BRUNO LILJEFORSSTIFTELSEN U NDER 1977
Förvaltningsberättelse
Styrelsens sammansättning
La ndshövding Ragna r Ed enma n, ordföra nd e
K ommuna lrådet Elof Gille, vice ordförand e
K ommunsekretera re Thure Forsma n, sekretera re och skattmäs tare
Friherre Claes T a mm
Direktör Gö ra n Knutsson
Direktör Per H ellström
Ad voka t Beng t Tönnesen
Konserva tor Hjalmar Fleischer
La ndsan tikva rie Ola Ehn
S tyrelsens a rbetsutskott ha r under å ret bes tå tt av herrar Edenm a n, Gill e, Forsman och T a mm.

Sammanträden
Styrelsen ha r und er å ret a vhållit ett sa mma nträde varj ä mte arb etsutskottet sammanträ tt tre gå nger. I utsko ttets samtliga sa mmanträd en ha r a rkitekt Olof Söd erman d eltagit. D essutom ha r styrelseled a moten Per H ellström deltagit i ett samma nträde.

Verksamhet
D en löpande ve rksamhete n und er året ha r liksom tidigare å r omfatta t utställninga r,
visning av vallonsmedjan, m askin samlinge n och H errgå rd en samt uthyrningsverksamh et.
Årets uts tällning pågick under tid en 8 maj-3 juli. Den omfattand e verk av bröderna Elia s och J oha n Fredrik M a rtin . U tställninge n öppnad es a v chefen för Statens
Historiska Museum Olofls a ksson. (Öppnings ta let å terges på annan plats i å rsboken
U ppland 1978). G enom en värd efull insats av TR U kund e utställningen kompl etteras med en stillfilm , J ä rn , sed er och bruk, producerad av Frans Olof Brunzell och
Erik Thors. U ts tä llningen va r mycket uppskattad vilket inte minst fram gå r av d en
u tvärd ering som TRU ge nomfört genom a tt stä ll a frågor till grupper som besökt
uts tällningen. U tställningen besöktes av c:a 3.500 pers oner.
Va llonsmedjan ha r under å ret haft c:a 6.000 besö kare, vilket innebä r en minskning i förh å llande till fj olå rets Pekord siffra .
U th yrningen av H errgå rd en ha r omfatta t 10 7 uth yrningstillfällen, med sammanlagt 148 uthyrningsd agar. Sä rskilt ka n nämna s den intensi va musikverks a mhet som
lokalisera ts till H errgå rd en i form av kons erter, kurser i upplä nsk spelma nsmusik ,
å rligen å terkomma nd e nyckelha rps stä mma och inte minst kommun ens sommarmusikvecka , som ha r sin tyngdpunkt förl agd till H errgå rd en. U ppsala universitets 500
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årsjubileum har även påverkat uthyrningsverksamheten. Under året har många av
de i jubileet ingående vetenskapliga symposierna besökt Österby och därvid besökt
vallonsmedjan och intagit lunch eller middag på H errgå rden .
Under året har Fagersta Aktiebolag slutat med sin verksamhet i herrgårdsflygeln
och överlämnat nyttjandet av byggnaden till stiftelsen. Bolaget har dessutom skänkt
större delen av de i byggnaden befintliga inventarierna till stiftelsen. Genom arkitekt
Södermans försorg har handlingar för en fullständig renovering av byggnaden inlämnats till arbetsmarknadsmyndigheterna tillsammans med en ansökan om beredskapsarbete. Stiftelsen hyser förhoppning om att under 1978 få påbörja arbetet.
Åtgärderna behövs såväl ur bevarandesynpunkt som ur nyttjandesynpunkt.
Fagersta Aktiebolag har under året dessutom iordningställt ett konferensrum på
övervåningen och försett detta med förstklassig utrustning. Detta har medfört att
stiftelsen nu kan erbjuda organisationer och företag möjlighet att anordna korttidskurser på Herrgården, något som efter renoveringen av herrgårdsflygen, vi lket
medför övernattningsmöjligheter, kan utökas till att omfatta även längre konferenser.
Stiftelsen har under året genom gåvor från enskilda och institutioner erhållit
många värdefulla tillskott till inredningen av Herrgården. Särskilt kan nämnas att
Ewa och Fabian Tamms stiftelse överlämnat värdefulla möbler och konstföremål.
Vidare har Bruna Liljefors' sterbhus skänkt och i parken låtit uppställa skulpturen
"Sopande flicka" . Stiftelsen hälsar med glädje detta bidrag till ytte rligare försköning
av herrgårdsparken. Skulpturen utgör dessutom en värdefu ll markering av epoken
Bruna Liljefors vid Österby herrgå rd.

Ekonomi
Tack vare att Östhammars kommun, dels täckt förlusten på årets utställning, dels
lämnat ett större bidrag till uppvärmningskostnaderna, kan stiftelsen även under
1977 uppvisa ett tillfredsställande driftsresultat. Herrgårdens stora byggnadsvolym
och de kraftigt stegrade bränslekostnaderna utgör dock , och kommer även framgent
att utgöra ett ständigt bekymmer för ekonomin.
Såväl visningsverksarnheten som försä ljningen av vykort och souven ire r visar

mindre överskott. I övrigt hänvisas till resultaträkning för år 1977.

Slutord
Stiftelsen tycker sig märka att allt fler människor i allt större utsträckning uppmärksammat den verksam het stiftelsen bedriver och den miljö stiftelsens anläggningar
har att bjuda. Under å ret har Österby herrgård gästats av människor frå~ alla
vä rldsdelar och uttalanden och tackskrivelser tyder på att besökarna uppskattar de
möjligheter som bjuds till rekreation och inblick i gammal brukskultur. Stiftelsen är
övertygad om att den verksamhet som bedrivs i Österbybruk är till nytta och gagn
för många människor.
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Stiftelsen vill till slut rikta ett varmt tack till a lla som deltagit i stiftelsens arbete
och alla som genom gåvor och anslag lämnat vä rdefulla bidrag till verksamheten.
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