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Nominering av Skrekarhyttans Hyttgrupp
till Nora kommuns kulturpris

Härmed vill vi nominera Skrekarhyttans Hyttgrupp till Nora kommuns kulturpris.
Gruppen är en arbetsgrupp inom Vikers Hembygdsföreningen som jobbar ideellt
med Skrekarhyttans hyttruin.
Målet för gruppen är att utveckla Västra Skrekarhyttans hyttområde till ett attraktivt
naturområde vars besökare ska kunna göra vildmarksutflykter, uppleva
friluftsteater, konserter och vidareutveckla de delar från ruinerna som är viktiga och
möjliga att ta fram och bevara. I 2017 tillkom en 2,2 kilometer rundslinga med
femton skyltar med frågor och svar. Dels är det ”vuxen”- frågor med inriktning på
bergsbruk och hytteknologi, dels ”barn”- frågor med olika inriktningar.
Drygt 2420 ideella timmar har gruppen lagt ner från 2007 till och med 2017.
Vi tycker att de har lyckats mycket bra med det och i detta dokument motiverar vi
ytterligare varför just de ska få priset.

Dalkarlsberg, 20 april 2018
Ursprungligt dokument 2 april 2016, 12 april 2017, uppdaterat av Marja Wagemans
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Varför ska snickargruppen få Nora kommuns kulturpris?
Gruppen har under många år lagt ner åtskilliga ideella timmar för att utveckla ett attraktivt område
i Nora kommun. Hyttområdet har fått möjligheter till teater, konserter, vandringar och
friluftsaktiviteter. Det finns flera picknickplatser i en vacker och öppen natur. Viker och Nora
kommun har med alla utvecklade aktiviteter fått ett turistmål som är rofyllt, inspirerande och unikt i
sitt slag.

Mer om Skrekarhyttans Hyttgrupp
I slutet av 2007 formades gruppen, flera från bygden är med sedan början. Omkring 10-12
personer har jobbat ideellt med hyttområdet under vår-sommar-höst säsongen. Det har funnits två
arbetsledaren: Gunnar Fisk och Erik Borg. Gunnar gick bort i slutet av 2013, nu är det Erik som
koordinerar gruppen. Äldsta medlemmen är 84, yngsta är 59 år. Medlemmar har olika bakgrund
och många olika yrkeskompetenser från teoretiska till praktiska. Både svenskar och icke svenskar,
Vikersboende och fritidsboende är med. Fler är välkomna att delta i gruppen. Särskilt i en liten
glesbygd, som Viker, är samarbete viktigt för att hålla ihop samhälle och gemenskap i glesbygden.
Gruppen har fått stöd, både pengar och råd, från kommunen och Länsstyrelsen. Varje år har
Jonas Jansson från Länsstyrelsen kommit för att titta på jobbet och för att ge råd om vad kan
göras för det fortsätta arbetet.

Ideella timmar och aktiviteter under åren:
2007 Start av gruppen, mest röjning av området omkring ruinen, omkring 120 timmar
2008 Hembygdsförening förvärvar området. Röjning. Tillsammans med Länsstyrelsen
skapades en plan för att bevara hyttområdet och ruinerna, 150 timmar
2009 Mer än 120 timmar, röjning av området,
2010 153 timmar ideellt arbete, östra delen av högmuren täckts med plåt, lågmurarna togs
fram och kompletterades.
2011 232 timmar ideellt arbete, scenen i östra delen byggdes, murarbete, stabilisering av
murarna, uppbyggnad av de låga murarna runt de gamla hjulgravarna
2012 269 timmar: röjnings och gallringsarbete, restaurering av murar
2013 227 timmar, Röjning, gallring, framtagande av golv i rådstugan, Uppsättande av
skyddstak över den sluttande delen av högmuren, markberedning och gräsläggning i
maskinrummet och hjulgravarna, picknickplatser, informationstavlor och vägskyltar
2014 267 timmar, jobbade med att konstruera och snickra ihop de 28 takstolarna, röjning
2015 Drygt 500 timmar, montering, färdigbyggnad av taket på plats vid sidan av
picknickplatsen, pappning och lyftning med kranbil över monterade stolpar på gjutna
fundament, röjning
2016 196 timmar, färdigställde taket, det gjordes väggen och taklister. Områdets gjordes säkert
genom ett långt staket mot den branta kanten mot själva hyttområdet nere vid
Mogruveälven. Gallrade ut gamla och fallfärdiga träd, sedvanlig röjning och ”park”-vård.
2017 327 timmar, skyddsräcke kring branter och vattengravar, risröjning så att masugnsruinen
nu syns mycket tydligt, träd- och risröjning utefter banan upp mot slaggvarpen och konstruktion
av en tipspromenad. En 2,2 km lång slinga som täcker det mesta av hyttområdet har gjorts och
15 skyltar med frågor har satts upp (både barn och vuxen-frågor).
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Några bilder:
1. Hyttruinen i 2007
2. Plåtlägning 2010
3. Medlemmarna jobbar med taket 2015
4. Taket lyftes på plats 2015, läs artikeln i NA:
http://na.se/nyheter/nora/1.3209210-ett-lyft-for-vastra-skrikarhyttan
5. Medlemmarna jobbar med väggarna i 2016
6. Rundslingan i 2017
Ann-Britt Rosdahl, Marja Wagemans
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Mer om Skrekarhyttan Ruin
”Skrekarhyttans ruiner – en dold historieskatt
(artikel i Nerikes Allehanda 2007-10-23)
SKREKARHYTTAN
Västra Skrekarhyttan vilar tyst – ett stenkast från landsvägen. Som ruinerna efter en forna tider
ligger den inkastad där nere i dalen vid Mogruveälven. Här fortsätter vår serie om dolda skatter
rund omkring oss.
Från Nora tar man landsvägen mot Karlskoga, några hundra meter efter Vikers kyrka svänger man
vänster in på grusvägen i kurvan mitt emot den stora vita gården på höjden till höger. Vid första
anblicken är det inte mycket som avslöjar att Västra Skrekarhyttan låg just här. En informationsskylt
och en gammal karta från 1822.
Om man går in bakom skylten, fram till ravinkanten med den väldiga stödmuren. Nedanför breder
ruinerna efter hyttan plötsligt ut sig under dina fötter. Stenväggar, masugnsfundament av huggna
kraftiga granitblock, gravar efter vattenhjul, rester efter damvallar, järnvägar, en rostugnspipa och
mycket annat som hörde till.”
”Ruiner efter en hytta
(text på informationsskylten vid Skrekarhyttans ruin)
Intill älven ligger ruinerna efter Västra Skrikarhytte hytta. Det du ser närmast är resterna efter
rådstugans väggar. Rådstugan var en utbyggnad kring masugnens nedersta del.
Där samlades bergsmännen för att diskutera och rådslå, och här tappades det smälta järnet och
slaggen ut.
Innanför finns ruinen av masugnen med sina kraftiga stenväggar, och strax bortom resterna efter
den cylindriska rostugnen.
Västra Skrivarhyttan var den sista av byns tre hyttor. Den första masugnen byggdes här i mitten av
1600-talet. Det var troligen en så kallad mulltimmerhytta, med överdel av timmer som isolerades
med jord, mull. En ny modern masugn byggdes på platsen år 1857.
Västra Skrivarhyttan blåste ner för gott år 1918.
Byggnaderna revs under 1920-talet.”
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Arbetet med ruinen är ett återskapande av äldre kultur till eftertanke och respekt för den historia
som är en del av oss själva och kan berika oss in nutid och framtid.

Bilden ovan visar ruinen med taket över picknickplatsen. Taket är utformat likadant som det
ursprungliga taket från hyttan som är rundat åt alla hål.
I 2017 tillkom en 2,2 km lång rundslinga som täcker det mesta av hyttområdet och 15 skyltar med
frågor har satts upp (både barn och vuxen-frågor). Bilden visar invigning i september 2017.
Ann-Britt Rosdahl, Marja Wagemans

5 av 6

Nominering till Nora kommuns kulturpris

20 april 2018

Informationsbladet om rundslingan kan hittas på: https://vikerswebb.wordpress.com/om-viker/
rundslinga-skrekarhyttans-ruin/
Informationsbladet om hyttan kan hittas på: https://vikerswebb.wordpress.com/info-omskrekarhyttans-hytta/
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