Föreningen GRUVCENTRUM MOJSEN

Verksamhetsberättelse 2019
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Ändamål för föreningen
”Gruvcentrum Mojsen är en ideell förening vars ändamål är att
främja och utveckla bevarandet av gruvarbetarnas fackliga och
sociala historia. I denna uppgift ingår att anordna utställningar och
främja forskning om gruvsamhällena och om gruvarbetarnas
betydelse för samhällsutvecklingen samt att tillvarata
gruvarbetarnas kulturarv såväl nationellt som internationellt.
Föreningen ska verka för att besöksgruvan i Grängesberg iordningställs och utvecklas samt att främja kännedomen om gruvsamhället
och dess gruvverksamhet.”
Styrelse och revisorer
Ordförande: Olof Långberg
Vice ordförande och kassör: Anders Hjalmar
Sekreterare: Greger Nilsson
Ledamöter: Roland Berg, Bengt Andersson, Stig Vikman, Sven-Erik Källman
Suppleanter: Kjersti Bosdotter, Thomas Gustafsson
Revisorer: Lennart Nykvist, Karl Gunnar Karlqvist
Revisorsersättare: Sam Davidsson

Årsmöte
Gruvcentrum Mojsen genomförde sitt årsmöte för 2018 den 30 augusti 2019
i föreningens lokaler, Grängesberg.

Medlemmar
Föreningen har cirka 40 enskilda medlemmar och två föreningsmedlemmar:
IF Metalls avdelning Bergslagen och ABF Dala Finnmark.

Personal
Verksamheten har skötts på frivillig basis.
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Ekonomi
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till bifogad resultat- och
balansräkning.

Verksamhet
Verksamheten har i huvudsak under året inriktats på att utveckla Mojsen
utställningsmässigt samt att genomföra föreningens olika projekt.
Projektet ”VI BYGGDE GRÄNGESBERG - en vandring i gruvarbetarnas spår”
slutfördes under året. Utställningen i Mojsen öppnades i augusti månad.
Utställningen rönte ett stort massmedialt intressen med artiklar i såväl DalaDemokraten som Dalarnas Tidningar.

I projektet arbetades en
skrift fram. Skriften som
bär samma namn som
projektet ska användas
för vandringar i historiens spår i Grängesberg.
Intresset för skriften har
varit stort i Västerbergslagen och i gruvsverige i
övrigt.

Ulf Lundéns Dala-Demokratens kulturredaktör skrev om utställningen:
”Mina tankar går tillbaka till framväxten av detta nybyggarsamhälle. Hur
livet bubblade också bortom gruvarbetet. Det fanns en särskild
strejkorkester och här fanns till och med ett damlag i fotboll Kollektivet som
gemensam kraft går som en röd tråd genom skriften/utställningen.”
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Gruvarbetarnas strejkorkester 1928

Första maj i Grängesberg i
slutet av 1800-talet. I
spetsen för
demonstrationståget går
August Palm.

Nytt utställningsprojekt
Arbetet med kommande projekt ”Vårt militärindustriella kulturarv”
påbörjades under året. Projektet ska skildra hur det gick till när Sverige från
slutet av 1930-talet återupprustade sitt eftersatta försvar när risken för krig
och angrepp var stor.
När Hitler kom till makten i Tyskland och inledde en militär upprustning
beslöt Sveriges regering att dels öka importen av vapen och dels satsa på en
inhemsk upprustning. Bergslagen, landets främsta gruv- och
järnindustriregion, fick en framträdande roll.
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AB Express-Dynamit startade sin
verksamhet i Grängesberg redan år
1890 och verksamheten pågick fram
till 1978. Redan från början anställdes
framför allt kvinnor för att sköta
inpackningen av sprängmedlet.
Arbetet skedde för hand vid ett
rullband. Under många år var fabriken
med sina drygt hundra anställda
Bergslagens största kvinnoarbetsplats
och den försåg hela Sveriges gruvor
med dynamit. Men det var en farlig
arbetsplats. Fabriken kallades allmänt
för ”Dynamiten”.

Projektet kommer att utmynna i en utställning i Mojsens lokaler. Utställningen kommer att ha vernissage i juni 2020.
Tillsammans med övriga historiskt viktiga föreningar och Visit Dalarna har
arbete genomförts för att utveckla gemensamt besöksmål. Arbetet ska
förhoppningsvis vara klart till sommarsäsongen 2020.

Visningar
Gruvcentrum Mojsen har varit öppet under sommarsäsongen med regelbundna visningar i utställningen och ”besöksgruvan” som lockar många, inte
minst besökarna i yngre åldrar. Visningar har också gjorts på andra tider av
året på beställning.

Kontakter, representation och andelar
Föreningen har genom sin verksamhet haft kontakter och varit
representerad vid olika överläggningar och sammanträden runt om i landet.
Föreningen är medlemmar i ARBETSAM - Arbetslivsmuseernas
samarbetsråd.
Föreningens kassör Anders Hjalmar är revisor i ARBETSAM –
Arbetslivsmuseernas samarbetsråd.
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Föreningen har under året beslutat att ansökan om medlemskap i
Dalarnas Besöksnärings Ekonomisk Förening (DBEF).
Föreningen är innehavare av 495 andelar i Grängesbergs Folkets
Husförening. Andelarna inköptes ursprungligen av Gruvs avdelning 1.
Folkets Husföreningen utreder andelsinnehavet.

Fantoppsemblem Grängesberg

Gruv-Ettans standar

Slutord
Arbetet i föreningen under året har präglats av Anders Stendalens
bortgång. Anders Stendalen stod med sitt ambitiösa arbete för en stor del
av Mojsens arbete. Styrelsen har, efter bästa förmåga, försökte ersätta
Anders Stendalens insatser.
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till och
deltagit i verksamheten bl a Ludvika kommun, IF Metall samt till samtliga
medlemmar.
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Grängesberg i februari 2020

Anders Hjalmar

Olof Långberg
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