
I I

Arbetslivsmuseer
■ Ä ■



Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer

Dessa fotografier är offentliggjorda vilket innebär att vi använder oss av en undantagsregel i 23 och 49 

a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att 

offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som 

inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän.

Bilderna märks med ©. Det är upp till var och en att beakta eventuella upphovsrätter.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET





Arbetslivsmuseer i Sverige



Arbetslivsmuseer



RIKSANTIKVARIEÄMBETET & ARBETETS MUSEUM

i Sverige

Riksantikvaries mbetet



Riksantikvarieämbetet 
Box 5405, 114 84 Stockholm 
Tel. 08-519 180 00 
Fax 08-519 180 83 
www.raa.se

Arbetslivsmuseer i Sverige

ges ut i samarbete mellan 
Riksantikvarieämbetet och Arbetets museum.

Arbetslivsmuseer i Sverige är
Årsbok för Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap 2004. 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Omslagsbild
Industrilandskapet i Norrköping med Strykjärnet, nuva
rande Arbetets museum, Motala ström och fabriksskor
stenarnas rökar. Utsnitt ur nytryck av Erik Chamberts tyg 
för Norrköpings teater 1953.
© Norrköpings stadsmuseum.
Foto: Bengt A. Lundberg, RAÄ.

Formgivning och layout: Ylva Mannerheim 
Research: Monica Stangel-Löfvall och Malin Blomqvist

© 2004 Riksantikvarieämbetet 

1:1

ISBN 91-7209-325-0

Elanders Gummessons, Falköping, 2004



Innehåll

Förord 7

Inledning 8
Jan af Geijerstam 
Arbetets historiska landskap 
- bevarat men i förändring 8

Litteratur 17

Blekinge 19
Ebbamåla bruk 19 
Museer i Blekinge 21

Bohuslän 25
Sveriges sjömanshusmuseum 25 
Hembygdsmuseet Sibirien 26 
Museer i Bohuslän 27

Dalarna 33
Flogbergets besöksgruva 33 
Museer i Dalarna 34

Dalsland 47
Kanalmuseet i Håverud 47 
Museer i Dalsland 49

Gotland 51
Bläse kalkbruksmuseum 52 
Museer på Gotland 5 3

Gästrikland 57
Rosenlöfs tryckerimuseum 57 
Museer i Gästrikland 5 8

Göteborg 65
Göteborgs remfabrik 65 
Museer i Göteborg 67

Halland 71
Radiostationen Grimeton 71 
Museer i Halland 73

Hälsingland 79
Iggesunds bruksmuseum 79 
Museer i Hälsingland 80

Härjedalen 85
Härjedalens fjällmuseum 85 
Museer i Härjedalen 86

Jämtland 87
Fröå Gruva - gruvbyn vid 
Åreskutans fot 88 
Museer i Jämtland 89

Lappland 93
Sagabiografen i Adak 94 
Porjus gamla kraftstation med 
Porjus expo 95 
Museer i Lappland 96

Medelpad 101
Svartviks industriområde ror 
Museer i Medelpad 102

Norrbotten 105
Bagerimuseet 106 
Museer i Norrbotten 107

Närke 111
Svenska skoindustrimuseet m 
Kalklinbanan Forsby-Köping 
113
Museer i Närke 114

Skåne 119
Statarmuseet i Skåne t 19 
Museer i Skåne 121

Småland 135
Almviks tegelbruksmuseum r 3 5 
Hylténs Industrimuseum 136 
Museer i Småland 137

Stockholm 152
Flygande veteraner 152 
Almgrens sidenväveri 154 
Museer i Stockholm 155

Södermanland 165
Hagalunds tvätterimuseum 
165
Museer i Södermanland 166

Uppland 171
Vallonsmedjan i Österbybruk 
172
Museer i Uppland 174

Värmland 179
Lesjöfors museum 180 
Museer i Värmland 181

Västerbotten 191
Världens längsta linbana 191 
Museer i Västerbotten T93

Västergötland 197
Rydals museum 198 
Repslagarmuseet 198 
Museer i Västergötland 200

Västmanland 209
Nora Bergslags Veteran-Jern- 
väg 209
Museer i Västmanland 210

Ångermanland 221
Sandslåns skiljeställe 221 
Rickards traktormuseum 222 
Museer i Ångermanland 223

Öland 227
Sydfart 227 
Kalmarsund VIII 227 
Museer på Öland 229

Östergötland 231
Åssa-museet 23 r 
Museer i Östergötland 232

5



Bohuslän

Göteborg

Stockholm

Gotland



Förord

Vi känner att den historia som museet tar 
upp ger stolthet och värde för människorna i 
området. Vi vill skapa utveckling på orten.

Rallarmuseet i Moskosel

Allt fler människor intresserar sig för att 
skildra och utveckla den egna bygdens arbets- 
livshistoria. Vi kan tala om en ny folkrörelse 
som bevarar, brukar och i allra högsta grad 
berikar arbetets historia. I Sverige finns idag 
minst i 300 arbetslivsmuseer, över 1000 av 
dessa presenteras i denna bok. Här finns 
bland annat tvätterimuseer, järnbruk, en 
flygande DC-3:a, galeaser och skonerter, 
skofabriker, jordbruksmuseer som beskri
ver jordbrukets mekanisering, repslagerier, 
veteranjärnvägar, bogserbåtar, gjuterier, 
mentalvårdsmuseer och mycket, mycket mer. 
Gemensamt för många arbetslivsmuseer är 
att man arbetar med 1900-talets historia och 
det industriella kulturarvet. En stor insats för 
att bevara industrisamhällets kulturarv görs 
av ideella krafter.

Sedan 2001 har Riksantikvarieämbetet 
möjlighet att, årligen, dela ut 4 miljoner 
kronor i bidrag för att stärka och utveckla 
arbetslivsmuseerna. Riksantikvarieämbetet 
och Arbetets museum arbetar på många sätt 
med att stödja och uppmärksamma arbetslivs- 
museernas verksamheter, vilket den här guide
boken är ett exempel på. Arbetslivsmuseernas 
Samar betsråd, ArbetSam, verkar för att ta 
tillvara arbetslivsmuseernas intressen och in
formera om deras verksamheter, bland annat 
genom webbplatsen www.arbetsam.com

Arbetslivsmuseerna visar tydligt det stora 
engagemang som finns för vårt gemensamma 
kulturarv. Engagemanget och insatserna är 
av stor betydelse för den lokala identiteten 
och stärker ofta små orters livskraft och ut
veckling.

På arbetslivsmuseerna berättar man om 
människor, om deras liv och drömmar och 
om arbetets vardag, men också om maskiner 
och teknik som fanns på arbetsplatserna. 
Tillsammans berättar arbetslivsmuseerna om 
en fantastisk mångfald av yrken och yrkes
kunskaper, en mångfald som skulle vara 
omöjlig att vidmakthålla utan eldsjälarnas 
insatser, kunskaper och erfarenheter.

Med denna bok hoppas vi att fler ska 
upptäcka arbetslivsmuseernas underbara 
värld!

Inger Liliequist Anders Lindh
riksantikvarie museidirektör
Riksantikvarieämbetet Arbetets museum
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Inledning

Arbetets historiska landskap - bevarat men i förändring

Åke Rosendal blev den siste bessemerblåsa- 
ren i Hagfors. Han var min guide i verket.

När vi stod där i mörkret och kylan, och 
jag försökte förstå vad vi såg, plockade han 
fram en sliten anteckningsbok ur jackfickan, 
fångade upp det svaga ljuset från porten och 
läste högt. Det var hans egna, femtio år gam
la, anteckningar om hur man blåser järn. Det 
handlade om den våldsamma kaskad av ga
ser och gnistor som sprutade ut ur bessemer- 
konvertern när järnet blev stål. Genom att se 
på gasen, utan prover och instrument, hade 
han kunnat avgöra när kolhalten och tem
peraturen på järnet var den rätta. När Åke 
Rosendal läste ur sin slitna anteckningsbok, 
lät det nästan som poesi.

Upplevelsen i denna kalla, mörka lokal 
var en av många när jag samlade material 
till den första upplagan av denna bok. Vart 
jag än vände mig mötte jag djupt engagerade 
människor med stor erfarenhet. De berättade 
och visade. De gav det skenbart döda liv. De 
gav tingen mening, fyllde de tomma rummen 
med rörelse och förklarade också hur arbetet 
givit livet en viktig del av sitt innehåll.

När nu en tredje upplaga av denna guide
bok föreligger, har snart femton år förflutit 
sedan jag mötte Åke Rosendal. Mycket av 
det som skrevs då äger fortfarande giltighet, 
men samtidigt har förändringarna i arbetets 
historiska landskap varit stora. Industrisam
hällets historia har blivit en självskriven del 
av kulturmiljövården och nya miljöer adde
ras i en ständig process av förändring och

nydaning. Samtidigt står de centrala frågorna 
kvar. Vem är det egentligen som skriver histo
rien? Vilken berättelse är det vi möter? Vad 
är synligt, vad är det som förblir dolt?

Från plog till dator
Ännu 1870 levde tre fjärdedelar av svensk
arna direkt av jordbruket. Femtio år senare 
hade jordbruksbefolkningen minskat till hälf
ten och en tredjedel av befolkningen fann sin 
utkomst i industrin. Landet hade industriali
serats och under det halvsekel som följde fort
satte både antalet arbetare och tjänstemän i 
industrin att öka. Under de senaste årtion
dena har dock tjänstesektorn utanför indu
strin fått större betydelse och idag får de allra 
flesta yrkesverksamma svenskar sin försörj
ning inom vård, förvaltning, banker, handel 
och transporter. Informationsteknologin har 
blivit en del av vardagen.

De museer och industrihistoriska miljöer 
som beskrivs i denna bok skildrar på olika 
sätt denna period av genomgripande för
ändringar, från 1800-talets mitt till idag. De 
flesta av museerna har varken regelbundna 
öppettider, forskning eller fast anställd perso
nal. Ofta sköts de istället på ideell basis och 
de har ofta en stark lokal förankring.

Bredden i urvalet är stor. Här beskrivs 
museer kring enskilda personer som delta
git i den sociala kamp som haft sin rot på 
arbetsplatserna. Här finns industrimiljöer, 
som gränsar till hantverket. Här finns museer 
som ingår i regioner som formats till ekomu-
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seer, som i sin helhet är arbetets landskap. 
Här finns levande arbetslivsmuseer där även 
kunskaper och färdigheter aktivt vårdas för 
framtiden. Några av dem är kommersiellt 
verkande företag, men med vården av kultur
historien som en viktig princip i arbetet. Här 
finns byggnadsverk, som byggdes för arbete 
och en rationell produktion, men också för 
att manifestera framtidstro och makt. Till
sammans kan arbetets museer och miljöer be
rätta industrisamhällets historia i hela dessa 
komplexa totalitet.

Industrialiseringens förutsättningar

I arbetets historiska landskap finns åskåd
ningsexempel för diskussionen om den in
dustriella revolutionens förutsättningar och 
utveckling.

Det industriella genombrottet var ingen 
plötslig händelse och industrialiseringen hade 
inga klara gränser i tid och rum. Grunden 
lades under lång tid och inom alla delar av 
samhället. Förändringar i jordbruket var ex
empelvis nödvändiga för industrins framväxt. 
Fabrikernas arbetare kom från landsbygden 
och en växande stadsbefolkning behövde 
livsmedel.

Tillverkning som liknade industriproduk
tion fanns även i jordbrukssamhället. Hant
verkare och hemslöjdare på landsbygden, den 
tidiga järnhanteringen i Bergslagen, städernas 
förindustriella produktion, skråhantverket 
och manufakturerna bar fröer till en ny tid. 
Kvarnar, sågar, tegelugnar, kalkugnar och 
liknande anläggningar i jordbrukets hägn var 
mötesplatser där kunskaper om den nya ti
den förmedlades. De var skolor i mekanikens 
förunderliga värld och i penningekonomins 
irrgångar. Exempel på många av dessa olika 
miljöer och produktionsformer finns bland 
arbetets historiska miljöer.

Tekniken

Längs varje svenskt vattendrag kan man 
hitta rester av murar och stenläggningar som

tyglade vattnet. Bebyggelsen kring forsande, 
rinnande vatten kan visa en lång kontinuitet 
i tid och rum. Människor nyttjade vattnet för 
kvarnstenar, sågramar och maskiner. Längs 
Skarpsjöbäcken byggde byborna i Torvsjö 
såväl kvarnar, såg, spånhyvel, tröskloge som 
elkraftverk för byns behov. Vid många gamla 
kvarnplatser växte nya industrier och hela 
samhällen. Vid de stora vattenkraftverken i 
Porjus eller Trollhättan tämjde ingenjörer och 
vattenrallare brusande älvar när elektriciteten 
gjort det möjligt att transportera kraften till 
andra delar av landet.

Pappersindustrin exemplifierar en annan 
teknisk utvecklingslinje och man kan fort
farande resa från lumppappersbruk som Ösjö- 
fors och Lessebo till minnen av den tidiga 
pappersindustrin som i exempelvis Frövifors 
eller Köpmanholmen.

I de historiska industrimiljöerna kan vi 
också få en bild av hur tekniken ändrat ar
betets villkor. Efter ett besök vid ångsågen i 
Nor i Hälsingland kan man fundera över det 
fysiska slitet vid ångsågen jämfört med det 
monotona arbetet och tidspressen i ett mo
dernt sågverk. Vid Rosenlöfs tryckeri i Kungs
gården utanför Sandviken är blysättningen 
bevarad. Vad hände med yrkeskunskap och 
arbetstillfällen när datorerna kom?

Makt och klass

Arbetets historiska landskap är ett maktens 
landskap. Vid järnbruken i Uppland och 
Bergslagen och vid slätternas storgårdar kan 
klassamhället läsas i byggnaders storlek och 
placering. Ingen kan undgå att se vem det var 
som bestämde eller vem det var som tjänade 
på affären.

Arbetets miljöer ger oss också möjlighe
ter att vända på perspektiven. Vi kan gå in 
bakvägen i salongerna. Vi kan ta oss upp för 
de trånga trappor där husorna fick balansera 
tebrickor och pottor. Vi kan mäta stenpilast- 
rarnas mäktighet i spåren efter stenhuggarnas 
mejslar. Vi kan prova på att lyfta länsmans-
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spettet eller granska detaljerna i urfabrikens 
minimala svarvar. I den konkreta och tydliga 
värld som är arbetets miljöer får maktens 
män en verklighet att ställas emot. Någon 
måste ha hållit i spettet som står lutat mot 
väggen!

På samma sätt kan vi finna samband över 
större avstånd, från de museer och miljöer 
som beskrivs i denna bok till andra historiens 
minnen som i första hand skildrar makt
havarnas miljöer. Här finns banden mellan 
sågverkssamhället Ljusne (Ljusne bruksmuse- 
um) vid hälsingekusten och det Hallwylska 
palatset i Stockholm där ägarna till samhället 
bodde. Här finns kopplingen mellan Tjolö- 
holms överdådiga palats i norra Halland och 
stenhuggarna vid smålandskusten som högg 
palatsets granitblock (Stenhuggarmuseet Vå- 
nevik-Näset).

Det industriella naturlandskapet

Där människan bor och verkar omskapar 
hon sin omgivning. Resultatet blir ett land
skap som naturen givit, omdanat av män
niskor, i samklang och konflikt. I en tid då 
människans överlevnad står i centrum för 
debatten skulle en ekologisk grundsyn kunna 
ha en central plats även i berättelsen om ar
betets historiska landskap.

Mycket av den natur vi älskar, skogen, 
hagarna, ängarna - det som vi förknippar 
med det ytterst svenska - är kulturlandskap, 
ett resultat av odling och hävd. Det är ett 
arbetets landskap - likväl som transporttek
niska projekt - vägar, kanaler, flottningsleder 
och järnvägar - eller de landskap som gruvor 
och industrier lämnar efter sig.

Tillsammans bildar arbetslivsmuseer och 
industrimiljöer ett mönster som speglar hur 
naturförutsättningar skapat ramar för mänsk
ligt liv. Slättbygdernas bördiga jordar gav 
rika jordbruk. Sågverk och pappersbruk bil
dar en treenighet med skogen som gav råva
ran och med älven som användes som trans
portled. Vid hyttor eller hammare var den

vittförgrenade verksamhet som försåg ugnar 
och härdar med träkol ett arbete, som räknat 
i människor, geografisk omfattning och eko
logisk betydelse, vida översteg verksamheten 
vid själva masugnen eller smideshärden.

Centralisering och koncentration

I nationell skala kan vi följa en centralisering 
av ägandet och en koncentration av produk
tionen, som kännetecknat industrisamhällets 
historia. I Ekomuseum Bergslagen kan vi 
se en industrigrens uppgång och nedgång.
I glasets värld kan vi resa från de otydliga 
resterna av Liljedals bruk i Värmland, vidare 
till Surte, som tog över Liljedals tillverkning 
1917, och till slut nå Limmared dit plm (ab 
Plåtmanufaktur) 1978 flyttade all produktion 
från Surte. Och i Limmared möts besökaren 
idag av skyltar från den stora transnationella 
förpackningskoncernen Rexam, med huvud
säte i London, som 1999 tog över plm.

Utvecklingslinjer som dessa kunde man 
ha som bakgrund när man följde den upp
rörda debatten då utländska intressenter ge
nom danska Royal Copenhagen köpte in sig 
i det småländska glasriket och började lägga 
ned glasbruk eller när tidigare anställda vid 
Gustavsbergs porslinsfabrik slogs för rätten 
att tillverka servisen Blå Blom sedan finska 
Hackmangruppen köpt Gustavsberg och flyt
tat tillverkningen till Finland.

Industri och arbete blir kulturarv

De första insatserna för att rädda äldre indu
stribyggnader och maskiner gjordes redan 
kring sekelskiftet 1900. Satsningarna var 
begränsade, fokuserade på maskiner och 
teknik, och framför allt knutna till bergshan
teringen. Under 1:920-talet började verksam
heten få fastare former och det skapades flera 
lokala museer med inriktning på industri
historia. Den stora Göteborgsutställningen 
1923 var kanske det tydligaste uttrycket för 
det nyvaknade intresset. Här presenterades 
inte bara den svenska exportindustrins styrka
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utan också den svenska tillverkningsindu
strins förankring i en stabil svensk tradition.
I samma anda grundades också Tekniska mu
seet i Stockholm år 1924.

Satsningarna förblev dock begränsade. 
Hembygdskämpen Karl-Erik Forsslund ar
betade visserligen redan på 1930-talet för att 
bevara delar av bergshanteringens historia, 
men han var en av få i hembygdsrörelsen 
som intresserade sig för denna typ av min
nen. Istället ägnade man sig åt att vårda en 
romantiserad bild av det försvinnande jord- 
brukarsamhället. Och samhällets kulturmin
nesvård var å sin sida länge detsamma som 
fornminnen, kyrkor och herrgårdar.

Samtidigt bevarade vissa storföretag 
byggnader eller till och med hela miljöer, ur 
sin historia. Exempel inom bergshanteringen 
är bland andra Stora Kopparbergs Bergslags 
AB med exempelvis Falu koppargruva och 
Korså, Johnsonkoncernen med Pershyttans 
och Engelsbergs bruk, Iggesunds bruk med 
sitt gamla järnbruk och Svenska Cellulosa 
ab (sca) med Galtströms bruk. Dessa indu
strihistoriska anläggningar blev en del av en 
företagspolitik och historien en del av företa
gens identitet. Både utåt, gentemot kunderna, 
och inåt, gentemot sina egna anställda visade 
man upp ett tryggt fundament av tradition, 
konsekvens och pålitlighet.

Sett i ett något längre perspektiv har dock 
företagens insatser för historiska industrimil
jöer varit splittrade. Det har ofta varit pro
duktionens och ekonomins krav som avgjort 
vilka fysiska vittnesbörd som bevarats.

Kris och vidgade perspektiv

Under de allra senaste decennierna har 
antalet industrihistoriska miljöer ökat kraf
tigt. Från 1960-talets rekordår förändrades 
industrisamhället i grunden. Produktionen 
koncentrerades till allt färre platser och i 
spåren lämnades nedlagda arbetsplatser och 
orter i kris. I samhället växte en politisk 
rörelse som satte arbetarklassen i centrum

och hos museer och myndigheter med ansvar 
för kulturminnesvården vaknade ett intresse 
för industrins historia. Industriarvet fick en 
vidare tolkning med en starkare betoning av 
produktionens sociala, politiska och kultu
rella sammanhang.

I en del fall krävdes en mångårig kamp för 
att rädda vad som fanns kvar. När Pythagoras 
verkstäder i Norrtälje lades ned 1979 lämna
des fabriken åt sitt öde. Fem år senare köpte 
Byggnads ab Diös marken för att riva fabriks
byggnaderna och bygga bostadshus. Några 
Norrtäljebor ansåg dock att fabriken borde 
bevaras, startade en förening och lyckades 
efter fem års intensiv kamp rädda fabriken. 
Pythagoras är idag ett av Sveriges viktigaste 
minnesmärken över verkstadsindustrin, med 
en helt bevarad och fungerande maskinpark, 
med ett välbevarat arkiv och med en arbetets 
och arbetarnas historia som är konsekvent 
och målmedvetet dokumenterad.

Ansvaret delas av alla

Under det allra senaste årtiondet har arbetet 
för att bevara industrisamhällets minnen fått 
en allt klarare plats på den antikvariska och 
historiska dagordningen hos myndigheter 
och institutioner. Som exempel kan nämnas 
att Arbetets museum invigdes i Norrköping 
1991, att en professur i ämnet industrimin
nesforskning inrättades vid Kungl. Tekniska 
Högskolan i Stockholm 1992, den första i 
sitt slag i världen och att Arbetets museum 
1997 fick ett nationellt uppdrag att utveckla 
arbetet med det industriella samhällets kul
turarv. Två år senare, 1999, tillsatte regering
en en delegation med uppdrag att under tre 
år utreda och fördela ett speciellt ekonomiskt 
anslag för att öka intresset och delaktigheten 
när det gäller industrisamhällets kulturarv 
och år 2001 redovisade Riksantikvarieäm
betet på regeringens uppdrag ett program 
för det industrihistoriska arvet Berättelser 
om värt samhälles historia — svenska indu
striminnen. Samtidigt har också synen på
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Vindmöllor.
I denna bok nämns ett an
tal vindmöllor, men urvalet 
är ändå bara ett litet fåtal. 
Kartan visar antalet vind
möllor i Skåne 1993. (Ef
ter Sven Palms förteckning 
över skånska möllor.) Illu
stration: Lennart Moberg.

industriarvet vidgats, med en allt starkare 
betoning av hela miljöer och sammanhang. 
Industriminnesvården har idag alltmer blivit 
industrimiljövård.

Trots alla dessa satsningar så vilar fortfa
rande det tyngsta ansvaret för det industriella 
kulturarvet på ideella krafter. Många av de 
miljöer som beskrivs i denna bok är resultatet 
av amatörforskares och lokala museibyggares 
enträgna, tålmodiga och uppoffrande arbete. 
Tegelarbetarna i Heby, Henning Carlsson i 
Svängsta, Anders och Anna-Karin Randver 
vid Ebbamåla bruk, Karin och Lars Larsson 
på Oljeön och medlemmarna i Kalklinbanans 
vänner representerar idag denna stora grupp 
av människor. Utan deras insatser skulle inte 
Sverige ha en industrimiljövård värd namnet. 
De om några lever upp till portalparagrafen i 
1989 års kulturminneslag: ”Det är en natio
nell angelägenhet att skydda och vårda vår

kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.”
Tillväxten av antalet arbetslivsmuseer har 

varit stor, vilket återspeglas i de olika upp
lagorna av denna bok. I den första utgåvan 
(1990) var antalet 385 vilket ökade till ca 
1000 i den andra (1997) och till nära 1100 i 
denna bok (1004). Samtidigt är detta fortfa
rande bara ett urval.

Sverige i världen

Den svenska industrins starka inriktning på 
utländska marknader, företagsköp och fusio
ner över gränserna, teknikens internationella 
karaktär, en allmänt ökad internationali
sering - allt detta betonar behovet av ett 
samarbete över nationella gränser även på 
industriminnesvårdens område. Idag är det 
främst den internationella organisationen 
The Committee for the Conservation of the 
Industrial Heritage (Ticcih) som verkar för
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internationella perspektiv inom industrimin
nesvårdens område. I Sverige representeras 
Ticcih av Svenska industriminnesföreningen 
(SIM) och för museer som ägnar sig åt arbe- 
tarhistoria är Worklab en samarbetsorgani
sation.

Genom att lyfta blicken ur det svenska 
får man nya perspektiv också på den svenska 
historien. Idén om att informationssamhället 
skulle vara i någon mening avindustrialiserat 
kan exempelvis få tydliga begränsningar om 
man betraktar den portugisiske fotografen 
Sebastiao Salgados uppfordrande bildberätt
elser om arbete i andra delar av världen. De 
visar, med all önskvärd tydlighet att tungt, 
hälsovådligt, manuellt arbete i högsta grad 
fortfarande är en självklar verklighet för en 
stor del av jordens befolkning.

Ett annat exempel gavs vid Ticcihs se
naste internationella konferens, som hölls i 
Ryssland sommaren 2003. Där ordnades en

resa där deltagarna bland annat fick besöka 
stålverket i Chusovoi i mellersta Uralbergen.
I inledningen till den förra upplagan av den
na bok beskrev jag Bessemerverket i Hagfors 
som ett av världens få bevarade bessemerverk 
på ursprunglig plats. I Chusovoi finns ännu 
när detta skrivs ett bessemerverk i full drift.

Begränsningar och perspektiv

Urvalet i denna bok styrs av vad som faktiskt 
finns kvar. Järnhanteringen har en historia 
som sträcker sig över många sekler och har 
lämnat många spår efter sig. Anläggningarna 
är stabila och välbyggda och näringen har 
dessutom en grundmurad ställning som en 
svensk modernäring.

Mindre finns att se från sågverksindu
strin. Sågverken hade en kortare storhetstid. 
De var byggda av trä och har brunnit, rutt
nat eller rivits. Även andra verksamheter, 
som en gång hade en vittförgrenad och stor

Hyttor och hamrar i Bergslagen 1860. År 1860, strax 

före den stora bruksdöden, fanns en mängd hyttor och 
hamrar i drift inom svensk järnhantering. Spår av dessa 
anläggningar syns ofta i landskapet. Ibland är t.o.m.

större byggnadsrester eller hela miljöer bevarade. (Kartan 
baseras på Gösta A. Eriksson, Bruksdöden i Bergslagen 
efter år 1850: med särskild hänsyn till Kolbäcksåns dal
gång, Uppsala 1955.) III.: Lennart Moberg.
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omfattning, är svåra att se spår av eller är 
dåligt uppmärksammade. Den omfattande 
kolningen i svenska skogar kan exempelvis 
bara skönjas i spåren efter de gamla kolbott
narna som svaga upphöjningar i marken eller 
ringar av rikare grönska. Det stora system av 
flottleder som en gång transporterade virke 
till sågar och massafabriker är för det mesta 
bortrensat.

Mindre anläggningar är lättare att bevara 
än stora, komplicerade industrier. Det är 
lättare att sköta en nedlagd väderkvarn än 
en massafabrik. Därför är också de större 
processindustrierna dåligt representerade i 
materialet, medan anläggningar med en mer 
hantverksmässig produktion, oftare finns till
gängliga för besök.

Också läget, var i landet arbetsplatserna 
legat, har haft betydelse. I en avfolknings- 
bygd kan förfallet fortskrida ända tills det 
är för sent, men samtidigt kan en nedlagd 
fabrik få stå tom och orörd i årtionden på en 
mindre ort, ända tills den blir historiskt in
tressant, återupptäcks och bevaras. På större 
orter finns starka krav på att tomtmark och 
byggnader måste utnyttjas ekonomiskt effek
tivt på en hård fastighetsmarknads villkor.
I de stora städerna, speciellt Stockholm, 
har trycket på marken varit så hårt att det 
mesta av gamla industrier rivits eller fått helt 
nya användningar. Av det storindustriella 
Stockholm finns bara en äldre fabrik med 
sin interiör bevarad i innerstaden, Almgrens 
sidenväveri.

Unga näringar har ännu inte åldrats till 
museer. Den kemiska och petrokemiska in
dustrin har aldrig haft någon dominerande 
ställning i Sverige och är dessutom av ungt 
datum. Därför är de industrihistoriska miljö
erna från dessa branscher få. Ett undantag är 
Engelsbergs Oljefabrik.

Samtidigt som urvalet av arbetshistoriska 
miljöer således knappast kan sägas ge en re
presentativ bild av Sveriges industrihistoria, 
berättar arbetslivsmuseerna och industrimil

jöerna tillsammans om ett förlopp som for
mades av människor och som i grunden om
danade människors liv. De hjälper oss att se 
förändringens innebörd och kan också hjälpa 
oss att förstå historiens drivkrafter.

Vem skriver historien?

Från berättare till berättare, och från lyssnare 
till lyssnare, växlar perspektiven. En syma
skin betyder mer för en sömmerska än för 
en murare, en borrmaskin mer för en berg- 
sprängare än för en kontorist, en räknesticka 
mer för en ingenjör än för en fiskare. En kast 
betyder mer för en åttioårig handsättare än 
en tjugoårig typograf. En lie betyder något 
annat för en åldrande statare än för dagens 
jordbrukande maskinskötare. Och disponen
ten beskriver med självklarhet bruket och 
historien på ett annat sätt än bruksarbetarens 
hustru.

Tonvikten i denna bok ligger på miljöer 
där män och det fysiska arbetet står i cen
trum. Tjänstemännens och kvinnornas histo
ria är oftast undanskymd.

Visserligen har många tjänstemän haft 
sina arbetsplatser inne i själva fabriksmiljöer
na och på så sätt kan man säga att även de
ras historia finns bevarad i industrimiljöerna, 
men det är inte tjänstemännen som vi ser 
eller som guiderna pratar om. De kvinnor 
och män som betalat ut löner, suttit i telefon
växeln, planerat produktionen eller admi
nistrerat pengar, transporter och marknader 
har också haft svårare att visa vad de arbetat 
med än arbetaren med sina redskap och fy
siskt påtagliga arbetsresultat.

På ett liknande sätt är kvinnorna anmärk
ningsvärt osynliga i arbetets historiska land
skap. Även då kvinnorna arbetat mot lön, 
utanför hemmen, har de förblivit osedda. Det 
tunga, det kraftfulla som tydliggörs i släggor, 
spett och imposanta maskiner står i fokus, 
men var finns lumpsortererskorna, traversfö- 
rarna, malmsovrerskorna, mejerskorna, alla 
de kvinnor som utfört finmekaniskt arbete?
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Dessutom är arbete inte bara det som 
ersätts med lön. Att föda barn, att sköta 
tvätt och matlagning, att vårda de unga och 
de gamla, att vidmakthålla kontinuitet och 
trygghet i hem, boende och skola var en 
minst lika oundgänglig del av varje industri 
som en välputsad snickeridetalj, en pålagd 
drivrem, en islagen nubb. Allt det arbete som 
inte givits ett mått på någon marknad, men 
som är en självklar och nödvändig del av li
vet, hamnar alltför ofta vid sidan av.

- Kvinnan har systematiskt blivit utkastad 
ur historien, har professorn i kvinnohistoria 
Gunhild Kyle sagt. Vi måste placera in henne 
igen.

Det historiska landskapet lever 
- men hur länge?

De miljöer som beskrivs i denna bok bekräf
tar konkret och tydligt att här har någon ar
betat. De är ett stöd i kampen för en historia, 
för en identitet: Vi har något att berätta! Vi 
finns! Det vi gjorde var viktigt!

Kulturmiljöerna på plats hämtar sin styr
ka genom att de är just där historien var.

Kalklinbanan, årets industriminne 2003.
Sedan 1997 delar Svenska industriminnesföreningen 
(SIM) ut priset "Årets industriminne" till en industrihis
torisk anläggning där det under det gångna året gjorts 
nyskapande insatser på industrimiljövårdens område. 
2003 års pristagare blev kalklinbanan Forsby-Köping. 
Foto: Eskilstuna museer, Anna Götzlinger.

Fabriken, kvarnen och åkern ligger där män
niskor en gång verkade, invid alla de spår 
av tid som finns runt omkring. Detta ger en 
unik möjlighet att förmedla kunskap, åsikter 
och insikter om människans roll och att göra 
tiden tydlig. En motorväg som stryker förbi. 
Ett nybyggt bostadsområde. Nutiden är 
omedelbar, och gränserna mellan nu och då 
både suddas ut och blir tydliga. Just så kan 
historien bli viktig och aldrig blir livet, histo
rien och förändringen så uppenbar som när 
någon som var med kan berätta. När arbetets 
museer ger upphov till samtal, visar de sin 
möjlighet och sin styrka.

Samtidigt ersätts, med livets egen obe
veklighet, den levande berättartraditionen av 
papper och föremål. Vid Bromma flygplats 
i Stockholm vårdar föreningen Flygande ve
teraner en sextio år gammal DC3. Förenings
medlemmen Ingvar "Stålis” Stålander fyllde 
79 år i oktober Z003. Samtidigt är det inte 
mer än etthundra år sedan bröderna Wright 
gjorde den första lyckade flygningen med 
motorflygplan. Av dessa år har Stålis arbetat 
i flygbranschen i 5 8 år. Under en enda män-
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Algots. En stor del av textilindustrins expansion under män och kvinnor hör även dessa till dem som alltför ofta
efterkrigstiden bars upp av invandrare. Vid Algots i Borås saknas i arbetets historiska miljöer. Foto: Bent Lindström,

var sju av tio arbetare invandrare, men liksom tjänste

niskas yrkesverksamma liv ryms således stör
re delen av flygets historia. Samtidigt varnar 
Stålis för att kunskapen om dessa maskiner 
är på väg bort. ”Den håller på att försvinna 
med oss gamlingar!”

Och sakta omformas, anpassas det som 
förr var i bruk till nya ändamål. Maskiner 
hålls i brukbart skick, men brukas inte längre 
för sitt ursprungliga ändamål. Det dagliga 
brukets oljespill har torkats upp och alla 
spånrester sopats undan, vred och kuggar 
hålls prydligt rena. Vid verkstadsporten ställs 
en soffa upp för trötta resenärer, gaffeltruck
en nöter inte längre gårdsplanens grus och 
kokillen fylls med pelargoner.

Samtiden förändras ständigt. Varje gene
ration blir själv snart historia. För barnen på

2.010-talet kommer 1960-talets rekordår att 
vara en lika avlägsen historia som industria
lismens genombrottsår var för femtiotalets 
barn.

För att historien skall leva så måste den 
skapas på nytt och perspektiven i historie
skrivningen förändras om och om igen.

Stockholm i oktober 2.003 

]an af Geijerstam
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Litteratur

Det finns en stor mängd 
litteratur som berör arbets- 
livsmuseerna: vägvisare till 
speciella geografiska områden, 
kulturhistoriska inventeringar, 
vetenskapliga avhandlingar 
och rapporter, skönlitteratur 
och hembygdsböcker, för att 
nämna några.

Litteraturtips i kronologisk 
ordning:

Nordiska museet insam
lingar av arbetarminnen finns 
representerad i en lång rad 
böcker under samlingsrubri- 
ken Svenskt liv och arbete med 
start 1947.

Riksantikvarieämbetets 
tidskrift Kulturmiljövård gav 
1996 ut ett temanummer 
under rubriken ”Industrimin
nesvård i Norden” (nummer 
6) och Bebyggelsehistorisk 
tidskrift två år senare ett num
mer på temat ”Industriarvet 
i fokus” (nummer 36, 1998). 
Bland översikter inom om
rådet kan också nämnas två 
betänkanden från statliga ut
redningar om det industrihis
toriska arvet, dels, Frågor till 
det industriella samhället: slut
betänkande av Utredningen 
om en statlig satsning på det 
industrihistoriska kulturarvet 
(sou 1999:18) och dels Indu
strisamhällets kulturarv: be
tänkande av Delegationen för 
industrisamhällets kulturarv

ort (sou 2002:67), konferens
rapporten Industriarvsmiljöer 
i förändring (Jan af Geijerstam 
red. 2000), antologin Industri
landskapet. Kulturmiljö och 
resurs för stadens framtid 
(Stadsmiljörådet 2001), samt 
Den svenska verkstadsindstrin 
och kulturmiljövården (Eva 
Dahlström 2001).

Tre böcker kring kultur
miljöer i landskapet är Läsa 
landskap - en fälthandbok 
om svenska kulturmiljöer 
(Utbildningsradion, Riksan
tikvarieämbetet och Nordiska 
museet 1993), Historien i 
landskapet (Utbildningsradion 
och Riksantikvarieämbetet 
1990), båda med Nils Blom
kvist som huvudredaktör 
samt Eva Vikströms bidrag 
till Riksantikvarieämbetets 
studier till kulturmiljöprogram 
för Sverige, Industrimiljöer 
på landsbygden - översikt 
över kunskapsläget (1995). 
Speciellt Läsa landskap ger en 
utmärkt introduktion till hur 
man kan läsa ett industrihisto- 
riskt landskap.

Miljön som minne. Att 
göra historien levande i kultur
landskapet (Jan af Geijerstam 
1998) omfattar såväl en all
män introduktion till begrepp 
som kulturmiljö, som en bred 
översikt av hur historien kan 
göras tillgänglig. När röken

lagt sig, handbok för arbets- 
livsmuseer med Niklas Cser- 
halmi som redaktör (2000) är 
mer specifikt riktad till dem 
som arbetar lokalt med det 
industrihistoriska arvet.

Riksantikvarieämbetets 
program för det industri- 
historiska arvet, Berättelser 
om vårt samhälles historia
- svenska industriminnen 
(2001) beskriver utförligt 
tolv industrihistoriska miljöer 
som är utvalda för speciella 
satsningar som syftar till att 
utveckla metoder inom indu
striarvets område och ger en 
allmän bakgrund till arbetet 
med det industrihistoriska ar
vet. Två undersökningar som 
Riksantikvarieämbetet lät göra 
i anslutning till programmet 
är Man måste vara lite tokig! 
En undersökning av arbetslivs- 
museernas villkor och enga
gemang (Birgitta Burell 2001) 
och Företagens kulturarv
- lönsamt i längden (2002).

En helt nyutkommen anto
logi kring ämnet industrimin
nesforskning är Industrins 
avtryck. Perspektiv på ett 
forskningsfält (Dag Avango &c 
Brita Lundström red., 2003) 
med en bred redovisning av 
industriminnesvårdens historia 
och forskningen kring det in
dustriella arvet.
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Ebbamåla bruk. Gjutning i gjuteriet. 
Foto: Ebbamåla bruk.



Blekinge

Ebbamåla bruk

Bruket ligger efter Mörrumsån. Tag väg 126 från 
Karlshamn, cirka 25 km • 0454-77 40 00

Det jag berättar det har jag lärt mig av besö
karna.

På så sätt för Anders Randver verkstads
arbetarnas berättelser vidare till turister som 
besöker Ebbamåla. Tre gånger per dag i nit
tio dagar berättar han varje sommar om gju- 
teriet, verkstan, arbetet och livet i Ebbamåla. 
”Vi kom hit för femton år sedan. Då var det 
alldeles igenväxt och en del av taket på gjute- 
riet hade rasat in och murarna börjar falla. 
Tanken var att vi skulle arbeta som lampgros- 
sister. Men hur det var så kom folk och var 
intresserade. De frågade, ville veta mer om 
det gamla bruket och många ville titta på 
verkstan.”

Nu har man lagt ned ett enormt arbete 
på att bevara de gamla bruksbyggnaderna. 
Ebbamåla bruk utsågs till årets industriminne 
1996.

Ebbamåla ligger i Mörrumsåns dalgång 
utanför Olofström. Där startades Ebbamåla 
gjuteri & Mekaniska verkstad 1886. Produk
tionen fortgick till nyåret 1966-67 då gjti
lenet stängdes. Verkmästaren köpte firman 
som idag är i full verksamhet i Granö vid 
Mörrumsån. Ebbamåla bommades igen och 
kom att stå så tills gjuteriet upptäcktes av 
familjen Randver.

Ebbamåla bruk var ett familjeföretag som 
drevs av fyra generationer Sandberg.

Ebbamåla bruk, gjuteriet. Familjen Randver har lagt ned 
ett enormt arbete på att bevara de gamla bruksbygg
naderna. Ebbamåla bruk utsågs till årets industriminne 
1996. Foto: Torsten Nilsson.

Störst antal anställda, cirka 25-30 perso
ner, hade man vid tiden för första världskrig
et. De flesta var från bygden och endast nå
gon enstaka kom utifrån. Ebbamålas bastill
verkning var maskiner för stärkelseindustrin 
och träullshyvlar. Denna produktion blev 
sedan grunden för tillverkning av ångmaski
ner, även de för stärkelseindustrin.

På golvet i verkstan står idag en ångma
skin som tillverkats i Ebbamåla. Den ångma
skinen levererades under 1910-talet till vad 
som sedan kom att heta Lönsboda Träför
ädling. Sedan några år tillbaka står den åter 
på verkstadens golv och de gjutmodeller som 
användes för att gjuta maskindetaljerna finns 
fortfarande kvar!

Man gjorde också åtskilliga arbeten åt 
Svenska Ståipressnings ab i Olofström och 
Fridafors pappersbruk. Den ”fyrfaldigt ver
kande träullhyveln” som patenterades 1929 
kom att bli företagets viktigaste produkt un
der en trettioårsperiod. Av de 150 hyvlar som 
tillverkades exporterades många till länder 
som England, Afrika, Nya Zeeland, Hol
land och Norge. Men här tillverkades även 
pressverktyg i gjutjärn bl.a. de sista till Volvo 
Amazon. Kraften till verkstadens maskiner 
får man än idag från det lilla kraftverket som
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Anders Randver, Ebbamåla bruk. Om somrarna berättar 
han varje dag för besökare om gjuteriet, verkstan, arbetet 
och livet i Ebbamåla. Foto: Torsten Nilsson.

drivs av Mörrumsåns vatten.
Sommartid har man visningar varje dag i 

Ebbamåla. Enligt gammal tradition göt man 
på torsdagar med öppna portar. Byborna 
brukade samlas för att betrakta skådespelet. 
Idag är det turisterna som samlas på bruket 
för att vara med under ”Järnnätterna” då 
man gjuter och smider på Ebbamåla bruk.

De egentillverkade föremålen finns till för
säljning i fabriksboden. Här kan man hitta 
gjutjärnsmöbler, järnsmide och mycket annat 
efter originalmodell. Numera kan man även 
övernatta på bruket. Gjutmästarbostället, 
har renoverats och iordningställts för över
nattningar. Man kan välja på två rum och 
kök eller ungkarlslya.

Ångmaskin, Ebbamåla bruk. I den mekaniska 
verkstaden står en ångmaskin som tillverka
des på Ebbamåla bruk 1903. Foto: Torsten 
Nilsson.
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Museer i Blekinge

Asarum

ABU-museet Svängsta

Hammarlundsvägen 86 
Svängsta • 0454-32 91 60 
Henning Hammarlund starta
de Halda fickursfabrik 1887. 
När fabriken gick i likvidation 
1920 köpte verkmästare C. 
Borgström det kvarvarande 
lagret och startade egen verk
samhet. Produktionen bestod 
av fickur, taxametrar, teleur 
samt från 1939 även av 
fiskeredskap. 1943 flyttade 
verksamheten in i nya lokaler 
och den gamla lokalen blev 
museum, abu står för Aktie
bolaget Urfabriken.

Tararps Lanthan dels- 

museum

Tararpsv. 110-8 • 0454-32 91 60 
Tararps gamla lanthandel öpp
nades 1895 och var igång till 
1940-talets slut. Inredningen, 
i de ursprungliga lokalerna, är 
intakt. Nya ”varor” finns, allt 
från spik till lutfisk.

Jämshög

Skol-och författarmuseet 

1 JÄMSHÖG 
Hantverkargatan 15 

0454-490 17
Museet är inrymt i en skola 
från 1871. Utställningarna 
består av delar från olika 
skolor i trakten och skildrar 
tiden kring sekelskiftet 1900.
I skolan har författaren Harry 
Martinsson gått. Han lämnade 
bygden när han var 15 år men

har sedan donerat sina egna 
samlingar dit. Författaren 
Sven Edvin Salje har också va
rit elev i denna skola. Han var 
verksam i bygden till sin död 
1988 och i museet finns hans 
skrivarverkstad.

Kallinge

Ekholms fotoateljé

Kallinge • 0457-218 07 
En av landets äldsta och 
minsta dagsljusateljéer som 
fotograf Oscar Ekholm själv 
byggde 1929. Oscar Ekholm 
fick lärlingsplats 1920 och 
fortsatte med fotografering till 
sin död 1982.1 museet finns 
den utrustning som Ekholm 
använde. Allt finns bevarat 
som på hans tid, kameror, 
mörkrumsutrustning och 
fondtapet.

ABU-museet. Verkstadsbild från 
1940-talet. Andra man från hö
ger är Henning Karlsson. Han 
anställdes som 13-åring och 
var senare den som byggde 
upp ABU-museet. Foto: ABU- 
museet.
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Gjuterihistoriska museet

Flisvägen 5 • 0457-218 07 
Museet skildrar gjuteriteknik- 
ens och Kockums Jernverks 
historia och har även en utställ
ning om Kockums emaljerverk 
i Ronneby. Gjuteriet fanns 
1888-1991 i Kallinge. Man 
tillverkade spisar, ugnar och 
grytor. 16 500 gjutmodeller 
finns bevarade i modelladan. 
Museibyggnaden var tidigare 
en tvättstuga där arbetarna 
kunde tvätta sina kläder. Se
nare blev det läkarstation för 
de anställda.

Karlshamn

Blekinge sjöfartsmuseum 

Drottninggatan 5 • 0454-163 60
Museet beskriver bondesegla- 
tionen i Blekinge genom 
tiderna, handelssjöfart och 
emigrationen via Karlshamn 
under x 800-talet. Det finns en 
mindre utställning om kust
fiske och skärgårdsfiske. Här 
finns en livräddningskorg från 
Hanö och en fartygsskans från 
mitten av 1800-talet. Museet 
ligger i ett hamnmagasin från 
1878.

Karlshamns museum

Vinkelgatan 8 • 0454-148 68
Museet visar J. von Bergens 
punschfabrik där man köpte 
in olika spritvaror som blan
dades till punsch. Man har 
också byggt upp ett bok- och 
tidningstryckeri samt en ut
ställning om Halda skrivma- 
skinstillverkning.

Karlskrona

KA 2 MUSEUM 
Kungsholmen • 0455-859 45 
Forbandsmuseum som visar 
kustartilleriet från 190z och 
framåt. Museet är inrymt i 
Kungsholmens fort från 1680.

Stenhuggeriet vid herr
gården

Herrgården ■ Tjurkö 
0455-30 49 60
Här finns stenbrott, arbetsbo- 
dar och räls sedan den tid då 
man bröt granit här. Stenhugg
eriet användes från 1880-talet 
till mitten av 1950-talet. Här 
arbetade bland annat kronoar- 
betsfångar, oftast personer 
som gripits för lösdriveri. Sten
huggeriets storhetstid varade 
fram till första världskriget. 
Man tillverkade bland annat 
gatsten.

Kyrkhult

Kyrkhults hembygds-
MUSEUM
Hemsjövägen 12 • 0454-77 04 50 
Museet är inrymt i Tulseboda 
brunns läkarvilla och skildrar 
brunnens historia från 1877. 
Här finns utställningar om 
hantverk, skrädderi, skoma- 
keri, bageri samt om handel. 
Det finns även en del allmo
geföremål. Museet har ytterli
gare en byggnad, ett ditflyttat 
båtsmanstorp.

Stenlängan i Vils hult 
S. Fröatorpsvägen 5 
0454-77 12 90
Museet ligger i en 63 meter 
lång före detta ladugård byggd 
helt i sten. Det visar hur en 
stenarbetare arbetade och 
berättar om brytningen av den

svarta finkorniga diabasen.
Det fanns 45 stenbrott i Olof- 
ströms kommun. Man började 
bryta ca 1890. Brytning pågår 
fortfarande.

Olofström

Gränums bränneri

Stationsvägen ■ 0454-432 10 
Ett av Sveriges få bevarade 
brännerier med utrustningen i 
stort sett intakt. Verksamheten 
startade 1899 och stängdes 
1971. Här tillverkades råsprit 
på potatis. Spriten levererades 
till Karlshamn.

Olofströms museum

Holje Park • 0454-915 42 
Utställningarna skildrar ortens 
industriella historia från 1735 
till idag. Traktens industri bör
jade med en järnmanufaktur 
som framställde smidesgods. 
Man hade förutsatt att det 
fanns sjömalm på platsen, men 
istället måste man köpa rå
varan från andra ställen. Vat
tenkraft fick man från ett zp 
meter högt fall i Holjeån.

Vid 1800-talets slut expan
derade industrin. Museet skild
rar olika verksamhetsgrenar 
bland annat emaljverket som 
drevs 19Z7-1975 och dess 
hushållsprodukter.

Museet är inrymt i ett ma
gasin från 18Z9.

Ronneby

Risanäs skolmuseum 

Kvarnahagsvägen • Risanäs 
0457-423 67
Museet är inrymt i en skola 
från 1853. Där finns en inredd 
skolsal och en lärarbostad.

22 Blekinge



Silverforsens kaffestuga.
"Jag skulle vilja lyfta upp dig på 
ett annat plan, Rebecka, be dig 
stiga in i ljusa och glada rum med 
blommor och musik. Jag önskar jag 
kunde göra dig riktigt glad en gång, 
Rebecka."

Ur ett av Dan Anderssons brev 
till Rebecka Svensson, 11 maj 
1915.

Fotot visar Rebecka som 29- 
åring, sju år innan hon fick dessa 
rader av Dan Andersson.
Foto: Silverforsens kaffestuga.

Silverforsens kaffestuga

Silverforsvägen 21 • 0457-104 90 

Museet är ett båtsmanstorp 
från 1730 som tillhörde Re
becka Svensson. Torpet är 
bevarat precis som när hon 
levde. Rebecka var aktiv soci
aldemokrat och aktiv i nykter
hetsrörelsen. På en nykterhets- 
kongress träffade hon författa
ren Dan Andersson och brev- 
växlade därefter med honom. 
Det finns 300 efterlämnade

brev från honom bevarade. 
Rebecka drev en våffelstuga 
i huset bredvid från 193 5 till 
1954 och det finns fortfarande 
en servering här.

Sölvesborg

Hälleviks fiskemuseum 
Strandvägen 15 B ■ 0456-529 46 
Museet behandlar fisket och 
fiskarbefolkningens liv. Red
skap, möbler, vrakgods, foton 
och sjökort finns att se.
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Skuthamn.

Skärhamn. Bilden troligen från mitten av 1960-talet. 
Foto: Pål-Nils Nilsson/RAÄ.



Bohuslän

Sveriges sjömanshusmuseum

St. Hellevigsgatan 4 • Uddevalla • 0522-134 60

Museet berättar om sjömanshusen och sjö
männen. Redan 1748 bestämde staten att 
allt sjöfolk skulle registreras. Alla sjömän 
försågs med en sjömansbok och all mönstring 
skedde vid sjömanshusen. En av orsakerna 
var att man ville försöka hindra sjöfolk från 
att rymma när de var utomlands. Sjömansyr
ket var förr ett riskabelt jobb, två tredjedelar

av alla fartyg förliste innan det var dags för 
upphuggning. Därför fanns det i systemet 
också olycksfallsförsäkring och pension. Till 
att börja med fanns det bara ett sjömanshus 
i Stockholm men snart fick alla stapelstäder 
i Sverige egna sjömanshus. Dessa försvann 
1969 och idag sker all mönstring ombord på 
respektive fartyg för att sedan registreras hos 
Sjöfartsverket. Sveriges sjömanshusmuseum 
har som syfte att visa hur ett typiskt sjömans-

Sjömanshusmuseet. Mönstringskontoret. I mitten står Jan Hermansson som efter 14 år på Uddevalla varv numera 
arbetar på sjömanshusmuseet. Foto: Sveriges sjömanshusmuseum.
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huskontor såg ut och berätta om verksam
heten vid sjömanshusen. Man vill också 
visa sjömännens liv ombord i arbete och på 
fritiden.

I utställningarna finns uppbyggda miljöer 
som mönstringslokal och kaptenssalong. Det 
finns även beskrivningar av befattningarna 
ombord samt kuriosa och allmängods om 
sjöfart.

Den 2 september 1939 sändes ett ”blint” 
meddelande över svenska radiostationer med 
budskapet att alla svenska fartyg skulle upp
söka närmaste neutrala hamn. Genom en ut
ställning om Sveriges krigsseglare under and
ra världskriget vill Sveriges sjömanshusmu
seum hedra de 2 000 personer som omkom 
till sjöss inom och utom Skagerackspärren, i 
lejdtrafiken och i allierad tjänst. Den farligas
te rutten var Sverige-Tyskland-Holland, den 
fick namnet ”Dödsfarten”. Museet berättar 
också om sänkningen av s/s Hansa utanför 
Gotland i november 1944 - en tragisk hän
delse då 80 personer omkom.

I museets arkiv kan man läsa mer om den 
svenska handelsflottan. Här finns fakta om 
dess fartyg från registernummer 1 (1891) 
fram till våra dagar. 10 000 fartygshistoriker 
finns för närvarande registrerade, mer eller 
mindre kompletta. Här finns också en stor 
samling fartygsfoton, äldre sjöfartsböcker 
och kopior på sjöfartsrullor från krigsåren. 
Inskrivningsböcker och mönstringar från 
sjömanshusen i Uddevalla, Lysekil och Mar
strand finns också på mikrofiche i museet. 
Handlingar från övriga sjömanshus finns på 
landsarkiven. Museet bistår gärna med upp
gifter om vilka arkiv som har böckerna från 
andra sjömanshus. Transatlantics befälsklub- 
bar och Klubb Maritim har dessutom depo
nerat arkiv med fartygsritningar på museet. 
Ritningskopior kan beställas på museet.

Museets bibliotek är välförsett med sjö- 
fartslitteratur.

Hembygdsmuseet Sibirien

Långagärde 361 • Sydkoster • Till Kosteröarna går 

färja från Strömstad • 0526-201 23

Kosteröarna är Sveriges västligaste ögrupp. I 
århundraden har fisket varit en av Bohusläns 
och Kosteröarnas huvudnäringar. Sillen har 
alltid varit viktig. Sillfisket började i septem
ber och sträckte sig fram till slutet av mars. 
När sillen gick till rådde överflöd och när 
den försvann kom fattigdom. Den riktigt 
stora sillperioden började på 1750-talet och 
varade fram till början av 1800-talet. Nästa 
stora sillperiod kom 1870-1890. Konserv
industrins framväxt var viktig för att mildra 
effekterna av säsongsvariationerna. Men 
även redskapen utvecklades. Det var till ex
empel ett betydande framsteg när man kunde 
börja använda motorbåt och snörpvad.

Åren 1896-97 fanns det 496 registrerade 
sillsalterier. De flesta rymdes i enkla sjöbodar, 
men det fanns också flera större salterier. 
Sillsalteriet ”Sibirien” på Sör-Koster är idag 
ett av få kvarvarande sillsalterier i norra Bo
huslän.

Sillsalteriet flyttades från Hamneholmen 
till sin nuvarande plats rpiS men byggnaden 
är från 1890-talet. Salteriet har bytt ägare 
flera gånger genom åren. Det finns många 
historier om hur salteriet fått sitt öknamn.

- Två män satt där inne en hel sommar 
och lagade vadar. De var så bleka att folk 
undrade om de varit i Sibirien.

- När salteriet låg på Hamneholmen kom 
Strömstadsflickor och arbetade där under 
sillperioden. När de reste ut sa de att de reste 
till Sibirien.

I museet visas föremål från sillsalteriet 
samt utställningar om fisket på Koster.
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Museer i Bohuslän

Bohus-Malmön

Tancreds hus

Strandvägen 31 • 0523-345 10 
Hembygdsmuseum som visar 
stenhuggeri, tunnbinderi, 
fraktfart samt boendemiljö. 
Där finns även en stenhuggar- 
smedja med fyra dubbelässjor 
där åtta smeder kunde arbeta 
samtidigt.

Fiskebäckskil

t/s Kvartsita

Kyrkekajen 10 • 0304-67 58 88 
Efter andra världskriget rådde 
det stor brist på fraktfartyg 
och Höganäsbolaget behövde 
frakta råmaterial från Vänern. 
Några riktlinjer sattes upp 
för byggandet av fartygen: De 
skulle anpassas för slussarna 
i Göta Kanal, de skulle klara 
sträckan Göteborg-Höganäs 
i öppet vatten och de skulle 
kunna drivas med minimal 
bränsleförbrukning. Kvartsita 
byggdes 1945 som en motor
seglare med galeasrigg men 
tyvärr blev hon snabbt föråld
rad. Transporten gjordes billi
gare med lastbil. Kvartsita sål
des till Farsund på Sorlandet 
i Norge, döptes om till Bono 
och gick med olika typer av 
last på Norges västkust. 1986 
köpte föreningen ”För Fulla 
Segel” Bono och gav henne 
sitt gamla namn. På sin ålders 
höst seglar numera Kvartsita 
som skolskepp på Sveriges 
västkust.

Gullholmen

Skepparhuset

Gullholmen • 0304-570 70
Skepparhuset är byggt 1893 
och innehåller skutmuseum, 
fiskemuseum och segelmakeri- 
utställning.

Hamburgsund

Gotte-Lars stuga

Tegelstrand • 0523-536 31 
Stugan av backstugetyp flyt
tades till sin nuvarande plats 
18ii men lär ha varit gammal 
redan då. Gotte-Lars föddes 
1835 och systern Lena 1838. 
Eftersom han var liten till 
växten kunde han inte utföra 
något tungt arbete utan sålde 
småkakor och halstabletter. 
Systern flyttade till Lars när 
hon blev änka. De höll höns i 
bur inomhus. Gotte-Lars dog 
1924 och stugan står kvar 
med syskonens enkla inred
ning.

Krega kvarn

Svenneby • 0523-536 31 
Kvarnen inköptes ifrån Toss
ene och flyttades till Krega 
1874 av mjölnaren August 
Karlsson. Han använde kvar
nen som tullkvarn i 60 år. 
Kvarnen har restaurerats flera 
gånger i hembygdsföreningens 
regi.

Stenstugan på banken

Heestrand • 0523-536 31 
Stenhuggaren Hans Niklas- 
son byggde upp Stenstugan av 
stenblock under åren 1914 till 
1922. Han dekorerade sedan 
blocken med uthuggna figurer. 
Bredvid huset uppfördes en trä
byggnad där han hade sin verk
stad och smedja. Han drev 
även en cykelverkstad. Alla 
inventarier och redskap finns 
kvar liksom bohaget i bostads
huset. Hans Niklasson bodde 
här till sin död 1953.

Hunnebostrand

Stenhuggarmuseet 
Asslerödsvägen • 0523-553 80 
Stenbrott och museum med 
utställning om stenhuggeriet 
och dess arbetare. Nygammal 
smedja och kranar. Stenhug
gare visar hur det gick till 
i stenbrottet som användes 
1932-1958.

Hönö

Fiskemuseet Hönö

Hönö Kiova hamn • 031-96 89 94 
Museet beskriver fisket genom 
tiderna, kusttraditioner och 
sjökrigshistoria, framför allt 
från andra världskriget. Här 
berättas om ångbåtstrafik, liv
räddning, kustbevakning, lots, 
polis och varv.
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Klädesholmens 
museum. Paus i 
arbetet på Klockboj- 
ens konservfabrik 
omkring 1940. 
"Silletöserna" rens
ade, skar och lade 
in sillen. "Gubbar
na” kryddade den 
råa sillen, såsade, 
falsade och packa
de burkarna. Foto: 
Klädesholmens 
museum.

Klädesholmen

Klädesholmens museum

Sillgränd 8 • 0304-67 33 08 
Sill- och konservmuseum har 
inrymts i en gammal konserv
fabrik. Utställningen visar 
konservindustrinsindustrins 
utveckling från i860 och 
framåt, tillverkningsmetoder, 
arbetsredskap och maskiner.

Kungshamn 

Marion III

Kungshamn • 010-237 11 98 
Fiskefartyget Marion 111 
byggdes 1963 och är 26 m 
långt, med en 8-cylindrig 
Deutz dieselmotor på 620 
hästkrafter i maskinrummet. 
Marion gick som fiskebåt fram 
till 2.001 då föreningen "Töl
iar ö seiel” köpte båten.

Käringön

Fiskarstugan

Käringön • 0304-560 34 
Fiskarstuga med tidsenlig mil
jö från 1800-talet. Här har

flera generationer fiskare bott 
från 1825 till 1957. Samlingar 
av fiske- och vävredskap visas.

Måseskär fyr

Måseskär • 0304-520 81
Måseskär är en 22 meter hög 
järnfyr som byggdes på Eriks- 
bergsvarvet 1865.

Lysekil

L. Laurin

Föreningsgatan/Drottninggatan 

0523-61 14 49
L. Laurin är namnet på Skan- 
diaverkens grundare. Museet 
visar tändkulemotorer, främst 
från Skandiaverken, från 
1900-talets början och framåt. 
Man äger även bogserbåten 
Harry som ligger vid kaj i 
Lysekil. Harry byggdes som 
ångbogserare i Gävle 1887 
och på 1950-talet installerades 
en 4-cylindrig Skandiamotor. 
Båten bogserade första tiden 
timmer för Korsnäsbolaget 
och därefter, 1950-1974, drog

Harry sand- och gruspråmar 
på Mälaren. Museiföreningen 
köpte båten 1993 för att be
driva passagerartrafik.

Vikarvets museum

Turistgatan 12 • 0523-137 20 
Museet skildrar industrins, 
fiskenäringens och sjöfartens 
historia. Den lokala industrin 
utgjordes av stenhuggeri 
(granit) och konservindustri 
(sill). Museet visar arbete 
och arbetsförhållanden samt 
fartygsmodeller. Till museet 
hör även två stugor, dels en 
kaptensbostad från 1760 med 
inredning, dels en fiskarstuga 
från ungefär samma tid.

Skärhamn

m/s Atene

Ateneplan 1 • 0304-67 00 19
Skonaren Atene är byggd 
1909 som skonert med hjälp
motor. Fartyget används nu 
som skolsegelfartyg. Förening
en m/s Atene bevarar och bru-
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kar Atene så traditionsenligt 
som möjligt för att på så sätt 
kunna bevara och utveckla 
segeltraditionen. Målet är att 
skapa förståelse dels för den 
tid då kustfrakt och fiske hade 
stor betydelse för befolkningen 
på Tjörn, dels för den moder
na sjöfarten.

Skärhamns sjöfarts- 
museum

Djurgårdsvägen ■ 0304-67 06 94 
Museum med föremål från 
fraktfarten som bedrevs på 
Tjörn. Fartygsdetaljer, arbets
redskap, modeller och bilder 
visas samt modeller över tran- 
kokeri och lutfiskberedning.

Smögen

Asta av Smögen

Smögen • 0523-700 53 

Asta av Smögen är ett fiskefar
tyg som kom till Smögen 1937 
där hon användes för sillvad-

fiske, garnfiske och training. 
1980 avslutades yrkesfisket. 
Sedan 1981 tillhör fartyget 
föreningen ”Töllar 6 Seiel”. 
Asta byggdes 1916 på Ringen 
Varv, Marstrand av enepinnad 
ek på furuspant. Motorn är en 
1944 års Skandiamotor på z 
x 65 Hk.

Sjöboden och fiskar

stugan

0523-315 27
Fiskarstugan visar hur en fis
karfamilj levde under 1800-ta- 
let. I sjöboden finns en utställ
ning om fisket och salterierna.

Strömstad

Lord Nelson 
Hälleviks strands varv 
0526-159 15
Lord Nelson är en seglande trå- 
lare byggd i Grimsby, England 
1885. Den såldes till Sverige 
och Gullholmen 1899 då

ångtrålarna konkurrerade ut 
de seglande trålarna. Segeltrå
larna kunde då köpas till ett 
överkomligt pris för svenska 
fiskare. Båten fick sin första 
motor 19Z8 och har mest 
använts på Västkusten, men 
var under i960- och 70-talet 
nöjesfartyg i Stockholm. Den 
återkom till Bohuslän 1989 
och ägs sedan 1994 av en 
intresseförening.

Svanesund

Burås skolmuseum

Burås • Orust • 0304-441 19

Burås skolmuseum utgörs av 
en skolbyggnad från 1875 
med skolsal och lärarbostad 
om ett rum och kök. Lärome
del från skolans början och 
framåt visas.

Atene. Atene har en egen brygga och en stor trevånings sjöbod. Under vintern arbetar ett 30-tal personer med under
håll i magasinet. Atene har funnits i föreningens ägo i 25 år. Foto: Föreningen m/s Atene.
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Svanevik

Westkust

Epshults hall • Orust 
0102-34 10 11
Tremastskonaren Westkust 
byggdes 1932.. Den kom till 
Donsö och fraktade fram till 
1954 gods på Östersjön, bland 
annat sten, spannmål, salt och 
kol. Skonaren såldes till Skär
hamn och därefter till Visby 
där hon användes i samband 
med en spritsmugglarhärva. 
Därpå såldes hon på auktion 
och hamnade på sjöfartsskola 
i Göteborg. 1986 köpte Orust 
skolfartygsförening båten och 
den används nu i ungdoms
verksamhet som skolsegelfar-
tyg-

Uddevalla

Blomsterkrokens

GRAFISKA MUSEUM 
Norra Drottninggatan 18 
0522-185 66

Grafiskt museum som visar 
hur en tidning kommer till. 
Här finns handsätteri, sätt- 
maskin, små tryckpressar 
och bokbinderi. Utrustningen 
kommer från Bohusläningen, 
Strömstads tidning och Bohus- 
läningens boktryckeri.

Bohusläns forsvars
museum

Regementsparken • 0522-380 10
Forsvarsmuseet skildrar Bo
husläns och Bohusläns rege
mentes historia fram till 1992 
då I 17 lades ned. Register 
över indelta soldater kan stu
deras och i parken finns ett 
soldattorp från 1700-talet som 
visar den indelte soldatens 
tillvaro.

Båtmuseet på Bassholmen

Bassholmen • 0522-65 13 60 
Här finns en stor samling 
bohuslänska träbåtar, bruks- 
båtar, som visas dels i ett 
magasin som tidigare varit 
mekanisk verkstad, dels i en 
museihamn. Det finns även 
ett båtmotormuseum. Fören
ingen arbetar för att bevara 
gamla nordiska båttyper och 
båtbyggartraditioner.

Westkust går för fulla segel.
Foto: Orusts Skolfartygsförening.

Öckerö

Öckerö hembygdsförening

Bygdevägen • 0708-96 25 00 
Området på Bygdevägen 
består av fem hus namnsatta 
efter de tidigare ägarna. ”Hil
das hus” är ett bostadshus 
från 1700-talet med inredning 
kvar från dess sista ägarinna. 
Familjerna bedrev jordbruk 
på sommaren och vakfiske 
på vintern. Här finns även en 
sjöbod med utställning om 
hemmafisket och fiskebåtar, 
en liten handelsbod av den typ 
som fanns på öarna, spruthus 
med brandbil från Öckerö 
samt ladugård och hönshus.
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Dalarna

Flogbergets besöksgruva

Flogberget ligger elva kilometer öster om Ludvika, 

efter väg 65.

0240-66 02 87 • 0240-284 44 (Gruvstugan)

Jag skulle vilja vara med och spela i Flog- 
bergsspelet i sommar. Går det? Jag är ip år 
och kommer från Ludvika. Jag känner en 
dam, Thelma Cedergren, som var med förra 
året, och det lät så roligt när hon berättade 
att jag vill också göra det! Hoppas på kon
takt! Vänliga Hälsningar.

Från Flogbergsspelets gästbok på Internet

Flogberget är en högt belägen gruvmiljö där 
driften startade redan på 1500-talet. I början 
av 1900-talet ökade brytningen i omfattning, 
ett nytt gruvbolag bildades och ett modernt 
anrikningsverk uppfördes. Området är 350 
gånger 45 meter och innehåller ett femtontal 
gruvhål. Verksamheten lades ner 1918. I 
dag tar man emot besökare i de torrlagda 
dagbrotten vilka är förbundna med gångar, 
samt i underjordsgruvan. Under sommaren 
genomförs ”Flogbergsspelet”, en dramatise
rad rundvandring som visar det hårda arbetet 
i gruvan.

Flogbergets gruva.

Tillmakning. Berget upphettas med eld och avkyls sedan 
snabbt och blir då skört och brytbart. Bilden är från en 
scen ur Flogbergsspelet.
Foto: Smedjebackens Kulturförvaltning.

”Många tycker att det är kul att agera och 
spela teater och man tycker att Flogbergets 
gruva är värd att visa och levandegöra. Nuti
dens människor kanske inte har klart för sig 
att Sveriges välstånd till stor del är baserat på 
vad man genom århundraden åstadkommit 
inom bergshanteringen”, säger Per Oscarsson 
som är en av de aktiva i teaterspelet.

Besöksgruvan ägs av Smedjebackens 
kommun som utvecklar verksamheten och 
står för guider. Kommunen driver också 
Gruvstugan, en gammal gruvfogdebostad 
som i dag är kafé och utställningslokal. Öv
riga arrangemang kring gruvan bedrivs av 
Flogbergssellskapet och det är de som sätter 
upp Flogbergsspelet. De första gruvspelen vid 
Flogberget sattes upp i början av 1990-talet 
av några av ortens amatörteatrar. Flogbergs
sellskapet bildades 1999. Syftet var att levan
degöra och sprida kännedom om gruvmiljön 
på Flogberget. Spelet kräver 16-18 personer 
och man schemalägger säsongen så att alla 
medlemmar, i dag cirka 50 stycken, deltar 
ungefär lika mycket.

”Det är glada amatörer i alla åldrar från 
barn i tio-tolvårsåldern till pensionärer i 
sjuttioåren”, berättar Per som även är ”sell- 
skapets” sekreterare.

Gruvspelet börjar vid Gruvstugan där 
ingenjör Magnusson hälsar välkommen. Aret 
är 1904. Sedan sker en vandring i gruvan där 
besökarna bland annat får träffa arbetare, 
Gruvfrun, Tiggar-Nisse och innovatoren 
Gustaf Gröndahl som bygger det nya an
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rikningsverket. I ett av dagbrotten flammar 
tillmakningseldarna och kvinnor och barn ar
betar vid skrädborden. Som avslutning bjuds 
en måltid, Flogbergsklämma med svagdricka, 
vid en vacker utsiktsplats.

Flogbergssellskapet har även andra akti

viteter. Bland annat driver man skolprojekt 
där mellanstadieelever får göra en tidsresa i 
gruvan och sommartid har man musikunder
hållning. ”Allt arbete sker ideellt och mycket 
arbete läggs ner. Men det görs med stor gläd
je och tillfredställelse”, säger Per Oscarsson.

Museer i Dalarna

Avesta järnbruk. Hyttan i Avesta är 
byggd i slaggsten. Rostugnspiporna 
syns till vänster. Foto: Torsten Nils
son.

Avesta

Avesta järnbrukshytta 

Koppardalen • 0226-64 51 77 
Järnbrukshyttan byggdes 
1874 på kopparbrukets plats. 
Produktionen pågick fram till 
1938. Kvar idag finns tre mas
ugnar, två rostugnar, ett mar
tin verk samt ett götvalsverk.

Avesta myntmuseum 
Gamla Byn • 0226-811 28

Från 1637 till 1868 renades 
råkopparen från Falun i Gar- 
makeriet i Avesta. Den renade

kopparen användes bland 
annat för tillverkning av kop
parmynt och mellan 1644 och 
1831 slogs alla svenska kop
parmynt i Avesta. Till att börja 
med gjordes plåtmynt men 
senare rundmynt. Museet visar 
mynt från olika tider, mynt 
slagna i svenska besittningar, 
medaljer och polletter. Här 
visas världens största mynt, 
ett 10-dalermynt från 1644, 
silvermynt och gulddukater. 
Man visar också i text och 
bild hur arbetet vid koppar

bruket och myntverket gick 
till. Få verktyg finns bevarade, 
men museet visar en justersax 
där man justerade plåtmyntets 
storlek=vikt=värde. Koppar
bruket och myntverket var 
tidvis under 1600- och 1700- 
talen en av världens största 
industrianläggningar.

Carl Jularbo museum 

Badhusgatan 2 • 0226-64 51 22 
Museet berättar om Kalle 
Karlsson, senare Carl Jularbo, 
hans liv och karriär. Han föd-
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Carl Jularbo museum.
Foto: Torsten Nilsson.

des 1893 och dog 1966. Mu
seet är uppbyggt kring tre mil
jöer som visar den klassresa 
han gjorde: Köket i Östanbyn 
där han växte upp, en dans
bana som skildrar landsbygds- 
sverige och det turnerande 
Calle Jularbo ägnade sig åt 
samt Gamla stan i Stockholm 
dit han flyttade som 17-åring 
och blev kvar resten av livet. 
Calle Jularbo har det Skandi
naviska rekordet vad gäller in
spelade grammofonskivetitlar, 
i 577 stycken. Han vann 158 
dragspelstävlingar och museet 
har många dragspel utställda, 
både sådana Calle Jularbo spe
lade på och andra.

Borlänge

Handelsboden

Sveagatan 3 • 0243-683 30 
Ett butiksmuseum som visar 
en brukshandel 1900-1940.

Pylonen

Röda vägen 1 • 0243-759 50 
Vägverkets museum Pylonen 
visar redskap och maskiner 
som har använts vid vägbygg
en från 1930 och framåt. Här

visas ”Vägen genom tiderna” 
samt en utställning om gästgi- 
verier och skjutsstationer. 
Vidare finns avsnitt om AK- 
arbetet på 1920-40-talet, gen
gasen, broar, vägmärken, sten- 
sättning och asfaltering. Väg
verket uppstod ur Kungliga 
väg- och vattenbyggnadskåren 
som kom till på 1860-talet.

Torsångs motormuseum

Torsång • 0243-605 73 
Museet innehåller veteranmo
torcyklar från 1902 och fram
åt samt mopeder. En avdel
ning visar leksaker från tidigt 
1900-tal, främst mekaniska 
och gjutna. Dessutom finns en 
lanthandel med inredning från 
1879.

Dala-Floda

Kvarna

0241-222 35
Kvarna hade ursprungligen 
fyra kvarnar. Kvarnarna var 
andelsägda och en andel be
rättigade ägaren att använda 
kvarnen ett dygn. Omkring 
1910 upphörde malningen 
helt. Idag finns två skvaltkvar- 
nar och en tullkvarn som på 
1800-talet gjordes om till en 
vadmalsstamp med tre par 
stampar. Vidare finns en smed
ja och en spånhyvel som drivs 
med en tändkulemotor, en 
kolarkoja och en tjärdal.

Dala Järna
Skolmuseet 1 Grånäs 

Grånäs *0281-200 29 
Skolbyggnaden i Grånäs från 
1862 har både skolsal och lär- 
arinnebostad om ett rum och 
kök samt materialvind. Skol
salen innehåller inredning och

ting från skolans grundande 
till dess nedläggning drygt 
hundra år senare.

Falun

Dalregementets museum

Dalregementet • 023-450 00 
Museet skildrar den militära 
verksamheten i länet från 
1500-tal till 1950-tal. Ut
ställningarna handlar om den 
äldsta tiden, indelningsverket, 
lägret på Rommehed och be- 
redskapstiden. I museet finns 
uniformer, vapen och föremål 
delvis utställda som miljöer. 
Lägret i Rommehed användes 
1796-2908 och är Sveriges 
bäst bevarade läger med 3 5 
byggnader.

Korså bruk

023-78 20 30

Korså bruk grundades 1841. 
Arbetet vid bruket upphörde 
1930, men smedja med mumb- 
lingshammare, sex stora vat
tenhjul och biåsmaskin finns 
kvar. Ett museirum med ut
ställning om bruket visar red
skap, stämplar och stångjärn.
I området finns även arbetarbo
städer.

Medicinhistoriskt museum

Falu lasarett • 023-49 20 64
Medicinhistoriska museet har 
en utställning med föremål 
från länet där man vill ge en 
bild av föremålets användning. 
Det är apoteksvaror, sprutor, 
blodtransfusionsapparater, 
föremål från förlossnings- 
sjukvården och den öppna 
vården samt bruksföremål 
som till exempel bäcken. Dess
utom finns ett antal miljöer så
som en sjuksal från 1930-talet,
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en stadsläkarmottagning och 
en operationssal. Vidare finns 
kläder och uniformer, foto
grafier, instrument och teknisk 
utrustning.

Museiföreningen 
Gefle-Dala Jernväg

Lokstallarna Falun • 023-201 15
Museiföreningen anskaffar 
och renoverar järn vägsföre
mål, t.ex. lok och vagnar, samt 
samlar litteratur och arkivma
terial. Man underhåller också 
byggnaderna och bangården. I 
det äldsta lokstallet från 1875 
visas äldre fordon med huvud
inriktning på sådana som till
verkats i Falun. Det nyare lok
stallet är från 1902 men har 
tillbyggts i etapper. Sommartid 
kör man ångloksturer.

Skolmuseum

Kristinegatan 3 • 023-832 82 

Ett klassrum från 1920-talet, 
tidsenligt inrett för 25 elever 
i den obligatoriska sexåriga 
folkskolan. Museet ligger i ett 
gammalt flickläroverk.

Stora Kopparberget

GRUVA, MUSEUM 
Kopparberget 

023-78 20 30 (växel)
023-71 14 75 (gruva o. museum) 
Miljön vid Falu koppargruva 
förklarades som världsarv 
av UNESCO år 2002. Museet 
skildrar historien kring en av 
Sveriges äldsta och genom 
tiderna mest betydelsefulla 
arbetsplatser. Museets huvud
byggnad är gruvstugan upp
förd 1771-1775.1 museet 
finns ett myntkabinett som 
visar Kopparbergets betydelse 
för rikets finanser 1624-1855.

Det finns en modellkammare 
med modeller av bergupp- 
fordringsverk från 1700- och 
1800-talen. Polhem inrättade 
en bergsmekanisk skola och 
forskningsinstitution här och 
använde då modeller som 
åskådningsmaterial. Vidare 
finns ett mineralkabinett som 
visar Falu gruvas mineraler. 
Det stora ras som gav upphov 
till dagbrottet Stora Stöten 
levandegörs i en 3D-anima- 
tion. Man kan besöka gruvan 
ned till 55 meters djup och gå 
i gruvorter och arbetsrum. I 
Creutz schakt finns världens 
högsta träkonstruktion, en 
timmervägg på över 200 
meters höjd. Närmiljön runt 
gruvan präglas av administra
tions- och verksbyggnader 
från 1600-, 1700- och 1800- 
talen samt av gruvvarp, slagg
varp och högar av rödmull. 
Rödmullen används för pro
duktion av Falu rödfärg.

SUNDBORNS KRAFTSTATION 
Carl Larssons väg ■ 023-774 00 
Kraftstationsbyggnaden lig
ger invid Carl Larssongården. 
Kraftstationen togs i drift 
1903 och är fortfarande i full 
produktion. Idag är den äldsta 
generatorn från 1912 och 
den yngsta från 1930. En del 
äldre materiel står kvar men 
används inte.

Svartnäs bruk

023-78 20 30
Hyttanläggning som användes 
innan Ågs hytta (se s.37) togs 
i bruk och som sedan använ
des som hjälphytta. Här finns 
masugn och rester av besse- 
merverket med konverter och

magasinsbyggnader, klensmed
ja samt kanaler och dammar.

Thunströms köpmansgård

Slaggatan 31 • 023-833 57 
Thunströms köpmansgård är 
en handelsgård. Här drev köp
mannen Thunström en diverse
handel mellan 1896 och 1939. 
Han verkade som grossist fram 
till 1947. Bostaden, som ligger 
mot gården, och affären mot 
gatan har all inredning kvar. 
Idag ser det likadant ut som på 
Thunströms tid.

Vass Britas Gård

Herrgårdsgränd 8 • 023-833 57 
Gruv- och hyttarbetargård 
från 1600-talet som fått sitt 
namn efter Vass Brita Ersdot- 
ter som flyttade till Falun för 
att bli gruvarbetarhustru.

Vintjärns gruvor

023-78 20 30
Vintjärns gruvor har använts 
från 1725 till 1979. De äldre 
dagbrotten visas. Av den äldre 
bebyggelsen återstår en lave 
och en gruvarbetarbostad med 
fyra lägenheter. All fast inred
ning finns kvar och lägenhe
terna kan besökas. I området 
finns kanaler från Ryssjön för 
de äldre vattendrivna uppford- 
ringsverken. Kanalerna är ca 
3 km långa och ett par meter 
breda och djupa.

Ågs hytta

023-78 20 30
Ågs hytta är en av de bäst 
bevarade hyttanläggningarna 
i Sverige. Här visas masugn, 
rostugn, biåsmaskiner, vatten
hjul, kolhusruin, kolbrygga, 
slaggvarp och en klensmedja
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Sundborns kraftstation. Ettans generator under transport till Sundborns kraftstation. 

Foto: Falu energi och vatten.

med inredning och redskap. 
Miljön omkring hyttan präglas 
av äldre arbetarbostäder. I 
hyttan förklaras olika delar av 
verksamheten i text och bild.

Fredriksberg

Gravendals Bruk

0591-400 43

Gravendals bruk grundades 
1720. Anläggningen byggdes 
där älven hade en fallhöjd på 
30 meter. Vattnet gav kraft åt 
sågen, kvarnen, räckhammaren 
samt spik- och plåtsmedjan.
Vid 1800-talets slut byggdes 
ett valsverk. Idag finns en 
rekonstruktion av hammaren 
tillsammans med vattenhjul 
och hjulstock i en modern 
byggnad. I spiksmedjan finns 
bara härden kvar men här finns 
också ett litet museum med 
verktyg, spikar och utställ

ningar om trakten. Mot slutet 
av 1800-talet gjordes en del av 
spiksmedjan om till bakstuga 
och bakugnen används än idag. 
Vid spiksmedjan finns ”labbit”, 
en övernattningsstuga med 
enkel inredning. I övrigt finns 
ett vattentag för ångloken, ett 
kraftverk från 1905 samt arbe
tarbostäder.

Furudal

Furudals bruk

0258-100 84
Furudals bruk lades ned 1884 
men flera byggnader finns be
varade. I kättingsmedjan visas 
gjutmodeller och produkter 
från brukets tid. För övrigt 
finns bostadsbebyggelse, ladu
gårdar och stall.

Landsbygdsmuseum

Furudals bruk • 0258-100 84

Museet skildrar jordbruks
arbetet före traktorernas tid. 
Redskap som hör ihop med 
sådd, skörd, tröskning och 
linberedning visas. Arbetet i 
skogen uppmärksammas i en 
särskild avdelning. Museet 
har även en dräktsamling. Till 
brukets f.d. mekaniska verk
stad har en tullkvarn flyttats. 
Hela byggnaden med all inred
ning finns kvar; stenar, krossar 
och kronofogdelåda.

Norskt veteranmuseum 
Furudals bruk • 0258-100 84
Museet skildrar andra världs
krigets flyktingdrama då tiotu
sentals norrmän flydde till Sve
rige. Åren 1943-45 utbildades 
15 000 av dessa i Sverige till 
reservpoliser, varav 3 000 i
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Furudal. Efter kriget återvände 
de till Norge.

SÖRBODASKOLMUSEUM 

Furudal • 0258-301 15
Skolan startade 18 61. Efter en 
omfattande ombyggnad 19ii 
användes skolan för årskurs 
1-3. Barnen bidrog till skolans 
skötsel, bland annat tog de 
med sig varsitt vedträ varje 
dag när det var kallt. Sista 
klassen lämnade skolan 1938. 
Idag kan man se ett klassrum 
med undervisningsmaterial 
och en lärarinnebostad om två 
rum och kök.

Gagnef

Skolmuseet i Djurmo 
Djurmo

0241-151 50 (turistbyrån)
Skolan i Djurmo är liten med 
bara en skolsal, hall och ett 
kök som lärarinnebostad. 
Skolhuset byggdes 1865 och 
var i bruk som skola till 1942. 
Här finns inventarier från 
olika skolor i socknen. Lärar
innan bodde i köket fram till 
ca 1900. Eleverna fick hjälpa 
henne att bära vatten och ved.

Garpenberg

Klosters bruksmuseum

Kloster
0225-343 48 (turistbyrån)
I brukets gamla stall finns en 
utställning om Klosters bruk 
och dess historia. Här berättas 
också om den kruttillverkning 
som ägde rum under 200 
år fram till 1870-talet. Vid 
vattnet ligger en smedja där 
ingenjören och uppfinnaren 
Gustav de Laval konstruerade 
prototyperna till separatorn. 
Två stenmagasin finns beva

rade från krutindustrin.

Grycksbo

Stora fabriken 
Grycksbo hembygdsgård

070-373 34 49 

Huset från 1799 var ur
sprungligen en yllefabrik som 
tillverkade kläde. Den byggdes 
senare om till arbetarbostäder. 
Huset flyttades 100 meter och 
inrymmer idag en museilä- 
genhet om två rum och kök, 
inredd som ett arbetarhem 
på 1920-talet, café och bagar
stuga.

Grängesberg

Grängesbergs gruv- 
museum

Mats Nilsväg 1 • 0240-200 85 
En utställning skildrar här 
gruvans historia fram till ned
läggningen 1989. Ett flertal 
modeller ger inblick i tekniker 
förr och nu. Social och facklig 
historia synliggörs bland annat 
genom ett fanarkiv.

Lokmuseet

Malmbangården • 0240-204 93 
Lokmuseet ligger på malmban
gården i lokstallar som bygg
des 1929-30. Samlingarna 
omfattar ett stort antal fordon 
av varierande ålder, däribland 
sex ånglok. Här finns också 
det enda körbara turbinloket 
i världen. Museiföreningen 
visar och bevarar järnvägs- 
materiel från de olika tgoj- 
banorna (Trafikaktiebolaget 
Grängesberg-Oxelösunds Järn
vägar). Järnvägen började byg
gas 1854 och var klar 1877. 
Utställningen beskriver de 60 
stationer som finns på sträc
kan och livet kring järnvägen.

I utställningen finns loken 
uppställda medan vagnarna 
finns ute på den stora bangår
den. Föreningen kör charter
trafik till olika utflyktsmål.

Motor & Nostalgimuseet

Kilaberget 52 • 0240-213 32 
I museet finns bilar, traktorer, 
motorcyklar, motorer samt 
kameror. Här finns även en 
bryggerihistorisk utställning, 
radioapparater från tidigt 
1900-tal till nutid, en skogs- 
och yxutställning, samt en 
bilskola från 1960-talet.

Stora Hagen 
Grängesbergs hembygds-

GILLE
Stora Hagvägen 22 
0240-234 97
I slutet av 1800-talet bestod 
arbetarbostäderna i Gränges
berg främst av baracker där 
upp till 20 arbetare bodde i 
logement. För att råda bot på 
detta byggdes de två bruks- 
gatorna Källfallet 1896 och 
Stora Hagen 1898. Husen 
var kvadratiska med fyra 
lägenheter i varje hus. Efter 
engelsk förebild hade lägenhe
terna egna ingångar. Museet 
är inbyggt i stora Hagens hus 
nr 22. Där finns ett minnes- 
rum över Bernhard Eriksson, 
gruvarbetaren som blev riks
dagsman, minister och lands
hövding. En lägenhet visar hur 
de första hyresgästerna hade 
det 1898 och en annan hur en 
gruvarbetarfamilj bodde 1963, 
65 år senare. I ett uthus har 
man byggt ett skolmuseum 
med föremål från sekelskiftet 
1900.
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Lokmuseet, Grängesberg. Världens enda körbara ångturbinlok. Loket byggdes 
som nr 71 på NOHAB i Trollhättan. Det levererades till Grängesbergsbanorna 
1930 och var i drift fram till 1953. Två till tre gånger per år sätts loket under 

ånga. Foto: Dan Thunberg.

Hedemora

BÄLTARBO TEGELBRUK 
Bältarbo • 0225-101 58 
Bältarbo tegelbruk som har 
anor från 1740 tillverkar 
maskin- och handslaget tegel 
enligt gamla metoder med lera 
från Bältarbo. Maskinerna är 
till största delen från 1950- 
60-tal men det finns även en 
ringugn från 1800-talet. Bygg- 
nadsmiljön är huvudsakligen 
från 1800-talet. Tegelbruket 
utsågs till årets industriminne 
år 2000.

Hedemora gamla theater

Gussarvsgatan 10 
0225-343 48 (turistbyrån) 
Hedemora gamla teater 
uppfördes på 1820-talet och 
är landets äldsta teaterbygg
nad i sitt slag. Botten- och 
mellanvåningen var spann
målsmagasin och vinden tea
ter. Första föreställningen hölls 
1829 och sedan spelades teater 
av resande teatersällskap fram 
till 1888. Läktaren och pro
sceniet fanns kvar men teater
salongen rekonstruerades på 
1940-talet.

I bottenplanet finns ett litet 
museum som berättar om 
landsortsteatern och teater
ladan.

Norms bruk

0225-105 54
Hyttområdet har en masugn 
från 1770-talet som blåstes 
ned 1916. Det finns även en 
klensmedja och snickeri med 
alla verktyg bevarade. Kvar
nen har kvar sitt maskineri. 
Dessutom finns en skola med 
skolsal och en utställning om 
bruket. En modell över bruket
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visar hur det såg ut på 1600- 
talet. I området finns två små 
museer. Det ena innehåller fö
remål från det agrara livet och 
det andra ting från brukslivet 
med hyttredskap, vagnar och 
liknande.

Horndal

Horndals Bruksmuseum 
Bergendals väg 1 • 0226-406 30 
Bruksmuseet är inrymt i en fly
gelbyggnad till den nedbrunna 
herrgården. Här visas brukets 
historia med foton, verktyg 
och produkter. Man tillverka
de stångjärn och handelsjärn 
med speciella profiler till 
sparkstöttingar och plogbillar. 
Museet visar också en modell 
över en mumblingshammare. 
Museet belyser folkrörelselivet 
i Horndal och berättar om 
fackföreningsmannen och för
fattaren Johan Olov Johans
son. Av brukets byggnader 
återstår resterna av en Lan- 
cashiresmedja med ursprung

ligen 15 härdar. Smedjan var 
när den byggdes Europas 
största, men idag återstår bara 
en härd och två ånghammare. 
Vidare finns en klensmedja 
och resterna av en räcksmedja 
samt en inredd kuskbostad.

Insjön
Åhlénpaviuongen 

Centrumplan (Hjulhuset)
0247-413 60
Utställning om firman Åhlén 
och Holm i paviljongen från 
Baltiska utställningen i Malmö 
1914. Här berättas företagets 
historia sedan starten i Åhl 
som senare blev Insjön. Ka
taloger och produkter visas. 
Företaget flyttade 1914 till 
Stockholm och hundratals 
arbetare följde med. Åhls hem
bygdsförening har också en 
minnesgård där man förutom 
allmogeföremål visar en del 
redskap från gruvdriften.

Ringugn, Bältarbo tegelbruk (se s. 
39) - i full drift. Fick år 2000 pris 
som årets industriminne av Svenska 
industriminnesföreningen.
Foto: Torsten Nilsson.

Leksand

s/s Engelbrekt

Leksand • 010-264 92 68 

Passagerarångfartyget s/s Eng
elbrekt med vedeldad panna, 
levererades 1866 av Motala 
Mekaniska Verkstad. Fartyget 
har sedan dess trafikerat Sil
jan. Ångaren moderniserades 
och fick ny ångmaskin 1903 
och var i kontinuerlig drift till 
195z, då hon sjönk vid kajen. 
Fartyget hade därefter några 
privata ägare. I början av 
1990-talet bildades Stiftelsen 
Engelbrekt som övertog båten. 
Föreningen har renoverat och 
återställt fartyget till 1903 års 
skick och använder det sedan 
1996 för reguljära turer och 
charter.

Ludvika

Hammarbacken 

Magasinsgatan - 0240-863 16 

Vid bruksgatan Hammarback
en låg smedsbostäderna från 
sekelskiftet 1800. En av de ur
sprungliga byggnaderna finns 
kvar. I denna har en museibo- 
stad inretts för att visa hur en 
smedsfamilj levde i ett rum 
och kök vid sekelskiftet 1900. 
Det finns också en liten avdel
ning om bostäderna i Ham
marbacken. I ett sädesmagasin 
visas olika utställningar med 
hantverkare och konstnärer.
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Klenshyttan

0240-861 54
Hyttan ligger mitt i den väl- 
bevarade bergsmansbyn Klens
hyttan. Här finns en masugn 
och rostugn. Den omgivande 
rådstugan har delvis rekon
struerats. Strax intill finns en 
kalkugn och ett maskinhus. 
Masugnen byggdes 1882 och 
var i drift till 1920.

Ludvika gammelgård gruv- 
museum

Nils Nils gata 7 
0240-100 19
Ludvika gruvmuseum var värl
dens första industrihistoriska 
friluftsmuseum när det invig
des 1938. På området har ett 
flertal maskiner och föremål 
från gruvnäringen samlats.
Här finns ett kompressorhus 
som gav tryckluft för borrning 
samt en byggnad med bor
rar från olika tider utställda; 
handborrar, tryckluftsborrar

och hydrauliska borrar samt 
verktyg som hackor och fyll- 
fat. Utomhus finns delar av 
ett av Sveriges största vatten
hjul, femton meter i diameter. 
Om det var ont om vatten 
för vattenhjulet användes en 
eldriven vevstol som reserv
kraft. Det finns också en kom
plett stånggång, ett hakspel 
(hissmaskineri som drivs av en 
stånggång) och ett tramphjul 
för uppfordring av malm. 
Vidare finns en hästvind, en 
hästdragen hissanläggning där 
hästarna gick runt runt. Från 
en lave går en bockbana där 
man körde trailer med malm 
från laven till anrikningsver
ket. Malmen hamnade först i 
krosshuset där den krossades, 
sedan på ett transportband 
där gråberget sorterades bort 
(skrädning). I anrikningsver
ket finns kvarnar, skakbord 
och magnetseparatorer för att 
mala den låghaltiga malmen

till slig och koncentrera den 
med olika metoder. Slutligen 
finns ett gruvarbetarboställe 
om två rum och kök som är 
inrett för en familj i slutet av 
1800-talet samt ett gruvkon- 
tor, instrument och laborato- 
rieutrustning.

Långshyttan

Långshyttan 
0225-613 14
På hyttområdet finns en mull- 
timmerhytta från 1700-talets 
första hälft bevarad. I byggna
den finns ett litet industrimu
seum med ånglok från järnvä
gen, hästdragna brandsprutor, 
valsverk och svarvar. I den 
övre delen av byggnaden finns 
en samlingssal. I hyttbyggna
den från i860 finns en smedja 
inredd. I modellkammaren 
berättas bygdens och järnets 
historia med hjälp av modeller 
av gruva och lave, krutbruk, 
smedja, kolmila samt foton

Horndals bruk. Johan Olov Johansson har i många böcker beskrivit livet på järnbruken i Dalarna. 

Foto: Torsten Nilsson.
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och verktyg. En bit därifrån 
går en vandringsled vid Räl- 
lingsbergs gruvor där man kan 
se ett dagbrott, skrädhus, ma
skinhus, transformatorstation 
och gruvstuga. Gruvdriften 
upphörde 1932.

Mockfjärd
Tanså hytta

0241-211 24

Tanså hytta stod färdig 1821. 
Man hämtade malm, kol och 
limsten från egna ägor. Förut
om masugn, kolhus, malmhus 
och rostugn byggdes herrgård 
samt bostäder för masmästare, 
kolmottagare, skogvaktare 
och trädgårdsmästare. Man

byggde damm och kanal för 
vattenhjul. Vid Tanså hytta 
gjordes bara tackjärn. Hyt
tan lades ner 1867. Området 
förföll och byggnadsmaterialet 
användes under första världs
kriget. Nu är hyttområdet med 
masugnen restaurerat.

Mora

SlLJANSFORS SKOGSMUSEUM 

Siljansfors • 0250-203 31 
I friluftsmuseet berättar verk
tyg, redskap och fotografier 
från huggning, flottning, kol- 
ning, tjärbränning och häst- 
körning om skogsbruket fram 
till 1980-talet. Utomhus finns 
tjärdal och kolningsplats.

Skogs- och kolarkojor visar 
hur man har bott. I området 
finns resterna efter Siljansfors 
järnbruk med lämningar efter 
bessemerverk, spiksmedja 
samt en masugn.

Nås

Lindesnäs bruksmuseum

Lindesnäs bruk • 0281-311 02 
Museet skildrar den gamla 
bruksepoken med gjutmodel- 
ler och föremål. Bruket var 
på 1800-talet ett av landets 
största. Här tillverkades häst- 
skosöm och spik och senare 
göt man kugghjul, valsar och 
rör. En utställning behandlar 
de olika arbetena i skogen och

Orsa slipstensmuseum. Slipstenhuggare på 1920-talet, Gabriels Emil Karlsson och Gabriels Ernst Hansson. 
Foto: Orsa kommuns bildarkiv.
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återger ett skogvaktarkontor. 
Vidare finns en lanthandel 
bevarad som den såg ut på 
1920-40-talet samt en skolsal 
med material från Nederborgs 
skola i Nås.

Utanheds kvarn

Utanhed* 0281-300 98 
Utanheds kvarn står alltid 
öppen. Den byggdes på 1860- 
talet och var i drift till 1950- 
talet. Allt ser idag ut som när 
den började snurra. En svarv 
minner om att det även funnits 
ett hjulmakeri i kvarnen. Det 
finns också en smedja för hjul
tillverkningen. I anslutning till 
kvarnen finns en klingsåg som 
drivs med en av kvarnens två 
vattenturbiner.

Orsa
Näckådalens såg 

Näckådalen
0250-55 25 50 (turistbyrån)
Sågen ligger vid Kvarnbäcken/ 
Djupsjön och byggdes av Näc- 
kådalsborna 1857-58. Sågen 
användes fram till 1926 och 
fungerar än idag. Den har två 
underfallshjul varav det ena 
driver sågen och det andra 
vagnen som stocken vilar på. 
Sågningen gjordes på våren då 
vattenflödet var stort.

Orsa slipstensmuseum 
Mässbacken • 0250-55 02 20 
Museet skildrar slipstenstill- 
verkningen i ett gruvområde 
där man bröt sandsten från 
1600-talet och fram till 1950- 
talet. Gruvområdet var en 
samfällighet där bönder som 
reste från olika byar bröt sin 
andel för året. Man bodde i 
gruvstugor där upp till 20 man

rymdes. En gruvstuga finns 
kvar. Bönderna forslade hem 
stenen och högg slipstenar och 
brynen för avsalu. En kortare 
tid drevs verksamheten i större 
skala av en firma från Stock
holm som bland annat gjorde 
konststen till fasader.

Råbergskvarn och stamp

Sandsjöån
0250-55 25 50 (turistbyrån) 
Kvarnen och stampen byggdes 
på 1860-talet och var i bruk 
ett par årtionden in på 1900- 
talet. De körs fortfarande ett 
par gånger om året. I skvalt- 
kvarnen maldes mjöl och i 
stampen sämskades skinn och 
valkades vadmal.

Rättvik

s/s Flottisten

Rättvik • 0248-517 70 
S/s Flottisten är en varpbåt, 
byggd vid Hernösands me
kaniska verkstad 1890. Hon 
användes bland annat som 
inspektionsfartyg åt flottnings- 
chefen. Hon byggdes om till 
varpbåt 1910 och drog tim
mer, mest på Orsasjön. Båten 
sjönk vid förtöjningsplatsen 
vid två tillfällen men har 
bärgats och renoverats. S/s 
Flottisten K-märktes 2002 av 
Statens maritima museer.

Smedjebacken
Flatenbergs hytta

0240-66 02 87
Hyttan från mitten av 1800- 
talet är intakt med rostugn 
och maskinhus med biåsma
skin och stampverk. Bergs- 
manshyttan var igång till 
1912. Här finns klensmedja 
med bälg och härd, en kolhus

ruin och en rekonstruerad råd
stuga. I Flatenbergs hytta finns 
ovanligt många redskap kvar.

Johan Ahlbäcks ateljé

Vasagatan 18 E • 0240-66 02 87
Johan Ahlbäck (1895-1973), 
skildrade arbetets slit och mö
dor och skapade tusentals bil
der från Bergslagens industrier. 
Hans anspråkslösa vindsateljé, 
där han arbetade 1951-1971, 
finns kvar och visas för be
sökare. En permanent utställ
ning med hans konst finns i 
Ahlbäcksalen, Smedjebackens 
bibliotek.

Smedjebackens hamn

0240-66 02 87
I hamnområdet finns ett lok
stall med lok och vagnar samt 
en modell över en kanal jakt 
som trafikerade Strömsholms 
kanal. I hamnmagasinet finns 
en utställning om fraktsjöfart 
och man har byggt upp ett 
hamnkontor. Här finns också 
ett båtmotormuseum. I hamn
området ligger en ångbåts- 
brygga.

Stjärnsund

POLHEMSMUSEET 
Stjärnsund • 0225-800 90
Museet visar sådant som kan 
kopplas till Christopher Pol
hems tid på Stjärnsund. Här 
finns modeller av hans uppfin
ningar och konstruktioner och 
en kopia av ett s.k. mekaniskt 
alfabet. Vidare visas nya och 
gamla Stjärnsundsur, svarvar 
och urmakeriverktyg tillsam
mans med urets historia. I 
manufakturrummet finns en 
modell av Polhems stora smed
ja och en utställning om hans
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Flatenbergs hytta. 
Arbetsstyrkan vid hyttan 1915. 
Foto: Kulturförvaltningen 
Smedjebacken.

vidareförädling av järn, pol
hemslås, tallrikar och stekvän- 
dare.

Särna

SÄRNA SKOGSMUSEUM 
Lomkällan • 0253-100 49

Museet beskriver gränsbyg
dens natur- och kulturhistoria. 
Här berättas om myrmalms- 
blästring, arbetet i skogen 
samt forkörarnas och hästar
nas betydelse. På området 
finns ett flertal byggnader som 
skogskojor, såg och smedja. 
Invid ligger Särna skans, en 
försvarsanläggning från andra 
världskriget med utställningar 
som ger information om kriget 
och beredskapen, om ranso
neringarna och våra grann
länders situation under kriget. 
Man kan gå i skyttegravarna 
och besöka bunkrarna. Skan
sen har 170 olika värn.

Säter

Mentalvårdsmuseet

Länsvägen • Skönvik 

0225-49 45 09
Museet är inrymt i en byggnad 
från Säters hospital, byggd 
1910. Museet beskriver men
talvårdens utveckling under 
1900-talet. Här visas miljöer 
med sovsal, dagrum, personal
rum, kök och dass. Dessutom 
finns en utställning om behand
lingsmetoder och patientalster.

Säters Film- & Biograf
museum

Järnvägsgatan 26 • 0225-533 75 
Museet skildrar den rörliga 
bildens historia och visar 
tekniken och den utrustning 
som användes. Museet bygger 
på en donation av Erik Vester 
som var TV-fotograf och sam
lade kameror, filmprojektorer 
och annan TV-historia. Det är 
beläget i en före detta yxfabrik 
som är byggd av kalkcement- 
tegel - en av få bevarade. Mu
seet invigdes 1989.

Vansbro

Snöås skogsarbetarby 

0281-231 33
Här finns 12-15 nyuppförda 
byggnader som smedja, skog- 
vaktarbostad, skogskoja, 
bastu, stall med mera. Bygg
naderna visar hur en nybyggd 
skogsarbetarby kunde se ut i 
början av 1900-talet och hur 
man arbetade i skogen.

Sågverksmuseet

Vansbro kommunbibliotek 
Medborgarhuset • 0281-750 50 
Museet visar en rekonstruk
tion av en sågverksarbetares 
bostad som den kan ha sett ut 
ca 1910 samt en utställning 
om sågverksepoken med foto
grafier och redskap.

Älvdalen

Nya Porfyrverket

Västäng • 0251-410 35 

Nya porfyrverket byggdes 
1897 °ch var i drift in på 
1970-talet då det blev mu
seum. Verkstaden är helt i 
originalskick. Maskinerna
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Flatenbergs hytta från samma 
vinkel 85 år senare.
Foto: Torsten Nilsson.

drivs av remmar från en vat
tenkraftsdriven generator. Här 
finns sågar, slipmaskiner och 
polermaskiner för att bearbeta 
och polera stenen till bruks- 
och prydnadsföremål. En bit 
bort ligger smedjan som hörde 
till porfyrverket. Där ligger 
även skvaltkvarnar och kvarn
stuga.

PORFYR- OCH HAGSTRÖM- 

MUSEET

Dalgatan 81 •0251-410 35
Porfyrmuseet har föremål 
av porfyr samt verktyg 
som borrar, slipverktyg och 
polerverktyg. Här finns också 
en utställning om myrmalm, 
hur man framställde järn ur 
myrmalm och om produkterna 
som tillverkades. Man gjorde 
bl.a. verktyg till porfyrverket 
samt liar.

I Hagströmmuseet visas 
dragspel och gitarrer från 
Hagströms produktion i Älv
dalen. Dragspel tillverkades 
från 1925-1970 och elgitarrer, 
halvakustiska gitarrer, för

stärkare och högtalare tillver
kades från 1958 till en bit in 
på 1980-talet. Det finns även 
en del maskiner och verktyg, 
främst från dragspelstillverk- 
ningen. Dragspelen tillver
kades på flera orter, bland 
annat i Falun och Stockholm. 
Instrumenten såldes i 48 egna 
butiker i Norden.

Johan Ahlbäck. Malmvaskning vid 
Nybergets gruva.
Foto: Johan Ahlbäckstiftelsen.
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Dalsland

Kanalmuseet i Håverud

Museivägen 3 • Håverud • 0530-306 24

Arbetet på Dalslands kanal har varit hårt. 
Jag och Sven har huggit stenar till slussen. 
Våra arbetsverktyg har varit spade, spett och 
mejsel. Slussarna har sprängts med krut och 
vid varje sprängning har vi fått skynda oss 
upp för stegen som stått uppställd vid kanal
väggen.

En gång fick en av kanalarbetarna ett hål 
i hatten efter en sprängning.

Arbetstiderna har varit från sex på mor
gonen till sex på kvällen.

Så berättar Aron Erik Lundqvist om sitt ar
bete vid kanalbygget. Honom och många fler 
människor som levt och arbetat vid kanalen 
möter man på kanalmuseet i Håverud.

Det var vid mitten av i8oo-talet som 
idén att binda samman Dalslands sjöar med 
en kanal växte fram. Genom en kanal skulle 
man kunna transportera järnbrukens och 
sågverkens produkter ner till Vänern och 
samtidigt få en snabb och bra förbindelse 
med Unionspartnern Norge. Den svensk
norska unionsriksdagen beslutade år 1863 
att bygga Dalslands kanal. Uppdraget gick 
till Nils Ericson och arbetet inleddes ett år 
senare. Den största utmaningen var passagen 
vid Håverud. Den mjuka berggrunden och

Håveruds kanalmuseum.
Foto: Håveruds kanalmuseum.

Dykarutrustning. Foto: Håveruds kanalmuseum.
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den djupa kanjonliknande dalen där älven 
forsade fram gjorde konventionella metoder 
omöjliga. Genom att bygga en plåtränna över 
forsen och lägga kanalpassagens övre del på 
en klipphylla lyckades Ericson lösa proble
met att passera forsen. Lösningen med en ak
vedukt (plåtrännan) väckte förundran både 
bland allmänheten och bland experterna.
Den 32,5 meter långa plåtrännan byggdes av 
Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm 
och fogades samman med 3 3 000 nitar. Till 
dags dato har inte en enda av dessa nitar be
hövt bytas ut! På köpet har akvedukten i Hå- 
verud blivit Dalslands - och ett av Sveriges 
- mest besökta turistmål.

Kanalen byggdes 1864-68 och omfattar 
25 mil farbart vatten varav en mil är grävd. 
Det finns 31 slussar och i Upperud och Håve-

rud är fallhöjden tio meter. Kanalen var smal 
och därför behövdes speciella fraktfartyg. 
Antalet båtbyggare och små varv blev där
för stort. Men kanalens historia som viktig 
transportled blev kort. Några decennier efter 
den pampiga invigningen var järnvägen klar 
och redan efter ett par decennier tog järnvä
garna över merparten av frakterna. Frakttra
fiken upphörde helt 1965 då den sista skutan 
lämnade kanalen, efter att ha lossat kalk vid 
pappersbruket i Håverud. Efter det förekom 
bara sporadisk trafik. Numera är kanalen ett 
paradis för nöjesbåtar, kanoter och semester
firare på landbacken.

I kanalmuseet visas en utställning om 
barn, kvinnor och män och deras liv vid äl
varna, sjöarna och Dalslands kanal.

Akvedukten i Håverud. En plåtränna över forsen, byggd av Bergsunds Mekaniska verkstad på 1860-talet. 

Foto: Torsten Nilsson.
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Museer i Dalsland

Bengtsfors

Gammelgårdens 

FRILUFTSMUSEUM 
Majberget - 0531-126 20 
Gammelgården har bland 
annat en Dalslandsstuga 
inredd som bostad, en soldat
stuga, en mjölnarstuga och en 
skvaltkvarn som dock ej är 
funktionsduglig. Det finns en 
komplett smedja med verktyg, 
ässja och bälg samt ett press
hus. 1 presshuset pressades 
halmhattar. Det var vanligt 
med tillverkning av halmsaker 
i Dalsland. Halmhattarna till
verkades i olika modeller och 
pressades i täljstensformar. I 
presshuset finns de olika verk
tygen kvar.

Stiftelsen Dal-Västra 
VÄRMLANDS JÄRNVÄG 

Bengtsfors station 
0531-52 68 01
Stiftelsen har rälsbusstrafik 
med 1950-tals-tåg mellan 
Bengtsfors och Mellerud. 
Mellan Bengtsfors och År
jäng finns ett dressinspår.
Till stiftelsen hör stationen i 
Bengtsfors med väntsal och 
expedition samt vagnhall, 
verkstad och bangård. Den 
ordinarie tågtrafiken lades ned 
1986-1987.

Bäckefors

Bäckefors bruk

OCH HEMBYGDSMUSEUM 
Gamla Bruket • 0530-609 90 
Hembygdsmuseet finns i en 
byggnad från 1829 som tidi
gare var brukets skola. Här 
visas skolsal med material från 
1829 och framåt och lärar
bostad från sekelskiftet. Här 
finns en utställning med pro
dukter och historik om Bäck
efors Bruk, ett järnbruk från 
1767. En hantverksutställning 
berättar om Bäckefors sista 
skomakarverkstad och den 
sista kopparslageriverkstaden. 
En annan utställning behand
lar spiksmederna. Bruksområ
det består av bruksgata, arbe
tarbostäder och herrgård.

H. Mabäckers spik- 
OCH BYGGNADSSMIDE AB 
Björtveten • 0530-601 44
Spiksmedja som använder 
gamla redskap, bland annat en 
hundra år gammal hammare 
som numera dock drivs med 
elektricitet istället för som tidi
gare med vattenkraft. Tidigare 
fanns fem, sex spiksmedjor i 
trakten. Visas endast för grup
per.

Frändefors

Hjobergs krukmakeri

Västra Bodane • 0521-420 11
Museet består av ett krukma
keri så som ägaren lämnade 
det 1927. Det grundades 1846

och har gått i arv i flera ge
nerationer. Man tillverkade 
bruksföremål och kakelugnar. 
Leran hämtades i närheten.
En del av verkstaden har 
trägolv och resten jordgolv. 
Gesällerna sov i verkstaden 
och passade elden. Museet har 
förutom utrustningen som hör 
till verkstaden även en mängd 
produkter. Krukmakeriet fort
satte i Färgelanda och nu dri
ver den nionde generationens 
krukmakare, Mimmi Hjoberg 
Lundsgård, en verkstad nära 
museet där hon fortsätter med 
samma tekniker och modeller 
som tidigare.

Mellerud

Melleruds museum och 
SLÄKTFORSKNINGSARKIV 

Tingshusgatan 1 
0530-132 14

Museet har byggt upp olika 
hantverksinteriörer utefter en 
gata. Här möter man plåtsla- 
gare, snickare, smed, stryker
ska, skomakare och skrädda
re. En utställning visar en se- 
kelskiftesskolsal och en annan 
berättar om träskotillverkning. 
En loge som visar slagtrösk
ning och jordbruksredskap 
utgör en del av museet.

Dalsland 49



Åmål

Industrimuseet GW. Thor- 
stensons Mek. Verkstad

Strömsbergsgatan 11 
0532-126 30
Den mekaniska verkstaden 
grundades 19 20-2.1 och 
drevs till 1970-talets mitt. 
Maskinerna från sekelskiftet 
ropades in på auktion redan 
vid starten. Verkstaden drivs 
än idag med remtransmission 
från en elmotor. Här gjordes 
bl.a. självrensande tröskverk, 
sågbladsstyrning och ett 
specialhärdat fjäderblad för 
båtmotorer. Museet skildrar en 
verkstadsmiljö från 1920-30- 
talet. På övre våningsplanet vi
sas nu industriprodukter från 
Åmåls kommun.

Åmåls hembygdsmuseum

Hamngatan 7 • 0532-158 20 
Museet visar bl.a. en kondi
torimiljö. Materialet kom
mer från konditor Wirström 
vars släkt var i branschen 
i fyra generationer. Museet 
har också skomakeri, skräd
deri, modist, frisersalong och 
lanthandel från sekelskiftet. I 
tandläkarmottagningen från 
1930-talet möter man nymo
digheter som eldrivna borrar. 
Här finns även Albin Reiners 
läkarmottagning med barn- 
morskeutrustning och rullstol
ar byggda av köks- respektive 
länstolar. Reiner var verksam i 
Åmål i 45 år under första hälf
ten av 1900-talet. Museet har 
även en leksaksavdelning.

JÄRNVÄGSSÄLLSKAPET
Åmål-Årjängs Järnvägar

Östra Bangatan • 0532-154 28 
I lokstallarna i Åmål visas lo
ken och vagnarna som under 
trafikdagar trafikerar sträckan 
Åmål-Svanskog. Den normal- 
spåriga banan är 24 km lång, 
har två tunnlar och körs med 
olika tåg, bland annat ånglok. 
I lokstallet visas även föremål 
med anknytning till järnvägen 
som biljetter, skyltar och tid
tabeller.

Årbols skolmuseum

Ånimskogs socken • 0532-251 24 

Denna skola med två skolsalar 
och ett kapprum var i bruk 
från 1860-talet till 1962. Idag 
är skolan inredd som vid se
kelskiftet 1900

Åmål-Årjängs Järnväg. Föreningen har en 25 kilometer lång normalspårig 
järnväg som underhålls. Här jobbar Andreas Skoogh och Patrik Johansson 
med rälsbyte. I bakgrunden skymtar banchefen Dan Berglund.
Foto: Åmål-Årjängs Järnväg.
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Gotland

Bläse kalkbruksmuseum.
Foto: Bläse kalkbruksmuseum.
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Blase kalkbruksmuseum

Blase kalkbruksmuseum ligger i Kappelshamn. 

Från Visby kör man mot Lärbro (väg 148), sedan 

vänster mot Kappelshamn (väg 149).

0498-22 46 62

”Kalkbrytning och kalkbränning har på Got
land pågått i över tusen år”, berättar Yngve 
Friberg, en av initiativtagarna till Blase kalk
bruksmuseum. Detta vittnar bl.a. de gamla 
kyrkorna om, men också ringmuren runt 
Visby. Under i8oo-talet kommersialiserades 
brytningen och i början av 1900-talet fanns 
på norra delen av ön nästan 30 stenbrott. 
Man brände kalk, exporterade kalksten och 
tillverkade senare även cement. Det var ett 
hårt arbete som fram till 1950-talet mesta
dels utfördes för hand.

Vid det gamla kalkbruket i Bläse kan man 
fortfarande lära sig hur det var förr. ”Det 
är intressant att se förändringarna som har 
skett", menar Yngve Friberg och beskriver 
hur industrialiseringen så småningom även 
kom till Gotland. Detta ledde till att produk
tionen centraliserades och många stenbrott 
lades ner. Som mest arbetade 2 000 man 
inom denna industri och nedläggningarna 
innebar en stor avflyttning från ön.

Bläse ligger vid Kappelhamnsviken där 
Stenkusten börjar. Här brände man kalk 
från 1860-talet fram till 1946 då efterfrågan 
sjönk. Under flera år efteråt skulle dock kalk
sten fortfarande brytas här.

I slutet av 1970-talet gjordes en invente
ring av stenindustrin på Gotland som bland 
annat resulterade i en motion till kommun
fullmäktige. Viljan fanns att bevara ett 
kalkbruk till eftervärlden. Yngve Friberg var 
aktiv politiker och en av dem som skrev mo
tionen. Man kom fram till att Bläse var mest 
lämpat som museum. ”Men det var precis på 
gränsen att vi fick ett museum, för man hade 
redan börjat riva”, berättar Yngve. Anlägg

ningen skänktes dock till en stiftelse 1983.
På valborgsmässoafton tände man en brasa 
och annonserade att man skulle informera 
om museiprojektet. Till Yngves stora förvå
ning kom ett par hundra personer till Bläse. 
Intresseföreningen som bildats för att doku
mentera stenindustrin och bygga upp museet 
fick en flygande start. Det är deras kunskap 
som idag håller museet igång. Medlemmarna 
är cirka 300 och många är nuvarande eller 
före detta stenarbetare.

En industrijärnväg fraktade förr i tiden 
kalkstenen från kalkbrottet till Bläse hamn. 
Banan är idag återuppbyggd som museijärn- 
väg och lok och vagnar från förr tar med be
sökarna på en drygt två kilometer lång åktur 
i historien.

Museet ligger i en gammal kalklada där 
man skildrar stenindustrin och arbetarnas liv 
och villkor. Besökare kan få se hur det gick 
till att släcka kalken sedan den hettats upp i 
ugnen. Genom att man häller vatten på kal
ken sönderdelas den till pulver.

En annan utställning i form av ett arbe
tarhem med rum och kök berättar om kvin
nornas och familjens tillvaro. Stenarbetaren 
och konstnären Georg Mobergs fina trä
skulpturer finns också utställda.

Ytterligare en kalklada har renoverats 
och där finns nu restaurang, konsertlokal och 
en fotoutställning. Till museet har även ett 
brukskafé, Agnes gamla kafé i Bläse, flyttats.
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Museer på Gotland

Burgsvik

Sandkvie kvarn

Sandkvie • Falludden 

0498-20 17 00
Väderkvarnen från 1906 är 
välbevarad och visas i drift vid 
särskilda tillfällen.

Stenmuseet

Kettelvik • 0498-49 70 20 
Med mekaniseringen av sten
industrin förändrades stenhug- 
geriarbetet i grunden. Stenmu
seet visar den gamla arbets
miljön före mekaniseringen. 
Utrustningen är helt autentisk. 
Klassisk är den halva båt som 
användes som vind- och sol
skydd under arbetet - så togs 
utrangerade tvåmänningar 
till vara. Kranarna användes 
på Valar söder om Burgsvik 
ännu under 1950-talet och den 
väderkvarnsdrivna pumpen av 
kolvtyp användes för åttio år 
sedan för att få undan vatten 
ur kulorna (kula= stenbrott). 
Utställningen är fördelad på 
två rum, det första behandlar 
slipstenens historia och det 
andra har fotografier från hug
garnas album och offentliga 
källor. Dessutom visas verktyg 
och föremål i sandsten. För 
den intresserade finns även 
möjlighet att själv pröva på att 
forma stenen med klubba och 
mejsel till ett eget konstverk. 
Många besökare har lämnat 
spår efter sig i sandstenen vid 
Kettelvik.

Dalhem
Föreningen Gotlandståget

Hesselby station • 0498-380 43 
Föreningen kör ångdrivna tåg 
på ett kilometerlångt spår. Tå
gen går från Hesselby station 
till en banvaktstuga kallad 
Eken. Stationen är från 190z 
och ingår i museianläggningen 
liksom ett spannmålsmagasin 
som hyser ett museum med 
fasta delar. Tågen är från 
1800-talets slut och 1900-ta- 
lets början. Hesselby station 
ingick i banan Slite-Roma 
som lades ner 1953. Sju år 
senare lades alla gotlandsjärn- 
vägar ner.

Fårösund

Bunge skolmuseum 
Bungemuseet

Hägurbunge • 0498-22 10 18
Två skolsalar, en äldre från 
1800-talet och en yngre från 
1950-talet. Bungemuseet är 
ett friluftsmuseum med ett 
sjuttiotal byggnader som visar 
allmogekulturen under 1600-, 
1700- och 1800-talen. På 
iéoo-talsgården finns exem
pelvis bränneri och vattenvalk 
och på 1800-talsgården tunn- 
bindarverkstad. Här finns alla 
till jordbruket hörande bygg
nader samt kalkugn, kolmila, 
tjärdal med mera.

ka 3 Förbandsmuseum

KA 3 område • Franska kasernen
Museum som skildrar ka 3 
från 1902 då förbandet kom 
till. Här finns uniformer, va
pen, en tandläkarmottagning 
och ett tältläger samt min
stationer. I en del av museet 
berättar man om Krimkriget. 
Utanför ligger en minslup och 
ett antal kanoner.

Strandridaregården

Kyllaj

Kyllaj • 0498-22 10 18 
Gården ägdes av strandridaren 
och kustbevakningsmannen 
Johan Ahlbom som senare 
blev kalkpatron. Bostadshus 
och kalkugnar visas.

Havdhem
Gotlands lantbruks- 
museum

Spenarve • 0498-48 13 24 
Lantbruksredskap och traktorer 
från 1850-talet till i dag finns 
utställda i museet. Här kan man 
också se ett dieseldrivet sågverk, 
vagnar, en skolsal, lanthushål
lets föremål samt foton.

Klintehamn

Gotlands fiskerimuseum

Kovik • 0498-24 03 01 
Museet levandegör ett fis
keläge uppbyggt av flyttade 
strandbodar. Man visar miljön 
som den såg ut fram till andra 
världskriget med fiskeredskap 
och båtar.
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Albatrossmuseet. Förmiddagen den 2 juli 1915. Minkryssaren Albatross står 
på grund vid Östergarn. Fotografen Måns Birger Bruzelius tog sig snabbt ut 
till strandningsplatsen. Observera att fartyget ännu ej strukit flagg. Fiskare från 
trakten hjälpte besättningen i land.
Foto: Albatrossmuseets samlingar.
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s/m Justus

Klintehamn • 0498-24 04 80
s/m Justus är en före detta 
sjöräddningskryssare som 
byggdes på Fridhems Varv 
i Lysekil 1919. Hon tjänst
gjorde som livräddningskrys- 
sare på västkusten fram till 
1972, oftast med Käringön 
som hemmahamn. Justus 
renoverades och används nu 
i ungdomsverksamhet.De se
naste tre åren har Justus seglat 
runt Sveriges kuster.

Romakloster

Albatrossmuseet

Bygdegården • Östergarn 

0498-20 17 00 
Museet skildrar historien 
kring den tyska minkryssaren 
Albatross. Fartyget sattes 
under första världskriget på 
grund vid Snabbudden efter 
beskjutning från ryska krigs
fartyg. Den tyska kaptenen 
Fritz överlämnade sig med 
manskap och allt till de sven
ska myndigheterna. Fartyget 
lades i Oskarshamn under hela 
kriget. Besättningen på 200 
man internerades på Gotland 
och arbetade bland annat på 
sockerbruket i Roma. 1917 
flyttades alla interner till Skill- 
ingaryd i Småland för arbete i 
skogen. Det finns en omfattan
de fotografisk dokumentation 
och en stor brevväxling som 
blev första världskrigets stör
sta svenska censurärende, 
”Albatrossposten”. Museet 
har foton, dokument och sou
venirer.

Dunbodi lanthandels- 
museum

Dunbodi • Dalhem • 0498-381 55
Dune lanthandel byggd 1903 
har bevarad inredning. Före
målen är insamlade från olika 
platser på Gotland.

Vanges gårdmuseum 

Burs • 0498-20 38 20 
Gårdsmuseum som innehåller 
föremål från lantbruk, jakt, 
fiske, teknik och mekanik, 
exempelvis vattensåg och ång
maskin, samt hem och hushåll.

Stånga

Etelhems krukmakeri

Etelhem • 0498-49 40 35 
Krukmakeriet för lergods grun
dades 1889. Det fungerar nu 
som ett modernt krukmakeri 
men äldre delar finns kvar.
Den gamla verkstaden visas 
så som den såg ut på 1930- 
talet med ugn och drejskivor. 
Man visar hur leran renas och 
ställer ut redskap och föremål 
som tillverkats här, till exem
pel kakelugnar.

SOJDSMUSEET 

Burs 0498-20 17 00 
Museet berättar om tjärbrän
ning. En bit från museet lig
ger fattigstugan från 1863 
som användes fram till 1945. 
Stugans inredning är rekon
struerad.

Tingstäde

Ihre gård

Ihre gård • Hangvar 
0498-22 48 20
På Ihre gård finns ett ullspin
neri som använder gamla ma
skiner. Den äldsta är en haspel 
från 1899 och den yngsta är

en spinnmaskin från 1969.
Här finns också ett kardverk 
från 1930-talet och en plys- 
maskin från sekelskiftet 1900. 
Man spinner yllegarn för väv
ning och stickning och säljer 
på gården. Spinneriet visas 
som ett levande museum.

Visby
Garnisonsmuseet 
Visborgs slätt 
Visborgs slätt • 0498-29 50 00 
Museet är uppbyggt med 
gotländskt militärt materiel 
och skildrar militärhistoria 
från 300-talet till andra världs
kriget. Pansar, artilleri och 
luftvärn visas i miljö och med 
många föremål till exempel 
stridsvagnar, fordon och ar
tilleripjäser. Här behandlas 
också frivilligorganisationer 
som FBU, Lottakåren och 
hemvärnet.

Veteranbilsmuseet

Kneippbygatan 8 • Vibble 
0498-26 46 66
Veteranbilsmuseet har bilar 
från 1910-1970, allt från 
Rolls Royce, amerikanare, el
bilar och amfibiebilar till mo
torcyklar, cyklar och traktorer. 
Bland cyklarna märks särskilt 
de som tillverkats på Gotland 
till exempel Hansa och Tjel- 
var. Här finns också en ben
sinmack och en lanthandel.
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Gästrikland

Rosenlöfs tryckerimuseum

Korsikavägen 26 i Kungsgården. Följ väg 80 väs

terut från Sandviken • 0290-376 18

Ett besök på Rosenlöfs tryckerimuseum är 
att förflytta sig tillbaka i tiden.

Museet är ett autentiskt tryckeri med 
verksamhet mellan åren 1890 och 1974. Vid 
sista arbetsdagens slut stängdes dörren och 
allt lämnades som det var. Det skulle dröja 
nästan tio år innan portarna åter slogs upp. 
Sandvikens kommun övertog ägarskapet ef
ter nedläggningen och 1983, vid femhundra- 
årsjubiléet av boktryckarkonstens införande 
i Sverige, öppnades tryckeriet igen. Hjälp 
kom från bland annat länsmuseet i Gävle och 
stiftelsen Rosenlöfs tryckeri - Sveriges bruks- 
grafiska museum bildades. Idag tas besökar
na emot av Kenny Forslund som under de 
sista fem åren arbetade som handsättare på 
Rosenlöfs.

Museet innehåller förutom komplett tryck
eri även bokbinderi, sätteri, papperslager och 
kontor. Här trycktes till exempel fakturor och 
kort och här bands kontorsböcker. I en an
nan byggnad finns en permanent utställning 
med bilder och berättelser som presenterar 
ägarna och de anställda. Tryckeriet grunda
des 1890 av Ruben och Helmer Rosenlöf och 
när den senare dog drev brodern företaget

vidare på egen hand. Strax före hans död 
1938 övertogs verksamheten av några av de 
anställda.

På tryckeriet sattes texten med blytyper 
och ingen mer avancerad teknik infördes 
någonsin. Tryckningen skedde i digelpressar 
och cylinderpressar och man hade som mest 
ett tjugotal anställda. Från 1930-talet fram 
till nedläggningen gjordes inga större föränd
ringar eller investeringar. Historiken berättar 
exempelvis att det år 1900 inköptes en rull- 
linjeringsmaskin som var i bruk fram till 
1974. All text sattes för hand och inte förrän 
1970 skaffade man en sättmaskin. Varför 
man inte moderniserade är svårt att säga, 
menar Kenny Forslund, men det slutade i alla 
fall med konkurs för tryckeriet.

Idag går det att specialbeställa enklare 
tryck från tryckeriet, till exempel brevpap
per. Med hjälp från andra håll har man också 
lyckats dra igång ett bokprojekt i samarbete 
med författare och yrkesfolk som kan den 
gamla tryckerikonsten. Det är något fascine
rande med gammal yrkeskunskap. Man satte 
texten med blytyper och talade om punkter 
och cicero, termer ingen utomstående för
stod. Idag finns samma teknik i våra datorer, 
men förstår vi idag vad begreppen egentligen 
betyder?

Marita Hansson och Kenny Forslund tar 
emot på Rosenlöfs tryckerimuseum. 
Foto: Gun Wigh, Gefle Dagblad.
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En av de gamla tryckpressa rna. Foto: Gun Wigh, Gefle Dagblad.

Museer i Gästrikland

Gysinge

Dalälvarnas 
Flottningsmuseum 

Gysinge Bruk • 0291-210 00 
Flottningsmuseet berättar om 
flottningens stora betydelse 
för träindustrins utveckling. 
Redskap, maskiner, fotografier 
och modeller visar flottningens 
historia, teknik och hur man 
arbetade med flottningen.
Här finns också en smedja, 
oljebod, flottarkoja, husbåt 
samt ett båthus med flera olika 
båttyper som användes vid 
flottningen. Flottningsstatio- 
nen i Gysinge var i drift fram 
till 1970.

Gysinge Bruk, smedsbo

staden

Gysinge Bruk • 0291-210 00 
Bruksmiljön i Gysinge har ett 
flertal byggnader kvar, bland 
annat långa rader av arbetar- 
och smedsbostäder, badhus, 
orangeri, magasin och smedja. 
I en brukslänga från 1890-ta- 
let finns en inredd museilägen- 
het. Det är ett spiselrum avsett 
för en smedsfamilj. I närheten 
finns en komplett klensmedja 
och en teknikhistoriskt intres
sant elektrostålugn i vilken 
ingenjör F.A. Kjellin lyckades 
smälta järn med hjälp av elek
tricitet.

Flottningsmuseet i Gysinge. 
Bogserbåtens hjärta, ångpannan. 
Foto: Peter Gavel.

s/s Laxen

Gysinge Bruk • 0291-210 00
Ångvarpbåten Laxen, byggd 
1899, användes för att spela 
timmer på Hedesundafjärden.
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Gästrike hammarby

Hammarby bruk • 0290-513 05
Det gamla stenhuset byggdes 
1738 och har bland annat fun
gerat som brukskontor. Idag 
rymmer det en porträttsam
ling, ett arkiv och utställningar 
om brukets historia. Merpart
en av industribyggnaderna 
är rivna men några används 
fortfarande. I övrigt finns ar
betarbostäder, smedsbostäder, 
skola och Folkets Hus.

Gävle

Forsbacka bruk 

Forsbacka • 026-303 03 
Under 1800-talet växte här 
upp en storindustri som under 
1940-talet hade 1 000 anställ
da. Masugnarna var i drift till

1953 och det sista valsverket 
lades ner 1981. Idag återstår 
bland annat fyra rostugnar, tre 
masugnar, bessemerkonverter, 
en hammare för hålslagning i 
rör, rester av valsverket, ång- 
pannehus samt ugnar för järn- 
härdning. I ett ångpannehus 
finns en utställning om verktyg 
och produkter och en utställ
ning om livet från vaggan till 
graven i samhället. Forsbacka 
är en sammanhållen bruksmil- 
jö med bruksgata, herrgård, 
skola, stall och orangeri.

Fängelsemuseet i Gävle

Hamiltongatan 1 och 3 
026-65 44 30
Fängelsemuseet består av två 
fängelser, slottshäktet från

1732 och cellfängelset från 
1847.1 cellfängelset finns 
tio celler. I tre av dem visas 
olika utställningsteman. Yt
terligare tre är utformade som 
fängelseinteriörer från 1850, 
1900 och 1986. Basen i ut
ställningen är de föremål som 
Birger Lindroos under 25 års 
tid samlade in och dokumen
terade.

Joe Hill museet

Nedre Bergsgatan 28 

026-61 20 22
Minnesrum i Joe Hills barn
domshem. Joel Emanuel Hägg
lund föddes i Gävle 1879. Han 
emigrerade 1902 till USA, 
där han under namnet Joseph 
Hillstrom, Joe Hill, anslöt sig

Fängelsemuseet i Gävle. Fångarna har trots fotograferingsforbud på fängel
serna, fotograferats under den s.k. Gemensamhetspromenaden. Fotograf är 
självaste fängelsedirektören, Viktor Cedergren. Gävlefängelset har haft olika 
namn under sina 139 år. Fram till 1912 hette det med utgångspunkt från 
byggnadstypen "Gävleborgs länscellfängelse”. 1932 hade det fått namnet 
Gävle Straffängelse för unga manliga förbrytare - vilket avspeglas på fotot. 

Foto: Fängelsemuseet i Gävle.



till iww (Industrial Workers of 
the World). Han blev agitator 
och rörelsens främste diktare. 
Hans visor och dikter fram
förs än idag men han är mer 
känd i USA än i Sverige. Under 
fackligt arbete i Utah blev han 
anhållen för mord. Han döm
des och avrättades i Salt Lake 
City 1915, men hans skuld 
anses inte bevisad. Minnes- 
rummet är inrett som vid den 
tid då Joe Hill levde där (fram 
till 1902) och innehåller brev, 
tidningsklipp med mera.

OSLÄTTFORS BRUK 

KONTORSMUSEUM 
Oslättforsvägen 236 
026-16 50 08 (kyrkostiftelsen),
16 50 25 (kaféet)
Bruket grundades 1697 och 
drevs fram till 1880-talet. Huv
udprodukterna var spik och 
andra smidda järnvaror. Av 
bruksmiljön återstår bruksga- 
tan med arbetarbostäder, ett 
hus med biåsmaskin, brygg
hus, kolhus, kvarn (numera 
kafé) och vagnslider. I den före 
detta disponentbostaden finns 
ett kontorsmuseum med två 
kontorsrum som står som när 
de lämnades 1900.1 brukskon- 
toret bokfördes allt om spik
tillverkningen och jordbruket.
I en flygel till den rivna smed
jan finns en fotoutställning om 
bruket och en vagnsutställ- 
ning med finare åkvagnar och 
slädar.

Hamrångefjärden

Axmar Bruk

0297-203 91

Bruket grundades 1671. Den 
hytta vi kan se idag är från 
1860-talet. Då uppfördes

Forsbacka bruk har en klassisk 
siluett, här syns två av de fyra rost- 
ugnspiporna. Hyttan stängdes 1953. 
Foto: Peter Sundquist.

ett nytt stort järnverk med 
masugn, smedja och valsverk. 
Anläggningen lades ned 1927. 
På 1940-talet användes hyt
tan för tjärframställning. Idag 
finns rostugn och masugn 
bevarade och man kan bese 
tjärfabriken med dess ugnar 
och tjärkar. Det finns även en 
vattendriven kvarn med intakt 
utrustning. Bland byggnaderna 
finns rester av spiksmedja 
och förråd, hamnmagasin, 
förvaltarbostad, masmästarbo- 
stad och bruksgata med tre 
arbetarbostadslängor. Hyttan 
och kvarnen kan man besöka 
medan övriga byggnader bara 
kan ses utifrån. Vidare består 
området av en slottspark med 
lusthus och dammar samt en 
slottsträdgård.

Hofors
Edske masugn

0290-292 25
Edske är en masugnsruin. Här 
skedde den första lyckade 
Bessemerblåsningen år 1858. 
Bessermerprocessen kom att 
revolutionera den industriella 
ståltillverkningen världen över.

Gammelstilla bruk 
Gammelstilla • 0290-292 25 
Gammelstilla bruk grundades 
på 1650-talet. Ny smedja, 
hytta och en mekanisk verk
stad byggdes på 1800-talet. 
Järnframställningen upp
hörde på 1910-talet. Kvar 
från järnframställningen finns 
stångjärnssmedja, (1766 och 
1866) kraftstation (1890) och 
gjuteri. Dessutom finns en me
kanisk verkstad med alla ma
skiner och verktyg. I samma 
byggnad finns även en snickar
verkstad och en klensmedja. 
Dessa står kvar som de såg ut i 
början av 1900-talet. Kraftsta
tionen från 1920-talet är igång 
när vattentillgången är god. I 
övrigt finns arbetarbostäder, 
förvaltarbostad, magasin, la
dugård, skola, ordenslokal och 
missionshus som kan beses 
från utsidan.

Hofors hembygdsgård

Storgatan 15 • 0290-246 10 
Museet ligger i en arbetar- 
länga från 1870-talet. Här 
visas hur industriarbetarna 
bodde under olika tidsperio
der. Det finns ett spisrum från 
1880-talet, en lägenhet om ett 
rum och kök från 1920-talet 
och en lägenhet från 1950- 
talet. I museet finns en friser
salong, ett skomakeri, en skol-
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Jädraås hytta med två 
masugnar. Till höger 
sticker två rostugnspi- 
por upp genom taket. 
Foto: Torsten Nilsson.

sal, ett brukskontor och slutli
gen instrument och utrustning 
från bruksläkaren. Museet 
har också textilsamlingar . I 
Kornskruven, ett gammalt sä
desmagasin, finns utställningar 
om Hofors Bruks AB adminis
trativa historia, men även en 
del om gruvhanteringen.

Storbergets gruva

0290-292 25
Gruvan är en visningsgruva 
med en 2.65 m lång stollgång 
som mynnar i ett dagbrott. 
Lämningar finns efter järn
malmsbrytningen, med häst
vandring med mera. Gruvan 
ligger 45 meter under jord.
I en byggnad invid finns ett 
gruvmuseum med utställning 
om gruvhanteringen. Gruvan 
var igång från medeltiden 
fram till 1886. Inom ett par 
kilometer finns två hyttruiner, 
Tjärnäs bruk och Vibyhyttan.

Högbo Bruk

Högbo bruk

GAMLA HERRGÅRDEN 

026-24 21 00 (Högbo bruksho- 
tell) 026-24 14 94 (kommun)
I Gamla herrgården finns ett 
kontorsmuseum, som skall 
återspegla en kontorsmiljö vid 
Sandvikens järnverk under 
tidigt 1900-tal. Här finns för
valtarens och bokförarens rum 
med ståpulpet, lönedosor och

bokföring från 1850-talet och 
framåt. Vidare finns ett musik
rum och ett syrum. Förutom 
herrgården finns en smedja, 
hammare, smedstugor (om
byggda) och en kvarn bevara
de på bruksområdet. Det finns 
flera museer, förutom kontors
museet; ett vagnsmuseum och 
ett bergartsmuseum samt ett 
textilmuseum som drivs i Nor
diska museets regi.

Jädraås—Tallås järnväg. Ett av 
föreningens fem ånglok på 
väg ut ur lokstallet.
Foto: Torsten Nilsson.
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Jädraås—Tallås järnväg. Loket står 
under ånga och lokförare och 
elda re står beredda för avresa. 
Foto: Torsten Nilsson.

Jädraås

Jädraås Bruk 

0297-451 80
Hytta med masugnar, rostug
nar och biåsmaskin som an
vändes från 1856 till 1930. En 
Lancashiresmedja med tio här
dar, fem äldre och fem yngre, 
samt diverse verktyg finns ock
så bevarade. Klensmedja med 
biåsmaskin och verktyg finns 
också. Dessutom finns ett ång- 
maskinshus med ångmaskin 
samt ett blåsmaskinshus. Den 
yttre miljön med arbetarbostä
der och smedsgårdar är intakt 
i Jädraås samhälle.

Jädraås-Tallås järnväg

Järnvägsstationen 
0297-453 95 (station) • 453 57 
(verkstad) • 451 90 (telesvar) 

Smalspårig järnväg som ur
sprungligen gick från skogen 
runt Linghed till Norrsundet. 
Banan byggdes för att trans
portera malm och kol som
martid. Så småningom blev 
det även persontrafik. Från 
1930-talet transporterades

huvudsakligen massaved och 
timmer. Banan började byggas 
1878. Museisällskapet har ett 
tjugotal personvagnar, 50 gods
vagnar, fem ånglok från 1898- 
1910, en ångvagn från 1888, 
fyra diesellok från 1934- 
1950-tal och ett ellok från 
1914 med batterier. Sträckan 
som körs idag är 6,5 km lång 
och har fyra stationer. Tallås 
från 1880 och Jädraås 1883 är 
intakta. Museisällskapet kör 
trafik under sommaren. Till 
miljön hör förutom stations
husen även lokstallar, vagnhal
lar, verkstäder, vattentorn och 
förrådsbyggnader. 1 en för
rådsbyggnad finns utställning
ar om kolning och gjutmodel- 
ler samt snickeriverkstad och 
järnhantering.

Norrsundet

Norrsundets arbetar- 
museum

Kvistholmsvägen 5 • 0297-230 00 

Museet består av olika boen
demiljöer från arbetarhem.
Ett kök från sekelskiftet, ett

finrum och en kammare från 
1930-talet, ett vardagsrum 
från 1950-talet och ett ton- 
årsrum från 60-70-talet. Det 
finns en konsumbutik och 
ett kafé. Museet har salar för 
tillfälliga utställningar samt en 
dokumentationsavdelning med 
bland annat en stor fotosam
ling. Museets yttre miljö är 
viktig, där finns utedass, vat
tenpump, vedbobacke och 
tvättstuga med klappbrygga.

Ockelbo

Wu Valsverk

Wijgatan

0297-555 55 (turistinformation) 
Wij är ett 1800-talsbruk med 
två knipphammare och fyra 
spikhammare. På 1880-talet 
installerades ett mediumvals
verk och tjugo år senare ett 
finvalsverk. Valsningen upp
hörde 1933. Valsverket finns 
kvar med vällugn, valsverk, 
svarvkammare med remdrift 
och klippsax. Det finns också 
ett gammalt kontor. Bland 
byggnaderna i området finns
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förutom valsverket en herr
gård, bruksmäss, stationshus, 
brandstation, arbetarbostäder 
och magasin.

Sandviken

Bruksmuseet Smedsgården 

Malmgatan 13 • 026-25 86 85 
Bruksgård med fyra lägen
heter. En av dem visas som 
skolmuseum med material 
från skolorna i Sandviken.
Den andra lägenheten är möb
lerad som en arbetarbostad 
från 1900-talets början. Den 
tredje visar en förmansläg- 
enhet och den fjärde är en 
arbetarbostad från 1950-talet. 
På vinden finns två ungkarls
rum. Bostadsområdet Gamla 
Bruket byggdes 1864-80 efter 
engelska och tyska förebilder. 
Varje familj hade ett rum och 
kök med egen ingång samt 
trädgård.

Sandvikens brand
veteraner

Stationsgatan 12 • 026-25 74 63 
Museet visar äldre brandut
rustning från tiden då Sandvi
ken AB hade hand om brand
försvaret, men även från tiden 
därefter då brandförsvaret 
blev en kommunal angelägen
het. Sandviken fick kommunal 
brandkår 196z. Museet har 
brandbilar från 1928 och 
1934, ångspruta, släpspruta 
och utrustning av olika slag, 
till exempel andningsappara- 
ter. Ångsprutan är från 1882 
och köptes till Sandviks järn
verk från Ljusne mekaniska 
verkstad. Vidare finns hand- 
brandsläckare och larm samt 
fotografier.

Torsåker

Torsåkers skolmuseum

0290-400 80
Skolmuseet är utrustat med en 
lektionssal från 1900-1950,

ett mediarum med exempelvis 
skioptikonapparater och sten
cilapparater, ett plansch- och 
kartrum, ett rum för kemi, 
fysik och biologi med labora- 
torieutrustning samt rum som 
visar gymnastik och slöjd. I 
samma hus finns utställningar 
om tre kända personer, Joel 
Berglund, operasångare, Elof 
Persson , serietecknare (Kron- 
blom) och William Eriksson, 
fotograf och konstnär.

Åmotsbruk
Åmots bruk

0297-600 01

Inom bruksområdet ligger 
herrgård, smedsgårdar, smed
ja, sågverk, tullkvarn och 
kolhus. I smedjan finns en 
tyskhärd bevarad. Tullkvarnen 
är en vattenkvarn från 1762 
som drivs med två turbiner 
och maskineriet fungerar än 
idag. Övriga byggnader kan 
beses från utsidan.

Torsåkers skolmuseum. Interiör från skolsalen. Foto: Torsåkers skolmuseum.
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Göteborgs Remfabrik.

Målet är att bevara industrianläggningen som ett levande 
industriminne och att hålla yrkeskunskaperna vid liv.
På fabriken har man under de senaste 25 åren arbetat 
med kunskapsöverföring för att kunna bevara de gamla 
maskinerna. Man har bl.a. samlat dokumentation om 
maskinerna och deras funktion.
Foto: Torsten Nilsson.



Göteborg

Göteborgs remfabrik

Remfabriken ligger i stadsdelen Gårda, strax norr 
om Ullevi • Åvägen 15 • 031-83 15 35

I över åttio år tillverkade Göteborgs Rem
fabriks Aktiebolag drivremmar som såldes 
till verkstäder och fabriker runt hela Sverige 
och till utlandet. Fabriken grundades i88i 
och vid nedläggningen 1977 hade inte sär
skilt mycket förändrats. Sju år senare bygg- 
nadsminnesförklarades fabriken. ”Troligen 
finns ingen lika väl bevarad textilarbetsplats i 
Skandinavien”, skriver länsstyrelsen i sin mo
tivering till beslutet. Fabrikens maskinpark 
och transmissionssystem finns kvar och står 
på sin ursprungliga plats. Varpsal med tvinn- 
maskiner, varpmaskiner och bomställningar 
och en hel våning med vävstolar finns beva
rade. Byggnadsminnesförklaringen innebar

att både byggnad och maskiner fick skydd.
I boken Röster från remfabriken, finns 

intervjuer med de anställda på fabriken. Ffär 
berättas bland annat om Maud Jernskog som 
började på fabriken som sjuttonåring och 
blev kvar från 1948 fram till nedläggningen.

Jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog 
att lära mig, men en blir aldrig fullärd, det är 
så mycket på en maskin. En fjorton dar tror 
jag man skulle ha hjälp och sedan skulle man 
försöka på egen hand.

(Ur Röster från remfabriken, s. 74.)

Föreningen Göteborgs Remfabrik bilda
des ett år efter nedläggningen. Målsättningen 
med föreningsbildandet var att bevara indu
strianläggningen som ett levande industri
minne och att hålla yrkeskunskaperna vid

Medlemmarna i Föreningen Gö
teborgs Remfabriks första styrelse, 
fotograferade utanför fabriken 1978. 
Från vänster: Sixten Johannesson, 
Maud Jernskog, Åke Åberg, Marga

reta Hallin, Sten Riddarland, Trad 
Wrigglesworth, Henry Strömwall 
och Lars Josefsson. Foto: Lisbeth 
Birgersson.
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liv. Riktigt alla trodde väl inte att man skulle 
lyckas med detta.

Jag tror ju aldrig att det kan bli något le
vande museum, men jag vet inte. Dom kan få 
igång ett par vävstolar, en eller två. Men att 
sedan få fram material och någon som ställer 
upp [...] Sedan har vi kostnaderna, jag måste 
säga vad jag tycker. Jag tycker det är roligt att 
dom kan bevara det så pass. Det kan bli som 
att köra igång maskinerna på tomgång.

(Ur Röster från remfabriken, s. ro.)

Det har nu gått mer än 2.5 år sedan För
eningen Göteborgs Remfabrik bildades. Un
der dessa år har man arbetat med bevarandet 
av byggnader och maskiner. För att lära sig 
textilmaskinerna har man dokumenterat 
handhavandet av maskiner i text och bild.
På arbetsdagarna ägnar man sig åt att väva, 
sy, underhålla de maskiner som används, 
visa fabriken för besökare, samt i någon mån 
även åt att städa, utföra allmänt underhåll 
och sköta trädgården. Föreningen är öppen 
för alla intresserade och består av cirka 150 
medlemmar. De mest aktiva medlemmarna 
träffas på fabriken varje månad och deltar 
där i de planerade arbetsdagarna. Göteborgs 
kommun äger fastigheten. Kulturnämnden 
anslår medel till hyra men det är Föreningen 
Göteborgs Remfabrik som bedriver den 
egentliga museiverksamheten.

Bryggerimuseet i Göte
borg. När bryggeriet 
stängdes i Göteborg 
försökte man på alla 
sätt protestera mot 
nedläggningen. Foto: 
Kamerareportage.

Göteborgs bryggerimuseum

Carlsberg • J.A. Pripps väg 2 • 031-14 18 27

”Det blev kaos, folk grät och flydde ut ur 
matsalen.”

Så berättar Carina om när de fick veta 
att Carlsbergs bryggeri i Göteborg, gamla 
”Prippen” skulle stängas och 2.80 anställda 
skulle få gå. Ilskan och känslan av svek var 
stor bland de anställda. Några veckor efter 
beskedet tågade zoo Prippsanställda genom 
centrala Göteborg upp till Götaplatsen. Tå
get anfördes av en lastbil som förvandlats till 
en stor likbil. På förarhytten stod ”dansken 
har bestämt att vårt 173-åriga bryggeri går i 
graven”. Den sista flaskan på Pripps i Västra 
Frölunda tappades på skärtorsdagen zooz. 
Efter 173 år blev Göteborg utan bryggeri. 
Carlsberg Sverige AB har idag sålt fastigheten 
i Västra Frölunda.

Men kvar i Göteborg finns det brygge
rimuseum som invigdes 1996. Utställningen 
omfattar historisk produktionsapparatur 
som tappnings- och korkmaskiner, styrin
strument, jästpressar, jästränna, tunnbinderi, 
flasktransportör, gamla backar och embal
lage och annat som berättar om hur man 
gör öl. Museet innehåller även så originella 
utställningsobjekt som den fem meter höga 
mässmontern från Industriutställningen i Gö
teborg 1891. Aktiebolaget J.A. Pripp &c Son 
tilldelades guldmedalj för monterns design 
och fick samtidigt pris för förnämliga pro
dukter. Utanför museet står två hästdragna 
utkörarvagnar från 1890-talet. Samlingarna 
är unika i Sverige och presenterar brygge
riverksamhet, ölkultur, historia, industriell 
utveckling, arbetarkultur och folkliv.

På museet kan du få veta mer om öl:
”Man behöver inte vara ölexpert för att upp
skatta öl. Men kunskap om öl, dess historia, 
tradition och tillverkning ger ytterligare en 
dimension. Att kombinera ölintresse med öl
kunskap ger ölkultur.”
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Museer i Göteborg

Bergslagernas järnväg. På bangård
en i Lärje står rader av järnvägs- 
fordon uppställda. Bland annat detta 
ellok med vagnar som används 
som utflykts- och chartertåg. Foto: 
Torsten Nilsson.

Göteborg

Bankmuseet

S. Hamngatan 11 • 031-62 10 00 
Bankmuseet är inrymt i gamla 
SE-banken. Museet visar en 
gammal bankmiljö, kontors- 
miljö, sparbössesamling, ett 
kassavalv med medaljer samt 
ordnar och myntsamling.

Bergslagernas 
JÄRNVÄGSSÄLLSKAP 

Bergslags Lärje • 031-84 38 52 
Järn vägssällskapet driver tra
fik med utfärdståg, 1930- och 
40-talståg, också med sovvag
nar. Föreningen har en samling 
av ånglok, elektriska lok, vag
nar samt en stor ångkran.

Elyseum

Västgötagatan 2 • 031-62 65 91 
Museet är inrymt i en likrikt- 
arstation från 1908. Dess en

ergihistoriska samlingar åter
ger gas-, el- och fjärrvärmens 
historia i Göteborg. Det finns 
instrument och mätutrustning 
samt en rekonstruktion av 
1909 års Göteborgsutställning 
av elapparater.

Gamla Annedalspojkarnas 
Lägenhetsmuseum

Brunnsgatan 14 • 031-41 80 32 
Lägenhetsmuseet ligger i ett 
område som byggdes 1876 för 
att ge billiga bostäder åt arbe
tare men som snarare kom att 
bebos av mera välsituerade. 
Föreningen Annedalspojkarna 
hyr ett parhus med två lägen
heter om två rum och kök 
samt ett spisrum på vinden. 
Museilägenheten och spisrum
met är inredda som en 1930- 
40-talslägenhet.

Göteborgs maritima 
centrum

Packhuskajen 8 • 031-10 59 66
Detta är världens största fly
tande fartygsmuseum. Här 
ligger arton båtar, fartyg och 
pråmar, militära och civila. 
Störst är Jagaren Småland 
byggd vid Eriksbergs varv i 
Göteborg. Det finns även fyr
skepp, hamnfärja, hamnpråm
ar, fraktfartyg, monitor och 
en ubåt.

Göteborgs spårvägsmuseum

J. Sigfrid Edströms gata 2 
031-19 00 27
Varje sommar kör man med 
gamla spårvagnar i Göteborg 
från Centralstationen via Av
enyn till Liseberg. I Gårdahal- 
len förvaras ett 25-tal spårvag
nar och några bussar.
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Hem i Haga

Haga Nygata 7-9 • 031-612 770
1 Haga visas en skomakares 
lägenhet från 1930-talet med 
verkstaden placerad i köket.

Kortedala Museum

TVÅ RUM OCH KÖK 

Adventsvägen 1 • 031-46 08 87 
Kvinnor i Kortedala startade 
studiecirklar om Kortedala- 
minnen och tog initiativ till 
museet.

Här visas en tvårums bo
stad, inredd som vid 1950- 
talets mitt och 1960-talets 
början, för en arbetare- och en 
tj änstemannafamilj.

Kvibergs museum

Kvibergsvägen 5 • 031-48 06 02 
Museet som belyser militär
historia kring artilleri och 
luftvärn ligger på A z:s område 
i gamla sjukstallar och har ka
noner, fordon, hovslagarsmed- 
ja och sjukhus.

m/s Stormprincess

Packhuskajen 8 • 031-10 59 66 

Stormprincess byggdes i Gö
teborg 1908 och användes för 
pråmtransporter och bogse- 
ring i hamnen.

Gamla Annedalspojkarnas lägen- 
hetsmuseum. Köket i arbetarbosta
den. Foto: Torsten Nilsson.

Medicinhistoriska museet 
Ö. Hamngtan 11 • 031-711 23 31
Museet skildrar sjukvårds- och 
medicinhistoria från 1700-ta- 
let till idag.

Rekonstruerade sjukhus
miljöer, instrument, utrust
ning, möbler med mera visas, 
det mesta med Göteborgsan- 
knytning. Teman som behand
las är kirurgi, sjukvårdsyrken 
och apotek. Museibyggnaden 
användes som sjukhus 1823- 
1854.

Polismuseet

Stampgatan 28 • 031-739 20 00 
Museet visar polishistoria.
Här belyses kriminalteknik, 
fingeravtryck, hembränneri, 
sprit- och narkotikasmuggling 
samt förfalskning. I museet 
finns en våldsavdelning som 
berättar om rån, mord och 
kassaskåpssprängningar. Dis
koteksbranden i Göteborg 
1998 behandlas också.

Radiomuseet

Anders Carlssons gata 2 
031-779 21 01
Museet täcker tiden från 1920 
fram till idag. Det är uppdelat 
på rundradio, TV, radio, ama
törradio, kustradio, fartygsra- 
dio, militärradio, landmobilra
dio och flygradio.

s/s Bohuslän

Stenpiren • 031-701 77 54 
Bohuslän är Västkustens sista 
passagerarångare och Sveri
ges största ångmaskindrivna 
fartyg i reguljär trafik. Hon 
byggdes 1914 på Eriksbergs 
Mekaniska Verkstad för 
Marstrands Nya Ångfartygs 
AB. Fartyget gick i mer än 40 
år på traden Göteborg-Lyse- 
kil-Smögen-Gravarne (nuva
rande Kungshamn). När öarna 
längs kusten fick färje- eller 
broförbindelse med fastlandet, 
blev konkurrensen från bussar 
och lastbilar övermäktig, och 
ångaren sattes in i så kallad
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Göteborgs spårvägsmuseum. Det behövs många olika yrkesgrupper för att 
hålla en spårvagn i trafik. Inte minst en konduktör. Foto: Torsten Nilsson.

”inköpstrafik” i Öresund och 
senare mellan Strömstad och 
norska hamnar. Hösten 1963 
lades hon upp, och två år 
senare såldes hon till upphugg- 
ning. Bohuslän räddades då av 
en skara entusiaster, som 1965 
bildade Sällskapet Ångbåten. 
Efter ett intensivt upprustnings- 
arbete var ångaren redan föl
jande år tillbaka i sina gamla 
farvatten.

s/s Färjan 4
Residensbron • 031-701 77 54 
Färjan 4 är den enda kvarvar
ande ångfärjan från lokaltrafi
ken över älven i Göteborg. 
”Fyran” som byggdes 192.0 
trafikerade i över 30 år linjen 
Residensbron-Götaverken och 
var kvar som reservfärja till
1970. Färjan skänktes då till 
Sjöfartsmuseet, som gett Säll
skapet Ångbåten förtroendet 
att bevara färjan i trafikdugligt 
skick.

Skonaren Ingo

Lundbyhamnen 123 
031-14 25 01
Skonaren Ingo, Sveriges 
sista lastförande träskuta som 
ursprungligen gick mellan 
Vänern och danska och tyska 
hamnar byggdes 1921-22. 
Föreningen Skonaren Ingos 
vänner bildades 1983. Uppgif
ten är att bevara fartyget så 
nära ursprungligt skick som 
möjligt samt att föra vidare 
kunskapen om att segla och 
underhålla en tremastskonare.

Volvo Museum

Volvo Arendal • 031-66 48 14
Volvomuseet följer Volvos 
utveckling från starten 1927

till idag. Här visas Volvobilar, 
prototyper, produkter från 
Volvo Aero, bussar, lastvagnar 
och personvagnar, Volvo Penta 
och Construction Equipment. 
Frågor som miljö och säker
hetstänkande behandlas också.

Hisings Backa

Lillhagens museum

Lillhagsparken 19 

031-343 77 78
På Fillhagen kan man studera 
psykiatrihistorisk utveckling 
och utrustning under 1900- 
talet.

Västra Frölunda

KA 4 MUSEUM 
Amf4 • 031-69 24 97
År 2001 omvandlades ka 4 

till amfibieregementet amf 4.

Museet visar föremål från ka 4 

från 1920-talet och framåt: 
vapen, intendenturmateriel, 
sjukvårdsmateriel, beklädna
der, minor, roddslup, olika 
militära system med mera.

Tullvaktarstugan

Valeberget • 031-49 24 25 

Västergårds vale är en tull- 
vaktstuga byggd 1900 som 
skydd för den kustvakt och de 
kustroddare som funnits på 
platsen sedan 1870. Tullvak- 
ten drogs in 1937. En förening 
förvaltar stugan och flera an
dra byggnader, bland annat ett 
båtsmanstorp på Nya Varvet.
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Radiostationen Grimeton, ett av de sex antenntornen. 
Foto: Radiostationen Grimeton.



Halland

Radiostationen Grimeton

Radiostationens sex antenntorn syns i öster från 

E6 vid Varberg. Från motorvägen tag väg 153 mot 

Värnamo. Efter cirka fem km sväng höger efter 

Cödestads kyrka • 0340-67 42 51

En bonde yttrade en dag till mig sina tvivel 
om att det verkligen skulle lyckas framställa 
så långa gnistor att det räckte till Amerika. 
Åtminstone ansåg han, att även om detta 
lyckades, kunde ju envar stå och läsa av efter 
gnistorna vad som telegraferades, varigenom 
telegrafihemligheten vore synnerligen dåligt 
bevarad.

Så berättar chefen för stationsbygget i 
skriften Grimeton en minnesutgåva, 1993.

Radiostation Grimeton byggdes för tele
gramtrafik med USA. Under första världskri
get stoppades Sveriges kontakter med Nord
amerika eftersom detta normalt skedde över 
atlantkablar som tillhörde de krigförande 
länderna. För att detta inte skulle hända igen 
behövdes en radiostation som kunde sända 
över Atlanten. Stationen måste placeras så att 
radiovågorna, på sin väg till usa, hade fri väg 
och inte hindrades av landområden. Därför 
byggdes stationen i Grimeton, cirka en mil 
sydost om Varberg.

Anläggningen var klar i december 1924 
men invigdes formellt den 2 juli 1925. Hal
lands Nyheter rapporterade från invigningen. 
”Över Grimeton sker radiokorrespondensen,
- den snabbaste och sålunda betydelsefullaste
- emellan fjärran västern och fjärran östern. 
Namnet Grimeton skall inom kort varda

känt över hela världen.” Anläggningen an
vändes kontinuerligt fram till andra världs
kriget då den togs ur drift och ersattes av 
modernare kortvågssändare.

Sändaren som användes vid Grimetonsta- 
tionen konstruerades av den svenske ingen
jören Ernst Alexanderson som då arbetade 
som ingenjör vid RCA (Radio Corporation of 
America). 20 Alexandersonsändare byggdes 
av General Electric i usa och installerades i 
USA och Europa.

I dag är Grimetonstationen den enda be
varade av sitt slag. Anläggningen är mycket 
stor och komplicerad. Förutom sändarstatio- 
nen finns sex antenntorn, 127 meter höga 
och med ett inbördes avstånd av 380 meter. 
Antenntornen, som tillverkades av Motala 
verkstad, har genom åren blivit ett välbekant 
landmärke i den flacka, kustnära terrängen.

Alexander - Grimeton Veteranradios Vän
ner vårdar, bevarar, dokumenterar och levan
degör sändarutrustningen genom regelbund
na visningar. Föreningens kärntrupp består 
av pensionerade radiostationstekniker som 
arbetat på stationen. En av föreningens vik
tigaste framtidsfrågor är hur kunskapen om 
anläggningens drift skall kunna överföras till 
nya medlemmar. Man försöker nu att med 
film dokumentera hur anläggningen skall 
skötas.

Anläggningen byggnadsminnesförklarades 
i oktober 1996 och utsågs ett år senare till 
Årets Industriminne. Varje år firas Alexan- 
dersondagen och då startas stationen, med
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anropssignalen saq och ett meddelande sänds 
ut på 17,2 kHz. Sändningarna under Alex- 
andersondagarna brukar rapporteras av ett 
flertal lyssnare i Europa och usa. Att medde
landet mottagits bekräftas först när man får 
in lyssnarrapporter som denna:

Gentlemen: I heard what I presume 
was SAQ on ry,2 kHz from 0852:15z to 
o85j:5oZ and again after 0858:55z until 
the signal faded entirely after 090 5 Z. I could 
only copy occasional letters, no complete 
words or text. 23 oktober 1996.

Nu väntar man med spänning på framti
den. I december 2002 beslöt regeringen att 
nominera radiostationen som kandidat på 
UNESCO:s världsarvslista och snart skickar 
Grimetonstationen förhoppningsvis ut ett 
meddelande som hörs runt hela jorden.
- Vi finns nu med på världsarvslistan!

Alexandersonsändaren, Radiostationen Grimeton. 
Foto: Radiostationen Grimeton.

Till höger: Fotomuseet Olympia är beläget i Falkenbergs 
första biograf. Lokalen är restaurerad och återställd till 
1912 års miljö och i museet finns en ateljé. Foto: Foto
museet Olympia.

Brandbil, Radiostationen Grimeton.
Foto: Radiostationen Grimeton.
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Falkenberg

Fotomuseet Olympia

Sandgatan 13 A • 0346-879 28 
Museet ligger i Falkenbergs 
första biograf som öppnades 
1912. Den hette Olympia ef
tersom premiärfilmen handla
de om Stockholmsolympiaden. 
Maskinrummet är återskapat 
som det såg ut vid denna 
tid. Samlingarna täcker bio
grafhistoria, fotografering som 
yrke och personerna bakom 
bilderna samt visar kameror 
och annan utrustning.

Törngrens krukmakeri

Krukmakaregatan 4 
0346-103 54
Törngrens krukmakeri är 
Sveriges äldsta bevarade kruk
makeri. Anläggningen drivs 
fortfarande av sjunde genera
tionens krukmakaremästare. 
Verkstaden som byggdes 1789 
är öppen för besökare. Gamla 
redskap och arbetsmetoder 
visas.

Halmstad

Harpunge väderkvarn

Kvamliden 8 • Harplinge 

035-509 99
Väderkvarnen är av typen 
holländare, byggd 1895 för att

driva två kvarnstenar, siktar 
och sädeshiss. Kvarnen kan 
sättas igång.

Marinstugan - Flottans 
män

Dragvägen • 035-108 22 

I Marinstugan, en före detta 
tullkammare och ångbåtsexpe- 
dition finns marinhistoriska 
samlingar inrymda. Här kan 
man se inredningen till en för- 
staklassmatsal från en passa
gerarbåt, kanoner, minor med 
mera. En närliggande stuga 
innehåller en kaptenshytt från 
en minsvepare samt ett bib
liotek.
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ReGEMENTMUSEET MED 91:AN 
Lv 6 regementsområde 
035-266 39 55
Museet med samlingar från 
iéoo-talet till våra dagar 
berättar om soldaten, hans 
utrustning, liv och leverne 
främst med anknytning till 
Kungl. Westgöta Dals och 
Kungl. Hallands regemente 
samt svenskar i Finland 
1939-1944.

Skolskeppet Najaden 
Slottskajen -035-10 76 13 
Najaden byggdes för utbild
ning av skeppsgossar 1897. 

Pojkarna gick från ca 14 års 
ålder tre år i skeppsgosseutbild
ning och därefter i sexårig sjö- 
mansskola. 100 skeppsgossar 
utbildades av zo befäl. Farty
get visar den miljö pojkarna 
levde i under fartygets aktiva 
tid 1897-1938 då hon seglade 
som utbildningsfartyg varje 
sommar .

Harplinge

Harplinge hembygds
förening

Vibäcksvägen 19 • 035-503 84 

Flera byggnader har flyttats 
till Harplinge, bland annat 
”Hopaplockalängan” med 
utställning om Steninge glas
bruk och produkter därifrån. 
Steninge glasbruk var i drift 
1870-1917. Cederholms 
smedja är en komplett smedja, 
i bruk från 1870-talet fram 
till 19ZO, och inrymd i en 
gråstensbyggnad där det också 
finns jordbruksredskap och 
vagnmakarredskap.

SÄRDALS LIVRÄDDNINGS

STATION 
035-503 84
Livräddningsstationen tillkom 
1908 för att rädda skepps
brutna. Den var i bruk fram 
till 1957. Här kan du se liv
räddningsbåten Otto Stenberg, 
utrustad med raketvagn och 
linor samt räddningskorg.

Kullavik

Dalslyckestugan

Bakom Guntoftavägen 122 
031-93 24 56
I detta torp har dagsverkare 
och torpare bott. En man som 
bodde i denna ryggåsstuga 
från 1850-talet arbetade på 
badorten Särö, där kung
ligheterna rekreerade sig vid 
sekelskiftet. Oscar II tyckte att 
mannen hade så långt att gå 
till sitt arbete att han ordnade 
så att torpet flyttades hit.

Kungsbacka

Knaparydsstugan

Onsala -0300-108 44 
Stugan har stått vid Knaparyd- 
et men flyttats två gånger. 
Enligt tradition är det en 
fiskar- och sjömansstuga. Ur
sprungligen hade den jordgolv 
och torvtak. Stugan är indelad 
i en inredd bostadsdel och en 
fähusdel.

Lindomeverkstad

Kungsbackaskogen 
0300-108 44
Snickeriverkstaden är flyttad 
från Knipered i Lindome. Här 
finns smedja och vagnsbod 
samt verktyg och halvfärdiga 
produkter.

Laholm

Gamla Krukmakeriet 
Krukmakaregränd 2 
0430-100 31
Krukmakeriet från 1850-talet 
har ugn (obrukbar) och inred
ning bevarad. Det används 
sommartid av keramiker och 
är då öppet för allmänheten.

Keramikmuseet i Laholm

Krukmakaregränd 8 

0430-166 52
Museet, som visar sydhall- 
ändsk keramik, är inrymt i en 
laxhandlaregård från 191z 
som ligger i den medeltida 
delen av Laholm, Gamleby. 
Museet beskriver keramikerna 
i Laholm och deras produkter.

s/s Lagaholm
Gröningen, småbåtsplats vid La
gan • 0430-154 50
Ångslupen Lagaholm är byggd 
1888 och hette tidigare Sofie- 
ro. Den är i bruk och går re
guljära turer under sommaren.

Långa ryd

Yttersjöholms sågkvarn

Yttersjöholm • 0371-470 33 
Kvarnen byggdes i860 och 
sågen 1914, då nytt vattenhjul 
tillverkades. Ett överfallshjul 
drev alla enheterna. Här mon
terades också en stickhyvel för 
tillverkning av takstickor (tak- 
spån). 1939 lades sågen ned, 
kvarnrörelsen något tidigare. 
Byggnaderna är restaurerade 
och ett nytt vattenhjul har 
byggts.
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Onsala

Båt- och sjöfartsmuseet 

i Onsala

Hagards väg 1 • 0300-647 60 
Bygdens sjöfartshistoria och 
kustnära sysslor som trak
tens befolkning ägnat sig åt, 
inklusive kaperiet i början av 
1700-talet, beskrivs med hjälp 
av marina föremål och segelfar
tygsmodeller. Några banbry
tande personer inom sjöfarten 
under 1700- och 1800-talet 
synliggörs.

Mårtagården

Mårtagårdsvägen • 0300-610 97 
Kaptensgården från 1780 
byggdes av en kapten och 
brukades av fyra generationer 
kaptener och senare av två 
generationer lantbrukare. Siste 
lantbrukaren avled 1961 och 
inredningen står kvar intakt.
På gården finns ett sommar
gästmuseum, ett uthus och ett 
vindsutrymme inrett som när 
sommargästerna på 1950-talet 
bodde där.

Nidingens fyrplats

0300-629 55
Ön Nidingen är den synliga 
delen av en ändmorän och 
omges av föränderliga och för
rädiska rev. Runt ön finns en 
skeppskyrkogård med många 
vrak. Nidingen blev Sveriges 
första fyrplats och kanske 
världens första dubbelfyr. 
i6z4 anlades den första ved- 
eldade vippfyren på ön. 183z 
byggdes två fyrtorn och 1945 
ersattes de av en automatise
rad fyr. De två äldre tornen är 
öppna för allmänheten. Över
nattning kan ske i den gamla 
fyrvaktarbostaden.

Rydöbruk

Rydö Bruksmuseum

Nissadalsvägen • 0345-206 32 
Museet visar samhällets och 
industrins utveckling på orten 
under Z50 år. 174z anlades 
här ett järnbruk, sedan kom 
handpappersbruk i mitten av 
1800-talet och vid slutet av 
århundradet sulfitfabrik och 
pappersbruk (Rydöbruk och 
fabriks AB 1897). De senare 
fanns kvar till 1944. Det var 
slutet på storindustriepoken 
och därefter uppstod en del 
småindustrier som gjuteri, lek- 
sakstillverkning, sågverk och 
spånskivefabrik.

Simlångsdalen

Bröderna Perssons

LANTHANDEL
Lyckebo • Simlångsdalen 

035-780 21
Gammal lanthandel från 
1800-talet. Bröderna Persson 
stängde lanthandeln 1941 men 
lät den stå kvar tills de dog 
1978/79. En förening öppnade 
lanthandeln igen som museum 
1987. Brödernas bostad är in
takt från i9zo-40-talen.

SlMLÅNGSDALENS GAMLA 

SKOLA
Simlångsdalen • 035-740 58
Småskolan från 1916 var i 
bruk till 1963. Här finns även 
material från den ambulerande 
undervisningen som fanns 
innan skollokalerna kom till. 
Läraren for runt till olika går
dar och hade undervisning i 
köket med traktens barn.

Slöinge
Berte Museum, livet på

LANDET
Slöinge • 0346-405 13 
Museet skildrar livet på lan
det. Miljöerna representerar 
snickeriverkstad, smedja, vagn- 
makeri och andra byhantverk 
samt skog, fiske, mejeri och 
skola. Museet har jordbruks
redskap, bruksföremål och 
maskiner från 1870 fram till 
idag.

Knobesholms TUNNBINDERI 
Asige • 0346-421 61 
Fabriken återuppbyggdes 
1905 efter en brand. Man 
tillverkade smördrittlar till 
mejerierna i trakten. Arbetet 
utfördes med hjälp av maski
ner som i början drevs av vat
tenhjul och senare med el via 
turbiner. Drivremmarna låg 
under mark och utblåser av 
spån via rör till taket ansågs 
mycket modernt. Fabriken 
lades ned på 1950-talet och 
övertogs av hembygdsfören
ingen på 1970-talet.

Slöinge lanthandels- 
MUSEUM
Järnvägsgatan 17 • 0346-402 03
Museet rymmer Z5 000 före
mål, bl.a. en unik samling 
pappersbonader. Huset från 
1896 är en gammal iogt- 

lokal. I museet finns också 
vardagsföremål, julavdelning, 
leksaker, skrädderi, kök med 
bruksföremål, veckotidnings- 
rum och postkontor. På går
den finns uthus med bak- och 
tvättstuga, gårdssmedja och 
utedass.
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Knobesholms tunnbinderi (se s. 
75). Lars-Börje Nilsson binder ihop 
en smördrittel, en mindre typ av 
tunna för mejerismör.
Foto: Knobesholms tunnbinderi.

Svedinos Bil-och Flygmu-
SEUM

Uggla rp* 0346-431 87 
Detta är Skandinaviens största 
bil- och flygmuseum med 
140 veteranbilar, framför allt 
från 1920- och 30-talet samt 
ett 30-tal flygplan från dub- 
beldäckare till jetplan. Därtill 
motorcyklar och föremål som 
hör till teknik och kommuni
kation.

Torup

Hinnakullsstugan

Torup • 0345-203 83 
Byggnaden som är från 1800- 
talets början flyttades hit från 
Hinnakull. Huset innehåller 
stuga, kök och pigkammare.
I två intilliggande byggnader 
finns bl.a. ett skolmuseum och 
en samling jordbruksredskap.

Lugnet

Drängsered • 0345-180 94 
Lugnet är Drängsereds sista 
dagsverkstorp från slutet av 
1600-talet med inventarier och 
samlingar. Torpet brukades 
fram till 1950-talet.

Tvååker
ÄSTADS FOLKSKOLA 

Ästad • 0340-460 64 
Detta lilla skolmuseum ligger 
i en skola från 1919 som var 
igång till 1947 och sedan dess 
står intakt. På ovanvåningen 
är en lärarbostad av 1950-tals 
typ inredd.

Ullared

Gällareds bilmuseum

Gällared • 0346-341 90 
Här finns framför allt ameri
kanska 1950- och 60-talsbilar, 
mopeder och cyklar. Dessutom 
har man en lanthandel och en 
biograf.

Nydala kvarn

Ullared • 0346-230 08 
Kvarnen var ursprungligen en 
skvaltkvarn. Numera är den 
eldriven och används fortfa
rande för att mala djurfoder. 
Redan 1752 fanns kvarndrift 
på platsen. Under 1800-talet 
fanns två kvarnar, en på var
dera sidan om Högvadsån, 
med olika ägare vilket resul
terade i en del osämja. Ån är 
”barnkammare” för lax och 
vid kvarnen finns en fälla där 
man lyfter laxar, väger dem 
och hjälper dem förbi kvarnen 
till Ätran.

Unnaryd

Brunnsbacka sågkvarn

Brunnsbacka • 0371-163 63 
Vattenkvarn med två vat
tenhjul, det ena till sågen, det 
andra till kvarnen. Dessutom 
finns stickhyvel för tillverk
ning av takspån.
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Chalanderska museet 
Jälluntofta • 0371-720 66
Konstsnickare Johannes Cha- 
landers (1844-1931) verkstad 
visas med arbetsskisser och 
verktyg samt en del av de 
möbler han tillverkade under 
sin levnad. Han vistades lång 
tid utomlands för att lära sig 
intarsia. Även sonens, Daniel 
Chalander, urmakeriverkstad 
ingår i museet.

Skolmuseum 
Slätteryd • 0371-600 44 
Museet är inrymt i en skola 
byggd på 1910-talet och an
vänd fram till 1954. Den var 
då en av många byskolor i 
Unnaryd, idag den enda som 
finns bevarad i ursprungligt 
skick.

Tånga Linbastu 

Jälluntofta -0371-602 81
Linbastun är ett torkhus för 
lin ursprungligen uppfört på 
1700-talet och använt fram 
till 1922. Byggnaden är res
taurerad.

Varberg

Båtmuseet i Galtabäck

Galtabäck- 0340-185 20 
Halländska bruksbåtar repre
senteras av bland annat tolv 
fullskalebåtar och ett antal 
modeller. Båtarna användes 
främst som fiskebåtar. En del 
av utställningen behandlar 
båtbyggeri.

Veddige

Derome

Träbearbetningsmuseum 
Ås prästgård • 0340-312 12

Derome träbearbetningsmuse
um har Sveriges största sam

ling av träbearbetningredskap. 
Samlingarna innehåller 3 000 
verktyg och 150 maskiner. 
Museet visar sågning med en 
ramsåg från 1890, driven av 
en ånglokomobil.

Väröbacka

Fiske- och sjöfartsmuseet 

i Bua

Bua hamn • 0340-66 17 69 
Museet berättar om fiskets 
historia, fiskemetoder, red
skap, båtreparationer och om 
sjöfart. I Väröområdet fanns 
100 registrerade fraktfartyg på 
1800-talet som var fördelade 
på ett flertal hamnar i fjor
darna. På museet behandlas 
både kustfrakt och längre 
transporter.

Limagårdenmuseet

Limagården • 0340-66 07 88 
Limagården har en avdelning 
om jordbruk med gamla red
skap, en avdelning om skolan, 
en liten uppbyggd handelsbod 
samt en avdelning om skoma- 
keri, hjulmakeri och torvtäkts- 
arbete.

Sunvära kvarn

Sunvära • 0340-66 07 08 
Väderkvarnen från 1896 är en 
tullkvarn i tre våningar. Här 
visas de olika arbetsmomenten 
vid hanteringen av säd fram 
till mjöl.

Derome. Utanför museet står en lokomobil som används för 
att driva olika maskiner. Foto: Torsten Nilsson.
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Iggesunds bruksmuseum.

Karl-Gunnar Karlsson på plats vid masugnsstället. 
Foto: Torsten Nilsson.

Hyttan i Iggesund en klar vinterdag, rostugns- 
piporna syns till vänster och masugnarna till 
höger. Foto: Torsten Nilsson.



Hälsingland

Iggesunds bruksmuseum

Bruksmuseet ligger i samhället strax väst om E4. 

Tar man sikte på slagghögen kan man inte missa 

bruket. • 0650-280 00

”Här finns mycket kvar det vill jag säga.” Så 
inleder Karl-Gunnar Karlsson en av sina vis
ningar på järnbruket och fortsätter. ”Jag ser 
uttunningen i skolan. Att känna till mer än 
sina rötter det har haft alldeles för lite plats i 
undervisningen. Vetskapen om hur det sett ut 
blir mindre och mindre.”

Järnbruket i Iggesund har en lång histo
ria. Bruket anlades 1685 under ledning av 
en fransk handelsman vid namn Isak Breant 
d.ä. Bruket bestod då av masugn och en ham
marsmedja med två härdar.

Det järnbruk vi ser idag byggdes upp un
der 1870-talet då Iggesund förvandlades från 
ett stångjärnsbruk till en modern järn- och 
sågverksindustri. ”Min plan är nu att först 
anlägga bessemerfabriken och, sedan vi kun
na få rygg, uppföra verkstad till den sålunda 
erhållna råvaran. Kostnaden för ett bessemer- 
verk är då masugnen med tillbehör finnes, 
ungefär 50 000 kronor.” Så skriver Gustaf 
Tamm till kusinen Hugo i april 1870. Redan 
1869, några år innan bruksdöden satte in 
på allvar, började förändringarna med en 
hästbana mellan verken och hamnen. Fem år 
senare, 1874, inköptes från Trollhättan ett 
ånglok som fick namnet Iggesund 1.

Karl-Gunnar Karlsson, som är guide på 
bruket, berättar om ångloket som står kvar 
inne i valsverket.

”Det kommer hit en grånad entusiast 
varje år, så står han i två timmar och så tittar 
han på loket och säger:

- He skull köras!”
Jernverket i Iggesund hade varit i drift i 

270 år när hyttan blåstes ner 1953. Därför 
finns många minnen bevarade från verk
samheten, till exempel en film från hyttan 
samt filmade intervjuer med lanchashire- 
smeder. Iggesunds bruksmuseum är en av 
de största industriella anläggningar som 
bevarats i Sverige. Här finns, förutom alla 
verksbyggnader, två rostugnar, två masugnar, 
bessemerkonverter, lanchashirehärdar, mumb- 
lingshammare, ånghammare, valsverk, stång
järnshammare och knipphammare. På en pall 
i ett hörn av valsverket står en french comte 
härd. ”Den har jag letat i några år”, berät
tar Karl-Gunnar. ”Den stod i Hedvigfors 
och försvann på en lastbil 1981, men nu står 
den här och vi ska se om vi inte skall lyckas 
återskapa den.” Arbetet med bevarandet av 
hyttan startade vid sjuttiotalets mitt.

Numera är det pappersbruket som står 
för framtidshoppet i Iggesund. Men järnbru
ket och pappersbruket levde under många år 
sida vid sida. Åren 1915 till 1917 byggdes 
cellulosafabriken i Iggesund. Det var en kom
binerad sulfit- och sulfatfabrik, den första i 
sitt slag i Sverige.

Iggesunds bruksmuseum är öppet för 
allmänheten sommartid men bokningar tas 
emot året runt.
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Alfta

Föreningen

Dala-Hälsinglands Järn
väg

Järnvägsgatan 1 • 063-13 44 26 
Föreningen har sina lokaler i 
Alfta station från 1898. Man 
förvaltar även Voxna lokstall 
från 1910, Tungsens banvakt
stuga som ursprungligen var 
tjänstebostad om ett rum och 
kök från 1899 samt Göringens 
station från 1901.

Bergsjö

Gränsfors yxmuseum 
Gränsfors Bruk • 0652-710 90 

I museet kan man följa yxans 
utveckling från stenåldern till 
idag. Det finns en mängd spec
ialyxor: rotyxor, stämpelyxor, 
skarvyxor, brandyxor och 
dubbeleggade yxor. Här visas 
de yxmodeller som smitts vid 
Gränsfors Bruk. Smedjan, där 
man kan se smederna tillverka 
yxor, ligger strax intill.

Bergvik

Bergviks industrimuseum

0270-42 32 80 
1 Bergvik anlades en sulfit
fabrik 1870, den första i 
världen. Efter flera års expe
rimenterande av Carl Daniel 
Ekman kunde man 1874 börja 
tillverkningen. Fabriken var i 
drift fram till 1897.1 en del av 
den första fabriksbyggnaden 
ligger museet. Här finns en del 
inventarier från Ekmans ar

betsrum och man berättar om 
den korta men betydelsefulla 
tiden vid Bergviks sulfitfabrik.

Bollnäs

VÄX B O LIN 

0278-66 62 00 
Växbo lin är idag Sveriges 
enda linspinneri. Man spinner 
långfibrigt lin och har eget 
väveri. En liten bit ifrån ligger 
Trolldalens linberedningsverk. 
Det finns en klapp (=bråka) 
och en skäkt som båda är 
vattendrivna och man visar 
hackling. I området finns lin
bodar, stall och övernattnings- 
stuga. Ytterligare en bit bort 
ligger Växbo kvarn med tre 
vattenturbiner som fortfaran
de kan köras. Bredvid ligger 
ett mälteri som idag används 
som utställningslokal.

Delsbo

Delsbo lantbruksmuseum

Prästgårdslogen • Knutslunda 

0653-120 51
Lantbruksmuseet behandlar 
mekaniseringen inom jord- 
och skogsbruk. Här visas 
maskiner och redskap som 
förekom i ett lantbruk med 
djurhållning, spannmålsodling 
och skogsbruk, från 1900-ta- 
lets början till idag.

JÄRNVÄGSFÖRENINGEN 

Dellenbanans Vänner

Delsbo station • 0653-164 60 
Dellenbanan gick från Hudiks

vall till Ljusdal. Delar av 
banan togs i bruk redan i860. 
1985 lades persontrafiken ner 
och ett år senare även godstra
fiken. Banan lades ned helt 
1995-

Edsbyn

Edsbyns museum

Celsiusskolan • 0271-216 67 
I museet finns allmogesamling
ar samt en skolsal inredd som 
vid sekelskiftet, en lanthandel 
och en utställning om Lim-Jo- 
han, (1865-1944) Johan Erik 
Olsson, som målade naiva tav
lor på papp. Han var laggkärls- 
makare och laggkärl, pigtittare 
och en gungstol som han gjort 
finns i samlingarna. Här finns 
även ett flertal tavlor, bland 
annat två som är målade på 
båda sidor. Lim-Johan var 
fattig och måste spara på ma
terialet därför blandade han 
stundtals ut färgen med sand.

Iggesund

Strömsbacka stångjärns- 

smedja

Strömsbacka • 0650-280 00
Strömsbacka stångjärnssmedja 
stod färdig 1753. Här finns 
lancashirehärdar, en hammare 
och en vällugn bevarade. Red
skapen står kvar som när sista 
skiftet lämnade smedjan. Här 
finns en utställning om livet 
och arbetet i Strömsbacka un
der tvåhundra år.
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Ingaskär

Ingaskärs

LOTS- OCH HAMNMUSEUM 
Ingaskär • 0650-74 11 24
År 1884 byggde Stockavikens 
sågverk lotsbyggnaderna som 
skänktes till Lotsverket. Man 
lotsade enbart dagtid och när 
isarna lagt sig var lotsen ledig. 
Oftast tjänstgjorde två lotsar 
och två lotselever. För att kun
na se när båtarna signalerade 
att de ville ha lots byggdes 
en utkik 1948. Lotsstationen 
lades ned 1967. Idag är bygg
naden inredd som ett hem från 
1940-talet med dokumenta
tion och fotografier som speg
lar lots- och sjöfartsepoken i 
Stocka.

Järvsö

Flottarrum

Torön • 0651-431 31 
I flottningsstationens båthus 
och redskapsförråd finns ett 
utställningsrum. Där finns fo
tografier, redskap bland annat 
märkyxor, en eka och en tim- 
merbröt. På Torön har även 
funnits flottar bostäder och en 
smedja. Förutom båthusbygg
naden finns bara ett kokhus 
kvar från anläggningen.

Linskäkten i Löräng 

Norr om Lörstrand • 0651-409 47
I.inberedningsverket byggdes 
på 1780-talet och byggdes 
till under 1880-talet och fick 
då en klingsåg och en granris-

hack-kvarn. I ett hus bredvid 
finns en spånhyvel. Linbered- 
ningsverket innehåller lin
stamp och linskäkt som drivs 
av ett vattenhjul.

Nors ångsåg

Nor - 0651-440 01 
Ångsågen ligger invid Ljusnan. 
Den startade 1898-99 och var 
igång till 1956. Ramsågen och 
hyvein drivs av en ångmaskin. 
Som mest sågades över 3 000 
kubikmeter virke på ett år och 
det var då 22. anställda utöver 
de två i kolgården som kolade 
bränsle till ångmaskinen. Det 
finns även ett par arbetarbo
städer bevarade. Ångsågen 
visas efter överenskommelse.

Nors Ångsåg. Bogserbåten Nor och transportbåten Näcken förtöjda utanför Nors ångsåg på 1920-talet. 

Foto: Ingegärd Jonssons samlingar.
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Jättendal

Nordanstigs kustmuseum

Mellanfjärden • Nordanstig 

0652-161 75
Kustmuseet som ligger i en 
gammal båtverkstad i Mel
lanfjärden skildrar fiskeepoken 
1900 till andra världskriget.
Då var Mellanfjärden en 
betydande fiskeort och olika 
hantverk med anknytning 
till fisket blomstrade. Museet 
visar redskap, utrustning och 
fotografier från fisket och från 
tunnbinderi, repslageri, båtmo
tortillverkning och båtbyggeri. 
Dessutom finns en del material 
från en skeppshandel.

Kilafors

Kilafors bruksmuseum

Kilafors herrgård • 0278-65 04 05 
Museet är inrymt i en iskällare 
byggd 1835. I denna förvara
des all is som behövdes under 
året. Rummet har metertjocka 
väggar i slaggsten. Ca 2.00 m 
från museet finns en masugn. 
Annars återstår endast bostads
miljöer av bruket som anlades 
under 1700-talets första del. 
Där tillverkades stång- och 
ämnesjärn fram till strax före 
sekelskiftet 1900. Under en 
period gjorde man en bland
ning av tackjärn och stångjärn 
med hjälp av en degelstålugn. 
Denna ersattes senare av ett 
martinverk. Museet berättar 
brukets historia och visar både 
bruksföremål och redskap från 
brukstiden.

VÄSTANSJÖ ULLSPINNERI 
Västansjö • 0278-65 90 00 
Spinnerirörelsen startades 
1864 av fyra bönder, en tor- 
pare och en skräddare, för

att spinna ull som lämnades 
in från byarna i närheten. En 
tvåvåningsbyggnad uppfördes, 
kardverk och spinnstol köptes. 
1899 installerades en vatten
turbin för maskinernas drift. 
Rörelsen drevs fram till 1950- 
talet. Maskinparken har fått 
stå kvar sedan nedläggningen. 
Turbinerna togs dock bort 
och ersattes av en elmotor på 
1930-talet.

Ljusdal

Albert Vikstens kojby 
OCH VlKSTENTORPET 
Färila (närmaste tätort)

0651-180 00
Vikstentorpet vid Ängratörn 
ligger ca 10 km från Kojbyn. 
Det var Albert Vikstens förfat- 
tartorp som han fick 1939 i 
50-årspresent. Här tillkom 
många av hans 50 böcker.
Han avled 1969. Kojbyn är 
ett obemannat friluftsmu
seum med olika typer av 
kojor från olika tider samt ett 
flottningsmuseum, en tjärdal 
och en smedja.

Ljusne

Liusne bruksmuseum

Alavägen • 0270-684 13 
Museet speglar de två stora 
industrigrenar som domine
rade Ljusne, järnbruket och 
sågverken. Museet berättar 
också om fackföreningsrö
relsen och idrottsrörelsen. 
Museet är inrymt i en gammal 
arbetarlänga. Ljusnes stor
hetstid inföll på 1890-talet då 
greve von Hallwyl drev två 
järnverk, kättingfabrik, tjärfab- 
rik, motorverkstad, mekanisk 
verkstad och ett sågverk.

Loos
LOOS BRYNSÅG 

Kårbölevägen • 0657-102 44 
Brynsågen byggdes 1940. Här 
sågades skiffer för tillverkning 
av det s.k. Loosbrynet.

LOOS KOBOLTGRUVA 

0657-105 33
Koboltgruvan, där kobolt 
bröts under några decennier 
på 1700-talet, lades ned 1773. 
Museet har utställningar, 
bildspel och guidade visningar 
i gruvan. Kobolt används till 
blå färg framför allt till pors
linsindustrin.

Moviken

Movikens masugn

Moviken • 0650-280 00 
Masugnen är komplett, till 
och med biåsmaskinen till 
blästern finns kvar. Masugnen 
togs i drift 1903 och användes 
för sista gången 1937.

Norrala
Smedjan, Kungsgården

Kungsgården • 0270-350 31 
Smedjan flyttades till nuvaran
de plats 1772 och var i drift 
fram till 1958. Hammarverket 
drivs av ett vattenhjul och har 
två hammare, en stor för ut- 
smidning av stora järnstycken 
och en mindre spikham
mare. Smideshärden består 
av obearbetade stenar och är 
i ursprungsskick. I början an
vändes handbälg men sedan 
installerades en fläkt som 
drevs med en hemmagjord vat
tenturbin. Smedjan är intakt 
och fungerar.
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Näsviken
Blanks i Kalvhaga

Kalvhaga • 0650-340 42 
Blanks i Kalvhaga är en häl
singegård där man har kombi
nerat lantbruket med ett starkt 
intresse för teknik och teknik
utveckling under sex genera
tioner. Manbyggnaden är upp
förd på 1850-talet. På gården 
skaffade man det senaste inom 
tekniken och man byggde ofta 
själv. Blanks var först i trakten 
med el, vatten och avlopp och 
skaffade snabbt radio, intern
telefon, rikstelefon, separator 
och bil. De byggde tändkule- 
motor occh gengasaggregat till 
tröskverk. Verkstadsmiljöerna 
är välbevarade. I järnverkstad
en arbetade man även kommer
siellt liksom i snickarverkstad 
och sågverk. På gården finns 
även en tegelslagningsmaskin 
med träformar där man slog 
lertegel samt en kolugn för 
bränning av kol.

Ramsjö
Kvistabäckens flottnings- 

led

0651-540 15
Kvistabäcken har en stenlagd 
flottningsränna, cirka en kilo
meter lång med dammar och 
dammluckor. Det flottas en 
gång per år i uppvisningssyfte.

Söderhamn
Söderhamn/f 15 flyg- 

museum

Söderhamns flygstad 
0270-142 84
Museet har en hall med flyg
plan, motorer, en simulator för 
robotskjutning, ammunition 
och vapen. Några av flygpla
nen: j 21, j 29 (flygande tun

nan), Lansen och Viggen. En 
våning med inredda miljöer 
beskriver olika verksamheter 
på flottiljen som trafikledning 
och kommandocentral.

Fiskarbostaden på Öster

Hambreusgatan 2 • 0270-149 15
I stadsdelen Öster i Söder
hamn bodde fiskarna på vin
tern, på sommaren flyttade de 
ut till öarna. I ett 1700-talshus 
finns en fiskarbostad om ett 
rum och kök inredd. I en två- 
våningsbyggnad intill finns 
utställningar om fisket och 
skärgården.

Valista

Brobergs modellverkstad 

Idrottsvägen 1 • Arbrå 
0278-406 05
Modellverkstaden, som är i 
originalskick, lades ned på 
1960-talet. Här tillverkades 
modeller av trä till gjuterierna. 
I verkstaden finns maskiner, 
verktyg och modeller beva
rade.

Voxnabruk

VOXNA BRUK 
0271-411 03
På Voxna bruk finns en mas
ugn från 1800-talet och en 
stångjärnssmedja bevvarad. I 
smedjan finns hammaren och 
två härdar kvar samt en del 
redskap.

Åmotsbruk

Lanthandelsmuseum 

Katrineberg • 0297-700 25 
Lanthandeln från sekelskiftet 
ligger på ursprunglig plats 
med autentisk inredning.



Erik Fundin (f. 1843) samlare och museibyggare. 
Initiativtagare till och senare intendent för Härjedalens 
fornminnesförening. Fundins samlingar gav upphov 
till Härjedalens fjällmuseum. Foto: Gunnel Ledins 
samlingar.



Härjedalen

Härjedalens fjällmuseum

Mitt i Funäsdalen. Väg 84 från Hudiksvall, 290 km 

0684-164 10

”Den som ej församlar han förskingrar!”
Erik Fundin var en samlare och en musei- 

byggare. Han föddes 1843 och var vid föd
seln mycket liten och drabbades från början 
av många olika sjukdomar. Han växte upp 
som krympling och tidigt i livet började han 
samla på gamla saker. Han vände sig mot att 
bygdens kulturföremål samlades in och trans
porterades till andra delar av Sverige.

”Gustav Hallström försökte få mig att 
plocka ner vissa järnåldersföremål och låta 
honom medtaga till Stockholm. De hade så 
utmärkta medel att konservera järnsaker 
med, sade han. Men jag svarade att jag kon
serverat dem med linolja varigenom rosten 
bands samman till en hård skorpa och hin
drade ytterligare rostbildning.

Tror någon att vi återfått föremålen om 
Hallström fått rest med dem?”

Värnandet om hembygden och oron 
att saker skulle försvinna ledde till att Erik 
Fundin engagerade sig i frågan om en lokal 
fornminnesförening och ett museum. Den 9 
december 1893 bildades den förening som 
sedan skulle bli Härjedalens fornminnesfören
ing. Erik Fundin valdes till intendent. Redan 
i januari 1894 började han med föremåls
katalogen som 25 år senare innehöll 1 700 
föremål.

Idag kan besökarna ta del av resultatet 
av allt detta samlande som Erik Fundin och

hans efterföljare genomfört. Museets sam
lingar består idag av 12 000 föremål och nu 
är det Maria Wagenius som för Eriks anda 
framåt. Hon har arbetat med museets före
mål under 24 år. ”Erik, han var jätteviktig 
utan honom hade vi inte haft alla dessa fina 
grejerna”, säger Maria och berättar vidare 
om den fantastiska föremålskatalog som Erik 
Fundin skrev när han arbetade med de in
samlade föremålen.

I fjällmuseet finns en stor del av samling
arna utställda. Utställningen tar sin början 
med berättelsen om Erik Fundin. Man möter 
honom där han sitter bland sina föremål. 
Efter grundaren möter man teman som fes
ten, skogen, samer, fiske, odling, forbönder 
och handel. I utställningen finns ett överdåd 
av föremål, behagligt ljussatta, i en vacker 
utställning. Barnen har en egen ingång till 
museet genom den hemliga gången som leder 
från entréhallen upp till barnens fäbodvall 
där man kan ta i och undersöka allt.

Fjällmuseets utformning bygger på Här
jedalens byggnadstradition och egenart. 
Arkitekt Jörgen Grönvik har inspirerats av 
regionens typiska byggnadsstil med hus med 
gavlar mot branta sluttningar, höga stengrun
der, torvtak och grånat trä.
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Ljusnedal

LiUSNEDALS BRUK 
0684-215 11
På bruksområdet finns våghus, 
masugnsruin, grunden efter 
ett stort kolhus och en rekon
struktion av en knipphammare 
som drivs med vattenhjul. På 
området finns ett mejerimuse
um som ligger i det som var 
Jämtlands läns första mejeri. 
Det startade i860 och lades 
ned vid 1800-talets slut. Man 
tog upp verksamheten på nytt 
på 1920-talet för att slutligen 
lägga ned den på 1950-talet. 
Därför finns det utrustning 
från två olika epoker i museet.

Sveg

VÄNSJÖ KRAFTMUSEUM 
Vänsjö • 0680-500 58 
Här finns en fungerande skvalt- 
kvarn från 1700-talet som va
rit i bruk fram till 1960-talet 
samt ett vattenkraftverk från 
1920 som levererade kraft till 
Vänsjö by. Vattnet hade dock 
för dålig fallhöjd för att kunna 
leverera tillräckligt med energi 
och vattenverket lades ned 
på 1950-talet. Inredningen är 
dock intakt och kraftverket 
körs ett par gånger per år.

ÄNGERSJÖ SKOGSMUSEUM 

Ängersjö • 0680-510 35 
Skogsbruket har varit en av 
de viktigaste inkomstkäl
lorna i bygden. Här visas hur 
skogsarbetet gick till, dess

verktyg och redskap, hur man 
bodde och vad man åt. An
läggningen består av ett 25-tal 
byggnader, bland annat skogs- 
arbetarkojor, skogvaktarkoja, 
skvaltkvarn, vattenslip, en 
byggnad med en flottnings- 
modell, ett slåttbu (bostad när 
man ägnade sig åt myrslåtter 
eller torvupptagning), torp 
med kornlada och ladugård. 
Vidare finns en utställning om 
kvinnans roll i skogen och en 
vandringsstig som bildar en 
naturutställning.

ÄNGERSJÖ SKOLMUSEUM 

Ängersjö skola • 0680-510 35 
Skolmiljö från 1930-talet i en 
gammal skola från 1885. Sko
lan var i bruk fram till 1965. 
Skolmuseet är förlagt till 
övervåningen. I ett uthus finns 
även ett litet brandkårsmuse- 
um med en brandbil från 1935 
och gamla brandredskap och 
sprutor.
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Jämtland
Fröå gruva.

Ledig dag i gruvan. Till vänster paret Berggren, 
Johan som var spelkörare i gruvan och hustrun 
Erika. Till höger gruvfogden Leonard Rolén. De två 
kvinnorna i mitten är okända. I bakgrunden syns 
varphögarna. Foto: Jämtlands Läns Museum.
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Fröå gruva - gruvbyn vid Åreskutans fot

Fröå gruva ligger 10 mil väster om Östersund, 
strax före Åre • 0647-190 03

”Töcken henn fin n’stejn finns’e på Höjg- 
bränna å.”

Med dessa ord inledde Anna Larsdotter 
den industriella epoken i Fröå som då hette 
Högbränna. Hon arbetade som sovrerska vid 
Årefältet där ett Stockholmsbolag bröt kop
par. En dag 1744 berättade hon för malm- 
letaren Anders Floor om sina fynd på Hög
bränna. Två år senare startade kopparbryt
ningen i Fröå i vad som kom att kallas Gus- 
tavsgruvan. Brytningen skedde i fyra perioder 
fram till 1919 då verksamheten upphörde.

Mellan brytningsperioderna bodde folk 
kvar i torpen i förhoppning att få arbete igen. 
De tog fortfarande ett visst ansvar för Fröå. 
Anläggningarna fick tillsyn, men samtidigt 
tog man virke från övergivna byggnader och 
använde för eget bruk, förbättrade hus och 
byggde till. Sedan brytningen upphört avfolk
ades Fröå successivt. Husen förföll och van- 
daliserades och marken växte igen. De sista 
åretruntboende flyttade 1971.

I Fröå låg bostadshusen i nära anslutning 
till brytningen. På flera platser öppnade sig 
gruvschakt och ventilationshål. Detta innebar 
stora risker för barnen vilket föräldrarna var 
medvetna om. Barnen skrämdes därför att 
hålla sig borta från farligheterna genom hem
ska historier om ”gruvbocken”.

Barnen sattes tidigt i arbete. Till att börja 
med i hemmet men snart nog fick pojkarna 
börja vid gruvan eller ge sig ut i bygden och 
arbeta som drängar. På flickorna väntade 
lättare gruvarbete eller pigtjänst. Redan 1746 
hade gruvbolaget beslutat att barnen skulle 
undervisas i kristendom, nästan 100 år före 
skolreformen. Det visade sig dock svårt att 
få föräldrar och barn att inse värdet av den 
skolgång som erbjöds. Bergstingsrätten fast

slog därför 1777 ett vite på en riksdaler för 
det barn som inte i tid infann sig till under
visningen eller inte stannade kvar så länge 
läsningen pågick.

Att få en fast arbetarstam var viktigt för 
gruvdriften. Därför upplät gruvbolaget ett 
stycke odlingsbar mark till gruvarbetarna där 
de fick bygga sina stugor. 1777 fanns i gruv
byn 17 torp. En följd av torpsystemet var att 
arbetarna var lediga på lördagar, de måste ju 
hinna sköta sin egen jord.

Föreningen Fröå gruva bildades 1984-85. 
En mängd reparations-, renoverings- och 
rekonstruktionsarbeten inleddes. Tiden var 
gynnsam eftersom det då fanns möjligheter 
att få bidrag i form av beredskapsarbeten. 
Som resultat av detta arbete kan man nu visa 
upp fyra gruvarbetartorp från olika århund
raden, ingenjörsbostad, arbetarförläggning, 
som idag är restaurang, smedja, pivå (växel 
för spellinorna) och gruvvind. Hela gruvans 
kraftöverföring finns kvar. Konsten byggdes 
1850 med kanaler, gruvdamm, vattentub, ett 
9,5 meters vattenhjul, zoo meter stånggång 
och länspumpar.

Området ägs av Åre kommun men förval
tas av föreningen Fröå gruva. Föreningen har 
omkring 600 medlemmar som under zooz 
lade ner 4 000 timmar av ideellt arbete på att 
sköta byggnader och service till besökarna. 
Man beräknar att Fröå besöks av cirka 
zo 000 personer per år.
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Museer i Jämtland

Brunflo

Brunflo lantbruksmuseum

Brunflo hembygdsgård 
063-14 40 01
Museet berättar jordbrukets 
historia från förhistorisk tid. 
Man får möta olika personer 
under historiens gång ända 
fram till 2000-talets mjölk
bonde. Här åskådliggörs också 
Brunflobygdens fäbodar. I 
maskinhallen finns en fram
ställning av livet på gården 
Håkansta samt olika typer av 
maskiner.

Brunflo skolmuseum 

Lövberget • 063-14 40 01
Museet finns i en f.d. folkskola 
byggd 1864-65. Ämnen som 
berörs är skolkök, syslöjd, 
språkundervisning och de för
sta datorerna. Dessutom har 
man inrett en träslöjdsal och 
en lärarinnebostad som de kan 
ha sett ut på 1930-talet.

Gusta stenmuseum

Gusta *063-14 40 01 
I Gusta stenmuseum visar 
Brunflo hembygdsförening hur 
Gusta stenhuggeri utvecklades 
till en storindustri. Vid 1900- 
talets början fanns tre företag 
inom stenbranschen på orten.

Bräcke
Hunge kvarn och kraft
station

Hunge • 0693-500 80 
Tullkvarnen med två par 
kvarnstenar drevs ursprungli
gen med vattenkraft. På 1920- 
talet drogs vattenfåran om 
för att försörja ett kraftverk 
och sedan dess är kvarnen 
eldriven.

Kraftstationen är intakt 
med all inredning och går att 
besöka.

SlDSJÖ RAMSÅG

Sidsjö • 0693-500 80
Sidsjö ramsåg är från 1860-ta-
let och drivs med vattenkraft.
Det finns också en spånhyvel.
Sågen är intakt och kan sättas
igång.

Duved
Täljstensmuseum 

Hanriis café • Handöl 
0647-723 60
Här kan man studera traktens 
täljstensbrytning och tillverk
ningen av täljstensföremål från 
1600-talet och framåt. I äldre 
tider bröt bönderna själva 
stenen och täljde grytor i hem
met. Mot slutet av 1800-talet 
inledde ett bolag industriell 
brytning och produktion, 
främst av kaminer men senare 
även av element. Idag bearbe
tas stenen med vattenjetstrål
ar från datastyrda maskiner.

Föllinge

Laxvikens skogs-
& FLOTTARMUSEUM 

0645-210 17
Museet visar fotografier och 
föremål från skogsbruk och 
flottningsarbete, främst hand
redskap men även t.ex. tim
merspel och en roddbåt samt 
modeller på vind- och vatten
såg. En kuriositet är världens 
första patentsökta snöskoter, 
byggd 1924, av delar från en 
T-ford.

Hammarstrand

JÄRNVÄGSMUSEET I RAGUNDA 

Ragunda järnvägsstation 
0696-103 35
Järnvägsmuseet i den gamla 
stationsbyggnaden dokumen
terar bygget av järnvägen 
Långsele-Östersund. Många 
fotografier visar sprängning 
och rälsläggning. Bland före
målen märks en dressin som 
banvaktaren använde för att 
inspektera spåren. Idag går 
tågen förbi stationen utan att 
stanna.

Krångede kraftverks-

MUSEUM
Krångede • 0696-202 80 
Kraftverksbygget vid Krång- 
edeforsen inleddes 1936 och 
fortsatte till mitten av 1940- 
talet. Kraftverksbygget och 
orten skildras i uppbyggda 
miljöer. Man kan t.ex. åka ner 
i ett schakt och gå i tunnlar
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F4 museum (se s. 92). En Draken stationerad på F4 fotograferad ovanför det 
jämtländska landskapet. Foto: Peter Modigh.

där det borras och sprängs.
En biografsalong och ett ar
betarhem levandegör bylivet 
i Krångede som blev ett slags 
Klondyke dit vattenrallarna 
flyttade och där affärsverk
samheten blomstrade för att 
sedan dö ut när de flyttade vi
dare till nästa kraftverksbygge.

Järpen

Skogsmuseet på Rommen

Rommen • Mörsil • 010-250 02 45
Skogsmuseet ligger i en så 
kallad SAK-barack från 1942. 
Den sattes upp som bostad för 
1943 års inmönstrade värn
pliktiga då de skulle fullgöra 
sin arbetsplikt före inryck
ningen - de skulle hugga ca 
100 kubikmeter ved. Samling
arna beskriver skogsarbetets 
förändring från 1930-talet till 
1990-talet. Arbetsredskap från 
huggning och flottning visas

tillsammans med flera hundra 
bilder från arbetet. Ett rum 
illustrerar skogsarbetarens 
självhushåll. Det finns också 
ett kök med kockarum.

Kälarne

Hammarstrands radio

museum

Gamla Kulista skola 
070-262 19 76
Museet belyser tal- och musik
maskinernas utveckling under 
100 år. Här finns radioappa
rater, kristallmottagare, gram
mofoner, fonografer, jukebox, 
instrument samt en avdelning 
för filmkameror och kameror.

Norråker

Lappua gårdsmuseum

Skansnäset • 0671-320 60
Gårdsmuseet består av 13 hus 
med mängder av föremål. I 
husen finns bl.a. ett komplett

skomakeri från byn, en smedja 
och ett jaktmuseum med upp
stoppade djur, fångstredskap 
och fiskeredskap. Skogsbruket 
får sitt med motorsågar, red
skap och flottningsredskap. 
Skolsal, sjuksal och lanthandel 
finns också representerade.

Näiden

Kalkmuseum 
Åse • 0640-401 01

Kalkmuseet visar kalkstenens 
betydelse som råvara för lant
bruk, byggnadskultur och nä
ringsliv i Jämtland. Här finns en 
stensamling med olika stenarter 
samt bilder och verktyg från 
kalkbruksepoken i Åse 1931- 
1960. Brytningen av kalksten 
upphörde 1967. Av kalkstenen 
framställdes jordbruks- och in
dustrikalk. En bit ifrån museet 
finns en kalkugn från 1880-talet 
som laddats men aldrig bränts.
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Oviken

Hovermo gårdsmuseum

Hovermo • 0643-400 05
Gården "Öst om ån” (ust om 
aua) är en bevarad produk- 
tionsanläggning som präglas 
av sinnrika och personliga 
lösningar. Gårdens maskiner 
och byggnader uppfördes av 
den självlärde mångsysslaren 
Johannes Andersson och tre 
av hans söner Erik, Olle och 
John. Gårdens historia lever 
nu vidare genom gårdens äga
re Folke och Yngve Eriksson, 
barnbarnsbarn till Johannes. 
Svenska Industriminnesfören- 
ingen utsåg Hovermo Gårds- 
museum i Jämtland till Årets 
industriminne år zooi.

Sjöfartsmuseum Hackas 
Ångbåtsbryggan • 063-77 01 13
Museum över Storsjöns sjö
fart, ångbåtar och kyrkbåtar. 
Museet har främst fotografier.
I ett skjul finns de gamla kyrk- 
båtarna.

Storsjö kapell

Skogsmuseum 
Storsjö-0687-210 31 
Det lilla museet står alltid öp
pet. Här visas skogshuggarens, 
timmerkörarens och flottarens 
redskap. Dokumentation finns 
i form av fotografier och tim
mermärken.

Strömsund
Ströms hembygdsgård

0670-61 12 32
Bland hembygdsgårdens 23 
byggnader finns bl.a. ett maga
sin för teknik med en samling 
båtmotorer samt en smedja, 
en skogskoja och en skolsal. 
Museet äger även en före

detta ångbåt, s/s Svaningen, 
nu med dieselmotor. Utställ
ningarna berättar om några 
av kommunens profiler som 
provinsialläkaren Wickström, 
skidåkaren Lars Theodor 
Jonsson och modisten Thor
valdsen.

Svenstavik

Bingstasmedjan

Bergs Hembygdsgård • Hoverberg 

0687-121 62
År 1817 slog sig den första 
vapensmeden, Per Mårtens
son, ner i Bingsta by. Hans 
söner övertog sedan rörelsen 
och deras söner i sin tur. Här 
tillverkades så kallade Bingsta- 
bössor samt lodbössor, från 
små fågelstudsare och ekorr- 
bössor till björngevär och va
pen för sälskytte. Förutom va
pen tillverkades bruksföremål 
som saxar, knivar och liknan
de. Bössmedjan från sekelskif
tet 1700-1800 var i drift in 
på 1920-talet. Hela huset med 
dess inredning flyttades sedan 
till hembygdsgården.

Åre

s/s Östersund och 
museum

Arvesund • 0640-441 68 
s/s Östersund är Sveriges äld
sta passagerarångbåt i trafik. 
Hon byggdes av Oskarshamns 
Mekaniska Verkstad och 
fraktades i delar med hästtrans
port till Östersund för att 
sättas ihop där. 1875 blev far
tyget klart för trafik i Storsjön. 
Tio år senare förlängdes far
tyget med 2,7 meter och 1903 
byttes panna och maskin.
1963 gick s/s Östersund sista 
turen och skulle skrotas. Det 
blev dock inte så utan båten 
köptes av en förening 1982. 
Hon går idag i turist- och 
chartertrafik från Arvesund. 
Föreningen driver även ett mu
seum över teknikutvecklingen 
under 1800-talets senare hälft 
och 1900-talet samt sjöfarten 
på Storsjön. Man äger bland 
annat en flottningsbåt, en spel
båt och enkla träbåtar.

S/s Östersund och museum. En skön solig dag på Storsjön. Foto: Föreningen 

Bevara Ångaren Östersund.
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Jämtlands flyg- och lottamuseum. En Norseman flygambulans på en 
vintersjö, någonstans i Sverige.
Foto: Jämtlands flyg- och lottamuseum.

Östersund

F 4 MUSEUM
Östersunds garnison • Frösön 
063-55 70 00

Museet är inrymt i ett fält- 
skärsboställe från 1700-talet. 
Här visas F4:s historia. Det 
finns flygplansmodeller och 
modeller av exempelvis en 
gruppcentral; delar till flyg
plan, uniformer, fotografier, 
morsetelegrafiutrustning och 
nödutrustning.

Fältjägarmuseet

Fältjägargränd 13 • 063-55 70 00 
Museet speglar tiden från re
gementets start 1646 till idag. 
Utbildning, sjukvård, musik 
och Frösö läger dokumenteras. 
Särskilt behandlas ett fältslag 
1718.

JÄMTLANDS FLYG & LOTTA

MUSEUM
Optands flygfält • 063-356 01
Lottadelen av museet ligger i 
en barack som byggdes som 
matsal och officersmäss i slutet 
av 1930-talet. Basen i Optand 
lades i malpåse 1945 och kom 
aldrig mer till användning. 
Museet berättar lottornas his
toria. Man har flyttat hit tak
tikrummet från en tills nyligen 
hemlig luftförsvarsanläggning 
byggd i ett bergrum 1951. 
Taxibanor och hangarer finns 
kvar på området sedan 1940- 
talet. Flygmuseet innehåller 
flygplan, motorer och model
ler från olika tidsepoker. Här 
finns en flygande ambulans, 
Viggen, Tunnan, segelflygplan 
m.m. Den gemensamma näm
naren är att det som visas har 
varit i bruk i Jämtland.

Polismuseum

Samuel Permans gata 2 
063-J 5 25 00

Polismuseet beskriver rättshis
toria ett par tusen år tillbaka 
fram till idag. Vi kan få kun
skap om Jämtland på medel
tiden då det hörde till Norge, 
om landsfiskaler och fjär
dingsman från 1500-talet, om 
avsaknaden av häxprocesser 
i Jämtland på 1600-talet och 
Östersunds polishistoria från 
1877. Här finns en uniforms- 
parad och ett landsfiskalkontor 
från 1918. Dödsstraff, skarp- 
rättare, kriminalteknik, hem
bränning, polisens vardag, fjäll
räddning och trafikpolisens ar
bete skildras. Jämtland under 
andra världskriget och hjälpen 
till den norska motståndsrörel
sen, behandlas också.
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Lappland

Sagabiografen i Ada k.

Här visades vid 1900-talets mitt både vanlig 
spelfilm och upplysningsfilmer. Här en film
affisch om riskerna med att utsätta sig för 
venerisk smitta. Foto: Eivor Jonsson.
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Eivor Jonsson hälsar välkommen till Saga
biografen. Foto: Torsten Nilsson.

Sagabiografen i Adak

Gruwägen 42 • Adak 0953-303 53

Mitt ute i skogen, i den före detta gruvorten 
Adak i södra Lappland, ligger gruvarbetaren 
Osten Dahlbergs dröm, en biograf. Östen 
fick smak för bio då han var i Stockholm 
på militärtjänst och dragspelsutbildning. På 
1930-talet kom han till Adak för att arbeta. 
Han märkte snart att det inte fanns många 
nöjen att ägna sig åt på fritiden. Hade det 
inte saknats elektricitet hade nog biografen 
kommit till stånd tidigare men 1944 stod 
den klar. Östen och hans familj bosatte sig i 
en del av byggnaden och började visa film. 
Sagabiografen drog mycket folk, inte bara till 
filmvisningarna utan även till de danstillställ
ningar, skönhetstävlingar och dragspelsaft- 
nar som arrangerades. Men tiderna skulle 
förändras. Tekniken utvecklades och snart 
gjorde televisionen sitt intåg i de svenska 
hemmen. Människor valde att stanna hemma 
i tv-soffan istället. För ett litet samhälle som 
Adak innebar det slutet för biografverksam
heten. Östen fick stänga dörren till sin dröm 
1965. På 1970-talet flyttade han och hustrun 
från Adak och lämnade allt kvar där ute i 
skogen.

”Jag hör hur väggarna talar!” myser 
Eivor Jonsson som är en av dem som sedan 
starten engagerat sig i bevarandet av Saga
biografen. Hon beskriver den som en riktig 
nostalgitripp som kunnat bevaras helt i ori
ginalskick. Efter att Östen stängt biografen 
glömdes den så sakteliga bort, men återupp

täcktes i slutet av 1980-talet. Det behövdes 
biografbänkar till ”Världens längsta linbana” 
i Norsjö och plötsligt kom någon ihåg bion i 
Adak. Adakborna insåg vad som låg gömt i 
skogen, bildade en förening och har idag res
taurerat biografen till ursprungligt skick. Till 
och med den gamla gjutjärnskaminen som 
värmde upp salongen finns kvar. Man kunde 
snart å terin viga och bestämde sig för att ar
rangera en filmfestival. En sådan genomförs 
sedan dess varje sommar då biografen hålls 
öppen för turister.

Eivor anser att biografen har inneburit ett 
uppsving för bygden. På senare år har den 
fått mycket uppmärksamhet i media och till 
filmfestivalen kommer det alltid kändisar. En 
flitig besökare är Jonas Gardell som blivit 
väldigt förtjust i Adak och Sagabiografen. I 
sin show I mellanmjölkens land berättar Gar
dell om den trygghet som finns i biografen:

”Om allting går åt helvete, så tar jag min 
bil och kör upp till Eivor i Adak. I hennes 
kök kan jag sitta och klippa ut små stjärnor i 
guldfolie att fästa i biografens draperier.”

Eivor Jonsson guidar i biografen och i bo
stadsdelen som även den ser ut som när den 
lämnades av makarna Dahlberg. "Det är ju 
så himla roligt att få träffa andra människor 
och att få berätta om människoöden”, säger 
hon. För nog är det ett öde att tala om. Den 
dragspelande gruvarbetaren Östen Dahlberg 
hade en dröm om en biograf i Adak. Eivor 
och de andra entusiasterna såg till att dröm
men uppfylldes ännu en gång.
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5TSLLVE0KSHU5ET

PORJUS GAMLA KRAFTSTATION. EXTERIÖRRITNING 

UTFÖRD AV ARKITEKT ERIK JOSEPHSON

Fasadskiss över kraftstationen. Foto: Porjus Arkivkommitté.

Porjus gamla kraftstation med Porjus Expo

Väg 45, fyra mil norr om Jokkmokk 
0971-222 50 (Jokkmokks turistbyrå)

Porjus är en liten ort vid Stora Lulevatten, 
vid vägen mot Gällivare, vars befolkning 
ökade dramatiskt under 1900-talet. Anled
ningen var att riksdagen 1910 beslutade att 
på denna plats bygga en kraftstation för el
kraftsproduktion till malmbanan.

Driften lades ner 1975, men då hade 
kraftstationen startat en kedja av industriella 
framgångar i Norrbotten. Kraftstationen är 
en del i det som numera kallas ”Norrbot
tens teknologiska megasystem” där den ena 
anläggningen gav upphov till den andra.
I systemet ingår malmfälten, malmbanan, 
malmhamnen, Porjus kraftstation och, för 
systemets försvar, Bodens fästning. Alf Wall- 
bing arbetade på den gamla kraftstationen

och är ordförande i Porjus Arkivkommitté. 
Det är kommittén som utarbetat den museala 
verksamheten kring anläggningen. ”Kraft
stationens betydelse för samhället Porjus går 
inte att överskatta. Utan kraftstation inget 
samhälle”, säger han.

Byggherren Vattenfall kunde 1915 inviga 
världens första storkraftverk norr om polcir
keln. Den imponerande stora maskinhallen 
sträcker ut sig 50 m under markytan. Ovan 
jord byggdes en anläggning för drift, un
derhåll och administration. Uppförandet av 
kraftstationen innebar ett enormt arbete. An- 
läggningsarbetarna rekryterades i huvudsak 
bland gamla rallare. Under det första året bar 
dessa män åtskilliga ton material i väntan på 
att järnvägen från Gällivare skulle bli färdig. 
Som längst måste de gå fem mil och det tog 
ett helt dygn. Även själva byggnadsarbetet
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krävde stor mänsklig kraft. Schaktning utför
des med spadar och vagnar med arbetsmate
rial drogs för hand.

1962 bad Vattenfall föreningarna i Porjus 
om hjälp att ta fram information om kraft
verkets tillkomst för en bok och en film. För
eningarna bildade då Porjus Arkivkommitté 
som idag fungerar som ideell förening. Vat
tenfall visar varje sommar kraftstationen för 
intresserade besökare. Vid nedläggningen ut
lystes en tävling där man bad om förslag på 
vad markbyggnaden skulle användas till. Alf 
Wallbing vann 
och numera 
är byggnaden 
drift- och 
underhållsbas 
för övre delen 
av Luleälvens 
fem kraftsta
tioner. Den 
innehåller ock

så ett arkiv och museum med utställningen 
Porjus Expo. ”Utställningen visar storformat
bilder om byggepoken i Porjus 1910-15 och 
samhällets utveckling under 90 år”, berättar 
Alf.

Men varför finns det ett sådant enga
gemang för den gamla kraftstationen? Alf 
Wallbing hänvisar till uttrycket som säger att 
när fan blir gammal blir han religiös. ”Man 
frågar sig hur man klarade att bygga den här 
anläggningen. När man lever så här tätt inpå 
en sådan verksamhet påminns man hela tiden

om den och då 
föds en bevar
andetanke. 
Framtida 
generationer 
måste få se 
det. Grunden 
till den högtek
nologiska värl
den finns här.”

Porjus. Kraftstationen under byggnad. Foto: Porjus Arkivkommitté.

Museer i Lappland

Arjeplog

Silvermuseet

Torget *0961-612 90 
Museet är främst känt för 
”Lappmarksdoktorn”, Einar 
Wallquists, stora samlingar av 
samiskt silver. Här finns också 
en utställning om samisk kul

tur. Byggnaden har varit no
madskola med klassrum och 
sovsalar. I en avdelning om 
nybyggare finns en inredd skol
sal. Kvinnors och mäns sysslor 
åskådliggörs av ett syrum och 
ett 1930-talskök samt teman 
kring jakt, fiske och jordbruk.

Arvidsjaur

Norrlands dragonrege
mentes MUSEISAMLING 
0960-175 00 (Turistbyrån) 
Stabsdelen och regementets 
offentliga utrymmen visas av 
guide. I mässen har uniformer 
och krigsbyten arrangerats. I
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Åjtte, svenskt samemuseum i Jokkmokk. Vårflyttning av renar. 
Bildrätt: Åjtte museum, fotograf Lena Kuoljok-Lind.

silverrummet finns en kollek
tion idrottspris samt en sam
ling samiska knivar.

Dorotea

Dorotea jakt-
OCH FISKEMUSEUM 
Storgatan 46
0942-140 63 (Turistbyrån) 
Museet berättar om fiske- 
och jaktmetoder samt om 
fångstmannens villkor för att 
kunna idka byteshandel. Det 
finns redskap, maskiner och 
produkter från 1920-1950-tal 
som kommer från Nils Nils
sons fiskeredskapsfabrik.

Fredrika

Baksjöudens kvarn
anläggning

Baksjöliden • 0941-140 78 
Skvaltkvarnen från 1760-talet 
med en spånhyvel har varit 
bybornas gemensamma fram 
till 1959. Den är fortfarande 
funktionsduglig och både 
kvarnen och spånhyveln drivs 
med vattenhjul.

Gällivare

Gällivare hembygdmuseum 
Storgatan • 0970-186 92 
Hembygdsmuseet innehål
ler en samisk del som visar 
samernas slöjd, bostäder och

jakt. En annan del berättar om 
nybyggarnas villkor, vad sko
gen och myrslåttern gav, hur 
man bodde och levde. Man 
skildrar rallarnas och gruvar
betarnas viktiga arbete och 
industrialismens utveckling i 
Lappland: hur malmen först 
fraktades med ren och ackja 
och hur sedan järnvägen från 
Malmberget till Luleå tog 
över.

Gällivare hembygds-
OMRÅDE

Hembygdsområdet • 0970-153 75
Många byggnader har flyttats 
till detta hembygdsområde.

Lappland 97



Här finns t.ex. Sveriges nord
ligaste väderkvarn från 1900- 
talets början, ett lappläger 
med en kopia av Nils Nilsson 
Skums ateljékåta och en au
tentisk handelsbod från 1900- 
talets början. Vidare kan man 
se en kyrkstuga och en bagar
stuga samt så kallade engelska 
baracker som användes som 
arbetarbostäder. Två museiläg- 
enheter har inredning från 
1930- respektive 1950-talet.

Haparanda

Kukkola fiskemuseum

Kukkolaforsen • 0922-310 00 

Fisket och färderna på Tor- 
neälven och längs kusten 
levandegörs. Fiskemetoder och 
redskap redovisas. På museiom
rådet finns även kvarnar, mjöl- 
narstuga, sågverk, halstrings- 
bod, fiskebodar och smedja 
från början av 1800-talet.

Högland

SÅG PLATS EN HÖGLAND 

Högland • 0942-410 12
Vattensågen med klinga, 
tidigare ramsåg, användes 
som bysåg från 1850-talet till 
1950-talet. På området finns 
en nybyggd kvarn och smedja.

Jokkmokk
ÅJTTE SVENSKT SAMEMUSEUM 

Kyrkogatan 3 • 0971-170 17 
Ajtte är ett specialmuseum för 
fjällkedjans natur och kultur 
samt huvudmuseum för den 
samiska kulturen och informa
tionscentrum för fjällturismen. 
Utställningarna handlar om 
människan och naturen i fjäll
området. Här kan man följa 
en nybyggarfamilj som levde 
för 100 år sedan. Samernas

religion, dräkt och silver fyl
ler en utställning. Två andra 
utställningsteman är älven och 
den motoriserade revolution 
som skett under 1900-talet.

Kiruna

LKAB-.s Info-Mine 
Kirnuavaa ra gruva • 0970-760 00 
Info-Mine besöksgruva lig
ger mer än en halv kilometer 
under jord. Meningen var 
ursprungligen att visa företa
gets gäster/kunder vägen från 
gruva till kund. Här kan man 
se olika maskiner som använts 
nere i gruvan. I gruvmuseet 
visar man LKAB:s 250-åriga 
historia fram till dagens verk
samhet, med hjälp av maski
ner, redskap och fotografier.

Klimpfjäll

Kulturum Fatmomakke

Fatmomakke • 0940-152 70 
Detta är en levande kyrkstad 
med i oo-talet kåtor och stu
gor. Kyrkplatsen besökte man 
vid kyrkhelg och fest, dop och 
bröllop; för diskussioner med 
länsman eller för att besöka 
doktor och tandläkare. Kul
turum Fatmomakkes utställ
ningar berättar om möten i 
Fatmomakke: möten mellan 
samerna och kyrkan, samerna 
och nybyggarna och samerna 
och turisterna.

Lycksele

Gammplatsen

Gammplatsen • 0950-133 40 
De flesta av hembygdsområ- 
dets fyrtiotal byggnader hör 
ihop med bonde/skogsbonde- 
kulturen. Ett jaktmuseum be
skriver jakten genom tiderna, 
jaktmetoder, jaktredskap, sä

songjakt och olika villebråd. I 
en skola, där undervisning be
drevs mellan 1847 och 1870, 
visas en inredd skolsal. Det 
finns också ett textilmuseum 
med kläder och skrädderiut
rustning samt en diversehandel 
inredd som på 1920-talet och 
utställningar om postväsende 
och telefoni.

Skogsmuseet

Gammplatsen • 0950-379 45 

Museet är indelat i huggarnas 
epok och maskinernas epok. 
Här berättas om skogsarbete 
från tidigt 1900-tal till idag. 
Miljöer skildrar skogsbygdens 
människor, huggaren, kockan, 
getarpojken, småbrukarhus- 
trun och jägmästaren. Inom 
ramen för maskinernas epok 
lyfts teknikutvecklingen från 
tidigt 1950-tal fram med hjälp 
av en utställning av stora 
skogsmaskiner.

Malmberget

LKAB:s gruvmuseum 
Poujtakvägen 
0970-166 60 (Turistbyrån) 
Gruvmuseet som visar 
gruvbrytning i ett historiskt 
perspektiv använder sig av 
bildspel. Museet har också 
en mineralsamling. Man kan 
besöka Malmbergsgruvan där 
man fortfarande bryter malm.

Malå

Malå Geomuseum

Hotellgatan 10 • 0953-142 91

Museet som informerar om 
gruvnäringen och traktens 
gruvor är inrymt i en gammal 
lave som flyttats till platsen. 
Byggnaden används även som 
turistbyrå och kontor. Delar
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av lavens hissmaskineri finns 
kvar. På museet visas prospek- 
teringsutrustning, malm, mine
raler och borrkärnor.

Moskosel

Rallarmuseet

Stationsgatan 16 (stationsbyggna
den) • 0960-303 69 
I byn Kåbdalis sammanfoga
des 1936 de sista delarna av 
inlandsbanan. I museet kan 
du ta del av rallarnas arbete 
med att bygga inlandsbanan 
norr om Moskosel. Museet är 
inrymt i stationsbyggnaden. 
Det finns en minijärnväg för 
barnen, lassokastning, cykel
uthyrning och servering.

Murjek
Skolmuseet i Murjek

Murjeks hembygdsgård 
0976-200 97
Här låg Statens lapska små- 
skoleseminarium, som utbil
dade lärare som även skulle 
kunna undervisa i samiska.
Den treåriga utbildningen 
var förlagd hit 1904-1934. 
1918 tog man dock bort sa
miskan från undervisningen. 
Skolbyggnaden fungerar idag 
som hembygdsgård men en 
av de gamla skolsalarna är 
iordningställd som den såg 
ut under seminarietiden. Här 
finns pedagogiskt material och 
inskrivningsböcker.

Slussfors

Skotermuseet i Umnäs 
Skoterhotellet • 0951-520 20
Museet visar skoterns utveck
ling från 1959 och framåt.
Det finns även motorsågar och 
mopeder och en motordriven 
spark.

Sorsele

Inlandsbanemuseet

Stationsgatan 19 • 0952-140 90 
Museet som är inrymt i ett 
gammalt godsmagasin skildrar 
inlandsbanans historia. Vi 
får kännedom om beslut och 
anläggningsarbete, vilka som 
byggde och vad som fraktades 
och - så småningom - inlands
banans nedläggning och över
gången till turisttrafik. Det tog 
trettio år innan inlandsbanan 
stod färdig. Man byggde från 
1907 till 1937.

Storuman

VOLVOBÄCKENS KVARNAR 

Långsjöbyn
0951-333 70 (Turistbyrån)
I de två skvaltkvarnarna in
vid Volvobäcken (gammalt 
namn) maldes kornmjöl av de 
andelsägande bönderna från 
1800-talets slut till 1930-talet. 
Den ena kvarnen fungerar, 
den andra saknar ränna. Till 
området har man flyttat en 
sexkantig timmerkoja som ti
digare varit skogsarbetarkoja. 
Det finns också en nyuppförd 
rekonstruktion av den sovkoja 
som hörde till kvarnen.

Vettasjärvi

Vettasjärvi skvaltkvarn

0975-600 04
Vettasjärvi skvaltkvarn bygg
des 1794, renoverades på 
1950-talet och är nu i funk
tionsdugligt skick. Det har 
funnits fem skvaltor i byn och 
ett par gårdar delade på en 
kvarn. Detta är dock den enda 
som är kvar.

Åsele

Gafsele såg och kvarn

Västra Gafsele • 0941-140 78
1914 byggdes anläggningen 
med såg och en kvarn i tre 
våningar. Anläggningen var 
den första som fick elektricitet 
i Lappland och här finns nu 
en eldriven cirkelsåg och en 
hyvel.

Torvsjö kvarnar

Torvsjö • 0941-140 78 
Här finns sex kvarnar, en såg 
med spånhyvel, ett kraftverk, 
en tröskloge och en smedja 
samt hölador och en korn
bastu. Sågen var ursprungligen 
en ramsåg men ersattes om
kring 1900 med en cirkelsåg. I 
trösklogen drivs tröskvagnen 
med vattenkraft.

Torvsjö kvarnar. Bo-Staffan Westman 
visar den vattendrivna spånhyveln i 
Torvsjö. Foto: Birgitta Burell.
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Svartviks industriminnen.

Sågverksarbetare. I bakgrunden väntar ett fyrmastat far
tyg på last av sågade trävaror.
Foto: SCA:s arkiv.



Medelpad

Svartviks industriminnen

Svartvik ligger en mil söder om Sundsvall efter E4 
060-56 11 55

I Svartvik finns en av Västernorrlands mest 
uppmärksammade industrihistoriska miljöer. 
Länet har fått namnet Träriket eftersom sko
gen gav upphov till en stor industriell expan
sion under i8oo-talet. Få platser kan berätta 
om skogens betydelse för Sverige på ett lika 
påtagligt sätt som Svartvik. Från 183 o-ta
let till 1860-talet fanns här skeppsvarv och 
lastageplats för trävaror. Under 1870-talet 
kom de första sågverken och på 1900-talet 
anlades pappersmassefabriken som var i drift 
fram till 1974. På 1990-talet började rädd
ningsaktionen för detta industriminne. Flera 
miljoner, främst statliga medel, har satsats 
på att restaurera miljön och byggnaderna 
på området. När det gäller minnena och 
kunskapen är det ju alltid lite krångligare. 
Människor försvinner ur tiden och det gäller 
att ta vara på deras minnen innan det är för 
sent.

Föreningen Svartviks Industriminnen har 
med stort engagemang tagit på sig den stora 
uppgiften att bevara Svartviks industrihisto
ria. I denna ideella förening finns represen
tanter från Sundsvalls kommun, Landstinget 
Västernorrland, lo, SCA och lokala fören
ingar genom föreningen Svartviksdagarna. 
Birgith Wiklund Molberg är ordförande. 
”Föreningen skall berätta industrihistorien, 
bevara Svartvik och göra det till ett besöks
mål som gagnar hela länet. Det är ett steg

mot ett industrihistoriskt centrum i Sunds- 
vallsregionen”, berättar hon.

Under åren 2000-2002 bedrevs ett eu- 

projekt för att utveckla området med stöd 
från ramprogrammet Industrisamhällets 
kulturarv i Västernorrland (iska). Syftet 
var att göra Svartvik mer attraktivt för 
både närboende och besökare. Bland annat 
har det skapats ett nytt besökscentrum, en 
basutställning kring träindustrin samt ett 
handpappersbruk. Ett nytt projekt till och 
med 2005 innebär samarbete med lokala en
treprenörer och olika ideella intressen. Man 
vill nu särskilt lyfta fram kvinnors och barns 
situation under industrisamhällets framväxt. 
Planen är att anlägga en pedagogisk lekplats 
och återskapa en köksträdgård.

I Svartvik finns herrgården med annex 
kvar, några större hus samt en liten och 
mycket gammal arbetarbostad. Den gamla 
verkstaden är idag utställningslokal med 
bland annat en modell över det gamla Svart
vik. Ett vackert vattentorn finns på området 
liksom ett före detta hyvleri. I stallet ligger 
det nya besökscentret.

Birgith Wiklund Molberg representerar 
landstinget och blev ombedd att ta uppdra
get som ordförande 1999 när hon var aktiv 
landstingspolitiker. Hon har sina rötter i 
Njurunda-Essvik och Svartvik i Sundsvalls- 
områdets sågverks- och industrisamhälle. 
"Jag är uppväxt i arbetarrörelsen och tillhör 
den. För mig är det mycket viktigt att vi be
rättar hur det var på den här tiden som kom
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att betyda så mycket för så 
många. Jag hade förmånen 
att få höra berättas om hur 
det var förr och har fått växa 
upp i en levande diskussion 
om hur vi skulle kunna göra 
samhället bättre”, berättar 
Birgith.

Museer i Medelpad

Svartviks industriminne. Sågverk 
med sågram från 1938. Såghusens 
provisoriska karaktär har medfört att 
ytterst få bevarats. Pannhusen som 
byggdes av sten finns däremot ofta 
kvar. Foto: SCA:s arkiv.

Alnö

Alnö hembygdsgård

060-55 65 64
På Alnö har det funnits 190 
sågverk. I hembygdsgården 
dokumenteras den 1 oo-åriga 
sågverksepoken på Alnö samt 
jordbruk och fiske. I utställ
ningen finns en sågram med 
den sista stocken som sågades 
1963. I övrigt beskrivs Al- 
nös historia i modeller och 
bilder. Här finns dessutom 
en bostadsinteriör, en smedja 
för grov och klensmide och 
arbetsredskap. Eftersom Alnö 
har en mycket speciell berg
grund har man också en geo
logisk utställning.

Indal

Indals hembygdsgård 
Skalista • 060-922 40
I hembygdsgården har man 
inrett en skolsal med ting från 
1800-talet fram till 1950-talet. 
På gården finns en komplett 
smedja efter en hovslagare 
som var verksam in på 1950- 
talet samt en lanthandel med 
inredning från en affär som 
lades ned 1972 men som inte 
moderniserats sedan starten på 
1880-talet. Ett kafé som lades 
ned på 1950-talet har kvar all 
inredning inklusive ett hörn 
från den dammodebutik kafé
ägarens hustru drev. Här finns 
korsetter, strumpor med söm, 
med mera. I en annan lokal 
visas gamla bioaffischer från

filmer som visats i Indal, med 
uppgift om antalet besökare 
till varje film.

Liden
Åsens såg

Åsen • 0692-100 59
Åsens sågverk från 1906 har 
bevarats med ramsåg, hyvel, 
kantsåg, justerkap, slipsten 
och spånutfordring. Alla 
maskiner drevs av en vatten
turbin. I närheten av såghuset 
ligger en arbetarbostad, byggd 
1910, som ursprungligen an
vändes vid måltider och för 
övernattning och som senare 
blev ungkarlsbostad. Kvar 
finns också försågarens bo
stad. Fem personer arbetade 
på sågen: försågare, hjälp-
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sågare, timmerstrypare (den 
som med kätting buntade ihop 
timmerstockar för infordring i 
sågen dvs. ”ströp” stockarna), 
stabbläggare och kapare.

Österström

0692-510 42
Österström var under 1800- 
talet centrum för timmerhante
ring och sågning. Man lastade 
timret i Österström och körde 
landvägen för att lägga ned 
timret i Indalsälven för vidare 
flottning. År 1856 anlades en 
hästbana för transporterna 
vilken 1873 byttes mot Medel
pads första ångjärnväg. Det 
var en stor arbetsplats för 
700 anställda. Transporterna 
upphörde 1920 på grund av 
att flottningsrännor nu hade 
byggts ända ned till Ljungan. 
Dessutom skulle det ha blivit 
olönsamt att sätta in det extra 
arbetsskift som krävdes för att 
man skulle kunna genomföra 
den nyss lagstadgade 8-tim- 
marsdagen.

Idag kan man se vatten
tornet där ångloken tankades 
och en tågkupé. Fundament 
och lämningar från sågverk- 
sepoken från 1700-talet till 
1940-talet återstår också lik
som en kvarn och en lerbråka. 
Lerbråkan rev torv till strö 
för hästarna och bearbetade 
lera som skulle användas till 
tegel. Dessutom har en vatten
driven industrisåg flyttats hit 
från Fagerviken. Den har kvar 
vattenhjulet och mekaniken, 
de dubbla sågramarna och åk
vagnar.

Lögdö bruk

Lögdö järnbruk

060-804 51 (Rättargården) 
060-802 28 (Hantverkslokalerna)

Brukssamhället grundades 
1685. Kvar idag finns mas
ugn och rostugn, klensmedja, 
brukskyrka och herrgård, 
som alla kan beses. I sädes
magasin och tröskloge finns 
utställningar med jord- och 
skogsbruksredskap och en stor 
samling häståkdon, slädar och 
vagnar som alla använts på 
Lögdö bruk.

Matfors

Linskäkten i Alista

Alista • 060-207 27 
Anläggningen som har varit i 
bruk från 1880-talet till 1930- 
talet är vattendriven. Linstam
pen krossar linstjälkarna och 
linskäkten avlägsnar den ved- 
artade delen av stjälken från 
linfibern. Här finns också två 
kvarnstenspar för malning av 
mjöl och en spånhyvel.

Njurunda

Galtströms bruk

Galtström • 060-381 25 
Galtströms bruk grundades 
1673 och var i drift till 1916. 
Här framställdes förutom 
stångjärn olika gjutprodukter 
som spisar, fartygspropellrar 
och vagnshjul. I bruksmiljön 
med sina gamla byggnader 
finns masugn och rostugn, 
gjuteri och smedja. I den ännu 
kompletta smedjan tillver
kades bland annat spik. På 
området drog ett ånglok gods
vagnar från de olika produk
tionsenheterna till hamnen.
Det går fortfarande att ta en 
tur på banan med ångloket

Loke. Man kan också se ut
ställningar om skogsbruk och 
järnbruk med redskap, verk
tyg, produkter och fotografier.

Njurunda hembygdsgård

Hembygdsvägen • Klockarberget 
060-304 69
Hembygdsgården består av fle
ra byggnader, bl.a. en skolsal 
och en notstuga från Svartvik. 
Här finns en liten utställning 
om jakt och fiske och några 
hantverksredskap från ett 
skomakeri, samt kanoner från 
Svartviks kastell.

Sundsvall

Hantverks- 
OCH sjöfartsmuseum 
Norra stadsberget • 060-61 17 48 

På Sundsvalls hantverksmuse- 
um finns den berömda Skvad- 
ern, ett förfalskat uppstoppat 
djur sammansatt av en hares 
framdel och en tjäders vingar, 
stjärt och fötter. Utställning
arna representerar olika hant- 
verksinteriörer som smedja, 
skrädderi, urmakeri, koppar- 
slageri, boktryckeri, bokbin
deri, fotoateljé, fiolverkstad 
och tapetserare. Sjöfartsutställ- 
ningen innehåller blockmaka
rens verkstad, kaptenstavlor 
och souvenirer.

NÄVSTA GAMLA SKOLA 
Nävsta • 060-563 79 
Nävsta gamla skola är Medel
pads äldsta folkskola, från 
1848. Ett klassrum och ett 
planschrum har inretts. På 
övervåningen finns lärar- och 
vaktmästarelägenheter. Museet 
innehåller pedagogiskt mate
rial och inredning från olika 
skolor i trakten. En yngre
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skola från 1903 används som 
samlings- och uthyrningssal.

Ostkustbanans vänner

Svartvik • 060-56 15 24 
Ostkustbanan förvarar sitt 
materiel i en vagnhall och 
verkstad på Svartviksområ- 
det. Vagnhallen är ett före 
detta magasin som är 80 m 
långt med fyra spår. Man har 
ånglok, diesellok och ellok, 
personvagnar såsom restau
rangvagnar, sitt- och sovvag
nar samt olika tjänstevagnar 
som plogvagnar och ångfinkor 
(vagn med ångpanna). Fören
ingen kör inte reguljär trafik 
utan mest beställningstrafik. 
Det finns ett fungerande indu
strispår om ca 3 km i Svartvik 
som ansluter till huvudbanan.

s/s Primus

Finnkajen • 070-224 08 75 
S/s Primus byggdes 1875 och 
användes för bogsering av 
pråmar och timmer fram till 
i960. Då skulle fartyget skro
tas och all inredning revs ur. 
Primus återköptes emellertid 
och en dieselmotor installe
rades. Därefter gick hon som 
kättingbåt fram till 1984 då 
timmerhanteringen upphörde. 
Nu är Primus renoverad och 
drivs idag av en ångmaskin 
från 1902. Fartyget gör passa- 
gerarturer.

S/s Primus vid kaj i Sundsvall. 
Foto: Torsten Nilsson.

Timrå

WlFSTAVARF MUSEUM 
060-16 42 31
60 fartyg har byggts på Wif- 
stavarf. Nu arbetar en för
ening med med varvet. Här 
finns ett saltmagasin, tre andra 
byggnader samt en del föremål 
från skeppsbyggnadstiden.

Ostkustbanans vänner. Bengt "Sval
la" Svahlstedt kör dieselloket LKAB 
1, tillverkat 1958 av Hägglund & 
Söner AB i Örnsköldsvik och inköpt 
från gruvbolaget i Kiruna för 1 kr i 
mitten av 90-talet. Därefter har det 
renoverats för drygt 100 000 kr och 
är nu föreningens kraftigaste diesel
lok med sina dubbla Scania 6:or. 
Foto: Torsten Nilsson.
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Norrbotten

Bagerimuseet i Älvsbyn.

Gösta Nilsson, grundaren av Polarbröd AB, 
och Stig Lundgren bakar i bagerimuseet. 
Foto: Polarbröd AB.



Bagerimuseet

Bagerimuseet ligger i Älvsbyns centrala delar. 
0929-550 71

I Älvsbyn i Norrbotten ligger idag ett av Sve
riges största bagerier - Polarbageriet.

Familjeföretaget har under de senaste 30 
åren växt från några få anställda till över 200 
trots de stora avstånden till kunderna i södra 
Sverige. Under ett dygn kan man idag produ
cera nästan 3 miljoner Polarkakor!

Historien om bagerierna i Älvsbyn star
tade för över hundra år sedan. År 1879 kom 
Johan Nilsson resande från Stockholm. I 
fickan hade han sitt gesällbrev som bagare. 
Varför han valde Norrland och Älvsbyn är 
det ingen som riktigt vet. Kanske var det 
äventyret som lockade, kanske hade han hört 
att det fanns jobb där stambanan drogs fram. 
Tillsammans med sin hustru Hilda startade 
han ett bageri. Aldrig förr hade älvsbyborna 
sett en karl som bakade. I drygt 30 år var Jo
han bagare i Älvsbyn och när han dog 1912 
tog sonen Gustaf över.

Gustaf byggde ett nytt bageri 1926 och 
fem år senare flyttades serveringen och bröd
butiken närmare kyrkan och bageriet kunde 
växa. Gustaf fick i sin tur fem söner som alla 
blev bagare. Fyra av dem öppnade egna bage
rier, Lennart i Vistträsk 1931, Rolf i Skellef
teå 1937, Konrad i Älvsbyn 1938 och Gösta 
i Älvsbyn 1950. Med nutidens mått kan det 
verka konstigt att lilla Älvsbyn hade plats för 
flera kaféer, men på 1950-talet umgicks man 
ofta utanför hemmet och gick gärna på bio 
och kondis. När TV:n kom på 1960-talet fick 
kaféerna problem. Den konjunkturnedgång 
som bageribranschen upplevde medförde att 
nytänkande krävdes. Gösta Nilsson tog där
för upp en nygammal produkt, 10-öreskakan 
som hans far bakat. Försöket blev en succé 
som kom att säljas över hela landet och idag 
känner vi 10-öreskakan som Polarkakan.

Bagerimuseet skapades av Gösta Nils
son och ligger i det bageri som hans pappa 
byggde 1926.1 museet finns den vedeldade 
bakugnen från 1926 samt ett kafé där man 
sommartid kan köpa både Poiarkaka och 
Renklämma. Museet drivs av Älvsbyns hem
bygdsförening.

Har du tur kanske någon från familjen 
Nilsson finns på plats och berättar mer om 
bageriet och Älvsbyn.
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Museer i Norrbotten

Boden

Garnisonsmuseet 
Sveavägen 10 • 0921-683 99 
På Garnisonsmuseets gård står 
tyngre materiel som t.ex. artil
leripjäser och en pålkran från 
de olika förbanden i Boden. 
Dessutom finns här en postkur 
och en smedja. I museet visas 
inredningen från a 8:s officers- 
mäss, ett 50-tal uniformer, 
äldre vapen, luftvärnsmateriel 
samt utställningsrum för för
banden a 8, k 4,119/p 5, s 3, 
af i samt ing 3.

Pansarmuseet

Ed. A 8-området • 0921-681 56 
Pansarvagnar och andra be
pansrade fordon från hela 
världen kan beses, liksom mili
tära lastbilar.

Rödbergsfortet

Förbandsvägen 4 • 070-266 31 62
Bodens fästning från 1905 är 
insprängd i berget. Fortet som 
var i drift fram till 1997, an
vänds nu som konferens- och 
äventyrscenter med ursprung
lig inredning.

Gammelstad

Friluftsmuseet Hägnan

0920-29 48 66
Landsbygdsmuseum med en 
komplett gård och viss djur
hållning. Här finns även lång
loge och rundloge, parstugor, 
samt en lanthandel från Kalix

som troligen är från 1800-ta- 
lets början. Inredningen i affä
ren speglar en lanthandel un
der 1920—1940-tal. Det finns 
också en smedja som ännu 
används, och en brädgård.

Kalix

Beredskapsmuseum 
Mariebergs viltfarm 

0923-270 66
Museet har huvudsakligen ma
teriel från ingenjörstrupperna 
såsom fordon, uniformer, 
broar, stridsvagnstorn och ka
noner. Här finns ett fort från 
andra världskriget, logement, 
baracker och förråd som till
hört Kalixlinjen, landstignings- 
broar samt båtar av olika slag.

Flottningsmuseum 
Vassholmen • 0923-773 51 
Gammalt skiljeställe för tim
mer. På holmen finns omkläd- 
ningsbaracker, kontors- och 
verkstadsbyggnader, flottnings
museum samt magasin. Flott- 
ningsmuseet visar en mindre 
utställning om arbetet med 
timmerflottning.

Kalix fiskemuseum

Invid Kalix camping 
070-355 07 88
Museet skildrar kustfisket i 
Kalix. Här har funnits både 
yrkesfiskare och småjordbru- 
kare som har haft fisket som 
bisyssla. Museet visar redskap

för fiske och nättillverkning, 
båtar, motorer samt föremål 
som hör ihop med sälj akt.

Koler

Lanthandelsmuseum 
Rallarvägen 8 • 0911-800 33 
Lanthandelsmuseets inredning 
kommer från en Konsumbutik 
i Jokkmokk och beskriver ti
den kring 1920-talet. Butiken 
är kompletterad med ett brett 
sortiment av förpackningar.

Luleå

Ale kultur-
och industrihistoria

0920-810 60
I Ale finns bl.a. en vattendri
ven kvarn byggd före 1880 
och en mjölnarbostad. Ram
sågen är en rekonstruktion av 
den såg som var i drift 1888 
till 1957. Likaså finns en re
konstruktion av den vadmals- 
stamp från 1880-talet som 
revs på 1920-talet.

Altappens sågverksmuseum

Båt från Lövskär • 0910-631 25 
Det lilla museet över fiske och 
säljakt ligger i en fiskebod. En 
industriell sågverksamhet på
gick på ön från 1878 fram till 
en stor brand 1908 och visas 
på museet.
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Norrbottens järnvägsmuseum. Malmbanans vänner. Arbetsmöte. Foto: Birgitta Bureli.

F 21 FÖRBANDSMUSEUM 

Norrbottens flygflottilj 
0920-230 40 00 (växel)

0920-23 41 35 (museet)
För att öka tillgängligheten för 
allmänheten har museet för
lagts strax utanför flottiljom
rådet. Museet har dels ett 
epokrum som beskriver F zi 
från starten 1941 och framåt, 
dels temautställningar. Exem
pel på teman sjukvård och me
teorologi. Dessutom har man 
byggt upp olika miljöer kring 
stridsledning, luftbevakning 
och en kommandocentral. 
Museet förfogar även över sex 
flygplan, en helikopter och tio 
fordon.

Norrbottens järnvägs
museum

Arcusvägen 1 • Karlsvik 

0920-25 00 16 
Norrbottens enda enskilda 
järnväg byggdes från Gammel
stad till Karlsvikshyttan och 
Luleå järnverk i Karlsvik. 
Under sommaren körs vete
rantåg på den fem kilometer 
långa banan. Föreningen 
Malmbanans vänner driver 
också ett museum för att visa 
fordon och andra föremål 
från Malmbanan som går från 
Luleå till Narvik. Museet visar 
lok, vagnar, uniformer, och 
allt som har med järnvägen att 
göra. Ett flertal byggnader hör 
till såsom stationshus, dass, 
banvaktsstuga, godsmagasin, 
ställverk, vändskiva samt en

massatork som nu är ombyggd 
till vagnhall.

Pajala

Garverimuseum

Sattajärvi • 0978-600 00 

Vid Kero AB:s garveri finns en 
äldre byggnad med ett garveri 
från tidigt 1900-tal. All inred
ning är kvar med fyra stora 
kar för garvningen. Handred
skap och andra verktyg finns 
också. Här garvades renskinn.

Piteå

Bölebyns Garverimuseum

Nya Älvvägen 647 • 0911-620 23 

Företaget Bölebyns garveri 
grundades år 1900 och äga
ren är garvare i tredje gene
rationen. År 1950 flyttades 
garveriet till den nuvarande
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lokalen, byggd redan 1918.
Här barkgarvas framför allt 
nöthudar på samma sätt som 
när företaget startade. Man 
har även ett sadelmakeri. Be
sökare erbjuds visningar.

Skags fyr

Jävre • 0911-960 00
Skags fyr stod ursprungligen 
på skäret Gråklubben, vid 
Skags udde utanför Örn
sköldsvik, åren 1871-1957. 
När andra navigeringssystem 
slog igenom flyttades fyren till 
Jävre och står nu som ett mo
nument över fyrbyggnadsepo- 
ken. Man kan bese fyren 
invändigt. Den är försedd 
med belysningsanordning från 
Stenkyrkehuks fyr på Gotland. 
Vid Jävre Sandholmen verk
stad byggdes 24 fyrar under 
åren 1957-1979. Fyrarna tran
sporterades till platser som Al- 
magrunden, Finngrundet och 
Gustaf Dalén.

Sikfors

Sikfors Gamla Kraftverk

0911-700 31 (Sikfors camping) 

Sikfors gamla kraftstation 
byggdes 1912. Hela anlägg
ningen med kraftverk, dam
mar, svalltorn och trätuber 
byggdes på 14 månader. Allt 
utom trätuberna finns kvar.

Töre

Hyttgården

Luleåvägen 1 • 0923-64 02 43 
Hyttgården var tidigare bruks- 
arbetarbostäder till Törefors 
järnbruk. Museet visar pro
dukter och verktyg från järn- 
brukstiden och berättar om 
arbetet vid bruket. Det finns 
även en kontorsdel med löne-

dosor och kontorsmaskiner. 
Från den smalspåriga järnväg 
som gick till bruket finns en 
vagn bevarad. Museet visar 
även ett arbetarhem, ett spi- 
selrum från ca 1910. I bruks
området finns bara masugns- 
rester och en moderniserad 
masugnsmästarbostad. Till 
museet hör också en bagar
stuga, en snickarbod, ett ma
gasin och ett skolhus.

Vitsele

Storforsens skogsbruks-
OCH FLOTTNINGSMUSEUM

0929-310 82
Ett tjugotal byggnader och 
anläggningar inom Storforsens 
naturreservat speglar skogs- 
och flottningsarbetarnas ar
bets- och levnadsvillkor. Deras 
arbetsmetoder och redskap vi
sas. Det finns också en kolmila 
och en tjärdal.

Älvsbyn
ÄLVSBYNS HEMBYGDSGÅRD 

Kyrkostigen 1 »0929-100 01
Museet ligger i ett affärshus

från 1912. Här finns den 
gamla inredningen kvar från 
diversehandeln som låg här. 
Man visar också en del av en 
fotoateljé och en kontorsav- 
delning med anknytning till 
astronomen Knut Lundmark.

Öjebyn

Grans lantbruksmuseum 
Granparken • 0911-23 31 00
Museet ligger i Granparken 
som är en djur- och kultur
park. Här finns ett lider med 
vagnar och hand- och häst- 
dragna jordbruksredskap.
Man berättar om mjölfram
ställning och djurhållning. I 
parken finns gamla lantras- 
djur.

Överkalix

Holgers traktormuseum

Svartbyn • 0926-400 00 
Museet har ungefär 100 trak
torer varav ett 20-tal inne i 
museet. Här finns också mo
torsågar, båtmotorer, mopeder, 
cyklar, en grävmaskin, en 
bandtraktor samt en lyftkran.

Norrbottens järnvägsmuseum. 
Malmbanans vänner. Ett av malm- 
baneloken. Foto: Birgitta Burell.
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Närke

Svenska Skoindustrimuseet
Sveavägen 19 • Kumla • 019 - 58 81 87

”Jag visste ju i alla fall att skoindustrin skulle 
gå i graven och det visste väl många med 
mig naturligtvis. Det var då jag tyckte det 
var värdefullt att man skulle ha ett minne 
av skoindustrin här i Örebro län, för Kumla 
levde ju definitivt på skoindustrin tidigare.”

Så berättar Bror Lundin, före detta sko
arbetare och engagerad vid Svenska Skoindu
strimuseet i Kumla. Här arbetar man med 
att dokumentera, bevara och levandegöra 
skoindustrihistoria. Museet finns i företaget 
Bengtarskos gamla fabrik och är i samma 
skick som när fabriken lades ned 1986. Un
der första hälften av 1900-talet fanns 50% 
av den svenska skoindustrin i Örebro län och 
än idag finns 30% av den svenska produktio
nen i Kumla. Som ytterligare bevis för sko- 
tillverkningstraditionen i dessa trakter finns 
fynd från två arkeologiska undersökningar i 
Örebro. Här har man funnit läder och medel
tida skor samt ett gammalt skomakeri.

Från början syddes skor efter individuell 
måttagning, men under 1800-talet började de 
”konfektionssydda” skorna att ta marknads
andelar. Det så kallade ”partiskomakeriet” 
innebar fasta storlekar och skor på lager och 
en av de tidiga partiskomakarna var Anders 
Andersson i Kumia. Den första skofabriken 
i Sverige startades 1873 och vid sekelskiftet 
etablerades flera fabriker Kumla. Under 
1900-talets början fullkomligt exploderade 
skoindustrin i Sverige. En stor del av pro
duktionen exporterades under första världs

kriget till de krigförande länderna. Under de 
följande femtio åren varierade tillverkningen 
mycket beroende på efterfrågan, priser och 
tillgången på material. På 1960-talet minska
de tillverkningen kraftigt och nedläggningar 
följde.

Foto: Chris Karnevald.

Redan i början av 1980-talet slöt folk upp 
för att bevara minnet av den utdöende sko
industrin. Museet i Kumla byggdes upp med 
hjälp av fackfolk från skoindustrin och läns
museet i Örebro. Svenska Skoindustrimuseet 
drivs som en stiftelse med kommunen, lands
tinget, industrifacket, skofabrikantföreningen 
samt en vänförening som bidrar med kun
nandet. Bror Lundin är föreningens ordfö
rande och har varit engagerad sedan starten. 
Det var inga problem att få igång museet, 
säger han. ”Nej, här i Kumla var man ju glad 
för det fanns ju fabriker kvar här då, småfa- 
briker som var på väg att lägga ner. Så vi fick
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massor av grejer här ifrån Kumla och alla jag 
träffade, inklusive beslutsfattare och hela ko
ret, var positiva till det här. Det var därför vi 
fick en sådan start som vi fick naturligtvis.”

Museet har tre våningar där de två över
sta upptas av de intakta fabrikslokalerna. 
Högst upp finns maskiner för tillskärning 
och nåtling. Här skars delarna ut och skons 
ovandel syddes ihop. Sedan skickades den till 
våningen under där det finns maskiner för 
pinning, bottning, puts och pack. Maskiner
na står på rad längs fönsterväggarna och 
här tillverkas idag ”museiskor”, slippers 
och promenadskor, som går att köpa i en 
skoaffär på nedre plan. Där visar man även 
olika utställningar med anknytning till sko
industrin. Dessutom finns ett specialbibliotek 
samt foto- och filmarkiv. Vänföreningen har 
engagerat sig mycket i museet och arbetet är 
helt ideellt. ”Vi är mest äldre i föreningen av 
naturliga skäl, sådana som jobbat inom sko
industrin. Vi har ungefär samma tänkande, 
så det har varit trivsamt alltihop, annars 
hade man inte hållit på med det”, säger Bror 
Lundin.

Bodil Högberg arbetar som nåtlerska, hon syr ihop de
larna av ovanlädret på skon.
Foto: Chris Karnevald.
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Kalklinbanan. Mellanstation på banan. Foto: Torsten Nilsson.

Kalklinbanan Forsby-Köping
Mellan Forsby och Köping (42 km lång) 

Information via Turistbyrån i Köping • 0221-256 55

Linbanan Forsby-Köping byggdes för att 
transportera kalk från kalkbrottet i Forsby 
till Skånska Cementaktiebolagets cementfa
brik i Köping. Linbanan och fabriken bygg
des samtidigt och togs i drift på våren 1941 
mitt under andra världskriget: kriget var en 
bidragande orsak till lokaliseringen inne i 
landet, där transporterna inte var så sårbara. 
Både kalken och slutprodukten cement var

volymprodukter där transportkostnaden var 
en väsentlig del av priset på cementen. Det 
rörde sig om stora transportvolymer och 
dessutom tunga laster. I juni 1997 lades verk
samheten vid linbanan ned och Föreningen 
Kalklinbanans vänner bildades fem år senare. 
Föreningen främsta mål är att medverka till 
att Kalklinbanan värnas, vårdas och visas 
för framtida generationer som ett värdefullt 
historiskt kulturarv från 1900-talets indu
strisamhälle. Banan utsågs till årets industri
minne 2.003.
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Museer i Närke

Askersund
Båtmuseum

Hamnmagasinet • Hamntorget 
0583-810 86
Museet skildrar Vätterns sjö
fart och fiske genom båtmo
deller, motorer, diverse båttill
behör och fiskeredskap samt 
fotografier. Här finns även 
Vättersnipor som man seglade 
eller rodde med till Vadstena 
för att sälja bär och skinn. 1 
museet finns även en utställ
ning om Folke Dahlberg, en 
konstnär och författare som 
skildrat livet på Vättern.

Motala Express 
Hamnen • Askersund 
0141-23 33 70
S/s Motala Express är ett pas- 
sagerarångfartyg som byggdes 
som kustångare 1895 på Jön
köpings Mekaniska Verkstad. 
Originalmaskin och den kol
eldade ångpannan finns kvar. 
Hon trafikerade södra Vät
tern, J önköping-Gränna-Vi- 
singsö under åren 1898-1963, 
därefter norra Vättern. S/s 
Motala Express kallas för Vät
terns fånge eftersom skrovet 
förlängts så att hon inte längre 
ryms i slussarna.

Dylta bruk

Bruksmuseet

Dylta bruk • 019-22 40 41
Bruksmuseet beskriver svavel- 
och rödfärgsproduktionen vid 
Dylta. Här utvanns svavel från

1570-talet till 1870. Redan 
från år 1600 började man 
utvinna alun och vitriol samt 
rödfärg från restprodukterna 
vid svavelframställningen. 
Rödfärgstillverkningen pågick 
till 1941 och miljön kring 
industrin med byggnader, sva
velbrott, vaskverk och avfails- 
högar är bevarad.

Garphyttan

Garphyttans industri
museum

Bruksgatan • 019-29 51 08 
I Garphyttan började man be
arbeta tråd och slå linor 1906. 
Efter hand ändrades produk
tionen till oljehärdad ventilfjä- 
dertråd samt ventilfjädrar för 
bilindustrin. Museet ligger i 
den ursprungliga industribygg
naden och innehåller bland 
annat en hall med maskiner 
som använts vid tillverkningen 
av tråd och fjädrar. Här visas 
fotografier från åren 1906-30 
samt två permanenta utställ
ningar, en om lokalhistoria 
och en om motorsågar. Man 
har också tillfälliga utställ
ningar.

Glanshammar

Eriksbergs mejeri

Eriksberg-019-46 51 10

Separatorn började tillverkas 
1878 fem år innan detta meje
ri sattes i produktion. Mejeriet 
var i drift fram till 1907 och 
framställde smör och ost av

mjölken som levererades från 
bönderna i Glanshammars- 
bygden. Ägaren har renoverat 
byggnaden men inga inven
tarier återstår. Däremot finns 
bokföring, en förteckning över 
inventarier och fotografier 
kvar.

Kilsmo

Brevens Bruk museum

019-45 40 70

I Brevens bruk anlades en 
stångjärnssmedja 1676 och 
järnhanteringen pågick sedan 
fram till 1970-talet. Bruks- 
miljön är delvis bevarad och 
museet som är inrymt i ett 
spannmålsmagasin från 1786 
beskriver brukets historia.
Här finns trämodeller och 
produkter. Olika kugghjul 
var den största produkten, 
vid sidan om turbinhjul. Man 
tillverkade också gravvårdar, 
staket, grindar, kyrkklockor 
och vällingklockor men även 
hushållsföremål som våffellag- 
gar och strykjärnsställ. Några 
få verktyg från gjuteri och 
skogsbruk finns också.

Kumla

Miutärminnet Sanna hed

Sannahed • 019-58 81 97 
I militärminnet ingår officers- 
mässen och husarofficersstug- 
an. Officersmassen ser ut som 
den gjorde vid sekelskiftet 
1900. Här finns även mili
tärhistoriska samlingar t.ex.
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Brevens bruk. Hyttan är mycket välvårdad. Rostugnen ses till vänster och masugnen till höger. Foto: Torsten Nilsson.

uniformer. En uppbyggd miljö 
föreställer köket i ett husar
torp. Husarofficersstugan är 
en mycket liten stuga som 
officerarna fick uppföra för 
egna medel för att slippa sova 
i tält. Stugan har flyttats hit 
och inretts. På området finns 
andra byggnader med militär 
anknytning. Dessa kan dock ej 
beses invändigt.

Museerna vid Hälla
brottet

Yxhults industriområde 
Hällabrottet *019-57 21 50
I början av 1900-talet lät 
Anton Englund ett tiotal sten
huggare utbilda sig vidare till 
ornamentsstenhuggare. Dessa 
stenarbetare högg ett stort an

tal utsmyckningar till stenfa
sader i Stockholm. Detta sten- 
museum med skisser, verktyg, 
stenhyvel och stenar beskriver 
stenhuggarnas verksamhet.
Här finns också en gjutstuga 
byggd på 1770-talet av murad 
kalksten. Museet omfattar två 
enkla lägenheter i ursprung
ligt skick (omöblerade), ett 
transformatorhus i kalksten 
från 1900-talets början samt 
en hembygdsgård. I hyvlarverk- 
staden från 1879 har stenhyv- 
larna funnits.

Skolmuseet i Hardemo

Hardemo • 019-58 81 97
Skolan byggdes 1808 efter en 
donation. Skolhuset var i bruk 
fram till 1903 men användes

sedan som postkontor och 
slöjdsal. Nu finns här en skol
sal från 1900-talets början, en 
lärarbostad från 1800-talets 
slut och en sal med äldre läro
medel. Intill ligger sockenma
gasinet som uppfördes i sten 
1758. Där förvarades sock
nens reserv av spannmål så att 
ingen skulle sakna utsäde till 
våren.

Skomakarstugan

Sannahed *019-58 81 97
Skomakarstugan visar en 
handskomakares verkstad som 
den såg ut under andra hälften 
av 1800-talet. Här finns ma
skiner, verktyg och produkter.
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Laxå
Brunnsmuseum

Porla brunn • 0584-300 25
Brunnsmuseet är inrymt i Villa 
Bennich, en av de privatvillor 
som återkommande brunns
gäster lät uppföra åt sig. Här 
visas ting från tiden runt sekel
skiftet och fram till 1939, då 
kurortsverksamheten upphör
de. Här finns till exempel ser- 
veringsdräkter, olika klassers 
porslin, menyer, inskrivnings- 
journaler och marknadsförings
material. En avdelning berät
tar om vattenfabriken som 
fanns på 1920-talet.

Laxå bruksmuseum

Laxå herrgård • 0584-104 01 
Bruksmuseet dokumenterar 
järnbruk och skogsbruk. Här 
finns produkter och verktyg, 
stämplar från olika bruk samt 
flottningsutrustning. En bit 
från museet finns en smides- 
hammare från 1700-talet. 
Hammaren har tidigare stått i 
Lassåna smedja.

Sköllersta
Folkhögskolemuseum 
Kävesta* 019-602 49 50 
Museet ligger i folkhögskolans 
ursprungliga byggnad från 
1878 som är den äldsta, för 
sitt ändamål, i bruk varande 
folkhögskolebyggnaden i Sve
rige. Skolan grundades av en 
intresseförening, blev internat 
vid sekelskiftet och blev senare 
landstingsägd. Här finns en 
stor skolsal med samlingar, 
framför allt åskådningsmate
rial som insekts-, fågel-, herba
rie-, svamp- och äggsamlingar. 
En del undervisningsmateriel 
som kalejdoskop, laterna magi-

ca och elektricitetsmaskin från 
1870-talet finns kvar liksom 
viss dokumentation över hur 
skolmiljön såg ut.

Vretstorp
Norra Öna traktor

museum

Norra Öna • 0582-710 30 
Museet har ett trettiotal olika 
traktorer med verktyg och till
behör, bland annat en Fordson 
från 1925. Här finns också en 
stenkross samt olika redskap 
som plogar, slåttermaskiner, 
stationära motorer och blås- 
lampor.

Zinkgruvan

Trehörnings masugn

Mariedamm • 0583-210 53

Den första masugnen i om
rådet sattes upp 1636. Den 
nuvarande masugnen är en 
restaurerad mulltimmerhytta. 
1889 upphörde driften. Bläs- 
tern till masugnen drevs av ett 
vattenhjul som finns kvar. Av 
säkerhetsskäl får man inte gå 
in i masugnen. Från masugnen 
utgår en vandringsled som går 
längs gruvhål efter järnmalms
brytningen i området.

Zinkgruvan gruvmuseum 
Knallagruvan • 0583-822 36 
Gruvdriften i Zinkgruvan, 
startade 1857 och pågår 
fortfarande. Man bryter zink 
och bly och är idag nere på 
tusenmetersnivån.

Bland områdets byggnader 
märks ett krosshus och en 
tågficka. I en annan byggnad 
ligger en fungerande smedja. 
På gården står borrmaskiner 
och lastmaskiner, en luftdriven 
vagn och en handlastare. En

liten tågslinga genom berget 
trafikeras med gruvlok för 
att man ska kunna se gruv- 
maskinerna. I ett skjul finns 
större redskap och maski
ner som luftdrivna verktyg, 
ångmotorer, vågar, tryck- 
luftsdrivna lampor och en 
motorcykel med dieselmotor 
som förmännen använde samt 
ett gruvspel från 1939 tillver
kat av ASEA. I museet visas 
bergartsprover, en modell över 
gruvan, en brandbil från 1934 
samt verktyg, kläder och foton 
från gruvan.

Örebro

Karlslund

Karlslund • 019-21 62 20 
Karlslunds herrgård med till
hörande byggnader innehåller 
flera museer. Den tekniska 
kvarnen är inrymd i en kvarn
byggnad från 1889 och visar 
utveckling och uppfinningar 
inom lantbruket. Här berät
tas även hur elektriciteten har 
påverkat vårt vardagsliv och 
samhälle. I mejeriet som tidi
gare varit statarlänga kan man 
se hur en statarlägenhet om ett 
rum och kök kunde se ut på 
1930-talet när herrgården var 
som störst med ett 90-tal an
ställda. I lägenheten har mjölk- 
utköraren och hans familj 
bott. Carlslunds kraftstation 
byggdes 1897 och är fortfa
rande i drift. Här visas ett 100 
år gammalt maskineri. Till 
gården hör flera byggnader 
som benkvarn, gasverk och 
arbetarbostäder som hört till 
det gevärsfaktori som fanns på 
1700-talet.
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Landstingsmuseet 
Storgatan 33 • 019-602 87 46 
Museet visar föremål och yr
keskläder från sjukvården. En 
uppbyggd miljö berättar om 
Matilda som var diakonissa 
och arbetade på lasarettet.
En annan del av utställningen 
visar en operationsmiljö från 
sekelskiftet till 1920-talet. I 
en av museets avdelningar 
dokumenteras sjukdomen tu
berkulos.

Wadköping

019-21 62 20
Wadköping är ett frilufts
museum med ditflyttade 
byggnader som byggts upp 
som en småstad. Här finns ett 
skolmuseum med skolsal från 
1920-talet, Cajsa Wargs hus, 
Hjalmar Bergman-museet och 
Jeremiasstugan. Bland verk
städerna märks särskilt de två 
föreningsdrivna, träsvarveriet 
och smedjan. I Wadköping 
finns även en handelsbod med 
inredning från 1865.

Närke 117



Arbetet med jorden var hårt. Foto: Statarmuseet.



Skåne

Statarmuseet i Skåne

Statarmuseet är öppet året runt. Museet ligger 

10 km öster om Malmö, intill Bokskogen mellan 

Torups slott och Bara i Svedala kommun.

040-44 70 90
”Man får pilla på allt!”

Statarmuseet presenterar sig som så 
många andra som "ett levande museum”.
Här finns möjlighet för barn och vuxna att 
på ett handfast, jordigt sätt ta del av statar- 
nas liv. De besökande barngrupperna som le
ver statarliv får arbeta med matlagning, träd
gårdsskötsel, vedhuggning, tvätt och annat 
som måste utföras just den dagen. ”Vi tror 
att det måste vara happenings, att man måste 
kunna konkurrera ut Tv-spel men så kommer 
man hit och möter en rosig andfådd tioåring 
som kommer och bär någonting i sin hand 
som visar sig vara ett äpple. Han är alldeles 
salig överatt han har plockat det från ett 
träd! Man kanske inte måste anstränga sig så 
där och göra det så märkvärdigt. Att få hålla 
i en yxa, att få bära en kanin, att få plocka 
ett ägg eller att bränna sig på en spis eller 
bara att tända en tändsticka är för många 
barn oerhört spännande.” Så berättar Barbro 
Franckie om verksamheten på Statarmuseet.

Statarmuseet invigdes 1995 - femtio år ef
ter statarsystemets avskaffande. Museet finns 
i en statarlänga som hörde till Torups slott. 
Här har människor bott och arbetat sedan 
1866, först som statare, sedan som kontantlö- 
neanställda lantarbetare och idag som musei- 
arbetare. Museet är ett resultat av ett ”gräv- 
där-du-står-projekt”. Grunden finns i många

Barbro Franckie, som ansvarat för 
uppbyggnaden av Statarmuseet.
Foto: Torsten Nilsson.

studiecirklar och ett stort ideellt engagemang. 
”Vi vill uppmärksamma kvinnans roll för 
hon är ju väldigt osynlig", berättar Barbro 
Franckie som varit med från början.

Statarlägenheterna och utställningarna 
på museet kompletteras av trädgårdar och 
odlingsmark. Hannas lägenhet från 1928 
kopplas ihop med lantarbetarnas och Lubbe 
Nordströms kamp mot statarnas dåliga boen- 
deförhållanden. Dofterna i lägenheterna är 
en del av upplevelsen och Barbro berättar om 
sina hemliga knep som till exempel koskit i 
blomjorden och att hänga jackor på en ko 
för att få rätt doft. ”Jag tycker att det är rätt 
bra doft här, det doftar gammalt hus, det är 
inte samma doft som i 52:an”, säger Barbro 
om Hannas lägenhet. Lägenheten visas med 
trädgård och jordlott där man bl.a. odlar 
potatis, lök, morötter på samma sätt som 
Hanna gjorde när hon bodde i lägenheten. 
"Det händer mer och det blir mer levande 
när vi arbetar med landen. Där får skolbar
nen hjälpa till när de besöker oss”, berättar 
Lars Henriksson som ansvarar för trädgår
darna på museet. I lägenhetens köksdel står 
den gamla gjutjärnsspisen No 233 från Hus- 
qvarna vapenfabrik och i skafferiet finns en 
tunna full med saltad sill. Att man eldar i spi
sen märks av veden som ligger bredvid spisen 
och av askan som ligger i eldstaden.
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Statarkvinnorna var skyldiga att hjälpa 
till med mjölkningen och detta kom att kallas 
”den vita piskan”. Först på 1930-talet lycka
des lantarbetarna få avtal om ersättning för 
mjölkningen. ”Jag har aldrig sett mor sova, 
när jag var barn. Vaknade man någon gång 
på natten, satt hon och läste tidningen vid 
fotogenlampan och stickade samtidigt. Hon 
stickade både till oss och främmande. Hur 
hon klarade av att bli 92. år är en gåta”. Så 
berättar Elin Stenfeldt i boken Skånska stata
re och lantarbetare berättar av Lars Olsson.

I en av lägenheterna berättas om bild
ning, kunskap och makt. Lantarbetarnas 
fackliga arbete och biblioteken utvecklades 
ofta tillsammans och det fackliga rummet 
och biblioteket ligger därför vägg i vägg på 
Statarmuseet.

Statarmuseet i Skåne. Foto: Statarmuseet.

Utanför biblioteket hänger en cykel i ta
ket och bredvid läser man:

”Cykeln blev kamrat på färden
i kamp för fattig mans rätt
Den hjälpte faktiskt till
att förbättra världen
fast ej så mången det hört och sett”

Gunnar Sträng

I biblioteket hittar man klassiker som 
Kris i befolkningsfrågan och God natt jord. 
Men i ett hörn finns en mer okänd bok, En 
piga bland pigor av Ester Blenda Nordström, 
(Stockholm 1926). Ester tog arbete som 
tjänsteflicka under en månad. Syftet med bo
ken var att utan överdrifter och utsmyckning
ar försöka skildra pigans arbete. Visserligen 
skildrar Ester livet på gården utifrån sina re
ferenser som journalist men trots detta är bo
ken ett spännande dokument om arbetet som 
piga. Boken kommer från abf:s bibliotek i 
Bara. Det ostämplade lånekortet antyder att 
den aldrig har lånats ut.
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Museer i Skåne

Alnarp

Lantbruksmuseum

HOVBESLAGSMUSEUM 
VAGNSMUSEUM 
Alnarp • 040-41 50 00 

Alnarp har tre olika museer. 
Lantbruksmuseet har sitt 
ursprung i den Baltiska ut
ställningen 1914. I en av dess 
paviljonger hade den skånska 
lantbruksföreningen, som just 
då firade jubileum, en utställ
ning. Hela paviljongen med 
innehåll flyttades sedan till 
Alnarp. Hovbeslagsmuseet var 
ursprungligen Sveriges enda 
hovbeslagsskola. Den drevs 
från 1870-talet till 1950-talet 
och smedjan, verktyg och en 
stor samling hästskor finns 
kvar. Vagnsmuseet innehåller 
åkvagnar och slädar.

Anderslöv

Grönby Brandmuseum 
Grönby 0410-280 23
Museet är inrymt i en brand
station från 192.7 och visar en 
komplett brandbil från 1928 
med släckningsutrustning och 
asbestrockar.

Arlöv

Kronetorps mölla 
Dalbyvägen 63 • 040-43 93 29 
År 1834 kom familjen Bergh 
till Kronetorpgården. Sju år 
senare lät Christian Bergh upp
föra vindmöllan som byggdes 
av möllebyggare Sjöström från 
Svedala. Möllan är en s.k.

holländare, dvs. endast den 
övre delen med vingarna är 
rörlig och vrids efter vinden. 
Möllan är byggd på en kulle 
som innehåller tre bronsåld- 
ersgravar varav en grävdes ut 
redan 1803.

Asmundtorp

Häljarps mölla

0418-105 07
Möllan från 1894 är en stub- 
bamölla, vilket innebär att 
hela kvarnen måste vridas för 
att få vinden rätt i vingarna. 
Den tillhörde Häljarpsgården 
och skulle egentligen inte ha 
fått uppföras eftersom det 
fanns tillräckligt med möllor i 
närheten. Den siste mjölnaren, 
Ernst Johansson, slutade verk
samheten 1952. De sista åren 
malde han foderkross till djur. 
Möllan såldes till ett filmbolag 
som skulle bränna den vid 
en filminspelning, men efter 
hembygdsföreningens protes
ter köpte mjölnaren tillbaka 
kvarnen.

Lindkvists smedja

Möingevägen 27 • 0418-43 23 91 

Smedjan var i drift till 1980 
och ligger i anslutning till ett 
skostall och bostadshus från 
1910-11. Maskinell utrust
ning, svarvar, borrmaskiner, 
slipstenar och andra föremål 
finns kvar.

Billinge

Gamlegård i Billinge

Gunnarödsvägen 1 
0413-54 24 44
Gamlegård är en bondgård 
vars äldsta länga är från 1739. 
Inventarier och föremål er
inrar om självhushållningens 
dagar. Föremål från hantver
kare som skomakare, snickare, 
smed och vagnmakare finns 
också samlade. I ett korsvir
keshus från 1840 finns ett 
gästgiveri och i ett gathus ett 
skolmuseum. En undantags- 
stuga står orörd i samma skick 
som när dess sista invånare, 
en skomakare, bodde där fram 
till 1970-talet. I ett lider finns 
ett vagnsmuseum.

Bjuv

Bjuvs Gruvmuseum

042-852 33
I Bjuvs kommun har det 
funnits 28 gruvschakt och 
dagbrott. Schakt III, även kal
lat Greve Strömfelt, började 
brytas 1894 och lades ned 
1979. Det var den sista kol- 
och lergruvan i drift i Sverige.
1 maskinhusets schakt finns nu 
ett gruvmuseum.

Bjärnum

Bjärnums museum

Parkgatan • 0451-213 77 
Museet har stora samlingar 
som delats upp på tre avdel
ningar: snickerimuseum, lant
bruksmuseum och skolmuse-
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um. Snickerimuseet är inrymt 
i ett hus som varit bostad och 
verkstad för en snickare från 
slutet av 1800-talet fram till 
1950-talet. Museet består av 
nio byggnader, vissa ditflyt
tade, vissa nybyggda.

Bjärred

Bjersunds tegelbruk 

Södra Västkustvägen 
046-29 45 92

Bjersunds tegelbruk är ett 
av landets äldsta industriella 
tegelbruk och är bevarat i sin 
helhet. Det byggdes på Ön- 
nerup nr 10, längst söderut i 
Bjärred, år 1855 och lades ner 
år 1887. Tegelbruket på Bje- 
ralyckan består av en valvugn 
sammanbyggd med kolkällare, 
torklada, tegelmästarens hus 
och ett bostadshus för arbe
tare.

Blentarp

Lilla Rödde

Everlöv • Blentarp • 0416-210 87
I de skickliga flamskväverskor- 
na systrarna Olssons hem Lilla 
Rödde visas deras hemgifter 
och övriga produktion av 
textilier.

Brantevik

Sjöfartsmuseet 
Stiftelsen Hoppet

Pantaregatan 13 • 0414-222 27 
Utställningarna beskriver fis
ket och sjöfarten i Brantevik 
samt hur samhället och när
ingarna utvecklades. Under 
en tid fanns det 118 båtar 
på i 100 invånare. När fisket 
inte gav tillräckligt riggades 
båtarna om och användes som 
fraktfartyg. År 1956 såldes de 
tre sista skutorna med hem

mahamn Brantevik på auktion 
i det gemensamma försäk
ringsbolaget Hoppets lokaler 
- det nuvarande museet. När 
det inte fanns några fartyg 
kvar att försäkra ombildades 
försäkringsbolaget till dagens 
museistiftelse. I museet finns 
en stor samling fartygsmål- 
ningar.

Bromölla

Brukshusen

Bruksgatan 15 • 17 • 19 
0456-270 58

Brukshusen byggdes 1905- 
1907. Från början var det 
20 hus men endast åtta finns 
bevarade. Tre av dessa dispo
neras av Ivetofta hembygds
förening och två är inredda, 
en till arbetarbostad från 1905 
och en till lanthandelsmuseum 
från 1910-talet.

Ifö industrimuseum 
Storgatan 45 
0456-290 47
Bromölla samhälle byggdes 
vid sekelskiftet upp kring den 
keramiska industrin Iföverken. 
Under en period på 1950-talet 
var det den största industrin 
i sitt slag koncentrerad till en 
och samma plats. Brukssam
hället Bromölla har till stora 
delar präglats av Iföverken. 
Bruksmuseet invigdes i sep
tember 1996 och speglar bru
kets historia från grundandet 
1887 fram till dagens företag. 
På museet visas arbetsmetoder 
samt ett urval av de produkter 
som tillverkats. I anslutning 
till museet finns en keramisk 
verkstad där konstnärer sam
arbetar med museet för att 
levandegöra delar av den his

toriska produktionsprocessen. 
En del av museet används för 
konstutställningar.

Kvinnokraftsmuseum

Tiamsgården • Tiamsvägen 16 
0456-270 58

På Tiamsgården skildras kvin
nors arbete, i och utanför 
hemmet.

Nymölla kvarn

Nymölla Bruk • 0456-299 46 
Vattenkvarnen finns dokumen
terad sedan 1624. Rörelsen 
upphörde i960 när mas
safabriken började byggas.
År 1969 förstördes delar av 
kvarnen, inklusive bostads
delen, av brand. Kvarnen är 
rekonstruerad och används i 
demonstrationssyfte.

SOCKERBRUKSKVARNEN 

Bromölla • 0456-299 46
Vattenkvarnen från 1800-talet 
skulle ursprungligen användas 
för sockertillverkning. Under 
senare delen av 1800-talet 
byggdes den om till sädes- 
kvarn. Kvarnen togs ur drift 
på 1950-talet.

Västanå kvarn 

Västanåvägen 12-6 
0456-240 27

Vattenkvarnen från 1800-talet 
kan följas tillbaka till 1300- 
talet. Den används fortfarande 
för att mala säd till djurfoder 
och drivs med elektricitet och 
vattenturbin. Västanå bys 
gamla bygata är bevarad.
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Ifö industrimuseum. Brytning av kalk och kaolin på Ivon 1929. Kaolin, som betyder Höga kulien på kinesiska, 
blev namnet på ett berg där man hämtade råvaran, porslinsleran. Foto: Ifö industrimuseum.

Brösarp

Andrarums alunbruk 
Christinehofs slott • 0417-261 10 
Alunbruket är idag en ruin. Ti
digare bröts här alunskiffer ur 
vilken man utvann alun. Som 
mest arbetade 700 personer 
vid bruket. Brukets hospital 
och en del bostadslängor finns 
kvar. Christinehofs slott har en 
utställning om alunbruket.

Museiföreningen 
Skånska Järnvägar 
Brösarps stationsväg 3 
0414-730 15
Museiföreningen bedriver viss 
trafik med ångtåg mellan Brö
sarp och S:t Olof.

Båstad
Märta Måås-Fjetterströms 
VERKSTAD
Agardhsgatan 9 • 0431-701 83 
Märta Måås-Fjetterström grun
dade sin verkstad för handväv
ning av mattor 1919 och drev 
den i 22 år. Tusentals mönster 
finns efterlämnade och verk
staden väver varje år upp 
en kollektion från de gamla 
mönstren. I verkstaden finns 
en utställning med mattor och 
Märta Måås-Fjetterströms 
akvareller.

Mäsinge mölla 
Mäsinge • Västra Karup 
0431-725 43
Den nu renoverade mollan av 
holländartyp byggdes 1894- 
96 av en dansk möllebyggare. 
På 1920-talet fick den råolje-

motor. År 1950 installerades 
en eldriven hammarkvarn och 
vingarna fick förfalla.

Degeberga

Blåherremölla kvarn

Blåherremöllavägen 

044-35 15 05
Museet ligger i gammal kvarn
miljö, bevarad från 1600-talet. 
Vattenkvarnen användes fram 
till 1942. Här finns också en 
mjölnarbostad med textilier 
och övriga inventarier.

Folkestorps bränneri

Folkestorp • 044-35 06 57 
Det fanns 30 brännerier i 
Gärds härad och detta är ett 
av de sista gårdsbrännerierna. 
Det byggdes av Rickard Wei- 
bull 1908-09 och sattes i drift 
1910. 96-procentig råsprit
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brändes på potatis och maltat 
korn. Bränneriet var i bruk till
1971. De senare åren tillverka
des 6 000 liter sprit per dygn. 
Från början behövdes fem 
anställda: en brännmästare, en 
som skötte bränneriapparatu- 
ren, en som mältade kornet, 
en som tvättade potatisen och 
en eldare. Bränneriet ägdes av 
gårdens ägare till 1959 då det 
blev ett andelsbränneri med 
1Z-14 bönder som delägare. 
Bränneriet är bevarat i kom
plett skick.

Falsterbo

Andreas Lundberggården

Östergatan 10 • 040-47 05 13 

Gården byggdes under 1600- 
och 1700-talen. En av längor
na är inredd som ett skeppar- 
hem från 1800-talets mitt.

Falsterbo fyr

040-47 05 13

Falsterbo fyr byggdes efter 
ritningar av Olof Tempelman 
och togs i bruk 1796. Bränslet 
var stenkol. I tornet fanns 
ett schakt där det brinnande 
stenkolet hissades upp. 1 843 
byggdes fyren om och tornet 
fick sin nuvarande exteriör. 
Fyren eldades med rovolja 
fram till 1887 då man bytte 
mot ljusstarkare fotogenlam
por. 192.7 installerades en 
Dahléngasbrännare och 1935 
infördes elektrisk belysning. 
1972 automatiserades fyren 
och styrdes då från Trelleborg. 
Fyren släcktes 1990 och nu 
lyser bara en turistlampa. Fyr- 
vaktarbostaden ser ut som i 
mitten av 1800-talet.

Glimåkra

Glimma glasmuseum 
Storgatan • 044-421 22 

Glimma Glasbruk började 
sin verksamhet i Glimåkra 
1919 och hade som mest 125 
anställda. Man tillverkade 
till att börja med kristallglas, 
senare bruksglas och serviser. 
Efter kriget tillverkades under 
en period burkar. Glasbruket 
lades ned 1969. De sista åren 
tillverkade man i huvudsak 
pressglas. I museet finns glas 
ur brukets produktion och en 
liten hytta har byggts upp.

Svenska vävstolsmuseet

Hantverksgatan 14 • 044-433 40 

I museet finns gamla vävstolar, 
olika textilutställningar och 
utställningar om väverskor.

Hammenhög

Lantbruksmuseet

Gamlegård • 0414-44 02 98 
Gamlegård med bl.a. jord
bruksredskap och vagnar från 
1800- och 1900-talen drivs av 
Österlens museum.

Skolmuseet

Ystadvägen 45 • 0414-44 02 98 
Här finns föremål med an
knytning till skolan under 
1900-talet.

Harlösa

Harlösa donationshus

Vid kyrkan i Harlösa 
046-612 42
År 1823 lät godsägaren på 
Hjularöd och Harlösa bygga 
ett donationshus, fattighus, åt 
godsets gamla. När byn skif
tades fick huset ligga kvar vid 
kyrka och prästgård. Huset 
har en lägenhet i varje hörn

och en ugnsanläggning i mit
ten. Hustypen kom med de 
engelska gruvingenjörer som 
arbetade i Höganäs. Två av 
lägenheterna är inredda, en i 
1800-talsstil och en i 1940- 
talsstil.

Helsingborg

Grafiska museet 
Fredriksdals friluftsmuseum 
042-10 45 24

Här finns Sveriges största tryc
kerimuseum som dokumen
terar trycksaksproduktionens 
historia. Hand- och maskin
sättning, tryckmetoder och 
bokbindning illustreras.

Medicinhistoriska museet

Bergaliden 20 • 042-10 12 79 
Museet är inrymt i det gamla 
barnsjukhuset från 1888. De 
två runda vårdsalarna är spe
ciella för byggnaden. Vårdut
rustning och sängar från hela 
1900-talet har samlats. En 
utställning visar produkter till
verkade vid Vanföreanstalten 
och S:ta Maria mentalvårds- 
sjukhus.

PÅLSJÖ MÖLLA 

Dag Hammarskjölds väg • Pålsjö 
skog-042-10 45 00 
Här har en kvarn funnits 
sedan 1680-talet. Den nuvaran
de kvarnbyggnaden är från 
1823-24 och var i bruk till 
1901.

Raus stenkärlsfabrik

Lokmansgatan 8 • 042-26 01 30 
De kända saltglaserade sten
godskärlen från Raus tillver
kas fortfarande: verkstaden 
från 1911 är i originalskick 
precis som saltugnen.
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Skolmuseum

Östra skolan • Bergaliden 24 
042-10 71 80
Museet ligger i Östra skolan 
som är en sidobyggnad till 
Slottsvångsskolan. Här skild
ras pedagogikens utveckling i 
Helsingborgs skolor med hjälp 
av en gammal lektionssal och 
salar för pappers-, trä- och 
textilslöjd.

Häglinge

Kopparsmedjan i Häglinge

0451-631 30
Gården köptes av kopparsla
gare Johannes Sjöström 1841 
och han uppförde kopparsmed
jan på 1850-talet. Verkstaden 
med eldstad, bälg och verktyg 
finns kvar.

Hässleholm

Hässleholms museum 
Norra Kringelvägen 9 
0451-418 94
Museet berättar om den mi
litära verksamheten i Häss
leholm. En vagnhall visar 
stridsfordon, uniformer och 
utrustning.

Tykarpsgrottans Kalk

museum

0451-350 87
Tykarpsgrottan är en gruva 
där traktens bönder brutit 
kalk under lång tid. Kalkbryt
ningen upphörde 1888. Djupet 
i gruvan är mellan 10 och iz 
meter. Den består av zo 000 
kvadratmeter underjordiska 
gångar varav hälften kan be
trädas.

VÄSTRA CÖINGE 
HEMBYGDSMUSEUM 
Hembygdsparken • 0451-109 55 
Till parken har ett antal bygg
nader flyttats, bl.a. ett smeds
torp och en väderkvarn från 
Öland, en inredd prästgård 
och det s.k. Vinbergska huset, 
med skol- och lanthandelsmu- 
seum. Utställningarna skildrar 
skomakares, snickares, tof- 
felmakares och smeders liv.
Det finns också en samling av 
barnmorskeinstrument samt 
diverse husgeråd och textilier.

Höganäs

Höganäs museum

Polhemsgatan 1 • 042-34 13 35 
För drygs zoo år sedan på
börjades ler- och stenkols
brytningen kring Höganäs.
År 1797 bildade Erik Ruuth 
och grosshandlare Carl Bagge 
Höganäs Stenkolsverk. Ett 
gruvsamhälle anlades vid 
Brorsbacke och Ryd enligt den 
engelske gruvingenjören Tho
mas Stawfords strikta plan. 
Karakteristiskt för orten blev 
de röda sandstenshusen. År 
1924 lade modellören Albin 
Hamberg vid Höganäsbolaget 
fram ett förslag att bilda ett 
hantverks- och bygdemuseum 
i Höganäs. Ett år senare fick 
man de första lokalerna. 
Höganäs museum har per
manenta utställningar som 
berättar om gruvarbete och 
keramiskt arbete. Museet har 
en stor samling keramik från 
Höganäs.

Höganäs Saltglaserat AB
Bruksgatan 47 • 042-33 83 33
Ett höganäskrus känns igen 
på den saltglaserade ytstruk

turen vars färgnyans ändrar 
sig från krus till krus. Varje 
krus är unikt, format för hand 
enligt de traditionella hant- 
verksmetoder som utnyttjats 
i över 160 år. 1835 drejades 
de första produkterna fram. 
Några år senare byggdes fa
briken - Höganäs Saltglaserat 
Stengods - och produktionen 
ökade. Ända in på 1950-ta- 
let var tillverkningen igång i 
stor skala, men efterhand har 
modernare produkter fått allt 
större utrymme i hushållen. 
Dock fortsätter produktionen 
än idag dels för att fylla upp 
den efterfrågan som fortfa
rande finns efter ”äkta” höga
näskrus och dels för att bevara 
och hålla ett unikt hantverk 
levande in i zooo-talet.

Höllviken

St. Hammars mölla 

Höllviken • 040-45 65 41 
Området har haft möllor sedan 
1569. Den nuvarande möllan, 
en s.k. holländare, byggdes 
1868 av Per Jönsson och var i 
drift till 1941. Den siste möl- 
laren var Hugo Nilsson.

Hörby

Hörby museum

Vallgatan 5 • 0415-184 49 
Det lokalhistoriska museet 
inrymt i ett tingshus från 1885 
skildrar Hörby som jordbruks
samhälle. Här finns apotek, 
allmogeföremål och skolsal. 
Men även en utställning om 
författarinnan Victoria Be- 
nediktsson. Till museet hör 
en hembygdsstuga och ett all
mogehem.
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ÖNNEKÖPS LANTHANDELS- 

MUSEUM
Önneköp • 0415-601 24 

Lanthandeln flyttades ca ioo 
meter till denna plats 1950. I 
mitten av 1980-talet stängdes 
den och stod orörd till 1990- 
talets början då den skänktes 
till Onneköps byaförening 
som restaurerade affären till 
1950-talsskick.

Höör
Skolmuseet

Skolgatan 2 *0413-281 50 
I skolhuset från 1830 utgörs 
ett rum av en inredd skolsal 
från sekelskiftet. Här visas 
också föremål från jord- och 
skogsbruk samt hantverk.

Kivik
Museum på Kivik 
Piratenskolan • Bredarörsvägen 1 
0414-701 49

Museet har skolsamlingar men 
också utställningar om skoma- 
keri och sjöfart.

Klippan
Föreningen veteranjärn
vägen

Lilla Kloster • 0435-44 17 73
Föreningen som är Skånes 
äldsta järnvägsförening grun
dades 1972 i Helsingborg för 
att bevara ett ånglok. Efter en 
period i Billesholm flyttade 
föreningen till Klippan-Ljung- 
byhed 1979 och invigde 
Veteranjärnvägen 1980. Här 
återskapas en järnvägsmiljö 
från seklets första årtionden så 
realistiskt som möjligt. Hjärtat 
i anläggningen är det stora 
åttaportars lokstallet i Klippan 
med vändskiva, vattentorn och 
kolgård.

Knislinge
Industrimuseum

Lejongatan • 044-603 08 

Museet är inrymt i gamla sko
fabrikens kontorskällare. Här 
skildras Knislinges tre indu
strier: sko- , strump- och blixt
låsproduktion. Alla tre lades 
ned mellan 1974 och 1977.

Kristianstad
Djurröds skolmuseum

Djurröds byväg 110 
044-32 80 31

På denna plats har det funnits 
en skola sedan 1770-talet. 
Huset utdömdes och byggdes 
om 182.8. Huset användes som 
skola fram till 1969 och blev 
därefter skolmuseum. Lärar
bostaden har rekonstruerats 
till ett skick från 1910.

JÄRNVÄGSMUSEET 

Hammarsundsvägen 4 
044-13 57 23

På järnvägsmuseet finns en ut
ställning som beskriver järnvä
gens betydelse för östra Skåne. 
Tågvagnar, dressiner och 
skyltar finns bland föremålen. 
Föreningens klenod är ånglo
ket S81646 som finns på f.d. 
Södra Station i Kristianstad.
Ett par gånger om året ångar 
det iväg med välfyllda passage- 
rarvagnar på den gamla Åhus- 
banan, där badtågen rullade 
ännu på 1960-talet. Trafiken 
sker i samarbete med den ide
ellt arbetande museiföreningen 
Östra Skånes Järnvägar.

Museiföreningen 
Östra Skånes Järnvägar 

Hammarslundsvägen 15 
044-23 94 76 
Museiföreningen Östra 
Skånes Järnvägar bildades
1972. Föreningen verkar för 
att bevara och levandegöra 
järn vägsminnen från Kristian- 
stadsbanorna, som en gång 
i tiden var sju till antalet. 
Därför underhåller och reno
verar man såväl egna föremål 
som järnvägsmateriel som 
Regionsmuseet i Kristianstad 
placerat på Kristianstads järn
vägsmuseum. Föreningen dis
ponerar åtta ånglok, ett ellok, 
två rälsbussar, åtta motorvag
nar och släp, fem lokomotorer 
samt ett antal person- och 
godsvagnar, företrädesvis med 
anknytning till Kristianstad. 
Man brukar anordna några 
resor per år, oftast mellan 
Kristianstad och Åhus.

Lantbruksmuseet Backa
gården

Röetvedsvägen 53 • 044-920 55 
Backagårdens kulturgård inne
fattar ett lantbruksmuseum 
med tusentals gamla verktyg 
och maskiner. Ett 40-tal trak
torer har renoverats till bruks- 
skick.

Qvarna MC-museum

Karsta skolväg 8 • 044-930 02 

Här finns en äldre verkstad, 
lanthandel och bensinstation 
samt en utställning av 100 
äldre motorcyklar och en 
samling radioapparater.
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Kvidinge
Gyllenbielkska hospitalet

Tommarpsvägen • 0435-208 10 
Hospitalet uppfördes 172.5 
genom ett testamente av 
den barnlöse överstelöjtnant 
Håkan Gyllenbielke som 
deltagit i Karl XII:s fälttåg. 
Testamentet stadgade att ett 
hospital/fattighus med ett 
upptagningsområde om tre 
härader, samma indelning som 
den militära, skulle byggas för 
fattiga och sjuka. Hospitalet 
med sina fyra salar och fyra 
kök var i bruk fram till 1949. 
Inredningen är orörd men 
inventarierna har försvunnit 
och ersatts med andra.

Kågeröd
Klöva mölla

0418-811 16
Klöva mölla byggdes 1887 
och var i drift fram till 1966. 
Den drivs av en vattenturbin 
och kan fortfarande sättas i 
gång.

Stenestads hembygdsgård

Stenestad • 0418-811 16
Gården utgörs delvis av en 
fattiggård. Interiörer som 
föreställer snickeri, smedja, 
frisörstuga, skomakeri och 
träskomakeri har byggts upp 
och man har en samling lant
bruksredskap.

Landskrona
Centrum för Arbetar-
historia/Arbetarrörelsens

Arkiv

Skolallén 1 • 0418-144 40
Centrum för arbetarhistoria 
fokuserar på forskning, utbild
ning och utställningsverksam- 
het. Arbetarrörelsens och ar
betarklassens historia skildras. 
Utställningarna presenterar 
valda delar av arbetande kvin
nors och mäns liv - arbete och 
fritid, bostäder och konsum
tionsvanor, organisering och 
ideologi - allt för att skapa en 
sammanhållen och nyanserad 
bild av vår historia.

Centrum för Arbetarhistoria i Lands
krona. Två av arbetarrörelsens mer 
mytomspunna gestalter "tillsam
mans” "Amalthea mannen" Anton 
Nilsson (1887-1989), blickar mot 
Joe Hills (1879-1915) minnes- 
platta, i Folkets Hus i Landskrona.
I arkivet förvaras numera Nilssons 
arkivalier.
Foto: Centrum för Arbetarhistoria/ 
Arbetarrörelsens arkiv.

Rothoffska kolonin

Citadellvägen 21 • 0418-47 31 20 
Citadellets kolonier är ett 
av Sveriges äldsta koloniom
råden. Det tillkom 1903 och 
byggdes på vallarna intill 
vallgraven. Sedan 1993 är Rot
hoffska en museikoloni.

Ljungbyhed
Ljungbyheds

Militärhistoriska Museum 

Tummelisas väg 4 • 0435-44 04 19 
Utställningar dokumenterar 
militär utrustning och miljö 
från 1800-talet till idag. Här 
finns också dokumentation 
över arméförband och flyg
verksamhet.

Lund
Akademiska föreningens 
arkiv och studentmuseum

Sandgatan 2 • 046-38 49 52 
De studenthistoriska samling
arna från 1668 till idag utgörs 
av handlingar och föremål från 
studentorganisationer i Lund.
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Kulturens Östarp

Gamlegården • 046-35 04 00 
Två gårdar, en från i8oo-talet 
och en från 1900-talet brukas 
tidsenligt. Här möts agrarhisto
ria, kulturhistoria och human
ekologi.

Medicinhistoriska museet

Paviljong 7 • S:t Larsparken 
046-15 17 39
Museet skildrar psykiatrisk 
och somatisk vård och om
sorg. Här visas den tekniska 
och medicinska utvecklingen 
inom vården.

POSTALH ISTO RISKA ARKIVET 
OCH POSTMUSEUM 
Kastanjegatan 9 • 046-14 44 44
Museet ger en överblick över 
postväsendets utveckling från 
1636 fram till idag.

Universitetsmuseet

Tegnérplatsen • 046-35 04 00 
Universitetets historia från 
1668 till idag och lärdomens 
historia i Lund finns samlad 
på Universitetsmuseet.

Lönsboda
Lönsboda Korgfabrik

0479-206 79

På 1880-talet fanns ett stort 
antal korgmakare i socknen 
och flera korgfabriker. Löns
boda korgfabrik som grun
dades på 1880-talet hade ett 
tjugotal anställda under sin 
storhetstid. Från 1950-talet 
gick det sämre, till sist arbe
tade ägaren ensam. Fabriken 
har bevarats som den såg ut 
omkring 1980 då den lades 
ned.

Svarta Bergen

Hägghult • 0479-215 20 
Kranar, smedja och andra 
byggnader från den 100-åriga 
stenindustrin finns bevarade. 
Huvudbrottet är 900 m långt 
och 60 m brett. Ett nygammalt 
brott öppnades 1999 och där 
kan man få en uppfattning 
om arbetet och brottets djup. 
Brytning av diabas pågår fort
farande.

Malmö
Allan Söderströms Auto

mobiler

Borrgatan 21 • 040-24 37 00 
Allan Söderström var bilimpor
tör. Han har, för att illustrera 
bilens historia, samlat och 
visar ca 60 bilar, från tiden 
1897-1990.

Garverimuseet

Malmöhusvägen • 040-34 10 00 
Utställningen om garverinär- 
ingens historia är inrymd i ett 
garveri uppfört 1868.

Malmö skolmuseum

S. Promenaden 9 • 040-611 49 97 
Malmö skolmuseum är ett av 
landets största skolmuseer. 
Museet skildrar skolans roll i 
samhället förr och nu. Före
målen kommer huvudsakligen 
från Malmö och omkringlig
gande byar. Museet innehål
ler förutom en skolsal från 
sekelskiftet 1900, utställningar 
om skolhälsovård och skol- 
tandvård.

Museispårvägen Malmö 

040-12 84 71
Malmö hade som mest åtta 
olika spårvagnslinjer. Spår- 
vägstrafiken började 1887

och 1906 blev vagnarna elek
trifierade. Alla linjer utom en 
lades ned vid högertrafikom
läggningen 1967. Den sista 
linjen lades ned 1973.

Polismuseet

Porslinsgatan 6 • 040-20 10 00 
Museet skildrar Malmös 
polisväsendes historia. Ut
ställningen spänner över tiden 
1873-74, då polismyndigheten 
infördes, till 1994 då flera 
myndigheter slogs samman 
till större enheter. Tiden före 
1965 är särskilt intressant då 
utrustningen kunde variera i 
olika delar av landet och yrkes
kategorierna åklagare, krono
fogde och polis ännu inte var 
helt uppdelade.

Slottsmöllan

Mölleplatsen • Slottsparken 
040-34 10 00
Möllan, som är av holländar- 
typ, byggdes 1850-51 på res
terna av bastion Stenbocken, 
sydväst om slottet Malmöhus.

Teatermuseet

SCEN- OCH MANEGEKONST 

Kalendegatan 5c • 040-12 48 83 
Teatermuseet, mitt emot Hip- 
podromteatern, ligger i ett 
hus från 1400-talet. Här finns 
utställningar om skådespelare 
och pjäser samt ett arkiv med 
bl.a. program och affischer.

Teknikens och sjöfartens 
hus

Malmöhusvägen • 040-34 44 38 
Malmö är en gammal varvs- 
och sjöfartsstad och Skånes 
industri- och sjöfartshistoria 
samt hamnarnas utveckling 
skildras på museet.
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Vagnmuseet

Drottningtorget • 040-34 10 00 
Vagnmuseet är inrymt i Hus
arernas ridhus från början 
av i8oo-talet och har en fin 
samling av hästdrivna vagnar 
och cyklar.

Mölle
Kullens fyr 

Kullens fyr • 042-34 70 35
Kullens fyr, nu fyrmuseum, 
byggdes 1900 och är Sveriges 
högst belägna fyrplats. Fyr- 
vaktarbostaden är ombyggd 
till restaurang.

Nevishög 
Nevishögs smedja 

Nevishög 23 • 046-25 49 50 

Smedjan byggdes 1836 var i 
bruk till 1956. Den användes 
för reparationer av lantbruks
redskap, hovslageri och till
verkning av byggnadssmide. 
Smedjan, skostallet och bo
stadshuset innehåller föremål 
och verktyg från vagnstillverk- 
ningen.

Näsum
Humletorkan 

Klagstorpsvägen 1 • 0456-201 88 
Humle har odlats i stora 
delar av Skåne för försälj
ning till olika bryggerier. Så 
småningom koncentrerades 
odlingarna till Näsumtrakten 
där det 1927 fanns 78 od
lingar. Odlarantalet sjönk och 
1959 upphörde verksamhe
ten. Humletorkan i Näsum 
byggdes 1926 och är den enda 
bevarade i Sverige. En mindre 
humleodling med cirka 100 
plantor finns i anslutning till 
anläggningen.

ÄNGABACKENS 

LANTBRUKSMUSEUM 
Drögsperydsvägen 156 
0456-241 40
Allt fungerar på detta levande 
lantbruksmuseum med trak
torer och motorer. Museet 
speglar tiden 1800-1950 bl.a. 
med hjälp av ett gammalt bon
dehem.

Osby
Brio lekoseum

Briogatan 2 • 0479-192 96 
brio inledde sin verksamhet 
1884 och företaget tillverkade 
spånkorgar. Vid 1900-talets 
början övergick man till lek
saker. År 1950 var den lilla 
Osbyhästen av trä Sveriges 
mest sålda leksak, brio bör
jade så småningom att sälja 
Barbiedockor i Sverige och 
museet har en stor samling så
dana liksom träleksaker - från 
den första trähästen till dagens 
träjärnväg. Man kan följa 
äldre tiders tillverkning i de 
gamla maskinerna, från stock 
till leksak.

Fotomuseet i Osby

Esplandgatan 5 • 0479-101 18
Hur började man fotografera? 
Hur gjorde man? Här kan yr
kesmannen och amatören följa 
kamerans utveckling via drygt 
i 000 kameror som represen
terar olika åldrar och olika 
konstruktioner. Här finns 
såväl kända märken som udda 
och ovanliga.

Göta motorer

Nya Hallarydsvägen 

0479-136 10
Göta motorer grundades 
1907. Det är den äldsta och

enda kvarvarande verkstaden 
som fortfarande tillverkar båt
motorer av äldre modell - in- 
ombordsmotorer på upp till 
12 hk. Här finns många äldre 
motorer och motordelar.

Strömsborgs Spinneri

Strömsborg • 0479-135 26 

Det vattendrivna ullspinneriet 
och färgeriet anlades 1827. 
Här låg tidigare också kvarn, 
pappersbruk, klädesfabrik, 
schoddyfabrik, benstamp och 
smedja.

Perstorp
Oderuunga Mölla

Toarpsvägen 38 • 0435-322 75 
I en f.d. kvarn finns ett skol
museum, brandkårsmuseum, 
Olof Sjöholms lanthandelsmu- 
seum och en nedlagd bank.

Råå

Brandkårsmuseet

Östergatan 25 • 042-22 86 26 
Den frivilliga brandkåren i 
Råå bildades 1911. Tolv år 
senare gick man ihop med Hel
singborgs brandkår. I museet 
finns brandbilar från tidigt 
1900-tal, redskap från 1700- 
talet fram till 1950-talet samt 
ett omfattande bildarkiv.

RÅÅ FISKE- & SJÖFARTS- 

MUSEUM

Hamnplan • 042-26 11 33 
Här finns alla sorters fiske
redskap, fiskebåtar, marinmål
ningar, navigationsinstrument 
och fartygsmodeller. Man kan 
titta in i en kajuta, bese en fis
karstuga och en skeppshandel. 
Utställningarna berättar om 
Råås utveckling som fiske- och 
sjöfartsort.
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Simrishamn
Garverimuseet 
Strömmens strådde 
0414-81 96 74
Museet är ett gammalt garveri 
som står kvar som det lämna
des vid 1800-talets slut med 
all inredning och alla verktyg.

Gislöfs smidesmuseum

Gislöv *0414-250 50 
Tidigare fanns tre smedjor 
i Gislöv. Museet som visar 
verktyg och smide är inrymt i 
en gammal skolbyggnad där 
man byggt upp en fungerande 
smedja.

ÖSTERLENS MUSEUM 

Storgatan 24 • 0414-81 96 74 
I södra delarna av Österlen 
verkade många knypplerskor.
1 museet finns en utställning 
om frihandsknypplerskor samt 
utställningar om arkeologi och 
allmogekonst.

ÖSTERLENS SKOLMUSEUM

Kalkugnen

Klostergatan • Tommarp 
0411-222 11

Museet består av en skolsal 
inredd som vid sekelskiftet 
1900 samt ett bygdemuseum. 
Intill finns ett 1700-talshus 
med tidsenlig inredning. En bit 
ifrån skolan ligger en kalkugn, 
byggd i86z och i drift till 
1910-talet. Man har både bru
tit och bränt kalk på platsen.

Sjöbo
Elfstrands krukmakeri
museum

Valsgatan 1 • 0416-271 60 
Axel Elfstrand övertog kruk
makeriet 1889 och sonen 
Albert drev det efter honom.

Museet utgörs av bostad och 
verkstad som de såg ut vid Al
berts död 1987.

Skanör
Skanörs stubbamölla

Skanör • 040-47 51 37 
Stubbamöllan har daterats 
med dendrokronologi till se
kelskiftet 1700 och är en av 
de äldsta bevarade kvarnarna. 
Äganderätten till möllan var 
delad i upp till 72.0 delar. Den 
siste möllaren var Anders An
dersson som brukade möllan 
fram till 1922.

Skillinge
Skillinge sjöfartsmuseum

Strandgatan • 0414-303 59 
Museet i ett skolhus från 1857 
berättar om Skillinges historia, 
framför allt dess fiske och sjö
fart under sjöfartens storhets
tid 1850-1950.

Skurup
JOHANNAMUSEET 
Sandåkra 6 • 0411-427 80 

På Johannamuseet finns en 
samling av bilar och cyklar 
samt uppbyggda miljöer som 
frisersalong och affärsinteriör.

Skolmuseet i V. Vemmenhög

Skolan i V. Vemmenhög 
0411-53 21 82
Skolmuseet visar skolsal, gym
nastiksal och skolmaterial.

SVANEHOLMS SLOTT 

0411-400 12
Svaneholm har slottsmuseum, 
hembygdsmuseum, skolmuse
um och lanthandelsmuseum. 
Det senare kommer komplett 
ifrån Vilje där lanthandeln la
des ned 1975.

Smygehamn
Kapten Brincks kajuta 
Kustvägen • 0410-245 95
Samlaren Brinck var officer 
i marinen och hans samling 
med marin anknytning är 
inrymd i ett före detta tvätteri 
och badrum för fyrpersonal.

Staffa nstorp
Skolmuseum

Esarps skola • Kongsmarksvägen 3 
046-25 11 00
Skolmuseets samlingar från 
1800-talets slut och framåt 
kommer i huvudsak från ned
lagda landsbygdsskolor.

Teodor Jönssonmuseet

Esarps skola • Kongsmarksvägen 3 
046-25 48 39
Teodor Jönsson var konstnär 
och bodde i skolvaktmästar- 
bostaden. Vid sin död 1966 
donerade han hela sitt hem 
och ett antal tavlor. Allt står 
kvar orört.

Traktor- och motor
museum

Kranvägen 10 • 046-25 33 90 
Här visas en samling av 150 
traktorer, motorcyklar, bilar 
och motorer av äldre modell 
från slutet av 1800-talet till 
1960-talet.

Stockamöllan
Industrimuseet i Stocka
möllan

0413-54 49 00

Industrimuseet skildrar Stoc- 
kamöllans utveckling. Sedan 
medeltiden har det funnits en 
kvarn på platsen som sedan 
1684 kallas Stockamöllan. 
Efter 1694 kallades möllan 
också Stampamöllan, vilket vi
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sar att man även valkade tyg. 
En ny kvarn byggdes 1852 
och efter några år tillkom en 
cirkelsåg varefter Stockamöl- 
lans Kvarn och Sågverk bil
dades. År 1897 installerades 
vattenturbiner för el. Runt 
1900 producerades plank, 
bräder, kuggar, parkettstav 
och rullebörar (skottkärror). 
En smedja som senare byggdes 
ut till mekanisk verkstad inrät
tades 1906. Man tillverkade 
mekaniska lyftvagnar, trans
portvagnar, hjul och länkrullar 
men även träprodukter som 
däcksstolar, hyvelbänkar och 
trädgårdsmöbler. Företaget 
Stocka är idag en av Sveriges 
ledande tillverkare av truckar 
för materialhantering.

Svalöv
Brandkårsmuseet 

Onsjövägen 2 • 0418-47 51 79 
Här finns brandredskap, brand
bil och utrustning från 1900- 
talets början och framåt.

Svedala
Aggarps mölla

Aggarp • 040-40 80 00
Aggarps mölla byggdes 1896 
på en stengrund efter en gam
mal mölla. Dess förste ägare 
var Per Andersson. Därefter 
använde hans son Axel Pers
son kvarnen fram till 1951.

Skolmuseet i Torup

Torups rekreationsområde 
040-40 80 00
Skolmuseet ligger i en gammal 
skola, i en korsvirkeslänga. 
Där finns skolsal och lärarin- 
nebostad.

Södra Sandby
SÖDRA SKÅNINGARNAS 

MUSEUM
Revingehed • 046-36 80 00 
Södra skåningarna var ett in
fanteriförband fram till 1963 
då det omorganiserades till 
pansarförband. Förbandsmu- 
seet speglar åren från begyn
nelsen 1811 till nutid och har 
samlingar av uniformer och 
militärmateriel.

Tjörnarp
TJÖRNARPS RINGUGN 

Tegelbruksvägen • 0451-625 22 
Brännugnen från Gunnarps te
gelbruk byggdes 1898. Bruket 
var igång till 1958.

Tomelilla
Othinslunda hembygds-
MUSEUM
Onslunda • 0417-301 17 

Samlingar med husgeråd, 
bohag, lantbruksredskap och 
vagnar visas i en gård från 
1800-talets slut. Affär, skolsal 
och vävkammare har byggts 
upp. Det finns även ett borst- 
binderimuseum. En borstfa
brik, ”Borstakongen”, anlades 
1875 och sysselsatte som mest 
50-60 personer. Borstfabriken 
drivs fortfarande, under nam
net M. L. Borstteknik.

Torekov
Torekovs Sjöfarts-

OCH HEMBYGDSMUSEUM 
Hamnen • 0431-36 44 44 

Nästan alla pojkar i Torekov 
gick till sjöss strax efter konfir
mationen och museet berättar 
om Torekov som sjöfarts- 
samhälle under 1800-talet.
Det finns en lotsstuga samt ett 
museiskepp på land. Föremål

från sjömansyrket, sjömansku- 
riosa och namnbrädor berättar 
om livet ombord. I museets 
samlingar finns arkivalier från 
de många konsortier i Tore
kov som köpte upp förlista 
eller skrotade fartyg och högg 
upp dem. Timret såldes på 
auktion. Torekov hade också 
ett bärgarlag där alla vuxna 
män var med. I samarbete med 
assuransföretagen bärgade de 
värdefulla detaljer från far
tygen. Överskottet från han
teringen gick till välgörande 
ändamål, t.ex. till fattiga sjö- 
mansänkor.

Trelleborg
Häktet • Klörup

040-48 55 34
I Trelleborg har det funnits ett 
häkte sedan 1690. Det som 
idag är museum togs i bruk 
1804 och användes till 1905. 
Här finns en tjänstebostad för 
fångvaktare och två celler för 
häktade i väntan på dom, en 
för manliga och en för kvinn
liga fångar.

Sveriges sydligaste 
järnvägsmuseum

Trelleborgs centralstation 

0733-20 88 04
Museet är inrymt i en banhall 
från 1897-98 och har ånglok 
och vagnar från Trelleborgs- 
banorna.

Trelleborgs sjöfarts-

MUSEUM
Hamngatan 10 • 0410-195 45
Museet dokumenterar sjö
fartens historia i Trelleborg 
förr och nu med färjetrafik, 
handelssjöfart, fiske och dyke- 
riarbete.
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Wallåkra
Wallåkra stenkärlsfabrik

Drejarstigen • 042-990 31 
Fabrik från 1864 där dagens 
tillverkning sker på samma 
sätt som förr. Leran hämtas 
från lertaget, bearbetas, drejas 
och bränns i den koleldade ug
nen. Produkten är saltglaserat 
gods. Verksamheten har i stort 
sett varit igång obruten sedan 
1864.

Viken
Beredskapsmuseet

Djuramossavägen 160 
042-22 40 39
I en underjordisk militär an
läggning kan man få en upp
levelse av hur det var under 
andra världskriget i Sverige. 
Kriget skildras ur både militärt 
och civilt perspektiv. Artille
ripjäser och den 30 ton tunga 
kanonen Maja från 1940 finns 
uppställda.

Paul Jönska gården

Skeppargatan 18 • 042-23 61 21 
Kaptenen Paul Jönsson byggde 
denna skeppargård på 1880- 
talet. Den ursprungliga inred
ningen har bevarats.

SOPHIAMÖLLAN 
Bancagatan 6 • 042-23 73 54 
Vädermöllan av holländartyp 
byggdes 1838 och var i bruk 
till 1940-talet.

Vikens sjöfartsmuseum

Flamnplanen • 042-23 77 66 
Sjöfartsmuseet är inrymt i Vi
kens gamla brandstation. Här 
skildras fisket och sjöfarten, 
skeppsbyggeri och lotsning 
samt sjöfararbebyggelsen i 
Viken.

Visseltofta
Tvillingkvarnarna

Hanavrå
0479-165 51 (turistbyrån) 

Kvarnarna i Lillån är väl be
varade från den tid då de stora 
gårdarna hade egen kvarn.
De var i bruk till efter första 
världskriget.

Vollsjö
PlRATENMUSEET
Piratens väg • 0416-307 98 

Museet ligger i banvaktsstug- 
an vid den station där författa
ren Fritjof Nilsson Piratens far 
var stins. Kvar finns även ett 
pumphus och järnvägsbron. 
Utställningen skildrar Piratens 
liv och arbete.

Yngsjö
Ålamuseet 

Tvillingabodsvägen 63 
044-35 41 08
Ålaboden har använts sedan 
1800-talet. Nuvarande fiskare 
är tredje generationens ålafis
kare. Ålfiskets historia skildras 
i en utställning.

Ystad
Charlotte Berlins museum

Dammgatan 23 • 0411-188 66 
Charlotte Berlin var pianolä
rarinna men lärde sig handla 
med aktier och skapade däri
genom en förmögenhet.
Detta är hennes hem från ti
den 1881-1916.

Frivilliga corpsens 
museum

Tvättorget 1 *0411-130 28
Frivilliga bärgningscorpsen i 
Ystad grundades 1839 och är 
därmed Sveriges äldsta. Till 
att börja med bärgade kåren

lösöre efter bränder, men 
kom sedan att fungera som 
brandkår fram till 1970-talet. 
Idag består den av en bered- 
skapsgrupp om två personer 
som tar hand om föremål 
och hjälper till med arbetet 
efter bränder. Museet har 
brandutrustning och bilar och 
arrangerar stadsrundturer med 
brandbil.

s/m Helene

Stora hamnen • Ystad 
0708-91 51 26
s/m Helene är en tvåmastad 
galeas som är 3 5 meter lång. 
Hon byggdes som sista far
tyg på Ystads skeppsvarv 
1916 och gick i trafik på 
”cementhamnar” i södra 
Sverige för olika rederier fram 
till slutet av 1950-talet. s/m 

Helene var därefter i privat 
ägo fram till zooo, då en 
förening köpte tillbaka båten 
till Ystad. Nu är den klas
sad för passagerartransport 
och används för utbildning, 
beställningstrafik och medlems- 
segling.

Ystads militärmuseum

Nils Ahlins gata 19 • 0411-190 14
Museet beskriver flera re
gementens militära historia 
(k6, Ky, 17/P7, lv4), och har 
blandat militärt materiel, men 
även konst. Här visas t.ex. 
den berömda ”Dragoner som 
rider till bad”, av Oscar Mat
tisen. Här finns vapen från 
LV4, utrustningsdetaljer och 
interiördetaljer från 17. Mu
seet berättar också om robotar 
och om beredskapstiden.
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Åhus
Repslagarbana • Tobakslada 
Anders Håkansgården

Anders Håkansgården 
044-28 90 05
Anders Håkansgården visar 
olika kulturhistoriska ut
ställningar t.ex. om ålfisket. 
Gården är från 1850-talet och 
har varit i bruk till 1960-talet. 
Hit flyttades en repslagarbana 
komplett med alla verktyg och 
maskiner. Ursprungligen var 
banan 63 m lång men mins
kades till 55 m. Själva bygg
naden är troligen från 1850- 
talet. Repslageriet lades ned 
1970 men här finns redskap 
från 1700-talet och framåt. 
Det finns också en tobakslada 
från r yzo-talet med ett to
baksmuseum som berättar om 
odlingen av tobak i trakten. 
Man slutade odla tobak 1964.

Ängelholm
AUSÅS MÖLLA 

Möllebacken i Ausås 

042-530 95
Siste möllaren Ture Johnsson 
drev denna jordholländare, 
byggd 1817, fram till 
1948. Den förvärvades av 
hembygdsföreningen 1958.

Ban MUSEET
Banskolan • 0431-44 20 75 
Banverkets museum visar hur 
järnvägarna byggdes och hur 
bantekniken har utvecklats 
till idag. Man tar också upp 
hur livet var för rallarna som 
byggde banorna.

Hantverksmuseum 

Tingstorget • 0431-875 03
Hantverksmuseet ligger i Sve
riges äldsta kronohäkte från

1780. Här visas keramikens 
historia samt utställningar 
om lokala hantverkare (t.ex. 
silversmed, barberare och sko
makare) och läderfabrikören 
Grönwall.

Heagården

Ängelholmsvägen 208 

0431-43 00 35
Gården visar ett allmogehem 
från 1800-talets slut fram till 
1968. En bysmedja har flyttats 
till gården och här finns en 
sko- och toffelmakarverkstad. 
Dessutom finns ett brandkårs- 
museum med sex brandbilar.

Hembygdsparken

Torslundsgatan • 0431-41 12 20 
1 hembygdsparken ligger 
bl.a.ett tekniskt museum, ett 
skolmuseum och Grönvallska 
gården. I det tekniska museet 
finns bilar, motorcyklar och 
cyklar. Skolmuseet har klass- 
rumsinteriörer från 1890-tal 
och 1930-tal.

Lädermuseet 
Rösjöholm • 0431 -136 20
Sydsvenska Rem- och läder
fabriken grundades 1914.
Man tillverkade drivremmar, 
fotbollar och lädermanschetter 
(packningar). Företaget leve
rerade bl.a. fotbollar till VM 
1958. Produktionen av fotbol
lar fanns kvar till 1974 medan 
tillverkningen av drivremmar 
upphörde zooi. Under årens 
lopp har man bytt namn först 
till Sydläder och nu till Protite. 
Läderpackningar produce
ras fortfarande men också 
utrustning i läder för polisen. 
Tillverkningen var och är 
hantverksmässig. Gamla ma

skiner, redskap och produkter 
är samlade i Rösjöholm (i för
fattaren Frans G. Bengtssons 
födelsehem).

Nyvångs gruvmuseum 

Nyvång (Åstorp) • 0431-244 68

Nyvång är landets största kol
gruva. Första schaktet grävdes 
1907 och brytningen av sten
kol startade 1911. Brytningen 
upphörde 1966. Museet är in
rymt i den tidigare maskinhal
len och visar redskap, fossiler 
protokoll och foton.

Övraby
ÖVRABY MÖLLA 

0411-5512 49
Kvarnen, en s.k. holländare, 
uppfördes 1887 och används 
fortfarande vid mölledagarna.
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Almviks tegelbruksmuseum

Almviks tegelbruksmuseum ligger en mil norr om 

Västervik, precis vid E22.

0490-402 04 • 0490-400 52

Mellan Gamleby och Västervik ligger den lil
la orten Almvik. Där hittar man idag resterna 
av en gammal industrimiljö, en gång sjudan
de av liv. Här finns bland annat ett gammalt 
tegelbruk som enligt uppgift påbörjade sin 
verksamhet redan på iéoo-talet. Tegelbru
kets produktion växte i omfattning och 1928 
tillverkades 1,4 miljoner tegel av ett trettiotal 
anställda. Leran tog dock slut och 1971 slogs 
portarna igen.

Vid den tiden hade denna typ av anlägg
ning ännu inte kommit att uppskattas särskilt 
högt. De gamla bruk som inte revs lämnades 
åt sitt öde och så gick det även för tegelbru
ket i Almvik. ”Det står kvar i samma skick 
som när driften lades ned och har inte för
ändrats i någon större omfattning sedan ring
ugnen byggdes 1877”, berättar Per Knutsson 
vid tegelbruksmuseet.

I början av 1990-talet besöktes tegelbru
ket av Länsstyrelsen och Riksantikvarieäm
betet som beslutade att renovera byggnader 
och utrustning. Miljön började så sakteliga 
få liv igen. För att ta hand om anläggningen 
och driva den som arbetslivsmuseum bilda-

Almviks tegelbruksmuseum.
Foton: Almviks tegelbruksmuseum.

des Föreningen Almviks Tegelbruks Vänner 
1998. Det är en ideell förening som under 
somrarna håller bruket öppet för besökare.
Per Knutsson är ordförande och en av initia
tivtagarna. Som stadsarkitekt och Almviksbo 
kände han det som en självklarhet att enga
gera sig i bevarandet av tegelbruket. ”Det ger 
en god uppfattning om hur en äldre industri 
såg ut, hur den drevs och om arbetsförhål
landena för tegelbruksarbetarna”, säger Per 
Knutsson.

Almviks tegelbruk, dess verksamhet och 
hela renoveringsarbetet, har blivit väl doku
menterat. Historien kan följas på plats samt 
genom boken En tegelstens historia av Äsa 
Frosterud-Jägerhorn. Ursprungligen togs 
leran från platser intill bruket och fraktades 
på en järnbana. Först drogs vagnarna för 
hand och senare användes dragdjur. På 1920- 
talet sinade dock leran vid bruket och man 
måste hämta den vid sjön Bleken. Lertaget 
låg nu en kilometer från tegelbruket och för 
fraktens skull byggdes en ångdriven linbana. 
Bruket drevs med vattenkraft, men när elek
triciteten kom under 1940-talet modernise
rade man ytterligare. Lertaget flyttades efter 
hand längs sjön och en rälsbana anknöts till 
linbanan. Under 1960-talet började man ta 
upp leran maskinellt istället för med spadar. 
Däremot moderniserades aldrig torkningen. 
Teglet fick stå ca två veckor i torkladan innan 
det kunde brännas.

På tegelbruksmuseet anstränger man sig 
hela tiden för att försöka komplettera anlägg
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ningen. Bland annat arbetar man med att 
återuppföra den sista biten av linbanan. Ett 
annat projekt är att bygga en kaj eller brygga 
vid den plats där den sista kajen låg. Häri
från skeppades tegel ända fram till slutet av 
1950-talet, enligt Per Knutsson.

Inne i byggnaderna finns bl.a. skulpturer 
i naturlig storlek som visar olika moment i 
tegelproduktionen på plats. En museisal i ena 
änden av torkladan innehåller en 21 meter 
lång målning över bruket och tillverkningen.

Hylténs Industrimuseum

Hylténs Industrimuseum ligger vid Gåröström, 

300 m från Gnosjö kyrka • 0370-917 00

De flesta har väl hört talas om Gnosjöandan, 
men hur många känner till historien bakom 
den? Redan på 1700-talet började man han
tera järn i Gnosjö, bl.a. med tråddragerier. 
Under 1800-talet anlades flera gjuterier och 
idag finns flera hundra företag i kommunen. 
Några av de äldsta har förvandlats till mu
seer som berättar om bygdens industrihisto
ria. Ett av dem är Hylténs Industrimuseum i 
gamla J.E. Hylténs Metallvarufabrik. Detta 
företag betraktas som den första metall- 
varuindustrin i området och här utbildades 
många arbetare som senare kom att starta 
egna företag. ”Johan Edvard Hyltén var en 
allsidig, fantastisk människa och en duktig 
företagare som ligger bakom mycket av Gno- 
sjös utveckling”, säger eldsjälen Eber Ljung
berg. Hyltén var känd för att inte tycka om 
att producera i långa serier så när det kändes 
för tungt kunde några arbetare ta över pro
duktionen och starta en egen fabrik. På mu
seet visar företagets ”stamträd” hur många 
företag som skapats ur Hylténs.

Eber var tidigare vaktmästare vid museet, 
idag är han ideellt engagerad och sysslar med

guidning. Han har även skrivit en del av det 
material som finns att läsa om företagets 
historia.

J.E. Hylténs Metallvarufabrik grundades 
1874 på faderns gård av den blott 22-årige 
Johan Edvard Hyltén. Han började med 
att smida selbågar och det första städet lär 
han ha köpt i Norrahammar och burit sex 
långa mil hem. Johan Edvard kom sedan 
att bygga ett flertal verkstäder och utökade 
sin produktion innan han 1897 byggde en 
mer permanent fabriksbyggnad. Den första 
fabriksbyggnaden brann ner 1914. Ett åskvä
der skrämde arbetarna ut ur fabriken och en 
blåslampa som i hastigheten glömdes bort or
sakade branden, berättar Eber Ljungberg. Ef
ter denna händelse flyttade Hyltén en del av 
sin tillverkning till kvarnen vid Gåröström. 
Fabriken utökades under åren och idag finns 
här tretton byggnader. Hyltén var den förste 
i länet som införde elektrisk drift. Företaget 
kom under 1900-talet att tillverka en mängd 
metallvaror, bland annat sprutmunstycken 
och slangkopplingar till brandförsvaret samt 
båttillbehör. Metalldelarna göts i sandformar. 
Sanden formades med hjälp av en trämodell 
som sedan togs bort. Idag finns flera tusen 
trämodeller bevarade som berättar om de 
produkter som tillverkats på Hylténs. Efter 
gjutning svarvades och polerades gjutstycket 
och hela den processen kan man nu följa när 
man besöker fabriken.

J.E. Hylténs Metallvarufabrik lades ner 
hundra år efter grundandet. Johan Edvard 
blev bankdirektör i Gnosjö och sönerna John 
och Paul drev företaget vidare fram till 1974. 
Efter nedläggningen köpte Gnosjö kommun 
upp fabriken och bildade Stiftelsen J.E. Hyl
téns Metallvarufabrik Gnosjö tillsammans 
med Jönköpings läns museum. I styrelsen 
sitter även Gnosjö industriforening, Gnosjö 
hembygdskrets och Metalls avdelning 171 i 
Gnosjö.

Fabriken förklarades som byggnadsminne 
1978 och de 35 maskinerna, verktygen och
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all annan utrustning finns kvar. De byggna
der som utgör museet är en äldre verkstad, 
en lagerbyggnad och en filarverkstad. Vid 
speciella tillfällen visas även andra delar av 
fabriksområdet. Bland annat har man en 
så kallad ”gjuteriafton”då man kan se pro
duktion av beslag, gjutna mässingsklockor, 
skeppsklockor, mortlar, bokstöd, kläd- 
hängare och smycken som sedan kan köpas 
i museibutiken. Uppvärmning och drift av

maskiner klarar man själv genom kraftverket 
från sekelskiftet 1900 som fortfarande förser 
museet med den elektricitet som behövs.

På senare tid har man börjat ta vid där 
den historia som museet berättar slutar. I 
närheten har en ny byggnad, Gåröströms 
museum, uppförts. Här visar man modernare 
maskiner och berättar om företagen i områ
det. Det är stiftelsen som ligger bakom pro
jektet, men arbetet är också här ideellt.

Museer i Småland

Alvesta
Kronobergs lantbruks- 
museum

Hjärtenholm 
0472-401 30
Museet tar upp det småländ
ska jord- och skogsbrukets 
teknikhistoria under framför 
allt 1900-talet. Utvecklingen 
dokumenteras genom en 
samling traktorer, redskap 
och maskiner men även ge
nom föremål som hör till 
kvinnornas arbetsliv såsom 
köks-.och tvättredskap. Under 
sommaren har man tillfällig 
utställningsverksamhet och 
temadagar.

Anderstorp
Unders industrimuseum

Ågatan, Motors 
0371-167 86
Metallindustriföretaget Lin
ders som startade 1917 var ett 
enmansföretag i Gnosjöanda.

Ägaren Herbert Linder drev 
företaget till 1985. Han till
verkade små lite udda föremål 
som t.ex. tå- och klackjärn, 
fotoramar och metallknoppar 
att sätta under väskor. Nu 
förvaltas verkstaden av hem
bygdsföreningen. Här visas fö
retagets utrustning, exempelvis 
pressar med remdrift men 
även föremål ur produktionen.

Ryds lantbruksmuseum 

0371-172 72
Museets huvudinriktning är 
jordbruksredskap och -maski
ner från före traktorns tid äv
en om man också äger några 
traktorer. Snickeriverktyg, någ
ra smidesverktyg och en bälg 
ger en uppfattning om hur 
man lade skenor på vagnshjul. 
Museet uppmärksammar även 
kvinnoarbetet under självhus
hållets dagar.

Ankarsrum
Ankarsrums Hembygds- 
museum

Kungsvägen • 0490-522 25 
Museet berättar om Ankars
rums bruks historia från 
starten 1655. Ankarsrum var 
ett järnbruk med masugn och 
där producerades stångjärn. 
Senare tillkom ett manufak
turverk där järnet förädlades. 
På 1870-talet stod bruket på 
sin höjdpunkt när det gällde 
gjutgodsprodukter och vid se
kelskiftet inrättades ett emalje- 
ringsverk. Ankarsrum var då 
den enda tillverkaren av emalj
erade badkar. På 1910-talet 
lades järnframställningen ner 
och man satsade på järnmanu
faktur; spisar, kaminer och 
sanitetsgods. Idag tillverkar 
bruket främst motorer. Museet 
visar framför allt produkter 
från brukets olika epoker.

Småland 137



Askeryd
Bodaskogs affärs-

OCH POSTMUSEUM 
Askeryd • Aneby • 0381-700 50 
Huset byggdes 1831 som 
sockenstuga och flyttades till 
platsen 1882. Sedan 1917 
har ett postkontor funnits på 
övervåningen och det visas nu 
som när det stängdes 1965. På 
nedre våningen finns Elof Ry- 
dells lanthandel som stängdes 
1969 men behållit sitt utseen
de sedan dess.

Bankeryd
Penselmuseet i Bankeryd

Hembygdsgården 
Björnebergsvägen • 036-374 76 
Bankeryd är centrum för pen
seltillverkningen i Sverige.
Det tog sin början med Harry 
Isakssons penseltillverkning i 
början av 1920-talet. Alla de 
stora fabrikaten tillverkas här. 
Förr skedde produktionen för 
hand, nu i en automatiserad 
process. På penselmuseet 
finns både ämnen och färdiga 
produkter. Hembygdsgården 
innehåller också en lanthan- 
delsutställning.

Barkeryd

Hembygdsgården i Barke

ryd MED LANTBRUKSMUSEUM 
0380-220 14

I Barkeryd demonstreras jord
bruksredskapens utveckling 
fram till våra dagar. Här 
behandlas t.ex. rotfrukts- 
hantering liksom skogsbruk 
och transporter. Här finns 
också ett skolmuseum och 
ett ”emigrationsrum” om de 
personer som emigrerade från 
trakten med en speciell per
son, Sven-Magnus Swenson,

som huvudperson. Swenson, 
lyckades bra i det nya landet 
och skickade hem två skörde- 
tröskor till Sverige, varav den 
ena finns på museet.

Bergkvara
Bergkvara Sjöfarts- 
MUSEUM
Hamnmagasinet i hamnen 
0486-205 84

Den långsträckta kustsocknen 
Söderåkra var länge en av 
landets mest sjöfartsberoende 
socknar och Bergkvara var i 
början av seklet en av Sveriges 
tre största hemmahamnar för 
segelfartyg. Sedan början av 
1800-talet har skeppsvarv 
funnits i Bergkvara, Djursvik, 
Grämkulla och Skeppevik. 
Sjöfartsmuseet ligger i ett hun
draårigt hamnmagasin med 
vidsträckt havsutsikt. Det gam
la magasinet utgör en intres
sant bakgrund för den samling 
av foton av personer och far
tyg som finns här. I magasinet 
finns dessutom kaptenstavlor, 
modeller och föremål som 
navigationsutrustning, riggde
taljer och timmermansverktyg. 
Här finns även foton och fö
remål som visar ålfiskets bety
delse sedan medeltiden. Vidare 
berättas om lots- och fyrväsen
dets roll för sjöfarten. I un
dervåningen finns en komplett 
båtbyggarverkstad. Till museet 
hör en intakt skeppssmedja på 
närbelägna Dalskär.

Blomstermåla
Sopbils- och industri

museum

Norba AB • Blomstermåla 
0499-203 00
Museet som är inrymt i en 
före detta matsal, öppnade 
2002 och dokumenterar fö
retaget Norba AB:s historia. 
Företaget flyttades till Blom
stermåla 1913. Den första 
”sopbilen”, som drogs av två 
hästar, tillverkades 1920. Fö
retaget finns fortfarande och 
tillverkar tre sopbilar per dag. 
Museet har ett 15-tal modeller 
av sopbilar i skala 1:5, tänd- 
kulemotorer från 1900-talets 
början och en järnsvarv från 
1890. Dessutom visar man ut
vecklingen inom ett ritkontor 
från 1920-talet och framåt.

Bodafors
Emåns Ekomuseum

Dammgatan 15 • 0380-37 03 76 
Bodafors samhälle är upp
byggt kring pappersbruk, 
kvarnar och möbelindustri. 
Här låg Nordens största mö
belfabrik, Svenska möbelfabri
kerna, som grundades 1872 
och lades ner på 1960-talet. 
Man hade stora designers 
som Axel Larsson och Carl 
Malmsten knutna till sig. 
Museet har kvar fabrikens 
arkiv samt en del verktyg och 
föremål. Utställningarna kret
sar kring natur, industri och 
samhälle.
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Braås
Brandmuseet i Braås

Skolgatan 20 • 0474-306 17 
Gamla brandstationen i Braås 
innehåller Växjö brandför
svars samlingar från 18 oo
talet och framåt. Här finns 
bl.a. hand- och motordragna 
sprutvagnar samt rökdykarut- 
rustningar.

Bredaryd
Bredaryds Hembygdsgård

Ringvägen • Bredaryd 
0370-802 13
Hembygdsgården har flera 
byggnader t.ex. soldattorp 
från 1826 med inredning; 
linbasta, sockenmagasin och 
kyrkstallar där det nu finns 
tröskverk av olika slag. Ut
ställningarna innehåller bl.a. 
Pelle Nymans verkstad, en 
komplett mekanisk verkstad 
med kontor. En cirkelsåg med 
tändkulemotor och föremål 
från tagelsikttillverkning 
ingår också i samlingarna. I 
det ”moderna museet” finns 
produkter från företagen i om
rådet, tillverkade 1992.

Broakulla

JOHANSFORS BrUKSMUSEUM 
Johansfors glasbruk 
0471-402 70
Museet visar produkter och 
formgivning från glasbruket 
samt en del bilder från glas
arbetet.

Tryckerimuseet 
Åbyvägen 2 • 0471-401 62 

Museet dokumenterar ett tid
nings- och affischtryckeri som 
grundades på 1930-talet och 
var verksamt i 50 år.

Bruzaholm
BrUZAHOLMS BrUKSMUSEUM 

Eksjövägen 13 • 0381-201 53 
Bruzaholms bruk anlades 
1660. Museet visar föremål 
tillverkade på Bruzaholms 
bruk t.ex. ugnar, kaminer och 
grytor. Bruket är känt för en 
speciell pumpmodell som kal
lades Wäduren. Ingenjören 
som konstruerade Wäduren, 
”Pump-Olle”, konstruerade 
175 olika pumpmodeller. Här 
finns också foton och person
alia med anknytning till bruks- 
livet samt föremål från företa
get Jönköpings, som flyttade 
till Bruzaholm och tillverkade 
viror till pappersbruken.

Bäckseda
Mela kvarn 
Melavägen • Bäckseda 

0383-122 08
Mela kvarn drivs än idag med 
vattenhjul. Här framställs 
ibland stenmalet mjöl.

Bötterum
Hembygdsgården i 

Bötterum

070-531 27 63
Här finns ett gästgiveri från 
1753 med tio tidsenligt möble
rade rum; kök, sovrum och sa
longer. Utställningar berättar 
om glasbruket i Ruda och om 
den nedlagda järnvägs- och 
poststationen. I övriga bygg
nader finns handelsbod, skräd
deri, skomakeri, frisersalong 
och skolmuseum.

Delary
Bruksmuseet i Delary 

0476-330 26
Järnbruket Ry (senare Delary, 
eftersom även ortens pappers

bruk hette Ry) framställde 
stångjärn och kompletterade 
senare med gjuteri och smedja. 
Järnbruket lades ned i860. 
Handpappersbruket Ry anla
des 1759. På 1860-talet grun
dades Malmö trämassefabrik 
och en liten järnväg byggdes 
för att frakta massa. Bruksmu
seet, som bland övriga föremål 
har ett lok från järnvägen, 
skildrar industriepoken i De
lary från 1750-talet fram till 
1978. Hembygdsparken har 
ett vagnsmuseum samt mindre 
utställningar med hantverk, 
bl.a. hornslöjd.

Diö
Gemla möbler 

Gemlagatan • Diö • 0476-214 00
Gemla möbler startade som 
leksaksfabrik 1861 och runt 
sekelskiftet 1900 började man 
tillverka möbler. Leksakerna 
slutade man med helt under 
1920-talet. Efter 20 år flyttade 
man från Gemla. Möbelfabri
ken har även på prov tillver
kat gevärskolvar, husvagnar, 
rullstolar och tennisracketar.
I utställningen om företagets 
nuvarande produkter berättar 
ungefär 200 m1 om den gamla 
produktionen.

Dångebo
Hembygdsgården

OCÉENSKA GÅRDEN 

0477-166 20
Museet har föremål från Ör- 
mo järnbruk, en skomakeri- 
verkstad och ett skolmuseum. 
Här finns även en smedja på 
ursprunglig plats med ässja 
och verktyg. I ladugården finns 
ett lantbruksmuseum med 
snickeri- och garveriverktyg.
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Ekenässjön
Ekenässjöns industri
museum

Malma hembygdsgård 
Smedjevägen • 0383-306 87 
Modeller över Ekenässjöns 
industrier dokumenterar bl.a. 
glasbruket som det såg ut un
der första delen av 1900-talet. 
Här finns även modeller över 
ett 40-tal uppfinningar, t.ex. 
en zeppelinare.

Eksjö
Aschanska gården 

Norra Storgatan 18 • 0381-361 60 
Bostad och kontor tillhöriga 
Felix Aschans läderfabrik.

Fornminnesgården

Arendt Byggmästares gata 22 
0381-151 69

I en kopparslagargård från 
1600- och 1700-talen finns 
Bildstens bokbinderi, en skol
sal, en kopparsmedja en cykel
samling och diverse föremål.

Jaktvårdsmuseum 

Skedhults säteri • 0381-130 70 

Jaktens historia genom tiderna 
redovisas. Olika jaktformer 
och äldre jaktredskap behand
las samt viltvård och fauna i 
skogsbruket.

Emmaboda
ITT-FLYGT • MUSEET
0471-24 70 00
Klensmeden och formmakaren 
Peter Alfred Stenberg flyttade 
1901 till Lindås där han köpte 
en nedlagd verkstad med gju
teri. Han startade firman P.
A. Stenberg för att tillverka 
formar och utrustning till de 
många glasbruken i trakten. 
Idag är ITT Flygt som det nu

heter, ett internationellt före
tag, representerat över hela 
världen. Museet berättar om 
företagets historia.

Fagerhult
Skälsbäcks skolmuseum

Skälsbäcks skola • 0481-730 39 
I en yngre skola finns ett litet 
skolmuseum och ett vand
rarhem. I en äldre skola från 
1860-talet finns kafé.

Figeholm
Figeholms sjöfartsmuseum

Ågatan 4 • 0499-208 42 

Utställningarna handlar om 
allmogebåtar, skutsjöfart och 
skärgårdsfiske samt hamn och 
hamnarbete.

Fliseryd
Fliseryds hembygdspark 

hembygdsmuseum

Örnebäcksvägen/Klockaregatan
0491-960 40
Till hembygdsparken har 
man flyttat en lanthandel från 
1940-50-talet med komplett 
inredning. Parken innehåller 
också en brandstation med 
Fliseryds två första brand
bilar, ett taktegelslageri från 
Fliseryd, ett sågverk från 
Mariannelund samt jordbruks
redskap och vagnar. Ca en 
km från parken ligger Hem- 
bygdsmuseet med skolmuseum 
och skomakeriverkstad samt 
olika slöjdföremål.

Fröseke
Designfabrikens

SPEGELINDUSTRI MUSEUM 
Bruksvägen 23 • 0481-642 05 
1 en gammal plan- och spegel
glasfabrik finns ett designcen
ter samt en historisk utställ

ning om verksamheten i den 
gamla fabriken och dess dot
terföretag, Fröseke möbler.

Gamleby
m/s Aron

Träskeppsvarvet i Gamleby Kasi- 
mirsborg • 0493-121 64
Bogserbåten m/s Aron byggdes 
1903 för Norrköpings hamn, 
där den gick som ångbogserare 
under namnet Tärnan.

s/m Vega

Träskeppsvarvet i Gamleby Kasi- 
mirsborg • 0493-121 64
Varvet renoverar och bygger 
träbåtar. Bl.a. renoveras frakt
segelskeppet Vega.

Skonaren Linnea

Loftagatan 5 • 0493-101 74 
Linnea är ett av de förr så tal
rika seglande handelsfartygen, 
som bevarats till våra dagar. 
Hon byggdes i Sjötorp, i Ska
raborgs län 1915. Efter att ha 
gått i fraktfart fram till mitten 
av 1960-talet användes farty
get som bostad fram till 1977. 
Idag drivs verksamheten av 
Stiftelsen Människan och Ha
vet. En segling på Linnea är en 
upptäcktsresa i tiden. Man blir 
en i besättningen och deltar i 
de arbeten som skall utföras 
ombord.
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Garpen
Garpens fyrplats

0486-481 18 (turistbyrån) 
Garpens fyr byggdes ur
sprungligen i tegel 1893. Den 
nuvarande 27 m höga fyren 
är byggd i betong 1946. Här 
finns även en fyrvaktarbostad, 
fyrmästarbostad och skolbygg
nad som alla används som 
vandrarhem. I fyrens inre finns 
bl.a. det gamla kontoret kvar.

Gemla
Verkstaden Herkules 
INDUSTRIMUSEUM 
Gransholmsvägen 80 
0470-676 79
På 1910-talet startade produk
tionen av stenkranen ”Herku
les” som snabbt blev så popu
lär att en firma i Stockholm 
ville ha priskuranter både på 
ryska och tyska. I smedjan i 
Öja tillverkades kranar fram 
till 1945. Nu har ett indu
strimuseum med festlokal, 
pub och antikaffär inrättats i 
denna gamla arbetsmiljö.

Gislaved
Gislaveds industrimuseum

Danska Vägen 13 • 0371-149 35 
Museet är inrymt i lokaler 
från Svenska Remfabriks 
Aktiebolaget och har inriktat 
sig på produktionsområdena 
gummi, plast och läder. Här 
finns fotografier, produkter 
och maskiner från industrin 
i Gislaved och närliggande 
orter, t.ex. från en skofabrik i 
Smålandsstenar och läderindu
strin i Anderstorp.

Däckstillverkning: Överst byggs ett 8-lagers lastvagnsdäck. 
Därunder: Påläggning av slitbana på lastvagnsdäck.

Nedan: Arbetare i Conveyersalen på skoavdelningen, Gislaved. 
Samtliga foton: Gislaveds industrimuseum.
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Cnosjö
Töllstorps Industri
museum

Töllstorp • 0370-991 06 

I Töllstorp har det funnits fle
ra tråddragerier under 1700- 
och 1800-talen. I museet ingår 
ett metallduksväveri samt ett 
tråddrageri där man produce
rade järntråd för tillverkning 
av små bruksföremål. Museet 
har en vattenhjulsdriven kvarn 
och ett eget kraftverk.

Gränna
Museitryckeriet i Gränna

Brahegatan 28 • 0390-101 90 
Detta är ett museum över 
boktryckarkonstens historia 
från Gutenberg till 1970-talet.
I boktryckeriet visas sättning 
med blytyper både för hand 
och i sättmaskiner. Tryckeriet 
har såväl el- som handdrivna 
tryckpressar. Bland dem märks 
en helautomatisk ”Vingheidel- 
bergare” samt en mindre cy
linderpress. I byggnaden från 
1700-talet finns en butiksinte- 
riör från 1950-talet, uppbyggd 
av elever på den handelsskola 
som då var inrymd i byggna
den.

Röttleby med Rasmus 
kvarn

Röttle • 0390-410 15 

I vattenkvarnen från 1600-ta- 
let mal man fortfarande mjöl 
vid speciella visningar.

Grönskåra
Glas- och luffar-
UTSTÄLLNING

Gamla Björkshults glasbruk
0481-701 05
På Björkshults glasbruk till
verkade man bruksglas som

visas här tillsammans med en 
utställning om luffarna som 
gick mellan glasbruken.

Gullringen
ÖSJÖFORS HANDPAPPERSBRUK

0492-800 55

Ösjöfors är Sveriges äldsta 
bevarade handpappersbruk. 
Produktionen startade 1777 
och pågick fram till 1926. Un
der dessa 149 år förändrades 
inte produktionen i någon 
större utsträckning. Ösjöfors 
ger därför en god inblick i 
tillverkningsmetoder, arbets
miljö och teknisk standard vid 
ett mindre pappersbruk under 
1700-talet. Under 1980-talet 
rustades Osjöfors upp och för
klarades som byggnadsminne 
1993. Handpappersbruket 
drivs nu som museum och ägs 
av Stiftelsen Ösjöfors hand
pappersbruk där bland annat 
Tekniska museet ingår.

Habo
Habo Lantbruksmuseum

Gamla Spinneriet • 036-452 90 
Här finns lantbruksredskap 
från olika tider.

Holsbybrunn
Gruv & Mineralmuseet 
i ÄDELFORS

Ädelfors • 0383-46 00 00 

Här visas verktyg, mätinstru
ment och gruvkartor samt ett 
komplett laboratorium från 
Adelfors guldverk. Museet tar 
upp hur gruvarbetare och so
cietet levde.

Hovmantorp
Oxmuseet

Västorp • 0478-411 23 

Här visas oxens historia ge
nom filmer, arbetsredskap och 
fotografier.

Hultsfred
Föreningen smalspåret

VÄXJÖ-VÄSTERVIK
070-232 56 32

Smalspåret Växjö-Västervik 
byggdes av privata järnvägs
bolag under åren 1876-1922. 
Banan, som passerar Smålands 
alla tre län, är i dag den enda 
i sin helhet bevarade längre 
smalspåriga järnvägen i Sve
rige. Efter banans nedlägg
ning arbetar nu Föreningen 
Smalspåret Växjö-Västervik 
för att driva den ideellt. Fören
ingen har idag ca 600 medlem
mar varav många är förare, 
konduktörer, banarbetare, 
verkstadsjobbare, adminis
tratörer, utbildare med mera. 
Föreningen värnar om banans 
kultur- och industrihistoriskt 
viktiga roll och arbetar idag 
med frågor kring hur återsto
den av Smalspåret ska beva
ras, skyddas och underhållas 
och hur det ska kunna trafi
keras i framtiden. Föreningen 
äger och upprustar ett antal av 
de rälsbussar som används i 
trafiken Hultsfred-Jenny. Man 
äger även stationshuset och 
godsmagasinet i Virserum.

Hultsfreds hembygdspark/ 
Hultsfreds slätt

Folkparksvägen/Knektagården 
Ö. Långgatan • 0495-133 69 

Hembygdsparken har flera 
ditflyttade byggnader t.ex. en 
backstuga, marknadsbodar
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I Husqvarna fabriksmuseum finns en köksutställning från 1950-talet fylld 
med Husqvarnaprodukter. Foto: Torsten Nilsson.

från exercisplatsen på Hults- 
freds slätt, husartorp och en 
bondstuga. I ett järnvägsmu
seum finns ånglok från 1904, 
en vagn från 1901 och Emarps 
stationshus. I stationshuset 
finns en utställning om järn- 
vägsyrken med anknytning till 
post och telegraf.

I ett före detta proviantför
råd vid Hultsfredsslätt finns 
en utställning om Hultsfreds 
framväxt och om militärens 
betydelse. Där berättas bland 
annat om sociala skillnader 
mellan knekt och officer. Här 
finns också ett lanthandels- 
museum och en frisörutställ
ning.

Hultsfredshus MUSEUM 
0495-131 03
Hultsfredshus producerade 
småhus men verksamheten 
har lagts ned. I museet finns 
firmans kontorslokaler med 
ritbord och kontorsmaskiner 
från 1950- och 60-talen kvar. 
Hultsfredshus använde ett 
speciellt byggnadsmaterial, 
fiberplank, och exempel på 
detta, modeller av hus, hus
kataloger, bilder och ritningar 
kan studeras.

Huseby bruk
Huseby bruk 

0470-75 20 97
Huseby Bruk grundades 16Z3 
och tillverkade ursprungligen 
kanoner. Senare gjorde man 
sättugnshällar och på 1800-ta- 
let jordbruksmaskiner, ångma
skindelar, trädgårdsmöbler 
och husgeråd. Masugnen var 
i drift till 1930 och sedan 
användes en kupolugn fram 
till 1955. Bruket lades ned på

1950-talet. Nu finns här ett 
järnbruksmuseum med mas
ugn och stångjärnshammare, 
mekanisk verkstad, såg, snick
eri, hyvleri, elmuseum, kvarn, 
brukshandel, herrgård samt 
”Archimedes skruv”. Skruven 
är en vattendriven anläggning 
för att torrlägga sankmark.

Huseby statarmuseum 
Huseby Bruk • 0470-75 20 53 
Två arbetarhem finns i statar- 
museet - en 30-talslägenhet 
som visar hur statarna bodde 
och levde då, och en 50-tals- 
lägenhet.

Huskvarna

Ebbes kraftstation 

Ebbes -036-13 20 89 
Kraftstationen med tre turbi
ner och generatorer byggdes 
i början av 1900-talet av 
Munksjö Bolag i Jönköping. 
Invigningen 1904 var drama
tisk eftersom maskinisten dog 
och stationen skadades av

översvämning. Anläggningen 
togs därför inte i bruk förrän 
1906. År 1968 såldes den till 
Husqvarna vapenfabrik. Nu 
används stationen som teknik- 
historiskt museum.

Husqvarna Fabriksmuseum

Hakarpsvägen 1 • 036-14 61 62
Här finns 380 år av svensk 
industrihistoria - från musköt
tillverkning för armén till ett 
internationellt storföretag.
Ett riktigt prylmuseum - i 
positiv bemärkelse! Här finns 
vapen, spisar, cyklar, motor
cyklar, mopeder, symaskiner, 
hushållsprodukter, mikrovågs
ugnar, motorsågar, gräsklip
pare, köttkvarnar och mycket 
mer. Hur många minns idag 
Husqvarnas varmkorvsauto
mat? Museet dokumenterar 
industrin vid Huskvarnaåns 
nedre fall och den enorma 
produktflora, som genom åren 
utvecklats och saluförts.
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Smedbyn

Smedbygatan 4A • 036- 13 73 12 
I Smedbyn finns två museiläg- 
enheter. Den ena är möblerad 
som en smed kan tänkas ha 
haft det vid 1900-talets bör
jan. Den andra utnyttjar köket 
som stockmakarverkstad. På 
området finns även den Appel- 
bladska smedjan med utrust
ning och gesällkammare.

Ingatorp
Ingatorps sockens

HEMBYGDSFÖRENING 

Dal, Ingatorp • 0381-210 92
De småländska tegarna var 
små och steniga och de ma
skiner som den småländske 
bonden använde innan trak
torn infördes finns här. Här 
finns också lantbruksredskap 
och redskap som hör ihop 
med självhushållet, t.ex. för 
ullberedning, linberedning och 
mjölkning. Motorer för sig
ning, hyvling och vedkapning 
visas.

Jära
JÄRA VATTENSÅG 

Västra Jära • 036-240 18

Den vattendrivna sågen med 
dubbla bord och sågar bygg
des i86z som kommersiell såg 
och fungerar än idag. De ur
sprungliga ramsågarna byttes 
snart ut mot klingor.

Jönköping
A 6 FÖRSVARSHISTORISKA 
MUSEUM

Kompanigatan 12 • A6 center 
036-19 04 12

Här skildras Jönköpings tidiga 
historia samt försvarshistoria 
med tyngdpunkt på det artille
ri som fanns i Jönköping. Man

berättar även om FN-tjänst 
och hemvärn. Bland föremålen 
finns motorcyklar, tält och an
nan försvarsmateriel.

Ebba Ramseys museum

Framtiden Wilhelmsro 
036-37 93 65

Museet dokumenterar det f.d. 
mentalsjukhuset Wilhelmsro, 
och dess grundare Ebba Ram
sey. Institutionen grundades 
1874 som ett hem för krymp
lingar. Från 1889 övergick det 
till att bli ett hem för epilep
tiker. Ebba Ramsey var även 
verksam inom nykterhetsrö
relsen och drev bl.a. ett nykter
hetskafé. Wilhelmsro övergick 
1939 i statlig ägo.

Gamla Bankgården i 

Vrigstad

Vrigstad • 0382-348 00 
Banklokalen har återfått sitt 
utseende från 1913. Föremå
len kommer från Vrigstad och 
andra banker runt Jönköping.

Idelunds snickerifabrik

Lommaryd • Aneby • 0140-230 00 
Möbelfabriken som uppfördes 
1910 utgörs av en verkstad 
med tillhörande uthus. Till
verkningen bestod av stolar, 
skåp och matsalsmöblemang.

Munksjömuseet

Bamarpsgatan • 036-30 33 00 
Museet skildrar pappersbruket 
Munksjös historia, teknik och 
produkter fr.o.m. i86z. Arbets
livet och människan i företaget 
sätts i fokus.

Psykiatrins arbetsplats

museum

Hus M8 länssjukhuset Ryhov 
036-32 16 69

Museet har utrustning och 
materiel kvar från Ryhovs 
sjukhus första årtionden och 
berättar om psykiatrins ut
veckling från 1930-talet och 
fram till idag.

Tändsticksmuseet

Tändsticksgränd 27 • 036-10 55 43 
Jönköpings tändsticksfabrik 
grundades 1845.1 tändsticks
museet berättas om hur fabri
ken grundades och utveckla
des till ett världsföretag. En 
utställning ägnas grundarna, 
en annan en kvinnlig arbetare 
medan en utställning berättar 
om barnarbetet. Maskinhallen 
visar maskiner från slutet av 
1800-talet.

Kalmar
Kalmar Sjöfartsmuseum

Södra Långgatan 81 • 0480-158 75
Museet är ett sjöfartsmuseum 
med stark anknytning till 
den lokala sjöfarten och har 
många fartygsmodeller. Sam
lingarna domineras av fartygs
porträtt, s.k. kaptenstavlor, 
ofta naivistiska. Museets bib
liotek och arkiv utgör tillsam
mans med den stora foto/nega
tivsamlingen ett omfattande 
källmaterial.

Kalmar veterantåg 

Kalmar *070-215 09 05 
Föreningen Kalmar veterantåg 
förfogar över ett lok och elva 
vagnar. Föreningen trafikerar 
banverkets banor och gör ofta 
resor till Narvik och Bergen 
samt åtar sig vissa charterresor.
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Kaxholmen
Skärstads hembygds- 

museum

Kaxholmen • Vistakullevägen 
036-501 31
Museets huvudbyggnad är 
byggt som ett lokstall. Där 
finns ett lok från Gripenbergs- 
banan liksom föremål och fo
ton från järnvägsepoken samt 
hantverksföremål från snicka
re, smed och skomakare.

Klavreström
Klavreströms bruks-

MUSEUM 

0474-405 57
Bruket grundades av löjtnan
ten Lars Silversporre år 1736. 
Man tillverkade stångjärn och 
senare även kaminer, värme
pannor, kokspisar och mang
lar samt många bruksföremål 
och köksattiraljer. Produktio
nen pågick till 1970-talet, då 
bruket lades ner. Bruksmuseet, 
i det gamla stenmagasinet, 
visar bl.a. produkter från 
bruket.

Kläckeberga
Kläckeberga fattigstuga/

SKOLMUSEUM 
0480-47 70 11
Den gamla fattigstugan från 
1800-talets mitt var i bruk 
fram till 1932. Museet skild
rar fattighjonens situation på 
1800-talet i miljöer med säng
ar, kläder, matlådor och spis. 
När byggnaden inte längre tjä
nade som fattighus användes 
ett rum som skola.

Komstad
Komstad kvarn 
0382-106 22
I Komstad har det funnits 
kvarn sedan 1370 och under 
en period på 1600-talet fanns 
där fyra kvarnar. Nu finns 
två kvar varav den ena är en 
rekonstruerad skvaltkvarn, 
den andra en ursprungligen 
vattendriven kvarn från 1871. 
Det finns två sågar, en ramsåg 
och en såg med klinga. Dess
utom finns en verkstad för 
tillverkning av kvarnstenar, 
från 1909. En nyuppförd smed
ja kompletterar kvarnbyn. Här 
finns också ett skördemuseum 
i ett svinstall.

Korsberga
Korsberga kulturcentrum 

Vetlandavägen 62 • 0383-205 13
Här visas en stadsläkarmot- 
tagning från 1930-talets 
Vetlanda, en tandläkarmottag
ning, ett apotek och ett 40-tal 
olika sjuksköterskedräkter.

Kosta
Kosta glasbruk

0478-345 00
Museet visar glas från Kostas 
grundande 1742 till idag. Man 
kan besöka hyttan och se glas- 
blåsare i arbete. Glasblåsning 
är ett hantverk där moderna 
maskiner aldrig kan ersätta 
skicklighet och precision som 
finslipats genom år av träning. 
Även om produktionsproces
sen självklart har modernise
rats är glashyttan en arbets
plats som hållit sig ganska lik 
genom seklerna.

Kristdala
Kristdala hembygdsgård/ 

Lantbruksmuseum

Oskarshamnsvägen/ 
Västerviksvägen • 0491-704 50 
Här kan man se skrädderi, 
skomakeri, garveri, frisörin
rättning och ett bysnickeri, 
som bl.a. tillverkade pinnstol
ar och spinnvagnar. Lantbruks- 
museet har maskiner och red
skap från oxarnas tid till idag. 
Dessutom finns en utställning 
om råoljemotorer och om 
påhängsmotorer av märket 
Roxy, bådadera tillverkade i 
Kristdala.

Lessebo
Lessebo bruk 

Storgatan 79 • 0771-11 00 00
På bruket i Lessebo har man 
tillverkat handgjort papper 
sedan 1693 och det tillverkas 
än idag på ungefär samma sätt 
som för 300 år sedan. Hand
pappersbrukets kapacitet är ca 
20 kilo papper per dag. Bru
kets moderna pappersmaski
ner producerar samma mängd 
på några sekunder.

Loftahammar
Hembygdsgården 

i Loftahammar

Aleglo* 0493-612 21
I hembygdsgården finns båten 
Teresia från 1893, i vilken 
saltad strömming fraktades till 
marknaden, liksom en så kal
lad lillöka. Här står också en 
väderkvarn från 1851, i drift 
till 1932, kvar på sin ursprung
liga plats.
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Mariannelund
Mariannelunds gjuteri

Johan Nilsson startade Mari
annelunds gjuteri 1880.1 verk
staden finns 17 metallbearbet- 
ningsmaskiner från 1910- till 
40-talen. Förutom maskiner 
har verkstaden kvar både 
handverktyg och utrustning 
som avspeglar nästan hela 
1900-talets verkstadsutveck
ling. Gjutgodstillverkningen 
utökades och år 1924 byggdes 
en separat gjuteribyggnad. År 
1944 byggdes även en snick
eriverkstad på tomtens östra 
sida. Verkstaden är mycket 
välbevarad. De äldre maski
nerna drivs av en centralt 
placerad elmotor som via axel
ledning i taket och remtrans
mission fördelar kraften till 
varje maskin.

Moheda
Moheda skolmuseum 
Kyrkogatan 11 • 0472-715 32 
Moheda skolmuseum innehål
ler en skolsal med bänkar och 
hjälpmedel, teknikrum och bib
liotek med skolböcker, klass
foton och planscher.

Mullsjö
Ryfors bruk

Ryfors • 0392-140 00 
Miljön med smedja och stång
järnshammare berättar om 
brukets järnhantering. Här 
finns gammal bruksbebyg- 
gelse, urskogsreservat, en 
engelsk park och en golfbana 
från 1888 samt en vattenkvarn 
med dubbla vattenhjul.

Malilla
Malilla sanatoriemuseum

Moliljans serviceboende 
Sanatorievägen • 0495-221 85 
Malilla sanatorium (i folk
mun ”slottet i skogen”) 
invigdes 1915 och den sista 
tbc-patienten skrevs ut 1973. 
Numera används huset för 
äldreboende men har ett 
museum i två rum i översta 
våningen. Utställningarna 
berättar om livet inom det 
avspärrade sanatorieområdet. 
Kök, kontor med maskiner, 
skola, laboratorium, tandlä
karmottagning och sjukrum 
beskriver tiden 1915-73.

Målilla-Gårdveda

Hembygdsförening

Hultsfredsvägen 22 • 0495-202 60 

I hembygdsparken finns ett 
20-tal byggnader, bl.a. ett 
motormuseum med provverk
stad från 1909 från Malilla 
mekaniska verkstad. Övriga 
sevärdheter är jordbruks- och 
vagnsmuseum, skolmuseum, 
en järnhandel från 1910-talet, 
brandstation med Målillas 
första brandbil samt ett såg
verk. Garverimuseet ligger i en 
garveribyggnad från 1820 med 
verkstadsinredning. Det finns 
ett moped- och cykelmuseum 
samt ett speedwaymuseum.

Mönsterås
Mönsterås Hembygdsgård

Kvarngatan 26 • 0499-100 01 
Hembygdsgården har ett apo
teksmuseum från 1800-talet 
(Mönsterås apotek), tryckeri 
(Anton Sjöbergs), lanthandel 
(Asplunds) och en läkarmot
tagning. Där finns också en 
kombinerad verkstad/bostad

efter en sjöman som byggde 
båtmodeller sedan han gått i 
land.

Norrahammar
Industrimuseet i 
Norrahammar

Hammarvägen 39 • 036-618 19 
Museet har två avdelningar. 
Den ena åskådliggör järnhant
eringen från vikingatid fram 
till masugn, stångjärnshamma
re och smedjor. Den andra 
delen skildrar industrialismen, 
samhällsutvecklingen och det 
sociala livet i Tabergsdalen, 
där det fanns papperstillverk
ning, yllefabrik, tältindustri, 
snickerier, tändsticksfabriker, 
järnbruk och gruva.

Nybro
PUKEBERGS BRUKSMUSEUM 
Pukebergs glasbruk 
0481-800 29
Pukebergs glasbruk startade 
1871. I museet finns glas från 
1910-talet och framåt och fo
ton från arbetet. Man kan föl
ja pågående arbete i hyttan.

Nässjö
NÄSSJÖ JÄRNVÄGSMUSEUM 

Brogatan 10 • 0380-722 07 

Museet behandlar järnvägens 
utveckling i Nässjö och de 
järnvägar som utgick därifrån. 
Bangården är bevarad med 
lok och vagnar, huvudsakligen 
från 1960-talet. Miljöer har 
byggts upp med drottning Vic
torias väntsal (1872-1927), 
stinsens expedition och interi
ören av ett D-lok. Man åtar sig 
även att köra chartertåg.
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Orrefors
Orrefors Bruksmuseum

Orrefors glasbruk • 0481-341 95 
På glasbruket finns en utställ
ning med glas från brukets 
start 15)13 och fram till idag. 
På bruket kan man följa arbe
tet och det finns ett arkiv för 
forskare.

Oskarshamn
Döderhultarns ateué 
Garvaregatan 9 • 0491-880 40 
Döderhultarn, Axel Petters
son, hyrde ett rum på andra 
våningen på Garvaregatan 9, 
från 1907 till sin död 1925. 
Rummet tjänade både som 
bostad och ateljé.

Oskarshamns Sjö farts
museum

Oskarhamns kulturhus 
Hantverksgatan 18 • 049-880 45
På sjöfartsmuseet finns ett 
skeppsmäklarkontor, arbets
platser för segelmakaren och 
skeppstimmerman, skeppspor- 
trätt, modeller och ritningar 
från Oskarshamns varv.

s/s Nalle

Oskarshamns hamn 
0491-131 28
Bogserbåten Nalle byggdes 
1923 vid Oskarshamns Meka
niska Verkstad. Beställare var 
Oskarshamns Hamn. Fartyget 
utrustades med en compound- 
ångmaskin på 250 hk och 
användes för bogsering och 
isbrytning i Oskarshamn till 
1965. Trettiofem år senare köp
tes fartyget av Föreningen s/s 
Nalle i Oskarshamn. Syftet är 
att med Nalle som museifartyg 
bevara minnet av den epok då 
ångan dominerade på haven.

Pataholm
Hullgrensgården 
och Harbergska gården 
Pataholms gamla köping
0499-240 02
De två köpmansgårdarna in
nehåller marinmålaren Oscar 
Hullgrens ateljé och tavelsam- 
ling samt ett fotomuseum och 
föremål från den upphuggna 
galeasen Förlig vind. I en av
delning skildras skärgården 
och fisket.

Rottne
Barsbro kvarn och

KRAFTSTATION • VARTORPS 

KVARN
Barsbro respektive Vartorp 

0470-910 01
Valskvarnen i Barsbro har 
varit i drift ända till 1982 och 
kan fortfarande användas. 
Intill ligger ett kraftverk som 
byggdes 1918. Kraftstationen 
har det mesta av inredningen 
kvar och drevs fram till 1971. 
Söra by hembygdsförening 
visar även Vartorp kvarn, en 
stenbyggnad med metertjocka 
väggar, och en välbevarad 
kvarnkammare. Delar av 
kvarnutrustningen finns kvar.

Rydaholm
Smålands Bil- Musik och 
Leksaksmuseum 
Hjortsjö, Rydaholm 
0472-200 05
Museet har rekonstruerade 
lant- sko- radio- cykel- och 
MC-affärer och ställer ut 
fordon, musikinstrument och 
leksaker.

Ryssby
Hembygdsgården Skansen

0480-665 52
På en försvarsanläggning 
från Kalmarkrigets dagar på 
1600-talet ligger ett mjölnar- 
boställe och en väderkvarn.
Mjölnarbostället är nu hem
bygdsgård och inrett som ett 
hem från 1920-talet. I övrigt 
finns här jordbruksredskap, 
kopparslagarutrustning med 
mera. Kvarnen som var i drift 
till 1900-talets början är in
takt till det yttre men delar av 
inredningen saknas.

Motorsågsmuseet

Ryssby gymnasium 
0372-408 00

Här visas motorsågar och röj- 
sågar från 1915 och framåt 
men även tillbehör till motor
sågar som spett, kuttrar och 
jordborr samt de handverktyg 
som behövdes, t.ex. kilar. I 
samlingen finns tvåmanssågar, 
enmanssågar och hjulförsedda 
sågar.

Trelleborgs såg

Sällebergs gård • 0372-408 00 
Denna ramsåg från 1880-talet 
drevs efter 1925 av en vat
tenturbin. Här finns även en 
spånhyvel och en rekonstru
erad skvaltkvarn.

Rävemåla
Hembygdsgården Rävemåla

0477-600 75
I ett provinsialläkarmuseum 
visas föremål från en pro
vinsialläkare verksam från 
1940-talet till 1970-talet. Här 
finns också 50 meter spår 
samt en järnvägsvagn från 
Nättraby-Alnaryd-Elmeboda
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järnväg. Skomakarutrustning, 
urmakarverkstad samt kom
plett smedja har flyttats till 
platsen. Dessutom kan man se 
motorsågsutställning, snickar- 
bod och skolmuseum.

Skillingaryd
Militärmuseum

Skillingaryds läger • Infanterigatan 

0393-121 18
Museet skildrar lägrets och 
skjutfältets historia i Skillinga
ryd genom foton, föremål och 
skriftliga dokument.

Vagnsmuseum 

Hembygdsparken • 0393-300 15 
Detta är ett hantverks- och 
vagnsmuseum. Ett tiotal 
hantverksyrken finns repre
senterade: smed, tapetserare, 
målare, skräddare, träarbe
tare med flera. Vagnsmuseet 
har bl.a. vagnar som hör till 
jordbruket och likvagnar. De 
flesta vagnarna är tillverkade 
i Skillingaryd som hade den 
mest intensiva vagnsproduk- 
tionen i Sverige ända fram till 
1950-talet.

Åkers vagnsmuseum

Länsväg 638, mellan Åker och 

Nyholm • 0370-730 14
I vagnmakeriet och vagnsmu
seet finns vagnmakarens verk
tyg: svarvar, bänkar och hand
verktyg samt några vagnar.

Skruv
Skruf glasmuseum

Skrufs glasbruk • 0478-200 62 
Skrufs bruk anlades 1897. 
1974 gick man samman med 
fyra andra bruk, bland an
dra Målerås och Gullaskruv. 
Museet har mycket stora sam

lingar glas från Skruf och de 
andra bruken.

Storebro
Storebro bruksmuseum

Vimmerbyvägen • 0492-300 87 
Bruksmuseet i en före detta 
kvarnbyggnad innehåller före
mål som tillverkats på bruket 
i Storebro. Här finns mortlar, 
eldstäder, svarvar och gengas
apparater och de tidigaste mo
dellerna från den båtindustri 
som utvecklades från mitten 
av 1940-talet. En fabriksbygg
nad intill bruksmuseet inne
håller ett bokföringsmuseum 
med 780 bokföringsböcker 
från 1793 till 1963 samt kar
tor, handlingar och ritningar.

Strömsnäsbruk
Skåne-Smålands Jernvägs-

MUSEIFÖRENING 

Järnvägsstationen • 0433-209 25 
Föreningen tar hand om och 
underhåller äldre järnvägsfor- 
don med lokal anknytning. 
Lokstallarna är från 1896 me
dan stationshuset restaurerats 
till 1950-talsskick. En liten ut
ställning finns. Tidigare trafi
kerades banan Klippan-Ljung- 
byhed. Där kan man nu köra 
cykeldressin och ibland körs 
beställda turer med tågen.

Sävsjö
Brandmuseum

Eksjöhovgård • 0382-155 51 
Här finns brandbil, sprutor 
och pumpar från brandför
svaret i Sävsjö från mitten 
avi 800-talet fram till idag.

Taberg
Tabergsgruvan

Gruvgården • Ö. Järnvägsgatan 
036-642 23
Tabergsgruvan innehåller en 
unik bergart, titanomagneti- 
tolivinit, råvara för framställ
ning av järn, titan och vana
din. Järnmalm har brutits här 
sedan 1500-talet och fram till 
1800-talets slut. Brytningen 
återupptogs under andra 
världskriget och återigen på 
1950-talet.

Tranås
Eriksbergs museum 

Storgatan 54*0140-681 09 
En inredd skolsal samt ett 
materialrum berättar om tiden 
från 1800-talet och fram till 
1950-tal. Skolbänkarna är till
verkade i Tranås. Skulptören 
och målaren Ansgar Almquists 
(1889-1973) ateljéinredning, 
skulpturer och målningar finns 
också här.

Gammelbyn Hultet

Hultet* 0140-132 41 
Ett zo-tal kulturhistoriskt in
tressanta byggnader, inredda 
efter tid och social hemvist 
har flyttats till Hultet. Tranås 
har varit Sveriges pälsstad 
men under de senaste åren har 
antalet pälstillverkare minskat 
från 150 till fyra. Museet har 
ett pälsmuseum med en bunt- 
makar/körsnärsverkstad men 
också en verkstad för musik
instrument. Här finns även en 
hattmodebutik efter modisten 
Nelly Gustavsson.
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Hamlet teatermuseum 

Storgatan 58* 0140-106 17
Museet skildrar teaterns histo
ria under zooo år och de olika 
yrkesgruppernas arbete på en 
teater. Man kan också studera 
scenografier och kostymer.

Tranås vagnsmuseum

Landågatan • 0140-163 21
I vagnsmuseet står ett 50-tal 
vagnar, slädar och seldon från 
1700-talet och framåt. Här 
finns alla typer av vagnar, en 
del från Tranås.

Vaggeryd
Röllekabodens Vagns

museum

Snöddebo • 0393-240 14 

Vagnsmuseum med allmoge
vagnar, gödselspridare, mjölk
vagnar och slädar.

Vassmolösa
Holmskvarns garveri

Holmskvarn • 0480-360 48
Garveriet grundades på 1860- 
talet och verksamheten upp
hörde 194z. Här finns bl.a. 
garveriredskap.

Vetlanda
Levanders café och lant-

HANDELSMUSEUM 

Alseda • 0383-520 61 
Sedan 1864 har Levanders 
diversehandel tillhandahållit 
allt som landsbygdens hushåll 
behövt. Erik Levander övertog 
driften 19Z0 och några år 
senare lät han stolt texta sitt 
namn på fasadens framsida. 
Han drev Levanders diverse
handel i femtio år, fram till 
1970.

Vetlanda
Njudungs hembygds-
MUSEUM
Forngården • 0383-135 84
Museet innehåller ett antal 
hantverksmiljöer. Här finns 
material och verktyg, från en 
bildhuggarverkstad med tillhö
rande fotodokumentation, en 
bokbinderiverkstad som gått 
i arv i flera generationer, ett 
skomakeri och en träskoverk
stad från Vetlanda samt före
mål från ett möbelsnickeri.

Vimmerby
Korka kvarnar

Korka • 0492-137 29 
I Korka vid Svartån finns tre 
kvarnar. Den översta kvarnen 
har restaurerats och är i mycket 
gott skick.

Museet Näktergalen

Sevedegatan 43 • 0492-101 80 
På Museet Näktergalen kan 
man avläsa Vimmerby historia 
där lågteknologisk järnhante
ring, hantverk och inrednings- 
måleri särskilt framhävs.

Virestad
Smedjan i Kvarnatorp

Arna näs • 0476-231 39 
Vallonsmed Nyberg anlade 
smedjan i början av 1800-ta- 
let. Den gick sedan i arv i fyra 
generationer. Den nuvarande 
byggnaden från 1874 inne
håller en komplett smedja.
Där tillverkade man delar till 
jordbruksredskap som såldes 
på marknader samt skodde 
hästar.

Virserum
Fröåsa handpappersbruk

Hembygdsparken • Storgatan 
0495-309 70
Fröåsa handpappersbruk som 
grundades 180z var bygdens 
första industriella verksamhet. 
Under 1800-talets första hälft 
tillverkades tryck- och skriv
papper, senare grövre pap
perssorter. Råvaran utgjordes 
av lump. Bruket var i drift till 
19Z1 då det monterades ner 
och fördes till Göteborg. Tret
tio år senare återuppbyggdes 
det i Virserums hembygdspark 
med all utrustning. Tillverk
ning av handpapper demon
streras.

Virserums möbelindustri
museum

Kyrkogatan 34 • Dackestop 
0495-300 24
Museet speglar Virserums 
forna storhetstid som möbel
ort. På 1940-talet fanns ett 
fyrtiotal möbelindustrier i 
Virserum med omnejd. Museet 
är en i det närmaste komplett 
kopia av en möbelfabrik från 
i9zo-talet med maskiner med 
remdrift och axelledningar, 
som drivs av ett stort vat
tenhjul. Virserumstillverkade 
möbler finns också i samling
arna. I en separat byggnad 
ligger Gillmans smedja samt 
Demanders verktygsfabrik. 
Smedjan servade trämaskiner
na och gjorde beslag för möb
elindustrin. Inom området 
finns även ett gammalt sågverk 
samt en träullshyvel som fram
ställde träull till stoppning och 
förpackningsmaterial.
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ViRSERUMS TELEMUSEUM 

Kyrkogatan 34 • Dackestop 
0495-315 15
Telefoner, comradio och väx
lar belyser telefonins utveck
ling genom ioo år.

Vissefjärda
Kyrkeby gårdsbränneri

Kyrkeby Gård • 0471-200 08 
Kyrkeby gårdsbränneri ut
sågs till Årets industriminne 
2002. Här har man bränt 
brännvin från 1770-talet fram 
till 1971 då alla andels- och 
gårdsbrännerier stängdes. All 
processutrustning finns kvar 
tillsammans med ångpannan 
från 1875.1 gårdsmuseet finns 
den äldsta utrustningen från 
1700-talet.

Vånevik
Stenhuggarmuseet 
Vånevik och Näset 

Södra kajen • Vånevik 
0491-917 66

En två mil lång vandringsled 
bland 100-tals stenbrott ring
lar fram genom landskapet. 
Utmed stigen finns ett upplag 
av ”vargar”, felhuggna stenar. 
Vid Ängkransbrottet ligger 
stenhuggarverkstäder, smedja 
och slipbord. En museilägen- 
het i den tidigare kasernen 
med arbetarbostäder, byggd 
1876, visar hur stenhuggarna 
bodde på 1920- och 3 o-ta
len. Den stenvilla där ägarna 
bodde är ett fint exempel på 
stenhuggarnas skicklighet.

Värnamo
Bruksmuseet Ohs Bruk

Ohs bruk • 0370-65 11 18 
Ohs bruk började som järn
bruk, 1893-1978, men utveck

lades till pappersmasseindustri 
och senare gummiindustri.
De brukshistoriska samling
arna består av föremål som 
tillverkats på bruket, samt av 
allmoge- och torparföremål. 
Arkivet innehåller dokument 
från 1668 och framåt.

Ohsabanan

Ohs bruks museijärnväg

Ohs Bruk »0370-65 10 75 
Ohsabanan är en smalspårig 
järnväg som byggdes i början 
av 1900-talet för trafik mel
lan pappersmassefabriken i 
Ohs Bruk och Bors stations
samhälle. Föreningen bedriver 
turisttrafik med ångloksdragna 
tåg under sommaren.

Västervik
Kulbackens museum

Kulbacken • 0490-211 77 

Museets samlingar fokuserar 
på Västerviks historia med 
en utställning om handelsfar
tyg, det gamla varvet och om 
sjöfarten. Traktens hantverk 
och industri dokumenteras, 
bl.a. en båtmotorverkstad, 
ett gelbgjuteri, ett urmakeri, 
tändsticksfabriker och tre glas
bruk. På området finns även 
ditflyttade båtsmanstorp samt 
en kvarn.

Växjö
Psykiatrihistoriska museet

Sigfridsområdet • 0470-58 64 43 

Psykiatrin har medeltida anor 
i Växjö och museet behandlar 
perioden från medeltid till 
nutid med hjälp av uppbyggda 
miljöer och modeller. De psy
kiatrihistoriska samlingarna 
kommer från S:t Sigfrids sjuk
hus, tidigare Växjö Hospital.

Utvandrarnas hus

Vilhelm Mobergs gata 4 
0470-201 20
1 Utvandrarnas hus skildras 
massemigrationen från Sve
rige, på grund av svält och 
arbetslöshet, under åren 
1850-1930. Vilhelm Moberg 
och hans utvandrarskildringar 
uppmärksammas naturligtvis. 
Man arrangerar även tematis
ka utställningar. För den som 
vill forska själv finns arkiv och 
bibliotek inriktade på släkt- 
och emigrantforskning.

Ångaren Thor 

Ångbåtsbryggan vid Kronobergs 

slottsruin • 0470-70 42 00
Ångslupen Thor som byggdes 
1887 trafikerar Helgasjön 
sommartid.

Åminne
Åminne Bruksmuseum

0370-284 66

Järnframställningen i Åminne 
började 1826 men bruket med 
masugn, gjuteri och mekanisk 
verkstad fick sitt nuvarande 
utseende år 1900. Fram till 
1934 användes sjömalm från 
sjöarna i närheten som råvara 
och en utställning visar hur 
man tog upp sjömalmen.

Åryd
Åryds bruksmiuö

Masugnsvägen • 0470-77 43 15 
Brukets masugn, rostugn, 
tackjärnsbod (idag bostad), 
biåsmaskinhus och manu
fakturbod är bevarade. Åren 
1903-1950 låg här en lådfa
brik och bruksmiljön vittnar 
även om sågverks- och träin
dustrihistoria.
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Älmeboda
Kroxmåla takpannefabrik

Kroxmåla • 0477-603 55 
Takpannefabriken i Kroxmåla 
började 1915 att göra takpan
nor av cement med ett ytskikt 
av färg. Formarna var av 
gjutjärn och bara en sorts pan
na tillverkades, en tvåkupig 
kantig. Företaget som verkade 
i den lilla skalan hade två, tre 
anställda och låg i ett uthus 
på gården. Fabriken som är 
intakt med all utrustning kvar 
lades ned 1955.

Älmhult
Skolmuseet i Älmhult

Kulturhuset Blohmé • Skolagatan 
Älmhult *0476-216 02 
Detta är en historik över ned
lagda skolor med skolsal och 
skolfotoarkiv. Man kan stu
dera skolmössans utveckling, 
planscher från 1870-talet, en 
dövstumbänk och material om 
dövstumskolan i Bölsö-Rep- 
hult, Liatorp.

Öja
Leksaksmuseet

Öja hembygdsgård • Gemla 
0470-77 15 12
I Gemla anlades Sveriges för
sta leksaksfabrik 1866. Man 
tillverkade träleksaker som 
gunghästar, båtar, tåg, möbler 
med mera. Leksaksfabriken 
fanns kvar till 1954 och låg 
i Granholms pappersbruks 
äldsta lokaler. Leksaksmuseet 
är inrymt i undantagsstugan 
i Öja hembygdsgård som 
även har fotodokumentation 
och arkiv kring Granholms 
pappersbruk från åren 1803-

Överum
ÖVERUMS BRUKSMUSEUM 

Hammarsmedsvägen 1
0493-302 74
I Överum tillverkades plogar 
och andra lantbruksmaskiner. 
Museet speglar bruksortens liv 
och utveckling. Utställning
arna visas i en hammarsmedja, 
som var i drift till 1916, och 
innehåller plogar, lantbruks
maskiner, gjutgods och smide.
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Stockholm

Flygande Veteraner

Daisy kan ni hitta var som helst men Flygande 

Veteraners butik och kansli finns på Bromma flyg

plats • 08-29 50 33

”Det här är roderlinor och muskelkraft som 
gäller men flygplanet i sig är välbalanserat, 
det är ett välflygande flygplan.”

Flygplanet Daisy har varit i oavbruten 
trafik sedan 1943 då hon lämnade Douglas- 
fabrikerna i Kalifornien. Första uppdragen 
var för us Army Air Corps i Nordafrika. 
Efter andra världskrigets slut flögs hon 
till Kanada för att byggas om till en D03: 

a. Första civila uppdragen utfördes för sas 

där hon under åren 1948-1957 flög under 
namnet Fritiof Viking. Sedan blev det tre år 
för Linjeflyg innan det svenska flygvapnet 
övertog Daisy, som då återvände till Afrika 
och Etiopien för att transportera livsmedel 
och passagerare.

Föreningen Flygande Veteraner övertog 
planet 1983 och föreningens 2 300 medlem
mar ägnar mycket kraft och energi åt Daisy.
I föreningens ändamålsparagraf kan man 
läsa att föreningen skall ”främja kulturell 
och museal flyghistorisk verksamhet genom 
att tillvarata och i flygdugligt skick bibehålla 
företrädesvis äldre transportflygplan och 
härigenom bevara kunskaper om den flyg
historiska utvecklingen åt kommande genera
tioner”. Som medlem i Föreningen Flygande 
Veteraner kan man delta i de flygningar som 
äger rum varje sommar. Man flyger ungefär 
125 timmar per år baserat på det service

intervall som tillverkaren anger. ”Vi flyger 
den varma årstiden. Vi brukar ta ut kärran i 
slutet av april och hon kanske inte åker in i 
hangar förrän i slutet av november”, berättar 
Lars Cedwall som varit med i föreningen i 
många år.

Hur länge Daisy kommer att flyga påver
kas av olika faktorer. När det gäller flygma
skinen styrs det av tillverkaren. Idag flyger 
i 500-2 000 DC"3:or och de flesta är syssel
satta inom kommersiell trafik. Man vet inte 
hur länge en 00-3:3 kan flyga. Det finns över 
åren en enorm dokumentation av den här 
flygplansmodellen och alla barnsjukdomar 
har vid det här laget botats. Gångtiden för 
Daisy är ca 3 3 000 timmar men det finns oc- 
3:or som har flugit över 90 000 timmar. För 
att nå detta idag kända maxtal måste Daisy 
med sina 125 timmar per år flyga i mer än 
450 år! Gångtiden kommer inte att vara an
ledning till att Daisy slutar flyga.
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Flygande 
veteraner. 
Daisy står på 
plattan, Ar
landa.
Foto: Anja 
Wachtmeister.

Tillgången på piloter och mekaniker som 
är utbildade på flygplanstypen är ett större 
problem. Idag finns det inte många mekani
ker som har oc-3:an i sitt mekanikercertifi
kat. De som finns i Stockholmstrakten är nog 
medlemmar i Flygande Veteraner allihop. ”Vi 
letar efter mekaniker som har den profil vi 
behöver. Det skall vara en som har förståelse 
för vad vi håller på med och som har hjärtat 
på rätt ställe och är intresserad av gamla 
prylar och deras funktion. Vi jämför det med 
dom som håller på med ånglok eller gamla 
bilar", berättar Lars Cedwall. Det finns stor 
kompetens och kunskap bland Daisys meka
niker. En av dem, Ingvar ”Stålis” Stålander 
har arbetat 5 8 år inom flyget. En impone
rande prestation med tanke på att det är 100 
år sedan bröderna Wright gjorde den första 
flygningen med ett flygplan!

”Det första man kan tro är att det här är 
ett dagis för gamla gubbar, men 30 procent

av medlemmarna är kvinnor”, berättar Lars 
Cedwall och fortsätter: ”Det är inte bara 
flygplanet. Vi uppträder på flygdagar, vi har 
årliga fester, vår butik är en mötesplats för 
kamrater som vill komma in och prata. Här 
kommer man tillbaka till sina gamla minnen. 
I stället för att sitta i gungstolen och gunga 
ihjäl sig finns man med och känner sig bety
delsefull. Butiken är viktig, den är förening
ens ansikte utåt men den hjälper också till att 
subventionera flygningarna.”

”Vi ser oss själva som ett flygande mu
seum och det är det som präglar hur vi 
handskas med maskinen. Det är kärlek, 
omvårdnad och pyssel. Vi månar om att 
behålla originaliteten så gott det går. När 
vi byter ut saker så ser vi till att vi får in de 
rätta grejerna även om vi skulle kunna er
sätta med moderna saker. Och det är ett litet 
detektivarbete i sig men det är vår policy 
helt enkelt.”
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Almgrens sidenväven, vävsalen. Foto: Almgrens sidenväveri

Almgrens sidenväveri

K.A. Almgrens sidenväveri • Repslagargatan 15 

Stockholm • 08-642 56 17

K.A. Almgrens sidenväveri är det enda siden
väveri som finns kvar norr om Alperna.

På 1830-talet startade Knut August Alm
gren sin tillverkning och familjen Almgren 
var ägare under hela verksamhetstiden. 1974 
lades fabriken ner, men produktionen på de 
160-åriga vävstolarna skulle snart komma att 
återupptas. Det var K.A. Almgrens sonsons 
sonson Oscar som sjutton år efter att fadern 
stängt fabriken insåg vilken skatt som låg 
gömd i den. Han kände att han ville göra nå
got och påbörjade projektet att göra väveriet 
till museum. ”Det var tillräckligt vansinnigt 
för att jag skulle hoppa på det”, säger Oscar 
Almgren och skrattar. Från början visste han 
inte så mycket om vävstolar utan försökte

själv lära sig hur de fungerade. Ryktet spred 
sig dock och snart började folk höra av sig 
och ville hjälpa till. En monter byggdes för 
att man skulle kunna ställa ut äldre tygprov
er och så småningom kunde man också börja 
visa maskinerna.

I boken Siden (1999) berättar Eva Berg
ström om företagets historia. 1833 fick Knut 
August Almgren tillstånd av Kommerskol
legium att tillverka siden, madrassvävna
der, sidenband och sysilke. Då var väveriet 
inrymt i ett före detta vagnshus i närheten 
av Mosebacke i Stockholm. Tretton år efter 
starten inköptes tomt och fastighet i kvarte
ret Västergötland mellan Repslagargatan och 
Götgatan. På denna plats har fabriken legat
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sedan dess. 1862 byggdes det hus där väve- 
riet ännu är inhyst. Vävstolarna var av olika 
typer, men de som kom att betyda mest för 
företagets framgång var jacquardvävstolarna 
som kom från Frankrike. Knut August Alm
gren lär ha tagit med sig en jacquardvävstol 
hem då han som ung besökte sidenväverierna 
där. Produktionen vid väveriet växte fram till 
storhetsåren på 1870-talet, för att sedan suc
cessivt minska. Man vävde och sålde sjaletter, 
klänningssiden, möbelsiden och sidenband 
och kunde därmed erbjuda siden varor till 
olika samhällsskikt. De sista åren levde fö
retaget på sidenband. Arbetsstyrkan bestod 
nästan enbart av kvinnor, men verkmästaren 
var alltid en man.

Museet drivs av en stiftelse vars uppgift 
är att bevara ca 700 mönsterteckningar och 
andra föremål samt vårda den gamla ma
skinparken. Under slutet av 1990-talet var 
verksamheten ekonomiskt hotad och därför

bildades en stiftelse 2001, berättar Jan Lindo, 
stiftelsens direktör. Problemet känns igen 
från många arbetslivsmuseer. Stockholms 
Stad och Stockholms läns landsting stöder 
idag verksamheten vid sidenväveriet.

Museet visar den intakta maskinparken 
med bland annat jacquardvävstolar från 
mitten av 1800-talet. Dessa gör det möjligt 
att rekonstruera och reproducera klassiska 
sidenmönster. Det finns också en utställning 
av sidentyger och vackra mönster. Bland de 
bevarade mönstren finns exempelvis Jean 
Eric Rehns Tre kronor, Ferdinand och Anna 
Bobergs Art Noveau samt Carl Malmstens 
arbete för Kreugers Villa Kvikkjokk. Dess
utom finns en mängd sjalettmönster med 
blomstermotiv. Man kan botanisera i ett stort 
arkivmaterial. På de gamla vävstolarna sker 
en liten produktion av handvävt siden på 
beställning och för försäljning. Silket impor
teras från Frankrike.

Museer i Stockholm

Bromma
Frisörmuseet

Frisörernas Hus
Per Ekströms väg 3 • 08-87 04 30 

Frisörföretagarnas museum 
visar yrkets utveckling från 
fältskär till frisör. Interiörer 
visar de olika yrkesgruppernas 
arbetsmiljö under olika epoker 
till exempel för fältskär, bar
berare, damfrisör och peruk
makare.

Dalarö
Dalarö skärgårdsmuseum 
Odinsvägen 31 • Dalarö 
08-501 501 00
Museet har utställningar om 
vrak och vrakfynd samt te
mautställningar varje sommar.

Ekerö
Skytteholms springschas- 
museum

Skytteholms herrgård 

08-560 236 00 
I en butiksmiljö från 1920- 
talet finns budcyklar av olika 
typer, även motordrivna.

Gustavsberg
Gustavsbergs Porslins
museum

Odelbergs väg 5B 

08-570 356 58
Museet visar ett urval av pro
duktionen vid Gustavsberg 
porslinsfabrik sedan starten 
1825 samt några av maskiner
na, en för tallriksformning och 
en för dekortryck. Framställ
ningen av en av fabrikens mest 
populära modeller, Blå blom, 
åskådliggörs. I Lisa Larssons 
ateljé kan man se Lisa Lars- 
sonfigurer målas.

Stockholm 155



Huddinge
Nybodamuseet 
Björksättra smedja

Kommunalvägen 21 
08-647 14 45

Klockaren Svante Hallgren lät 
bygga detta hus på i86o-talet. 
Här fanns en småskola och se
nare slöjdsal. Idag finns här ett 
klassrum från förra sekelskif
tet, med föremål från skolorna 
i Huddinge. I resten av huset 
finns hembygdssamlingar 
uppställda som i ett hem. 
Nybodamuseet har även ett 
torp, Björksättra smedja och 
en väderkvarn (fungerar ej).

Hägersten
Stockholms Ångloks- 
sällskap

Vretenborgsvägen 13, ö.g.
08-19 04 61
Ånglokssällskapet bevarar och 
restaurerar järnvägsmateriel, 
företrädesvis från Stock
holmsområdet, och har idag 
sju ånglok, fyra dieselvagnar 
och ett 40-tal vagnar av olika 
modeller. Med hjälp av vagn
parken kan man ett par gånger 
om året visa hur det gick till 
när man åkte tåg under 1930- 
tal-1950-tal. Trafiken bedrivs 
då normalt inom en 20 mils 
radie från Stockholm med 
lokal tidtabellstrafik på t.ex. 
Saltsjöbanan och Värtabanan. 
Man åtar sig även charter
trafik. Föreningen har ingen 
egentlig museiverksamhet men 
besökare kan titta in under 
pågående arbete.

Ljusterö
SlARÖFORTET

Kyrkogårdsön • 08-542 421 49 
Siaröfortet började byggas 
under första världskriget och 
stod klart 1926. Fortet bygg
des för att modernisera Stock
holms forsvarslinje och ersatte 
det omoderna Vaxholms kas
tell. Siaröfortet fanns med i 
krigsorganisationen fram till 
i960. Nu kan man se loge
ment, kök, eldledningscentral, 
kanontorn och ett maskinrum 
där all elektricitet för fortets 
behov producerades.

Saltsjöbaden
Museet och Köpingeboden 
Vår Gård kursgård • Ringvägen 6 
08-748 77 00
I en kuskbostad finns en ut
ställning med butiksinventari
er och foton från de koopera
tiva konsumtionsföreningar
nas 100-åriga existens. En av 
de första konsumentförening

arna i Köping har flyttats till 
Vår Gård. I denna byggnad är 
museibutiken inrättad.

Saltsjö-Boo
s/s Saltsjön

Slottsbacken • 08-747 98 55 
Ångfartyget Saltsjön byggdes, 
på Eriksbergs Mekaniska 
Verkstad 1925 för trafik till 
Utö. Fartyget, som till stor del 
har kvar sin 1920-talsinteriör, 
går i reguljär trafik Stock- 
holm-Utö (även vintertid).

Sandhamn
Sandhamns Museum

Hamnen • 0708-53 13 90 

Detta är ett litet museum med 
en utställning om lotsväsendet 
och den tullstation som fun
nits på ön. Lotsstationen finns 
kvar men tullstationen lades 
ned 1965. Från lotsinrättning- 
en ställer man ut uniform och 
bilder, från tullen beslag, va
pen, sigill med mera.
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Sollentuna
Klasroskolan 
Klasrovägen 61 • 08-35 05 27 
Klasroskolan byggdes 1804 på 
privat initiativ och användes 
fram till 18 8 r. De första lärar
na var präster. Här finns idag 
en lärarbostad och en skolsal. 
Skolsalen har ålderdomlig 
inredning med en hög kateder, 
sandbänk, läsbänk, skrivbänk 
och en s.k. monitorring för 
den elev som fungerade som 
hjälplärare.

Landsnora kvarn

Landsnoravägen • Sollentuna 

08-754 61 22
Kvarnen som ursprungligen 
är en vattenkvarn är troligen 
från 1630-talet. Under en 
period drevs kvarnen av en 
lokomobil och senare av en 
vattenturbin. På 1920-talet 
installerades en tändkulemotor 
av märket Drott från Pytha
goras. Bredvid kvarnen har 
det funnits en såganläggning. 
Kvarn och sågverk drevs in 
på 1950-talet. I kvarnen finns 
även en snickarverkstad där 
den siste mjölnaren tillverkade 
och renoverade möbler och 
båtar. Flera andra bevarade 
byggnader bildar tillsammans 
med kvarnen och kvarndam
men, den stensatta rännan och 
dammportarna en värdefull 
helhetsmiljö. Bland husen 
märks gamla mjölnarstugan 
som sedan blev drängstuga 
och en mjölnarstuga från 
1850-talet samt fähus och 
smedja.

Stockholms kultursäll- 
skar för Ånga och Järnväg 

(SKÅJ)

08-15 95 50
Sällskapet har en samling av 
ånglok, elektrolok, motorvag
nar, person- och godsvagnar 
samt tjänstevagnar. En stor 
del av vagnparken från 1930- 
och 40-talen skrotades av sj 
under 1970- och 80-talen. Då 
existerande museiföreningar 
inte hade resurser att köpa in 
lok och vagnar i tillräckligt 
rask takt bildades skåj för att 
rädda denna epok i den sven
ska järnvägshistorien.

ÖVERBY KVARN 

Överby gård • Stäketvägen 
Rotebro • 08-754 61 22
Överby kvarn, en väderkvarn 
av holländartyp byggdes på 
1850-talet. Siste mjölnaren, 
som drev den på arrende, av
trädde 1909. Säckloft, kvarn- 
loft och mjölloft sträcker sig 
genom tre våningar.

Solna
Polistekniska museet

Polishögskolan • Sörentorp 
08-401 66 92
Museet visar utrustning och 
tekniska hjälpmedel i polisyr
ket. Här finns materiel från 
början av 1900-talet till idag 
- bilar, motorcyklar, båtar, 
helikoptrar, radioutrustning, 
trafikövervakningsutrustning 
med mera. Huvuddelen av 
föremålen är från tiden efter 
1965 då polisen förstatligades 
och tekniken kom mer i fokus.

s/m Constantia

Huvudsta Strand 8 
0708-17 84 70
Skolsegelfartyget Constantia, 
känt även under namnen Per- 
Olof och Marina, byggdes i 
Marstal, Danmark 1908 och 
har seglat som danskt, norskt 
och svenskt fraktfartyg. Åren 
1920-1967 hörde hon hemma 
på Smålandskusten och Öland 
och användes sedan som fri- 
tidsskuta från 1968 till 1995, 
då Stiftelsen Solnaskutan 
köpte fartyget.

Stockholm
Barnrikehus

Stickelbärsvägen 7 
08-508 316 59
Smalhuset uppfördes på 1930- 
talet som ett s.k. barnrikehus. 
Hit flyttade familjen Jonasson 
1937. Mannen var rörmokare 
och de hade fyra söner. Famil
jens lägenhet på två rum och 
kök är återställd som den såg 
ut 1937.

Blockmakarens hus

Stigbergsgatan 21 
08-508 316 59
Blockmakarens hus är från 
1700-talet. Nu är det återställt 
till det skick det hade när 
Emilia Gustavsson bodde här, 
åren 1917-1923, med sina 
fem barn. Huset ägdes då av 
blockmakare Gustav Anders
son som bodde i den övre lä
genheten medan Emilia bodde 
i den undre. Emilia flyttade 
1923 men återkom på 1940- 
talet och bodde kvar fram till 
sin död 1976.
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Brandmuseum

Katarina brandstation Tjärhovsga- 

tan 7-9 • 08-454 87 00 
Katarina brandstation började 
sin verksamhet 1876. Huset är 
dock äldre. Brandmuseet med 
föremål från 1875 och framåt 
ligger i polishästarnas f.d. stall 
och en del av stallmiljön finns 
kvar. Här finns hästdragna 
kärror, slangar, kopplingar, 
rökdykarutrustning, unifor
mer, kläder, telegrafer och 
larmutrustning.

Carl Eldhs ateljémuseum

Lögebodavägen 10 
Bellevueparken • 08-612 65 60 
Carl Eldhs ateljé ritades av 
vännen Ragnar Östberg. Här 
var skulptören Carl Eldh 
verksam från 1919 till sin död 
1954 och ateljén är orörd se
dan dess. Här finns hans verk
tyg och kavaletter, låren med 
lera och flera hundra gips- och 
gjutmodeller. I samlingarna 
ingår en brevsamling och en 
skulptursamling.

Djurgårdslinjen

Falkenbergsg. 2 • 08-660 77 00 
All reguljär spårvagnstrafik i 
Stockholms innerstad upphör
de 1967 i och med att Sverige 
gick över till högertrafik. Sven
ska spårvägssällskapets Stock
holmsavdelning driver dock 
en museilinje, Djurgårdslinjen, 
som går mellan Norrmalms- 
torg och Waldemarsudde. 
Linjen trafikeras med äldre 
spårvagnar, den äldsta från 
1904.

Ersta DIAKONIMUSEUM 
Erstagatan 1M • 08-714 63 48

De första sjuksköterskorna i 
Sverige utbildades inom dia
konin dvs. kyrkans sociala 
verksamhet. Är 1851 inrät
tades den sjuksköterskeutbild- 
ning i Stockholm som efter 
en flytt 1864 blev Ersta dia- 
konissanstalt. Fram till 1967 
utbildades enbart kvinnliga 
diakoner. De skulle vara ogifta 
och arbetade inom församling
arna oftast med fattigvård och 
barnhem. Idag utbildar man 
fortfarande diakoner och sjuk
sköterskor på Ersta. Förutom 
museum och skola driver man 
en mängd verksamheter som 
sjukhus, flickhem, kvinno- 
hem och oblatbageri. Museet 
skildrar diakonernas historia 
i Sverige och diakonins bety
delse för den svenska sjuk- och 
socialvården. En utställning 
berättar om den legendariska 
diakonissan ”Maria i porten”, 
som på 1930-talet tog hand 
om fattiga i Stockholm.

Farmacihistoriska Museet

Wallingatan 26 A • 08-723 50 00 
I mitten av 1900-talet till
verkades fortfarande hälften 
av alla läkemedel på apotek, 
tjugo år senare bara några 
procent. Här visas äldre apo- 
teksinteriörer och en labora
toriemiljö där man tillverkade 
tinkturer, salvor, plåster, si
raper och liknande. I museet 
finns även en del laboratorie- 
utrustning från 1700-talets 
andra hälft som tillhört den 
framstående apotekaren och 
kemisten C.W. Scheele, som 
bl.a. upptäckte sju nya grund
ämnen.

Fyrskeppet Finngrundet

Galärvarvet • Djurgården 

08-519 548 90
Finngrundet byggdes i Gävle 
1903. Hon låg för ankar i söd
ra Bottenhavet under den is
fria delen av året. Skeppet togs 
ur tjänst 1969 och är musei
fartyg sedan 1970. Hon ligger 
tillsammans med isbrytaren 
Sankt Erik bakom Vasamuse- 
et. Enligt internationella regler 
var fyrskepp alltid rödmålade 
och hade sitt namn med stora 
vita bokstäver längs fartygs
sidorna. Den första fyren på 
Finngrundet konstruerades av 
fotogenlampor och speglar. 
Efter ombyggnad 1927 fick 
skeppet en AGA-fyr. Samtidigt 
fick skeppet radiosändare och 
klockan på däck komplet
terades med en utrustning för 
mist- och undervattenssignaler. 
Tidigare var enda kontakten 
med land en lotsångare som 
kom varannan vecka med 
post, bränsle och mat.

HMS Sveparen

F.d. Finnboda van1 • 0176-22 90 11

Fartygen Sveparen, Sökaren 
och Sprängaren byggdes 
1915-191:8 med hjälp av med
el som blev över efter Pansar- 
båtsinsamlingen. hms Svepa
ren tjänstgjorde inom marinen 
fram till 1960-talet och deltog 
i bärgningen av regalskeppet 
Vasa. Nu rustas fartyget till 
ursprungligt skick.

Ivar Lo-museet

Bastugatan 21 • 08-658 25 84 
Ivar Lo-Johansson var född 
1901 och här hade han sin 
författarbostad från 1934 till 
sin död 1989. Allt är kvar
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Skansens mekaniska verkstad.
På museet kan man se både smide 
och svarvning. Foto: Torsten Nilsson.

precis som när han lämnade 
hemmet för sista gången, till 
och med den sista tidningen 
ligger uppslagen. Konsten 
på väggarna är dock kopior. 
Originalen såldes för att bilda 
en stipendiefond i Ivar Lo-Jo- 
hanssons namn.

Kvarnvikens kvarn

Kanaans väg • 08-642 64 28 
I kvarnen från 1882 maldes 
säd fram till början av 1950- 
talet. Kvarnen hade tre par 
kvarnstenar, valsstol för vete
mjöl samt en rensanordning.

Till kvarnen hörde även en 
timmersåg, även den i drift till 
en bit in på 1950-talet. Kvar
nen och sågen kan idag drivas 
med vattenturbin, ångmaskin 
eller med hjälp av en gammal 
traktor.

Långholmens fängelse
museum

Långholmsmuren 20 
Kronohäktet • 08-668 05 00 
Det gamla fängelset Långhol
men fungerar nu huvudsakli
gen som vandrarhem och ho
tell. I en cellkorridor finns en

utställning om 250 års fängel
sehistoria, från spinnhusets 
dagar på 1700-talet till dess 
fängelset lades ner 1975. Här 
finns en autentisk cell som ger 
en uppfattning om fångarnas 
levnadsvillkor. Rastgårdar och 
exteriörer är intakta.

Medicinhistoriska museet 
Eugenia

Eugenia T-3 • Karolinska sjukhuset 
08-545 451 50
Museet belyser utvecklingen 
inom vård, omsorg, läkekonst, 
tandläkekonst och farmaci

"Tänk att på sin ålders höst kunna 
gå ned och mala några påsar mjöl, 
det är helt fantastiskt" sa mjölnaren 
Sven Mellström när Kvarnvikens 
kvarn blev byggnadsminne. Foto: 
Torsten Nilsson.

Stockholm 159



från medeltid till våra dagar 
med betoning på 1800- och 
1900-talen. Utställningar om 
farmaci, ortopedi, psykiatri, 
medicin, förlossningar, ope
rationer och farsoter visas i 
uppbyggda miljöer.

Mekaniska Verkstaden 
Skansen

Skansens stadskvarter 
Djurgårdsslätten 49-51 
08-442 80 14
Verkstaden innehåller rem- 
drivna maskiner som svarvar, 
fräsmaskiner, bord- och kipp- 
hyvlar, rund- och planslipar, 
radialborrmaskiner och fjä
derhammare. Man har också 
en ässja. Här tillverkas mindre 
husgerådsartiklar från gjut- 
bronsämnen. Museet har även 
en inredd kontorsdel. Huset är 
delvis en kopia av Pythagoras 
motorfabrik i Norrtälje.

Måleriyrkets museum

Brännkyrkag. 71 • 08-668 66 19 
Museet dokumenterar måle
riyrkets verktyg, material och 
tekniker från 1700-talet till 
idag. Utställningen illustrerar 
olika tekniker inom det deko
rativa måleriet, som ådrings- 
målning och marmorering, 
men även mera vardagliga ar
betsuppgifter som tapetsering.

Oljekvarnen på Walde-
MARSUDDE

Prins Eugens Waldemarsudde 
Prins Eugens väg 6 
08-545 837 00 
Väderkvarnen byggdes på 
1780-talet för utvinning av 
linolja och är en av fyra be
varade oljekvarnar i världen. 
Kvarnen saknar idag vingar.

Polishistoriska museet

Polhemsgatan 30 • 08-401 90 64 

Polisens och kriminalvårdens 
historia från 1700-talet och 
framåt kan man studera här. 
Museet har en interiör som vi
sar en polisstation på 1910-ta- 
let och ett signalementskontor, 
där man tog fingeravtryck 
och fotograferade. Museet är 
organiserat i olika ämnesom
råden som säkerhetspolisens 
arbete, alkohol, narkotika, 
falsk konst, falska mynt och 
sedlar, bedrägerier, sabotage, 
terroristdåd, spionage och 
våldsbrott. Temana illustreras 
med olika fallstudier, föremål 
och fotografier.

s/m Deodar

Pir 2 Galärvarvet • 08-749 34 70 
Den seglande trålaren Deodar 
är en ketch med två master 
byggd 19 n i Bixham i Eng
land. Nu används fartyget som 
fritids- och skolfartyg.

s/m Svanevik

Skeppsholmen • 08-654 55 65 
Svanevik är en så kallad gal- 
joot, tvåmastad med sidsvärd 
för att få bättre segelegenskap
er. Hon är byggd i Sappemeer, 
Holland, 1914 och är en hol
ländsk fartygstyp, lämpad för 
både kustsjöfart, kanalfart och 
utsjöfart. Svanevik var först 
hemmahörande i Hamburg 
och hette då Anna Marie. 
Sedan har såväl namn som 
nationalitet skiftat. Till Sverige 
kom hon 1939. Namnet Svane
vik fick hon 1947 då Västervik 
blev hemmahamn. Nu restau
reras hon.

s/s Blidösund 
Slottsbacken/Skeppsbron 
08-24 30 90

Ångfartyget Blidösund är 
Stockholms skärgårds sista 
koleldade ångbåt. Bönderna 
på Blidö och Yxlan beställde 
fartyget 1911. Hon tillverka
des på Eriksbergs Mekaniska 
verkstad i Göteborg, för att 
trafikera linjen Stockholm- 
Roslagen. Blidösund togs ur 
trafik 1960-69 men går nu 
återigen i reguljär trafik.

s/s Djurgården III
Skeppsbron • 08-669 88 50 
I samband med Konst- och 
industriutställningen i Gävle 
1897 byggdes den koleldade 
ångfärjan Djurgården III.
Hon gick till en början mel
lan Operan och Stadsgården i 
Stockholm och sedan på olika 
linjer fram till 1969. Fartyget 
som var den sista ångdrivna 
Djurgårdsfärjan går nu i evene
mangs- och beställningstrafik.

s/s Drottningholm

Klara Mälarstrand 
08-587 140 00
Ångfartyget Drottningholm, 
som eldas med olja, byggdes 
1909 av Motala Verkstad och 
går ännu i reguljär trafik.

s/s Mariefred

Klara Mälarstrand • 0159-131 21 
Det koleldade ångfartyget 
Mariefred byggdes, på Södra 
varvet 1903, för att frakta 
passagerare, jordbruksproduk
ter och annat gods på traden 
Stockholm-Enhörna-Marie- 
fred. Fartyget gick i reguljär 
trafik fram till 1965. Båten 
har eldhärjats vid två tillfällen,
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men renoverats och går nu 
sommartid åter i reguljärtrafik 
Stockholm-Mariefred.

s/s Orion

Skeppsholmen • 08-611 27 30 
Lotsångaren Orion bygg
des 1929 vid Helsingborgs 
varv. Under åren 1929-1956 
tjänstgjorde hon för Kungl. 
Lotsverket i Östra lotsdistrik- 
tet som sträcker sig från 
Karlskrona till Trosa. 
Arbetsuppgifterna bestod i 
att serva farleden med bojar 
och prickar och att se till att 
fyrarna fungerade. Fartyget 
användes även för isbrytning 
och bogsering. Besättningen 
bodde och arbetade ombord i 
io-14-dagars pass.

s/s Sankt Erik

Galärvarvet • Djurgården 
08-519 548 90
Stockholms stad behövde is
brytare för att hålla skärgårds- 
lederna in till staden öppna 
och Sankt Erik eller Isbrytaren 
II, som hon hette från början, 
blev Sveriges första havsisbry- 
tare. Fartyget byggdes 1915 på 
Finnboda Varf. Under hårda 
vintrar lånades Sankt Erik ut 
till staten för att assistera sjö
farten i Bottenviken och runt 
skånska kusten. År 1977 togs 
Sankt Erik ur tjänst och sedan 
1980 är hon museifartyg.

Sankt Erik är byggd som 
en klassisk östersjöisbrytare. 
Stäven är vinklad för att kun
na glida upp på isen så att den 
krossas av fartygets tyngd. I 
fören finns en propeller som 
spolar vatten och krossad is 
längs skeppets sidor. Isbryta
ren har ett krängningssystem

S/s Mariefred. "Utställd på museum skulle båten vara död; på sjön är den ett 
levande museum i sig". Claes Insulander på Mariefreds brygga.
Foto: Birgitta Burell.

med vilket vatten kan pumpas 
mellan tankar i fartygssidorna 
så att hon vaggar sig fram 
genom isen. Sankt Erik har två 
trecylindriga ångmaskiner. I 
akter maskinrum finns Sveri
ges största fungerande sjöång
maskin.

Skärgårdsmuseet

Stavsnäs sommarhamn 
08-571 502 14

I Stavsnäs skildras skärgårds
livet med fiske, jakt, jordbruk 
och sjöfart. Museet har en båt
hall med tre båtar, båtmotorer 
och fiskeredskap. Dessutom 
finns ett byskomakeri och en 
affär med föremål från den af
fär som låg i den byggnad där 
museet nu huserar.
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Stockholms Spårvägs-

MUSEUM
Tegelviksgatan 22 • 08-462 55 31 
Spårvägsmuseet är länets lok
altrafikmuseum och speglar 
lokaltrafikens betydelse för 
Stockholmsregionen sedan 
de första hästspårvagnarna 
1877. En avdelning åskådlig
gör trafikens historia med ett 
50-tal fordon - ångspårvagnar, 
hästspårvagnar, hästbussar, 
tunnelbanevagnar och vagnar 
från Lidingöbanan. En an
nan avdelning skildrar den 
tekniska utvecklingen i fråga 
om fordonsdetaljer och annan 
utrustning. Dessutom finns en 
konsthistorisk avdelning över 
konsten i tunnelbanan.

Tobaks- och tändsticks-

MUSEUM
Gubbhyllan • Skansen 
08-442 80 26
Museet är ett industri- och 
kulturhistoriskt museum om 
tobaken och tändstickans his
toria. Man berättar om pipor, 
snus och cigarrer och dess till
behör. Besökarna får kunskap 
om den svenska uppfinningen 
säkerhetständstickan från 
1844 och dess föregångare. 
Museet har även en fabrik 
med maskiner som används 
för att tillverka cigariller. Här 
handrullas också cigarrer och 
snus packas i kardus. Ibland 
kan man även se kritpipstill- 
verkning.

Tullmuseet

Alströmergatan 39 
08-653 05 03
Tullmuseet är Tullverkets 
museum och dokumenterar 
tullväsendet under framför allt

1800- och 1900-talen. Här 
finns miljöer med tullkam
mare, packhus och generaltull- 
direktörens rum från början 
av 1900-talet. Men även kust
bevakningens uniformer och 
fartyg i form av modeller.

Vin & Sprithistoriska 

museet

Dalagatan 100 • 08-744 70 70 
I ett vinlagerhus från 1923 
ligger specialmuseet för vinets 
och brännvinets kulturhistoria 
i Sverige från medeltid till nu
tid, med tyngdpunkt på 1900- 
talet. Museet berättar bl.a. om 
svenska dryckesvanor och om 
nykterhetsrörelsens framväxt. 
Här finns material om de gam
la gårdsbrännerierna och om 
bolagskrogarna. För den speci- 
alintresserade finns ett bildar
kiv. Här visas en industrimiljö 
från Rejmersholmes spritfa
brik som var i drift 1869- 
1977. I vinhandelsinteriören 
från sekelskiftet 1900 kan 
man titta ner i arbetskällaren 
där buteljsköljning, buteljering 
och etikettering utfördes.

Ångslupen Tärnan

Beckholmen • 08-662 89 02 
Ångslupen Tärnan byggdes 
1901 vid Södra varvet i Stock
holm. Hon gick först som 
passbåt i Vaxholmsområdet 
men såldes 1952 till Norrkö
ping där hon fick dieselmotor 
och namnet Amaranth. Fram 
till 1978 gick hon i trafik till 
Esterön men återvände där
efter till Stockholm. Stiftelsen 
Skärgårdsbåten äger båten 
sedan 1985. Fartyget som tar 
83 passagerare har renoverats 
och går nu i beställningstrafik.

Sundbyberg
Sundbybergs museum

Fredsgatan 4 • 08-706 81 78 
I Sundbyberg fanns många 
stora industrier: Sieverts ka
belverk, Marabou choklad, 
Sundbybergs makaronifabrik 
och en parfymfabrik. Arkiv 
och samlingar som innehåller 
föremål, foton och film berät
tar om Sundbyberg som en 
självständig industristad, inte 
en förort till Stockholm.

Tumba
Tumba bruks museum

Tumba bruk • 08-578 697 18 
Tumba bruk anlades 1755 för 
att tillverka sedelpapper till 
Riksbanken, något man gör 
än idag. Bruket anlades för att 
motverka de förfalskningar 
som ofta blev följden av att 
man använde importerat pap
per. Museet som är beläget i 
ett torkhus för malt och lin 
skildrar Tumba bruks historia. 
Man visar handpapperstillverk
ning och berättar om hur man 
levde och arbetade på bruket. 
På området finns även arbetar
bostäder.
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Utö
Utö grufmuseum 
Gruvbyn • Utö • 08-501 571 80 
Gruvindustrin har präglat 
Utö sedan medeltiden men i 
slutet av iBoo-talet upphörde 
gruvdriften. Ett kortare försök 
gjordes igen på 1950-talet. 
Gruvmuseet skildrar brytning
en i gruvan och livet på Utö. 
Man bröt järnmalm men här 
finns också en mängd andra 
mineraler. Det finns fyra större 
gruvhål, alla vatten- och varp- 
stensfyllda. Nyköpingsgruvan 
är den största gruvan, Z17 me
ter djup. På ön finns gruvar
betarbostäder från 1700-talet 
och en gruvla ve från 1950- 
talet samt en väderkvarn som 
varit i drift till 1926.

Vaxholm
Vaxholms fästnings 
museum

Kastellet • 08-541 721 57 
Det militära museet i Vax
holms fästning skildrar 
försvaret av Stockholm och 
Stockholms skärgård från 
1500-talet fram till idag. His
torien illustreras med hjälp av 
uniformer, vapen, kanoner och 
fotografier.

Vaxholms hembygds- 
museum

Trädgårdsgatan 19 • Norrhamnen 
08-541 310 01
Museet visar det småskaliga 
strömmingsfisket i skärgården 
med bl.a. isfiske. Här finns 
verktyg och redskap samt en 
skötbåt för fisket. Småbåts
varv för bruks- och nöjesbåtar 
var vanliga i Vaxholm. Här 
tillverkades till exempel de 
berömda Petterssonbåtama. I

museet finns en verkstad från 
ett småbåtsvarv liksom sed
vanliga hembygdssamlingar. 
Den s.k. Sjöstugan är inredd 
som en fiskarfamilj kan tänkas 
ha haft det under 1800-talets 
senare del.

Wira bruk
Wira bruk • 08-543 531 49 
Wira bruk var under stor
maktstiden den viktigaste 
smedjan för blankvapen. Från 
mitten av 1700-talet smiddes 
yxor, liar och andra bruksar
tiklar. Verksamheten upphörde 
1948. Bruksmuseet uppvisar 
smidda järnföremål ur Wira 
bruks produktion under fyra 
sekler. Förutom museet finns 
här gamla smedjor samt en 
modern konstsmidesproduk- 
tion.

S/s Östa. Foto: Östa rederi.

Åkersberga
s/s ÖSTA 
Svinninge Marina 
08-540 260 30

Östa är ett ved- och koleldat 
timmervarpfartyg som bygg
des 1898 vid Gefle verkstäder. 
Den ursprungliga ångmaski
nen finns kvar. Östa trafike
rade Färnebofjärden där hon 
1898-1970 varpade timmer. 
1998 påbörjades renovering 
och hon klassades om till pas- 
sagerartrafik. Idag går Östa 
i beställningstrafik med plats 
för tolv passagerare.
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Södermanland

Hagalunds tvätterimuseum

Masmovägen 20-22 • Vårby 
Information: Olle Magnusson 08-774 22 27

Vid Albysjöns strand i Vårby utanför Stock
holm finns det som hittills obestritt kallats 
Sveriges första tvätterimuseum. Hit till tvätt
arbostället Hagalund flyttade torparfamiljen 
Johansson 1905 och startade ett av de många 
små handtvätterier som vid den här tiden exi
sterade vid sidan av de större moderna ång- 
tvättarna. Olle Magnusson har dokumenterat 
tvätteriverksamheten utifrån ett intresse som 
väcktes redan på 1970-talet. Då hittade han 
ett övergivet tvätteri i Fittja och fann unika 
foton och föremål som han tog med sig hem. 
”Jag plockar alltid med mig saker, det är mitt 
stora problem”, säger han och skrattar.

Intresset växte och resulterade i att Olle 
skrev en etnologisk uppsats vid Stockholms 
universitet med titeln ”Tvättinrättningar i 
Vårby, Fittja och Alby” (1984). Olle samlade 
också in fler föremål med anknytning till 
tvätt och tanken uppstod att öppna ett mu
seum. Lösningen fanns hos Vårby-Fittja hem
bygdsförening där han var engagerad. För
eningen fick lov att disponera boningshuset 
vid tvättarbostället Hagalund och i torkladan 
där inrymdes museet 1994.

Tvätteriet var familjen Johanssons huvud-

Hagalunds tvätterimuseum. Museichef Olle Magnusson 
vid bykgrytan. Foto: Torsten Nilsson.

Hagalund. Tvätt på vårvinterisen är en ofta återkom
mande aktivitet på museet. Foto: Olle Magnusson.

sakliga inkomstkälla, men Olles studier visar 
att det annars var vanligt att tvätterierna 
fungerade som ett extra arbete vid sidan av 
jordbruket. Tvättandet var egentligen kvinno
arbete, men de små tvätterierna engagerade 
ofta hela familjen, menar han. Innan biltrans
porter och telefoner förenklade arbetet körde 
man häst och vagn till Stockholm för att 
hämta smutstvätt. Olle Magnusson insåg att 
tvätterierna var bortglömda verksamheter 
vars spår höll på att försvinna. ”Det finns 
inget medvetande om deras viktiga del i byg
dens och kvinnornas historia och då känner 
man att det är där man ska göra sin insats”, 
förklarar han.

Utställningen visar föremål som användes 
i tvätterier. Här finns bland annat en "stöta” 
eller ”tvättvagga", en sorts handdriven tvätt
maskin. Det finns också baljor och hinkar,
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klappträ, bykgryta, en modernare handdri
ven kugghj ulsförsedd tvättmaskin, tvättvål, 
strykjärn, mangelutrustning och mycket mer. 
Olle själv sköter museet, men verksamheten 
bedrivs i nära relation till hembygdsfören
ingen. Ibland hjälper hans dotter Åsa till 
som tvätterska och hon lär sig allt mer om

museets samlingar av föremål från tvätterier 
och tvättstugor. Skolklasser som kommer på 
besök får prova på tvättarfamiljens tunga 
mödor, och verkar se denna syssla i ett helt 
nytt ljus. På väggen hänger teckningar till 
Olle med hälsningar om hur ”jäteroligt det 
var att tvetta”.

Museer i Södermanland

Eskilstuna
Eskilstuna Flygmuseum

Kjula flygplats • 016-940 00 

Museet samlar militära jetflyg
plan från 1946 och framåt. 
Man kan inte besöka museet 
men museiföremålen/flygpla- 
nen tas upp i luften vid vissa 
tillfällen.

Faktoriet

Faktoriholmama • 016-10 23 75 
Museibyggnaden har tidigare 
varit gevärsfaktori. I en utställ
ning om 400 generationer i 
Eskilstunabygden åskådliggörs 
traktens industri-, teknik-, 
och kulturhistoria. Museet 
har en mekanisk verkstad från 
1910 vars maskiner kommer 
från olika Eskilstunaföretag. 
Här visas bl.a. en maskin som 
pressat kastruller och andra 
husgeråd i metall. I maskinhal
len finns ångmaskiner byggda 
vid Munktells mekaniska 
verkstad. En ångmaskin visas 
i drift vissa dagar. Museet har 
en myntpress från 1857 som 
präglar souvenirmynt.

Munktellmuseet

Munktellstorget 3 • 016-15 24 88
Här finns arbetsfordon och 
motorer från Munktell, Bolin- 
der-Munktell och Volvo. Man 
kan se den första svenska trak
torn från 1903 och den första 
hjullastaren från 1954. Men 
besökarna får även se ”Grus- 
Kalle”, den första ramstyrda 
dumpern.

Radermachersmedjorna

Radermachergatan • 016-10 13 71
Området är Sveriges äldsta 
bevarade verkstadsmiljö. Sex 
smedjor uppfördes 1659, 
sedan tillkom flera byggna
der under 1700-, 1800-, och 
1900-talen. I en av dessa lig
ger museet med en utställning 
om området och husen. Ett 
av 1600-talshusen används 
som museismedja och mu- 
seibostad och i ett annat finns 
en gesällkammare på ovan
våningen. Övriga byggnader 
hyser idag hantverkare, re
staurang med mera.

s/s Gerda

Torshälla hamn/Näshulta 
016-10 70 00
Ångslupen Gerda byggdes 
1865 på Lindholmens Varv 
i Göteborg på beställning av 
Stockholms ångslups AB. Idag 
är hon ett av världens äldsta 
propellerfartyg. Gerda trafike
rade sträckan Södra Blasiehol- 
men-Skeppsbron fram till 
1894. Därefter såldes hon till 
ägare söder om Eskilstuna för 
trafik på Näshultasjön.

Vapentekniska museet

Faktoriholmarna • 016-10 17 21 
1604 inrättades ett vapenfak
tori i Eskilstuna. Verksamhe
ten upphörde 1620 då smedjor 
och verkstäder utarrenderades 
till privata företagare. Åren 
1812-13 hade Eskilstuna 
landets enda tillverkning av fin
kalibriga vapen, tillsammans 
Huskvarna. Museet innehåller 
blanka vapen som bajonetter, 
sablar, värjor; bågvapen som 
armborst; stångvapen som pi
kar, hillebarder och bardisaner
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och slutligen eldvapen som 
pistoler och andra eldhandva
pen, kanoner och kulsprutor. 
Här finns Sveriges första 
kulspruta från 1875. Museet 
innehåller även modernare 
vapen som automatvapen och 
granatgevär. Här finns även en 
låda med passbitar, ett slags 
mallar för att tillverka vapen 
uppfunnet av C.E. Johansson. 
Med hjälp av mallarna blev 
detaljerna exakt lika och ut
bytbara.

Hälleforsnäs
Hälleforsnäs Gjuteri- 

museum

Bruket-0157-405 38

Bruket anlades 1659 för gjut- 
ning av kanoner. Senare fram
ställde man jordbruksmaski
ner, vedspisar med mera. Idag 
producerar Bruksprodukter i 
Hälleforsnäs AB delar till bil
industrin. Museet som ligger 
vägg i vägg med gjuteriet har 
maskiner för förarbete, gjut- 
ning och efterarbete. I museet 
berättas gjutningens historia 
men även brukets och dess an
ställdas historia skildras från 
1920-talet och framåt.

Högsjö
HÖGSJÖ Bruksmuseum 
Pampetorpsallén 2 • 0151-455 67 

Textilindustriepoken i Högsjö 
började 1801 med en stamp 
som så småningom blev färge- 
ri. Utrustning, maskiner, verk
tyg, redskap och dokument 
från denna tid finns i bruks- 
museet som är inrymt i ”Vita 
skolan” från 1785. Här kan 
man se valkmaskin, skärma
skin, selfaktor, spinnmaskin, 
spolapparat samt vävstolar.

År 1874 började man tillverka 
kläde och från 1870-talets 
slut gjorde man även filter och 
viror till cellulosaindustrin 
och pappersbruken. Museet 
innehåller även kontorsmiljöer 
från textilindustrin.

Julita
Sveriges Lantbruksmuseum

Julita gård • 0150-48 75 00 

Sveriges Lantbruksmuseum vi
sar den agrartekniska utveck
lingen under fyra sekler med 
början på 1600-talet. Här be
rättas om arbetet under året, 
mannens och kvinnans olika 
arbeten och deras redskap.
En annan utställning handlar 
om matens väg från jorden till 
borden.

Julita har ett tegelbruk 
som står kvar orört sedan 
arbetet avslutades 1938. Här 
tillverkades murtegel, en- och 
tvåkupiga tegelpannor samt 
dräneringsrör. Det finns också 
en kalkugn som användes 
fram till 1905. På Julita finns 
även en statarlänga (visas ej 
invändigt), torp, och luffar
stuga. En vandringsled genom 
skogen levandegör kolnings- 
arbetet. På området finns även 
ett brandskyddsmuseum med 
de hjälpmedel som användes 
för att släcka en brand.

Katrineholm
Sveriges VVS-Museum

Gjuterigatan 2 • 0150-149 80

Museet visar värme-, ventila
tions- och sanitetsteknikens 
utveckling. Värmepannor, 
radiatorer och termostater 
exemplifierar värmeteknikens 
framsteg medan fläktar och 
fläktaggregat demonstrerar

ventilation. Tvättmaskiner, 
badkar, toaletter och bidéer 
visar hur sanitetsvarorna ut
vecklats. Här finns även vat
tenrör i trä och modeller över 
hur de tillverkades. Ett kök 
har byggts upp med vedspis, 
vattencistern för varmvatten, 
isskåp och handpump. I en ut
ställning finns en smedja med 
ässja och alla verktyg, som 
visar hur man från lärling blev 
ansvarsmontör för att till sist 
bli första klass rörmontör.

Koppartorp
Koppartorps gruvby

0155-522 75

Koppartorps gruva hade sin 
glansperiod under 1400-ta- 
let. Det största gruvhålet är 
160 m djupt men är delvis 
vattenfyllt. En väl bevarad 
gruvby finns runt Storgruvan: 
gruvfogdebostad, bostad för 
uppsyningsmannen över stång
gången, arbetarbostäder, smed
ja, krutkällare, gruvmagasin 
- totalt ett tjugotal byggnader.
I gruvfogdens bostad finns ett 
hembygdsmuseum.

Malmköping
Militärfordonsmuseet

Bergsgatan 12 • 0157-204 51

Här finns cyklar, motorcyklar, 
pansarfordon, bandfordon och 
jeepar. Militära fordon från 
1950-talet och framåt som har 
använts av den svenska för
svarsmakten. Vissa arbetsupp
gifter i samband med fordonen 
dokumenteras som exempelvis 
bränslehantering.
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Museet Malmahed 
Lägergatan • 0157-219 25 

Mellan 1774 och 19Z1 var 
Kungliga Södermanlands 
regemente förlagt till Mal
mahed. Hantverkare och 
handlare lockades av rege
mentet till den nya köpingen, 
Malmköping. Museet ligger 
i en förläggningsbarack från 
regementstiden och skildrar 
Malmköpings civila och mi
litära historia, regementets 
tillkomst och dess betydelse 
för köpingens framväxt. Man 
tar också upp indelningsver
ket och den enskilde soldatens 
levnadsförhållanden. Museet 
har även ett naturrum och en 
forntidsutställning.

Museispårvägen Malm
köping

Järnvägsgatan 4 • Malmköping 
0157-204 30
Här kan man studera spårvägs- 
trafiken mellan Malmköping 
och Hosjö. Museet har ett 
30-tal vagnar från Sveriges en

gång totalt iz spårvagnsstä- 
der. Den äldsta motordrivna 
spårvagnen är från 1901 men 
det finns även en hästspårvagn 
från 1877. Ett antal bussar 
ingår också i samlingarna lik
som skyltar, uniformer, bössor, 
biljetter och annat som rör 
spårvagnstrafik.

Mariefred
Callanderska gården

Klostergatan 5 • 0159-213 92 
I ett gammalt borgarhem 
ligger ett kombinerat hem
bygds- och penselmuseum. 
Penselmuseet är uppbyggt över 
penselfabriken Oluma som var 
i drift 1919-1999. Här kan 
man följa hur en pensel tillver
kades i den maskin som finns i 
utställningen och se handverk
tyg, råvaror och produkter.

Östra Södermanlands 

Järnväg

Storgatan 1 • 0159-210 06
Här bedrivs trafik med ånglok 
mellan Mariefred och Lägge-

sta samt med rälsbuss mellan 
Läggesta och Taxinge-Näsby. 
Ångloken är tillverkade från 
1889 och framåt och körs på 
en bana med 600 mm spår
vidd. Föreningen äger flera 
stationshus, Mariefreds ång- 
båtsbrygga, Hjorthagen, Ma
rklund och Läggesta station 
från 1895 samt Mariefreds 
stationshus från 1895 som hy
ser ett litet museum med bilder 
och föremål. I Mariefred har 
man även en stor bangård, 
verkstadsbyggnader, lokstall 
och vagnhall.

Nykvarn
Smedsbygget

Allévägen 9 • 08-552 479 78 
Nykvarn är ett brukssamhälle 
och museet berättar om 15 oo
talets hammarsmedja, 1700- 
talets järnbruk och det pap
persbruk som grundades 1847 
och lades ned 1971. Det se
nare illustreras med en modell 
av den sista pappersmaskinen 
samt bilder och exempel på 
papper. Från järnbrukstiden 
finns inga föremål men däre
mot bilder och dokument. På 
1700-talet var museibyggna- 
den bostad för åtta smeder.

Nyköping
F 11 MUSEUM

Skavsta flygplats • 0155-21 18 98 
Fii var en spaningsflottilj. 
Museet drivs av Nyköpings 
flyghistoriska förening som 
även dokumenterar civilflyget 
och ger en tillbakablick på fly
gepoken 1941-1980. Museet 
har tre avdelningar. I hangaren 
visas flygplan och en under- 
hållspluton. I museet finns 
mindre föremål som personlig
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utrustning, mekanisk utrust
ning, instrument, flygplans
modeller och information om 
livet för de värnpliktiga.

Nynäshamn
Nynäshamns järnvägs
museum

Nynäsgårds lokstall • Nickstabads- 
vägen 9 • 08-520 139 55 
Nynäsbanans historia berät
tas här i föremål och bilder. 
Museet ligger i en verkstad 
från 1900. Man samlar på 
lok och vagnar. De flesta ång
loken, som körs vid speciella 
tillfällen, är från 1912-14 och 
vagnarna från 1940-talet. Det 
finns en verkstad med verktyg 
från 1900-talets början och 
modernare loklyftare.

Nävekvarn
Gjuterimuseum

Nävekvarn • 0155-505 35 
Näfveqvarns bruk anlades 
1623 och tillverkade kanoner 
fram till 1820 då produktio
nen lades över till konstgjut- 
gods som urnor, gravkors och 
ljusstakar samt bruksföremål 
som grytor och pannor. Senare 
tillverkades även spisar och 
trädgårdsmöbler. Museet över 
gjuteriet har inretts i ett gam
malt brännvinsbränneri där 
föremål visas tillsammans med 
brukets, bygdens och arbetar
nas historia. Brännmästarens 
bostad används som kafé och 
samlingslokal.

Oaxen
Oaxens kalkbruk

Efterfrågan på kalk ökade 
under slutet av 1800-talet till 
följd av ett ökat byggande 
framför allt i Stockholms

området. Det betydde god 
avsättning för den kalk som 
framställdes på ön. Oaxen har 
en berggrund till stor del be
stående av kalksten som man 
började bryta vid mitten av 
1800-talet. Utvinningen fort
satte med växlande framgång 
fram till 1867. Då började 
man bränna kalken på ön och 
året därpå startades Karta 
& Oaxen kalkbruk. Under 
1930-talet övertogs driften 
av Cementakoncernen men 
verksamheten lades ned 1974. 
Ettans ugn har under senare 
år restaurerats. Idag är den 
öppen för besökare under den 
snöfria delen av året.

Oxelösund
Skärgårdsmuseet Gran
torpet

Gamla Oxelösundsvägen 24 

0155-365 31
Museibyggnaden har bl.a. 
varit sommarhus för en mäs- 
terlots. Delar av huset är inrett 
som ett skärgårdshemman.
Här kan man se utställningar 
om sjöfart och lots väsen, fiske 
och jakt. Museet har även ett 
par segelekor.

Stavsjö
Stafsjö Bruksmuseum 
Stafsjö Bruk • 011-39 32 90 
Bruket anlades 1666 och göt 
kanoner och ammunition i 
200 år. Därefter producerades 
tröskverk, lokomobiler och 
andra maskiner. Idag tillver
kar Stafsjö bruk ventiler till 
massaindustrin. Museibygg
naden från 1912 har använts 
som kvarn, såg och, senare, 
kraftverk. Turbinen finns 
kvar. Museet ställer ut verk

tyg och produkter från Stafsjö 
bruk och en modell över om
rådet 1914.

Stjärnhov
Internatskolemuseum 
Solbacka sport & konferens 

0158-406 00
Solbacka var internatskola 
1901-1973. På 1930-talet bil
dades föreningen Solbackapoj- 
karna som har iordningställt 
ett rum i den gamla skolan 
med föremål från skoltiden. 
Där finns uniformer, böcker, 
pulpeter, en vaktmästaruni- 
form samt många bilder. Den 
gamla mässen med foton från 
skoltiden är nu matsal. Elev
rummen är idag gästrum.

Strängnäs
Södermanlands rege-
MENTSMUSEUM 
Regementsområdet 

0152-280 00
Södermanlands regemente, 
Sörmlandsbrigaden samt För- 
svarsmusik är temat här. 1 200 
torp hörde till regementet och 
museet har ett register över de 
indelta soldaterna i området. 
Ett soldattorp som visar hur 
en soldat levde vid sekelskiftet 
1900 har flyttats till områ
det. På museet skildras hur 
regementet kom till, tiden 
från beredskapen till idag och 
uniformen 1850-2000, m.m. 
Fordon, uniformer och utrust
ning visas upp. Till museet hör 
även ett pansarmuseum.

Väderkvarnen i Strängnäs

Västerviken
0152-296 99 (turistbyrån)
Den nuvarande väderkvarnen 
byggdes 1855 på en plats där
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det funnits kvarn sedan 1600- 
talet. Kvarnen är av holländar- 
typ med fast kvarnhus och 
vridbar huv. Den har sex ving
ar och fyra våningar. Det stora 
maskineriet är nästan helt 
konstruerat i trä.

Södertälje
Marcus Wallenberghallen

Scanias huvudkontor 
08-553 825 00 

Scanias utställningshall är 
fylld av fordon som tillverkats 
vid företaget. Produktionen 
inleddes med järnvägsvagnar 
och cyklar. Personbilar gjorde 
man fram till 1925. Den första 
Scania Va bislastbilen rullade 
ut 190Z.

s/s Ejdern

Borgmästarudden • Södertälje 
08-550 110 20
Passagerarångfartyget Ejdern 
byggdes 1880 vid Göteborgs 
mekaniska verkstad och an
vändes först i skärgårdstrafik 
i Göteborgsområdet. Åren 
1896-1905 gjorde hon tjänst 
i Roxen. Därefter blev det 
Södertälje och trafik söderut 
till Södertörn och Landsort. 
Besättningen köpte båten 
1922. Ejdern har transpor
terat gods och passagerare, 
dragit pråmar, hyrts ut vid 
evenemang m.m. Sommartid 
gör Ejdern nu reguljära turer 
till Björkö.

Torekällbergets museum

08-550 214 22 

I stadsområdet i detta fri
luftsmuseum kan man hitta 
krukmakeri, möbelrenoverare, 
tryckeri och fotoateljé samt 
handelsbod, skola och arbetar

bostad. I landsbygdsområdet 
finns en bondgård, lantbruks
redskap och djur. Museet har 
en samling med anknytning till 
elektricitet, ett 1950-talsrum 
och en utställning om badorts
tiden på 1900-talet.

Torshälla
Ebelingmuseet

Eskilstunavägen 5 • 016-10 73 05 
Museet visar en samling av 
konstnären Allan Ebelings 
arbeten. Museet berättar 
också om Harald Bäckstrand 
som började i Ringarum 
som självlärd fotograf. Han 
kom till Torshälla 1943 men 
drev under några år ateljén i 
Ringarum parallellt. Han var 
Torshällas ende fotograf fram 
till 1971. Här finns foton på 
allt från bröllop till industrier. 
Museet visar ett urval bilder 
samt Bäckstrands kameraut
rustning.

Trosa
Garvaregården

V. Långgatan 40 • 0156-122 20 
Garvaregården är en autentisk 
verkstad och bostad från tidigt 
1800-tal. Garveriet drevs av 
släkten Dahlbom fram till 
r 9 20-talet. Här kan man se 
garvarens arbetslokaler och 
redskap.

Stadsmuseet har en utställ
ning om Trosas historia som 
visar fiskets betydelse för be
folkningen. Här berättas även 
om Trosas första tryckeri från 
1900-talets början. Sättarens 
utrustning finns kvar. Stads
museet innehåller också en 
affär från 1900-talets början, 
med föremål från olika affärer 
i Trosa.

Tystberga
Everts museum

Ringsö • Båt från Studsvik 
0155-26 16 15

Släktgården från 1800-talet 
har ett gårdsmuseum med lant
bruks- och fiskeredskap samt 
en del föremål sedan självhus
hållningens tid.

Åkers styckebruk
Åkers bruks-
OCH HEMBYGDSMUSEUM 
Bruksområdet • 0159-305 51
Åkers Styckebruk anlades 
1580 och är därmed ett av 
Sveriges äldsta företag som 
fortfarande är i drift. Museet 
skildrar brukets framväxt och 
dess produkter. Man började 
med att gjuta kanoner, senare 
tilverkades plogar och lant
bruksredskap, gjutgods till 
kyrkor som spiror, gravkors 
och staket samt bruksföremål 
som spisar, bakugnar, grytor 
och pannor. Verktyg som 
använts vid företaget, bland 
annat vid modellsnickeri, är 
utställda. Museet äger även en 
del vagnar som likvagn, jakt
vagn, sprutvagn och kolryss.

I museet finns interiörer 
från ett brukskontor och en 
skolsal från sekelskiftet 1900 
samt en utställning om skogs
bruk.
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Uppland

Vallonsmedjan i Österbybruk. 
Personal i smedjan år 1913.1 för
grunden står Karl Zeffler. Han haller 
i smältstyckekärran som är lastad 
med ett smältstycke.
Foto: Dannemora Förenings- och 
hembygdsarkiv.
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Vallonsmeder. Foto: Dannemora Förenings- och hem bygdsarkiv.

Vallonsmedjan i Österbybruk

Österbybruk ligger 40 kilometer norr om Uppsala 

efter väg 290 • 0295-200 72

Järnhanteringen i Österbybruk kan dateras 
till 1500-talet då Gustav Vasa med tyska 
experters hjälp anlade ett järnbruk för fram
ställning av krigsmateriel. Järnmalmen som 
användes kom från Dannemora gruvor. Bergs
kollegium beskrev 1688 Dannemora som 
”den bästa och angelägnaste järngruvan i 
Riket och övergår alla andra till ymnighet av 
rik och godartad malm”. På Dannemora För
enings- och hembygdsarkiv finns en malmbit 
från gruvan som innehåller 70 procent järn!

Tackjärn får man genom att smälta järn
malmen i en masugn. Malmen upphettas och 
smälter. Det tunga järnet lägger sig på botten 
och slagg och föroreningar flyter ovanpå. På 
så sätt kan man separera järnet. Det flytande 
järnet tappas ur masugnen och gjuts i gösar 
(tackor, galtar). Tackjärn innehåller cirka

fyra procent kol och kan inte smidas. Kolhal
ten måste reduceras och detta görs i smedjan. 
Vallonsmedjan byggdes på 1600-talet och 
fick efter ombyggnationer 1784 det utseende 
den har idag. Smedjan var i drift fram till 
1900. I smedjan vidareförädlades tackjärn till 
smidbart järn.

Utanför smedjan i Österby bruk ligger 
ett tiotal gösar (avlånga tackjärn) av val- 
lonjärn. De är cirka fem meter långa och 
några är tillverkade på 1750-talet. Gösarna 
ligger vid en lucka som leder in i smedjan 
och det var genom den som de togs direkt in 
i smälthärden. En del av gösen smältes till ett 
smältstycke, (se foto s. 171). När järnet be
arbetades i härden reducerades kolhalten så 
att järnet blev smidbart. Smältklumpen slogs 
ihop i hammaren innan den delades upp i 
mindre stycken, som upphettades i räckhär
den och sedan smiddes ut till stångjärn, som 
var slutprodukten. I smedjan finns en stång
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järnshammare och två härdar; smälthärd och 
räckhärd. Denna uppdelning i två härdar och 
galtarnas storlek är två av de saker som skil
jer vallonsmidet från tysksmidet som var den 
vanligaste smidestekniken.

Att smälta järnet krävde mycket energi. 
För att ge kolfyren fart använde man här 
som i många andra smedjor en biåsmaskin 
som pumpade in luft i härden. Den bevarade 
blåsmaskinen i Österbybruk är en så kallad 
Bagges biåsmaskin som tillverkats av Motala 
Verkstad 1837. För att driva biåsmaskinen 
och stångjärnshammaren användes vatten
hjul av överfallstyp.

Det var valloner som utvecklade järnhan
teringen i Österbybruk precis som på många 
andra bruk i Uppland. Vallonerna är närva
rande i Österbybruk än idag. I lokala tele
fonkatalogen hittar man namn som Bodin, 
Gauffin, Gille, Hubinette ... ”Varhelst du 
knackar på en knut, kommer det en Gille ut” 
är ett ordstäv från Österbybruk.

Vallonsmidet utnyttjades främst av bru
ken i Uppland. Från 1600-talet och fram till 
omkring 1840 tillverkades 12 procent av 
stångjärnet genom vallonsmide. Det nord
uppländska stångjärnet var känt för sin höga 
kvalitet. Men den goda kvaliteten berodde 
till stor del på den utmärkta Dannemoramal- 
men. Vallonsmidet fick allt mindre betydelse 
och vid 1800-talets slut var det så gott som 
helt avskaffat. Österbybruk var det bruk som 
använde metoden längst.

I järnboden lagrades det färdiga stång
järnet. Idag kan du se färdiga stångjärn från 
Österbybruk men även från de närliggande 
smedjorna i Leufsta och Karlholm. Varje 
bruk i Sverige hade sin järnstämpel som ga
ranterade kvaliteten. Österbybruks järnstäm
pel bestod av två ringar. Är du intresserad 
av järnstämplar så finns det en fin samling i 
smedjemuseet.

Järnet från Österbybruk fraktades vin
tertid till lastageplatsen för vidare transport 
till järnvågen i Stockholm där det förtullades

och skeppades ut på världsmarknaden. En 
stor del av produktionen på bruket exporte
rades till Sheffield i England.

Arbetet i smedjan bedrevs dygnet runt 
måndag till lördag. Man arbetade i pass 
om tre timmar och vilade sedan i labbit, 
vilorummet som är ihopbyggt med smedjan. 
Veckans sista arbetspass avslutades med 
lördagsbadet i ett laggat kärl som idag står 
bredvid hammaren. Vattnet togs från hjul
bäcken och värmdes genom att man lade i 
några smältstycken. Sedan turades man om 
att bada i samma vatten. Arbetet i smedjan 
var hårt och vid fyrtio års ålder var smedens 
rygg krökt av det tunga arbetet. De största 
hälsoriskerna uppstod vid vinterarbetet när 
smederna arbetade vid de varma härdarna 
och svetten rann samtidigt som ryggen var 
isande kall av vintervindar genom de glesa 
väggarna. Lunginflammation var därför en 
vanlig dödsorsak.

Smedjan i Österby är idag den enda val- 
lonsmedja som bevarats i ursprungligt skick. 
Byggnaderna ägs och förvaltas av Liljefors
stiftelsen. Här finns möjlighet att gå med på 
en guidad tur. Då får du även möjlighet att 
besöka smedbostaden på bruksgatan. De 
flesta smedbostäderna revs och byggdes upp 
på samma grund i slutet av 1800-talet men 
denna smedbostad sparades och är med sina 
300 år en av de äldsta på bruket. Inredningen 
är från början av 1900-talet.
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Vallonsmedjan, Österbybruk. Foto: Torsten Nilsson.
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Museer i Uppland

Bennebol bruk
Bennebolbruk

0295-202 20
Bruket har en bevarad mas
ugn, rostugn och en liten 
bruksgata. I Järnmagasinet 
finns en utställning som bland 
annat innehåller en modell 
över arbetet i masugnen.

Björklinge
VlKSTA TRAKTORMUSEUM 

Rångsta • Viksta • 018-37 20 14 
Museet har ett hundratal 
traktorer som har använts i 
jordbruket samt lantbruksma
skiner av olika slag från tiden 
1916 till 1960-talet.

Ekeby
Ekeby by

Ekeby-018-36 42 44 
Ekeby är en gammal radby 
med medeltida anor men hu
sen är från 1800- och 1900-ta- 
len. Karlssongården som hem
bygdsföreningen förvaltar står 
kvar som när den lämnades på 
1950-talet. Här finns också en 
renoverad väderkvarn.

Enköping
J.P. JOHANSSON-MUSEET 

Tallbacksvägen 2 • 0171-227 07 
J.P. Johansson uppfann rör
tången och skiftnyckeln och 
fick ca 100 patent. Hans 
företag hette Enköpings me
kaniska verkstad. Johansson 
arbetade även med ventilation 
och belysning och startade

företaget Triplex som tillver
kade ledad belysningsarmatur. 
Här visas J.P. Johanssons olika 
uppfinningar samt en liten 
smedja som visar hur hans för
sta smedja såg ut.

Westerlundska museet

Kyrkogatan 29 • 0171-393 85 

Doktor Westerlund var kirurg 
och gynekolog men praktise
rade främst inom psykologi. 
Själen botade han huvudsakli
gen genom att rekommendera 
kroppsarbete och motion. 
Patienter kom från hela väst
världen för att botas. I doktor 
Westerlunds gård som åter
ställts så som den kan ha sett 
ut runt 1910 finns läkarmot
tagning och bostad.

Forsmark
Forsmarks bruksmuseum

Forsmarks bruk • 0295-202 20 

Bruksmuseet berättar om 
järnhanteringen och livet 
på bruket. I museet finns en 
smedsbostad om kammare och 
kök samt föremål från brukets 
vardagsliv. Olika hantverksyr
ken på bruket skildras liksom 
läkarens och barnmorskans 
yrke och arbetet i skolan. 
Bruksmiljön är välbevarad 
med bruksgata, herrgård, 
smedja och kvarn.

Gimo
Gimo bruksmuseum

Stenhusgatan • 0295-202 20 
I en gammal skola på bruks
området visas en smedsbostad 
om kammare och kök från 
sekelskiftet 1900.

Hallstavik
Kulturföreningen Röd
villan

Kalista pappersbruk 
0176-260 00

Rödvillan har en modell över 
Hallstavik på 1930-talet samt 
skiftande utställningar. Hälistä 
pappersbruk visas för besöka
re efter bokning på bruket.

Harbo
Laggarstugan

Harbo hembygdsgård 
Steneborgsvägen 10 
0292-301 54

Laggkärlstillverkning var en 
bisyssla för bönder, torpare 
och backstugusittare i Harbo. 
Tillverkningen utvecklades 
nästan till en industri. Man 
specialiserade sig på olika 
moment ute i byarna och 
produkterna salufördes i Upp
sala och Stockholm fram till 
omkring 1920 då den galvani- 
serade hinken kom att ersätta 
träkärlen. Harbos siste laggare 
gjorde dock laggkärl in på 
1940-talet. Museet visar en 
stor samling verktyg för lagg
kärlstillverkning och träföre
mål som tillverkats i socknen.
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Vid hembygdsgården finns 
ett bondehem från 1700- och 
1800-talen, ett skomakeri efter 
den siste skomakaren i Harbo 
och stickmaskiner efter hans 
hustru som var hemstickerska.

Heby
Heby tegelbruksmuseum

Stationsvägen 2 • 0224-361 88 
I Heby fanns zo stycken te
gelbruk vid 1800-talets slut. 
Tegelbrukens storhetstid var 
under åren 1900-1940. 1980 
lades det sista bruket ned. 
Tegelbruksmuseet ligger i den 
gamla järnvägsstationen. I 
utställningarna kan man följa 
alla moment i tillverkningen 
av tegelpannor. Bruken pro
ducerade även blomkrukor 
och dräneringsrör. Här finns 
maskiner, ugn samt fotografier. 
En utställning visar en del av 
ett kök som det kan ha sett ut 
hos en tegelbruksarbetare.

Karlholmsbruk
Lancashiresmedjan 
i Karlholmsbruk

Karlitplan • Karlholmsbruk 
0295-202 20
Lancashiresmedjan från 1880 
är fullt utrustad. Där finns sex 
härdar, vattenhjul, vattentur
bin, ångpanna, valsverk, väll- 
ugn samt olika slags hammare. 
Smedjan, som ligger i bruks- 
miljö med bostäder, kvarn och 
kyrka användes till 1931.

Lövstabruk
Lövstabruk smedbostad

Stora gatan 45 • 0295-202 20 
Vid alla vallonbruk bryggdes 
öl. I bruksmiljön ingår dels ett 
1700-tals mälteri och bryggeri, 
dels ett mycket litet bryggeri

som brygger öl (ej till försälj
ning). Stiftelsen Lövsta ansva
rar för bryggerierna. Vid stora 
gatan ligger en smedbostad 
inredd som vid sekelskiftet 
1900.

Norrtälje
Norrtälje garnisons
museum 
Lv 3 •0176-175 90 
Roslagens luftvärnskår la
des ned år zooo. Museet 
skildrar luftvärnskåren samt 
luftvärnets drygt femtioåriga 
historia. I avdelningen från 
1940-talet visas hur det såg 
ut i tältförläggningar och hur 
arbetet i en radiobil gick till, 
medan 1960-talet präglas av 
att robotar då kom i bruk. 
Dessutom finns det en utställ- 
ningshall med kanoner och 
robotvagnar.

Pythagoras industri
museum

Verkstadsgatan 6 
0176-100 50
Norrtelje låsfabrik och Pytha
goras verkstäder grundades 
1898 i avsikt att framställa en 
räknemaskin. Försöken miss
lyckades till förmån för andra 
produkter som gängapparater, 
riktlinjaler och planskivor 
samt svarvar, borrmaskiner 
och fräsar. 1905 började man 
experimentera med tändku- 
lemotorer och tre år senare 
var produktionen igång. Efter 
ett par konkurser, ägarbyten 
och försök med gengas, kom 
nya produkter på 1930-talet 
som vinschar, pumpar och 
generatoranläggningar. Verk
samheten upphörde 1979 
sedan tändkulemotorerna

allt oftare ersatts av diesel
motorer. Verkstaden har nu 
blivit industrimuseum. Hela 
produktionslinjen från tidigt 
1900-tal finns kvar och drivs 
ibland vid visningar. Här finns 
också kontoret med ritningar 
och arkivalier och maskinrum
met med tändkulemotordriven 
generator. På gården ligger 
vaktmästarbostaden, ett hem 
från 1930-talet, där man kan 
se hemarbetande kvinnors var
dag. I utställningen Kvinnor i 
arbete skildras kvinnor i indu
strin och inom kvinnorörelsen.

Roslagsmuseet

Hantverkargatan 23 • 0176-576 30 
Museet visar Roslagens his
toriska utveckling och dess 
näringar som t.ex. fisket. I en 
särskild avdelning behandlas 
Gevärsfaktoriets verksamhet 
som sträcker sig från 1600- 
talets slut till 184z. Här visas 
arbetet i en vapensmedja samt 
produkter och produktdetaljer.

s/s Norrtelje 
Hamnen • Norrtälje 
0176-23 43 34
Passagerarångfartyget Norr
telje byggdes 1900 och var 
med sin trippelångmaskin en 
av de snabbaste Vaxholmsbå- 
tarna. Hon trafikerade linjen 
Stockholm-Furusund-Norr- 
tälje fram till 1950. Efter detta 
gick hon i Ålandstrafik i tio 
år. Sedan 1965 ägs fartyget av 
en stiftelse och används som 
restaurang och turistbåt.
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Skebobruk
Skebobruks museum

Skebobruk • 0295-202 20 
Skebo bruk har medeltida 
anor och är ett av Upplands 
äldsta bruk. Från 1600-talet 
och fram till 1924 är det fram
för allt känt som järnbruk. 
Man framställde stångjärn för 
export. Så småningom bygg
des även ett valsverk. Man 
producerade också spisar, 
sparkmedar, pannor och verk
tyg till bruket. Bruksområdet 
utgörs idag av en bruksgata, 
en herrgård, ett gjuteri och en 
smedja med nya verksamheter. 
Museet ligger i brukets gamla 
brandstation från 1850. Här 
visas framför allt fotografier 
men också en del verktyg och 
smidesdetaljer.

Skärplinge
Griggebo såg

Griggebo • 0294-221 58
Böndernas såg- och kvarnan
läggning byggdes på 1850- 
talet och byggdes om 1889. 
Ramsågen med nio blad drevs 
med vattenhjul. På nedre 
våningen låg kvarnen, där 
man malde djurfoder, med två 
kvarnstenspar. Kvarnen finns 
inte kvar. Anläggningen var i 
drift till 1949.

Strömsbergs bruk. Hyttan i Ströms
berg. Foto: Torsten Nilsson.

Strömsberg
Strömsbergs bruk

0295-202 20
Strömsberg är ett av de bäst 
bevarade vallonbruken i Upp
land. Här finns hyttbyggnad, 
rostugnar, vallonsmed ja, lan- 
cashiresmedja med inredning 
och verktyg kvar, snickarverk
stad, såg och kvarn. Järntill
verkningen upphörde 1920.

Söderfors
Söderfors bruk • 0295-202 20 
Stora delar av bruket finns 
kvar med flera bruksgator. 
Verksamheten pågår fortfaran
de och man tillverkar bland 
annat verktygsstål. På visning
ar kan man se en ankarsmedja 
som anlades i slutet av 1600- 
talet, en inredd smedstuga och 
ett änkehus.

Ullfors
Ullfors bruk smedsbostad

0295-202 20
I bruksmiljön finns inga indu
stribyggnader kvar men däre
mot en smedsbostad där man 
kan ta del av hur brukets kvin
nor hade det omkring 1900.

Uppsala
f ie, f 20 Garnisonsmuseum

Upplands flygflottilj 
018-28 10 00

Museet har flygplan, delar av 
flygplan, motorer och utrust
ning men skildrar även tele
foni, radar och simulatorer.

Lennakatten 
Uppsala Östra
och Marielunds godsmagasin 
018-13 05 00

En järnväg anlades 1879 för 
Länna bruks godstransporter 
till Uppsala. Persontrafiken 
upphörde 1968, medan gods
trafiken pågick in på 1970- 
talet. Museiföreningen har nu 
två ånglok, fyra rälsbussar 
från 1950-talet, ett 20-tal pas- 
sagerarvagnar och lika många 
godsvagnar i drift. Under som
maren kör man enligt tidtabell 
sträckan Uppsala Östra-Bär- 
by-Marielund-Länna-Faringe. 
Banlängden är cirka 33 km. 
Stationerna utefter sträckan 
tillhör föreningen. I Marie
lunds godsmagasin finns en 
liten utställning.
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Medicinhistoriska museet

Eva Lagerwalls väg 8 • Ulleråker 
018-611 26 10
Museet skildrar den medicin
tekniska utvecklingen fram 
till idag med hjälp av ett 
stort antal föremål. Här visas 
de kirurgiska disciplinernas 
historia, vård, pediatrik, ra
diologi- röntgen, ögon- och 
öronläkekonst men även far
macihistoria, klinisk kemi, 
invärtesmedicin, ortopedi samt 
förlossningsvård.

Psykiatrihistoriska museet

Eva Lagervalls väg 10 • Ulleråker 
018-611 20 48

Museet beskriver psykiatrins 
utveckling. Här skildras var
dagslivet på sjukhuset, patien
ternas arbete och vårdarnas 
roll men även övriga medarbe
tares, som nattvaktens och 
tillsyningsmannens, insat
ser. Museet visar vårdrum, 
behandlingsrum, expedition, 
sy- och vävsalar. Exempel på 
produkter som tillverkades är 
de kläder och uniformer som 
intagna och anställda hade.

Pumphuset

Munkgatan 2 • 018-12 13 07 
Museet är inrymt i Uppsalas 
gamla vattenverk från 1875. 
Här finns en stor del av inred
ningen kvar med pumpar och 
tryckmätare. Museet beskriver 
vatten- och avloppsförsörj- 
ningen i Uppsala, fjärrvärmens 
utveckling samt gas- och el
distribution.

Väddö
Roslagens Sjöfartsmuseum

Kaplansbacken • Älmsta 
0176-502 59
f Roslagen fanns många redare 
och stora fraktfartyg som gick 
över hela världen. Museet do
kumenterar sjöfarten före ång
båtarnas tid och har båtmod
eller, sjömanssouvenirer och 
bilder. Man berättar om 
vedjakter och sandkilar (kust- 
fraktbåtar), om fyrarna utefter 
kusten, om lotsning, Väddö 
kanal som grävdes 18 20-3 2 
och om de första färjorna till 
Åland 1952. På museet finns 
en skans med kök från segel
fartyget Ann som visar hur 
sjömännen bodde.

Älvkarleby
Militärmuseet Svea-
INGENJÖREN 
Laxön • 026-727 00 
Museet utgörs av ett rum med 
modeller av ingenjörssoldaters 
byggnadsverk t.ex. broar. Här 
visas även uniformer och lo
gement.

Untra kraftverk

026-823 00
Untra byggdes 1918 som 
Stockholms stads första vat
tenkraftverk. Det är fortfaran
de i drift, delvis med samma 
turbiner och generatorer som 
från början.

Örsundsbro
Gamla bion 
och snickerimuseet

Uppsalavägen 11 • 0171-46 16 64
På 1920-talet byggde möbel
snickaren Edvard Johansson 
en verkstad. Några år senare 
byggde han om och inredde

en biograf på övervåningen 
medan möbelsnickeriet ham
nade i källarplanet. Till bion 
kom ambulerande filmarran
görer. Edvard dog 1949 och 
möbelsnickeriet upphörde men 
bion drevs vidare av hans son 
fram till 1961. Bion är idag 
renoverad till 1940-talsskick. 
Snickeriet som också finns 
kvar innehåller en mängd hem- 
byggda maskiner, bl.a. fräsar. 
Alla maskinerna drivs med en 
motor och kraften överförs 
med remtransmission.

Handelsmuseet Kappen

Torget* 0171-46 00 38
Sveriges första kooperativa fö
retag, Lagunda och Hagunda 
häraders varuanskaffningsak- 
tiebolag, var en diversehandel. 
Detta är en kopia av denna 
första kooperativa bod som 
grundades 1850 och här finns 
bilder och dokument från 
verksamheten. Före 1864 
kunde bara delägarna handla 
genom kooperativet men efter 
1864 blev det öppet för alla 
att handla här sedan näringsfri- 
hetslagarna ändrats.

Österbybruk
Dannemora gruva 
Storrymningsvägen 
0295-200 72

Dannemoramalmen är känd 
för sin höga järnhalt och i 
Dannemoras järnmalmsgru
vor har man brutit järnmalm 
ända från 1481 och fram 
till 1992. Först bröt man i 
dagbrott och senare sprängde 
man sig fram i schakt och 
orter. Idag kan man gå in en 
bit i en tunnel från 1970-talet. 
Två maskinhus är bevarade
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med utrustning och redskap, 
bl.a. en borrsmedja. Det ena 
maskinhuset, eld- och luftma
skinhuset, har hyst Sveriges 
första ångmaskin från 1728, 
det andra har en ångma
skin som drev ett gruvspel.
I gruvmiljön ingår ett flertal 
byggnader från 1600-talet och 
framåt, två gruvlavar, en från 
1916 och en från 1955, samt 
ett klocktorn.

Vagn- och brandmuseet

Herrgårdsvägen • Österbybruk 

0295-200 72
Museerna är inrymda i den 
stora stallängan vid herrgår
den. I vagnmuseet visas 
herrskapsvagnar och slädar. 
Brandmuseet har redskap 
från brukets brandförsvar

från 1700-talet och framåt.
På området finns även ett 
lantbruksmuseum inrymt i ett 
kolhus. Där finns lantbruksfö- 
remål från handredskapens tid 
och framåt. Där finns även en 
lokomobil som driver en tak- 
spånshyvel.

Östervåla
Kartans möbelsnickeri

Kartan -0292-104 52

Möbelsnickeriet från 1917 
var igång till 1990-talet och 
man tillverkade främst stolar. 
All inredning är kvar sedan 
ägarna stängde företaget. 
Byggnaden från 1800-talets 
början användes som kvarn 
inan den byggdes om till 
möbelsnickeri.

S

ÖSTERVÅLA MÖBELMUSEUM 

Mårtsbogården • 0292-108 88

I Östervåla tillverkades 
främst stolar. Tage Stilanders 
snickarverkstad låg i detta 
hus som nu har flyttats till 
hembygdsgården. Inredningen 
i verkstaden kommer från en 
annan snickarverkstad, Johan 
Olssons, och hela snickeriet 
med sin utställning av nya och 
gamla möbler, är till största 
delen från 1920-talet.

Östhammar
Valö ångsåg

Joungs såg och byggvaror 
0173-510 77
Valö ångsåg från 1884 var i 
drift i ungefär 100 år. Nu finns 
maskinhuset med ångmaskin 
och panna kvar.

Dannemora gruva. Den sista gruv
laven som byggdes. En ensam 
malmvagn står kvar på bangården. 
Foto: Torsten Nilsson.
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Värmland

Lesjöfors museum.
Vardagsrummet och Folkets hus symboliserar det 
svenska folkhemmet. Om man tittar riktigt noga på 
TV-rutan ser man Tage Erlander. Bilden härstammar 
från det tillfälle då han i Hylands hörna berättade om 
prosten som laddade om. Foto: Mats Wirström.

179



Lesjöfors museum

Kanalvägen 1 • Lesjöfors • 0590-311 22

Lesjöfors museum är inte ett museum om 
Lesjöfors bruk, fast det är det också. Det är 
ett museum om ett samhällsbygge [...] Det är 
som om man råkat komma just när jobbarna 
tagit rast, disponenten gått på sammanträde, 
bandylaget precis hängt av sig sina svettiga 
tröjor, sångerna från kapell och loge just 
klingat ut och kommunalnämnden tagit fika
paus. (Värmländsk Kultur nr 3 1999.)

Så berättade Värmlands dåvarande 
landshövding Ingemar Eliasson om Lesjöfors 
museum, ett museum som visar människors 
liv och verksamhet på den gamla bruksorten. 
Detta är ortsbornas egen dokumentation av 
sin bygd. ”Det är inte bara industrin, vi tar 
ett vidare grepp”, säger Jens Buskas som är 
ordförande i kulturföreningen Rikoschetten.

När Lesjöfors ab, ett företag med en 
300-årig historia, gick i konkurs 1985 blev 
Filipstads kommun ägare till områdets äldsta 
delar. Frågan var vad man skulle göra med 
alltihop. Lars-Eric Vänerlöf, bildkonstnär 
och fotograf, kom med förslaget att man 
skulle skapa ett museum över industriepoken 
och samhället. "Det var inte arkeologer som 
skapade museet utan en konstnär, så det 
blev med ett annat öga, och det var banbry
tande”, menar Jens Buskas. Vänerlöf blev 
projektledare. Han tänkte sig museet som 
en tidsresa där besökaren skulle förflyttas 
mellan miljöer och tidsepoker. Tjänstemän 
och arbetare bildade Rikoschetten för att 
bistå med kunskap, men idag står föreningen 
även för driften. De 260 medlemmarna är till 
största delen pensionärer.

När Lesjöfors ab lades ner anställdes 
Jens Buskas av kommunen som arbetsledare 
för de arbetslösa metallarbetarna. Uppbygg
naden av museet blev en uppgift för dem.

Museets första del uppfördes i det gamla gju- 
teriet. Idag används även tillhörande bygg
nader, den sammanlagda utställningsytan 
är ca 700 kvm. Utställningarna utformas 
med bild, ljud, ljus och föremål. I de olika 
miljöerna visas samhället ur olika vinklar. 
Företaget Lesjöfors ab, dess historia och pro
dukter, har förstås mycket utrymme, men här 
uppmärksammas också det omgivande sam
hället, t.ex. skolan, frikyrkan, Folkets Hus, 
nykterhetsrörelsen, musikkåren, kanotklub
ben, fackföreningarna och idrotten. Man har 
även byggt upp bostäder från olika epoker. 
”Min favoritmiljö är nog lägenhetsdelen från 
1940-50-talet i och med att man själv växte 
upp vid den tiden”, säger Jens Buskas.

Lesjöfors museum verkar aldrig bli riktigt 
färdigt. Det finns alltid planer på utbyggnad 
och det senaste projektet är upprustningen 
av en gammal arbetarbostad med åtta en
rumslägenheter. Här vill föreningen spegla 
arbetarbostadens egen historia. ”Det var 56 
personer mantalsskrivna här, så det bodde sju 
personer i varje lägenhet”, berättar Jens Bus
kas. Man vill också utnyttja arbetarbostaden 
för att skildra kvinnornas arbete.
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Museer i Värmland

Arvika
Arvika fordonsmuseum

Thermiavägen 2 • 0570-803 90 
Museet är inrymt i Thermia- 
verken, i en fabrikslokal från 
192z. Museet behandlar for
donens historiska utveckling 
och visar allt från hästvagnar 
från 1800-talet till cyklar, MC 
och bilar. Det är ca no for
don som lånas in och byts ut 
efter hand.

Arvikaverkens industri
museum

Arvikaverken • 0570-833 00 
Per Andersson grundade Arvi
ka verkstäder 1885 och muse
et skildrar Arvikaverkens his
toria från denna tid till idag då 
företaget heter Volvo Wheel 
Loaders AB. Man byggde 
jordbruksmaskiner fram till 
1960 då Volvo blev delägare 
och produktionen inriktades 
på fordon. Idag gör man hjul
lastare. Museet innehåller 
bl.a. en produktutställning. En 
annan utställning handlar om 
olika yrken och är uppbyggd 
som miljöer med smedja, 
gjuteri, svarvavdelning, svets- 
avdelning och kontor. En 
avdelning handlar om Oscar 
Kjellberg, som 1904 uppfann 
och fick patent på den belagda 
svetselektroden, en produkt 
som används av alla svetsare 
idag.

Bruksmuseet i Glava Glas
bruk

Glava glasbruk • 0570-411 50
Museet speglar Glava Glas
bruk under åren 1859-1939. 
Här visas verktyg och föremål 
från munblåsningens tid fram 
till 1927 då maskintillverk
ning ersatte hantverket. Glava 
var ett fönsterglasbruk så här 
finns även exempel på glascy
lindrar som klipptes upp och 
planades ut till fönsterglas, en 
cylinder är hela 260 cm lång. 
En avdelning innehåller finare 
fönsterglas, som blästrades 
eller etsades, för vitrinskåp 
och verandor. Här finns även 
de produkter som glasbruks- 
arbetarna gjorde på sin fritid 
som brevpressar, käppar och 
liknande.

Gamla krukmakarverk-
STADEN PÅ ÖVRE STORTORPET 

Övre Stortorpet • Västra Långvak 

0570-230 12
Verkstaden byggdes på 1870- 
talet av Johan Adolf Nilsson 
som var son till den förste 
krukmakaren i trakten. Jo
hans söner emigrerade till 
Amerika och startade där 
Panama Pottery. En av dem 
kom tillbaka med nya maski
ner som förenklade det tunga 
arbetet. Han medförde en 
handdriven lerpress och hade 
lärt sig tekniken att forma de 
blomkrukor i gipsformar som 
därefter blev krukmakeriets

huvudprodukt. Verkstaden 
med alla redskap och verktyg 
finns kvar intakt.

Björneborg
Björneborgs bruksmuseum 
Bruksgårdsallén • 0550-277 52 
Idag tillverkar Björneborgs 
bruk axlar till fartyg. Mu
seet innehåller produkter från 
bruket, verktyg och kontors- 
redskap. Det är inrymt i en 
gammal skola och här finns 
även ett skolmuseum och en 
lärarinnebostad.

Borgvik
Borgviks museum

Borgviks bruk • 0555-740 40 
Detta bruksmuseum har en 
avdelning om järnhantering 
och en om bruket och dess 
verksamhet. Här finns verktyg, 
vals- och gjuteriprodukter, 
trämodeller och fotografier. 
Klensmedjan och en smält- 
hammare visas ibland. Museet 
ligger inom bruksområdet i ett 
gammalt sädesmagasin byggt 
av slaggsten. På bruksområdet 
finns delar av hyttan, masugns- 
rester, delar av smedjan, arbe
tarbostäder och en kvarn som 
nu används som restaurang.

Brevik
Hembygdsgården Brevik 
Brevik *0590-416 43
Nykroppa järnverk, med anor 
från 1500-talet, lades ned 
1972. Hembygdsgården har
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Granbergsdals hytta. Hyttan har blivit centrum för byn. Här träffas man, genomför olika arrangemang, har roligt och 
diskuterar framtidsfrågor. Foto: Torsten Nilsson.

samlingar om jordbruk och 
textil men även en avdelning 
som handlar om järnbruket. 
Museet berättar om kolet och 
malmen och visar verktyg, 
järntackor och färdiga pro
dukter. Runt Nykroppa finns 
flera hyttlämningar. En syster
förening, Nykroppa framtid, 
visar Hornkullens silvergruva.

Charlottenberg
Eda glasmuseum

Ed a Folkets park 

0571-231 01

Museet visar glasproduktionen 
vid Eda glasbruk under åren 
1832-1953. Där tillverkades 
ursprungligen fönsterglas och 
glas för medicinska ändamål 
men produktionen övergick 
så småningom till servisglas. 
Museet har redskap och verk

tyg. Föreningsverksamheten 
vid bruket skildras också, bl.a. 
dess musikkår. Vid bruksgatan 
äger museet två arbetarlägen
heter.

Ekshärad
Hamra vadmalsstamp

0563-403 67

Till detta torp hör en vadmals
stamp, cirkelsåg och stickhyvel 
samt en skvaltkvarn. Hela an
läggningen från ca 1850 finns 
kvar inklusive torpet. Stampen 
innehåller tre stampar och 
hela komplexet drivs fortfaran
de med vattenhjul.

Filipstad
Storbrohyttan

0590-140 28

Hyttan grundades 1589 och 
driften pågick till 1920. Hela

anläggningen finns kvar med 
masugn, rostugn, biåsmaskin 
och krossverk samt en före
gångare till krossverket, en 
stamp.

Forshaga
Dyvelstens flottnings- 
museum

Flotta revägen • 054-87 12 26 

Denna plats användes som skil
jeställe fram till 1959, sedan 
sorterades timret lite längre 
norrut fram till 1982. Samma 
ägare flottade då allt timmer. 
Dyvelsten var det sista stället i 
Sverige med flottning när den 
upphörde 1991. Museet är 
inrymt i flottningsföreningens 
gamla verkstad. Hela miljön 
är bevarad, med maskiner för 
underhåll och reparation av 
båtarna i en del av byggnaden
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och utställning i den andra. 
Utställningen visar redskap 
som användes vid flottningen, 
foton, modell över hur det 
gick till och ett förmanskon- 
tor som slutade användas på 
1960-talet. Utomhus finns 
övernattningskojor, förråd och 
flottningsbåtar, bland annat 
bogserbåten ”Lusten VIII”, 
med tändkulemotor.

Granbergsdal
Granbergsdals hytta

0586-120 11
Den välbevarade hyttan var 
i drift från 1642 till 1925. I 
närheten finns kolarkojor och 
kolmila.

Hagfors
Bessemerverket i Hagfors 
Uddeholm Tooling 
0563-170 00
Bessemerverket med ugnar och 
biåsmaskineri ligger i en in
dustribyggnad som byggts på 
och används än idag. Bessemer
verket visas i samband med 
visningar av Uddeholm.

Hagfors järnvägs- och industrimu
seum. Bilden visar en rälsbuss som 
ingår i samlingarna. Pakethållaren 
framtill användes för polletterade 
cyklar. Foto: Torsten Nilsson.

Hagfors järnvägs-
OCH INDUSTRI MUSEUM 

Uvedsvägen 2 • 0563-149 00 
Här kan man studera trans
porthistoria från ånglok till 
50-talets järnväg. Bland annat 
finns en unik s.k. ånghäst i 
samlingarna.

STJÄRNFORS KVARN 
0563-234 00
Stjärnfors bruk från 1668 är 
Uddeholmsbolagets ursprung. 
Kvarnmuseet och galleriet 
i Uddeholm anordnar bl.a. 
brukshistoriska vandringar.

Höje
KÄRNÅSENS HEMBYGDSGÅRD 

0563-602 74
Friluftsmuseet har ett flertal 
byggnader som innehåller 
olika verksamheter, t.ex. en 
lanthandel nedlagd på 1920- 
talet, ett skomakeri, en gårds
smedja samt ett skolmuseum 
med meterial från olika skolor 
i trakten. I ett dagsverkstorp 
kunde torparna övernatta när 
de gjorde sina dagsverken.

Hembygdsgården har även 
en kolarkoja och kolarverk- 
tyg samt jordbruksredskap 
av olika slag och en mängd 
bruksföremål från självhushål
lets tid.

Karlskoga
Bofors industrimuseum

Björkborn • 0586-834 94
Bofors tillverkade kanoner i 
stålgjutgods till skillnad från 
övriga kanontillverkare som 
använde järn. Detta industri
historiska museum beskriver 
det gamla Bofors från 1646 till 
1990-talet och berättar om 
förutsättningarna för etable
ringen: skog, vatten och malm. 
Vapentillverkningen dokumen
teras från 1870-talets slut. I 
utställningarna finns ett urval 
av produktionen av grävma
skiner, traktorer, Bofors tand
kräm, yxor, kanoner, missiler 
och raketer.
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Gråbo - Minnenas museum

Korpkullsvägen 12 • 0586-331 80 
Gråbo har tjänat som bostad 
för arbetare vid Bofors. Som 
mest bodde här nio familjer, 
totalt 50-60 personer. Huset 
användes som bostad fram 
till 1975 trots att det saknade 
både vattentoalett och varm
vatten. I det nuvarande museet 
har tre arbetarhem ställts i 
ordning efter släktingars min
nesbilder: ett rum och kök 
från 1885 för en smedsfamilj, 
ett spisrum från 1918 för en 
valsarbetarfamilj, ett rum och 
kök från 1942 för en slipare- 
familj. Familjen som bodde i 
spisrummet bodde där i 5 5 år 
och kvinnan födde 11 barn.

Nobelmuseet

Björkborn • 0586-834 94 
Nobelmuseet ligger i Björk
born, Alfred Nobels sista 
svenska hem. Gården består 
av flera byggnader. I herr
gården visas Nobels bostad, 
till stor del med autentisk 
inredning. I laboratoriebygg
naden finns en rekonstruk
tion av hans laboratorium 
med originalutrustning, ett 
tekniskt bibliotek och en del 
av hans patent. Han hade vid 
sin död 355 patent. I stallet 
visas Bofors och Björkborns 
historia och i vagnslidret står 
den vagn Nobel konstruerade 
för sina åkturer i trakten. På 
området ligger även Bofors 
industrimuseum.

Skolmuseet Korpkullen

Korpkullsvägen 10 • 0586-575 05
I en arbetarbarack ligger två 
skolsalar, en från 1890 och en 
från 1940. Där finns böcker,

skolplanscher, pedagogiskt 
material samt en kista för den 
ambulerande skolan. I ett av 
rummen finns alla traktens 
skolor dokumenterade i text 
och bild .

Karlstad
Dejefors kraftverk

Dejefors • 054-14 31 00

På området som ägs av kraft
bolaget Fortum ligger fyra ge
nerationer kraftaggregat, från 
1910-, 30-, 50- och 90-talet. 
De två nyaste är i drift. Det 
äldsta kraftverket förvaltas 
av Föreningen Värmländska 
industriminnen. Tre av de ur
sprungliga sju generatorerna 
och turbinregulatorerna finns 
kvar. Exteriören har restau
rerats.

Forsnäs ramsåg

Norra Forsnäs • 054-86 67 01 

Ramsågen byggdes 1819 och 
var i drift till 1930-talet. Den 
hörde till gården och gjorde 
mest legosågningar. Sågen 
som är intakt invändigt drevs 
med vattenhjul som finns kvar. 
Stickhyvel och kantverk finns 
också kvar men används ej.

Gamla fängelset

Comfort Hotel Bilan 
Karlsbergsgatan 3 • 054-10 03 00 

Fängelset i Karlstad var ett av 
de första svenska cellfängelser
na när det invigdes 1847. 
Verksamheten upphörde 1968 
men i källaren finns nu ett 
museum med två straffcel
ler (isoleringsceller), en från 
1800-talets slut och en från 
1930-talet. Här finns även två 
vanliga celler, en från 1800- 
talets slut och en från 1940-ta-

let. Fång- och fångvaktardräk- 
ter samt olika fängsel ställs ut 
liksom knivar, filar och brev 
som hittades i väggarna vid 
ombyggnaden.

Karlstad skolmuseum

Kungsgatan 7 • 054-15 95 08 

Detta är ett stort skolmuseum 
med olika avdelningar med 
skolsal från sekelskiftet och 
slöjdsal med material och 
maskiner för trä-, papp- och 
textilslöjd. I mediarummet 
finns skioptikonapparater, 
projektorer, en gammal dator 
och diabilder. Folkskolans 
rum innehåller planscher och 
idrottsredskap för utesporter. 
Vidare finns bokrum, plansch
rum, gymnasierum med 
åskådningsmaterial och fysik- 
och kemiutrustning samt ett 
förskolerum med material från 
förskolorna.

Motjärnshyttan

054-14 31 16

Hyttan från 1700-talet fick sitt 
nuvarande utseende vid 18oo
talets mitt. Masugn, rostugn, 
rådstuga, varmluftsmaskin och 
andra arbetsutrymmen finns 
bevarade. Hyttan var en av 
de viktigaste tackjärnsprodu- 
centerna för Uddeholms bruk 
innan den lades ned 1916.

s/s Polstjärnan 
Inre hamnen • Karlstad 
054-219 780

Polstjärnan byggdes vid Lind
holmens varv 1929. Fram till 
1980-talet var hon ar betsfar
tyg för Vänerns Seglationssty- 
relse och användes för vård av 
sjölederna. Fartyget är besikt
igat för 100 passagerare och
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Gråbo Minnenas museum. Smedfamiljens kök från 1885. Foto: Torsten Nilsson.

används nu för beställnings- 
trafik. S/s Polstjärnan inköptes 
1984 av Ångbåtssällskapet 
Polstjärnan, en ideell förening 
som bildades för ändamålet. 
Föreningens syfte är att vårda 
och bevara föreningens fartyg, 
samt i kulturhistoriskt intresse 
bedriva trafik med fartygen. 
Föreningen äger även Ting
valla, en isbrytande bogserbåt, 
som har en av världens största 
tändkulemotorer med fem 
cylindrar.

Kil
Freja af Fryken 
Fryksta • 0554-415 90 
Ångfartyget Freja af Fryken 
konstruerades av Otto E. Carl- 
sund och byggdes 1868 vid 
Motala Verkstad. Freja trafi
kerade Kalmarsund som pas

sagerar- och godstrafikångare 
1868-1887. Till Värmland 
och Frykensjöarna kom Freja 
1888 och gick mellan Fryksta 
och Torsby till 1896, då hon 
sjönk och elva människor för
olyckades. Ångaren återfanns 
först 1976 vid dykningar på 
52 m djup, bärgades 1994 
av en nybildad förening, och 
restaurerades. Mängder av 
fynd tillvaratogs som nu visas 
på museet i Fryksta. År 1996 
skulle Freja åter sjösättas, på 
100-årsdagen av förlisningen, 
men skadades svårt av brand 
och kunde sjösättas först ett 
år senare. Den ursprungliga 
maskinen och ångpannan är 
fortfarande i bruk.

Frykstad Clara Elfs järn
väg

Fryksta järnvägsområde 
054-18 39 23
Den intensiva järnbruks- och 
sågverksrörelsen i Fryksdalen 
krävde rationella transporter 
till Vänern. Sveriges första 
järnväg för allmän trafik, mel
lan Fryksta i Kil och Lyckan 
i Forshaga, trafikerades 
1850-1871 och vagnarna var 
de första åren häst- eller ox- 
dragna. Det första ångloket, 
Fryckstad, togs i drift 1856. 
Loket står nu på Sveriges järn
vägsmuseum i Gävle så som 
det äldsta bevarade ångloket.
1 vagnhallen i Fryksta visas en 
utställning över järnvägen.
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Fyndutställningen Freja

Fryksta station • 0554-415 90 
Utställningen innehåller fynd 
som togs tillvara vid bärgning
en av ångbåten Freja som 
förliste 1896 och tog elva av 
de sjutton ombordvarande 
med sig i djupet. Här berät
tas historien kring Freja och 
delar av båtinredningen, som 
t.ex. försalongen är utställda. 
Likaså finns husgeråd, glas 
och porslin samt en del av de 
ombordvarandes personliga 
tillhörigheter. (Se även Freja af 
Fryken s. 185.)

KMJ/Värmlandståg

Lokstallarna • 0554-415 33 
Värmlandståg är en trafikför
ening som samlar och bevarar 
rullande järnvägsmateriel, som 
ånglok, elektrolok, motorlok 
och diverse vagnar. Lok och 
vagnar är uppställda i Kil.

Klässbol
Klässbols linneväveri

Damastvägen 5 • 0570-46 01 85 
Linneväveriet som är Skandi
naviens enda damastlinneväv- 
eri grundades 1920 och drivs 
nu i tredje generationen. Det 
är öppet för besökare. Man 
väver huvudsakligen maski
nellt i jacquard- och skaftväv
stolar men ibland även för 
hand. Här finns en museidel 
med äldre jacquardvävstolar 
och produkter.

Koppom
Beredskapsmuseet

Hajom • 0571-108 36 
Museet är inrymt i en mi
litärbarack från 1940 och 
beskriver tiden 1940-1945 i 
Järnskogsområdet. Här finns

en militär avdelning, en avdel
ning om kurirverksamheten i 
området, en militär utemiljö 
samt miljön i en militärbarack. 
Man har även förteckningar 
över de flyktingar som vistades 
i området under andra världs
kriget.

Kristinehamn
Hembygdsgården Kristine
hamn

Norrgården • 0550-825 23 
Hembygdsgården har flera 
byggnader. Här finns en vat
tenkvarn från tidigt 1800-tal 
med mjölnargård och stall, 
på ursprunglig plats. Kvarnen 
har dock anor från 1600-talet. 
Den var i drift till 1932. Den 
är komplett och kan fortfaran
de mala. 1 mjölnargården finns 
en utställning om textil och en 
skolsal. Övriga hus innehåller 
en vagnsutställning med bland 
annat Kristinehamns första 
ambulans.

Kristinehamns

garnisonsmuseum

Artilleriregementet A 9 
0550-350 00 
Museet innehåller artil
lerihistorisk materiel med 
anknytning till Värmlands 
militärhistoria, främst under 
beredskapstiden, samt en for- 
donssamling. Strax utanför 
garnisonsområdet ligger ett 
soldattorp från 1700-talet som 
varit hem för flera knektgene
rationer i Ölme. Torpet skänk
tes till museet 1948 av sonen 
till den siste soldaten.

Kristinehamns museum

Rådhuset • Kungsgatan 25 
0550-816 55
Kristinehamns stadsmuseum 
skildrar stadens historia 
från forntid till nutid med 
tyngdpunkt på 1800-talet. En 
utställning beskriver järnhante
ringen i Bergslagen och 
Kristinehamns betydelse som 
utskeppningsort. Hit gick gods 
på järnvägen för vidare trans
port med båt. Hantverk som 
kopparslageri och skomakeri 
behandlas också. Museet har 
även ett stort lokalhistoriskt 
bildarkiv.

VÅRDMUSEUM 

Marieberg • 0550-202 50 

Vårdmuseet ligger i ett före 
detta mentalsjukhus. Under 
1950-talet fanns här 1 300 
patienter och 900 anställda. 
Utställningarna berättar 
om sjukhusets historia från 
1887 och framåt. Här finns 
medicinsk utrustning, sovsalar, 
föremål från sysselsättningste- 
rapin, köksutrustning, möbler 
och kläder.

Lysvik

Berga gård lanthandel 
Berga gård • 0565-804 00 

Invid Berga gård ligger den 
första lanthandeln i Lysvik 
från 1840 på ursprunglig plats 
med originalinredning.
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Langhan

Långbans gruvby

0590-221 81
Detta är ett område med lång 
tradition av gruvbrytning. 
Långban är en gruvby med 
gruvlavar, masugn, rostugn, 
skrädhus, våghus och en dis
ponentgård. I det gamla ma
skinhuset finns utställningar 
om gruv- och hyttverksamhe
ten, om uppfinnarbröderna 
John Ericsson och Nils Eric
son, som föddes i Långbans- 
hyttan. Långban är en mycket 
mineralrik plats, totalt har 
312 olika mineraler identifie

rats - några av dem unika. De 
visas i en mineralutställning.

Munkfors
Gamla Bruket

0563-500 03
Museet innehåller rörliga mo
deller i skala 1:5 över stång
järnshammare, hela industri
området, lancashiresmedja, 
Martinverk, götvalsverk och 
ramsåg. Här finns också ett 
brukskontor och ett fysiskt 
laboratorium uppbyggt. Hela 
Martinverket finns bevarat. 
Bruket tillverkade stångjärn.

Nordmarks museum. Gruvarbetare 
och museimän, Lars R. Carell och 
Ove Persson vid ett av gruvschakten 
i Nordmark.
Foto: Torsten Nilsson.

Nordmarkshyttan
Nordmarks museum

Hembygdsvägen • 0590-504 04 
Museet består av ett tiotal 
byggnader. Gruvmuseet lig
ger i en förrådsbyggnad. Där 
finns en mineralutställning, en 
modell över gruvområdet samt 
utrustning för gruvarbetet som 
borrar, spett och slädar. På 
museiområdet finns även en 
smedja, som under 1800-talet 
användes av en bössmed. Här 
finns också masmästarens bo
stad, tidstypiskt inredd, samt 
en hembygdsgård med arkiv 
och utställningar.
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Rackstad
Rackstad kvarn

Rackstad • 0570-330 46 
Så här såg en bykvarn ut vid 
1900-talets början. Den har 
ursprungligen varit en vat
tenkvarn men saknar nu vat
tenhjul och drivs med elmotor. 
Kvarnen var i drift till 1970- 
talet.

Storfors
VÄRMLANDS
BRANDHISTORISKA MUSEUM 
Gamla spruthuset • Storfors 
0550-623 13
Brandförsvaret växte upp 
kring industrierna och bru
ken och det var ofta brukens 
personal som skötte det.
Här finns hand-, häst- och 
motordrivna brandredskap 
från Kristinehamn, Grums, 
Storfors, Skoghall, Bofors, 
Karlstad och Filipstad. Mu
seet har brandbilar, pumpar, 
sprutor och skyddskläder och 
berättar även om brandrisker 
och bränder.

Sunne
Tandläkarmuseum

Villa Helios • Skäggebergsvägen 2 
0565-103 63
I Villa Helios bottenvåning 
finns tandläkare Tore Sjö- 
qvists praktik med väntrum 
och all ursprunglig utrustning 
kvar, i samma byggnad där 
praktiken legat sedan starten 
193 z. Syftet med museet är att 
visa praktiken i dess ursprungs
skick.

Svanskog
Svanskogs hembygdsgård

Storgatan • 0532-300 18 

Hembygdsgårdens samlingar 
hör huvudsakligen till bon
desamhällets och självhushåll
ningens tid. Men här finns 
även en lanthandel med beva
rad inredning från 1800-talets 
slut och använd in på mitten 
av 1900-talet. Det finns också 
ett komplett skomakeri samt 
en loge med jordbruks- och 
fiskeredskap.

Svartå
Svartå hembygdsgård • 

Slottet

Bruksgatan 11 • 0585-501 74 
Svartå Bruk som senare fick 
namnet Hasselfors bruk an- 
lades på 1600-talet och drevs 
fram till 1966. Smedjan lades 
ned redan 1947. En fastighet 
med arbetarbostäder, kallad 
”Slottet” är nu hembygdsgård. 
Här finns två museilägenheter, 
en smedsbostad från ca 1900 
om ett rum och kök och en 
smedsbostad från 1940-talet. 
”Slottet” som egentligen var 
tänkt för nio familjer hade 
ännu fler hyresgäster under 
1940-talet. Av bruksområdet 
finns, förutom ”Slottet”, tre 
smedjelängor och en förkortad 
masugnspipa kvar. I bruksmu- 
seet skildras brukets historia 
med verktyg och stämplar 
från smedjan, modeller och 
redskap från modellsnickeriet 
samt en del redskap från skogs
arbetet. Utanför museet ligger 
en stångjärnshammare med 
vattenhjul under tak.

Säffle
SÄFFLE MARINMOTORMUSEUM 

Gamla vattenverket 
0533-127 80
Museet samlar gamla båtmo
torer, inom- och utombordare, 
huvudsakligen av svenska 
fabrikat. Säffle Motorverkstad 
som tillverkade båtmotorer 
mellan 1908 och 1976 upp
märksammas. Här finns även 
foton från farleden mellan 
Vänern och Arvika, genom 
Säffle kanal.

Sölje
SÖUE BYGDEGÅRD OCH 

MUSEER
Sölje • 0570-46 40 59 
Glasbruket i Sölje grundades 
1813 och lades ned 1903. 
Glasmuseet har produkter 
och några formar från bruket 
som ursprungligen tillverkade 
servisglas, spegelglas och ljus
kronor men senare enbart 
buteljer. Hembygdsgården 
har även utställningar med en 
poststation, upprustad smedja, 
skomakeri, biograf samt foto- 
och filmkameror. I ett sjöma
gasin finns jordbruksredskap 
och en hästvagnsutställning.

Torsby
Hembygdsgården Kolls- 

berg

Levgrensvägen 36 • 0560-718 61 
Ett flertal byggnader har flyt
tats till hembygdsgården vars 
samlingar huvudsakligen har 
anknytning till bondekulturen 
och skogsfinnarnas liv. Här 
finns en komplett smedja som 
var i drift till 1900-talets mitt 
och en skvaltkvarn (ej fung
erande). Den första skolan i 
området på 1840-talet var in
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rättad i en smedsbostad och i 
en del av en smedsbostad finns 
nu en skolsal med inredning 
från sekelskiftet 1900.1 en av 
byggnaderna ligger ”Torsby
museet” som skildrar Torsby 
från forntid till nutid och som 
i små miljöer visar upp företag 
som försvunnit: sadelmakeri, 
skomakeri, skrädderi, bank, 
samt skola.

Torsby Finnkulturcentrum

Torsby herrgård • 0560-162 93 
Utställningar, arkiv och bib
liotek berättar om den skogs- 
finska kulturens särdrag från 
1600-talets svedjekultur och 
rökstugor till skogsbruk, jakt 
och fiske under 1800- och 
1900-talen.

Torsby fordonsmuseum

Torsby herrgård • 0560-712 10
Föreningen Nordvärmlands 
veterantekniker visar bilar, 
mc och andra veteranfordon. 
Museet äger även Frykenbilen, 
en lastbil som har bärgats från 
Frykens botten.

Värmlands nysäte
Kriminalhistoriskt museum

Häljebol Tingshus • 0533-310 22 

Tingshuset är byggt 1908-09. 
Den gamla domsalen är åter
ställd och det finns en häktes- 
cell från 1910-talet. Utställ
ningarna berättar om tings
husets och platsens historia, 
olika rättegångar och domar 
från 1600-talet till 1900-talet. 
Man kan studera ett lösdrivar- 
register från 1800-talet och 
olika polisuniformer. I den 
gamla fyllecellen berättas om 
äldre straffmetoder: spöstraff, 
olika fängsel och avrättningar

av häxor. Vidare avhandlas 
viss lokalhistoria. Ett rum äg
nas åt en 1700-talspräst som 
studerade svartkonst.

Åmotfors
Eda Skans museum

Normavägen 2 • 0571-304 51 
Eda skans är en befästning 
från 1650-talet. Museet som 
ligger i en före detta am
munitionsfabrik handlar om 
gränsen mot Norge från 1640- 
talet fram till 1905. Flär finns 
militärmateriel bl.a. vapen och 
uniformer samt föremål från 
Lottakåren och Röda Korset.

Åmål/Säffle
JÄRNVÄGSMUSEUM 
Järnvägsgatan • Svanskog 

0532-305 50
Järnvägsstationen i Svanskog 
byggdes 1928 och här finns nu 
på nedre plan väntsal, biljett- 
och tågexpedition i gammal 
stil. På övre planet visas en 
utställning som berättar om 
industrierna i Svanskog från 
Svaneholms bruk 1694 till 
nutidens kartongfabrik och 
boardtillverkning. Flär finns 
bilder och produktprover samt 
modeller av anläggningarna.

Årjäng
Långelanda tingshus

0573-141 36 (turistbyrå) 
Långelanda tingshus byggdes 
1801-04 och var i bruk till 
1935. Det består av tre bygg
nader, tingshuset, arresten 
och arkivet. I tingshuset finns 
tingssalens inredning kvar med 
domarbordet vänt mot salen 
och åhörarna. De tolv nämn
demännen satt i en halvcirkel 
framför domaren med ryggen

mot åhörarna. Runt tingshuset 
finns andra välbevarade bygg
nader som bildar en radby, där 
domare, länsmän och nämnde
män var inhysta. I tingshuset 
finns dessutom en del möbler 
som sängar, stolar och bord 
samt tavlor och fotografier. I 
arrestlokalen finns två celler 
och ett vaktrum.

Älvsjö hyttan
ÄLVSJÖHYTTANS HÄSTJÄRNVÄG, 

SMEDJA OCH SÅG 

Älvsjöhyttan • 0590-330 50 

Denna rekonstruerade häst
järnväg visas på Hästbanans 
dag. Här finns också en smed
ja och såg från 1800-talet.
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Västerbotten

Världens längsta linbana

Världens längsta linbana ligger i Norsjö kommun. 

Information via Hotell Norsjö • 0918-210 25

Vintern 1943 stod världens längsta linbana 
klar i Västerbotten. Banan som var 96 km 
lång byggdes för att transportera järnmalm 
från Kristinebergsgruvan till Boliden där 
järnvägen tog över och transporterade mal
men vidare till Rönnskärsverken i Skellefte- 
hamn. Idag är linbanan återigen världens 
längsta, men nu handlar det om turisttrafik. 
Vägen dit kallades Västerbottens mest neder- 
lagstippade projekt. ”He går in’t å he lönsch 
in’t!” sades det. Bosse Biström arbetade 
många år med linbanans underhåll och är en 
av dem som engagerat sig mest i bevarandet. 
Vad är det som driver honom? ”För det för
sta att återställa till det gamla. För det andra 
hör det till saken att jag tycker det är skithäf- 
tigt!” säger Bosse med ett skratt.

Under andra världskriget ökade Sverige 
sin metallproduktion, till stor del på grund 
av att exporten ökade. Boliden-bolaget fick 
i uppdrag att starta brytning i Kristinebergs
gruvan där det fanns koppar, zink, svavel och 
guld. Problemet var dock att få brytningen 
lönsam och man riktade in sig på att skapa 
ett billigt transportalternativ. Man började 
planera för en kortare landsväg, men kriget 
förde med sig brist på både drivmedel och 
gummi och man fick tänka om. Hur skulle 
malmen fraktas från gruvan? Linbanan blev 
alternativet då den kunde dras rakt över 
berg, skog och vatten till Boliden. Därifrån

kunde malmen sedan forslas via järnvägen 
till smältverket i Rönnskär vid Bottenviks- 
kusten.

Nordströms Linbanor AB och Boliden- 
bolaget ledde projektet. Bygget kom som 
mest att sysselsätta 1 500 man under ett år 
och fem dagar. En bred gata drogs utmed 
hela sträckan och stora mängder betong, 
armeringsjärn, kablar och linor fraktades ut 
av arbetarna. Linbanan var ett mycket mil- 
jovänligt och säkert transportalternativ. Vid 
starten sysselsatte den 40 man med att lasta 
på och av, patrullera sträckan och arbeta 
med underhåll. Men under 1960-talet ökade 
automatiseringen och 1986 hann tiden ikapp. 
Man kunde inte längre bortse från fördelarna 
med lastbilstransporter och för att spara 
pengar beslutades det om nedläggning. Efter 
så många år var linbanan också i behov av 
en stor och kostsam renovering. Den sista 
vagnen drogs, prydd med svenska flaggan, 
den i januari 1987. Då hade sammanlagt 12 
miljoner ton malm transporterats. Detta mot
svarar 400 000 lastbilstransporter.

Många i trakten kände att något nu gick i 
graven och man kämpade mot nedläggningen 
både för jobbens och linbanans skull. När 
beslutet var ett faktum bildades föreningen 
”Världens längsta linbana” i syfte att bevara 
något av den unika anläggningen. Bosse Bi
ström menar att det som bland andra hans 
egen far varit med och byggt upp inte får gå 
till spillo. De män som byggde linbanan, till 
största delen för hand, och de kvinnor som
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skötte matförsörjningen under det hårda 
arbetet var föräldrar till många av dagens en
tusiaster. ”Så det finns mycket själ och hjärta 
i det här!” förklarar Bosse.

En utredning gjordes för att se om det 
gick att skapa turisttrafik på sträckan Ör- 
träsk-Mensträsk för att föra vidare kunska
pen om linbanans teknik. Sommaren 1989 
invigdes linbanan igen. Projektet var som 
sagt nederlagstippat, men det blev möjligt 
att genomföra tack vare en stor satsning från 
linbaneföreningen, Norsjö kommun och 
lokala entusiaster och företag. En sträcka av 
13,5 km renoverades och bekväma kabiner 
tar idag turister på en två timmar lång resa. 
Höjden över marken varierar mellan 7 och 
zo meter. Returresan sker med buss som gör 
uppehåll för olika aktiviteter och sevärdheter. 
Bland annat kan man åka på Kalles järnväg 
runt dagbrottet, prova på att vaska guld samt 
besöka linebanemuseum och en biograf. Se
dan mitten av nittiotalet drivs verksamheten 
av Bosse Biströms familjebolag Linab. Idag

har mer än 116 000 personer kommit för 
att åka linbana. ”Det är jag jättestolt över!” 
säger Bosse. Världens längsta linbana skapar 
nu också nya arbetstillfällen i en glesbygd 
som var dömd att tömmas när banan lades 
ner.

Bosse Biström framför några av de gamla malmkorgarna. 

Foto: Torsten Nilsson, även ovan och föregående uppslag.
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Museer i Västerbotten

Boliden

Finnforsens kraftstation

Finnforsfallet 40 • 0910-77 29 01 
Finnfors kraftverk togs i bruk 
1908 och byggdes senare ut i 
tre omgångar. Driften pågick 
till 1956 då det ersattes av ett 
nytt kraftverk. Både det gamla 
och det nya kraftverket är 
öppna för besökare. Det gam
la kraftverket står intakt med 
all inredning, instrument och 
turbiner. I det äldsta bostads
huset finns en maskinistbostad 
inredd så som den såg ut om
kring 1910.

Boviken

Bodwiks Båt- och Fiske-

museum

070-625 88 30
Samlingarna består av föremål 
som tillverkats och brukats på 
orten. Utställningen handlar 
om båtbyggare, yrkesfiskare 
samt om de jordbrukare som 
haft fiske som bisyssla. Bygden 
är väl dokumenterad tack vare 
Nils-Olof Berglund som hade 
både båtbyggare och fiskare i 
släkten, och som skaffade ka
mera redan 1914.

Bygdeå

Lanthandelsmuseet 

Dalkarlså folkhögskola 
0934-304 95 (folkhögskolan)

Här finns en lanthandel som 
var i drift från 1800-talets 
mitt. Innanför affären ligger 
ett kontor och två kamrar som

användes för finare affärsbe- 
sök. Lanthandlaren själv, Erik 
Häggström, var även känd 
som redare och skeppsbyg
gare.

Byske

Byskebygdens

HANTVERKSMUSEUM 
Rotegatan 32 • 070-550 99 74 
I en västerbottengård finns 
samlingar med anknytning till 
områdets hantverkare, som 
ett komplett plåt- och koppar- 
slageri. Den första guldsmed
jan i Byske drevs från slutet 
av 1800-talet till 1960-talet. 
Hela verkstaden finns kvar 
här sedan verksamheten lades 
ned. Andra föremål kommer 
från en urmakarverkstad som 
tillverkade tornur, från skräd
deriet i Byske samt från en 
kardmakare.

Skolmuseet i Byske

Kyrkogatan 9 • 0912-100 40 
Skolmuseet ligger i den gamla 
sockenstugan som tidvis har 
tjänat som skola. Här finns pe
dagogiskt material, planscher 
och böcker. En skolsal har 
inretts så att den speglar 1930- 
talets skola.

Drängsmark
Ångsågen i Drängsmark 

Norra Drängsmark 
0910-72 71 12
Här låg tidigare en såg från 
1830-talet. Den nuvarande

ångsågen byggdes som andels- 
såg 1895. Sågen drevs av en 
vattenturbin men 192.4 instal
lerades en lokomobil tillver
kad av Munktells i Eskilstuna. 
Under sågens glansperiod på 
1940- och 50-talet sågade man 
i treskift. I mitten av 1960- 
talet upphörde verksamheten. 
Såväl sågen som maskinhuset 
är helt intakt, med den ur
sprungliga tekniska utrust
ningen bevarad. Sågen är en 
ramsåg och i såghuset finns 
dessutom ett kantverk, en hy- 
vel och en slipsten. I maskin
huset finns lokomobilen från 
1924 med drivhjul, transmis
sioner och paternosterverk för 
sågspånen.

Holmsund

Västerbackens

sågverksmuseum

Västerbacken • 090-418 30 

Museet är inrymt i en arbe
tarbostad från 1860-talet med 
åtta spisrum. En utställnings
del innehåller modeller av tre 
sågverkssamhällen, Sandvik, 
Obbola och Holmsund. Här 
berättas om arbetet vid sågver
ken. Vidare finns ett spisrum 
inrett så som det såg ut på 
1890-talet och en lägenhet om 
kammare och kök från 1930- 
talet. En utställning handlar 
om folkrörelserna i Holm- 
sund: nykterhets-, idrotts-, fri- 
kyrko- och arbetarrörelsen.
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Hölmön

Hölmön båtmuseum

Hölmön • Färja från Norrfjärden 

090-552 20
Holmöns båtmuseum har en 
stor samling bruksbåtar med 
skiftande utrustning som 
berättar om olika näringar 
och olika årstider. Museet har 
ett Naturum med områdets 
växt- och djurvärld och ett 
Kulturum som ger glimtar ur 
öns 6oo-åriga historia. Här 
skildras sommarens ström
mings- och laxfiske, det gamla 
enafisket (det strandnära 
fisket), vinterns och vårens 
säljakt. Det finns också ett res
taurerat sältrankokeri.

Kristineberg

S:ta Anna underjords-
KYRKA OCH VISNINGSGRUVA 
Skolvägen 3 • 0953-204 54 
S:ta Anna är en ekumenisk 
kyrka 90 m under jord, ett 
fåtal meter från en plats där 
man 1946 såg en Kristusbild 
avteckna sig mot väggen. 
Bredvid kyrkan finns en vis- 
ningsgruva där gammal och 
modern gruvteknik visas med 
borr- och lastmaskiner.

Kålaboda

Kålaboda museum 
Ö. Kålaboda 113 
0934-140 20 (turistinformation) 

Museet innehåller lantbruks- 
och bruksföremål från bygden, 
t.ex. verktyg för hjulmakeri 
och snickeri. Här finns även en 
skolsal med föremål från årti
ondena runt sekelskiftet.

Lövånger

Lövångers sockenmuseum

Lövångers kyrkstad • 0913-100 40
Museet berättar om produk
tionen vid det mejeri som 
fanns i bygden 1930-1980 
och som efterlämnat maskiner 
och redskap. Här finns också 
hantverksutställningar med 
föremål från hantverkare verk
samma i bygden: skomakare, 
urmakare och gårdssmed. Vi
dare finns en skolsal med ting 
från sekelskiftet och framåt 
samt en textilutställning.

Norsjö

Jaktmuseum

Norsjö hembygdsområde 

0918-102 28
Museet, som tillhör Norsjö 
hembygdsförening, har jakt
redskap och uppstoppade 
djur, och berättar om olika 
fangstmetoder. Här finns t.ex. 
vargspjut. Man jagade för 
att få kött och päls; skinnen 
användes inte minst som by
tesvara.

Norrbyskär

Norrbyskärs museum

Norrbyn • 0930-241 00
Norrbyskär var på 1890-talet 
Europas största sågverksan- 
läggning. Sågverket byggdes 
på en ö och blev ett eget sam
hälle med egna regler. Arbetar
bostäderna efter bruksgatan 
var moderna för sin tid. Arbet
arbostäder, förvaltarbostaden, 
skolan med mera finns kvar 
men används idag för andra 
ändamål. Ångpannehuset 
som är det som finns kvar av 
själva sågverksanläggningen 
har blivit Kulturum med en 
utställning om människorna

på Norrbyskär under sågverk- 
sepoken. Här finns också en 
modell över sågverkssamhället 
som det såg ut på 1920-talet. 
En skyltad vandringsled berät
tar om byggnaderna.

Robertsfors

Robertsfors bruksmuseum

Herrgårdsvägen • 0934-100 45
Museet skildrar industriepok
en i Robertsfors från slutet av 
1800-talet till 1960-talet då 
man bl.a. började göra indu
stridiamanter. Produktionen 
lades ned 2002. Historien 
börjar med järnframställning
en men sedan handlar det mer 
om träindustrin. Museet har 
gamla lokstallar där man kan 
se elloken som gick på den 
smalspåriga järnvägen mellan 
Robertsfors och Sikeå. Två av 
de äldsta arbetarbostäderna, 
42:an och 43:an, finns kvar. 1 
en av dessa visas hur man bod
de i början av 1900-talet.

Skellefteå

Bergrum Boliden

0910-58 00 60
Museet berättar om mineraler, 
gruvindustri och de människor 
som arbetat inom gruvindu
strin. De olika mineralernas 
uppkomst förklaras bland 
annat genom en lättförståelig 
tidsaxel och man skildrar vad 
ett vulkanutbrott innebär för 
olika mineral. Silverföremål är 
effektfullt utställda på borr
kärnor.

G:a repslageriet i Kåge

Kåge • 0910-73 55 10 
Anläggningen utgörs av en 
no meter lång repslagarbana 
med alla redskap och verktyg
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som behövs för att slå rep. 
Repslageriet flyttades till plat
sen 1928, men verksamheten 
hade då varit igång sedan 
mitten av 1800-talet. Vid flyt- 
ten installerades el. I en del av 
huset som har två våningar låg 
förråd och verkstad. Man pro
ducerade tågvirke, bindgarn, 
tömmar, sadelgjordar, flagg
linor, metrevar och telnar till 
fiskeredskap. Repslageriet var 
i drift till 1950-talet. Tillverk
ningen utgjordes då huvud
sakligen av tömmar, slagna av 
tagel, och telnar (förstärkande 
linor för nät och fiskeredskap).

Stackgrönnans båtmuseum

Stackgrönnan • 0910-73 55 10 
Stackgrönnan är ett före detta 
varv och på slipen ligger ång- 
bogseraren Nordkust. Man 
visar allmogebåtar, en stor 
samling båtmotorer och en 
utställning om fiske och livet 
längs kusten.

Varuträsk mineralpark 

0910-500 40
Detta är en mineralrik plats 
med mer än 50 olika mi
neraler, av vilka många är 
sällsynta. Känt är mineralet 
varulit, som fått sitt namn 
efter platsen. Fyndigheten 
upptäcktes 1932 och gruvan 
drevs till 1946 då den stängdes 
och gruvgången vattenfylldes. 
Idag är den 150 m långa gru
van tömd på vatten och öppen 
för besökare.

Vattensågen i Krångfors 

0910-73 55 10
Sågen som drivs med ett vat
tenhjul är byggd 1866-67 och 
har en fyrskärig ramsåg.

Örvikens arbetarbostäder

Örviken *0910-73 55 10 
I en arbetarlänga som hör till 
ett sågverk finns en möblerad 
museilägenhet om ett rum, 
som visar hur det kan ha sett 
ut i ett arbetarhem vid 1900- 
talets början.

Umeå

Fiske- och sjöfartsmuseum

Gammlia • 090-17 18 00 
Museet är en del av Västerbot
tens museum och dess olika 
avdelningar behandlar kust
fiske, handel och kustsjöfart, 
säljakt och skeppsbyggeri. En 
bogserbåt och en fyr är in
byggda i museet.

Pengsjö museum

Rönnbärsstigen 17 • 090-13 05 33
Pengsjö nybyggarmuseum be
rättar om nybyggarens sträv
samma liv i en karg och väglös 
bygd. Man skildrar nöd, 
hunger och sorg, men även 
glädje under en svunnen epok. 
Museet ligger längs samernas 
urgamla rajdväg från fjäll till 
kust. Här finns byggnader från 
flera århundraden samt en 
mängd olika föremål från så
väl allmogekulturen som den 
samiska kulturen.

Regementsmuseet I 20 
Kanoncafé

Umeå garnisonsområde 
090-175 591
Museet beskriver huvudsakli
gen tiden 1900-1950 och har 
ett flertal byggnader, bl.a. ett 
inrett soldattorp från indel
ningsverkets tid. Här skildras 
den allmänna värnplikten 
fram till efter andra världskri
get. Livet i kasernerna visas

upp i små miljöer. De olika 
yrkena, som regementssko- 
makare och regementshov- 
slagare, uppmärksammas.

Umeå energicentrum med 

Klabböle kraftverk

Klabböle • 090-480 28
Klabböle var Umeälvens första 
kraftverk och stationen var i 
drift 1899-1958. Den äldsta 
delen av kraftverket finns kvar 
och ser likadan ut som när 
den var i drift. En av tre ma
skinistbostäder finns bevarade 
- ett hem från 1950-talet med 
alla dess hushållsmaskiner. I 
en annan byggnad finns en ut
ställning om elektricitetens ut
veckling under 1900-talet och 
i ytterligare en finns en experi
mentverkstad ”Lek med ener
gi”. I närheten av kraftverket 
ligger en vattendriven såg och 
skvaltkvarn från 1800-talet 
som demonstrationskörs.

Vindeln

Flottningsmuseet

Kvarnområdet Vindeln 
0933-140 00
Flottningsmuseet skildrar flott- 
ningsepoken längs Umeälven 
och Vindelälven med dess 
biflöden. Här visas foton och 
arbetsredskap från flottarens 
vardag fram till 1976 då Hon
ningen upphörde.
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Vännäs

VÄNNÄS MOTORMUSEUM 

Vännäs läger • 070-660 6688 
Motormuseet ligger i en före 
detta flyghangar. Här finns do
kumentation kring den gamla 
flygplatsen, flygplan, bilar, 
motorcyklar, traktorer och 
kuriosa kring motorer och bi
lism. I museet finns uppbyggda 
miljöer kring en verkstad, ben
sinstation med mera. Utanför 
har en 1960-tals Gulf-mack 
uppförts.

I museet finns även en stor samling 

av båtmotorer. Foto: Vännäs motor

museum.

Volvo IV 65 från 1931. Bilen ägdes av Krooks petroleum och 

var stationerad i Umeå. Den kom till Vännäs motormuseum 

1988 och är fortfarande under renovering. Det är inte bara att 

skruva, en stor del av arbetet är att hitta delar, bland annat har 

man importerat motordelar från USA.

Foto: Vännäs motormuseum.
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Rydal. En av ringspinnmaskinerna. Foto: Torsten Nilsson.
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Rydals museum

Boråsvägen 237 • Rydal • 0320-933 00

Vid guidningar av museet, så ställer vi oss 
ofta mitt i spinnsalen och säger:

”Det här är hjärtat i museet. För det är 
givetvis så det känns”, berättar museichef 
Ulrika Kullenberg på Rydals museum. Spinn
salen består till 90 procent av så kallade ring
spinnmaskiner, 25 stycken, från 1940-talet, 
som står kvar på ursprunglig plats. Av Sveri
ges alla hundratals spinnerier är Rydal idag 
det enda bevarade med ett maskinlandskap 
som visar textilindustrins arbetsmiljö. Två 
av spinnmaskinerna kan fortfarande sättas 
i drift. Värdet av detta är givetvis stort och 
det uppskattas av många besökare. Men ma
skinerna är samtidigt ett problem. Hur skall 
man bevara kunskaperna om drift och under
håll av spinnmaskiner? Vem skall arbeta med 
detta när man har anställt kulturhistoriker, 
administratörer, pedagoger och konstnärer 
till museet men ingen på museet har teknisk 
historisk kompetens? ”En dröm för oss är att 
starta ett kunskapsöverföringsprojekt så att 
någon eller några unga personer kan intresse
ra sig för tekniken och yrkeskunskapen kring 
vår maskinpark”, berättar Ulrika Kullenberg.

Rydahls Manufaktur Aktiebolag var det 
första mekaniska spinneriet i Sjuhäradsbygd- 
en när fabriken öppnades 1853. Initiativta
garen och ägaren hette Sven Eriksson, en av 
Älvsborgs läns största industripersonligheter. 
Med hjälp av erfarna engelsmän kunde man 
börja bygga upp industrin och den gamla fa
briken ser invändigt ut att vara hämtad från 
Manchester. Sedan 1985 finns ett museum i 
kommunal regi i byggnaden.

Fabriken var från början helt inriktad 
på bomullsspinning. Råvaran importerades 
från amerikanska plantager. I Rydal rensa
des, pressades och kardades bomullen till ett 
grovt kardband som därefter sträcktes och

snoddes samman till en starkare och längre 
tråd. Sedan kunde man börja spinna. Än idag 
kan man på de gamla maskinerna få se detta 
sista steg i processen, berättar Ulrika Kullen
berg. Ganska tidigt övergick man dock från 
bomull till den mer efterfrågade konstfibern. 
Produktionen är ännu igång i Rydal. I huset 
finns tvinneriet Rydahls Garn, en ombildning 
av det gamla bolaget som lades ner i början 
av 1980-talet.

Rune Börjesson började arbeta på fabri
ken, allmänt kallad Bolaget, som tonåring 
1940. ”Först fick vi lära oss att laga spinntrå
dar och sedan började vi med avtagning. Vi 
arbetade i lag om tre personer och fick under 
veckorna gå runt bland de olika sektionerna 
i spinnsalen”, berättar han. Rune arbetade 
sedan i kardrummet bland kardmaskiner, 
sträckmaskiner och slubbar. Han var en av 
dem som hjälpte till att bygga upp museet 
och tycker att det på ett bra sätt berättar 
om en viktig epok i Sjuhäradsbygden. ”Det 
var fabrikerna som byggde samhället, det 
ska man inte bara läsa i en bok!” säger han 
bestämt.

Repslagarmuseet

Tågvirkesgränd • Älvängen • 0303-74 99 10

Rep har tillverkats i Sverige sedan stenåldern. 
Länge var det ett rent hantverk. När reptill
verkningen moderniserades i mitten av 1900- 
talet revs de flesta gamla repslagarbanorna 
eller lämnades att förfalla. Repslagarbanan 
i Älvängen utanför Göteborg är en av de få 
som finns kvar i Europa och 1996 öppnades 
här ett arbetslivsmuseum. Grundidén är att 
visa hur man slår rep, men det finns hela 
tiden sidoprojekt. Börje Johansson är musei
chef på uppdrag av Ale kommun. ”Vi får inte 
tappa bort det enorma hantverkskunnandet.
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En generation till så är det borta! Repslagar- 
banan är också ett viktigt minnesmärke när 
vi går in i informationssamhället”, säger han.

1811 började repslagare Carlmark tillver
ka tågvirke i Åmål. När tredje generationen 
Carlmark styrde företaget flyttade man till 
Älvängen och påbörjade utvecklingen mot en 
industri. Företaget upplevde sin glansperiod 
under efterkrigstiden med stor efterfrågan 
och ca 400 anställda. Carlmarks övergick 
med tiden från repslagning på bana till ma
skinslagning och den gamla anläggningen 
såldes 1983. Carlmarks byggde nytt, men 
företaget är idag nedlagt. Därefter hade rep- 
slagarbanan ett flertal ägare och hotades av 
rivning, innan den slutligen hamnade i Ale 
kommuns ägo. Där insåg man värdet av den 
gamla repslagarbanan och tillsatte en grupp 
för att utreda om den kunde bevaras. En av 
dem som arbetade med förprojekteringen var 
Kurt Flodin som 1994 tog initiativet till bil
dandet av Föreningen Bevara Repslagarban
an. Kurt menar att föreningsformen är det 
bästa sättet att få gamla repslagare engagera
de och det dröjde inte länge förrän renover-

ingsarbetet kom igång. Bara ett år senare 
blev repslagarbanan ”Årets Industriminne” 
och snart förklarades banan också för bygg- 
nadsminne.

Föreningen som står för driften vill att 
det ska vara ett levande museum. Besökarna 
ska få uppleva något med alla sinnen. Målet 
är att man ska kunna ”se repslagning och 
utrustning, höra det rytmiska dunkandet 
från den gamla remdrivna maskinen, känna 
lukten av tjära och naturfiber och känna på 
råmaterial och färdiga repslageriprodukter”. 
Idag tillverkas rep av hampa, tjärad hampa, 
jute, kokos, lin, bomull, manilla och sisal 
på maskiner från 1920-talet. Man vill gärna 
föra kunskapen vidare och har nyligen fått 
bidrag för att utbilda en repslagare som för
hoppningsvis ska kunna ta över. Drömmen 
är att kunna starta en riktig utbildning med 
utfärdande av gesällbrev, enligt Börje Johans
son.

Repslagarmuseet har vanligtvis stora 
projekt igång. Ett av dem är tillverkningen 
av tonvis med tågvirke till Ostindiefararen 
Götheborg. Den ordern är man mycket stolt

Repslagarbanan. Nästan varje dag 

slår man rep på banan i Älvängen. 

Foto Torsten Nilsson.
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över vid repslagarbanan. Ett annat projekt 
är återförandet av Carlmarks gamla t j är verk 
som de senaste åren funnits i Norrland. Tjär- 
verket har garnställ, elektriskt uppvärmt 
tjärkar med avstrykare och torktrumma samt 
haspel och nystmaskiner. I ett uthus vid rep
slagarbanan har man byggt ett tjärhus där 
man placerat tjärverket. ”Det är unikt att 
ha en fullängdsbana med tjärverk och att ha 
repslagning varje dag”, säger Kurt Flodin.

Han tror att kombinationen gör repslagar- 
museet unikt i sin art i Europa och gör verk
samheten till ett viktigt inslag i den framtida 
kulturturismen i kommunen.

Som grädde på moset har en teaterscen, 
där man framför arbetarspel, skapats på den 
gamla garnvinden. Duktiga amatörskåde
spelare har under åren fått hjälp av profes
sionella skådespelare som Birgit Carlstén och 
Gunilla Poppe.

Museer i Västergötland

Anten-Gräfsnäs. Motorvagnen är på väg att lämna statio

nen och stinsen signalerar avgång. Foto: Torsten Nilsson.

Alingsås

Anten-Gräfsnäs Järnväg 
AGJ
0322-721 30

Anten-Gräfsnäs järnväg är 
en tolv km lång museijärn- 
väg. Den drivs av en ideell 
förening som bildades 1965.
I föreningens ägo finns en re
presentativ samling järn vägs
fordon. Föreningens syfte är 
att visa hur en smalspårsbana 
kunde se ut och fungera. 
Trafik bedrivs sommartid 
med genuina tåg i tidstypisk 
järnvägsmiljö.

Borås

Brandkårsmuseum

Olovsholmsgatan 12-14 
033-17 29 00
Brandkårsmuseet visar utrust
ning och fordon från slutet av 
1600-talet fram till våra dagar 
Borås har drabbats av fyra stora 
stadsbränder varav den första 
redan 1681.

Medicinhistoriska museet

Borås lasarett 
Samaritvägen 11-13 
033-616 15 01

Museet grundades 1989 av 
vårdpersonal. Det har utställ
ningar om medicinhistoria 
från antiken och framåt, om 
kirurgi, hygien och sjukdo
men TBC, om barnavård och 
vårdyrken. Även lasarettets 
historia och personal samt 
lokala personligheter skildras. 
Man visar även hur sjukvår
den varit organiserad och hur 
människor sett på sjukdom

och hälsa. De flesta föremålen 
är från efterkrigstiden men det 
finns även äldre föremål som 
t.ex en bensåg från 1600-talet.

Polismuseet

Sandgärdsgatan 15 
033-48 80 20
Polismuseet har äldre interi
örer från polisstationer, gamla 
uniformer, handbojor och 
fotbojor. I museet finns mont
rar med olagliga tillhyggen 
och annat som tagits i beslag. 
Den utrustning som används 
av teknikerna vid undersök
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ningen av ett mord visas, och 
man kan studera hur tekniker 
och polis arbetar för att lösa 
fallen.

Textilmuseet

Druveforsvägen 8 • 033-35 89 50 
Textilmuseet som ligger i en 
bomullsbinderifabrik med fem 
våningar från 1898 är ett upp
levelse- och resurscentrum för 
barn och vuxna. Utställningar 
i två våningar visar spinning, 
vävning och trikåstickning. 
Textilmaskinerna visas i drift. 
På andra våningen kan man 
även prova på vävning i en 
textilverkstad. Textilfram
ställningen skildras såväl ur 
teknik- och produkthistoriskt 
som mänskligt perspektiv.

Viareds Museum

Frälsegårdsgatan 3 • 033-25 41 16 

Museet som inrättades 1978 
ligger i en ladugård. I sam
lingarna finns cirka 10 000 
föremål från 1600- till 1900- 
talet som har skänkts till 
museet. På övervåningen finns 
en slaktbod, en vävstuga, en 
verkstad för blinda, en affär 
från början av 1900- talet, en 
hjulverkstad från i860, tvätt
stuga och kök.

Brålanda
Åkessons loge

OCH GÅRDSMUSEUM 

Bodane • Brålanda • 0521-370 75 
Här finns traktorer, jordbruks
föremål och en gammaldags 
affär. På logen och på rännet, 
i lador, fähus och stall finns 
det 1800 gamla bruksföremål, 
allmogesaker och husgeråd att

beskåda. Sommartid dansas 
det på logen och medhavd kaf
fekorg kan förtäras i fähuset.

Dalsjöfors

Almedahls fabriksmuseum

Stationsvägen 2 • 033-48 01 76 

Museet är inrymt i den gamla 
linnefabriken. I museet visas 
produkter ur företagets till
verkning och en del maskiner, 
bl.a. en läsmaskin där jacquar- 
dvävstolens hålkort preparera
des och en snörmaskin. Vidare 
finns reklammaterial, skyltar, 
fotografier med mera.

Edet

Edets kvarn och benstamp

Edet • Sätra
0505-173 55 (turistinformation) 

Kvarnen från 1916 är sam
manbyggd med en stamp från 
1865. Här krossades och

Borås textilmuseum. Interiör från museet. 

Foto: Torsten Nilsson.



maldes djurben till benmjöl. 
Maskineriet som drivs med 
vattenturbin är intakt.

Forsvik
Forsviks Industriminnen 

Forsvik *0505-413 27 
I denna industrimiljö från 
1800- och 1900-talen finns 
träsliperi, gjuteri, smedja och 
kvarn bevarade. Järngjuteriet 
drevs till 1977. I smedjan finns 
utrustningen kvar och an
vänds. Det finns permanenta 
utställningar om Nils Ericson 
och John Ericsson, industrihist
oria samt om ljus och kraft.

Fristad

Nolhaga stärkelsefabrik 

Vänga • 033-26 80 45 
Verksamheten i den gamla 
stärkelsefabriken som bygg
des på 1890-talet pågick till 
1944. Museet har visning av 
konstgalleriets utställningar 
var fjortonde dag sommartid. 
I kaféet bakar man med mjöl 
som malts i kvarnen.

Vagnshistoriska MUSEET 
Backa • 033-26 50 56 
Vagnsmuseet är fördelat på 
tre byggnader, två före detta 
ladugårdar och en före detta

Forsviks industriminnen. Smeden 

Julius Pettersson arbetar i smedjan. 

Foto: Torsten Nilsson.

maskinhall. Samlingarna inne
håller ett 70-tal slädar, trillor, 
giggar och finvagnar. Museets 
stödförening grundades 1996 
av Sten Björkman, vars farfars 
far Conrad Rudolf Björkman 
redan 1848 startade en av 
Skandinaviens förnämare 
vagnsfabriker i Gränna. Den 
samlade produktionen under 
Conrad Björkmans ledning 
uppskattas till ca 700 vagnar 
varav 44 likvagnar. I fabriken 
tillverkades mest finvagnar så
som kupéer, landåer, Victoria- 
vagnar och promenadvagnar.
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Götene

Rubens Maskinhistoriska 
Samlingar 
Lars-Olofs gård 7007 
0511-505 35
Skandinaviens största samling 
av maskinhistoria, Rubens 
Maskinhistoriska Samlingar, 
innehåller en mängd intressan
ta maskiner. Huvuddelen ut
görs av av kraftproducerande 
maskiner t.ex. ångmaskiner el
ler explosionsmotorer av olika 
slag. Till dessa motorer har 
man anslutit kompletterande 
arbetsmaskiner och arbetsfor
don. Många av Sveriges motor
fabriker finns representerade 
i samlingarna. Vidare finns en 
stor samling veterantraktorer 
och olika vägmaskiner. En rad 
olika typer av arbetsmaskiner 
och redskap breddar och kom
pletterar samlingarna. Tyngd
punkten ligger på tidsperioden 
1860-1950.

Råbäcks Mek. Stenhuggeri 
Råbäcks hamn • 0511-34 32 67 
Hela maskinparken, hyvlar, 
ramsågar, slipmaskiner m.m., är 
intakt på Råbäcks stenhuggeri. 
Maskinerna drevs med ång
maskin fram till 1912 då man 
bytte till elmotor. Stenhuggeriets 
äldre del är från 1878 och den 
nyare från 1935 och det var i 
drift till 1964. Hyvlarna an
vändes några år därefter. Man 
högg byggnadssten av kalksten, 
sandsten och gnejs. Kalkstenen 
hämtades från ett brott intill. I 
området finns gott om kalkug
nar, de sista brändes i slutet av 
1960-talet.

Herrljunga

Fåglaviks glasbruks-
MUSEUM
Herrljunga kulturhus 
Trädgårdsgatan 14 • 0513-172 20 
I Herrljunga kulturhus finns 
ett museum som beskriver 
Fåglaviks glasbruk som var 
i drift åren 1874-1978. Här 
finns glasbruksverkstad, 
glasutställning med första och 
sista glaset samt fotografier.

Herrljunga

Vagns- och jordbruks-
MUSEUM
Haraberget
Herrljunga hembygdspark

0513-108 36
Jordbruksmuseet visar arbetet 
på en gård under de olika 
årstiderna. I vagnsdelen finns 
både arbetsvagnar och finare 
åkvagnar.

Hjo

s/s Trafik

Hamnen • Hjo • 0503-106 88 
Ångfartyget Trafik byggdes 
1892 vid Bergsunds meka
niska verkstad i Stockholm 
och går nu i reguljärtrafik på 
Vättern.

Karlsborg

Christine skola

Sätra • 0505-170 00
Christine skola byggdes ge
nom Sätra bruks försorg 1825. 
Den var i bruk till 1964. Idag 
finns två skolsalar inredda, en 
med 1800-tals material och en 
med 1900-talsmaterial.

Karlsborgs museum 
Karlsborgs fästning 
0505-854 70
Straffångar byggde fästningen 
som är ett av Europas största 
byggnadsverk, med en om
krets på drygt en halvmil och 
en yta på över hundra hektar. 
Museet har basutställningar 
om fästningen, flyget och Liv
husarerna.

Kättilstorp

Ryttarens Torvströfabrik

0515-76 31 68
1906 började man bygga 
Ryttarens torvströfabrik och 
anlägga en torvbana från 
fabriken till Ryttarens mosse. 
Spårsystemet utökades suc
cessivt, sista gången i början 
av 1950-talet då det blev mer 
än tio km långt. På 1980-talet

Interiör. Rubens maskinhistoriska samlingar. 

Foto: Rubens maskinhistoriska samlingar.
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började man riva banan och 
idag återstår cirka tre kilome
ter. Man kan nu besöka fabri
ken och åka med torvbanan ut 
till brytningsområdena.

Lidköping

Rörstrands museum

Fabriksgatan 4 • 0510-823 00 

1 museets permanenta utställ
ning visas ett brett urval före
mål från Rörstrands sortiment 
och dess långa historia. Man 
kan följa utvecklingen från 
1700-talets fajansfabrik till 
dagens moderna porslinsin
dustri. Tillfälliga utställningar 
speglar olika företeelser inom 
konstindustri, konsthantverk 
och design.

VÄNERMUSEET

Framnäsvägen 2 • 0510-77 00 65 
Här samsas Lidköpings 
historia med hantverk och 
Vänersjöfart med marin
arkeologi och utställningar 
om vatten.

Lilla Edet

Fridhemsstugan

0520-65 31 74
Detta är en av de kvarvarande 
arbetarbostäderna efter bran
den som 1888 förstörde stora 
delar av Lilla Edet. I nedervå- 
ningen ligger kök, finrum och 
butik. I övervåningen finns 
vardagsrum och skomakar
verkstad och olika föremål är 
utställda.

Spånhyveln

Hålleröd • 0520-961 04 
Den vattendrivna spånhyveln 
från sekelskiftet demonstra
tionskors ibland.

Limmared

Liandersgårdens glas
museum

Limmared • 0325-714 43 
Interiörer från den gamla hyt
tan, sliperiet, glasmåleriet och 
packdelen samt montrar med 
glas och kristall skildrar glas
historia under 200 år.

Ljung

Historisk vagnsamling

Od • 0513-601 18
Här visas hästvagnar, huvud
sakligen från trakten, arbets
vagnar, finare åkvagnar och 
kärror från 1803 och framåt. 
Det finns även veteranbilar, 
traktorer och cyklar. Vid 
visningar sätter guiden in 
föremålen i sitt historiska sam
manhang.

Lugnås

Qvarnstensgruvan

Minnesfjället

Lugnåsberget • 0501-406 86
Minnesfjället är en rest av 
den kvarnstens brytning som 
pågick från 11 oo-talet fram 
till 1919. En av grottorna är 
iordningställd för guidade 
visningar och det finns ett litet 
museum.

Ryttarens torvströfabrik. 

Sven Söderqvist startar 

loket för att ta oss ut 

på torvmossen. Foto: 

Torsten Nilsson.

204 Västergötland



Mariestad

Vadsbo museum/ 
Mariestads industri
museum

Marieholm • 0501-632 14 
Museet med Mariestads indu
strimuseum är inrymt i före 
detta landshövdingeresidenset, 
en byggnad från 1733. Här 
finns utställningar med stadens 
industrihistoria och en vagns- 
utställning.

Mölndal

Kvarnbyns handpappers
bruk

Norra Forsåkersgatan 4 
031-277 637
På pappersbruket kan man se 
hur papper tillverkas. Bomull, 
lin och nässlor används i pro
cessen.

Naum

Traktormuseet i Naum

0512-105 27
I Naum finns en samling av 
gamla traktorer och föremål 
med anknytning till jordbruk.

Sjötorp

Kanalmuseet i Sjötorp

Hamnmagasinet • 0501-514 34

Kanal-, varvs- och sjöfartsmu- 
seum med bl.a. en utställning 
om sjöfarten på Vänern och 
Göta kanal.

Skara

Skara-Lundsbrunns järn
vägar

Lokstallet i Skara • 0511-136 36 
I lokstallarna i Skara finns ett 
järnvägsmuseum. Där visas 
vagnar och lok, järn vägsku
riosa och historia om Skara 
järnvägsstation. En fjärdedel 
av bangården finns kvar och

används för museijärnvägen 
som går till Lundsbrunn och 
vidare till Lundsbrunns kur
ort. Vid trafikdagar kör man 
ånglok eller rälsbuss.

Veterinärhistoriska

museet

Gråbrödragatan 3, intill Djursjuk
huset • 0511-672 47 
Peter Hernqvist, Carl von Lin
nés lärjunge, fick efter medi
cinstudier tillstånd av Gustav 
III att här starta landets första 
veterinärutbildning 1775. 
Hernqvists boskapsapotek 
finns på museet som för övrigt 
skildrar veterinärmedicinens 
framväxt och utveckling från 
1700-talet. Det innehåller 
också en rekonstruktion av 
en veterinärmottagning vid 
sekelskiftet.

Skövde

Garnisonsmuseet

Skövde garnison • 0500-46 58 33 
Museet beskriver det militära 
livet i Skövde och hur det på
verkat stadens och landskapets 
utveckling under 1900-talet. 
Man kan även följa soldatens 
uppdrag - att försvara Sverige. 
En databas innehåller uppgif
ter om zoo 000 indelta solda
ter från tiden 1682-1901.

Pansarmuseet 
Axvall • 0511-621 38
Museet i Axvall är ett av 
världens största pansarmuseer 
räknat i antal pansarfordon. 
Stridsfordonsamlingen har 
vuxit från 27 vid invigningen 
1969 till ett 70-tal idag. I mu
seet är luckor och dörrar på 
fordonen öppna så att besö
kare kan se fordonens inre. De

kan skapa sig en bild av hur 
besättningen haft det i strid 
och de kan se olika sikten och 
andra instrument i vagnarna.

Vretens ÅNGSÅG 
Vreten • 0505-44 66 88

Vretens ångsåg anlades 
1886-87 av göteborgsfirman 
Dickson & Co. Tack vare 
ångmaskinen var sågverket 
inte längre beroende av något 
vattenfall. I sågen placerades 
två flerbladiga helstativramar 
av gjutjärn och ett dubbelt 
kantverk. Ångmaskinhusets 
båda ångpannor ersattes 1939 
av en elektromotorvagn utan
för sågen. I övrigt är sågens 
ursprungliga maskineri helt 
bevarat.

Stenstorp

Dalénmuseet

Tingshuset • 0500-45 71 65 
Dalénmuseet ligger i Gustaf 
Dalens födelseort, Stenstorp i 
Västergötland. Här visas Gus
taf Daléns uppfinningar som 
gjorde honom känd över hela 
världen. I samlingarna finns 
solventilen och klippappara
ten, AGA-bilen från 1919 och 
AGA-spisen. Museet berättar 
om Daléns liv och gärningar 
och visar AGA:s historia.

Skolmuseet

Stenstorp • 0500-45 07 53 
Museet är inrymt i en skol
byggnad där en autentisk 
skolsal från sekelskiftet har 
iordningställts.
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Stora Mellby

Stora Mellby kvarnar

0322-410 87
Runt Stora Mellby finns flera 
kvarnar. En holländare byggd 
18 81 är komplett och går att 
sätta i drift. Intill ligger ytter
ligare en, men den är ett tomt 
skal. I området finns därutöver 
fyra holkkvarnar, lite mindre 
och enklare väderkvarnar med 
bara ett stenpar. Området har 
haft ett hundratal kvarnar ge
nom tiderna.

Stora Mellby

MEKANISKA MUSEUM 
0322-402 55
Den mekaniska verkstaden 
har en maskinpark från 192.0 
och framåt. Maskinerna drivs 
med remtransmission och verk
staden var i yrkesmässig drift 
till 1994. Företaget tillverkade 
skruvstycken, tändkulemoto- 
rer, tröskverk, gröpkvarnar, 
domkrafter m.m. Museets 
stödförening renoverar också 
äldre traktorer.

Surte

SURTE GlASBRUKSMUSEUM 
Kvarnvägen 6 • 0303-33 09 39 

Buteljglasbruket i Surte var i 
drift åren 1862-1978. På mu
seet visas produkterna och hur 
arbetet gick till samt en arbe
tarbostad och interiören från 
Surte kooperativa handelsbod.

Särestad

SÄRESTAD LANTBRUKS-
MUSEUM
0514-300 45
Lantbruksmuseet visar ut
vecklingen från flåhacka till 
traktordragen plog och från 
slaga till självgående skörde-

tröska med hjälp av redskap 
från självhushållets tid, gamla 
jordbruksredskap och trak
torer. Dessutom finns en fat
tigstuga inredd som bakstuga, 
en smedja och en vardagsrums- 
miljö från 1950-talet.

Ti bro

TlBRO MÖBELMUSEUM 
Värdshusgatan • Tideberg 
0504-105 65
Museet ger exempel från 150 
års möbelproduktion i Tibro. 
Ett 20-tal montrar täcker 
många möbelstilar och tider.
En möbelverkstad är utrustad 
så som den såg ut vid sekel
skiftet 1900.

Tidaholm

Smedstugorna

Turbinhusön • 0502-161 95

Dessa arbetarbostäder är bygg
da under sent 1800-tal och 
nu inredda för att gestalta en 
miljö från samma tid.

Tidaholms museum 
Vulcanön • 0502-161 95 
Tidaholms första tändsticks
fabrik startade 1868 medan 
Tidaholms bruk tillverkade 
åkdon av olika slag, vagnar, 
bilar och brandbilar. Bruket 
reparerade och tillverkade 
sina maskiner själv. Här får vi 
industrihistoria med anknyt
ning till Tidaholms bruk och 
Vulcans Tändsticksfabrik. I ut
ställningarna ingår en smedja 
i originalskick från Vulcans 
tändsticksfabrik. På museet 
finns också en utställning om 
Tidaholmsanstalten.

Toileted

Tollereds öfvre kraft
station

0302-103 51

Tollereds övre kraftstation 
byggdes 1908-1909. Fallhöj
den är 47 m. Där finns tre 
turbiner från 1935 och tre ge
neratorer från mitten av 1930- 
talet med tillhörande kontroll
utrustning. Anläggningen var i 
drift till 1981.

Trollhättan

Kanalmuseet Trollhättan

0520-47 22 06
Vid krönet av den 3 2 meter 
höga slusstrappan ligger Ka
nalmuseet i Trollhättan. Det 
öppnades 1984 och är inrymt 
i en hundraårig förrådsbygg
nad. Här berättas historien om 
Trollhätte kanal med hjälp av 
bl.a. ett femtiotal båtmodeller, 
dykare och undervattensverk- 
tyg. Vidare finns här, från last
fartyget Vielle Montagne III, 
kaptenens salong i röd plysch. 
Slusshytten från 1916 visar 
hur slussvaktarens arbetsplats 
såg ut. Man kan också läsa 
Kanalbolagets gästböcker från 
1796 och framåt. I filmsalen 
visas kanal- och slussfilmer.

Saab Bilmuseum

Innovatum • 0520-843 44

Den 10 juni 1947 premiärvisa
des den första Saaben för all
mänheten. På Saabmuseet pre
senteras femtio år av svensk 
bilhistoria. Här finns alla 
bilmodeller som producerats 
i Trollhättan, bl.a. ur-Saaben, 
standard- experiment- och 
rallybilar från fyrtiotalet och 
framåt.
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Vara

Huttla kvarn och såg

Dampetorp • Vara 
0512-103 74
Vid en gren av Afsån ligger 
denna enbladiga vattenhjuls- 
drivna ramsåg. Ett nybyggt 
stolphus inrymmer bygdemuse
um.

Lars-Augusts stuga

Ryda- Vara -0512-340 20
Fattigstugan från i8oo-talet 
beboddes senast av gårdfari- 
handlaren August Johansson 
(1871-1956) Han drog vida 
omkring med sin tvåhjuliga 
kärra där han i en låda hade 
nålar, knappar, tvålar, strum
por med mera.

Varola

Nilzéns lanthandel

0500-42 10 85
Lanthandeln var i bruk under 
tiden 1920-1950.

Vinga

VlNGA FYR
0703-66 60 60
Museet i fyrmästarbostaden 
innehåller föremål, porträtt 
och dokument. Ett av rum
men handlar om Evert Taube, 
som växt upp i ett av husen på 
Vinga.

Vänersborg

Medicinhistoriska museet

Vänerparken • 0521-27 63 07
Utställningarna spänner över 
allt från folklig läkekonst till 
dagens medicinska utveckling 
och skildrar bl.a. sjukdomen 
tbc, kirurgi, medicin, urologi, 
ögon- och öronsjukvård, psy
kiatrisk vård, tandläkarkonst 
och veterinärmedicin. Till

platsen bakom museet har 
man flyttat en s.k. dårstuga 
som byggdes 1904 för att hysa 
de dårhjon, dvs. mentalsjuka, 
som blev för dyra att ackor
dera ut till bönderna. De sjuka 
spärrades in i enmansceller. 
Stugan användes fram till 
1931 och är intakt med inred
ning.

Vä ring

Horns tegelbruk

Horn • 0500-44 10 50 
Horns tegelbruk är ett av lan
dets bäst bevarade tegelbruk. 
Tegelbruket här startade i 
liten skala i mitten av 18 oo
talet och var ett av de första 
industrialiserade tegelbruken. 
Industrimiljön med bygg
nader, ugnar, maskiner och 
annan utrustning är till stor 
del bevarad och visar tegelpro
duktionens utveckling under 
1900-talet. Anläggningen 
används idag för hantverks
mässig framställning av speci
altegel, bland annat för restau- 
reringsändamål.

Åsarp

Fredahls museum 
Åsarp • 0515-77 72 00
Kompanjonerna Erik Fredriks
son och Torsten Dahlstrand 
grundade 1925 ett företag 
för tillverkning av likkistor. 
Kistorna var vid denna tid 
en hantverksprodukt och till
verkades med hjälp av hand
verktyg och enkla maskiner. 
Fabriksmuseet beskriver in
dustriell kisttillverkning samt 
seder och bruk i samband med 
livets slut. Museet är öppet för 
grupper under kontorstid.

Åsle
ÅSLE TÅ

0515-360 48
Tå är byn Åsles gemensamt 
ägda byplats. Här bodde de 
fattiga. Åsle Tå är bebyggd 
med back- och ryggåsstugor 
- tio stugor, alla tidsenligt in
redda. Ladugård, smedja och 
kvarn har flyttats dit senare. 
Åsle Tå drivs av Åsle-Mularp- 
Tiarps hembygdsförening som 
bildades redan 1923. Det finns 
idag ingen annan så väl beva
rad backstugemiljö i Sverige.
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Nora Bergslags 
Veteran-Jernväg



Västmanland

Nora Bergslags Veteran-Jernväg

Nora järnvägsstation ligger centralt vid Norasjön 

0587-103 04

Bergsbruket har som de flesta vet gamla anor 
i Bergslagen. Järnet fraktades med häst och 
släde på vintern och med båt på sommaren, 
men under 1800-talet kom en nymodighet 
som underlättade transporterna. Ar 1856 in
vigdes landets första normalspåriga järnväg, 
mellan Nora och Ervalla. Tåget gick via Järle 
station som är Sveriges äldsta stationsbygg
nad (uppförd 1854). Trafiken fortsatte i mer 
än no år men trafikunderlaget sviktade när 
malmbrytningen upphörde och konkurrensen 
från busstrafiken ökade. Det sista persontå
get gick 1966 och det sista godståget 1978.

Vid nedläggningen funderade hembygds
föreningen över vad man skulle kunna 
göra. Man fick kontakt med en järnvägs- 
museiförening i Västerås, Stockholm-Wes- 
terås-Bergslagens järnvägar. Föreningen 
hade vagnar men ingen bana, så man slog sig 
ihop för att lösa problemet och bildade 1978 
föreningen Nora Bergslags Veteran-Jernväg. 
Hela anläggningen övertogs från staten 1986.

Nora Bergslags Veteran-Jernväg är en 
ideell förening vars mål är att ta tillvara och 
bevara, renovera och levandegöra intres
santa föremål med anknytning till järnvä
gar och med inriktning mot normalspåriga 
mellansvenska banor. Föreningen verkar 
dessutom för uppbyggnad och drift av en 
museijärnväg, vård av byggnader och miljöer 
samt bevarande av försvinnande yrkeskun

skap. Föreningen har ca 1 100 medlemmar 
varav ungefär 120 är aktiva, enligt fören
ingens ordförande, Hans Eliason. Inte bara 
de som arbetat i branschen är engagerade 
vid musei järn vägen, utan man får stöd från 
olika håll. ”Föreningen har i första hand 
varit ett forum för tågnostalgiker, men har 
med tiden också kommit att få en synnerligen 
stor betydelse för turistnäringen i Nora och 
har uppmärksammats internationellt”, säger 
Hans Eliason.

Idag trafikeras före detta Nora Bergslags 
Järnväg av veterantåg, huvudsakligen under 
sommartid. Museijärnvägen har två linjer på 
sammanlagt 75 km, Nora-Jerle-Ervalla och 
Nora-Gyttorp-Bofors som även har ett stick
spår till Pershyttan. Upprustning av banan till 
Bofors/Karlskoga är på gång. Föreningen kör 
med nästan alla typer av rälsfordon och äger 
tolv ånglok (det äldsta från 1873), rälsbus
sar, diesellok, lokomotorer, arbetsfordon och 
vagnar.

Hela miljön runt Nora station med ban
gård, stationshus, lokstall, lokverkstad och öv
riga byggnader är bevarad. Stiftelsen äger sta
tionshus och andra byggnader utefter banan.

I Noraområdet finns även mycket annat 
bevarat från järnhanteringens tid. Pershyttan 
med vattenhjul, stånggång, anrikningsverk 
samt gruvor och byggnader är ett exempel 
på en spännande industrihistorisk miljö. Före
ningen står här för transporter med ånglok 
och rälsbuss. Vid större evenemang i Nora går 
ångloksturer från Örebro till Nora. Dessutom
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ordnas på beställning arrangemang med en 
kombination av visningar och tågresor.

Hur ska denna omfattande verksamhet 
kunna fortleva? Hans Eliason har fundering
ar kring återväxten i föreningen. Han menar 
att samverkan mellan stiftelsen, föreningen, 
angränsande kommuner, turistnäring och 
företag är en förutsättning för att kunna 
hålla de unika anläggningarna vid liv för 
kommande generationer. ”Stor kraft måste

dessutom läggas på att locka nya medlem
mar. Vi vill inte hålla döda ting uppställda 
utan hålla dem vid liv och måste därför hitta 
yngre människor som kan läras upp att köra 
och reparera såväl bana, lok som vagnar”, 
förklarar han. Hösten 2003 bildades en 
ungdomsavdelning vars första uppgift blev 
att bygga en modelljärnväg, en replik av den 
riktiga järnvägen och Bredsjöbanan som inte 
längre finns.

Museer i Västmanland

Arboga

Arboga bryggerimuseum 
Skandiagatan • 0589-142 10 
I början av 1980-talet köpte 
Pripps Arboga bryggeri, pro
duktionen flyttade och bygg
naderna revs. Den enda bygg
nad som återstår av Arboga 
bryggeri är kornmagasinet där 
nu museet är inrymt. Inred
ningen har hämtats från ett 
bryggeri från Trosa. Dessutom 
finns föremål från Arboga 
bryggeri, en boksamling samt 
visst arkivmaterial.

Arboga museum

Nygatan 37 *0589-142 10 
Museet arrangerar främst 
tillfälliga utställningar i skilda 
ämnen, men ett par mindre, 
permanenta utställningar 
finns också. Den ena handlar 
om hantverk i Arboga såsom 
silversmide, guldsmide, tenn- 
gjuteri samt tillverkning av al-

rotsmöbler. Den andra handlar 
om den grosshandlarbostad 
och det grosshandlarkontor 
från mitten av 1800-talet som 
fanns i huset innan det blev 
museum. Grosshandlaren 
handlade främst med spann
mål och järnvaror.

Arboga robot-missil

MUSEUM
Glasbruksgatan 1 *0589-104 99 

Robothistoriska föreningen i 
Arboga driver detta museum 
över robot- och teknikhistoria. 
Utställningarna inleds med 
en av Hitlers Vi-bomber som 
hamnade i södra Sverige av 
misstag, lyckligtvis utan strids- 
laddning. Bomben kopierades 
i Sverige 1944. Därefter följer 
de svenska robotar som tillver
kats utifrån denna kopia samt 
de som tillverkades på licens 
från USA fram till dagens 
robotar. Sverige flyttade sin

robottillverkning från Linkö
ping till Arboga 1949. Idag 
utför man endast underhåll 
på försvarets robotar. Museet 
äger dessutom ett halvt Viggen- 
plan och en ituskuren jetmotor 
(Viggen).

Fagersta

Engelsbergs bruk

0223-442 47
Engelsberg ingår i ekomuseum 
Bergslagen och finns med på 
unescccs världsarvslista som 
ett välbevarat järnbruk. I om
rådet finns byggnader från 
1600-talet till 1800-talet. En 
stor del av brukets tekniska 
utrustning är dessutom beva
rad, så som vattenhjul, kross, 
biåsmaskin och stångjärns
hammare.
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Fagersta bruksmuseum

Gamla brandstationen 
0223-442 47
Bruksmuseet ligger i den gam
la brandstationen i Fagersta 
och berättar om brukets 
och Fagerstas historia med 
tyngdpunkt på 1900-talet. En 
monter från industriutställ
ningen i Paris 1900 har åter
skapats. Sågklingor, rostfria 
rör, sängfjädrar och granater 
var några av de produkter som 
tillverkades vid bruket.

OUEÖN
Ängelsbergsvägen 32 B 
0223-442 47
Oljeön är världens äldsta 
bevarade oljeraffinaderi och 
ingår i Ekomuseum Berg
slagen. Den envise bonden 
August Ålund fick idén att slå 
sig på oljeraffinering. År 1875 
byggde han raffinaderiet på 
Barrön, senare kallad Oljeön, 
i sjön Åmänningen utanför 
Ängelsberg. Fabriken där man 
tillverkade lysoljor som t.ex. 
fotogen förlädes till en ö på 
grund av den stora explosions
risken. Råoljan importerades 
från USA, fett och talg från 
Ryssland. Oljeraffineringen 
upphörde 190z, men Engels
bergs Oljefabrik fortsatte att 
framställa olika slags fetter 
och smörjoljor fram till 19Z7. 
Fabriken är bevarad med verk
tyg och redskap. De yrkes
grupper som fanns på ön var 
snickare, maskinister, fotogen- 
tvättare och fabriksarbetare.

Fagersta bruksmuseum. I bruksmuseet finns en kontorsmiljö uppbyggd. 

Foto: Torsten Nilsson.

Skansenmuseet

Bergbrunnsvägen • 0223-442 47 

Fagersta bruk lät 1910-17 
bygga två bostadsområden 
för arbetarna, Skansen och 
Skogen. Idag återstår zy bygg
nader. I varje hus fanns fyra 
lägenheter. Lägenheterna som 
bestod av förstuga, kök och 
kammare var till för bruksar- 
betaren och hans familj. Mu
seet utgörs av en återskapad 
arbetarbostad från början av 
1900-talet.

Skolmuseum

Västanfors hembygdsgård 
Rune Lindströms väg 
0223-175 78
Klockarbergsskolan var Fager
stas första skolhus och bygg
des 1853. Det innehåller en 
skolmiljö från ipzo-talet.

VÄSTANFORS HEMBYGDSGÅRD 

Rune Lindströms väg 
0223-175 78
Västanfors hembygdsgård in
går i Ekomuseum Bergslagen.

Hembygdsgården består av ett 
flertal byggnader bland annat 
bergsmansstuga, soldattorp 
och arbetarhem. Det senare är 
en liten stuga där en gruvarbe- 
taränka bodde med sina barn. 
Vidare finns en handelsbod 
med inredning från olika håll 
och ett teatermuseum med ma
terial från olika små teatrar. 
Brukspatronens hem, som är 
intakt från 1870, visas också. 
Smedjan med härd, blaster 
och diverse smidesverktyg är 
bevarad.

VÄSTANFORS KRAFTSTATION
0223-175 78

Västanfors två kraftstationer 
ingår i Ekomuseum Bergsla
gen. Den första byggdes 1900 
och var i drift till 1949. Den 
stationen är intakt med vat
tenturbiner och generatorer 
bevarade. Det andra kraftver
ket togs i bruk 1949 och är 
fortfarande i drift.
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Frövifors pappersbruksmuseum.

I Frövi samsas det gamla och det 

nya. I byggnaden i förgrunden står 

de gamla pappersmaskinerna. I 

bakgrunden tar dagens pappers

bruk vid.

Foto: Torsten Nilsson.

Frövifors industribanemuseum. 

Redan som femtonåring började 

Bengt Jansson samla industribane- 

lok. Idag finns det ett femtiotal lok 

vid museet i Frövifors.

Foto: Torsten Nilsson.

Frövi

Frövi maskin-
OCH BRUKSBANEMUSEUM 
0581-314 61
Frövi maskin- och bruksbane- 
museum samlar och bevarar 
materiel med anknytning till 
smalspåriga industribanor, i

huvudsak sådana med 600 
mm spårvidd. Samlingarna 
kommer från industrier, torv
mossar och tegelbruk i hela 
landet. Föreningen äger idag 
54 lok, 91 vagnar och fem 
dressiner.
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Frövifors

PAPPERSBRUKSMUSEUM 
Museivägen • 0581-370 00 
Frövifors pappersbruksmu- 
seum är Sveriges enda indu
striella pappersbruksmuseum 
och finns i delar det pappers
bruk som anlades här omkring 
1900. Museet är spritt på flera 
olika byggnader: ”huggen”, 
fabriksbyggnaden, pappers- 
magasinet och underhållsverk- 
staden. I fabriksbyggnaden 
finns två av de ursprungliga 
pappersmaskinerna från 1907 
och 19 n samt en ditflyttad 
pappersmaskin från 187z. 
Museet skildrar brukshistoria, 
teknikhistoria, förpacknings- 
historia och handpapperstill
verkning. Museet förvaltar 
även en kraftstation byggd 
1917 och ett ångpannehus 
med brukets brandbil från 
1939.

Grythyttan

Sveriges Kurortsmuseum

Loka Brunn • 0591-631 00
Loka brunn startade sin 
verksamhet 17z5 och den 
pågår än idag. Museet speglar 
brunnskulturens blandning av 
behandlingar och nöjen - hur 
brunnskurerna gick till, hur 
betalande såväl som obemed
lade gäster levde. Museet är 
fördelat på fyra hus och de 
många rummen skildrar olika 
teman och tidsepoker. Man 
visar badhuset, apoteket, läkar
mottagningen och gästrum
men. Museet har föremål från 
flera kurorter i Sverige och ett 
stort arkiv finns.

Gyttorp

Nora museum

Torget 2 • 0587-31 14 20 
Museet innehåller flera olika 
utställningar, bland annat vi
sas många järnprodukter ur 
Nora och Lindes bergslags his
toria. En utställning berättar 
om mål, mått och vikt. Från 
företaget Nitro Nobel finns 
bilder och utrustning från den 
dynamittillverkning som inled
des 1864. Det finns även en 
utställning om framställningen 
av krut och patroner vid Gytt- 
orps krutbruk, som grundades 
1858 för att förse gruvorna 
med krut och stubintråd. Krut
bruket köptes upp av Nitro 
Nobel 1915. I museet finns 
även en utställning om Maria 
Lang, Sveriges första kvinnliga 
deckarförfattare.

Hallstahammar

Kanalmuseet

Skantzenområdet • 0220-174 09

Hjälmare kanal är Sveriges 
äldsta kanal. Den näst äldsta, 
Strömsholms kanal, som 
började byggas 1777, ingår 
i Ekomuseum Bergslagen. 
Kanalmuseet har en utställ
ning över Strömsholms kanals 
historia med bland annat en 
slussmodell och en avdelning 
med de verktyg som behöv
des för att gräva, hugga sten, 
såga timmer och smida för 
kanalarbetena. Det finns även 
en fungerande smedja och en 
bagarstuga.

Trångfors kraftstation

Trångforsområdet • 0220-174 09
Kraftstationen togs i bruk 
1899 och var i drift till 1988. 
Generatorerna tillverkades av

ASEA och vann Grand Prix på 
den internationella industriut
ställningen 1900 i Paris.

Trångfors smedja

Trångforsområdet • 0220-174 09 
Den restaurerade lancashire- 
smedjan med mumblingsham- 
mare och fyra härdar för järn
framställning ingår i Ekomuse
um Bergslagen. Hammaren 
och pustbälgen drivs av ett 
överfallshjul. Kollada, gnisthus 
och kolmila finns också inom 
området. Den ursprungliga 
smedjan byggdes i6z8 nere vid 
ån. Senare flyttades smedjan 
till kanalen för att man skulle 
kunna använda ett överfalls
hjul istället för underfallshjul.

Åsby bränneri

Åsby *0220-174 09 

Här finns en bränneribod/ 
mäskbod med utrustning som 
visar hur man destillerade 
brännvin under 1700- och 
1800-talen. I början fram
ställdes sprit, senare bara 
mäsk. Bränneriet lades ned 
på 1890-talet. Här finns även 
ett lantbruksmuseum och ett 
vagnsmuseum.

Karmansbo

Karmansbo Bruksmiljö

0222-305 19
Karmansbo bruksmiljö inne
håller en komplett lancashire- 
smedja med fyra härdar och en 
dubbelhärd. En av dessa går 
att använda. En mumblings- 
hammare drivs med vattenhjul 
och det finns en räckhammare 
samt ett valsverk. Valsverket 
drivs med elmotor. Smedjan 
var i drift till 1958. Smedbo
städerna är moderniserade
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utom en som visas som musei- 
lägenhet med möbler efter en 
smed som satte bo i början av 
1900-talet.

Kolsva

Kvarnen i Kolsva

Herrgårdsallén 1 • 0221-501 55 
I kvarnen finns en utställning 
kallad Järnådran om Kolsva 
järnbruk och andra smedjor. 
Brukets historia börjar 1548 
och driften pågår än idag.
Man framställde först stång
järn och sedan från 1800-ta- 
lets mitt stål. Från 1885 har 
stålgjutning varit den domine
rande industrin. Från början 
producerade man maskindelar 
men mest fartygsgods som 
ankare, propellrar och däver- 
tar. Smidesstäd från Kolsva 
är också en känd produkt. 
Utställningen visar produkter, 
verktyg och bilder.

Kopparberg

Kopparbergs miljömuseer

Gruvstugutorget • 0580-805 55 
Flär finns flera olika museer: 
Guldsmedsmuseet, Postmu
seet, Gruvmuseet, Fotoateljén 
och Skomakarmuseet. Guld
smedsmuseet är en komplett 
guldsmedja från 1870-75 med 
bl.a. stansar för tillverkning 
av silverskedar. Postmuseet 
berättar t.ex. om det gula tre 
skilling banco-frimärket som 
har blivit världens dyraste 
frimärke. Det är poststämplat 
i Kopparberg. Gruvmuseet 
berättar om gruvdriften i hyt
torna runt ån och visar fö
remål därifrån. Fotoateljén, 
som byggdes 1880, är troligen 
den äldsta bevarade i Sverige. 
Här finns ateljékameran och

en förstoringsapparat kvar 
samt en samling kameror och 
negativ. Ateljébyggnaden var 
även fotografens bostad och 
i hans kök finns nu skoma
karmuseet. Det innehåller 
en helt komplett skomakar
verkstad med verktyg och de 
första maskinerna. En bit från 
museerna ligger gruvparken 
med hjulhus, vänd brott, häst- 
vandringspivå och rostgropar. 
Hjulhuset innehåller Sveriges 
största vattenhjul som drev en 
stånggång med gruvpumpar. 
Här finns även en gruvgång in 
i Ljusnarsbergs gruva.

Köping

Bil- & Teknikhistoriska 
SAMLINGARNA 
Glasgatan 19 • 0221-206 00 
I museets lokaler låg Köpings 
Mekaniska verkstad som till
verkade de första växellådorna 
åt Volvo 19Z7. Volvo har här 
en historisk utställning som 
visar vad Köping betydde för 
företaget under inlednings
skedet. I museet finns en 
utställning som innehåller en 
hel bilverkstad med komplett 
inredning och smedja. Det 
finns också en bensintapp från 
ipzo-talet samt en speciell 
samling från mellankrigstiden 
med bilar, motorcyklar och 
motorer.

Friluftsmuseet Gammel
gården

Karlbergsskogen • 0221-253 51 
I museet finns en bondgård, en 
komplett gårdssmedja och en 
repslagarbod med redskap och 
verktyg. Repslageriet användes 
till 1900-talets början.

Köping-Uttersberg Järn
väg

Gamla järnvägssstationen 
0221-253 51
I den gamla järnvägsstationen 
från 1864 finns en mindre 
utställning och i det återupp
byggda lokstallet finns ett 
ånglok, två vagnar och en 
dressin. Tåget går inte i trafik, 
det finns bara räls på vissa 
delar av banan. På sträckan 
Köping-Uttersberg körde man 
gods- (järn) och persontrafik 
fram till 1960-talet.

Köpings museum

Östra långgatan 37 • 0221-253 51 

Museet skildrar industrin i 
Köping från 1850-talet och 
framåt. Köpings mekaniska 
verkstad som senare blev en 
del av Volvo, representeras 
av en miljö med svarvar och 
färdiga produkter. Museet be
rättar också om kalklinbanan, 
järnvägen och hamnen, alla 
mycket viktiga för företagens 
etablering i området. På mu
seet kan man även studera 
hantverk och kulturhistoria 
från 1700-talet. Här finns 
ett apotek med stötbod (där 
olika ämnen stöttes i mortlar), 
laboratorium och officinen, 
där varorna expedierades. En 
avdelning handlar om den 
berömde apotekaren Carl 
Wilhelm Scheele (174Z-1786) 
som var den förste att fram
ställa syrgas och som var verk
sam i Köping från 1775 till sin 
död. På museets gård finns ett 
brandmuseum över Köpings 
brandförsvars historia genom 
tiderna.
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Nyströmska gården 

Ö Långgatan • 0221-253 51 
Alla maskiner och verktyg 
som sparats under fem ge
nerationer står kvar i denna 
kompletta verkstadsmiljö från 
ett snickeri som använts från 
1848 fram till 1979. Man till
verkade möbler, bland annat 
alrotsbord, byggnadsdetaljer 
och även mindre båtar.

Löa hytta är en väl bevarad bergs- 

manshytta som var i drift till 1907. 

Unikt för Löa är att hyttelaget aldrig 

har upplösts. Enskilda löabor är fort

farande delägare i hyttan 

och hyttstämman fattar årligen be

slut i frågor kring hyttan. Hyttfogden 

svarar för guidning och annan tu

ristverksamhet som nu bedrivs här. 

Foto: Torsten Nilsson.

Lindesberg
Lindesbergs museum

Kvarngatan 5 ■ 0581-811 58 
I trakten kring Lindesberg 
bröts järn, koppar, zink, bly 
och silver och museet skildrar 
främst bergshanteringen. Ut
ställningarna, med modeller 
av gruva och masugn, berättar 
om allt från brytning av mal
men till förädling av slutpro

dukten, samt om människorna 
och deras redskap. Interiören 
av en så kallad tysksmedja 
med hammare har byggts 
upp. En liten utställning be
handlar en verkstadsindustri, 
Bergbolagen, som 1935-59 
tillverkade motordressiner och 
hushållsapparater. Det har 
funnits ett stort antal skoin
dustrier i Lindesberg, de sista 
försvann på 1960-70-talet 
och en utställning berättar om 
enklare manuell skoindustri, 
från sekelskiftet. Här finns fö
retagsarkiv och bildarkiv.

Löa
Löa Hytta, Kvarn och Såg

0580-302 59
Bergsmanshyttan ägdes och 
drevs av bergsmännen själva. 
Här finns en såg som drevs 
i lag. Unikt är att hyttlaget, 
kvarnlaget och såglaget aldrig 
upplöstes. Enskilda löabor har 
fortfarande andelar i hyttan, 
kvarnen och sågen. Hyttan la
des ned 1907 och sågen 1959. 
Här finns masugn, rostugn 
och kolhus samt vattendriven 
kvarn och såg. I ett av kolhu
sen är ett museum inrett med 
utställning om bergsmännen 
och järnet samt om hyttlagen.

Möklinta

Lantbruksmuseet i 
Möklinta

Nässelbo • 0224-801 00 
Museet har ett fyrtiotal 
traktorer från 19ZO-1955 

samt stationära motorer från 
1900-1950. Här finns en hel 
Shellmack från .1950 som flyt
tats till platsen med hus, inred
ning och bensinpumpar. Man 
har plockat ihop inredning
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från olika håll som visar hur 
en lanthandel såg ut på 1940- 
talet. Lantbruksmuseet inne
håller dessutom ett skomakeri, 
ett takspånshyvleri och en kap 
där man kapade ved till gen
gasaggregat. Här finns även en 
busshållplats, samt en mjölkbil 
från 1936 med mjölkflaskor 
och mjölkpall.

Nora

Konunga-stollen

Klacka-Lekberg • 0587-811 20
Konunga-stollen är en 270 m 
lång gruvgång som går rakt 
genom berget. Här kan man 
se olika brytmetoder, verktyg 
och rälsen där ”hundarna”, 
vagnarna, drogs. Utanför finns 
en gruvstuga med verktyg. 
Gruvfältet Klacka-Lekberg 
stängdes 1934.

Pershyttan

0587-811 20
Pershyttan är en väl bibehållen 
bergsmansby med en mycket 
väl bevarad träkolsmasugn.
Den byggdes 1856 och var i 
bruk till 1953. Vid Storgruvan 
en bit ifrån finns ett anrik
ningsverk. Storgruvan använ
des fram till 1967. I Pershyt

tan finns ett litet gruvmuseum 
med gruvverktyg, vagnar och 
redskap. Det går rälsbuss och 
ångloksdragna tåg från Nora 
till Pershyttan och en restau
rangvagn står uppställd vid 
stationen.

Norberg

Gruvmuseet 1 Norberg

Linnévägen • 0223-291 31 
Museet visar hur gruvar
betarens vardag såg ut vid 
sekelskiftet 1900. Här finns 
förmanskontor, matrum, 
smedja, stånggång med 
pumpar, gruvarbetarens red
skap och en mineralsamling. 
Museibyggnaden är uppförd 
1876 över ett 114 meter djupt 
schakt och innehåller en 
pumpanläggning samt linspels- 
driven hisskorg för person
transporter.

Karlbergs hembygdsgård 
och Myrbergs Verkstad

0223-205 00

Myrbergs verkstad byggdes 
ursprungligen 1910-12 i ame
rikansk stil av Frans Albert 
Myrberg. Det blev Norbergs 
första riktiga bilverkstad som 
också hade egen tillverkning

Pershyttan.

av cykeln Rubin och av karbid
lampor. Myrbergs sålde även 
bilar, motorcyklar och cyklar. 
Verkstaden lades ner 1967 och 
revs åtta år senare. Myrbergs 
verkstad är nu återuppbyggd 
på samma sätt som den tidiga
re såg ut. I museet finns bilar 
och motorcyklar. Hembygds
gården består av 22 hus. Här 
finns föremål från Norbergs 
första lasarett. Vidare visas 
Ferdinand Bobergs arbetsrum 
med föremål och konstverk 
av den kände arkitekten. En 
handelsbod har flyttats hit 
från Norberg. I området finns 
en järnvägsstation, en fat
tigstuga och en smedja med 
bagarstuga.

POLH EMSHJULET 

Hedemoravägen • 0223-291 30
”Morbergskonsten”, en 
pumpanläggning för att hålla 
gruvgångarna fria från vatten, 
byggdes 1876 och var i drift 
1877-1920. Anläggningen 
konstruerades efter en idé av 
Christopher Polhem. Över- 
fallshjulet mäter 15 m i dia
meter. Byggnaden besöks på 
egen hand. Nyckel lånar man i 
Storkiosken, Kärrgruvan.

Foto: Pål-Nils Nilsson/RAÄ.
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Polismuseet i Sala. Salaligan var 

ett förbrytarband som under åren 

1930-36 utförde fem mord och 

grova rån i Sala med omnejd. På 

bliden syns ligans ledare Thurne- 

man när han vallas vid Muren, en 

ort mellan Sala och Västerås, där 

rånarna bytte kläder och bil vid ett 

av sina rån. Thurneman ses i hatt 

fastkedjad vid en kriminalpolis. 

Foto: Sven Norling.

Thorshammars Verkstad

Hinsebo • 0223-250 24 
Thorshammar är en mässing
verkstad med gjuteri som 
var i drift 1870-1983. Hela 
anläggningen med inventa
rier, maskinpark, verktyg, 
råvaror, produktlager, kon
torsutrustning och arkiv är 
bevarad. Förutom prydnads
föremål göt man kranar och 
tillverkade kopplingar till 
brännare och fotogenkök. 
Tillverkningen av fotogenkök 
pågick 1895-1966. Beställare 
var Primus och de färdiga 
produkterna stämplades ”Pri
mus”. Gjuteriet stängdes på 
1960-talet medan verkstaden 
var i gång till 1983. Åtta år 
senare bildades Föreningen 
Thorshammar.

Riddarhyttan

Kopparverket

022-133 30
Kopparverket flyttade 1803 
till nuvarande plats. Verksam
heten upphörde 1872. Damm
anläggningarna, en biåsmaskin

med tre bälgar samt en koppar
bod där produkterna förvara
des innan de skeppades iväg 
är bevarade. Dessutom finns 
hyttingenjörsbostaden, mjöl- 
narens bostad och affärsbygg
naden kvar. I ingenjörens hus 
finns en museilägenhet inredd 
som visar en arbetarbostad 
från 1940-talet. I mjölnarens 
bostad är en smedja och vist- 
husbod inredd.

Lienshyttan

Hyttvägen • 0222-133 30 
Masugnen stängdes 1959, 
men är intakt. Man kan följa 
en 23 m hög spiraltrappa upp 
till masugnskransen och se 
fickorna där malmen placera
des. Spel och skopa finns kvar. 
Längst ner i masugnen ligger 
utslagsplatsen för slagg och 
järn. En del verktyg finns. Vid 
hyttan fanns även ett gjuteri 
och många trämodeller till 
gjutningen har bevarats. Mas- 
mästarbostaden finns också 
bevarad.

Sala

Polismuseum 
Sala Silvergruva • 0224-195 60 
Museet skildrar Silvergruvans 
eget rätts- och bestraffnings- 
system som fungerade in på 
1800-talet, rättshistoria samt 
allmän polishistoria. En polis
station från tidigt 1900-tal, 
uniformer, fängsel, beslagtag
na vapen m.m. finns här. Man 
berättar även om Salaligans 
härjningar på 1930-talet.

Sala silvergruva

0224-195 41
I Sala har man brutit silver 
sedan 1400-talet, kanske 
ännu längre tillbaka, fram 
till storstrejken 1909. Sala 
silvergruva har i perioder varit 
Sveriges största och viktigaste 
silvergruva. På 1950-60-talen 
bröts bly och kobolt. I gruvan 
kan man gå ner till 60 m djup 
och se hur man har brutit med 
tillmakningsmetoden. Gruv- 
museet berättar om gruvans 
historia, hyttprocessen och 
dem som arbetade i och runt
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gruvan. Gruvbygården är en 
rekonstruktion av den by som 
låg här från 1400-talet till 
1600-talets början.

Traktormuseum

Kumlaby • 0224-101 39 
Här finns gamla jord- 
brukstraktorer av olika mär
ken från 1925-1955 samt sta
tionära motorer och tändku- 
lemotorer för att driva sågar, 
kvarnar eller tröskverk med.

Väsby Kungsgård

Museigatan 2 • 0224-106 37 
Kungsgården är ett hembygds- 
museum med blandade sam
lingar t.ex. ett sekelskifteshem, 
en stor vapensamling med 
skjutvapen och blanka vapen, 
jaktredskap, musikinstrument 
samt militära uniformer. Olika 
hantverk som svarvning, garv
ning, tunnbindning och kop
parslagning är representerade 
i utställningarna. Det finns ett 
vagnsmuseum och lantbruks
redskap, järnspissamling och 
utställning om linberedning 
och linhemslöjd.

Skultuna

Skultuna bruksmuseum

Bruksgatan *021-783 15 
Skultuna Mässingsbruk tillver
kade husgeråd och prydnads
saker i mässing och koppar 
som grytor, mortlar, ljusplåtar, 
och kandelabrar men också 
dopfuntar och stora ljuskro
nor. Museet visar brukets 
produkter från 1600-talet 
fram till idag med tonvikt på 
1800-talet.

Skultuna hembygds- 
museum

Arkivhyttan • 021-705 65 
I Arkivhyttan finns ett skolmu
seum med material från 1800- 
talets slut. Det finns även en 
interiör från en dosmakare, 
som tillverkade snusdosor, fö
remål från brukskontoret samt 
produkter från kastrulltillverk
ningen. Hembygdsmuseet har 
en utställning inne på bruket 
med gjutmodeller och svarv.

Surahammar

Bergslagens kvinno- 
museum

Biblioteket i Surahammar 

0220-390 83
Museet belyser kvinnolivet 
och arbetet ur olika klassper
spektiv, inom och utanför de 
traditionella hyttorna och bru
ken. Betydelsen av kvinnors 
arbete visas ur både historiskt 
och nutida perspektiv.

Ramnäs Bruksområde

0220-390 83
Ramnäs som ingår i Eko
museum Bergslagen var den 
sista lancashiresmedjan. Den 
lades ned 1964 men arbetet 
i smedjan finns väl beskri
vet i Barbro Bursells bok 
Träskoadel. Smedjan är väl 
bevarad. Vidare finns en kät- 
tingsmedja, med rester kvar 
av en köpmanhammare, samt 
två herrgårdar (visas ej). I en 
före detta arbetarbostad har 
hembygdsföreningen sina 
lokaler med bland annat en 
inredd arbetarbostad och ett 
skolmuseum från ca 1900.
Ett ståltorn utgör återstoden 
av den linbana som transpor
terade kol från kolhuset till

lancashiresmedjan. På bruks
området finns även delar av 
en 100 meter lång järnbod vid 
gamla hamnen.

Surahammars bruks
museum

Surahammars bruksmiljö 
0220-390 83

Surahammars bruksmuseum 
är inrymt i en verkstadslokal 
från 1840-talet. En del av 
verkets utrustning står kvar 
på sin ursprungliga plats, 
bl.a. vedpuddelugnen och 
mumblingshammaren. År 
1866 började man tillverka 
hjul och axlar till tågvagnar.
På bruksmuseet kan man följa 
hela produktionskedjan från 
tackjärn till färdiga vagnshjul. 
Hjultillverkningen pågår fort
farande. Här finns även loket 
Vaulunder med vagnar, som 
användes 1870-1926. I sten
huset, en byggnad avsedd för 
sex smedsfamiljer, finns en lä
genhet om kammare och kök 
inredd som en smedsbostad 
från 1900.

Säterbo
Hjälmare docka 

VARVSH ISTO RISKA SAMLINGAR 
Hjälmare Docka • Säterbo 
0589-411 01

Hjälmare docka och varv 
anlades omkring 1828. Här 
byggdes och reparerades 
träskutor, senare stålbåtar. 
Sveriges första motordrivna 
fartyg byggdes här i början 
av 1900-talet. Omkring 1950 
byggde man Vägverkets linfär
jor innan varvet lades ned på 
1960-talet. Här finns nu varvs- 
historiska samlingar med före
mål som användes vid tillverk-
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ning och reparation av båtar. 
En utställning visar fotografier 
från varvet och kanalen samt 
maskiner och verktyg. Varvet 
anlades i samband med en ny 
sträckning av Hjälmare ka
nal. Kanalen öppnades första 
gången 1640.

Virsbo

WlRSBO Bruksmuseum 
Gamla bruket • Herrgårdsparken 
0223-394 44
Bruksmuseet visar produkter 
från Wirsbo Bruk från 1897 
till idag. Här tillverkades 
olika smidesprodukter som 
till exempel järnvägsköp- 
pel. Dagens produktion finns 
också representerad på museet 
som är inrymt i en smedja på 
bruksområdet. Här finns även 
Vita magasinet med arkiv 
över bruket och samhället 
från 1600-talet och framåt. I 
museet finns även något om 
kolningens historia och dess 
verktyg. Bruksområdet ingår i 
Ekomuseum Bergslagen.

Västerås 

Turbinhuset 
Slottsbron • 021-16 75 00 
Turbinhuset från 1890-talet 
har kvar den ursprungliga ge
neratorn. Nu drivs kraftverket 
av nya aggregat från 1996. 
Turbinhuset var den satsning 
som behövdes för att asea 

skulle flytta från Arboga och 
lokalisera sig i Västerås på 
1890-talet. De tre turbinerna 
räckte dock inte för företagets 
behov mer än de första tio 
åren.

På 1950-talet tog Västerås 
stad över kraftstationen.

Vallby friluftsmuseum 

021-39 80 70
Friluftsmuseets byggnader har 
flyttats till platsen. Det finns 
dels herrgårdsbyggnader, dels 
en lantgård med djurhåll
ning och små odlingar samt 
stadskvarter. I stadskvarteren 
finns ett apotek från 1900- 
talets början, ett tryckeri från 
tidigt 1900-tal och en försälj
ningsbod med luckor mot 
gatan. Boden användes under 
1700- och 1800-talen. Dessut
om finns två visningsbostäder 
i Skarprättaregården, en arbe
tarbostad från tidigt 1900-tal 
och skarprättarens bostad från 
1800-talets slut.

VÄSTERÅS FLYGMUSEUM 

Hässlögatan 18 • 021-80 07 14 
Museet äger ett zo-tal flygplan 
från 1930-1960, kolvmotorer 
och reamotorer, samt kringut- 
rustning. Bland civila och mi
litära plan märks bland annat 
en j-3 5 Draken och en heli
kopter. Nästan alla planen är i 
skick för flygning och används 
vid olika evenemang. Man har 
också flygsimulatorer och ra- 
diostyrda flygplansmodeller.

VÄSTERÅS SKOLMUSEUM 

Herrgärdsskolan 
Engelbrektsgatan 19 

021-150 188
Herrgärdsskolan invigdes 
1906 och museets skolsal är 
inredd som på den tiden. Här 
finns mycket pedagogiskt ma
terial, böcker och planscher 
från slutet av 1800-talet fram 
till idag liksom föremål med 
anknytning till idrott, musik 
och slöjd.



Sandslån.

Jag var ung en gång för länge sen, 

en flottare med färg.

Alla jäntor var som vax uti min famn 

I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän 

ifrån Norderås till skiljet ner vid Berg.

Så sjöng Gösta "Snoddas" Nordgren i radioprogrammet 

Karusellen 1952. Foto: Länsmuseet Västernorrland.



Ångermanland

Sandslåns skiljeställe

15 km norr om Kramfors, mitt i Ångermanälven 

0612-800 00 (Kramfors kommun)

Den industriella revolutionen i Västeuropa 
skapade ett enormt behov av virke. Efter
frågan på virke påskyndade i sin tur det 
industriella genombrottet och i Sverige kom 
det skogrika Norrland att betraktas som 
framtidslandet. Den första ångsågen i Norr
land byggdes i Tunadal 1849. Läget vid havet 
åstadkom en fullständig revolution. De vat- 
tendrivna sågverken var byggda vid forsar 
och kunde inte drivas året runt. De sågade 
plankorna flottades därför efter sågningen 
vidare till en lastplats där de tvättades och 
torkades. När ångmaskinerna kunde använ
das för sågverk kunde sågarna läggas direkt 
vid lämpliga lastplatser. Timret flottades fram 
till sågverket där det sågades och lades på 
tork direkt på platsen. Från 1850 till 1870 
femdubblades trävaruexporten och över 
40 procent av Sveriges export bestod då av 
trävaror. Flottningen lämpar sig fram för allt 
för barrträvirke eftersom lövträvirke snabbt 
tar upp vatten och sjunker. Utbyggnaden av 
flottningslederna var mycket viktig för att 
förse sågverk och pappersindustri med tim
mer och massaved.

Ångermanälven kom att bli Sveriges 
största flottningssystem med en sammanlagd 
längd av 330 mil. Den lilla ön Sandslån strax 
nedströms Hammarsbron blev centrum för 
flottningen i älven. Det första skiljet (där 
stockar sorteras efter ägare) byggdes 1874.

I

■ IS i

Sandslån. Sågverket i Tunadal. 

Foto: Länsmuseet Västernorrland.

Som mest arbetade 600 man där. Till skiljet 
fanns också ett eget varv med verkstad där 
motorbåtar tillverkades och reparerades.
Allt timmer som flottades i Ångermanälven 
passerade skiljestället för att sorteras efter 
ägare och användning (massaved eller tim
mer). Rekordåret 1957 registrerades 23 mil
joner stockar vid Sandslån vilket motsvarar 
ca 76 500 timmerlastbilar med släp! En ny 
mekanisk anläggning stod klar 1965 och 
arbetsstyrkan minskade då till omkring too 
personer.

Elsa Nilsson började jobba på skiljet 
1969. ”Vi tjejer satt i små hytter ute i älven. 
Där fanns tangentbord med symboler och 
färger. Varje sekund kom en stock, som gub
barna utanför satt och petade på bandet och 
då skulle vi hinna se vilken färg eller symbol 
som fanns på stocken eller om stocken var 
barkad eller obarkad. Sen åkte stockarna ut 
till buntverken och därifrån med bogserbåt 
till olika fabriker som Marieberg och SCA”.

Arbetet var ett säsongsarbete som i regel 
varade från juni till november. Sommar efter 
sommar levde skiljestället upp och blev ar
betsplats och tillfällig hemort för hundratals 
personer. ”Vi tjejer var ifrån trakten men kil
larna kom från olika håll”, berättar Elsa. På 
Sandslån finns bostadskaserner för dem som 
arbetade på skiljet. Husen ägs idag av Kram
fors kommun. En av kasernerna är ombyggd
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till museum. Där visar man en modell över 
skiljet samt verktyg och bilder från arbetet. 
På kasernens övervåning finns gamla rum 
bevarade med sängar och gjutjärnsspis. En 
annan kasern är ombyggd till vandrarhem.

Flottningen var ett säsongsarbete vilket 
bidrog till att den blev otidsenlig redan på 
1960-talet. Transportsättet tvingade skogs
industrierna att hålla stora virkeslager under 
en stor del av året. Samtidigt ökade meka
niseringen i skogsbruket vilket möjliggjorde 
snabba virkesleveranser året runt. Flott
ningen i Ångermanälven fanns trots dessa 
förändrade förutsättningar kvar till 1983. 
Ångermanälvens Flottningsförenings arkiv 
förvaras i Landsarkivet i Flärnösand.

maskinhistoriska samlingar i Götene, har gett 
Rickard inspiration att fortsätta och vidare
utveckla sitt samlande.

Rickard har den moderne museimannens 
inställning till sitt museum, det skall vara ett 
levande museum. Han vill inte se några skyl
tar med texten: Rör ej. Man skall kunna ta ut 
en traktor och utan att tveka använda den till 
vad den är avsedd för. Samspelet mellan män
niska och maskin är viktigt och varje repa 
och buckla har sin historia. En stor del av 
upplevelsen är dofterna och de olika ljuden 
från motorerna.

”Och jag tror att det på sätt och vis är 
en större attraktion att kunna köra med och 
visa upp en maskin som ser ut precis som när 
den användes”, berättar Rickard i Classic 
Motor Magasin, nr 7, 2003.

Rickards traktormuseum

Helgumsby, 20 km väster om Sollefteå efter 

väg 87 • 0620-410 25

Alla har vi någon gång varit samlare. Frimär
ken, plåtburkar, hockeybilder eller möbler 
kan uppta en stor del av samlarens tid. För 
Rickard började samlandet med att han fick 
sitta i pappas knä och styra traktorn där 
hemma. Möjligen är det en del av förklaring
en till att han som femåring lyckades övertala 
sin pappa att få köpa sin första traktor, en 
Volvo T:zi. Pappa Lars-Ove tänkte att det 
skulle bli lugnt om sonen fick denna första 
önskan uppfylld. Men det blev inte som 
pappa tänkt sig. Idag har Rickard 50 körbara 
jordbrukstraktorer, 15 reservdelsobjekt och 
1$ körbara entreprenadmaskiner (hjullastare, 
dumpers, bandtraktorer och grävmaskiner). 
För att skydda maskinerna från väder och 
vind har Rickard och pappa köpt in en mi
litär fordonshall som man plockat ner och 
flyttat till gården. I hallen finns idag Rickards 
traktormuseum. En annan samlare, Rubens

Rickards traktormuseum. Traktorer mår bra av att köras 

tycker traktorsamlaren Rickard Öhman i Helgum.

Foto: Per Ericsson.
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Museer i Ångermanland

Brynge
Brynge kulturområde 

0660-886 00

Den finbladiga sågen i Brynge 
byggdes 1764. När man bygg
de ett nytt kraftverk stängdes 
vattentillförseln av och sågen 
lades ned 192.3.1 samma 
område finns en lärftmangel 
från 1700-talets mitt som fick 
stänga samtidigt. Den drevs 
ursprungligen med hjälp av 
hästar, men drevs på 1920- 
talet av vattenhjul. Sågstäl- 
larens bostad finns bevarad. 
Den siste som bodde i den lilla 
stugan, fram till 1908, hade 
hustru och 14 barn. Det finns 
även en smedja. Kraftverket 
som byggdes 1924 är idag 
konsthall, men delar av den 
gamla inredningen kan fortfa
rande ses.

Docksta
Högbondens fyrområde

Högbonden • 0613-420 49 

Fyren från 1909 är fortfarande 
i drift. Bredvid ligger fyrvakt- 
arbostaden som nu är vand
rarhem. Linbanan från 1907 
användes när fyren skulle 
byggas och för att transpor
tera upp bränsle till fyren och 
proviant till fyrvaktaren. Här 
finns en liten utställning om 
fyren, öarna och säljakten.

Graninge

Graninge Bruks museum

Graninge Bruk • 0620-602 50 

I Graninge anlades ett järn
bruk på 1670-talet. Idag finns 
hammarsmedjan, med en 
härd och en vattenhjulsdriven 
hammare, samt en klensmedja 
bevarad. Hammarsmedjan 
som är från 1700-talets början 
användes till 1800-talets slut. 
Museet med produkter och 
redskap från bruket ligger i 
en före detta kvarn, i en miljö 
med arbetarlängor och en ba
garstuga.

Härnösand

Birgittamuseet 

Härnösands sjukhus 

0611-840 00

Museet speglar sjukvården 
från mitten av 1800-talet till 
idag. Ett par miljöer är upp
byggda: ett vårdrum, en ope
rations- och en behandlings
sal. I montrar beskrivs olika 
ämnen inom vårdområdet med 
föremål från kirurgi, ortopedi, 
förlossning, laboratorium och 
röntgen.

Kramfors
Gudmundrå hembygds
gård

Högsta vägen • 0612-126 61 

Gårdens elva byggnader inne
håller samlingar främst från 
bondehushållet. Här ligger 
även en skola som var i bruk 
från sekelskiftet 1900 till

1930-talet. Hembygdsgården 
har en ramsåg som har legat 
vid Kramforsån och som an
vändes från mitten av 1800-ta- 
let och hundra år framåt. I en 
ladugård har en smedja med 
ässja och bälg byggts upp.
Alla redskap kommer från en 
smedja i Kramfors som lades 
ned på 1960-talet.

Långsele

NÄSBOA, LANTHAN DELS

MUSEUM

G:a Näsvägen • 0620-215 04 

Denna lanthandel från 1895 
lades ned 1955 efter ett beslut 
från Hälsovårdsmyndigheten 
eftersom den inte klarade ti
dens krav på hygien. Affären 
har stått orörd sedan dess.

Myckelgensjö
Gammelgården Myckel

gensjö 

0611-886 00
Gammelgården som har anor 
från 1500-talet var bebodd in 
på 1930-talet och ligger på ur
sprunglig plats. Anläggningen 
består nu av 28 byggnader.

Nordanö

Hemsö fästning

0611-881 40

På Hemsö finns flera försvars
anläggningar. Fortet består av 
tre bergrum som är förbundna 
med gångar på ca 400 m. Ett 
mindre fort är öppet. Det finns 
tre kanontorn, en stridsled
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ningscentral, verkstäder, am
munitionsforråd, kök, matsal 
och sovutrymme med plats för 
ioo man.

Nyåker

Bromuseum,
Utställningen

Tallbergsbroarna

Byvägen • 0930-500 37 
Utanför Nyåker, där stamba
nan löper över Öre älv, ligger 
tre järnvägsbroar bredvid 
varandra. De är byggda 1891, 
1919 och 1994. Den äldsta 
bron är numera landsvägsbro. 
Museet visar hur broarna 
byggdes och vilka redskap 
och instrument man använde 
vid respektive byggnadstid.
Det finns många foton och 
arkivmaterial över kostnader

och annat. Museet beskriver 
också med fotografier av Sune 
Jonsson hur det var att åka tåg 
under de tre epokerna. Här 
berättas också om Nyåkers 
historia.

Nässjö

NÄSSJÖ KVARN 

0623-101 67
Vid kvarnbäcken har kvarnar
na avlöst varandra. Efter en 
brand i slutet av 1800-talet 
beslöt traktens bönder att 
bygga upp en ny kvarn med 
stor kapacitet och kombinera 
den med sågverk, hyvleri och 
kraftverk. 1913 kunde elström 
börja levereras från kraftver
ket. Anläggningen är intakt, 
men vattenturbinen går inte 
att sätta i gång. I övrigt finns

turbinhus, tuber, generator till 
kraftverket och sågens cirkel
såg, spånhyvel och sponthyvel. 
Kvarnen går att använda och 
här mals mjöl då och då.

Olofsfors

Olofsfors bruksmuseum

0930-131 96
Olofsfors bruk är en väl 
bevarad bruksmiljö. Bruket 
grundades 176z. Här till
verkades tack- och stångjärn 
samt manufaktursmide som 
spik och vagnshjul. Museets 
utställning berättar om livet 
i och vid bruket, om arbete 
och vardag. Dessutom finns 
tillfälliga utställningar i skilda 
ämnen. På bruksområdet finns 
hytta, herrgård, brukskontor, 
manufaktursmedja, kätting-

Olofsfors bruksmuseum. Hyttlaget uppställt på kolbanan upp till masugnskransen vid sista smältan 1894. 

Foto: Olofsfors bruksmuseums samlingar.
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smedja, lancashiresmedja, 
kvarn, flera kolhus samt skola 
och arbetarbebyggelse beva
rad. Den turbindrivna kät- 
tingsmedjan är helt intakt och 
i lancashiresmedjan fungerar 
både räckhammare och Bagges 
blåsmaskin.

Kvinnomuseum 
Olofsfors bruk • Kuskbostaden 
0930-510 52
Utställningen "Som vi minns 
en kvinnas liv, 1940- och 50- 
tal” består av ett hem om tre 
rum och kök från 1900-talets 
mitt. Här ser man hur kvin
nans arbete i hemmet gestal
tade sig med tvättning, konser
vering och annan matlagning, 
handarbete med mera.

Sandö

Sandö Glasbruksmuseum

Älvgården • Klockestrand 
0612-330 33
Sandö glasbruk anlades 1750 
och drevs till 192.8. Man till
verkade flaskor och burkar 
till bryggerier, apotek och 
sjukvård men även servisglas

Primus motor. Bengt Lindgren 

som konduktör ombord på en av 

föreningens Hägglundsbussar. Foto: 

Torsten Nilsson.

Från vänster: Irene Leonardsson, Ragnhild Wikman, Ann-Mari Kintzelt, Karin 

Engman och Ulla Ersholt. De bestämde sig att bygga ett kvinnomuseum för 

att det inte fanns något. "Vi kommer ihåg mycket och det känns kul att kunna 

berätta om allt detta” säger Ann-Mari. Foto: Torsten Nilsson.

och vaser. Mot slutet tillver
kades mest fönsterglas. Det 
lilla museet visar produkter 
och en del redskap från Sandö 
glasbruk.

Örnsköldsvik

Primus motor

0660-511 35
Primus motor samlar informa
tion om och dokumenterar 
alla de fordon som produ

cerats i Örnsköldsvik. En 
av Sveriges äldsta bussar, en 
Hägglundsbuss från 1930, 
finns i samlingarna. Efter år 
av hårt arbete är bussen snart 
renoverad till kördugligt skick. 
Vidare finns fler bussar, mo
torcyklar samt en tunnelbane
vagn som idag fungerar som 
lokal för turistinformation. 
Museiföreningen förvaltar ett 
bildarkiv på över 3000 bilder.
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Sydfart.

Larry Hansson framför sitt fartyg. 

Foto: Claes Wollentz.



Öland

Sydfart

Hemmahamn är Grönhagen på södra Öland 

010-248 51 89

”Hon är så jävla bra den här båten”, berättar 
Larry Hansson när vi når honom på en knas- 
trig telefon på resa till Karlshamn. Det finns 
en stor stolthet i rösten när han berättar om 
sitt fartyg.

Sydfart är Sveriges och förmodligen värl
dens äldsta lastfartyg som går i kommersiell 
trafik. Hon har under 125 år trafikerat Sveri
ges kuster.

Fartyget byggdes 1879 på Thorskogs 
Skeppsvarv, mellan Göteborg och Trollhät
tan. Större delen av sitt sjöfartsliv har hon 
seglat under namnet Olof Trätälja. Hon var 
från början ett ångfartyg men idag sitter det 
en Volvo Penta-motor i maskinrummet. Far
tyget seglade för Billeruds papper till 1962. 
Efter att ha haft många olika ägare köpte 
skeppare Larry Hansson 1977 det då 98 år 
gamla fartyget. Skrovet är efter alla dessa år 
i prima skick. De nitade botten borden är helt 
täta. Besättningen består av tre man, Larry 
Hansson, sonen Peter Hansson och jungman 
Fredrik Lindvall.

Men kan ett fartyg i kommersiell trafik 
kallas ett museum? Ja säger både Sjöhistoris
ka museet och Riksantikvarieämbetet som ur 
potten för bidrag till arbetslivsmuseer 2001 
beviljade ett bidrag till Sydfart för renovering 
av däck samt några spant och däcksbalkar. 
Om Sydfart någon gång går i pension kom
mer Statens maritima museer att göra allt

man kan för att Sydfart blir kvar i Sverige 
som maritimt kulturminne under trygga om
ständigheter. ”Men det roligaste är att hon 
brukas och används för det hon är byggd 
för”, säger Claes Wollentz, Statens maritima 
museer, och fortsätter ”Det som är så härligt 
med Sydfart är att hon trafikerar hamnar och 
sjöområden som i övrigt bara används av 
båtsporten. Hon är snart det enda fartyget 
som trafikerar Fyrisån till Uppsala och andra 
numera glest trafikerade småhamnar.”

Kalmarsund VIII

Hemmahamn är Färjestadens hamn 

0485-316 24

I september 1972 slutade Ångbåtsaktiebola- 
get Kalmarsunds färjor trafikera Kalmar
sund. Ölandsbron var klar och färjorna 
såldes till ett rederi i Jugoslavien (senare 
Kroatien). Säkert glömdes de bort av många, 
men inte av alla.

Olof Paradis var en av dem som tyckte 
att sundet blivit lite tråkigare. ”Färjan var en 
social punkt där man träffades på väg till och 
från skola och arbete. De vita båtarna som 
gick från morgon till kväll fanns inte längre 
och hamnlivet försvann”, säger han.

Olof Paradis drömde om att kunna beva
ra en av de gamla färjorna på sin ursprungs-
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ort och försökte spåra dem. Kalmarsund vin 
hittade han via en affärskontakt i Kroatien. 
Färjan fanns i kuststaden Biograd. Olof 
Paradis köpte färjan 1999 och året därpå 
registrerades den återigen som Kalmarsund 
vin i Sverige. Så startade projektet att reno
vera och återföra färjan till Kalmarsund, ett 
arbete som engagerade många som förenats 
i Museiföreningen Kalmarsund VIII. Fören
ingen består idag av 400-500 medlemmar, 
bland andra gamla besättningsmän från fär- 
jeepoken.

Kalmarsund vm byggdes 1963 av AB Kal
mar Varv. Med ett 7-cylindrigt Nohab Polar 
dieselmaskineri transporterades passagerare 
och bilar mellan Färjestaden och Kalmar i 12 
knops fart. Efter åren i Kroatien var färjan 
i mycket dåligt skick, främst beroende på 
bristande underhåll. Den var fyrtio år gam
mal, hade gått i Adriatiska havet och till och 
med varit med i krig. En mycket omfattande 
renovering av skrovet, däck, maskin och funk
tioner ombord genomfördes i Kroatien för att

hon överhuvudtaget skulle kunna segla hem.
I oktober 2001 började så färden mot 

öländska Färjestaden. Efter ett vinteruppehåll 
på den afrikanska kontinenten ankom man 
till Öland den 3 augusti 2002. Intresset från 
allmänhet och press var redan då mycket 
påtagligt. ”Det var större än jag någonsin 
vågat hoppats på. Vi möttes tidigt av båtar i 
Kalmarsund och folk i hamnarna, både i Kal
mar och Färjestaden”, berättar Olof Paradis.

Renoveringsarbetet har fortsatt och nu
mer kan man ta emot besökare på färjan. I 
salongerna har bistro- och barverksamhet 
startats.

Kalmarsund vm är idag ett historiskt 
dokument och en turistattraktion. Under den 
första tiden har man alternerat mellan ham
narna Borgholm, Kalmar och Färjestaden.
Att åter se den så välkända siluetten i sundet 
har rönt stor uppskattning. Målet med verk
samheten är ett fungerande museifartyg som 
skall kunna erbjuda sina besökare en inblick 
i den forna färjeepoken.

Kalmarsund VIII. Kalmarsund under bogsering till varv innan renoveringen inleddes. 

Foto: Olof Paradis.
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Museer på Öland

Borgholm

Himmelsberga Museum

Himmelsberga • 0485-56 10 22 
Friluftsmuseet utgörs av en 
välbevarad radby på ursprung
lig plats. De kringbyggda går
darna har hus från 1700- och 
1800-talen. Inredning och ut
rustning finns kvar i bonings
hus och ekonomibyggnader.

Störunge kvarnar

Störlinge • 0485-56 00 70

Störlinge kvarnrad består av 
sju kvarnar. En del av dem är 
öppna för besökare, en del 
kan bara ses från utsidan. 
Kvarnarna är byggda strax 
före och efter sekelskiftet 
1900.

Byxelkrok

Böda skogsjärnväg

Fagerrör • 0485-241 40
Domänverket anlade skogsba- 
nan 1908-09. Ursprungligen 
använde man hästar som drag
kraft men 1910 anskaffades 
ångloket ”Mormor” och rgz8 
ångloket ”Farmor”. Järnvägen 
lades ned 1959. Idag används 
”Mormor” återigen i trafik. 
Föreningen har fyra diesellok, 
två ånglok och vagnar.

Fyren Långe Erik

Ölands norra fyrplats 
0491-100 36
Långe Erik är ett 3 z m högt 
fyrtorn på Ölands norra udde. 
Ljuset tändes för första gången

1845. Förutom de sedvanliga 
fyrvaktarsysslorna ålades per
sonalen tre år senare att utföra 
metereologiska observationer. 
Det är den tredje äldsta väder
stationen i Sverige.

Degerhamn

Degerhamns Industri 

& Sjöfartsmuseum

Cementfabriken • 0485-66 01 58 
Verksamheten inleddes med ett 
alunbruk 17Z3 men man har 
även slagit tegel på platsen. 
Föremål, dokumentation och 
arbetsredskap från denna tid 
finns bevarade. Ölands alun
bruk upphörde 1885, därefter 
fortsatte Cementa AB den 
verksamhet som fortfarande 
pågår. Museet har ambitionen 
att sätta arbetaren och arbets
livet i centrum. Sjöfartsmuseet 
dokumenterar Degerhamns 
betydelse som hamnplats.

Fyren Långe Jan 

Ölands södra udde • Ottenby 
0485-66 12 00
Långe Jan är Sveriges högsta 
fyrtorn och mäter 4z meter. 
Fyren omges av fyrvaktar- och 
fyrmästarbostäder. I den ena 
fyrvaktarbostaden finns en ut
ställning om fyrsamhället. Fy
ren är öppen för besök. Både 
fyren och fastigheterna ligger 
inom ett naturvårdsområde.

Löttorp

Skurverk

Jordhamn • 0485-271 30 
Detta är Sveriges enda skur
verk. Här skurade och slipade 
man kalksten som skulle an
vändas till golv. Konstruktio
nen kom till på 1860-talet. 
Den nuvarande konstruktio
nen är byggd 1905 och drivs 
med vindkraft.

Sandviks kvarn

Sandvik • 0485-261 72
Sandviks kvarn är en av värl
dens största väderkvarnar.
Den är av holländartyp och 
byggdes 1856! Vimmerby, 
men flyttades över isen till 
Öland och placerades på en 
murad undervåning. Den har 
åtta våningar. Hela maskine
riet finns bevarat. Kvarnen var 
i drift till 1950-talet. 1 botten
våningen ligger en restaurang.
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Åssamuseet.

Hans Johansson vid smörjapparater. 

Foto: Jan-Oiov Olsson.

En hel verkstadsdel har bevarats. 
Foto: Åssamuseet.



Östergötland

Åssa-museet

Bryggaregatan 2 • Åtvidaberg 

0120-830 00 • 0120-129 26

Åssa-museet skall leva! Här skall varken 
arbetsglädjen, arbetsmiljön eller facken för
svinna bakom välputsade fasader. När det är 
färdigt skall det se ut som om arbetarna gått 
ut för att äta.

Så formulerades målet av hembygdsförening
en och de före detta anställda i Åtvidaberg 
1991. Åssa, Åtvidabergs Spårväxlar & Sign
alfabriks ab, är ett företag med gamla anor. 
Ursprungligen var det en vagnfabrik, men 
denna gick i konkurs. Mellan åren 1913- 
1987 skedde en rad ombildningar och en 
mängd olika produkter producerades. Bilar, 
signalmaterial, spårväxlar, spårkorsningar, 
monteringsfärdiga plåtbyggnader, smörjsys
tem och specialmekanik är några exempel. 
Under de sista åren såldes och flyttades 
tillverkningarna. De nya ägarna tog de mo
dernare maskinerna med sig och skänkte den 
äldre maskinparken till hembygdsföreningen. 
Maskinerna står därmed kvar i sin ursprung
liga miljö. I hembygdsföreningen frågade 
man sig vad man skulle göra med det hela 
men så småningom bildades en arbetsgrupp 
med ett tjugotal gamla arbetare som började 
förvandla fabriken till ett arbetslivsmuseum.

Idag är många av dem som från början 
engagerade sig i museet borta, berättar Stig 
Karlsson. Själv arbetade han en tid på Åssa 
och kom med i gänget genom att han kände

några i arbetsgruppen. Han menar att det är 
kul att träffa folk och ha lite att göra som 
pensionär. Bara tiotalet personer arbetar idag 
ideellt med driften, men glädjande nog har 
några yngre kommit till. Detta är glädjande 
i arbetslivsmuseernas Sverige där återväxten 
annars ofta är ett problem. Hur har man 
lyckats med rekryteringen? ”Ja, man är ju 
tvungen att ge sig ut och ragga! Man får frå
ga om de vill vara med, annars får man inget 
folk”, menar Stig Karlsson.

Museet har två avdelningar. I den auten
tiska maskinparken kör man fortfarande de 
gamla maskinerna. I en utställningshall visas 
industriprodukter med anknytning till före
taget, men även till Åtvidaberg i allmänhet. 
Bland annat visas en bil från 1911, en modell 
som tillverkades av Åssa i endast några få 
exemplar. Eldsjälarna håller också på med ett 
dokumentationsprojekt för att bevara kun
skapen kring service och skötsel av de gamla 
maskinerna. När de som kan något går ur 
tiden är det ingen som vet hur maskinerna 
skall skötas, men i och med denna dokumen
tation kommer det att finns material att titta 
på, berättar Stig Karlsson.
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Museer i Östergötland

Boxholm

Boxholms bruksmuseum

Masugnsvägen • 0142-320 17 
Boxholms bruk anlades 1754 
som ett järnbruk. Museet har 
utställningar om järnhante
ring, skogs- och lantbruk samt 
Boxholms historia från mitten 
av 1700-talet och framåt. Mu
seet ligger i Boxholms äldsta 
byggnad, en kvarn från 1777. 
Här kan man bl.a. se en fung
erande maskin för tillverkning 
av klippspik som var brukets 
största produkt under 1900- 
talet. Missa inte de svetsade 
arbetarskulpturerna som finns 
utanför museet vid valsverket.

Finspång

Finspångs Bruksmuseum

Bruksgatan 27 • 0122-106 44 
Finspångs järnbruk anlades 
157z. Museet ligger i ett hus 
från 1753 och innehåller före
mål, mest från 1800-talet, som 
tillverkades vid eller hade an
knytning till Finspångs bruk. 
Bland annat finns kanoner 
och verktyg samt föremål från 
Mertens konstgjuteri.

Finspångs skolmuseum

Nyhemskolan • 0122-850 00
Skolmuseets föremål har 
samlats in från skolorna i Fin
spångs kommun, bland annat 
från Ekmanska skolan som 
byggdes 1875.

Forsaström

Forsaströms järnbruk

0120-700 06
En timrad magasinsbyggnad 
från början av 1800-talet inne
håller föremål från Falerums 
industrier. Här finns både 
föremål ur produktionen och 
de redskap som använts för att 
framställa dem. Tegelbruket 
Forsaström samt industrier 
som krukmakeri, läderfabrik 
och bryggeri dokumenteras. 
Här finns också ett skolmuse
um samt inventarier från ål
derdomshem. Intill magasinet 
ligger en 1700-talskvarn med 
nytt vattenhjul.

Gusum

Gustavssons traktorer

Stenkulla • Syntorp • 0123-209 84
Gamla traktorer från olika 
länder samt jordbruksredskap 
och motorer finns i Stenkulla.

Gusums bruksmuseum

Syntorp • 0123-211 35 
Museet skildrar Gusums bruks 
historia och produktion.

Boxholms bruksmuseum. 

Tillverkning av klippt spik. 

Foto: Birgitta Burell.

Boxholm. Bernt Mattsson bredvid 

valsverket. Till höger om honom 

finns en staty av en valsverksarbe- 

tare, som han själv stått modell för. 

Foto: Birgitta Burell.

Vid bruket som 1931 blev 
Sveriges första blixtlåsfabrik 
tillverkades även knappnålar, 
säkerhetsnålar och tryckknap
par samt konsthantverk som 
ljusstakar och kandelabrar. 
Museet har bl.a. en knappnåls- 
maskin.

Harstena

Harstena byskola

Harstena • Valdemarsvik 
011-17 04 47
I Harstena finns ett skolmuse
um samt ett museum som 
behandlar fiskerinäring och 
sälfångst.
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Trankokeriet

Harstena • Valdemarsvik 

011-17 04 47
Byalaget i Harstena jagade 
säl gemensamt. I trankokeriet 
som användes 1930-1950 
berättar man om sälfångsten 
och hur man tog vara på skinn 
och kött.

Häviä

Häfla Hammarsmedja 
Havia *013-12 87 19
Häfla hammarsmedja anlades 
1682 vid Häfla ström för att 
framställa smidbart järn. Tack
järnet kom från Närke och 
kolet från egna skogar. Skjer- 
forsa Qvarn och såg inköptes 
1827. Där byggdes ett manu
fakturverk - i dag Häfla Bruks
AB. Där tillverkades spik,

bandjärn, hästskor, redskap 
m.m. Bruket drev 1861-1900 
ett valsverk vid Mellanbruket 
där Hävla kvarn nu ligger. All 
verksamhet vid Häfla övre 
bruk lades ned 1924. I dag 
finns en väl bevarad tyskhärd, 
en lancashirehärd och en 
stångjärnshammare från 1829 
samt en smälthammare från 
1830. Ett tjugotal hus är beva
rade i området: hammarsmed
ja, klensmedja, gnisterhus, 
smedsbostäder, förvaltarbo- 
stad och sågverk.

Hävla kvarn

070-695 37 85
Hävla kvarn byggdes 1896 
och låg då i Skärfors men 
flyttades till nuvarande plats 
1901. Kvarnen har två par

kvarnstenar, två rensmaskiner 
och ett komplett valsverk dri
vet med en turbin. Förutom 
kvarnbyggnaden finns bostads
hus, uthus och en sexkantig 
drängstuga.

Kisa

Emigrantmuseet

Storgatan 10 • 0494-125 05 
Museet är inrymt i ett f.d. 
apotek från 1700-talet. Här 
öppnade apotekaren Sveriges 
första emigrantbyrå 1846. 
Byrån hjälpte till med papper, 
biljetter och kontakter med 
människor i Amerika. Den 
första gruppen från Kinda 
utvandrade till Nordamerika 
1845. I museet berättar brev, 
foton, dokument och föremål 
om detta.

Hävla hammarsmedja är en klassisk smedja med vattenhjulet monterat på ytterväggen. I smedjan finns en tysksmedja 

med hammare och härd samt en Bagges biåsmaskin. Foto: Torsten Nilsson.
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Linköping

Flygvapenmuseum

Carl Cederströms gata • Malmslätt 
013-28 35 67
Flygvapenmuseet samlar in, 
vårdar och bevarar föremål av 
betydelse för vår flyghistoria. 
Inom och utom museet bedrivs 
dokumentation och forskning.
I den permanenta utställning
en finns många flyghistoriska 
föremål förutom flygplanen 
som ofta får mest uppmärk
samhet.

Carl Cederström var den 
förste svensken med aviatör- 
diplom. När han i juni 1911 
kom till Malmen för att visa 
upp sitt flygplan gick Linköp
ings borna man ur huse. Mal
men var lämplig som flygplats 
och då armén och marinen 
behövde utbilda piloter för 
sina nyupprättade flygenheter 
organiserade Cederström 1912 
en flygskola på Malmen, där 
Flygvapenmuseet i dag är 
beläget.

Friluftsmuseet 
Gamla Linköping

Gamla Linköping • 013-12 11 10
Friluftsmuseet är infogat som 
en stadsdel i Linköping med 
miljöer, gränder och ditflytta
de hus. Till friluftsmuseet hör 
också Valla fritidsområde. 
Gamla Linköping består av 
flera mindre museer. Det finns 
t.ex. ett apoteksmuseum, med 
butiksinteriör från apoteket 
Kronan i Linköping, laborato
riedel och utställning. I Öst
göta Enskilda Banks hus, med 
banklokal och direktörsrum, 
ligger ett bankmuseum. Bleck- 
och plåtslagarverkstaden be
driver verksamhet och har en

Flygvapenmuseum. 

Stridsflygare från 

1950-talet. Foto: Flyg

vapenmuseum.

utställning. I Grafiska museet 
trycker man fortfarande med 
blytyper och högtryck. Po
lismuseet skildrar polisyrket, 
från nattvakternas tid till idag. 
Postmuseet utgörs av ett post
kontor med viss verksamhet. 
Repslagerimuseet innehåller 
repslagarbana, kontor, för
säljningslokal och utställning. 
Skolmuseet är en skola från 
1848, ursprungligen för flic
kor, med skolsalar från 1848, 
1882 och 1915, slöjdutställ
ning, lärarrum och lärarbo
stad. I Gamla Linköping har 
man även rekonstruerat ett ar
betarhem, ett borgarhem och 
ett adelshem. På området finns 
aktiva hantverkare, bostäder, 
trädgårdar och affärer.

I Valla Fritidsområde lig
ger Odalmannens museum, ett 
lantbruksmuseum med utställ
ningar av lantbruksmaskiner 
och redskap från 1800-talets 
början till 1960-tal, samt Tek
niska verkens museum med 
historik över vatten och av
lopp, el, gas, renhållning och

fjärrvärme; Westmanska vagn
museet, som har en utställning 
av gamla hästvagnar och släd
ar; Östergötlands järnvägs
museum som äger spårbundet 
material från Östergötland, 
bl.a. landskapets första elek
triska lok, ”Ankan”. Museet 
är inrymt i järnvägsstationen 
Halleby, byggd 1877-78.

Garnisonsmuseet l a/fo 41

Utanför garnisonsområdet 
013-16 1865
Museet dokumenterar hur mi
litären levde och verkade i gar
nisonsstaden Linköping och 
har militärhistoriska samlingar 
från livgrenadjärregementet, 
Svea Artilleriregemente och 
Svea Trängkår. Här finns även 
ett ryttartorp från 1600-talet, 
inrett som under 1700-talets 
slut och 1800-talets början. I 
museet finns ett soldatregister.
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Hällestad gruvstuga

Hällestad storgruva och gruvstuga 
013-15 87 97
Gruvstugan innehåller en före 
detta gruvarbetarbostad med 
modeller och dokumenta
tion om gruvområdet i Södra 
Hällestad bergslag där man 
brutit järnmalm från tidig 
medeltid fram till 1820. Ett 
femtiotal gruvor är kända till 
namnet. Det finns en rik doku
mentation kring Christopher 
Polhems misslyckade försök 
med en pumpanläggning i 
Storgruvan, som var i drift 
1640-1703. Bredgruvan visas 
för allmänheten. Övriga gru
vor är vattenfyllda.

Smedstorps dubbelgård

Ydre-013-23 03 00
Museet visar en bostad för 
en småbrukare på 1800-talet. 
Totalt finns ett tjugotal bygg
nader: svin-, får- och hönshus, 
ladugård/fähus, stall, visthus, 
källare, isdös, lofthus och 
brygghus. På gården finns 
vagnar och jordbruksredskap. 
Markerna runtom brukas 
delvis på gammalt sätt med 
exempelvis slåtterängar.

Mjölby

Mjölby hembygdsgård

Norrgårdgatan 15 • 0142-147 47
1 hembygdsgården ställer man 
ut industriprodukter från 
Mjölby, till exempel från möb
elindustrin, intarsiafabriken 
och kristallsliperiet. Intar- 
siafabrikens första fanersåg 
finns här liksom en komplett 
smedja, tryckeri med blysätt- 
ningsmaskin och tryckpressar. 
Här finns även en ramsåg från 
1700-talet, vattenkvarn, brand

museum och handelsbod samt 
en affär som lades ned 1974 
men då fortfarande hade kvar 
äldre inredning och kontor.

Motala

Borensbergs kraftstations

MUSEER
Borensbergs kraftstation 
013-20 80 00
Vattenkraftens och elförsörj
ningens historia, från 1700-ta- 
let till i dag, skildras här. Vat
tenkraftstationen är komplett. 
Maskiner och vattenvägar vi
sar hur anläggningen användes 
1904-1988.

Intresseföreningen 
Motala Verkstad

Varvsgatan 10 • 0141-21 06 32 
Intresseföreningen har utställ
ningar om Motala Verkstad 
och Göta kanal och genom
för även visningar av varvs- 
området och dockan. Mod
eller, ritningar, kartor och en 
stor bildsamling finns.

Medevi brunn, museum

0141-914 53
På området ligger bl.a. ett 
museum med lasarettshistoria 
från 1678 fram till 1982, med 
lasarettssängar, journaler och 
beskrivningar av olika kurer 
som vattenchock och gyttje- 
bad. Brunnsorkesterns instru
ment från 1870-talet finns 
utställda i ett rum. I Medevi 
hade man egen brunnsrätt och 
domstolens möbler finns också 
kvar.

Motala brandförsvars 
museum

Sjögatan 1 • 0141-22 55 00 

Museet behandlar brandför
svaret från 1840 fram till i 
dag. Här finns vattentrans- 
portkärror, pumpar och 
larmanordningar samt en häst
dragen brandvagn från 1880 
från London. Av brandbilarna 
är en ett hembygge från 1930- 
talet. Man kan även se utrust
ning från Motalas industri
brandkårer - man fick sin 
första frivilliga brandkår 1905 
och yrkesbrandkår 1948.

Museilägenheterna

Verkstadsvägen 78 

0141-23 35 91
När man arbetade på Motala 
Verkstad fick man automatiskt 
en lägenhet om man hade 
familj. Hade man ingen familj 
blev man inhysing. De som 
hade lägenhet var skyldiga att 
ta emot inhysingar. Arbetar- 
längan från 1853 har arton 
spisrum och då hade man en 
öppen härd att laga maten på 
och belysningen utgjordes av 
vaxljus. 1903 hade man en 
järnspis för matlagning och 
fotogenlampa som belysning.
I längan har två museilägen- 
heter inretts med vägledning 
av bouppteckningar.

Sveriges rundradio
museum

Radiovägen • 0141-22 51 00 
”Stockholm-Motala”, här 
ligger originalstationen från 
1930-talet med sändare. Mu
seet berättar om radions och 
tevens framväxt från långvåg 
till digital teknik. Utrustning, 
programproduktioner, sänd-
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teknik och miljöer dokumente
ras. Här skildras också histo
rien om Luxor, som grundades 
i Motala 1927 som Motala 
allmänna elektriska byrå.

Norrköping

Färgargården

Värdshusgatan 8 • 011-10 76 41 
En rekonstruerad färgargård 
som visar hur en färgare levde 
och arbetade i mitten av 1800- 
talet har byggts upp i detta fri
luftsmuseum. Bostadshus och 
stall, affär, gesällkammare, 
färgeri och vadmalsstamp är 
flyttade till platsen.

Gasverksmuseet

Saltängsgatan 48 • 011-23 41 91
Norrköping fick sitt första 
gasverk 1851, Gasbelysnings- 
aktiebolaget. Gasen utvanns 
ur stenkol, men under en 
kort tid även ur bensin. Man 
slutade med gas i Norrköping 
1988. Museet är inrymt i en 
byggnad från 1862 avsedd för 
förvaring av myrmalm som 
användes vid reningsproces
sen. Museet visar olika typer 
av gasdrivna apparater och be
rättar om gasverkets tillkomst 
och nedläggning.

Holmens museum

Strykbrädan *011-12 89 92 
Holmens bruk grundades 
i början av 1600-talet av 
Louis de Geer. Veteraner från 
Holmens Pappersbruk driver 
museet som berättar företagets 
historia. Där demonstreras 
även handpapperstillverkning.

Holmens museum. Papperstillverkning på museet. 

Foto: Holmens museum.

Museispårvagnen "Ettan"

070-665 44 16
Museiföreningen lånar spår
vagnar av Norrköpings kom
mun. Det finns fyra stycken 
så kallade museispårvagnar. 
Föreningen bedriver trafik 
sommartid och äger själv en 
spårsläpvagn som används för 
spårvagnsunderhåll.

Polismuseum

Polishuset • Stockholmsvägen 
4-6
011- 21 60 00
Museet är inrymt i polishusets 
källare och berättar om polis
kårens utveckling från att den 
första nattvakten anställdes 
och framåt. Utställningarna 
behandlar kriminalfall i Norr
köping, beslagtagna föremål, 
uniformer med mera.

PUMPVERKSMUSEET 
Intill Vattenverksvägen 
011-15 26 20
I kraftstationsbyggnaden finns 
ett pumpverk från 1874. I en 
utställning om vattenförsörj
ningen i Norrköping ingår vat

tenrör i trä samt pumpar.

Skolmuseum

Oskarsskoian • 011-13 78 65 
Museet har en skolsal från 
1890-talet och en från 1930- 
talet med olika läromedel.

SVINTUNA KVARN 

Sandviken • 011-15 00 00 
Kvarnen omnämns i flera 
medeltida källor och har om
växlande tillhört kronan och 
privatpersoner. Kvarnrörelsen 
var igång fram till 1968. Bygg
naden är i tre våningar. Den 
tredje kom till på 1930-talet 
och innehåller sikt. På mellan- 
våningen ligger arbetslokalen 
med två kvarnstenspar och två 
kvarnkammare, där bönderna 
kunde vänta medan säden 
maldes. I den undre våningen 
finns vattenhjulets kugghjul 
och kuggmaskineri. Kvarnen 
har hela tiden drivits med vat
tenkraft. Vattenhjulet är sex 
meter i diameter.
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Nykyrka

Björnö lantbruksmuseum 

Björnö-0141-22 01 30
Fordon, arbetsredskap och 
andra föremål från skogs- och 
lantbrukets historia visas här 
liksom inredning från lanthan
del och kontor.

Rejmyre

Rejmyre glasmuseum

Rejmyre Glasbruk 
Glasbruksvägen • 011-871 52
Rejmyre glasbruk grundades 
1810 och tillverkade främst 
servisglas. Flera framstående 
designers gjorde Rejmyre känt 
för starkt färgat glas, främst 
under 1950-talet. Glasmuseet 
visar glas från Rejmyres hela 
produktionsperiod.

Rimforsa

BP NOSTALGI MAC K 

Oppebyvägen 34 • Björkfors
0494-600 24
Macken öppnade 1955 och 
var i bruk till 1983. Idag är 
den rekonstruerad så som den 
såg ut på 1950- och 60-talen. 
Sommartid står bilar och 
mopeder uppställda utanför. 
Smörjbrygga finns men ingen 
verkstad eftersom arbetena 
gjordes utomhus.

Simonstorp

Brandkårsmuseet 

i Simonstorp

Skrovsjövägen • Simonstorp 
011-880 55
Brandväsendets utveckling i 
Norrköping under 150 år do
kumenteras - från handdragna 
kärror till hästdragna vagnar 
och senare motordrivna for
don. Brandstationens vagnhall 
och stall från 1880 har rekon

struerats men det finns också 
en Scania stegbil från 1915, en 
tankbil från 1926, uniformer 
med mera.

Skänninge

Gamla Skeninge

Järntorget • 0142-850 03 
Gamla Skeninge består av flera 
museigårdar med bland annat 
ett skolmuseum, handelsbod, 
urmakeri, skomakeri, smedja 
samt en apoteksinteriör från 
den siste private apotekaren i 
Skänninge.

Stadsmuseum 
Skänninge rådhus • 0142-850 03 
Rådhuset från 1770 är i dag 
ett stadshistoriskt museum och 
turistbyrå. Museet har sam
lingar från de verksamheter 
som tidigare bedrivits i huset. 
Flär visas en arrestmiljö, en te
lefonväxel samt brandredskap. 
Man har även arkeologiska fö
remål, konstverk samt verktyg 
från dopfuntstillverkning på 
1600-talet.

Tyrislöt
S:t Anna skärgårds-

MUSEUM 

0121-501 21
Museet skildrar skärgårdsbor- 
nas vardag med fiske, jakt och 
småjordbruk. Här finns fiske
redskap och båtar, jaktredskap 
för sjöfågel och säl samt lant
bruksredskap. Museet berättar 
också om skutskepparna och 
om båtbyggeri.

Vadstena

Hospitalsmuseet 
Lastköpingsgatan • Vadstena 
013-23 03 00
Detta medicinalhistoriska mu
seum är inrymt i ”Stora Dår
huset”, föregångare till S:ta 
Birgittas sjukhus som var ett 
av Sveriges största mentalsjuk
hus. ”Stora Dårhuset” tillkom 
på 1700-talet för att hysa ”12 
rasande dårar” på hospitalet 
som funnits sedan medeltiden. 
Museet visar mentalvårdens 
utveckling från medeltiden och 
framåt.

Föreningen Svenska 
Spetsar

Rådhustorget 3 • 0143-129 39
Svenska Spetsar visar den 
Randerska samlingen av spet
sar och mönster. Rander var 
spetsförläggare och lämnade 
ut spetsar och mönster till 
knypplerskor i trakten.

Leksaksmuseum

Hamngatan 3 • 0143-292 75
Leksaker från slutet av 18 oo
talet och framåt fyller museet. 
Svenska urmakeriförbundet 
har här deponerat sin samling 
ur och verktyg från 1600-talet 
och framåt. Dessutom finns 
en samling av gamla mopeder, 
motorcyklar och telefoner.

Wadstena-Fogelsta

Järnväg

Järnvägsstationen • 0143-311 45 
Museiföreningen Wadste
na-Fogelsta Järnväg har som 
huvuduppgift att restaurera, 
underhålla och trafikera sträck
an Wadstena-Fogelsta. För
eningens medlemmar arbetar 
med anskaffning, restaurering
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och underhåll av rullande 
materiel samt annan utrust
ning för banan. Stationsmiljön 
är från slutet av 1800-talet. 
Lokstallet, byggt 1888 av 
tuktad kalksten, innehåller 
smedja och har kraftutväxling 
i taket. Föreningen försöker 
återskapa en resandemiljö från 
1940-talet. Ånglok och räls
buss används mest men även 
diesellok finns.

Vreta kloster

Kornettgården

013-39 22 26
Kornettgården innehåller in
teriörer från en lanthandel, ett 
1950-60-talskafé, smedja, ra
dioaffär, kontor och en kom
plett skofabrik från Örebro.

Museihuset

013-39 40 44
I båthallen finns unika motor
drivna sport- och fritidsbåtar

som tillsammans speglar 
motorbåtslivet från dess abso
luta början fram till 50-talets 
plywoodsportbåtar. Här finns 
extrema lyx- och racermotorer 
bredvid de vardagsmotorer 
som farfar och farfarsfar kör
de. Båtarnas och motorernas 
historia berättas genom foto
grafier, ritningar och tillbehör 
från tiden. Se även det gamla 
varvskontoret med sina kassa- 
och leveransböcker, ritningar 
och korrespondens.

Åby
Hults Bruk

Kults Bruk-011-653 01

Hults Bruk grundades 1697 
och tillverkade då skeppsspik. 
På 1880-talet började man till
verka yxor och det gör man än 
i dag. En utställning handlar 
om bruket och dess männis
kor. Yxfabriken, smedjan och 
bruksmiljön visas.

Åtvidaberg

Bersbo metallgjuteri AB 
Fabriksbyggnaden • 0120-500 27 
Bersbo metallgjuteri gjuter i 
brons på gammalt sätt och har 
visningar för allmänheten. På 
gjuteriet tillverkas ljusstakar 
och klockor. Man kan se form
ning av gjutflaskorna, gjutning 
och efterbearbetning.

Museiföreningen 
Risten-Lakviks Järnväg

Lakvik station • 0120-600 64
Museijärnvägen har ca två km 
spår med en spårvidd på 600 
mm. Föreningen samlar ma
teriel från industribanor samt 
personförande banor, ånglok 
och vagnar. Bl.a. finns en per
sonvagn från 1857 byggd för 
trafik mellan Bersbo och Åtvi
daberg. Anläggningen byggdes 
ursprungligen för trafik mellan 
Bersbo gruvfält och Åtvida
bergs kopparverk. Rälsen revs 
upp och föreningen köpte ban
vallen och startade järnvägs
museet i Lakvik. Stationshuset 
i Bersbo har flyttats till Lakvik 
och återställts i ursprungligt 
skick.

Sjöberga LANTHANDELS- 
MUSEUM

Kvarnvik* 0120-400 93 
Lanthandelsmuseets inredning 
kommer från den affär som 
ägarens far grundade 1922 
- en välfylld butik med burkar, 
skyltar, kaffekvarn, förpack
ningar och andra föremål. 
Utanför affären står budcykeln 
fullastad.
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Skolmuseet

Verksgatan • 0120-831 23 
Skolmuseet ligger i ett gam
malt härbärge 1800-talet. I en 
skolsal finns skolmaterial fram 
till 1950 och en låda för den 
ambulerande läraren.

WiAHOLMS Garverimuseum 
Wiaholm • Falerum • 0120-203 89
Garvargården är omtalad 
1748, men nuvarande byggnad 
är från 1850-51. Garveriet 
stängdes 1933. Det mesta finns 
kvar som det var vid stäng
ningen. Garveribyggnaden har 
kvar karen, torkvinden och 
arbetarbostäderna. Det finns 
verktyg både för garvningen 
och för tillverkning av fär

diga produkter, bl.a. skor och 
seldon. Kvar finns även ett 
lokträsvarveri där man gjorde 
lokträn till seldonen.

Åtvidabergs

Bruks- och Facitmuseum 
Gamla Åssa • Bryggaregatan 2 

0120-350 68
Museet berättar om bruket 
från medeltiden till 1960-talet. 
Brukssamhället är ett viktigt 
tema i utställningen. Föremål 
och bilder berättar om arbetet 
på gruvbäcken, produktionen 
på bruket och slutligen tiden 
med Facit som tillverkade 
räknemaskiner.

Åtvidabergs Bruks- och Facitmu

seum. Kontorist på Facit, 1940-talet. 

Foto: Facitarkivet.

Åtvidabergs hembygdsgård

Fabrikskullen • 0120-103 63 
Hembygdsgården i Åtvida
berg har nio byggnader. Här 
finns bl.a. ett gruvmuseum 
som berättar om arbetet med 
kopparbrytning med hjälp av 
gruvmodeller, redskap, kläder, 
sten- och malmprover. Bland 
föremålen kan nämnas en kol
ryss i vilken träkol fraktades. I 
en lantbrukssmedja finns smi- 
desverktyg. Fotografen Thorin 
var verksam 1890-1930 och 
Thorins fotomuseum innehål
ler hans utrustning. Från orten 
finns z 400 negativ på glasplå
tar bevarade.
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Ödeshög
Östergötlands

LANTBRUKSMUSEUM 
Hästholmens hamn 
0144-350 41
Här finns traktorer, handred
skap, häst- och traktorredskap 
till jordbruket liksom föremål 
som hör samman med mjölk
ning, mejeriberedning och 
slakt. Fotografier tagna av Os
car Karlsson på 1910-20-talet 
visar människor i arbete.

Öjebro
ÖJEBRO KVARNBY 

0142-36 10 75
Elkvarnen från 1911 har både 
stenar och valsar. Den använ
des fram till 1969. Sågverket 
var vattendrivet men byggdes 
om för el. Sågen hade först 
ramsåg senare cirkelsåg och 
takspånshyvel. Brandstationen 
byggdes 1915, från 20-talet 
hade man en egentillverkad 
brandbil. Tvättstugan var ge
mensam för byn med bassäng 
för sköljning.

Österbymo

Hultgrensmuseet 
Torggatan 2 • 0381-66 12 47 
Fotograf August Cristian Hult- 
grens bilder och utrustning 
från första halvan av 1900- 
talet dokumenteras här. Han 
fotograferade främst Ydre.

Skomakerimuseet 

Ydregården • 0381-66 12 00 
I ett litet hus byggt 1850 finns 
sockenskomakarens arbetsplats 
och redskap. Originalverk
staden har kompletterats med 
föremål från andra skomakare i 
trakten. Museet ligger i anslut
ning till Ydre hembygdsgård.

Ydre skolmuseum 
Asby kyrkväg • 0381-66 12 00 
Kyrkskolan i Asby är från 
1870-talet. Här finns två skol
salar, ett klassrum för stor
skolan och ett materialrum. 
Bänkar, planscher, boksamling 
och klassfoton berättar om 
skoltiden.

OSTERFORS SMEDJA 
Österbymo • 0381-66 12 00 
Tre generationer smeder ar
betade här med vagnshjul, 
spikar, beslag, hästskor m.m. 
De var kända för sina vat
tenpumpar och träborrar. Den 
vattendrivna smedjan från 
1870-talet var med få föränd
ringar i drift till 1970. Vatten
hjulet drev då fortfarande bälg 
och maskiner.

Åtvidabergs Bruks- och Facitmuseum. 

Facit, montering av räknemaskiner, 1952. 

Foto: Facitarkivet.
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CLP
Riksantikvarieämbetet

Arbetslivsmuseer i Sverige
Tvätterimuseer, järnbruk, en flygande DC-3:a, galeaser och skonerter, skofabriker, 
jordbruksmuseer som beskriver jordbrukets mekanisering, repslagerier, veteran
järnvägar, bogserbåtar, gjuterier och mentalvårdsmuseer. Det är några exempel 
på vad ett arbetslivsmuseum kan vara. På arbetslivsmuseerna berättar man om 
människor, om deras liv och drömmar och om arbetets vardag, men också om 
maskiner och teknik som fanns på arbetsplatserna.

I Sverige finns idag minst 1 300 arbetslivsmuseer varav över 1 000 presenteras i 
denna bok.

Riksantikvarieämbetet i samarbete med Arbetets museum 

Årsbok för Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap 2004 

Riksantikvarieämbetet ISBN 91-7209-325-0 9
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