
Verksamhetsberättelse 2018 
för Vikers hembygdsförening 
 
Föreningens Aktiviteter under året 
 
Styrelsen har haft 6 styrelsemöten under året. 
 
Medlemsantalet i föreningen uppgår till 387 vuxna och 59 barn. 15 hedersmedlemmar.  
 
Årsmöte hölls den 25 mars i Vikers församlingshem.  
 
Valborg firades traditionsenligt vid Smedjan med fackeltåg, vårtal och skattjakt för barnen. 
Ett återigen mycket välbesökt arrangemang. 
  
Gökotta genomfördes traditionsenligt i maj vid Hovmanstorpssjön. En handfull besökare 
deltog. Lars Lindahl höll i arrangemanget. 
  
Midsommarfirande 
Vårt traditionella midsommarfirande vid Gruvsmedjan drog återigen många besökare från 
både när och fjärran. Sång av Bystämman, dans kring stången, lekar och kaffeservering. 

Nostalgiträffar 
Den 9 juni träffades 10 stycken ”Dalkarlsbergare” i smedjan.  Det visades bilder och 
berättades många roliga historier från förr. Det blir en fortsättning även 2019 eventuellt i 
Arkivet. Örjan Jansson och Astrid Andersen stod för träffen. 

Kulturveckan i Viker 
Ett arrangemang, under vecka 30, i samarbete med Nora Bergslags församling.  
 
Läkaren Mårten Prag berättade i Församlingshemmet om konstnären Axel Borg och 
Ymningshytte Skyttelags Jaktstuga, omplacerad till Viker, där den brann ner midsommarafton 
2009. Ett trettiotal åhörare gladde sig. 
 
För femte året i rad hyrde föreningen en buss och Helen Wilhelmsson guidade 30 personer 
runt om i Viker, Älvhyttan och Dalkarlsberg. Pubgruppen serverade fika efter guidningen. 
 
Erik Borg guidade i hyttruinen och pubgruppen serverade fika, fint arrangerat i gott väder.  
 
Birgitta Borg och Marie Nordenmalm underhöll traditionsenligt med läsarsånger i Älvhyttans 
missionshus.  
 
Örjan Jansson anordnade en spelmansträff i Smedjan där 13 spelemän förgyllde 
eftermiddagen med ljuv musik och sång. 
 
Pubgruppen  
Som vanligt har det genomförts tre stycken pubar under 2018 som alla har varit välbesökta 
med bra artister och trubadurer. Själva lokalen har också fått en liten ansiktslyftning för att få 
in mer pubkänsla och ge köket bättre logistik. 



Ett ”Halloweenparty” för barn arrangerades också i samband med Halloween, vilket blev 
succé med många barn och föräldrar. Smedjan var helt fylld med utklädda barn och vuxna, 
som deltog i en rad olika aktiviteterna och fikade. 

Julmarknaden 
Vår traditionella julmarknad på första advent var återigen välbesökt. Ett tiotal försäljare sålde 
olika hantverk och annat trevligt. Försäljning av fika och besök av tomten gladde alla barn. 
 
Hyttgruppens aktiviteter i Skrekarhyttans hyttruin  
Årets arbete vid Hyttan har lett till ökad tillgänglighet med säkra och väl röjda stigar, som 
försetts med ett 15-tal skyltar i en förbättrad tipspromenad. Röjningen har speciellt 
koncentrerats till masugn, rostugn, tipspromenaden och området kring infarten, där flera 
vindfällen tagits bort. Flera riskträd hade märkts ut, som Skogsstyrelsen sedan tagit bort. Två 
trappor har byggts för ökad tillgänglighet i området. 
Totalt har gruppen lagt ned 394 timmar från april till oktober på hyttprojektet under 2018, vari 
ingår 12 timmar för konstruktion och ritning av trapporna och stolptransport. 
Ansvarig för hyttgruppen är Erik Borg 
 
Vikers Arkiv 
Det var många besökare som besökte arkivet under året. De flesta var släktforskare från Nora 
och även en från Frankrike. 

Arkivet rymmer nu sammanlagt 40 samlingar. Föreningens första ordförande Åke Gustafsons 
sparade hembygdsmaterial finns nu arkiverat. Fotograf Henrik Thorén, handelsföreståndare i 
Dalkarlsbergs handel i början av 1900 talet, var en flitig fotograf och hans barnbarn har lånat 
ut hans foton så de är nu scannade och finns digitalt i arkivet. Under året har David Erikson 
och Ingemar Karlsson hjälpt till i arkivet.  Arkivansvarig är Astrid Andersen 

Föreningens byggnader  
 
Älvhyttans Bysmedja är fortsatt i gott skick. Bälgen har smorts in och Wendels bänk 
linoljats. Byggnaden klarar sig bra men borde rödfärgas igen. 
Astrid Andersen ansvarar för skötseln. 
 
Älvhyttans Missionshus   
Samtliga fönster renoverades 2017 genom beviljat bidrag från Länsstyrelsen. Föreningen 
ansökte sedan och beviljades ett större bidrag av Jordbruksverket, landsbygdsstöd, som 
kommer att användas för utvändig målning samt yttre renoveringsarbeten av Missionshusets 
fasad. Bidraget beviljades dock så sent på året så de utsedda entreprenörerna kunde inte utföra 
arbetet som planerat. Föreningen har därför ansökt och beviljats senarelagt klardatum för 
projektstödet. Arbetet kommer istället att utföras under vår och sommar 2019. Entreprenör 
Jenny Engelbrektsson och Roger Karlsson.  
 
Magnus Larsson sköter gräsklippning utanför huset och plogar snö på parkeringen. Veronica 
Svensson ansvarar för bokningar, projektansökningar samt projektledning av tidigare och 
planerade renoveringar. 
  
Linbastun i Älvhyttan är fortfarande i gott skick. Angränsade område samt tak har under året 
röjts av Kennet Svensson och Astrid Andersen 



Gruvsmedjan är den byggnad som vi använder mest för våra aktiviteter under året. Alla 
fönster i smedjan är nu i behov av att målas och renoveras. Föreningen ämnar på sikt att söka 
bidrag från Länsstyrelsen till detta.  
 
Lars Lindahl klipper gräset runt smedjan och ansvarar för att röjning sker vid behov.  
Veronica Svensson ansvarar för bokningar. 
  
Vadmalsstampen används regelbundet men visst renoveringsbehov föreligger.  
Ansvarig för stampen gruppen är Annika Hinnas. 
 
Nya Viker station är i behov av viss upprustning till kommande säsong. 
 
 

 


