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”Värna, vårda och visa det industri- och kulturhistoriska arvet i Bergslagen”, har
varit ledord för Ekomuseum Bergslagen ända sedan starten 1986. Från början handlade det
mycket om att ”värna”, då gruvområden, hyttor och smedjor stod inför hotet om förfall och
glömska. En dyster stämning efter nedläggningar och utflyttning hade tagit över känslorna
av stolthet över bergslagsarvet.
Tack och lov upptogs det långvariga arbetet med att bevara och lyfta industrihistorien och
Ekomuseum Bergslagen blev till.
Nu pratar vi mer om att vårda och visa. Och varför är det viktigt?
Det handlar om kunskap och identitet. Det är viktigt att historien bevaras och kunskapen
sprids. För oss som bor här handlar det om identitet och stolthet. För besökare handlar det
om kunskap och Sveriges och Bergslagens historia.
Vi ligger mitt emellan Mälardalen och Siljansområdet, två starka turistiska poler och vi vill
inte vara en transportsträcka mellan dessa.
Kultur är en viktig faktor när människor bestämmer var de vill arbeta och leva. Våra
besöksmål är positiva mötesplatser, där engagerade människor samlas för att umgås, dela
med sig av kunskap, forska i områden som intresserar dem, arbeta praktiskt, bjuda in
besökare, guida och berätta – det är viktiga platser i vårt samhälle. Besökare kommer för
att umgås, uppleva, lära sig, fika och äta, njuta av spännande miljöer och arrangemang och
vacker natur.
Vi har tagit oss igenom ännu ett år med en pandemi. Besöksmålen har öppnat och följt
restriktioner – stängt för att följa restriktioner – öppnat igen. Många har det kämpigt,
privatpersoner, föreningar, företag. Alla som bor i området – jag brukar säga att vi är
”museibor” eftersom vi lever mitt i ett stort museum - vi längtar efter att få träffas igen på
våra ”positiva mötesplatser” som vi behöver och som inte heller klarar sig eller är något utan
oss människor som genom århundraden har bedrivit olika typer av verksamhet där.
Ludvika i februari 2022

Malin Andersson
Verksamhetschef

Bild framsida. Järnruttenveckan, visning Werner Aspenströms hem.
Bild baksida. Vinter, Norrbärke hembygdsgård.
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BAKGRUND

Stiftelsen Ekomuseum
Bergslagens ändamål
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.

Överst vänster: Arbetsdag,
Skifsen. Höger: Stig visar
runt i visningsgruvan,
Grängesberg.
Mitten vänster: Matlagning
Röda jorden.. Höger:
Ceremonin årets
arbetslivsmuseum färskning, Karmansbo.
Nederst: Sundet, Borgåsund.
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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, vilket EmB bör inspirera föreningarna att tänka
på och arbeta med.
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Verksamhetsplan för 2021
Nytt 2021
•

Utveckling i sociala medier, exempelvis film.

Fortsätter från 2020
•
•

Besökscentrum för Ekomuseum Bergslagen – beslut om hur vi går vidare.
Kommunikationsplan.
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Samverkan i Västmanlands län kring guider, utbildning och guidepool
Detta projekt avstannade något, trots de stora behov av guider som finns, då ingen av
de intresserade parterna riktigt har möjlighet att driva frågan. Intresse kvarstod dock
och när besked kom om att Folkuniversitetet planerade en guideutbildning i länet fick
parterna möjlighet att bidra med önskemål om upplägg av utbildningen, erbjudanden
om att medfinansiera på olika sätt genom att tillhandahålla lokaler, utbildning eller
öppna upp besöksmiljöer med mera. I kontakt med Folkuniversitetets Lynn Englund, har
Malin diskuterat upplägg, och kommer att delta i undervisningen med föreläsningar och
guidningar när utbildningen kommer igång under 2022.

Löpande. Marknadsföring, aktiviteter, nätverk
•
•
•
•
•
•
•

Sommarfoldern minst 8000 ex.
Magasinet: 4000 exemplar. Tema 2021 ”Vår grönskande historia”.
Hemsida med blogg, facebook, instagram, annonseringar, press etcetera.
Informationsskyltar, tre stycken, produceras i samarbete med Strömsholms kanal.
#järnruttenveckan v 27, (v 27 = lördag 3 juli – söndag 11 juli 2021).
Ekorådsresa/inspirationsdag.
Möten; styrelse, ledningsgrupp, ekoråd, lokala ekoråd.

Övrigt
•

Vandringsfoldrar. Söka lösnng för att få vandringsfoldrarna gjorda.

Samverkansprojekt
•
•
•
•
•

Ekomuseum Bergslagen Art Space
Konstrum Bergslagen
Järn, koppar, silver
BRUK 2.0
Guidesamverkan Västmanlands län

Genomförande 2021
Utveckling i sociala medier, exempelvis film
Malin deltog
• i en kurs under året, ledd av Therese Eriksson/Tuss media och lärde sig göra film i
redigeringsprogrammet Adobe Premiere Pro.
• via Visit Dalarna i en rådgivning med Bonda, främst om innehåll på sociala medier.

Besökscentrum för EmB, frågan tas vidare
Ett datum sattes för workshop men på grund av pandemin och restriktioner sköts den upp
igen. Detta för att workshopen helst ska hållas på plats, inte via webben. Så snart möjlighet
finns kommer workshopen att hållas.
Frågan har diskuterats vid flera möten med ledningsgruppen.

Kommunikationsplan

Andra pågående aktiviteter
under året
Ekomuseum Bergslagen ”Art space”
På initiativ av Maria Lindgren, region Västmanland, kulturutveckling konst, samordnades
ett projekt sommaren 2021 mellan kommunerna Surahammar och Fagersta samt regionen,
Strömsholms kanal AB och Ekomuseum Bergslagen.
Neringa Stjernman, som deltog i Art Space under 2020, på ångbåtsresan på Strömsholms
kanal, höll kurser i att göra sin egen tryckfärg för torrnålsgravyr, inklusive att provtrycka
torrnålsgravyr med de egentillverkade färgerna. Kursen gick av stapeln två gånger i
Surahammar i juli 2021, i samband med #järnruttenveckan. I Fagersta ställdes kursen in på
grund av få anmälningar. En utställning, ”Anteckningar om mjölken” av Neringas konst i den
teknik som lärdes ut på kursen, visades i både Surahammar och Fagersta i juli 2021.
David Molander har under året arbetat vidare med sitt verk efter ångbåtsresan och det
kommer att visas på olika ställen under 2022.
Maria Lindgren, som har varit en entusiastisk, kunnig och drivande del av det nätverk av
människor som arbetat med Ekomuseum Art Space, avslutade under sommaren sin tjänst
på region Västmanland och avtackades av Carina Janzon och Malin Andersson bland annat
med ett besök på Stenhusets (Surahammar) utställning om Bevells syfabrik.

Konstrum Bergslagen
Detta nätverk har temat ”samtidskonst på nationell och internationell nivå i
industrihistoriska miljöer” och består av aktörerna Avesta Art, Meken Smedjebacken, Galleri
Astley Uttersberg, Bryggeriet Nora, Frövifors pappersbruksmuseum, Skulpturparken i
Ängelsberg, Gallerirum Stripa gruva och Maskinhuset Grängesberg.
Ekomuseum Bergslagen är med då fyra av de deltagande konstrummen även är besöksmål i
EmB.
Projektledare sedan 2020, Karin Maingourd, samordnade under året möten, skapade
en hemsida och en facebooksida som hon regelbundet publicerat inlägg på. Detta gjordes
med medel från region Västmanland och region Dalarna. Då medlen under sommaren
tog slut och inga nya medel beviljats på de ansökningar som gjorts, övergick ansvaret för
uppdateringar till konstrummen, även om Karin även fortsättningsvis har engagerat sig.

Arbetet med denna (intern kommunikation, inom nätverket) har fortgått under året. Det
viktiga är att inte ta för givet att - eller hur - information sprids, utan att ta med sig detta vid
varje möte och varje beslut och komma överens om vem som informerar vem och om vad..
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Järn – koppar – silver
I nätverket mellan Sala silvergruva, Falu koppargruva, Strömsholms kanal AB och
Ekomuseum Bergslagen har i år inga möten hållits. En stor del av syftet med träffarna är att
besöka och inspireras av varandras miljöer och detta har varit svårt i och med pandemin.

Informationsskyltar längs Strömsholms kanal

FOTO: ANDERS ERIKSSON

På grund av en längre tids sjukdom under vintern färdigställdes i år inga skyltar, i samråd
med ordförande Ingvar Henriksson, och med kanalbolagets Carina Janzon.

Bruk 2.0
Projektet som ägt rum under 2019 – 2021, avslutades under hösten med en konferens
i Falun, vid världsarvet. Utvecklingen av Borgåsunds hamn, med hamnmagasinet,
slussvaktarbostaden och omkringliggande område har varit fokus för den västmanländska
delen i detta projekt som även ägt rum i Örebro och Dalarna. Projektets övergripande
syfte har varit att hållbart tillgängliggöra och utveckla Bergslagens industrihistoriska
kulturmiljöer till att bli attraktiva besöksmål.
Projektet har drivits av Intresseföreningen Bergslagen och finansierats av Region Dalarna,
Länsstyrelsen Örebro län, Länsstyrelsen Dalarnas län och Länsstyrelsen Västmanlands län.
Slutrapporten finns att läsa på https://bergslaget.se/bruk-2.0

#järnruttenveckan
Även i år hölls #järnruttenveckan som planerat, och som vanligt presenterades programmet
i en dag för dag-kalender på ekomuseets hemsida.
På grund av pandemin var en del av de större arrangemang som brukar äga rum den här
veckan inställda. Trots detta var det åter drygt 200 punkter i programmet,
#järnruttenveckan hölls 3 – 11 juli, som vanligt vecka 27 plus helgen innan.

Övrigt
Sommarbok i Bergslagen. Ett par soliga sommardagar i juli hölls Sommarbok i
Bergslagen, ett samarbete mellan Kulturutveckling Region Västmanland och Norbergs
kommun, i Tingshusparken i Norberg. På scenen ledde Ulrika Knutson samtalen med
författare från Bergslagen, bland annat med Bisse Falk, som skrev Där eldarna dånade, som
av Ulrika fick bland annat följande omnämnande: ”Det är ett praktverk, den är väldigt stilig
och snyggt formgiven och så där, men det är ett användbart praktverk.”
Kansliets bibliotek. Lena Hildeman, som påbörjade arbetsträning den 25 maj 2020, har
sorterat och lagt in alla kansliets böcker i ett register. I september 2021 avslutades detta
arbete. Därefter påbörjade Lena arbete med vandringsfoldrar.
Vandringsfoldrar. Lena Hildeman gjorde klart två vandringsfoldrar under hösten och
i Smedjebacken har Anna Lundén färdigställt en folder och fortsätter med foldrar för
besöksmålen i Smedjebackens kommun.
Malin föreslår styrelsen att Lena Hildeman ska få arbeta med vandringsfoldrarna på
lönebidrag under 2022 vilket bifalles på styrelsemötet i december.
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Överst vänster: Ekomuseiskylt vid
nyrenoverade teknikparken, Färna. Höger:
Bokbord Sommarbok i Bergslagen. Mitten
vänster: Sommarbok i Bergslagen med
Ulrika Knutson. Bisse Falk deltog. Höger:
Skrivelse om staketen Stollberg. Nederst
vänster: Slutkonferent BRUK 2.0. Höger:
Ekomuseibilen Norrbärke. Längst ner:
Inspelning UR.

Staketet Stollberg. I flera år har staketet i Stollberg varit i dåligt skick på grund av
skadegörelse. Detta har flera gånger anmälts till polisen, som ansvarar. Under hösten 2021
togs initiativ från kansliet till en gemensam skrivelse till polisen, region Bergslagen, från
Smedjebackens kommun, föreningen Väster Silfbergs vänner och Ekomuseum Bergslagen,
för att be dem påskynda arbetet.
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UR-inspelning, museerna berättar. I serien ”länsmuseerna berättar” kom turen till
Västmanland, och från Ekomuseum Bergslagen inbjöds Malin att berätta om Engelsbergs
bruk. De nio programmen kommer under 2022 på UR play.
Omtryck. På ett extra styrelsemöte beslutades omtryck av Där eldarna dånade, 1000
exemplar, inför sommaren, då det endast fanns cirka 300 av de ursprungliga 1500 böckerna
kvar. Styrelsen beslutade också på decembers styrelsemöte att trycka om Krasch! Bom!
Bang! – En bok om berg och stenar.

Marknadsföring och information
Sommarfoldern
Sommarfoldern ”Upplev Ekomuseum Bergslagen” trycktes som vanligt i 8000 exemplar.
Förteckningen med kort text om alla de 68 besöksmålen, den inspirerande ”kartan”
samt information om Magasinet och #järnruttenveckan används av många som en
”avprickningslista” när de åker runt till besöksmålen. Den har delats ut gratis i samtliga
kommuner, vid besöksmålen och på länsmuseerna.

Trångforsområdet

Mitt smultronställe

Magasinet

Ann Andersson, utflyktsälskare.
MITT FINA SMULTRONSTÄLLE blev jag förälskad i direkt
när jag och min hund besökte det för första gången ifjol.
Jag slogs av vad vackert det var med kanalen, grönskan och
naturen runtomkring. Det var nästintill som en sagovärld,
lite magiskt. Vi gick längs kanalen först och tittade på
slussarna, hörde det forsande ljudet av vattnet, så rofyllt
och såg ett par kanoter samt en mindre båt komma på
kanalen. Efter den långa njutbara promenaden gick vi
ner till smedjan, kolhuset m m och tittade runt. Inget var
öppet men det var fint att bara titta runt ändå. Kommer
att återkomma hit när det är öppet så man kan gå in. Detta
ställe kommer jag att besöka fler gånger, under alla årstider
för att få uppleva platsen i olika skepnader.

Semlaområdet
Linn Suslin – natur- och kulturintresserad Bergslagsbo.

Skantzen
Niko Ljevar och dottern Edita, Hallstahammar.

Konst i industrimiljöer
Gunlög Olsson, Riddarhyttebo som tycker
om konst och porlande vattendrag.
EKOMUSEUM BERGSLAGEN ÄR både historia och nutid,
både bevarande och nyskapande. De verkstäder som förr
försåg bruken i Grängesberg, Smedjebacken och Virsbo
med kraft, verktyg och annat som behövdes för driften av
smedjor och hammare används numera för konstutställningar. Själva lokalen ger för mig en extra och tilltalande
dimension till själva utställningen så jag vill slå ett slag för
Maskinhuset i Grängesberg, Meken i Smedjebacken och
Virsbo konsthall som den gamla verkstaden nu kallas.
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Engelsbergs bruk och
Skulpturparken
Fredrik Findahl, fotograferande Norbergsbo.
FRÅN NORBERGS- OCH Västerfärnebohållet
passerar du skogsbrandområdet med dess storslagna
vyer. Naturen återhämtar sig och även du är på väg
till ett ställe som bjuder på såväl inspiration som
återhämtning. Framme vid Engelsbergs bruk kan du
strosa runt och njuta av de vackra byggnaderna och
all historia. En promenad efter den både av människan och naturen vackert utsmyckade skulpturparken
är både mysigt och spännande. Kanske du vill stanna
för en picknick och njuta av skulpturparkens fågelliv
med forsärlor, knipor, storskrake, hackspettar och
diverse småfåglar. Det här är ett ställe som ger mig
lugn och inspiration från tidig vår till höst.
Ett smultronställe helt enkelt.

TRUMMELSBERGS BRUK ÄR en favoritplats som jag gärna
återvänder till igen och igen. Att vandra runt i Trummelsberg
är som att vara på en tidsresa till en helt annan epok. Här ligger
ruinerna och lämningarna i den lummiga och vackra naturen.
Växtligheten har tagit över och man kan bara försöka gissa hur det
såg ut en gång i tiden när bruket hade sin storhetstid. Höjdpunkten är kullen med de mäktiga och nyligen renoverade pelarna från
det gamla kolhuset. Man får nästan en surrealistisk känsla när man
står invid dessa kolosser. Även de gamla stenpirarna som sticker
ut i sjön Stora Kedjen ser märkliga ut, nu när de är bevuxna av
riktigt gamla tallar. Längs den forsande bäcken kan man hitta fler
spännande spår efter verksamheten som bedrevs här. I Trummelsberg finns också en av bruksledens finaste rastplatser med
vindskydd, dass, badbrygga och vedförråd.
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Annika Elthammar, naturälskande fotograf
och bloggare, Fagersta.
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Alla stiftare betalade för en annons i Magasinet 2021.

LÄNGTAN TILL VÅRENS första cykeltur till Skantzen
är lika stor varje år sedan 1998 då vi köpte vår första
tandemcykel. Efter fem år på flykt trodde jag inte att jag
skulle hitta ett ställe som kunde få mig att känna mig
hemma så som Skantzen gör. Rädslan för ett främmande
land, ett främmande språk, försvinner när man hittar ett
ställe där man kan slappna av. Den känslan blir starkare
och starkare för varje år. Att sitta på bänken vid Skantzsjön och titta på vattnet och ankorna som badar, att fika
på Kanal caféet eller kolla på när slussarna öppnas för att
släppa igenom båtarna tröttnar vi aldrig på. Midsommarfirande på Skantzen är något vi aldrig missar och visst har
vi varit tvungna att ha både regnkläder och lite varmare
jackor på oss vissa gånger men innan vi sjungit “Idas
sommarvisa” har vi aldrig cyklat därifrån. Vi missar sällan
något evenemang på Skantzen. Corona har ställt till det
för allt och alla men Skantzen med den fina naturen och
lugnet levererar ändå. 8
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Annonser i Magasinet

2021

2020

2019

2018

2017

2016

www.ekomuseum.se
Användare
Sidvisningar
Blogginlägg

60 597
125 441
7

67 987
142 511
10

44 113
100 046
11

35 325
80 072
8

27 624
75 575
10

23 065
65 109
7

Facebook
Följare 31/12

3347

3 122

2 276

974

749

615

576

360

175

135

35

Instagram
@ekomuseumbergslagen
Följare 31/12
788

SEMLAOMRÅDET ÄR EN plats som både har intressanta kulturmiljöer och en fantastisk natur. Sen är det ju alltid speciellt
att vistas bredvid vatten och i detta fall kan man vandra längs
kanalen och se naturen skifta under årstiderna. Så för mig är det
summan av alla dessa saker som gör detta till mitt smultronställe
i Bergslagen. Naturskyddsföreningen har satt upp flera skyltar
om lokalt naturliv i Semla vilket ger besöket en extra dimension,
det är roligt att kunna veta vad det är man ser och vad man kan
förvänta sig att se. När jag är ute så är oftast både barn och hund
med och då är det viktigt att hitta platser som är intressanta för
alla vilket Semlaområde är. Det är lite av en magisk plats med
trolsk miljö som är perfekt för små upptäckare och för oss andra
som strövar på i något makligare takt.

FOTO: FREDRIK FINDAHL

2021 var det dags för det åttonde numret av Magasinet att komma ut, på temat ”Vår
grönskande historia – hur människan har använt det som växer. Ekar, lin, odling runt
brukens herrgårdar, svedjeråg och mycket mer togs upp. Skribenterna Bisse Falk, Maria
Löfgren, Bo Hansson och Stefan Strömberg samt bildkonstnär Neringa Stjernman bidrog
med kunskap och engagemang.
Magasinet finns att läsa digitalt på www.ekomuseum.se. Det delas ut gratis på samma
ställen som sommarfoldern.
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Inga kampanjer i sociala medier under 2021.

Annonsering
Museiguiden (ArbetSam), Visit Dalarna magasin + karta, Visit Västmanland magasin + karta,
Hit och Dit, några av kommunernas besökskartor, samt i några lokala annonsblad inför
#järnruttenveckan.
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Överst vänster: “Där eldarna dånade”, på
Smedja Metallomorfos, Falu koppargruva.
Höger:på
Sagt
om
“Därunder
eldarna
Dånade”.
Sommarfoldern bytte namn till KARTAN och fanns
plats
tidigt
våren.
Mitten: Skor, inför Magasiner 2021. Höger:
Magasinet 2021 - Vår grönskande historia.
Nederst: Sommarfoldern 2021.
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Nätverket
Nätverket: Lokala ekoråd
Det finns ett lokalt ekoråd, eller motsvarande funktion, i respektive stiftarkommun. De består
av representanter för lokala föreningar och företag på de olika besöksmålen. Bjuder in till och
håller i dessa möten gör kultur- och/eller turismansvarig i kommunen. Under året hölls lokala
ekoråd i Ludvika, Smedjebacken, Fagersta, Skinnskatteberg och Surahammar.

Nätverket: Ekorådet

FOTO: LENA LOVÉN-ROLÉN

Överst vänster: Ebba Brahes lusthus
renoveras. Höger: Guidningar Malingsbo,
Järnruttenveckan. Nederst: Malin Andersson
presenterar Ekomuseum Bergslagen,
Skinnskattebergs kommun.

Pressinformation
Pressinformation har gått till lokalpress och lokalradio angående #järnruttenveckan.

Föreläsningar om Ekomuseum Bergslagen med mera
Även i år har, på grund av pandemin, föreläsningar/informationstillfällen om Ekomuseum
Bergslagen blivit få:
17 maj. För guider på Engelsbergs bruk.
20 september. Kf Smedjebacken.
18 oktober. Kf Skinnskatteberg.
20 november. Heldagsguidning på fler besöksmål, för blivande guider genom Dalarna
Guide & Kultur.
10 december. Söderbärke kyrkbåtsförening.

Bokförsäljning 2021
Från berg till spik
18
Guideboken
0
Järnladies
121
Krasch, bom, bang
9
Of Man and Iron
1
Älskade Mathilda
33
Där eldarna dånade 526

(slut)
(slut)
(slut)

Under året började Från berg till spik, Järnladies och Älskade Mathilda att säljas från
Adlibris och Bokus via Stjärndistribution. Även Krasch! Bom! Bang! ska säljas där när den
tryckts om.
12

I varje kommun ska det finnas minst en representant som företräder sin kommuns
besöksmål i ekomuseet och är en länk i kommunikationen mellan besöksmålens aktörer och
verksamhetsledaren. I rådet diskuteras övergripande och gemensamma frågor i syfte att
bevara, utveckla och tillgängliggöra besöksmålen och stärka nätverket.

Ekorådet 2021
Yngve Thorné, Ludvika
Karl-Erik Nohrstedt, Smedjebacken
Yvonne Johansson, Smedjebacken
Karl-Åke Nordebring, Skinnskatteberg
Bengt Brandel, Skinnskatteberg
Anders Gustavsson, Norberg
Inge Larsson, Surahammar
Lennart Lindgren, Hallstahammar
David Lunde, Hallstahammar
Owe Nilsson, Hallstahammar
Fagersta har inte haft några representanter under året.

Möten Ekorådet 2021
10 mars, via webben. Niko Ljevar, Ekeby bk, Hallstahammar deltog. 12 maj, via webben.
8 september, via webben. 1 december, på Norrbärke hembygdsgård, Smedjebacken.
Dessutom anslöt några ur Ekorådet till lunch med styrelsen efter mötet den 9 december.

Ekorådsresan/Inspirationsdagen
Den inspirationsdag som planerades 2020 fick lov att ställas in på grund av pandemin. I år
kunde den äntligen hållas, den 22 oktober, och temat för dagen var ”hur samverkan kan
attrahera nya målgrupper till besöksmiljöerna”.
Föreläste på Lindgården i Fagersta för de drygt 40 deltagarna, gjorde:
- Elin Alsiok, Visit Dalarna, om Kulturresan och Kulturpasset i Dalarna.
- Iréne Andersson, BID-projektet Grängesberg, om Den nya kulturvandringen i
Grängesberg.
- Tommy Berglund, Karmansbo bruksmiljö, om Karmansbo smedja.
- Anna Björkman, Falu gruva, om selfie spots som kan sprida intresse för våra miljöer.
- Niko Ljevar, Ekeby BK, Hallstahammar, om samverkan som inkluderar.
- Carina Janzon, Strömsholms kanal AB, om att släppa in företag i miljöerna.
- Malin Andersson, Ekomuseum Bergslagen, om hur Västanfors hembygdsförening
samverkar med andra på området.
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Ekorådet har ordet
Platsen som ordförande i ekorådet är vakant sedan augusti 2020. Ekorådet har
kommit överens om att dela på ordförandens uppgifter.
Pandemin kom att påverka oss ännu ett år. På besöksmålen har vi följt restriktionerna och
anpassat verksamheten. Stängt ner helt eller haft begränsat öppnat. Ibland också välkomnat
mindre grupper när restriktionerna varit sådana.
Arrangemangen har varit färre, men våra besöksmål har ändå varit till glädje för de som
valt att stanna i närområdet under pandemin. Många har också fått upp ögonen för allt
intressant och spännande som finns på hemmaplan. De har upptäckt det lokala kulturarvet
och vi har fått nya och stolta ambassadörer för Ekomuseum Bergslagen.
Ekorådet har haft tre digitala möten via zoom och ett fysiskt i Smedjebacken. Dessutom
en intressant inspirationsdag under hösten i Västanfors. Vår verksamhetsledare Malin
Andersson har sannerligen gjort vad hon kunnat för att hålla i gång vår mötesplats.
Nu hoppas vi att alla spänner bågen och laddar för att få fart på verksamheten igen. Att vi
med glädje och stolthet på olika sätt fortsätter att lyfta fram våra 68 fantastiska besöksmål
och Ekomuseum Bergslagen. Delar med oss av vår kunskap. Guidar och berättar som aldrig
förr. Och tar tag i både större och mindre arrangemang som varit vilande.
Ekorådet är en viktig mötesplats för oss som företräder våra kommuners besöksmål. Här
kan vi byta tankar och erfarenheter för att bevara och utveckla besöksmålen. Samarbetet
gör också att vi lär oss mer om varandras besöksmål för att tillsammans ta Ekomuseum
Bergslagen och våra stolta kulturarv vidare.
Februari 2022
Ekorådet, genom Owe Nilsson.

Överst vänster:
Ekorådet, Norrbärke
hembygdsgård. Höger:
Tekla av Dex-parken,
Uttersberg. Mitten
vänster: Vattenrännan
rivs, Trångfors. Höger:
Sjungande guiden,
Luossastugan. Nederst:
Konstutställning,
Maskinhuset.
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Hallstahammars
kommun
Skinnskattebergs
kommun
Fagersta
kommun
Norbergs
kommun
Smedjebackens
kommun
Ludvika
kommun

ST I FTAR NA :

Ekorådet, Västmanland turism,
Visit Dalarna

A D JU N G ER A DE

kulturchefer från stiftarna

L ED N I N GS G R U P P

Nätverket: Ledningsgruppen
Ledningsgruppen
Ledningsgruppen sammanträdde vid fyra tillfällen under 2021. På mötena diskuteras verksamheten utifrån ekomuseets ändamål och verksamhetsplan. Ledningsgruppen är en viktig
del i att kommunicera verksamheten mellan ekomuseet och kommunerna och länsmuseerna.

Ledningsgruppens deltagare 2021
Christer Björklund, Dalarnas museum
Jennie Schaeffer, Västmanlands läns museum
Susanne Eriksson, kultursekreterare i Ludvika
Anne Seppänen, kulturchef Smedjebacken
Lena Sundholm, kultur- och fritidschef i Fagersta
Joachim Stridsberg, kulturchef i Norberg
Birgitta Lövestedt, kulturchef Skinnskatteberg
Gunilla Falk, bibliotekschef Surahammar
Åsa Lundqvist, kulturutvecklare, Hallstahammar

Möten ledningsgruppen 2021
Ledningsgruppens möten under 2021 har alla ägt rum via zoom. Ekomuseets verksamhet har
diskuterats i givande samtal.

Dalarnas
museum

ST YR E LS E

politiker från alla kommuner och
representanter från länsmuseerna

1 verksamhetschef

K A NS LI
T U RI STG RU P P

turistchefer från stiftarna

E KO R Å DE T

2 representanter per kommun

Västmanlands
läns museum

Surahammars
kommun

- Ökad turism i området

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

Ekomuseum B
Surahammar

EKOMUSEUM S M Å L

Ekomuseum B
Hallstahammar
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Ekomuseum B
Skinskatteberg
Ekomuseum B
Fagersta
16

LO K AL A
E KO R Å D:

Ekomuseum B
Ludvika

Ekomuseum B
Smedjebacken

Ekomuseum B
Norberg

B E S Ö KS M ÅL

Så här ser Ekomuseum Bergslagens nätverk ut!
Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen och organisation

EKOMUSEUM BERGSLAGEN

9 mars, 11 maj, 7 september och 7 december.
Tack till Joachim Stridsberg som slutar i Ledningsgruppen vid årsskiftet i och med
avslutad tjänst i Norberg.

Nätverket: Styrelsen
Ledarmöter 2021
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
Johanna Eriksson, ersättare, Smedjebacken
Lena Eldståhl, ordinarie, Fagersta
Gunilla Molin, ersättare, Fagersta
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Elizabeth Pettersson, ordinarie, Norberg
Per-Arne Andersson, ersättare, Norberg

Styrelsens ordförande har ordet

Gunlög Olsson, ordinarie, Skinnskatteberg
Kjell Andersson, ersättare, Skinnskatteberg

Nu har vi precis ”klivit ut ur” en pandemi, som vi alla har drabbats av i större eller mindre
utsträckning. Det är glädjande att se vilken lust det finns på alla besöksmål att åter ägna
sig mer åt den publika verksamheten, som ibland har fått stå tillbaka till förmån för arbete
bakom kulisserna under dessa år.

Ylva Belin, ordinarie, Surahammar
Johanna Olofsson, ersättare, Surahammar
Eva Wilhelmsson, ordinarie, Hallstahammar
Tommy Emterby, ersättare, Hallstahammar
Christer Björklund, ordinarie, Dalarnas museum
Jennie Schaeffer, ordinarie, Västmanlands läns museum
Anna Blom Allalouf, ersättare, Västmanlands läns museum

Adjungerade
Yngve Thorné, Ekorådet
Henrik Wester, Visit Västmanland
Ulrika Andersson, Visit Dalarna
Karin Johansson, ekonomi
Malin Andersson, verksamhetschef
Ett stort tack till följande personer, som avgått ur styrelsen under året:
Andreas Strandberg, Ludvika; Anders Nordenbris, Skinnskatteberg; Inge Larsson,
Surahammar; Inga-Lill Ohldin, Surahammar.
Karin Johansson har avsagt sig uppdraget med redovisningen och slutade i och med årsskiftet. Stort tack för drygt 20 års insatser för Ekomuseum Bergslagen! Ny redovisningsfirma
blir Ekonomikompaniet i Fagersta

Möten styrelsen 2021
13 mars via zoom.
På grund av pandemin och webbmöte åkte Malin efter mötet runt för att få påskrifter av
årsredovisningen.
10 maj, via zoom.
Extra styrelsemöte om omtryck av boken Där eldarna dånade.

Boken Där eldarna dånade utgiven av Ekomuseum Bergslagen i slutet av 2020, fick lov att
tryckas om redan under våren 2021 då den haft stor åtgång. Även ekomuseets bok Krasch!
Bom! Bang! En bok om berg och stenar, beslutade styrelsen skulle tryckas om, för att den
ska kunna fortsätta intressera barn (och vuxna) för geologi och Bergslagen.
Vi hoppas nu att alla som har upptäckt Bergslagen under sin hemester under pandemiåren,
ska vilja komma till platserna igen och att även utländska besökare ska vilja se det för dem
exotiska Bergslagen.
Apropå utländska besökare så har det i skrivande stund uppstått andra oroligheter i
världen, ett nytt krig har brutit ut. Flyktingarna är redan många och blir allt fler.
På Inspirationsdagen som hölls på hösten 2021, hörde vi om olika sätt miljöer kan arbeta på
för att locka fler och nya personer att intressera sig både för att arbeta på miljöerna och för
att besöka dem.
En av talarna, Niko Ljevar från Ekeby bk i Hallstahammar, belyste hur viktiga sådana här
positiva mötesplatser är för den som är långt hemifrån och rotlös.
Då kan vi tänka på vad Ekorådets tidigare ordförande, nuvarande ordförande för Sveriges
hembygdsförbund, Anna-Karin Andersson, skriver om landets hembygdsgårdar, och som
även gäller för andra typer av organisationer: ”Här kan vi skapa meningsfulla aktiviteter
som även involverar de människor som nyss anlänt till vårt land och därmed försöka
att skapa en vardag med nya kontakter, arbetsuppgifter och en möjlig väg in till
delaktighet i vårt samhälle.”
Ludvika, mars 2022

Ingvar Henriksson
Ordförande i stiftelsen Ekomuseum Bergslagen

27 maj, via zoom.
Årsstämma. Årsberättelsen för 2020 fanns i tryck och postades ut till alla. Den finns även på
hemsidan.
16 september, via zoom.
9 december, på Disponentparken i Grängesberg.
Beslut togs för verksamhetsplan och budget för 2022. Gemensam lunch efter mötet, med
Ekorådet.
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Nätverket: Stiftarna
Stiftarmötet äger rum en gång per år i slutet av året med de sju stiftarkommunernas
kommunalchefer samt länsmuseicheferna på Västmanlands läns museum och Dalarnas
museum.
(Kommunerna = Ludvika, Smedjebacken, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar
och Hallstahammar.)
Stiftarmötet hölls via zoom fredagen den 10 september. Bland annat diskuterades höjt
stiftarbidrag från stiftarkommunerna, med framtida anpassning efter kostnadsökning enligt
konsumentprisindex, vilket ledde till att en ansökan skickades till de sju kommunerna i
oktober. Positivt svar har inkommit från Ludvika, Smedjebacken, Fagersta, Surahammar och
Hallstahammar under 2021, Skinnskatteberg och Norberg kommer svar från under 2022.
Diskuterades även att på Ekomuseum Bergslagens hemsida redovisa för var det finns
möjlighet att ladda elbilar i området, vilket Malin lade in på hemsidan under hösten.
Den workshop som bokats, om ett besökscentrum för Ekomuseum Bergslagen, sköts upp då
man hellre vill ha den på plats än via webben, vilket inte varit möjligt på grund av pandemin.
Fagersta kommun är fortfarande intresserade av ett besökscentrum i kommunen och en
workshop ska hållas så snart pandemiläget tillåter.

Nätverket: Turismansvariga
Under 2021 träffade Malin de turismansvariga i kommunerna Ludvika, Norberg, Fagersta,
Skinnskatteberg, Surahammar och Hallstahammar på enskilda möten, för att diskutera
praktiska saker kring respektive kommuns ekomusei-besöksmål.

Nätverket: Övrigt
Malin bjöds in att träffa Kanalsamverkansgruppen på ett möte i Fagersta den 4 november.
Karmansbo smedja fick under hösten 2021 motta utmärkelsen Årets arbetslivsmuseum
2022. En ceremoni hölls i smedjan den 12 november. Stort grattis till Hembygdsföreningen
Karmansbo bruksmiljö.
Ur juryns motivering, “Mumblingshammarens pulserande hjärta levandegör
järnbearbetningen på riktigt i Karmansbo Bruksmiljö. Tack vare föreningens hårda
arbete kan järnhanteringen visas upp på samma sätt som för 250 år sedan, med det
heta järnet i autentisk miljö.”
Bakom utmärkelsen Årets arbetslivsmuseum står Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas
Samarbetsråd, Sjöhistoriska museet och Järnvägsmuseet.
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Överst vänster:
Utställning konsthallen
Hallstahammar. Höger:
Ekomuseuibilen vid
Kärrgruvan. Mitten
vänster: Engelsbergs bruk.
Höger: Utanför Cassels
med Dalarna guide &
kultur. Nederst: Rundtur
Dalarna guide och kultur,
Bränntjärn.
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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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