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Styrelsen för Föreningen Norns Bruks vänner får härmed lämna följande redogörelse för 

verksamheten under år 2018. 

Allmänt 

Verksamhetsåret har dominerats av fortsatt arbete med de traditionella aktiviteterna kring 

midsommarfirandet, Norndagen, museiverksamheten och visning av bruket för olika besökare. Ett 

omfattande arbete har också lagts ner för att rädda och reparera vändbrottet vid Knapptjärnsgruvan. 

Under året har avtal träffats med de nya ägarna till Norns Bruk för att reglera föreningens 

verksamhet på bruket. 

Styrelsen 

Styrelsen har hållit 9 protokollförda möten under året och haft följande sammansättning: 

Ordförande: Jan Karlsson 

Vice ordförande: Anders Sundström 

Sekreterare: Bengt Wester (Bengt Wester har inte deltagit i styrelsens arbete under året.) 

Vikarierande sekreterare har varit Bengt-Erik Johansson 

Kassör: Sören Bergman 

Ledamöter: Kerstin Ahston, Jan-Erik Johansson, Lisbeth Lundin. 

Ersättare: Jonas Ericsson, Bengt-Erik Johansson, Rolf Johansson. 

Medlemmar 

Föreningen hade vid årets slut 233 medlemmar. 

Ekonomi 

Föreningens grundintäkt kommer från medlemsavgifterna. Intäkterna från försäljning av skrifter har 

minskat de senaste åren till följd av minskat antal besökare i muséerna.  Föreningen har erhållit 

bidrag från Länsstyrelsen och från Hedemora kommun för finansiering av aktiviteter i anslutning till 

upprustningen av besöksmålet Knapptjärn.  Sammantaget är föreningens ekonomi god. 

Årsmöte 

Föreningens årsmöte hölls i Gamla skolan den 7 juli 2018. 

Som inledning till årsmötet visades Nornfilmen från 1939. Föreningens ordförande Jan Karlsson 

hälsade därefter de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till mötesordförande valdes 

Kerstin Bäck och till mötessekreterare Bengt-Erik Johansson. Mötet beslutade, efter diskussion, att 

årsmötet var utlyst enligt föreningens stadgar och dagordningen fastställdes. 

Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska rapporten och revisionsberättelsen föredrogs och 

fastställdes av årsmötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsavgiften för 2019 behölls oförändrad, 

150 kr per person. 



På förslag från valberedningen omvaldes Jan Karlsson till ordförande för det kommande 

verksamhetsåret. Till ledamöter omvaldes Jan-Erik Johansson och Lisbeth Lundin för två år. Till 

ledamöter nyvaldes Jonas Ericsson för två år och Bengt-Erik Johansson för ett år (fyllnadsval). Till 

ersättare för ett år valdes efter diskussion och rösträkning Sören Bergman, Lennart Stam och Anna-

Karin Danielsson, samtliga nyval. 

Annika Wester, Bengt Wester och Inger Johansson utnämndes till hedersledamöter i föreningen. De 

har i många år hängivet arbetat för Norns Bruk och för bevarandet av dess historia. 

Bengt Wester och Rolf Johansson, som båda lämnade styrelsen, avtackades för sitt arbete. 

Föreningsaktiviteter under året 

Föreningen inledde verksamheten med en städdag på bruket i slutet av maj. Ytorna runt 

Bruksmagasinet och vid Brudkammaren krattades och snyggades till. 

I anslutning till gudstjänsten i Norns kapell Kristi Himmelsfärdsdagen bjöd föreningen på kyrkkaffe. 

Insamlade pengagåvor gick oavkortat till Vikmanshyttans vänförsamling Kasusha i Tanzania. 

Under hela året har aktiviteter pågått vid Knapptjärnsgruvan. Ett nytt, stabilt och svårflyttat rastbord 

sattes upp som ersättning för de bord som tjyvar stal under sommaren 2017.  Väg röjdes för att 

kunna komma fram med fordon till vändbrottet. Restaurering av vändbrottet möjliggjordes genom 

att Länsstyrelsen beviljade anslag ur EU:s Landsbygdsfond. Arbetena på själva vändbrottet 

påbörjades i juli då timmermän reparerade stockverken och rätade upp och stabiliserade 

konstruktionen. Därefter fortsatte frivilliga krafter från Norns Bruks vänner arbetet genom att ersätta 

det gamla skyddstaket med ett nytt och måla och tjärstryka hela vändbrottet. Arbetena avslutades 

med att en plåtslagare krönte verket med en ny skyddshatt och att vandringsstigarna försågs med 

nytt grus. 

Som vanligt var årets stora programpunkter midsommarfirandet och Norndagen. Båda gynnades av 

det vackra sommarvädret. Midsommarfirandet samlade närmare 1000 deltagare och genomfördes 

på det traditionella sättet med stångresning och dans. Norndagen med Öppet hus på bruket samlade 

ett hundratal deltagare. Vid båda tillfällena hölls Nornboa öppen för försäljning av kaffe, godis och 

glass.  

Bruksmuséet har hållits öppet söndagar mellan midsommar och mitten av augusti. Under juli även på 

lördagar. Skolmuséet har visats efter begäran. 

Bruket har som vanligt besökts av både enskilda personer och olika grupper som guidats både på 

svenska och andra språk. En av besöksgrupperna utgjordes av ättlingar till den gamla smedsläkten 

Norgren med representanter för en till USA utvandrad gren av släkten, som nu gjorde återbesök i det 

gamla landet. 

Två nya informationsskyltar har satts upp. En berättar om krutkällaren vid Knapptjärn och en om den 

gamla sjubjörken eller sägenbjörken, som föll under en storm 2017. 

Kyrkogården har under året underhållits av Monica Johansson.  



Eva Krasnai har varit adjungerad till styrelsen för att med hjälp av Peter Chef-Johansson administrera 

föreningens hemsida. 

Många andra medlemmar, ingen nämnd och ingen glömd, har gjort fina arbetsinsatser för att bevara 

bruket och dess historia. 

Gåva till föreningen. 

Föreningen har av Boel och Weine Rosén, som är nya ägare till det s k Brandtska huset i Nyhyttan, 

som gåva mottagit föremål med Nornanknytning som samlats av framlidna Gunnar och Karl-Erik 

Brandt.  

Nytt avtal med Norns Bruks samfällighetsförening 

Norns Bruks samfällighetsförening övertog ägandet och underhållet av de allmänna delarna av Norns 

Bruk våren 2018. Med anledning av ägarskiftet har ett nytt avtal, som reglerar Norns Bruks vänners 

verksamhet på Norn, träffats. Avtalet innebär vissa förändringar vad gäller rätten att disponera 

lokaler. Norns Bruks vänner har fått rätt att använda hela Bruksmagasinet för museiändamål, även 

nedervåningen. Museiverksamheten i vagnslidret och den öppna nedervåningen behålls oförändrad. 

För mötesverksamhet och kontorsarbete har föreningen fått rätt att nyttja kontoret och 

samlingslokalerna i Brudkammaren. I utbyte har man lämnat kontorslokalen i Biblioteksbyggningen 

samt Tuppenhov. Övriga rättigheter, som att anordna midsommarfirandet och Norndagen, visa 

bruket för besöksgrupper, ta upp kollekt och inträde vid arrangemang m m är oförändrade. 

Beträffande Skolmuséet träffas avtal direkt med de nya ägarna till Gamla skolan. 

Anställd 

Under året har föreningen, med stöd av Arbetsförmedlingen, haft en person anställd för att utföra 

arbete för föreningen och för byggnadsminnet Norns Bruk. 

 

Norn 2019-02-02 

Jan Karlsson  Anders Sundström Jonas Ericsson  
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