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Inledning
”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.”
Så skrev jag i inledningen till förra årets årsredovisning och detta är en utmaning som
kommer att bestå under lång tid.
Den har diskuterats i nätverket under hela året och kommer att fortsätta diskuteras
framöver; hur kan vi göra alla som lever i Ekomuseum Bergslagens sju kommuner medvetna
om att de lever i ett ekomuseum.
Intresset och engagemanget för Ekomuseum Bergslagen upplever jag som stort – från
regioner/länsstyrelser, stiftarkommunerna och -museerna, andra kommuner och museer
och förstås från många företagare och framför allt föreningar och privatpersoner som är
aktiva på besöksmålen.
Nu är det allmänhetens intresse vi behöver fånga.
Samtidigt gäller det att alla drar åt samma håll. Att de mål och viljor som uttrycks
från styrelse och stiftare känns väsentliga och genomförbara för föreningarna och
att föreningarna känner det stöd som faktiskt finns för besöksmålen på andra håll i
organisationen.

Ludvika i januari 2020

Malin Andersson
Verksamhetschef
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Överst: Kungaparet på besök på Ludvika
Gammelgård den 6 juni. Nederst till
höger: Färskning i Trångfors smedja,
Hallstahammar. Mitten vänster: ”Pigan”
i trappen på Malingsbo herrgård,
Smedjebacken. Nederst till vänster:
En grupp från Ekomuseum Gränsland
besökte området i två dagar. Här vid
Stollberg, Smedjebacken.
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BAKGRUND

Stiftelsen Ekomuseum
Bergslagens ändamål och
stiftarnas viljeinriktning
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.
2.
3.
4.

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 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.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsplanen och
genomförande 2019:
1. Ny guidebok produceras (utifrån att externa medel beviljats under
2019). Klar februari 2020.
2019: Arbetet med guideboken har pågått hela året. Text produceras av Bisse Falk,
utseende har arbetats fram med Jenny Findahl, Snowtrail, och det arbetet kommer att pågå
till dess att boken går i tryck. Förhoppningen är att boksläpp sker vecka 27 2020, under
#järnruttenveckan.

2. Förankra kommunikationsplanen i ekoråd, ledningsgrupp och
styrelse.
2019: Under året har verksamhetschefen satt sig djupare in i verksamheten genom lokala
ekoråd, ekoråd och möten med ledningsgruppen, liksom styrelsemöten. Detta har behövts
för att se behov och önskemål från alla led och genom det kunna påbörja arbetet med
att uppdatera den påbörjade kommunikationsplanen. Arbetet med att färdigställa denna
kommer att göras under vårvintern 2020 för att sedan förankras framgent.

3. Förankra nya kriterierna för besöksmål i Ekomuseum Bergslagen i
ekoråd, ledningsgrupp, och styrelse.
2019: Se ovan.

4. Statistik – en plan med mål och mening samt hur statistik ska
samlas in.
2019: I samråd med Myndigheten för Kulturanalys, som sammanställer landets statistik
i museer, har en utredning av hur statistiken i området hittills har samlats in gjorts.
Nu återstår att i samverkan med respektive kommuns turismfunktion organisera
sammanställningarna framöver.

5. Utveckla järnruttenveckan i samverkan: föreningar, kommuner och
turism.
2019: #järnruttenveckan genomfördes nu för fjärde året i rad, med invigning 29 juni
vid Borgåsunds gästhamn och café, med tal av Hallstahammars kommunalråd Catarina
Pettersson, kanalbolagets vd Carina Janzon, ekomuseums verksamhetschef samt musik och
konstutställning.
Intresset från arrangörer för att samordna aktiviteter knutna till ekomuseets besöksmål
var stort även detta år: mer än 200 aktiviteter presenterades på www.ekomuseum.se i en
särskild dag för dag-aktivitetskalender.
Arrangemangen var i de flesta fall välbesökta, konceptet blir alltmer känt varje år. Även Visit
Dalarna och Västmanland Turism rapporterar om bra besöksstatistik under året, kanske
tack vare trenden med ”hemester” och ”svemester” liksom kronans värde, men det breda
utbudet av fantastiska aktiviteter i unika miljöer är en stor del av framgångarna.
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Överst: Vid Trummelsberg är
renoveringen av kolhuspelarna klar.
Mitten vänster: En liten invigning skedde
under #järnruttenveckan, i Oxbrons
banvaktstuga, som renoverats, med tal,
musik och sång av Bertil Olsson. Ovan
höger: Möte med konstfrämjandet och
kanalbolaget om Ekomuseum Art Space,
på Skantzen i Hallstahammar. Längst
ner vänster: Fullt med passagerare inför
resan mellan Ängelsberg och Norberg
med ENJ.
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Andra pågående aktiviteter
under året:
Järn - koppar - silver:
Ekomuseum Bergslagen har fortsatt kontakt med Sala silvergruva och Falu koppargruva. I
och med ArbetSams relativt nystartade nätverk Gruvforum uppstod en osäkerhet kring ifall
detta nätverk fortfarande behövdes. Det blev därför endast ett möte i år, i Ludvika, då det
beslutades att vi även fortsättningsvis ska träffas och att det ska ske två gånger per år.

Konstrum Bergslagen:
Nätverket Konstrum Bergslagen med temat ”samtidskonst på nationell och internationell
nivå i industrihistoriska lokaler” består av aktörerna Avesta Art, Meken Smedjebacken,
Galleri Astley Uttersberg, Bryggeriet Nora, Frövifors pappersbruksmuseum, Skulpturparken
i Ängelsberg, Gallerirum Stripa gruva och Maskinhuset Grängesberg. Broschyren som
trycktes 2018 räckte även denna sommar, men har haft en strykande åtgång och är nu slut.
Under året föll bland annat Maskinhuset i Grängesberg bort som gallerilokal, vilket visade
att projektet i nuvarande upplägg är sårbart. Därför har alla deltagare uttryckt en önskan
om att vidareutveckla projektet. En ansökan om medel för utveckling har påbörjats och
kommer att utformas i samarbete med regionerna Västmanland, Örebro och Dalarna
under 2020.

Ekomuseum Bergslagen ”Art space”:
Pilotprojektet blev en stor framgång 2018. Dock bifölls inga sökta bidrag till sommaren
2019, vilket innebar en paus i arbetet med Ekomuseum Art Space. Inte heller
bidragsansökan till 2020 har beviljats – det har blivit allt svårare att få bidrag för konstnärer
i så kallade ”artist in residence”.
Därför har, i samråd med Konstfrämjandet Västmanland, som stått för det gedigna arbetet
med att göra ansökningarna, region Västmanland och Strömsholms kanal beslutats, under
ett möte i slutet av året, att se över hur vi kan gå vidare på andra sätt, med andra metoder.
Idéer och önskemål finns i både Konstrum Bergslagen och Ekomuseum Art Space om att
samarbeta, då många personer och aktörer är deltagande i båda projekten.
Tillsammans fortsätter vi arbetet med att låta samtidskonst ta plats i ekomuseets
industrihistoriska miljöer, men nu med nya metoder.

Gemensam skyltning längs Strömsholms kanal:
Under året har texter till skyltar för Borgåsund, Westerqwarn och Semla färdigställts. I
samråd med Strömsholms kanal beslutades att dessa skyltar inte skulle sättas upp under
2019, utan ”sparas” till 2020 för att då eventuellt kunna användas/sättas upp i samband
med kanalens 225-årsfirande. I samarbete med Svedvi – Berg Hembygdsförening och
Strömsholms Kanalhistoriska förening har det också tagits fram en app med berättelser om
livet på Skantzen för mer än 100 år sedan. Den invigdes på julmarknaden på Skantzen.
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Bruk 2.0
2019: Arbetsgruppen för BRUK 2.0 har kommit fram till att arbetet ska bedrivas med fokus
på Ekomuseum Bergslagens längsta besöksmål: Strömsholms kanal, och ge attraktiva
övernattningsmöjligheter för besökare och närboende i vattennära historiska miljöer i de
gamla slussvaktarbostäder som ägs av kanalbolaget.

Samarbete kring guider och guideutbildningar i Västmanland:
På flera håll i Västmanlands län har det länge funnits ett behov av kunniga och engagerande
guider. Under vårvintern träffades Ekomuseum Bergslagen och Dalarna Guide och Kultur,
för att se om det inom ekomuseet skulle finnas en möjlighet att arbeta på liknande sätt som
man gör i Dalarna.
Senare under året träffades ekomuseet och Svartådalens bygdecenter för att diskutera
dessa frågor och genom dem och Henrik Wester, region Västmanland, initierades till ett
första skypemöte för att diskutera frågan med intresserade turism- och kulturmänniskor
från runt om i länet. Under hösten träffades alla och åter var Dalarna Guide och Kultur
inbjudna för att berätta om sin verksamhet.
Utifrån den informationen, de behov och de möjligheter som finns i länet jobbar nu en
mindre arbetsgrupp vidare med frågan.

Besökscentrum för Ekomuseum Bergslagen:
Från verksamhetsberättelsen 2018: ”önskemål om ett besökscentrum kvarstår både från
Ekomuseum Bergslagen och Fagersta kommun, men vilar för tillfället.”
På styrelsemötet i september väckte verksamhetschefen frågan igen och styrelsen, liksom
ekorådet, ledningsgruppen och de lokala ekoråden, är överens om att det fortfarande är
intressant med ett besökscentrum för Ekomuseum Bergslagen.
Vid mötet i december besökte styrelsen Berghuset, vid Lapphyttan och Karlbergs
hembygdsgård i Norberg och fick en presentation kring Norbergs kommuns planer för huset
och önskemål om att Ekomuseum Bergslagens besökscentrum ska etableras där, vilket
tidigare inkommit i en formell förfrågan från Norbergs kommun.
Föreningarna i Ängelsberg har meddelat sitt intresse för att besökscentret ska bli i
Ängelsbergs stationshus.
Även från Tingshuset i Norberg har det kommit en avisering om intresse.
Styrelsen har beslutat att ”börja om” i frågan och se över aktuella önskemål, behov och
visioner, innan man tittar på de alternativ som finns. Arbetet kommer att påbörjas under
2020.
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Jag satt och lyssnade på ljudet och
betraktade vattnet. Det såg ut som vårt
liv. Mitt liv. Framåtrörelse med olika
nivåer av fall då och då. Så tänkte jag.
Det var fint.

kanaliseras ut. Jag fick kontroll och kunde skapa
min egen värld, med sina egna regler. Där var allt på
mina villkor. Där var jag normal.
Idag jobbar jag som konstnär och brukar med en
skämtsam ton säga: ”ni skapade mig”.
Med det refererar jag till min bakgrund och jag är
tacksam för den fast resan genom och ifrån den har
varit enormt smärtsam.

38 ÅR GAMMAL.
Hallstahammar sommaren 2018.
EN HELT VANLIG vårdag såg jag av en händelse en
utlysning av ett konstnärsresidens i Hallstahammar. Utlysningen innebar att du som konstnär hade möjlighet att
jobba och bo på denna specifika plats och insupa vad den
miljön kunde ge dig, till framtida verk eller till och med
ett verk som kunde skapas där och bli kvar på platsen!
”Neej – jag måste återvända till Hallstahammar”.
Det var inte med någon sprudlande glädje som ansökan
skickades in till konstfrämjandet i Västmanland utan med
motstånd och enorm rädsla. Att inte kunna förutsäga vad
denna plats skulle vilja ta upp om jag skulle bli utvald,
skrämde mig. Jag är inte främmande för att en plats kan
ha en egen agenda och att en individ kan vara totalt
försvarslös mot platsens egna planer. Vi är formbara
själar och i händerna på slumpen.
Jag hade lämnat platsen sedan länge. Fysiskt. Psykiskt
hade jag aldrig lämnat Hallstahammar.
TILL MIN STORA glädje valde urvalskommittén mig till
2018 års residenskonstnär. Det blev en förlösande faktor,
min chans att reda ut dessa knutar som hade satt sig i
alla leder och muskler i kroppen. Ett par bilresor från
Stockholm tillbaka till händelsernas centrum ägde rum
den våren. I små doser behövde platsen insupas.
Jag åkte runt med min man och med barnen i baksätet
till platserna jag bott, lekt och gått i skola på. Platser som
26
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skulpterat fram och gjort mig till den person jag är idag.
Stora känslor bubblade upp. Sorgen att ett barn inte fått
vara ett barn. Sorgen över att inte ha fått uppleva glädje.
Sorgen av att inte ha fått vara bara den jag var. Sorgen
över att sticka ut. Och viktigast av allt, sorgen över mina
föräldrars stora sorg. Allt detta kom tillbaka. Det var
mycket att processa.
Jag spenderade mycket tid med att gå runt med barnen i
miljöer jag själv vistades i när jag var ett barn. Underligt
nog förvandlades jag till ett litet barn när jag gick runt
på dessa platser med mitt eget barn vid handen. Det var
mycket surrealistiskt. Som om rollerna var skiftade. Att
min nioåriga son var den vuxna och jag var förvandlad till
det lilla barnet igen.
Han tog mig runt och visade mig allt. Platserna hade
inte förändrats så förskräckligt. Miljöerna var desamma
som när jag lämnade dem.
ATT MÖTA SORGEN för mig var tufft men mycket viktigt.
Det går ganska bra att undvika platser, situationer eller
människor som kan väcka sorg hos en – tro mig, jag är
en expert på det. Men i Hallstahammar sommaren 2018
mötte jag min egen sorg från det förgångna. Jag mötte
också mina föräldrars sorg och frustration. Det var första
gången som jag förstod dem. Förstod det som de gick
igenom. De lämnade allt de hade bakom sig. Lämnade
allt för ensamheten, utsattheten, ovissheten, för
identitetslösheten, motståndet och åter motståndet.
Sorgen som innehöll allt det där var konstant närvarande
i vårt hem på Trädgårdsgatan 50 E. Deras sorg i vardagen blev min. Jag tog med mig den varje dag i min lilla
rödrosa ryggsäck med billigt Musse Pigg-tryck. Sorgen åt
upp dem, förgjorde dem tills de bara var skal i miljonprogramslägenheten.
JAG MINNS TYDLIGT att de inte var närvarande. De
försökte bara ha huvudet ovanför vattnet. Det förstår
jag nu. Men det kunde jag inte förstå när jag var
ett barn. Det ska inte ett barn förstå eller ta ansvar
för heller. Men jag tog det, bar det. Och det är bland
annat det platsen fortfarande säger till mig.
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Marknadsföring och information
Sommarfoldern:
Sommarfoldern ”Upplev Ekomuseum Bergslagen” med en förteckning med kort text om
alla de 68 besöksmålen, den inspirerande ”kartan” samt information om Magasinet och
#järnruttenveckan, trycktes som vanligt i 8000 exemplar, vilka tog slut tidigt denna sommar.
Den delades ut gratis i samtliga kommuner, vid besöksmålen och på länsmuseerna.

Magasinet:
För sjätte året producerades Magasinet, nu med temat ”Befolkat och personligt”, fint
gestaltat av skribenterna Margaretha Eriksson, Anders Nordebring, Anna Falkengren, Aida
Chehrehgosha, Annacari Jadling, Caroline Kvick, Yvonne Gröning samt Lotta von Schéele.
Samtliga nummer av Magasinet finns att läsa digitalt på www.ekomuseum.se
Upplagan om 4 000 ex. delades ut gratis i samtliga kommuner och på länsmuseerna.

Sociala medier, statistik:
2019
Bloggen *1

Besök
Visningar
Inlägg

2018
-
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Besök
Visningar
Inlägg

2017
13 968
20 561
8

Besök
Visningar
Inlägg

2016
12 188
20 661
?

Besök
Visningar
Inlägg

5 978
10 932
7

www.ekomuseum.se

Användare 44 113
Användare 35 325
Visningar
100 046 Visningar
80 072

Användare 27 624
Visningar
75 575

Användare 23 065
Visningar
65 109

www.järnrutten.se *2

Användare
Visningar

Användare
Visningar

Användare
Visningar

Facebook*3

Följare 31/12

Instagram *4
Följare 31/12
#ekomuseumbergslagen

-

Användare
Visningar

2 310
4 404

1 428
2 836

3 142
5 538

2 276 Följare 31/12

974

Följare 31/12

749

Följare 31/12

615

360

175

Följare 31/12

135

Följare 31/12

35

Följare 31/12

*1. Bloggen låg tidigare på en egen wordpress-adress. Den 2019-01-17 flyttades den in
på samma adress som hemsidan www.ekomuseum.se/blogg Därför syns inte längre någon
separat statistik för bloggen.
*2. www.järnrutten.se Denna hemsida finns kvar, men har dolts, då den inte varit
uppdaterad på länge. Fokus ligger istället på att hålla www.ekomuseum.se uppdaterad.
*3. Under 2019 har marknadsföring gjorts på fb vilket har gett 1076 nya gillare. 226 övriga.
*4. Instagramkontot som tidigare hette #järnrutten har fått byta namn till
#ekomuseumbergslagen

Annonsering:
Museiguiden (ArbetSam), Visit Dalarna magasin + karta, Visit Västmanland magasin + karta,
Hit och Dit, några av kommunernas besökskartor, Svenskt kulturarvs magasin samt i några
lokala annonsblad inför #järnruttenveckan.
Sommarfoldern bytte namn till KARTAN och fanns på plats tidigt under våren.
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Pressinformation:
Under året har pressinformation gått till lokalpress och lokalradio angående
#järnruttenveckan.

Föreläsningar/information om Ekomuseum Bergslagen:
15 januari. Kulturnämnden, Smedjebacken.
9 februari. Biblioteket i Ängelsberg.
20 februari. Workshop i arrangemang av Kanalsamverkan. Västerås.
12 mars. Föreningen Skifsens vänner, Fredriksberg.
18 mars. Engelsbergsbygdens intresseförenings årsmöte.
29 mars. Morgonsoffan i Smedjebacken.
3 april. Bruksmusei vänners styrelse, Fagersta.
4 april. Morgonsoffan i Fagersta.
23 april. Granitkusten, Tanumshede.
29 april. Ludvikas Kultur- och fritidsnämnd.
3 – 4 maj. Föreningen Ekomuseum Grenseland besökte området.
8 maj. Programkväll på Bruksmuseet i Fagersta.
9 maj. Bergshistoriska utskottets vårmöte i Garpenberg.
3 juni. Personskadeförbundet RTP, Västerås.
4 juni. Skattlösbergs bygdegille.
7 oktober. DSU i Norberg.
14 oktober. Högskolan i Dalarna, rundresa.
21 oktober. Länsmuseet i Västmanland, Västerås.
23 – 24 oktober. Granitkusten på studiebesök.
På lokala ekoråd i Surahammar, Skinnskatteberg, Ludvika, Smedjebacken, Norberg.
8 maj. Utbildning i guideteknik i Skilå, för Geocentrums vänner.

Bokförsäljning:
Från berg till spik
Guideboken
Järnladies
Krasch, bom, bang
Of Man and Iron
Älskade Mathilda
Affischen

21
24
82
82
11
12
20

Sålda annonsplatser i Magasinet:
Nio stycken à 5000 konor styck.

12

ÅRSREDOVISNING 2019

Nätverket: Ekorådet
Lokala ekoråd
Lokala föreningar i respektive stiftarkommun har träffats ett flertal gånger under året i Ludvika, Smedjebacken, Norberg, Skinnskatteberg och Surahammar.

Ekorådet
Ekorådets uppdrag är att företräda sina respektive kommuners besöksmål i ekomuseet och
att förstärka verksamhetsledarens kontaktyta mot de lokala föreningarna så att information
lätt kan kommuniceras. I rådet diskuteras övergripande och gemensamma frågor i syfte att
bevara, utveckla och tillgängliggöra besöksmålen.

Ekorådet 2019:
Anna-Karin Andersson, Ludvika, ordförande. Avgick i december 2019.
Bertil Andersson, Ludvika
Karl-Erik Nohrstedt, Smedjebacken
Yvonne Johansson, Smedjebacken.
Karl-Åke Nordebring, Skinnskatteberg
Bertil Skog, Skinnskatteberg
Hans Lundin, Norberg
Anders Gustavsson, Norberg
Sylvia Ekberg, Surahammar. Ny ordförande från januari 2020.
Inge Larsson, Surahammar
Lennart Lindgren, Hallstahammar
David Lunde, Hallstahammar
Fagersta har inte haft några representanter under året.

Möten Ekorådet 2019:
27 februari, Stenhuset i Surahammar.
16 maj, Baggbron, Skinnskatteberg.
17 september Skantzen, Hallstahammar.
6 december Nya Lapphyttan och värdshuset Engelbrekt, Norberg.

Ekorådsresan:
Årets resa gick den 3 september med full buss, 49 personer plus några i egen bil, till Säters
biografmuseum, Stabergs barockträdgård i Falun och Korså bruk.
Biografmuseet fascinerade alla, med filmvisning av gamla journalfilmer och utställningar
med tidstypiska möbler, tv-apparater, inspelningsutrustning och detaljer så som affischer,
tidningar, böcker och godis (många tog sig en aco-kola).
I Staberg intogs en rejäl lunch och fanns tid att promenera runt i den vackra trädgården
innan färden gick vidare till Korså. Där möttes vi av en guide som berättade och visade en
utställning, de stora vattenhjulen och hamrarna och hela området. Gruppen fick också se
filmen om Åg och Korså bruk innan vi fick fika i herrgården.
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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 mötas. 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 2020

Anna-Karin Andersson
Ordförande i Ekorådet

14

ÅRSREDOVISNING 2019

Överst: Anna-Karin Andersson har
varit Ekorådets ordförande i många år
och avtackades i december efter sitt
beslut att avgå. Mitten: Ekorådsresan
gick i år bland annat till Korså bruk.
Underst vänster: Här träffas Ekorådet
i Baggbro skola, Skinnskatteberg.
Underst höger: Lokalt ekoråd i
Skinnskatteberg, Karmansbo smedja.
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Ledningsgruppen träffas, denna gång i Stenhuset, Surahammar.

Nätverket: Ledningsgruppen
Ledningsgruppen
Ledningsgruppen har en viktig funktion för verksamheten som kontaktyta in mot kommunerna och länsmuseerna och som bollplank för ekomuseets verksamhetsplanering. Den huvudsakliga 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 2019:
Christer Björklund, Dalarnas museum.
Jennie Schaeffer, Västmanlands läns museum.
Göran Gullbro, kulturchef i Ludvika.
Anne Seppänen, kulturchef Smedjebacken.
Lena Sundholm, kultur- och fritidschef i Fagersta.
Tobias Back, förenings- och näringslivsutvecklare, Norberg.
Joachim Stridsberg, ny kulturchef i Norberg.
Staffan Bergman, kulturchef Skinnskatteberg.
Gunilla Falk, bibliotekschef Surahammar.
Sven-Olof Juvas, kultur- och fritidschef Hallstahammar.

Möten ledningsgruppen 2019:
Under året har ledningsgruppen samlats för diskussioner som rör ekomuseets verksamhet vid
fyra tillfällen.
5 mars på Ängelsbergs bibliotek, Fagersta.
16 maj på kommunhuset i Norberg.
10 september på Stenhuset i Surahammar.
19 november Västmanlands läns museum, Västerås.
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LOK A L A
EKOR Å D:

B E S Ö KS M ÅL

Ekomuseum B
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E KO R Å DE T
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kommun
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kommun
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Hallstahammar

Hallstahammars
kommun

- Ökad turism i området

- Värna, vårda och visa
det kultur- och industrihistoriska arvet

E KO M U S E U M S M Å L

Ekomuseum B
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politiker från alla kommuner och
representanter från länsmuseerna
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Så här ser Ekomuseum Bergslagens nätverk ut!
Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen och organisation
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turistchefer från stiftarna
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Smedjebackens
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Ekorådet, Västmanland turism,
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Nätverket: Styrelsen
Ledarmöter 2019, från stämman i maj
Ingvar Henriksson, ordförande, Ludvika
Eva-Marie Tomtlund, ordinarie, Ludvika
Nall Anneli Bringås, ordinarie, Ludvika
Susanne Andersson, ordinarie, Ludvika
Andreas Strandberg, ersättare, Ludvika
Maino Wohlfeil, ersättare, Ludvika
Emma Bropetters, ersättare, Ludvika
Vanja Larsson, ordinarie, Smedjebacken
Håkan Berggren, ordinarie, Smedjebacken
Kerstin Ernebrink, ersättare, Smedjebacken
Linus Karlén, ersättare, Smedjebacken
Lena Eldståhl, ordinarie, Fagersta
Gunilla Molin, ersättare, Fagersta
Elizabeth Pettersson, ordinarie, Norberg
Per-Arne Andersson, ersättare, Norberg
Gunlög Olsson, ordinarie, Skinnskatteberg
Anders Nordenbris, ersättare, Skinnskatteberg
Inge Larsson, ordinarie, Surahammar
Inga-Lill Ohldin, ersättare, Surahammar
Hanna Lostelius, ordinarie, Hallstahammar
Tommy Emterby, ersättare, Hallstahammar
Christer Björklund, ordinarie, Dalarnas museum
Lars Jönses, ersättare, Dalarnas museum
Jennie Schaeffer, ordinarie, Västmanlands läns museum

Adjungerade:
Anna-Karin Andersson, Ludvika, ordförande ekorådet.
Sylvia Ekberg, Surahammar, ekorådet
Henrik Wester, turismchef region Västmanland
Ulrika Andersson, Visit Dalarna
Karin Johansson, ekonomi
Malin Andersson, verksamhetschef
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Decembers styrelsemöte inkluderade ett besök i Berghuset vid Nya
Lapphytan och Karlbergs hembygdsgård i Norberg.

Ett stort tack till följande personer,
som i och med valet och nya ledamöter utsedda från
kommunerna avgått ur styrelsen:
Kerstin Sunnerby, ordinarie, Ludvika
Wilhelm Schaub, ersättare, Ludvika
Jan Larsson, ersättare, Ludvika
Lena Hjalmarsson, ersättare, Ludvika
Helena Andersson, ordinarie, Smedjebacken
Anders Lindblom, ersättare, Smedjebacken
Lars Carnbrand, ordinarie, Skinnskatteberg
Tomas Ulfborg, ersättare, Fagersta
Thure Andersén, ordinarie, Hallstahammar
Andreas Almqvist, ersättare, Hallstahammar
Möten styrelsen 2019:
1 mars i Ahlbäckssalen, Smedjebackens bibliotek.
Årsredovisning med påskrifter.
17 maj, Västmanlands läns museum, Västerås.
Årsstämma som avslutades med lunch på Karlsgatan 2, Västerås.
Årsberättelsen för 2018 delades ut.
20 september i Aspebäcken (f.d. folkhögskolan) Skinnskatteberg.
6 december, Nya Lapphyttan och värdshuset Engelbrekt, Norberg.
Beslut togs för verksamhetsplan och budget för 2020.
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Styrelsens ordförande har ordet
Under året har begreppet ”Ekomuseimedvetenhet” börjat användas i nätverket.
Det begreppet anspelar på många saker:
- förståelsen hos aktiva på och omkring miljöerna, boende i området och besökare utifrån,
av vad ett ekomuseum är
- kunskapen bland de aktiva på och omkring miljöerna av att de är en del av det som utgör
Ekomuseum Bergslagen och vad det innebär
- känslan av samhörighet bland alla som är aktiva på och omkring ekomuseets miljöer
Då området är så stort krävs det en del för att alla aktiva ska känna att man gör det här
tillsammans.
Bland annat måste nätverket med alla inblandade hållas aktivt och information måste
spridas. Som Ekorådets ordförande skriver är kontakten från ”golvet” till styrelsen oerhört
viktig, liksom kontakten med kansliet.
Det är också viktigt att besöka varandra i området och själv se och uppleva alla de olika
miljöerna. Detta stöttas bland annat genom att alla möten under året förläggs på olika
platser i området.
Västmanland turism och Visit Dalarna har rapporterat om ökat antal besökare under 2019, i
hela området. Miljöerna i Ekomuseum Bergslagen har också märkt av intresset.
Oavsett kronans värde, vädret och miljöengagemang som leder till att människor tar
”hemester” och ”svemester” så är miljöerna i Ekomuseum Bergslagen positiva mötesplatser,
spännande kulturella nav kring vilka bergslagens historia snurrar och dit besökare från när
och fjärran gärna kommer.
Februari 2020

Ingvar Henriksson
Ordförande i stiftelsen Ekomuseum Bergslagen
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Stiftelsens ordförande Ingvar Henriksson vid mötet i Aspebäcken,
Skinnskatteberg, i september.
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Nätverket: Stiftarna
Stiftarmötet äger rum en gång per år och i slutet av året. Stiftarna är de sju
stiftarkommunernas kommunalchefer samt länsmuseicheferna på Västmanlands läns
museum och Dalarnas museum.
Och de sju kommunerna är förstås Ludvika, Smedjebacken, Fagersta, Norberg,
Skinnskatteberg, Surahammar och Hallstahammar.

Nätverket: Turismansvariga
Åtminstone en gång om året träffas Ekomuseum Bergslagen och de sju stiftarnas
turismansvariga, antingen i samband med ett ledningsgruppmöte, eller som i år, på ett eget
möte, den 24 januari.

Överst: Stiftarmötet hölls i Norberg
i november. Mitten: Möte med
turismansvariga på Västanfors
hembygdsgård i Fagersta. Nederst:
Högskolan i Dalarna besökte bland annat
Mojsen i Grängesberg under sin rundresa.
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Kansli: Nils Nils Gata 7, 771 53 Ludvika
070-376 74 25, info@ekomuseum.se
www.ekomuseum.se
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