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Hembygdsrörelsens grundsyn
”Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden 
och framtiden.
Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bak-
grund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.
Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i 
engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.”

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening
Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening (i dokumentet även kallat förbundet) bildad-
es år 1861 på initiativ av bland andra Richard Dybeck. Från början hette föreningen Västmanlands Forn-
minnesförening och det var Fornminnesföreningen som grundade och utvecklade verksamheterna och 
samlingarna vid Västmanlands läns museum och Vallby friluftsmuseum, vilka idag har andra huvudmän. 

Förbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som arbetar för att sprida kunskap 
om kulturarvet i Västmanlands län. Förbundet fungerar som en paraplyorganisation för 49 av länets 
hembygdsföreningar och har också enskilda medlemmar. 

Styrelsen för Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening får  
härmed lämna sin verksamhetsberättelse för året 2020.

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening
Karlsgatan 2

722 14 Västerås
Telefon: 021-481 86 58
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Delar av styrelsen vid årsmötet i Karmansbo den 22 augusti 2020

1.     ORGANISATION

Styrelse
Ordförande 
Bengt Wallén

Vice ordförande 
Thomas Ahlin

Andre vice ordförande 
Bengt Lindh

Ledamöter 
Siv Antonsson 
Stefan Aurusell 
Tommy Berggren 
Katarina Curman 
Lars Ekegren 
Oddvar Falk
Markku Ollila
Ständig ledamot (länsmuseichef)
Jennie Schaeffer

Suppleanter
Inger Ekström
Thomas Hjelt

Adjungerande
Susanne Cassé (sekreterare) 
Anders Fläcke (försäkringsombud)
Hjördis Häll (skattmästare)

Valberedning
Hans G Silfverberg
Wivi Blomqvist
Vakant

Revisorer
Ordinarie
Roger Strömma
Annie Widell

Ersättare
Micael Berg
Maria Sannesjö

Styrelsens arbetsutskott
Ordinarie 
Bengt Wallén
Thomas Ahlin
Katarina Curman
Bengt Lindh

Adjungerande
Susanne Cassé
Anders Fläcke
Hjördis Häll
Jennie Schaeffer
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Kansli och personal
Kansliet finns på Karlsgatan 2 i Västerås. Arbetsplat-
sen hyrs av Västmanlands läns museum. Förbundet 
har rätt att använda mötesrum och konferensloka-
ler på Karlsgatan 2 utan extra kostnad. 

Förbundet har under året haft 1,3 anställda. 
Susanne Cassé har arbetat heltid som hembygds-
konsulent och Ann Österberg som redaktör på 30%. 

Sammanträden
Styrelsen och arbetsutskottet har under året haft 
sex ordinarie sammanträden vardera. Mötena har 
varit både fysiska på Karlsgatan 2 och webbmöten 
över Teams. En arbetsdag för den nyvalda styrelsen 
skulle ha ägt rum i början av juni men ställdes in på 
grund av att årsmötet sköts fram till augusti.

Styrelsens arbetsgrupper (förutom arbetsutskottet) 
har inte träffats under året på grund av smittsprid-
ningen av Covid-19. Arbetsgrupper finns för följan-
de ansvarsområden: Styrelseutveckling, Informa-
tion och medlemsvärvning, Bidrag, Sociala medier 
och IT.

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnes-
förening var en av stiftarna då stiftelsen Västman-
lands läns museum bildades år 1980. 
Sedan stiftelsen lades ner 2006 har hembygdsför-
bundet och länsmuseet haft ett nära samarbete. 

En samrådsgrupp mellan förbundet och Västman-
lands läns landsting, idag Region Västmanland, 
bildades, liksom en referensgrupp för Vallby Fri-
luftsmuseum. 
Gruppernas syfte är att tillse att andan i den ur-
sprungliga stiftelseurkunden lever kvar.

Samrådsgruppen med Region Västmanland har 
under året haft ett möte, den 6 maj. Höstens plane-
rade möte senarelades till den 20 januari 2021 på 
grund av Covid-19.  
Samrådsgruppen har bestått av ledamöter från 
hembygdsförbundet; Bengt Wallén och Susanne 
Cassé samt ledamöter från Region Västmanland; 
Jonas Bresser, Agne Furingsten, Lena Karlström och 
Jennie Schaeffer.

Referensgruppen för Vallby Friluftsmuseum har 
under året haft ett sammanträde, den 25 novem-
ber. Vårens planerade möte fick ställas in på grund 
av Covid-19.  
Referensgruppen har bestått av ledamöter från 
hembygdsförbundet; Bengt Wallén och Susanne 
Cassé, Västerås stad; Katarina Frost, Elin Rynger, 
Pernilla Törngren, Ulf Edvardsson och Lenny Hall-
gren samt Region Västmanland: Jennie Schaeffer 
och Henrik Wester.

Representation och deltagande
Under år 2020 deltog förbundets styrelsemedlem-
mar i färre aktiviteter än vanligt, vilket resulterade i 
färre arbetade ideella timmar.

Intern verksamhet
I Spaningsredaktionen representerades styrelsen av 
Katarina Curman.

I Arkeologigruppen representerades styrelsen av 
Bengt Lindh.

I Industriarvsgruppen representerades styrelsen av 
Siv Antonsson, Anders Fläcke och Bengt Lindh.

Ombud för Hembygdsförsäkringen var Anders 
Fläcke.

Bilder från årsmötet i Karmansbo
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Extern verksamhet
Ledamöter, ombud eller personal från Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening har under 
år 2020 deltagit och representerat vid följande externa arrangemang:

• Nätverksträff för landets hembygdskonsulenter och personal  från Sveriges Hembygdsförbunds  

kansli, Jönköping

• Folk och Kulturmässa, Eskilstuna

• Seminarium om modernismen, Västerås

• Ordförandekonferens, Stockholm

• Försäkringskonferens, Norrköping

• Årsmöte för Sveriges Hembygdsförbund (ombud var Bengt Wallén och Markku Ollila)

• Uppvaktning och utdelning av verksamhetspris och hedersdiplom

• Hur blir vi mer digitata? - Webbseminarium

• Boksläpp hos Götlunda Hembygdsförening

• Kulturarvsdagen, Karlsgatan 2, Västerås

• Ordförandeträff, webbmöte

• Uppstartsmöte för filminsamlingsprojektet

• Invigning av Rustkammaren, Badelunda Hembygdsförening

• Uppstartsmöte för Friluftslivets år 2021

• Sveriges Hembygdsförbunds lokalhistoriska konferens

• Kulturting

• Sveriges Hembygdsförbunds höstmöte

• Arrangörsutveckling - nätverk

• Guideprojektet - nätverk

• Bevarande av Eks vagnmuseum

Boksläpp i Götlunda, Thomas Hjelt och Klemens Danielsson Invigning av rustkammaren i Tibble, Badelunda



7

2.     MEDLEMMAR

Hedersmedlemmar
Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening har under år 2020 haft följande  
hedersmedlemmar:
Tidigare länsmuseichef Krister Ström (2005) 
Tidigare länsmuseichef Carl-Magnus Gagge (2018)

Enskilda medlemmar
Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening har under år 2020 haft 309 enskilda  
medlemmar, varav 54 är ständiga medlemmar och 48 familjemedlemmar.

Stödmedlemmar
Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening har under år 2020 haft följande 19  
organisationer eller institutioner som stödmedlemmar:

Arboga bibliotek

Arkiv Västmanland

Brunnsmuseet Sätra Brunn

Hallstahammars bibliotek

Heby bibliotek

Kungsörs bibliotek

Köpings museum

Köpings stadsbibliotek

Medicinhistoriska sällskapet Westmannia

Norbergs bibliotek

Nätverket för byggnadsvård

Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen

Surahammars bibliotek

Svenska Folkdansringen

Virsbo bibliotek

Västerås Folkdansgille

Västmanland-Dala Nation

Västmanlands läns hemslöjdsförbund

Bild 1 - Ifyllning av minnessten, Möklinta, Bild 2 - Vårstädning i Björksta, Bild 3 - Rengöring av hällristning, Björksta
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Medlemsföreningar
Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening har under år 2020 haft följande 49 medlems-
föreningar, vilka tillsammans har haft ett sammanlagt medlemsantal av cirka 8 665 personer.

Arboga kommun
Götlunda Hembygdsförening
Hembygdsföreningen Arboga Minne
Medåkers Hembygdsförening
Säterbo Hembygdsförening

Fagersta kommun
Fagersta-Västanfors Hembygdsförening
Västervåla Hembygdsförening

Hallstahammars kommun
Kolbäcks Hembygdsförening
Svedvi Berg Hembygdsförening
Säby Hembygdsförening

Kungsörs kommun
Kungsörs Hembygdsförening

Köpings kommun
Kolsva-Ortens Hembygdsförening
Odensvi Hembygdsförening

Norbergs kommun
Föreningen Norbergs Folkminnesarkiv
Karbenning Hembygdsförening
Norbergs Hembygdsförening

Sala kommun
Fläckebo Hembygdsförening
Kila Hembygdsförening
Kumla Hembygdsförening
Möklinta Hembygdsförening
Norrby Hembygdsförening
Sala Hembygds- och Fornminnesförening

Tärna Bygdegårdsförening
Västerfärnebo Hembygdsförening

Skinnskattebergs kommun
Färna Hembygdsförening
Hembygdsföreningen Karmansbo Bruksmiljö
Riddarhyttans Hembygds- och Intresseförening
Skinnskattebergs Hembygdsförening

Surahammars kommun
Ramnäs-Virsbo Hembygdsförening
Surahammars Hembygdsförening

Västerås stad
Badelunda Hembygdsförening
Björksta Hembygdsförening
Dingtuna-Lillhärad sockengille
Engsö Hembygds- och Intresseförening
Föreningen Hembygdsjournalen
Föreningen Ångkraftverkets Vänner
Haraker Hembygdsförening
Hembygdsföreningen Barkarö sockengille
Hubbo Hembygdsförening
Industrihistoriska föreningen i Västerås
Irsta Hembygdsförening
Kungsåra Hembygdsförening
Lundby Hembygdsförening
Romfartuna Hembygdsförening
Rytterne Hembygdsförening
Sevalla Hembygdsförening
Skerike Hembygdsförening
Skultuna Hembygdsförening
Tortuna Hembygdsförening
Västerås Hembygdsförening

Medlemsförmåner
I medlemskapet för Västmanlands Hembygdsför-
bund och Fornminnesförening ingår en prenumera-
tion av förbundets årsbok och tidskriften Spaning. 
Som medlem får man också en inbjudan till förbun-
dets årsmöte där man har rösträtt. För de enskilda 
medlemmarna finns två intressegrupper att gå med 
i, Arkeologigruppen och Industriarvsgruppen.

Till Västmanlands Hembygdsförbund och Fornmin-
nesförening hör 49 medlemsföreningar som träffas, 
ordnar gemensamma kurser och aktiviteter och 
utbyter erfarenheter med varandra. Förbundets 
medlemsföreningar har tillgång till flera förmåner 
via både det regionala förbundet och Sveriges Hem-
bygdsförbund.
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Sveriges Hembygdsförbunds  
medlemsförmåner:

• Hembygdsförsäkringen

• Hemsida i hembygdsportalen med  

Bygdeband

• Tidskriften Bygd och natur

• Förmånligt avtal med STIM

• Lottförsäljning

• Webbutik

• Fri rådgivning

Västmanlands Hembygdsförbund och  
Fornminnesförenings medlemsförmåner:

• Veckobrev

• Fadderverksamhet

• Ledningsträff

• Områdesträffar

• Kurser

• Projekt

• Verksamhetsbidrag

• Fri rådgivning

Fadderverksamhet
Varje medlemsförening har en fadder i förbundssty-
relsen. Fadderns uppgift är att hålla sig informerad 
om hur de egna kontaktföreningarna fungerar och 
vad de arbetar med. 

Faddrarna bjuds med fördel in till föreningens 
årsmöte och är den som i första hand represente-
rar förbundet vid uppvaktningar. Faddern kan även 
fungera som rådgivare vid organisationsfrågor och 
förmedlar idéer och åsikter vidare till förbundssty-
relsen. 

Fadderverksamheten har under året setts över och 
förändrats utifrån den nya styrelsens sammansätt-
ning. Aktuell lista över faddrar och vilka föreningar 
de ansvarar för finns på www.hembygd.se/vast-
manland under sidan Dokument och skrivelser. 
 

Medlemsavgifter
För 2020 har följande avgifter gällt:

Hembygdsföreningar per medlem i förening       2 kr
Enskild medlem                                                     200 kr
Ytterligare familjemedlem                                     50 kr
Stödjande organisationer                                    350 kr

Områdesindelning
Förbundets medlemsföreningar är indelade i fem 
kretsar utifrån geografiskt läge i länet. 

Under hösten brukar kretsarna träffas hos en 
värdförening för samvaro, erfarenhetsutbyte och 
information. Med vid träffarna är också konsu-
lenten, förbundsordförande och föreningarnas 
faddrar. 

Under år 2020 ställdes områdesträffarna in på 
grund av smittspridningen av Covid-19.
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3.     VERKSAMHET

År 2020 blev inte som någon tänkt sig. 
Från andra sidan jordklotet kom en sjukdom till 
Sverige och Västmanland som fick namnet Covid-19 
eller Corona. Sjukdomen lamslog hela samhället 
med restriktioner om att hålla avstånd till våra med-
människor. Hembygdsrörelsen kom att drabbas hårt 
då sjukdomen var extra allvarlig för äldre personer.

Flera av förbundets medlemsföreningar valde att 
ställa in det mesta av årets planerade verksamhet, 
något också förbundet fick lov att göra. Ett beslut 
att tidigarelägga ledningsträffen gjorde att det 
mötet hann genomföras som ett fysiskt möte innan 
Covid-19 slog till med full kraft. 

Möten och aktiviteter sköts fram till hösten med 
förhoppningen om att sjukdomen skulle vara över 
då. Så blev inte fallet utan sjukdomen kommer att 
finnas med oss också under 2021.

Under året fick alla ställa om och bli mer digitala, 
vilket visade sig ha både fördelar och nackdelar.  
Fördelarna kom med enkelheten att delta vid mö-
ten, seminarier och kurser, då det inte längre kosta-
de i varken restid eller pengar. Nackdelarna kom för 
alla dem som inte har en dator, datavana eller bra 
internetuppkoppling. 

För många av hembygdsrörelsens medlemmar är 
det fysiska mötet den stora behållningen med ett 
medlemskap i en förening. Det fysiska mötet går 
aldrig att byta ut mot ett digitalt, men troligtvis 
kommer hembygdsrörelsen att få fortsätta att träf-
fas på båda sätten ett bra tag framöver.

Förbundets verksamhetsberättelse innehåller 
många inställda aktiviteter, vilket också påverkat 
årets budgetplan. Nedan följer en presentation av 
förbundets verksamhet under året 2020.

Årsmöte
Årsmötet för år 2020 planerades till den 18 april i 
Sala med tre utflykter och årsmötesförhandlingar. 
Mötet fick ställas in på grund av smittspridningen av 
Covid-19. Årsmötet kom istället att hållas den  
22 augusti i kolhuset vid Karmansbo smedja. Hem-
bygdsföreningen Karmansbo Bruksmiljö stod som 
värdar och gjorde i anslutning till mötet en smälta i 
smedjan med efterföljande valsning. 

Mötesordförande var Anders Westin, ordförande 
i Västmanlands Bygdegårdsdistrikt, och Susanne 
Cassé var sekreterare. Till justerare valdes Maj-Lis

Lindgren, Harakers Hembygdsförening och Alice 
Widlund, Västerås Hembygdsförening. Styrelsele-
damot Markku Ollila hade hand om de deltagare 
som deltog över webben. Sammanlagt 52 personer 
deltog i mötet varav sju digitalt. 

Under mötet hölls en tyst minut för den avlidne sty-
relseledamoten Tommy Karlsson, som inte enbart 
var aktiv som ledamot i förbundets styrelse utan 
också ordförande i både Götlunda Hembygdsfören-
ing och Medåkers Hembygdsförening.

Förbundsordförande Bengt Wallén, mötesdeltagare och mötesordförande Anders Westin vid årsmötet i Karmansbo
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Utmärkelser
I samband med årsmötet brukar Västmanlands 
Hembygdsförbund och Fornminnesförenings verk-
samhetsbidrag, verksamhetspris samt hedersdi-
plom delas ut. 
På grund av uteblivna avkastningar på fonder kunde 
inget verksamhetsbidrag delas ut i år. 

Av utmärkelsemottagarna valde flera att inte närva-
ra vid årsmötet på grund av Covid-19. De som inte 
närvarade uppvaktades vid enskilda tillställningar 
på annan plats av förbundsordförande och fören-
ingens fadder.

Verksamhetspris
Årets verksamhetspris på 5 000 kr gick till 
Ramnäs-Virsbo Hembygdsförening. 

Föreningen emottog priset samt diplom och blom-
mor vid en enskild tillställning vid hembygdsgården 
Söderhammar i Ramnäs. 

Medverkade gjorde föreningens ordförande Laila 
Axelsson, föreningens styrelseledamöter samt för-
bundsordförande Bengt Wallén, föreningens fadder 
Markku Ollila och hembygdskonsulent Susanne 
Cassé.

Bruksorterna Ramnäs och Virsbo har en gemensam hembygdsförening som 
arbetar aktivt i båda orterna. På programmet för året står allt från tårtkalas på 
servicehus till hantverks- och smidesdagar med tunnbrödsbakning. Föreningens 
vision är; 
 
   ”Att värna hembygden och dess historia, 
    de kulturella miljöerna och traditionerna.”

Detta gör de bland annat genom att bedriva återkommande aktiviteter för 
traktens barn och ungdomar. Prova på gamla hantverk och gårdssysslor, knatte-
bio, gammaldags skollektion – exemplen är många på de aktiviteter föreningen 
ordnar för de yngsta.

Föreningens engagemang för sina båda orter och arbetet med att föra de gamla 
traditionerna vidare gör dem till en förening som i allra högsta grad arbetar för 
att stärka och bevara intresset för kulturmiljöer och kulturarvet i länet.

Ramnäs-Virsbo Hembygdsförening fick verksamhetspriset med följande motivering:

Överlämnandet av verksamhetspriset till Ramnäs-Virsbo Hembygdsförening

Hedersdiplom
Fyra eldsjälar fick i år tilldelat sig ett hedersdiplom 
för betydelsefullt kulturarbete. De presenteras 
närmare på nästa uppslag. Leif Myhrvold emottog 

sitt diplom med tillhörande blommor vid årsmötet. 
Övriga tre emottog sina diplom och blommor vid 
enskilda tillställningar.
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Sven Eriksson, nominerad av Skultuna Hembygdsförening

Sven är Skultunabo sedan födseln och passerade 
i fjol 80-årsdagen. Sedan 2008 har han varit med 
i styrelsen i Skultuna Hembygdsförening och 
varit vice ordförande de tre sista åren. 

Sven är en man som alltid är beredd att utföra 
praktiska saker oavsett om det handlar om mål-
ning eller snickeriarbete. 

Genom sin stora personkännedom och uppväxt i 
socknen bidrar han med mycket kunskap. Han är 
också en person som skapar trivsel omkring sig 
och glädje när föreningen arbetar i grupp.
 
Svens kulturgärning är stor och utan medlem-
mar som Sven skulle inte en ideell förening över-
leva. Vi hoppas och tror att han ska kunna bistå 
Skultuna Hembygdsförening i många år till!

Sylvia har i många år varit aktiv i Surahammars 
Hembygdsförening. I mer än 10 år var hon med-
lem i styrelsen och hon har också tagit stor del 
av det praktiska arbetet. 

Sylvia har varit med i gruppen som sköter kaffe-
kokning, bakning och servering vid föreningens 
aktiviteter, samt sett till att hembygdsgården 
och andra byggnader är städade och pyntade 
inför olika evenemang. 
Hon har även deltagit i arbetet med att sköta 
utomhusmiljön runt hembygdsgården genom att 
klippa buskar, rensa i rabatter med mera.
 
Sylvias kulturgärning är stor och något utöver 
det vanliga. Hon är en eldsjäl väl värd att upp-
märksammas!

Bild saknas på Sylvia.

Sylvia Gustavsson, nominerad av Surahammars Hembygdsförening
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Rune är uppvuxen i Kolbäck och återvände 1989. 
Samma år blev han invald i styrelsen för Kolbäcks 
Hembygdsförening, 2019 avgick han efter 30 år. 

Runes intresse för fotografering har resulterat i en 
förnämlig bilddokumentation av Kolbäcks samhälle 
och uppbyggandet av föreningens bildarkiv och di-
gitala bildbank. Som skribent har han också skapat 
många av berättelserna i arkivet.
 
Rune är en tekniker som fixar det mesta. Han var 
med och iordningställde tiondeboden vid Kolbäcks 
kyrka. Idén med föreningens tisdagsträffar var 
Runes och många är tacksamma för den gemenskap 
han varit med att skapa för föreningens medlem-
mar. 

Runes kulturgärning är obeskrivbar och han är en 
sann eldsjäl väl värd att uppmärksammas!

Rune Larsson, nominerad av Kolbäcks Hembygdsförening

Leif Myhrvold, nominerad av Fläckebo Hembygdsförening

Leif har under drygt 20 år varit sekreterare i Fläcke-
bo Hembygdsförening. I år avsade han sig posten.
 
Han är en mångkunnig och energisk man som med 
stor hängivenhet uträttat – och fortfarande gör 
– mycket för föreningen, både administrativt och 
praktiskt. 

Han är en god filmare och fotograf och har även 
på detta vis bidragit till att bevara Fläckebos nutids-
historia för kommande generationer.

Leifs kulturgärning är stor och något utöver det 
vanliga. Han är en eldsjäl väl värd att uppmärksam-
mas!
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Ledningsträff i Tärna bygdegård, Anders Lindberg informerar

Jennie Schaeffer              Linda-Marie Engberg      Bengt Wallén och Jan Nordwall

Ledningsträff
54 personer från 25 föreningar deltog vid lednings-
träffen den 15 februari i Tärna bygdegård. 

Mötet började med att Anders Lindberg presente-
rade Tärna bygdegårdsförenings verksamhet och 
berättade om hur de arbetar med att söka externa 
projektmedel för finansiering. 

Länsmuseichef Jennie Schaeffer berättade om Väst-
manlands läns museums ljudapp och vandringen 
”Skitviken”, ett projekt som senare under året vann 
utmärkelsen som Årets samtidsdokumentation. 

Projektledare Linda-Marie Engberg informerade 

om webbsidan Kulturarv Västmanland. Projektet 
efterlyste externa redaktörer, gärna inom hem-
bygdsrörelsen, som kan lägga in material om 
länets kulturarv och därmed göra det sökbart för 
en bredare allmänhet. 

Efter lunch besöktes mötet av Sveriges Hembygds-
förbunds generalsekreterare Jan Nordwall som 
informerade om Demokratiåret 2021 och vad som 
var på gång inom Riksförbundet. 

Som sista punkt i programmet informerade hem-
bygdskonsulenten om Hembygdsförsäkringen och 
vad som var på gång inför 2020 i länsförbundet.
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Verksamhetsrapport kansliet

Matrikel
Hembygdskonsulenten sammanställer årligen en 
medlemsmatrikel över förtroendevalda i de anslut-
na hembygdsföreningarna. Underlaget till matrikeln 
kommer via den årsrapport som föreningarna skick-
ar in efter sina årsmöten. Under 2020 valde flera 
föreningar att ställa in sina årsmöten med resultatet 
att få förändringar gjordes i styrelsernas samman-
sättningar. 

Varje år rapporterar konsulenten anslutna förening-
ars medlemsantal till Sveriges Hembygdsförbund. 
Medlemsantalet ligger sedan till grund för de med-
lemsavgifter som skickas ut i början av året.

Konsulenten har hand om förbundets medlems-
register som finns i ett dataprogram som heter 
LM-adress. Under 2020 har adressregistret upp-
graderats till att passa in i modernare datamiljöer. 
Uppgraderingen gjordes av Region Västmanland 
som också äger systemet.

Information
Hembygdskonsulenten är sekreterare vid styrelse-
möten, arbetsutskottsmöten och årsmötet samt 
skriver verksamhetsberättelse och verksamhets-
plan. 

I konsulentens arbetsuppgifter ingår att skriva och 
skicka ut ett veckobrev varje måndag med informa-
tion om vad som händer inom hembygdsrörelsen 
och i omvärlden kring kulturarvsfrågor. Under 2020 
prenumererade 415 personer på veckobrevet som 
skickades ut under 46 veckor.

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnes-
förenings hemsida har under året uppdaterats med 
mer information och nya undersidor. 
Förbundet har också en Facebooksida där redak-
törerna gör egna och delar andras inlägg. Sidan 
följdes vid år 2020:s slut av 124 personer.

Förfrågningar
En viktig del av hembygdskonsulentens uppdrag är 
att arbeta med rådgivning. Frågorna som inkommer 
till kansliet handlar om allt som berör hembygds-
rörelsen och lite till. Under 2020 handlade många 
frågor om möten och aktiviteter under pandemin. 
Flera frågor handlade också om bokproduktion och 
bidrag av olika slag.

Under 2020 har konsulenten och redaktören emot-
tagit och besvarat cirka 105 frågor från medlemmar, 
andra institutioner och allmänhet.

Kurser
Den 4 februari genomförde Arkiv Västmanland en 
välbesökt arkivutbildning på Arkivcentrum i Arboga. 
Utbildningen var speciellt framtagen för hembygds-
föreningar och en del av Sveriges Hembygdsför-
bunds arkivprojekt. 

Under sensommaren hade förbundet planerat för 
utbildningar i Digital kommunikation på tre olika 
platser i länet. Utbildningarna var ett samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan och Historiebru-
ket AB. Dessa kurser ställdes in på grund av smitt-
spridningen av Covid-19 och kommer att hållas vid 
ett senare tillfälle.

Projekt
Under åren 2020-2021 bedriver Sveriges Hembygds-
förbund ett pilotprojekt kring filminsamling tillsam-
mans med Filmarkivet i Grängesberg. 
Tre hembygdsförbund deltar i projektet; Västman-
lands Hembygdsförbund och Fornminnesförening, 
Upplands Fornminnesförening och Hembygdsför-
bund och Örebro läns Hembygdsförbund. 

Projektet har som mål att samla in 500 filmer från 
de tre deltagande länen för förvaring i filmarkivet i 
Grängesberg. 

Pilotprojektet ska ge erfarenheter som leder till 
utvecklade strategier för fortsatt arbete med att 
samla in film i övriga landet. 

Ett uppstartsmöte för projektet ägde rum den 5 
oktober över webben. Deltagande föreningar får en 
möjlighet att köpa digitala kopior av sina inlämnade 
filmer.

Enkät om inkomstbortfall i samband med 
Covid-19
Tillsammans med veckobrevet för vecka 19 skick-
ades en enkät till samtliga hembygdsföreningar i 
länet med frågor om inkomstbortfall i samband 
med Covid-19. 

Enkäten, framtagen av Stockholms Läns Hembygds-
förbund, skickades ut av flera förbund till landets 
hembygdsföreningar. 29 föreningar svarade på 
enkäten i vårt län.



16

Vid fortsatt smittspridning och nedstängning under 
hela året 2020 (vilket blev resultatet) uppskattade 
dessa 29 föreningar att de skulle få ett inkomstbort-
fall på 1 239 850 kr. 

I två omgångar under 2020 gick det som ideell för-
ening att söka krispengar från Statens Kulturråd för 
förlorade intäkter i och med Covid-19. I första om-
gången beviljades två av länets hembygdsförening-
ar ersättning, i den andra omgången tre föreningar. 
Flera av länets hembygdsföreningar fick avslag på 
sina ansökningar.

Intressegrupper
Inom Västmanlands Hembygdsförbund och Forn-
minnesförening finns två intressegrupper som 
förbundets enskilda medlemmar kan engagera sig 
i. Dessa är Arkeologigruppen och Industriarvsgrup-
pen. Båda grupperna har under året arbetat med 
att profilera sig mot andra kulturarvsaktörer i länet. 

Arkeologigruppen 
Arkeologigruppen har som syfte att sprida kunska-
pen om arkeologin i länet. De arbetar ute i fält med 
att bevaka fornlämningar och lämna statusrappor-
ter till Länsstyrelsen i Västmanlands län. Gruppen 
arrangerar utflykter och föreläsningar samt har en 
egen webbsida på förbundets hemsida.

Arkeologigruppen hade under året 116 medlemmar. 
Styrgruppen för Arkeologigruppen träffades vid tre 
tillfällen varav det ena var på Café Anund med Sara 
Hagström Yamamoto, platsansvarig vid Anundshög. 
Gruppens planerade årsmöte ställdes in liksom 
föredraget med Jonathan Lindström om ”Badelun-
daprinsessan och Sveariket”. Detta på grund av 
Covid-19.

Styrgruppen har under året bestått av Jan-Olov 
Andersson, Annica Brehmer, Lena Gustavsson och 
Maria Johannesson samt Susanne Cassé och Bengt 
Lindh från hembygdsförbundet. Under hösten bytte 
gruppen ordförande från Maria Johannesson till 
Annica Brehmer.

Inom Arkeologigruppen bedrivs en studiecirkel i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan om 
gamla vägar i Västmanland. Studiecirkeln hade 
under året nio möten och gjorde en exkursion till 
Vattenverket i Västerås för att bland annat titta på 
ett gravfält från (troligtvis) äldre järnålder.

Industriarvsgruppen 
Industriarvsgruppen bildades 2017 med avsikten att 
fungera som ett nätverk för länets industrihistoriska 
museer och andra intresserade, samt stärka indu-
striarves betydelse i länet. 

Inom Industriarvsgruppen finns en arbetsgrupp 
som arbetar med att dokumentera de industrihis-
toriska företag som finns och funnits i länet, samt 
inventera vilket material som finns bevarat kring 
dessa. För att sprida intresset för industrihistoria i 
länet arrangerar gruppen studiebesök till industri-
historiska miljöer och kulturhistoriska institutioner. 
De arrangerar också föreläsningar och temadagar 
kring ämnet. Gruppen har för avsikt att publicera 
sitt insamlade material på sin webbsida på www.
hembygd.se/vastmanland och på webbsidan Kultur-
arv Västmanland. 

Industriarvsgruppen har under året haft tre med-
lemsmöten. Det inplanerade studiebesöket på Arkiv 
Västmanland fick skjutas upp till 2021 på grund av 
Covid-19. Gruppen hade under året sju medlemmar.

Arkeologigruppens styrgrupp                                                            Industriarvsgruppens arbetsgrupp
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Kompetensutveckling

Hembygdskonsulenten har under år 2020 deltagit vid följande kompetenshöjande aktiviteter:

• Föreläsning om hot- och våldssituationer 

• Utbildning i arkivkunskap, Arkiv Västmanland 

• Redaktörsutbildning för Kulturarv Västmanland 

• Seminarium om biblioteksjuridik 

• Webbseminarium inom projektet ”Så blir vi yngre” (drivs av Sveriges Hembygdsförbund)

• Samlingsforum

• Söka-pengar-kurs för Arbetets museum

Kurs i arkivkunskap med Yvonne Bergman, Arkivcentrum Arboga        Godkärra Bergslagsleden, Fagersta-Västanfors hembygdsförening

Sveriges Hembygdsförbund har under året erbjudit flera webbaserade seminarier och utbildningar, vilka 
presenteras på deras hemsida www.hembygd.se. Fyra av förbundets medlemsföreningar har under året 
deltagit i en eller flera av följande aktiviteter:

• Hembygdsportalen, grundkurs

• Hembygdsportalen, fortsättningskurs

• Webbseminarium inom projektet ”Så blir vi yngre”
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Sveriges hembygdskonsulenter och personal vid Rikskansliet, Jönköping 2020

4.     SAMARBETEN OCH NÄTVERK

Västmanlands läns museum
Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnes-
förening har ett nära samarbete med Västmanlands 
läns museum. Tillsammans med länsmuseet gör 
förbundet årsböcker och tidskriften Spaning.

Förbundets kansli finns på Karlsgatan 2 där även en 
stor del av länsmuseets personal har sina arbets-
platser. Förbundet har tillgång till sammanträdes-
lokaler och hörsalen på Karlsgatan 2. I länsmuseets 
arkiv förvarar förbundet sitt arkivmaterial. 

Hembygdskonsulenten har en stående inbjudan 
till personalmöten för Kultur och ideell sektor och 
länsmuseets avdelningsmöten.

Kulturarv Västmanland
Den 21 oktober återlanserade Region Västmanland 
webbsidan Kulturarv Västmanland. Sidan är tänkt 
att öka och sprida kunskapen om länets samlade 
kulturarvstillgångar på en och samma plats. 

Hembygdskonsulenten är med i både styrgruppen 
och redaktionskommittén för sidan och har också 
deltagit i utbildning som webbredaktör. 

Vid den direktsända lanseringen av sidan deltog 
konsulenten i en samtalspanel som diskuterade 
sidans användningsområden. Förbundets redaktör 
har under året arbetat med att förse webbsidan 
med material från artiklar ur tidskriften Spaning.
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Partnerskap för Landsbygdsutveckling
Nätverket arbetar för att utveckla landsbygdens 
frågor. Under 2020 deltog ingen från förbundet i 
nätverkets möten. 

Västmanlands läns arrangörsnätverk
Hembygdskonsulenten är medaktör i ett regionalt 
arrangörsnätverk där flera kulturarrangörer ingår. 
Nätverket har enligt Region Västmanlands kultur-
plan 2019-2022 följande huvuduppgifter: 

• Utveckla infrastrukturen för arrangörer i   
               länet genom kompetenshöjande insatser.
• Utveckla samordningen av kulturstöd till 
               arrangörer där arrangörsnätverket är  
               referensgrupp.
• Genomföra en kartläggning av tillgängliga  
               lokaler för arrangemang.

Under året har gruppen främst arbetat med att gå 
igenom och lämna synpunkter på inkomna ansök-
ningar till Region Västmanlands Kultur- och 
föreningsbidrag.

Guidenätverk
Nätverket är under uppbyggande. 
I nätverket ingår representanter för Västmanlands 
Hembygdsförbund och Fornminnesförening, Eko-
museum Bergslagen och Region Västmanland med 
flera. 

Nätverkets mål är att undersöka behovet av en 
guideutbildning i länet. Gruppen har träffats vid ett 
tillfälle under året.

Konsulentnätverk
Landets hembygdskonsulenter brukar träffas två 
gånger per år tillsammans med personal från Sve-
riges Hembygdsförbund. I år ägde enbart en träff 
rum, den 30-31 januari i Jönköping. 

Nätverket har under året haft digitala möten en 
gång i månaden då aktuella frågor diskuterats. 
Nätverket har också en gemensam informations- 
sida på Facebook där det går att diskutera frågor 
och dela dokument.

Studieförbundet Vuxenskolan
Sveriges Hembygdsförbund har ett samverkans-
avtal med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) som 
ska underlätta regional och lokal verksamhet kring 
studiecirklar, utbildningar och kulturarrangemang. 

Exempel på stöd som kan fås från SV är utbildning 
i föreningsutveckling, cirkelledarstöd, lokaler, 
teknik (datorer, skrivare med mera) och utbild-
ningsmaterial. 

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnes-
förening genomför flera av sina aktiviteter i sam-
verkan med SV, bland annat har Arkeologigruppen 
en studiecirkel om gamla vägar i samarbete med 
SV. SV samarbetar även med flera av länets hem-
bygdsföreningar.

Hembygdsrörelsens kontaktperson inom SV i Väst-
manland är Siv Antonsson, som också är ledamot 
i hembygdsförbundets styrelse. Siv har kontakt-
uppgifter: e-post: siv.antonsson@sv.se, telefon: 
010-410 12 50.
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5.     PUBLIKATIONER

Årsbok
Tillsammans med Västmanlands läns museum ger 
Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnes-
förening ut en årsbok.

Skinnskattebergs Boardfabrik 1950-1988
Under år 2020 utkom årsboken ”Skinnskattebergs 
Boardfabrik 1950-1988” skriven av tidigare länsmu-
seichef Carl-Magnus Gagge. Boken handlar om själ-
va samhället Skinnskatteberg, om människorna, om 
den finska arbetskraftsinvandringen och om arbetet 
i industrin. I text och bild skildras tillverkningen av 
hårdboard. 

Boken har fått mycket beröm för sitt fina utseende 
och också för att den finska arbetskraftsinvand-
ringen synliggjorts på ett bra sätt med personliga 
berättelser. Förbundets redaktör var med i arbetet 
med text- och bildredigering och var också ansvarig 
för packning och postande av boken.

Kommande årsböcker och eventuella 
bokprojekt
Under 2020 har förbundets personal arbetat med 
flera bokprojekt parallellt med boken om Boardfa-
briken i Skinnskatteberg. Nedan följer en lista över 
de böcker som varit aktuella.

Vallby friluftsmuseum 100 år
Årsboken för 2021 blir en jubileumsbok för Vallby 
Friluftsmuseum som firar 100 år detta år. Boken 
kommer att ha ett blandat innehåll utifrån museets 
historia, uppbyggnad och verksamhet. Artiklarna är 

i första hand skrivna av personal på Vallby Frilufts-
museum och Västmanlands läns museum. Ett par 
artiklar har även arvoderade författare. Förbundets 
redaktör och hembygdskonsulent arbetade under 
året med texter och bilder till boken.

Skuggorna
En eventuell framtida årsbok är en bok om Viveca 
Hamilton av Yvonne Gröning. Förbundets redaktör 
har under året arbetat med textbearbetning av bok-
en och bollat innehåll och bilder med författaren.

Samer
Ett samarbete har under året påbörjats kring en 
kommande årsbok om Samer i Mellansverige. Med i 
samarbetet är de tre länsmuseerna i Dalarna, Gävle-
borg och Västmanland samt Västmanlands Hem-
bygdsförbund och Fornminnesförening, Dalarnas 
Fornminnes- och Hembygdsförbund och Stiftelsen 
Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum. Boken kommer 
att utgå från projektet Ohtsedidh som drevs av de 
tre nämnda länsmuseerna och Stiftelsen Gaaltije. 
Boken är tänkt att bli årsbok för 2023.

Övrigt
Diskussioner har förts med en doktorand vid Upp-
sala universitet om en kommande årsbok om Hall-
sta by, Romfartuna socken. Diskussioner har också 
förts med två författare om en bok om Svartån.
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Spaning
Sedan år 2002 ger Västmanlands Hembygdsförbund 
och Fornminnesförening och Västmanlands läns 
museum ut minst ett nummer av tidskriften Spaning 
varje år. 

Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västman-
land, som det såg ut igår och som det ser ut idag. 

Spaning vill vara till hjälp och inspiration för alla 
som på något sätt arbetar med att göra kulturarvet 
tillgängligt, känt och levande i Västmanland, sam-
tidigt som den bjuder på kunskap, inspiration och 
tips till alla de som intresserar sig för kulturarvet till 
vardags.

Tema Tåg och järnväg
Årets Spaning hade tema Tåg och järnväg. Numret 
kom ut i april och distribuerades till olika besöksmål 
i länet samt skickades till förbundets medlemmar 
och andra prenumeranter. Spaning är gratis och 
väldigt uppskattad av läsarna. 

I årets nummer kunde man bland annat läsa om 
Tågklustret i Västmanland och hur de planerar för 
framtidens tåg och banor. Spanaren Thomas Tydal 
delade med sig av hur han greppat möjligheten att 
digitalisera och effektivisera arbetet i tågvärlden på 
ett oväntat sätt. Läsarna fick också lära sig mycket 
utifrån ett industrihistoriskt perspektiv via tåg- och 
hjultillverkningen i Västerås och Surahammar. Artik-
lar tog även upp reskläder och järnvägsparker.

Tema Demokrati
Nästa års tema för Spaning kommer att vara Demo-
krati. 2021 är året då hela Sverige och hembygdsrö-
relsen firar 100-årsjubileet av demokratins och den 
kvinnliga rösträttens införande i Sverige.

Förbundets redaktör är ansvarig för arbetet med 
Spanings texter och bilder. Under året har arbete 
med både årets och kommande års Spaning pågått. 
Även hembygdskonsulenten ingår i redaktionen 
för Spaning och har under året skrivit en artikel till 
kommande års nummer.
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6.     ÅRSBOKSLUT 2020
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Underskrifter



25

Revisionsberättelse
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Budget 2021



28

Spång i Ramnäs

7.     VERKSAMHETSPLAN FÖR 2021

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnes-
förening (även kallat förbundet i dokumentet) är en 
partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening 
som arbetar för att främja hembygdskunskap, kul-
turminnesvård och hembygdsvård i Västmanlands 
län. 
Förbundet är samarbetsorgan för 49 av länets hem-
bygds-, industriarvs- och kulturarvsföreningar.

Förbundet anordnar föredrag, kurser, utställningar 
och exkursioner för medlemsföreningar och en-
skilda medlemmar. Varje vecka skickar förbundets 
anställda hembygdskonsulent ut ett veckobrev till 

prenumeranter med information om vad som är 
på gång inom rörelsen och i omvärlden. Tillsam-
mans med Västmanlands läns museum ger förbun-
det ut medlemsskriften Spaning och en årsbok.

Förbundet bedriver verksamhet med ett årligt 
bidrag från Region Västmanland. Under hela eller 
delar av verksamhetsperioden kommer förbundet 
att ha 1,3 anställda, en konsulent på heltid och 
en redaktör på 30%. Redaktörens arbete ska till 
största del utgöras av arbetsuppgifter som är av 
gemensamt intresse för Region Västmanland och 
hembygdsrörelsen i länet.

Basverksamhet
I basverksamheten ingår att:

• Hålla ett aktuellt register över medlemmar, medlemsföreningar och stödjande organisationer.

• Sköta den årliga återkommande rapporteringen till Sveriges Hembygdsförbund (SHF) som 
              gäller föreningarnas medlemsantal och styrelser, samt vidarebefordra medlemsavgifter till riks 
              förbundet.

• Årligen arrangera årsmöte, ledningsträff och områdesträffar.
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•            Delta med representanter vid riksstämman, ordförandeträffar, höstmötet, konsulentträffar och  
              andra träffar för hembygdsförbunden arrangerade av SHF.

• Årligen, om lämpliga kandidater finnes, utse och utdela förtjänstdiplom, verksamhetsbidrag  
               och verksamhetspris, samt nominera kandidater till SHF:s utmärkelser Årets Hembygdsbok  
               och Årets Hembygdsförening.

• Underhålla och uppdatera förbundets hemsida och göra inlägg på förbundets Facebooksida.

Långsiktiga verksamhetsmål
Att stödja de anslutna hembygdsföreningarna genom att:

• Arrangera kurser i ämnen viktiga för föreningarnas verksamhet.

• Ge råd i museala frågor.

• Se till så att alla föreningar har en kontinuerlig kontakt med minst en styrelseledamot, så kallad  
              fadder.

• Stötta föreningarna i arbetet med hemsidor på hembygd.se och Bygdeband.

Att främja hembygdskunskap, kulturminnes- och hembygdsvård genom att:

• Delta i arbetet med tidskriften Spaning och få den spridd till en stor läsekrets.

• Samarbeta med övriga aktörer i länet i projekt inom kulturmiljövård.

• Delta i samarbeten över länsgränserna, framför allt med andra hembygdsförbund och SHF.

• Verka för att hembygdsföreningarna håller en god kontakt med länets skolor.

Att bidra till värvandet av enskilda medlemmar genom att:

• Ge ut och sprida årsbok och tidskriften Spaning.

• Synas ute i länet vid olika publika arrangemang med exempelvis försäljning av böcker samt utdelning 

               av broschyrer och tidskrifter.

• Sprida information om föreningens mål och verksamheter.

Verksamhetsmål 2021 – 2022

Tidskrift: Att tillsammans med Västmanlands läns museum planera och medverka till att ge ut tidskriften Spa-
ning med minst ett nummer.

Årsbok: Att tillsammans med Västmanlands läns museum planera och medverka till att ge ut minst en årsbok 
under perioden.

Matrikel: Att sammanställa en medlemsmatrikel över förtroendevalda i anslutna hembygdsföreningar.

Information: Att informera om förbundets och föreningarnas verksamheter samt presentera och synliggöra
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länets hembygdsrörelse via skrifter, artiklar, broschyrer, veckobrev, hemsida och sociala medier.

Förfrågningar: Att själva svara på frågor eller hänvisa vidare till rätt instans vid förfrågningar från medlemmar 
och allmänhet.

Kurser: Att själva, eller i samarbete med andra, planera, arrangera och genomföra minst två kurser för hem-
bygdsföreningarna i ämnen relevanta för deras verksamhet.

Bidrag: Att stötta hembygdsföreningarna i processen med att söka och utnyttja de bidrag som finns att söka 
för hembygdsföreningar.

Samarbeten: Att delta i samarbetsprojekt med institutioner och organisationer som arbetar mot samma eller 
liknande mål inom och utom länet.

Föreningsutveckling: Att i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan utveckla förbundsstyrelsens med-
lemmars digitala kompetens. Att arbeta för att stärka förbundets varumärke genom att ta fram en logga och 
uppdatera informationsmaterial.

Projekt: Att delta i projekt med andra aktörer.

Pågående samarbetsprojekt är:

Kulturarv Västmanland: Att tillsammans med enheten för Kulturservice och Västmanlands läns museum upp-
muntra föreningarna att bidra med material till webbsidan Kulturarv Västmanland.

Kulturplan 2023-2026: Att tillsammans med Västmanlands läns museum arbeta fram Region Västmanlands 
nya kulturplan för åren 2023-2026 utifrån ämnet kulturarv.

Partnerskapsgrupp för Landsbygdsutveckling: Att medverka i möten och diskussioner om utvecklingsfrågor 
för Landsbygden i Västmanlands län, då dessa är relevanta för hembygdsrörelsen, genom Länsstyrelsens part-
nerskapsgrupp för Landsbygdsutveckling.

Hembygdsportalen och Bygdeband: Att tillsammans med SHF verka för att motivera och inspirera hembygds-
föreningarna att använda sin hemsida på hembygd.se och Bygdeband.

Arrangörsutveckling: Att tillsammans med Region Västmanlands kulturutvecklare gå igenom ansökningarna 
till Region Västmanlands Kultur- och föreningsbidrag samt arbeta för arrangörsutveckling i länet.

Guidenätverk: Att tillsammans med Region Västmanland och Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen med flera 
undersöka möjligheten till en guideutbildning i länet.

Konsulentnätverk: Att delta vid de konsulentträffar, både fysiska som digitala, som anordnas av SHF:s kansli-
personal och länets övriga hembygdskonsulenter.

Filminsamlingsprojekt: Att i samverkan med SHF och Svenska Filmarkivet arbeta för att rädda filmen som kul-
turarv i länet genom att få hembygdsföreningar att skänka filmer av nationellt intresse till Filmarkivet.
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8.     BILDINFORMATION
Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening vill tacka följande fotografer för utlån av bilder till 
denna verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Framsidesbild - Staty av Richard Dybeck vid Dybecksgården i Odensvi, foto Ann Österberg 

Sid 4 - Susanne Cassé
Sid 5 - Susanne Cassé, Bengt Wallén, Hans Silfverberg (Hembygdsjournalen)
Sid 6 - Susanne Cassé
Sid 7 - Gunnar Larsson (Möklinta Hembygdsförening), Göte Harrström x2 (Björksta Hembygdsförening)

Sid 10 - Hans Silfverberg
Sid 11 - Susanne Cassé
Sid 12 - Bengt Wallén, Pixabay
Sid 13 - Bengt Wallén, Susanne Cassé

Sid 14 - Susanne Cassé, Hans Silfverberg x 3
Sid 16 - Susanne Cassé
Sid 17 - Susanne Cassé, Lars Ekegren (Fagersta-Västanfors Hembygdsförening)
Sid 18 - Jönköpings läns hembygdsförbund

Sid 20 - Västmanlands läns museum
Sid 21 - Västmanlands läns museum
Sid 28 - Susanne Cassé
Sid 31 - Lars Ekegren 

Baksidesbild - Väghållarsten från Gammelgården i Västerfärnebo, foto Ann Österberg

Utflykt till Kråkstensreservat 2020, Fagersta-Västanfors Hembygdsförening
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