Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen för Föreningen Norns Bruks vänner får härmed lämna följande redogörelse för verksamheten
under år 2017.
Allmänt
Verksamhetsåret har dels kännetecknats av fortsatt arbete med de traditionella aktiviteterna kring
midsommarfirandet, Norndagen, museiverksamheten och dokumentation av brukets historia, dels av
Knapptjärnsprojektet. Förändringar i fråga om ägandet och förvaltningen av byggnadsminnet Norns
Bruk har ännu inte fått några praktiska konsekvenser.
Styrelsen
Styrelsen har hållit 7 protokollförda möten under året och har haft följande sammansättning.
Ordförande: Jan Karlsson.
Vice ordförande: Anders Sundström
Sekreterare: Bengt Wester. (Från 1 oktober har Bengt-Erik Johansson varit vik. sekreterare.) Kassör:
Sören Bergman Ledamöter:
Kerstin Ahston
Jan-Erik Johansson
Lisbeth Lundin
Ersättare:
Jonas Ericsson
Bengt-Erik Johansson
Rolf Johansson
Under året har Eva Krasnai varit adjungerad till styrelsen för att hantera föreningens hemsida.
Medlemmar
Föreningen hade vid årets slut 233 medlemmar.
Ekonomi
Föreningens grundintäkt kommer från medlemsavgifterna. Från och med 1 januari 2017 höjdes avgiften
till 150 kronor per år. Intäkterna från försäljningen av skrifter har minskat de senaste åren bl a som följd
av minskat antal besökande på muséerna. Genom avtal med Arbetsförmedlingen har föreningen erhållit
ett arbetsledningsbidrag som gjort att föreningens ekonomi totalt sett är god och garanterar stabilitet i
verksamheten.
Årsmöte
Föreningen höll sitt 37:e årsmöte i Gamla skolan den 8 juli 2017.
Innan årsmötet öppnades erinrade föreningens ordförande Jan Karlsson om att den tidigare ordföranden
och ägaren till Norns Bruk, Sven-Gunnar Carlsson, avlidit våren 2017. För att hedra Sven-Gunnar
Carlsson och andra medlemmar som avlidit under året påbjöds en tyst minut.
Därefter hälsade Jan Karlsson de närvarande välkomna och öppnade årsmötet.
Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska rapporten samt revisionsberättelsen föredrogs. Den
ekonomiska rapporten visade att verksamheten genererade överskott. Årsmötet beslutade att årsavgiften

skulle vara oförändrad 150 kronor. Verksamhetsberättelse och bokslut fastställdes och styrelsen
beviljades ansvarsfrihet.
Årsmötet utsåg Jan Karlsson till föreningsordförande till 2018 års stämma och omvalde även övriga
styrelseledamöter och ersättare. Styrelsen förblev därmed oförändrad.
Jonas Ericsson redogjorde för de pågående förändringarna av ägandet av byggnadsminnet Norns Bruk.
Årsmötet uttryckte sin tillfredställelse över de lösningar som redovisades.
Efter årsmötet höll Göran Hellgren ett anförande om Malmlingdragspel, Magdeburgare och andra
bälginstrument. Därefter framförde han tillsammans med Anna Karin Kyhlander ett uppskattat program
med låtar av gamla nornspelmän.
Föreningsaktiviteter under året
Föreningen inledde Nornåret med en städdag på bruket i slutet av maj. Samlingarna i muséerna
dammades av och lokalerna städades. Gamla löv krattades upp och sly som skymde klockstapeln röjdes
undan.
Men redan under senvintern hade ett antal aktiviteter pågått. Vid Knapptjärnsgruvan, tre kilometer öster
om Norn grusade man upp gångleder, röjde sly och satte upp informationstavlor som berättade om
gruvan. Den 300-åriga Backängsladan vid Ryssleden var hårt sliten av väder och vind. Föreningen
lyckades utverka ekonomiskt stöd för att reparera det trasiga taket och med hjälp av frivilliga krafter såg
man till att det blev gjort. Därtill hade fyra nya rastbord byggts som placerades ut framför muséet samt
vid Knapptjärn. Knapptjärnsborden blev dock tyvärr stulna kort tid därefter!
Årets två stora programpunkter var som vanligt Midsommarfirandet och Norndagen. Midsommarfesten
samlade 4-500 besökare. Den genomfördes på traditionellt sätt med stångresning, dansuppvisning och
dans runt stången. Norndagen med Öppet hus på bruket arrangerades första söndagen i augusti och
samlade ett drygt hundratal intresserade.
Under året besöktes bruket av olika grupper som guidades av medlemmar i föreningen. Bland dessa
kan Inner Wheel i Ludvika, Svenska Bergsmannaföreningen, Ingvallsbenning-Turbo Hembygdsförening
samt reseklubben Gråhundarna nämnas.
Muséet hölls öppet söndagar från midsommar till ett stycke in i augusti. Under juli även lördagar. Den
18 juli genomfördes en utbildningsdag för medlemmar som skulle arbeta i muséet. I skolmuséet
uppmärksammades att den svenska folkskolan firade 175 år.
Som en inledning till föreningens årsmöte genomfördes på förmiddagen den 8 juli en välbesökt
invigning av de nya vandringslederna vid Knapptjärnsgruvan. Invigningen förrättades av
kommunalrådet Ulf Hansson. Bengt Wester berättade om gruvdriften, ärtsoppa serverades och
besökarna underhölls av spelmansmusik från Norn.
Kyrkogården har under året skötts av Monica Johansson. Föreningens hemsida har skötts av Eva
Krasnai med hjälp av Peter Chef-Johansson.
Verksamhetsåret avslutades vad gäller utåtriktade arrangemang den 24 september med ytterligare en
städdag. Bland annat röjdes sly som skymde utsikten över Dammsjön.
Två nya skrifter presenterades under året. En vikfolder som ger en översiktlig introduktion till Norns
Bruk samt en vackert illustrerad broschyr med titeln Norns Kapell – Vår kyrka.

Liksom föregående år har föreningen under 2017 haft en Fas 3-person som utfört arbete för såväl
föreningen som byggnadsminnet Norns Bruk.
Norns brukssamfällighet
Under 2017 förändrades ägarbilden på Norn. Sju fastigheter styckades av från den gamla
grundfastigheten och såldes till nya ägare. De nya fastigheterna är Gamla herrgården, Gamla skolan,
Timmerbyggningen, Skomakarbyggningen, Nybygget, Smedlängan och Biblioteksbyggningen. Dessa
bildar en gemensamägd samfällighet till vilken de byggnader och markytor som blev kvar av
grundfastigheten överförts. Norns brukssamfällighet övertog vid under våren 2018 ägandet, driften och
underhållet av byggnadsminnet Norns Bruk.
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