BRUNO LILJEFORS' STIFTELSE UNDER 1979

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

Sammanträden
Styrelsen har under året avhållit ett sammanträde varjämte arbetsutskottet
sammanträtt två gånger. I utskottets sammanträden har arkitekt Olov Söderman deltagit.

Verksamhet
Stiftelsens löpande verksamhet under året har , liksom tidigare år, omfattat
utställningar , visning av vallonsmedjan, maskinsamtitJgar och Herrgården samt
uth yrningsverksamhet.
Årets utställning pågick under tiden 2 - 30 sept. och omfattade barnporträtt,
barnskulpturer samt barnteckninga r ur länstrafikgruppens teckningstävlan
"Djur och trafik". I samband med utställningen anslog Östhammars kommun
medel till resor för kommunens skolbarn, varigenom c:a 1.300 barn besökte
utställningen. Sammanlagt besöktes utställningen av c:a 2.000 personer. Under
en vecka med början midsommaraftonen lånades utställningsavdelningen av
Åsa Moberg som där visade sina bilder för en talrik publik.
Vallonsmedjan har under året haft betydligt över 6.000 besökare vilket innebär en ökning jämfört med föregående år. Främst är det de individuella besöken som ökat, medan gruppbesöken ligger kvar på oförändrad nivå.
Under året har ombyggnaden av den östra fl ygeln slutförts och därigenom
har Wärdshuset Gammel-Tammen kunnat starta sin verksamhet som hotell och
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restaurant. Detta har medfört att Herrgårdens konferenslokaler kommit att
under andra halvår et 1979 utnyttjas i betydligt högre grad än tidigare . De
sammanlagda siffrorna för hela året visar att konferensavdelningen i övervåningen varit uth yrd under 69 dagar och nedervåninge n under 104 dagar.
Förutom ombyggnaden av östra fl ygeln har reparationen av terassmurar,
smidesräcken och räckespelare pågått under året. Anslag h ar erhållits för reparation av H errgård ens tak, men dessa arbeten har ännu ej påbörjats. Dessutom
har Films församling påbörjat reparation av brukskyrkan och klockstapeln. I
samband med detta har stiftelsen beslutat överlämna äganderätten av d essa
byggnader till församlingen.
Under året har arbetet med framsällning av en broschyr om Österbybruk och
Dannemora avslutats. Broshyr en , som rönt stor uppskattning för sin höga
kvalitet, kunde distribueras i början av sommar en och har i hög grad bidragit till
det ökade intresse för Österbybruk och stiftelsens verksamhet som bl.a. tagit sig
uttryck i ökad tillströmning av turister.
I en skrivelse från "Rikets Råd" till ärkebiskop Jakob Ulfsson år 148 1 nämns
gruv- och järnhanteringen i Dannemora för första gången i officiellt sammanhang. Detta har föranlett stiftelsen att ta initiativet till bildandet av en kommitte
för genomförande av 500-årsjubileum 198 1. Avsikten är att i samarbete med
kommu n, landsting, ortens företag samt föreningsliv och befolkning, stimulera
till ett värdigt jubileumsfirande .

Ekonomi
H yresintäkterna från H errgården har ökat avsevärt i förhållande till 1978,
samtidigt som bränslekostnaderna har stigit i ännu snabbare takt. Den intensiva
användningen av H errgården för också med sig att byggnaden och inventarierna fordrar ett allt större underhåll. Trots Östhammars kommun, liksom föregående år, anslagit 40.000 kr till driften av Herrgården visar bokslutet underskott.

Slutord
1981 firar gruv- och järnhanteringen i Dannemora-Österbybru k officiellt
500-årsjubileum. Detta h oppas stiftelsen skall föra med sig ytterligare PR för
Österbybruk och stiftelsens verksam het.
Stiftelsen vill till slut rikta ett varmt tack till alla som under 1979 deltagit i
stiftelsens verksamhet och alla som genom gåvor och anslag läm nat värdefulla
bidrag till verksamheten.
Österbybruk 1980-06-15
Ragnar Edenman

Elof Gille

Thure Forsman

Claes P A Tamm
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