Ett antal
planeringsmöten har hållits under hösten med
vd för Strömsholms kanalbolag, Carina Berkvist
Janzon och Jenny Findahl, Snowtrail.

Priser och utnämnelser
Projektet Bröd i Bergslagen tilldelades
”Ullbaggepriset” av Sveriges internationella
landsbygdsnätverk. Nya Lapphyttan i Norberg
tilldelades utmärkelsen ”Årets industriminne”
av Svenska industriminnesföreningen. Ägarna
till Engelsbergs bruk tilldelades Kungliga
patriotiska sällskapets medalj för bevarande av
svenskt kulturarv, i det här fallet Engelsbergs
bruk. Lanchashiresmedjan vid Karmansbo bruk
utnämndes av Länstyrelsen i Västmanland till
byggnadsminne och får genom det ett
långsiktigt skydd för bevarandet. Årets
Västmanlänning blev Teatermaskinen i
Riddarhyttan.

Träff med kulturförvaltningen, Skinnskatteberg, 17
Birgitta Karlestedt och Susanne Eriksson, Ludvika
sept 2013. Marléne Carlsson och Staffan Bergman vid kommuns kulturförvaltning. Träff 23 sept 2013.
Hakspelet, Bastnäs gruvfält.

Besök
Studenter från Stockholms universitet,
kandidatprogrammet för museer och kulturarv
bodde i Norberg under en vecka där de
studerade på vilket sätt en kommun tar han
om sitt kulturarv, värnar, vårdar och visar det.
Aspekter kring marknadsföring, pedagogik och
det antikvariska bevarandet studerades. Under
en eftermiddag besökte gruppen Ekomuseum
Bergslagens kansli i Ludvika.
10

Kulturförvaltningen i Fagersta, Raija Edvinson och
Anne Lehnberg-Halén, möte 10 sept 2013.

Trädgårdsgänget på Karlbergs hembygdsgård i
Norberg, 11 sept 2013.
11
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23 maj
26 maj
29 maj
24 jun
25 jun
28 jun
1 juli
2 juli
3 juli
		
4 juli
6 juli
8 juli
10 juli
15 juli
16-17 juli
18 juli
23 juli
		
30 juli
1 aug
4 aug
5 aug
12 aug
19 aug
20 aug
21 aug
23 aug
25 aug
26 aug
		
		
28 aug
		
		
4 sep
6 sep
10 sep
		
11 sep
		
12 sep
		
14 sep
		
17 sep
		
20 sep
21 sep
24 sep
26 sep
30 sep
1 okt
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Ekorådsmöte och Tjänstemannamöte på Finngården Rikkenstorp, heldag
Besökte Teatermaskinen i Riddarhyttan, vernissage, fotoutställning
Invigning av Karmansbo byggnadsminne, Ch Lindeqvist höll ett tal
Informationsträff med Anna Falkengren
Möte hos Teatermaskinen ang samarbete, Ch Lindeqvist och Anna Falkengren
Ch Lindeqvist lämnar officiellt över posten som verksamhetsledare
Anna F börjar anställningen som verksamhetsledare
Möte med Stefan Frick ang hemsida, blogg och facebook
Rundresa med sommarbroschyren till Lekomberg, Cassels, Klenshyttan, Mojsen,
Trädgårdscafét, Maskinhuset, Grangärde kyrkby, Malingsbo
Till Norberg och Fagersta med sommarbroschyren
Till Karmansbo Järnets dag
Till Flogberget, möte med Örjan Hamrin och Anders Danielsson
Till Gravendal, Säfsenveckan plus sommarbroschyren
Möte på kansliet med Yvonne Gröning
Besökte Teatermaskinens i Riddarhyttan och föreställningen ”Vi går en annan väg”
Deltog i invigning av Paul Eriksson-museet i Söderbärke
Möte i Hallstahammar ang proj Kanal- och Bergslagsutveckling och besök av
kulturministern, med Ingvar Henriksson
Besökte Rikkenstorp, program Dan Anderssonveckan
Besökte programmet Estradpoesi på Hammarbacken, Dan Andersson veckan
Besökte Röda Jordes dag
Bok- och broschyrleverans till Lokstallet i Riddarhyttan
Besök Trångfors smedja/arbetslag, Skanzen redskapsmuseet och Västerqvarn
Möte med Susanne Eriksson, kultursekreterare, i Ludvika kommun
Bokmöte i Riddarhyttan Teatermaskinen
Budgetmöte på kontoret med Ingvar Henriksson och Karin Johansson
Rundresa till Ludvika kommuns miljöer med Susanne Eriksson, kultursektreterare
Möte med Söderbärke hembygdsförening om Paul Eriksson
Rundvandring Norbergs by, besök på Lapphyttan och utställning av Dal-Edvin, träff
med Norbergs hembygdsförenings nya ordförande Sven Olof Pettersson och Anita
Helgesdotter, kvinnoakademin i Norberg.
Träff med kommunalråd Catarina Pettersson, kultur- och fritidsnämndens ordförande
Thure Andersen, kulturchef Sven- Olof Juvas och kultursekreterare Emil Berglund i
Hallstahammar, tillsammans med Ingvar Henriksson
Ekoråd i Fagersta, Västanfors hembygdsgård
Styrelsemöte i Smedjebacken, Ahlbäcksalen
Möte i Fagersta med kulturchef Anne Lehnberg-Halén & turismsamordnare
Raija Edvinson.
Besökte Norbergs hembygdsgård Karlberg samt bilverkstad och träffade arbetslagen
för de olika verksamheterna.
Deltog i Bergshistoriska utskottets höstmöte i Norberg. Under kvällen delades
Svenska Industriminnesföreningen ut priset ”Årets industriminne” till Nya Lapphyttan
Resa till Rättvik och information om Geopark Meteorum, Skålberget och Styggforsens
naturrum, med Anna Jansson Skinnskattebergs kommun
Möte med kulturchef Staffan Bergman och kultursekreterare Maléne Carlsson i
Kulturhuset Korpen Skinnskatteberg
Deltog i Ahlbäckdagarna i Smedjebacken
Vernissage av finske arbetarkonstnären Reino Laitasalo i Meken Smedjebacken
Möte med kultursekreterarna Gigi Karlestedt och Susanne Eriksson i Ludvika.
Möte med S-O Juvas och C-M Gagge i Hallstahammar ang vinterseminarium
Möte med Carina Berkvist Janzon vd Strömsholms kanal, på kansliet
Möte med Flogbergssällskapet, på Flogberget
12
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2 okt
Möte med Ing-Marie Pettersson Jensen, Ulf Öhman och Lars-Erik Lärnemark på
		 Lapphyttan i Norberg
4 okt
Bokmöte i Riddarhyttan, Teatermaskinen samt bokleverans till Västanfors
7 okt
Planeringsdag med Jenny Findahl, Snowtrail
10 okt
Planeringsmöte, EmB Magasin, med Yvonne Gröning och Marie Bjerndahl i Norberg
15 okt
Inbjuden till turism- och kulturmöte i Skinnskattebergs kommun, Kulturhuset Korpen
16 okt
Besök på kansliet av studenter från Stockholm universitet kandidatprogram för
		 museer och kulturarv
17 okt
Möte med Per Oskarsson, Flogbergssällskapet ang vandringsfolder
18 okt
Möte med kulturchef Anne Lehnberg-Halén och nämndordföranden Hans Granlund i
		 Fagersta kommun.
19 okt
Levererade 20 st ”Från berg till spik” till Gruvboden vid Falu gruva
23 okt
Budgetmöte med Karin Johansson, på kansliet
24 okt
Besökte Mångkulturdag i Ludvika
24 okt
Styrelsemöte i Skinnskatteberg, Kulturhuset Korpen
28 okt
Planeringsmöte i Västerås med S-O Juvas och C-M Gagge, på Länsmuseet
29 okt
Inbjuden att ta del av upptagning av slussport i Hallstahammar samt besök i
		arbetshyttan
31 okt
Besök av Torsten Nilsson från ArbetsSam, på kansliet
5 nov
Tjänstemannamöte på kansliet
5 nov
Möte med Henrik Wester VKL, i Västerås
11 nov
Besökte Fagersta Västanfors hembygdsgård inför Gammaldags jul, träff med
		arbetsgrupp
11 nov
Seminarium i Hallstahammar, Kanal- och Bergslagsutveckling
14 nov
Möte med Håkan Rosén Visit Södra Dalarna i Ludvika
14 nov
Möte med kommunalrådet Britt- Inger Fröberg i Surahammar
15 nov
Möte med Jan Lundin, Rese och turistnäringen i Sverige, med S-O Juvas och
		 C-M Gagge, i Stockholm
18 nov
Möte med Susanne Andersson Fredriksberg och Finnskogarna, på kansliet
19 nov
Planeringöte EmB Magasin med Jenny Findahl och Carina Bergkvist Janzon i
		Hallstahammar
20-21 nov
Bergslagssatsningesn seminarium på Hennickehammar
27 nov
Workshop, Att sälja i en digital värld med Visit Södra Dalarna, i Borlänge
29 nov
Besök av Eva Långberg ABF Dala Finnmark som fått Ullbagge pris för projektet
		 Bröd i Bergslagen
4 dec
Bevistade Svenska Turistgalan i Stockholm
5 dec
Besökt Källfallet med Gigi Karlestedt och Annica Eriksson i Grängesberg
6 dec
Styrelsemöte och Ekoråd med lunch på Räfsnäs, Ludvika
11 dec
Besökte ArbetSam på Arbetes museeum i Norrköping
13 dec
Möte med Ingemar Udd, Bergsmansbygd, i Norberg
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Information &
marknadsföring
Ekobladet

Hemsidan: www.ekomuseum.se

Från och med 2012 har Ekobladet endast
gjorts i digital form och skickats ut via
e-post på olika sändlistor. Den hänger även
på Ekomuseums hemsida. Från och med
halvårsskiftet 2013 görs inte Ekobladet längre.
Tidigare nummer finns på webbsidan.

En ny förenklad, mer aktiv och levande
hemsida i Wordpress planerades och
genomfördes under våren 2013 i ett samarbete
mellan Snowtrail, Jenny Findahl och Under
Korkeken, Stefan Frick, Ludvika. Hemsidan
kunde läggas ut i juni med lyckat resultat.
Ekomuseums blogg fick en framträdande
plats liksom ett Facebookföde. Hemsidan
uppdateras inför varje sommarsäsong
vad gäller öppettider, aktiviteter samt
kontaktpersoner. Flest besökare kommer
från Sverige. Därefter ser tio i topplistan ut
som följer: USA, Ryssland, Nederländerna,
Spanien, Tyskland, Syd Korea, Ukraina, Kina,
Storbritannien och Italien. De mest frekventa
sökorden var (i ordning): ekomuseum.se, bruk,
thorshammare, järnmalm, ludvika, bergslagen,
verkstad och järn.

Järnrutten & Ironroute

Järnrutten, www.jarnrutten.se och www.
ironroute.se är en enkelt uppbyggd sida där
besökare lätt kan navigera bland samtliga
besöksmål i tre nätverk: Ekomuseum
Bergslagen, Husbyringen, Järnriket
Gästrikland. Järnrutten ger en överblick och vill
även peka på caféer, matställen, gårdsbutiker,
Bed & Breakfast med mera, dvs platser som
inte alltid syns men som
kan ge ett mervärde
till upptäcktsresor.
Järnrutten administreras
Statistik www.ekomuseum.se
och drivs av Ekomuseum
2013
2012
Bergslagen.
Unika besökare
39 429
40 015
Dess engelska version,
Antal
besök
88
449
87 605
The Ironroute, ligger
Antal
sidor
449
331
336
480
som en länk på ERIH:s
Antal
träffar
2
304
979
4
753
910
hemsida, www.erih.
net, det internationella
industrihistoriska
nätverket med säte i
Dortmund, Ruhrområdet.
Statistik Järnrutten

2011
31 500
83 500
347 500
4 600 000

2012:
2013:
Järnrutten Ironroute Järnrutten Ironroute
7 000
17 000
30 000
251 500

Unika besökare
Antal besök
Antal sidor
Antal träffar

-

5 085
14 874
26 288
190 247

3 966
14 874
25 047
97 975

Trångfors smedja, 12 augusti 2013.

Bloggen

Facebook

Ekomuseums blogg sköts av
verksamhetschefen och länkas till hemsidan.
Det har visat sig vara ett snabbt och enkelt
sätt att berätta om vardagen i Ekomuseum.
På bloggen kan man följa med och ta del av
händelser när det händer, här ges tips om
utställningar, besöksmål, aktiviteter, småföretag
och diverse företeelser och tankar med
kopplingar till Ekomuseum.
Under 2013 har bloggen haft totalt 23 000
besökare. 67 nya blogginlägg har gjorts och
i arkivet finns nu 447 inlägg. Den 1 mars var
den dag då bloggen hade flest besökare, 364
stycken. Flest söknigar har gjorts på inläggen
”Skogsfinnarna som tämjde skogen” och
därefter ”Brategården i Bråfors bergsmansby”,
”Mer om Staffan Lindh” och ”Teatermaskinen”.

Kort information om händelser och det
vardagliga arbetet på kansliet och i området.
Facebooksidan har vid årets slut 203
gillamarkeringar.

Annonsering
- ArbetSams katalog Museiguiden 2013
(Arbetslivsmuseernas sommarmagasin)
- Rastplats Dalaporten ”En försmak av Dalarna”
- Ratta Rent (Nykterhetstidskrift)
- Visit Södra Dalarna
- Upptäcktsresan, Svenskt Kulturarv
- Visit Västmanland
- Annonsbladet
- Bibliotek i Fokus, Bif

Sommarfolder
Sommarfoldern behöll i stort sett sitt utseende
men uppdaterades med några nya bilder och
något lite text samt trycktes i två omgångar à
10 000 ex, vilka fördelades inom Ekomuseum
och turistbyråer i Bergslagen.

Vandringsfoldrar
Under 2013 har ytterligare två vandringsfoldrar
producerats till Flogbergets gruva och
Söderbärke kyrkby och hembygdsgård.
14
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Gunnar Ahl, ordförande i Ekorådet

Ekorådet 2013
Ekorådet har under år 2013 haft följande sammansättning:
Ludvika kommun:
Bertil Andersson, Anna-Karin Andersson, Anders Stendalen
Smedjebackens kommun: Karl-Erik Nohrstedt, från och med 16 oktober även Kristina Bjerndahl
Fagersta kommun:
Gun-Lis Gustavsson, Olle Olsson
Skinnskattebergs kommun: Gunnar Ahl, Karl-Åke Nordebring
Hallstahammar kommun: Lars Lysén, Lennart Lindgrens
Norbergs kommun:
Sven-Olof Pettersson, Anders Gustafsson från och med hösten
Ekorådet har under året genomfört fem sammanträden:
7 mars		
Stora logen på Västanfors hembygdsgård i Fagersta
23 maj		
Finngården Rikkenstorp tillsammans med tjänstemännen. Christina Lindeqvist
		
avtackades. Nils Holmdal guidade längs kulturstigen och Finnmarksmuseet i
		
Rikkenstorp och visade även Bränntjärnstorpet
4 september
Stora logen, Fagersta Västanfors hembygdsgård
16 oktober
Teatermaskinen i Riddarhyttan
6 december
Tillsammans med styrelsen och med gemensam jullunch på Räfsnäsgården
		i Ludvika
Gunnar Ahl, Karmansbo, Skinnskattebergs
kommun är ordförande i Ekorådet sedan 2004.
Ekomuseums verksamhetschef är sekreterare
och för minnesanteckningar från alla möten.
Under hösten tillkom Kristina Bjerndahl som
är ordförande i Norrbärke hembygdsförening,
samt Sven Olof Pettersson och Anders

Gustafsson från Norbergs hembygdsförening.
Ekorådet representerades i stiftelsens
styrelse av Anna-Karin Andersson med Bertil
Andersson som ersättare för Dalarnas län samt
Gunnar Ahl för Västmanlands län, där ingen
ersättare har funnits under året.

16

Från verksamheten
Ekorådets ordförande Gunnar Ahl har representerat Ekomuseum i flera sammanhang under året. Det gäller Släkforskardagen i Köping,
iklädd smedskläder, samt alla Stiftelsens
styrelsemöten. Gunnar Ahl har aktivt deltagit
i planering, diskussioner och rådslag rörande
verksamheten. Ordföranden Gunnar Ahl har
deltagit i en arbetsgrupp för Kulturarvsportalen
i Västmanland.
Ekorådet håller sina möten på olika platser i
Ekomuseum med en någorlunda jämn fördelning. Att träffas i norr eller söder innebär långa
transportsträckor och mycket restid för några,
men även möjlighet att uppleva och möta
andra föreningar. Årets sista sammanträde
förläggs sedan ett antal år tillbaka på samma
dag som styrelsen håller sitt sista möte och de
två grupperna kan då mötas och äta julgröt
med skinksmörgås tillsammans.
Ekorådet har varje år två återkommande
saker på sin agenda – Ekorådsresan och Bergslagstinget. Planering startar vid årets första

möte och beslutas under årets andra möte före
sommaren. Båda aktiviteterna genomförs under sensommar och höst. Ekomuseum bidrar
till båda aktiviteterna men tar en liten avgift som
ett stöd för lunchkostnad. Syftet är att aktiviteterna ska inspirera och uppmuntra de ideella
föreningarna och kan ses som en uppskattning
för allt arbete som läggs ner på besöksmålen.
Under 2013 genomfördes varken resan eller
Bergslagstinget, detta beroende på att verksamhetschefen slutade och ny verksamhetschef installerades.
Under året har till Ekorådet Kristina Bjerndahl,
ordförande i Norrbärke hembygdsförening
tillkommit samt från Norbergs hembygdsförening Sven-Olof Pettersson och Anders Gustavsson. Vidare har Ekorådet förnyat och uppdaterat broschyren ” Vad är Ekorådet” .
Ekorådet kommer att delta med tre personer i
en referensgrupp för Teatermaskinens bokprojekt ”Vi går en annan väg.

17

EKOMUSEUM BERGSLAGEN

ÅRSREDOVISNING 2013

SLUTORD
Ekorådets ordförande
Under det gångna året har Ekomuseums
verksamhet fått en ny ledare i Anna Falkengren då Christina Lindeqvist gått i pension.
De många uppgifter som verksamhetsledaren
alltid har betyder naturligtvis att den avgående
inte bara har att slå igen dörren och att den
nya öppnar den igen. Nej, här har idealitet och
anpassningsförmåga samt aktiviteter i samarbete gjort det möjligt att göra ett smidigt byte.
Christina och Anna har genomfört övergången
på ett fantastiskt bra sätt. En verksamhetsledares arbetstid inom Ekomuseum Bergslagen
är inte ett 9-5 jobb utan kräver en ideell syn på
uppgiften och den finns hos de båda.

som stiftare och bidragsgivare till verksamheten. Detta påtalas också vid våra sammanträden i Ekorådet. Ekomuseums internationella och nationella betydelse för spridande
av information om Bergslagens kulturhistoria
är ju väldokumenterad. Några besöksmål har
också många internationella kontakter vilket
även har betydelse för övriga besöksmål.
Det är sällsynt att vid Emb-styrelsens möten
höra några synpunkter från olika kommuner.
Det skulle vara värdefullt att ibland få diskutera
eventuella önskemål och krav, vi är alla ansvariga för att se behov och lösningar i tiden.
De nuvarande 61 besöksmålen har många
ideellt arbetande och under 2014 kommer en
mätning att genomföras för att se hur mycket arbete som görs. För att inte de ideellt
arbetandes skara skall minska krävs att varje
kommun uppmärksammar och gör det intressant för dessa att bidra med kunskap och
arbete.

Vid Ekorådets möten har deltagarna fått en
god inblick i vad som rapporteras från övriga
kommuners besöksobjekt. Därav följer att det
också är viktigt att de i kommunerna lokala
ekoråden kallas till regelbundna träffar och
därigenom kan få del av informationen. Erfarenhetsutbytet är skapande och kan generera
idéer för den egna verksamheten inom kommunerna.

Följ verksamheten inom Ekomuseum Bergslagen, som många internationella och svenskar
gör, på vår hemsida och blogg.

Det råder tydligen en viss osäkerhet då det
gäller vissa kommuners uppfattning om ansvar
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Övrig verksamhet
Personal

Arvoderade uppdragstagare

Christina Lindeqvist, verksamhetschef, till
och med juni 100%, Christina avtackades
av både av Ekoråd, tjänstemän, politiker och
uppdragstagare under våren. Anna Falkengren
100% sedan 1 juli 2013.

Karin Johansson, bokföring och redovisning,
Söderbärke
Peter Büman, revisor, Öhrlings
PriceWaterHouseCoopers AB, Ludvika
Stefan Frick, Under korkeken, webb
Jenny Findahl, Snowtrail, Ljusterö, grafisk
formgivning och webb
Mikaela Hincks, Sweet Translations, Knivsta,
översättning Ekobladet med mera
Yvonne Gröning, Norberg, föredrag, Järnladies
och Älskade Mathilda.
Bertil Olsson, Skinnskatteberg, visprogram i
Bergslagen

Leverantörer
- Eniro Gula Sidorna
- Gammelgårdens Catering AB, Ludvika
- Stråhlins grafiska AB, Falun
- LG-IT Konsult, Ludvika
- Fagersta.Västanfors hembygdsgård
- Ludvika Hembygdsförening
- Smedjebackens Kommuntryckeri
- Space2u Webhosting AB, Nordingrå
- Teatermaskinen, Riddarhyttan
- Telia Sverige AB
- Visma SPCS AB
- ArbetSam
- Elsa Anderssons konditori
- Finngården Rikkenstorp
- Hembygdsföreningarnas samarbetskommitte
- Samverkan Visit Södra Dalarna
- Västra Mälardalens släktforskare
- Räfnäsgården, Ludvika
- m. fl.

Medlemskap
Ekomuseum Bergslagen har under året varit
medlem i följande föreningar:
- Riksförbundet Sveriges Museer
- Leader Bergslagen
- Geocentrums Vänner i Riddarhyttan
- Geologiska föreningen /Geologiskt forum
- Svenska Industriminnesföreningen
- Föreningen Bergslagsarkiv
- Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund
- Finnmarken Kultur & Idrott
- Västmanlands fornminnesförening och
hembygdsförbund
- Svenskt Kulturarvs medlemsförening
- Sveriges Hembygdsförbund
- Svenska Ekoturismföreningen
- NAMSA (Naturhistoriska Museernas
Samarbetsorganisation)

Januari 2014
GUNNAR AHL
Ordförande i Ekorådet
Skinnskattebergs kommun

Ångans dag, Smedjebackens hamn, 17 augusti 2013.
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Besöksstatistik 2013
LUDVIKA			
Gravendal
1 200
Strömsdal
600
Luossa/Skattlösberg
2 352
Bränntjärnstorpet
300
Mårtens och Kullens kyrkstigar
100
Grangärde kyrkby
6 000
Cassels
19 860
Grängesbergs gruvomr o Maskinhuset 2 450
Lokmuseet
1 500
Stora Hagen
450
Klenshyttan
3 000
Ludvika gammelgård o gruvmuseum 30 000
Hammarbacken
5 424
Finngården Rikkenstorp
1 000
Nyhammars herrgård
5 000
Lekombergs gruva
2 800
Summa Ludvika:

FAGERSTA
Semlaområdet
Fagersta Bruksmuseum
Fagersta Bruksamhälle
Västanfors
Världsarvet Engelsberg
Stationsområdet E-berg
Oljeön
Dunshammar

Summa Fagersta:

Summa Smedjebacken:

Ebba Brahes lusthus
Skinnskattebergs herrgårdsmiljö
Kolarbyn
Bastnäs gruvfält
Kopparverket
Lokstallet KURJ
Lienshytte masugn
Röda jorden
Krampen
Uttersberg med Galleri Astley
Karmansbo bruksmiljö
Färna bruksmiljö

82 036

300
5 590
3 375
875
35 000
59
4 707
200
3 000
800

Summa Skinnskatteberg:

Summa Norberg:

5 000
1 100
5 000
500
400
12 000
450
1 600
400
65 000
2 900
10 000

104 350

HALLSTAHAMMAR
Skanzen
Trångforsområdet
Västerkvarn med kvarnuseum
Strömsholms slott
Slottsparken
Knytpunkt Strömsholm
Borgåsunds hamn
Strömsholms kanal

53 906

NORBERG
Kärrgruvan: Mossgruveparken
Kärrgruvan: Gruvmuseet
Kärrgruvan: Svinryggen
Kärrgruvan: Polhemshjulet
Thorshammars verkstad
ENJ o Järnvägen
Gamla Norberg o Engelbrekt
Nya Lapphyttan
Hembygdsg. Karlberg
Klackbergs gruvfält
Olsbenning o Lapphyttan
Högfors bruk
Landforsens hytta
Bråfors bergsmansby

186 337

SKINNSKATTEBERG

SMEDJEBACKEN
Schisshyttans v-led
Stollberg
Flogberget
Flatenberg
Smedjebackens hamn & lokstall
- Lokstall
- Meken
Stimmerbo-Torrbo
Söderbärke hemb.gård
Malingsbo bruksm.

1 200
700
8 000
159 784
3 183
10 000
3 370
100

28 691
1 300
30 000
7 855
60 000
5 000
27 000
ingen siffra

600
601
500
Summa Hallstahammar:
159
2 000
200
1 292
4 000
4 996
TOTALT ALLA KOMMUNER:
6 800
1 000
200
			
1 000
Ökning med 85 364 st
100
600

846

SLUTORD
Stiftelsens ordförande
Ekomuseum Bergslagens verksamhetschef
Christina Lindeqvist gick i pension och slutade sin tjänst den sista juni. Det påverkade
naturligtvis verksamhetsåret 2013 på ett särskilt
sätt. Dels ska tid läggas på att organisera ett
avslut och dels på att hitta och introducera en
ny person som sedan i sin tur ska lära känna
verksamhet, platser och människor. Det kräver
planering och tar tid att genomföra. Det hela
avlöpte dock väl. Självklart saknas Christina efter lång tids utvecklande samverkan.
Christina har gjort ett betydande arbete under
sina tio år som anställd. Verksamheten har
genom henne hängt med i tiden. Idag har vi
en modern, snygg och tillgänglig webbplats
med närmare 40 000 unika besök under året,
blogg och facebooksida, en utökad informativ
guidebok som sålts i mer än 2000 exemplar
och flera kvalitativa och omtyckta bokutgivningar. Man kan säga att boken Järnladies blev en
succé, den efterfrågas kontinuerligt och sprider
intresse för Bergslagen. Christina har även
knutit internationella kontakter, bland annat
med ERIH (European Rout of Indistrial Heritage)
och även med andra ekomuseer i Europa. Det
gynnar både nätverk och besökssiffror på sikt.

Anna Falkengren över och efter sommaren
drog arbete igång på allvar. Den stora frågan
som både styrelse och Ekoråd diskuterat under
hösten har varit Ekomuseums betydelse. Varför
bildades stiftelsen, hur ser omvärlden ut idag
när det gäller industrihistoria och hur ska stiftelsens arbete utvecklas de närmast åren?
Anledningen till att dessa frågor kommit upp på
dagordningen under året är att Surahammars
kommun sedan flera år inte deltagit och att
både Fagersta och Hallstahammar meddelat
att de haft tankar på att dra sig ur stiftelsen.
Orsaken är ofta av ekonomisk karaktär, men
kanske är det så att det i tider av nedskärningar är extra viktigt och lönsamt med samarbete över gränser kring en fråga. Ekomuseum
Bergslagens nätverk är upparbetat och stabilt,
de 61 besöksmålen har tillsammans mer än
en halv miljon besök även 2013. Ekomuseums grundläggande idé är att visa helheten
och samverka för att utveckla våra industrihistoriska besöksmål, öka antalet besök, den
turistiska attraktionen och medverka till att de
sju kommunernas industrihistoriska profil och
identitet stärks. Styrelsens önskan är i första
hand att fortsätta arbetet tillsammans med alla
sju stiftarkommunerna.

Vid halvårsskiftet tog nya verksamhetschefen
Januari 2014
INGVAR HENRIKSSON
Ordförande
Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen

610 364 besökare

23 889
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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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