
BRUNO LILJEFORS' STIFTELSE UNDER 1978 

F örvaltningsberättelse 

Styrelsens sammansättning 
Landshövding Ragnar Edenman, ordf. 
F. kommunalrådet Elof Gille, vice ordf. 
Kommunsekr. Thure Forsman, sekr. och skattmästare 
Friherre Claes P. A. Tamm 
Direktör Göran Knutsson 
Direktör Per Hellström 
Advokat Bengt Tönnesen 
Konservator Hjalmar Fleischer 
Landsantikvarie Ola Ehn 
Styrelsens arbetsutskott har under året bestått av hrr Edenman, Gille, Fors

man och Tamm. 

Sammanträden 

Styrelsen har under året avhållit ett sammanträde, varJamte arbetsutskottet 
sammanträtt fyra gånger. I utskottets samtliga sammanträden har arkitekt Olof 
Söderman deltagit. Dessutom har ing. Jan Holmberg och källarmästare Peter 
Glaumann deltagit i ett sammanträde. 

Verksamhet 
Stiftelsens löpande verksamhet under året har, liksom tidigare år, omfattat 
utställningar, visning av vallonsmedjan, maskinsamlingar och Herrgården samt 
u thyrningsver ksamhet. 

Årets utställning pågick under tiden 21 maj - 25 juni och omfattade målning
ar och teckningar från norra Uppland av OlofThunman. Utställningen besök
tes av c:a 1.000 personer. 

Vallonsmedjan har under året haft c:a 6 .000 besökande, vilket innebär en 
oförändrad hög besökssiffra. I samband med gruppbesöken i smedjan har även 
Herrgården visats. 

Uthyrningen av Herrgården har omfattat 86 uthyrningstillfällen med sam
manlagt 108 dagar. Därvid har musikverksamheten som vanligt varit livlig. 
Föreningssammankomster har också i stor utsträckning förekommit liksom 
kurser och konferenser, varvid den under 1977 av Fagersta AB iordningställda 
konferenssalen varit till stor nytta. 
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Under året har reparations- och ombyggnadsarbetena på den östra flygeln 
påbörjats och avtal slutits med källarmästaren vid Dannemora Värdshus om 
parallell drift av de båda anläggningarna i syfte att i större utsträckning kunna 
ta emot flerdagskonferenser. För byggnadsåtgärderna har Arbetsmarknadssty
relsen anslagit 2.932.500 kr. Arbetet bedrives i Arbetsmarknadsstyrelsens egen 
regi. Vidare har 900.000 kr anslagits för reparations- och restaureringsarbeten 
på terrassmurar, smidesräcken och räckespelare. Stiftelsen har dessutom ansökt 
om beredskapsarbete avseende reparation av taket på den centrala delen av 
herrgårdsbyggnaden. 

Under året har konstnären Lindorm Liljefors och hans maka Marianne till 
Uppsala Universitet donerat ett större antal verk av Bruno Liljefors, med 
föreskrift om att dessa under två och en halv månad årligen skall hänga i 
Liljeforsateljen och där vara tillgängliga för allmänheten. Detta har föranlett 
stiftelsen att hos Arbetsmarknadsstyrelsen ansöka om anslag för reparation och 
ombyggnad av ateljebyggnaden i syfte att ur utseende- och säkerhetssynpunkt 
göra byggnaden lämplig för ändamålet. 

Under året har arbetet med framställande av en broschyr om Österbybruk 
och Herrgården påbörjats. I detta arbete deltar även representanter för Fager
sta AB, landstinget, kommunen, hembygdsföreningen, Vanja Brunzell AB och 
Dannemora Värdshus. 

Ekonomi 
Stiftelsen har under året erhållit driftsbidrag med 40.000 kr av Östhammars 
kommun. Tack vare detta har underskott i bokslutet kunnat undvikas. Försälj
ning av vykort och souvenirer liksom visningsverksamhet har lämnat överskott 
medan utställningsverksamheten resulterat i ett underskott. I övrigt hänvisas till 
bil. resultaträkning för 1978. 

Stiftelsen har under året fått ett värdefullt ekonomiskt tillskott i och med att 
de medel som insamlades vid Göran Knutssons avgång från posten som direk
tör för Hushållningssällskapet överlämnats till stiftelsen att användas för un
derhållet av maskinsamlingen. 

Slutord 
Genom att den östra flygelbyggnaden under 1979 kommer att kunna tagas i 
anspråk för drivande av värdshusrörelse med serverings- och logimöjligheter 
förutser stiftelsen att stiftelsens anläggningar i Österbybruk i framtiden kom
mer att bli ännu mer attraktiva för såväl gruppbesök och konferenser som för 
individuella besök. Tillkomsten av makarna Liljefors' donation kommer, när 
ateljebyggnaden färdigställts, helt säkert också att bidraga till att tillströmning
en av besökare ökar. Särskilt glädjande är också att Arbetsmarknadsstyrelsen 
återigen etablerat en arbetsplats vid anläggningen vilket innebär att såväl bygg-
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nadsbeståndet räddas från förfall som att herrgårdsmiljön utseendemässigt blir 
mer tilltalande. 

Stiftelsen vill till slut rikta ett varmt tack till alla som under 1978 deltagit i 
stiftelsens arbete och alla som genom gåvor och anslag lämnat värdefulla bidrag 
till verksamheten. 

Österbybruk i januari 1979 

Ragnar Edenman Elof Gille 

Thure Forsman Claes Tamm 
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