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FÖRORD
I din hand håller du Sveriges största museikatalog. Med den

Museiguiden är uppdelad i tjugofem landskap samt Göteborg

i bilen eller ryggsäcken är du rustad för en upptäcktsresa

och Stockholm. Dessa redovisas i bokstavsordning från

genom museisverige. I år finns 485 arbetslivsmuseer – fler än

Blekinge till Östergötland. På kartan till höger visas land

någonsin. De museer som finns med är alla medlemmar i

skapen från norr till söder.

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam).
Arbetslivsmuseerna berättar om industrisamhällets kulturarv och 1900-talets historia. Med hjälp av kunnig personal
och fungerande maskiner berättas historien om hur Sverige
gått från jordbruksland till industrination. Arbetslivsmuseerna liknar inte andra museer. Här finns ytterst få montrar men
många maskiner och föremål som visas i drift. Arbetslivs
museerna erbjuder en upplevelse för alla sinnen. Hur många
har egentligen hört ramsågsbladen äta sig in i stocken,
känt värmen och fukten när en ångmaskin startar med ett
väsande ljud eller känt iskylan tränga sig ända upp i över
armarna när man sköljer tvätten i en isvak? Sådana upp
levelser finns på arbetslivsmuseerna.

VI HAR SÅ MÅNGA ATT TACKA FÖR SÅ MYCKET!
Mycket av arbetet på arbetslivsmuseerna sker ideellt. Drivkraften står att finna i eget engagemang, viljan att berätta
och insikten att detta är viktigt att föra vidare. På vissa
arbetslivsmuseer har man anställd personal och det finns till
och med några som drivs som egna företag där bevarande,
förvaltande och visande blir till levebröd. Arbetslivsmuseerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades.
Arbetsplatserna lokaliserades till platser där det fanns
strömmande vatten som kunde ge energi till maskinerna
eller där det fanns andra lokala förutsättningar för driften.
Många av arbetslivsmuseerna finns på mindre orter eller
landsbygd och blir där en viktig del av det lokala kulturarvet.
Man bevarar bygdens historia. Arbetslivsmuseerna ligger

MUSEIGUIDE ÄVEN I EN APP

Under senare år har vi dessutom gjort Museiguide som app,
alltid till hands kan du se arbetslivsmuseer just där du be
finner dig. Du lotsas med informationen i appen till upp
levelser i närheten. Du ser vilka museer du kan fika på, vilka
du kan bo på och vilka har blivit Årets Arbetslivsmuseum
och hitta närmaste vägen dit. Du kan även samla dina favoriter. Appen heter Museiguide. Ladda ner den till din telefon
utan kostnad.

ÖPPETTIDER OCH ENTRÉ

Arbetslivsmuseerna drivs till största delen av frivilligt arbete.
På grund av detta är det inte en självklarhet att man kan
erbjuda att ha öppet alla dagar året runt eller fri entré.
Några av katalogens museer har exklusivt öppet någon dag
i veckan eller kanske endast på begäran. Läs därför öppet
tiderna noggrant innan ni beger er ut på en upptäcktsresa
i det arbetsamma Sverige.
Entréavgift kan förekomma. Arbetslivsmuseerna har små
eller inga bidrag för sin verksamhet, entréavgifter kan vara
den viktigaste inkomstkällan till drift, inköp, underhåll och
byggnadsvård. Bli därför inte besviken om ni måste betala
entré. Tänk istället att ni får vara med och bevara vårt
gemensamma kulturarv.
Upptäckter för hela familjen, din orts historia nära dig!

ofta på natursköna platser och blir på flera sätt viktiga delar
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STATARMUSEET I SKÅNE
Statarmuseet i Skåne – Årets Arbetslivsmuseum 2020 – det är ovärderligt, en fantastisk ÄRA och
sååå glädjande! Statarmuseet i Skåne vill vi mena är en värdig mottagare och att vårt 25-åriga liv
som arbetslivsmuseum där vi berättar, bevarar, brukar och berikar faktiskt spelar roll! TACK!
Vi är sååå stolta och hjärteglada!

Barbro Franckie, museichef Statarmuseet i Skåne.

Här berättas historien om landsbygdens proletariat, en

allehanda fä av olika lantraser, av höns, grisar och kaniner.

mindre smickrande historia som var samtida med de stora

Pedagogiken är ryggraden i den omfattande verksamheten

industriernas framväxt i städerna. Idag har platsen blivit

för både stora och små besökare. En tidsresa till en historia

en annan, borta är slitet på åkern och i ladugården. När

vi inte vill uppleva igen men väl känna till.

maskinerna gjorde sitt intåg i jordbruket försvann arbets
tillfällena och statarsystemet togs ur bruk. Lätt att då
glömma bort och förpassa alla dessa mer eller mindre
anonyma människors slit till historien.
Ett besök på Statarmuseet i Skåne idag involverar
många olika sinnen. Du får kliva in i berättelsen om statarlivets vedermödor i det hem där de än gång levde i på
gården. Uppleva utedasset, gårdsmiljön och dofterna från

Med ideellt arbete, idog envishet och styrka lades grunden
till Statarmuseet i Skåne. Här har man grävt i myllan efter
berättelser som gör att besökarna idag kan känna historien i händerna, på platsen där den en gång utspelade sig.
Besökarna får en helhetsupplevelse med förståelse för hur
djur, människor och brukandet av jorden är beroende av

djuren. Idag befolkas eller snarare, bebos uthusen av

varandra. Här berättas om landsbygdens industriarbetare,

FÖRESLÅ ÅRETS ARBETSLIVSMUSEUM 2021

de långa arbetsdagarna på åkern. Skolklassen får här en

Kriterier: stabilitet, långsiktiga strategier, kunskapsbevarande, ideellt engagemang, genusperspektiv, pedagogiskt arbete, tillgänglighet, upplevelse, förmedling,
förankring i omvärlden, fysiskt bevarande och turista
på museum.
Nomineringen skickar du senast 15 augusti 2020
till: nominering@arbetetsmuseum.se
Eller till: Årets Arbetslivsmuseum, Arbetets
museum, Laxholmen, 602 21 Norrköping.
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Juryns motivering i sin helhet:

statarfamiljens, hårda villkor; från mjölkningsplikten till
oförglömlig dag där eleverna kliver rakt in i historien: skurar
mattor, sätter potatis och matar grisen. Tack vare Statarmuseets enastående arbete och samverkan sprids kunskapen
om statarnas liv vidare till nya generationer.
Text: Statarmuseet i Skåne och Arbetets museum. Foto: Miriam Preis.
Bakom utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum står Arbetets museum
i samverkan med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Sjöhistoriska
museet och Järnvägsmuseet.

ÅRETS ARBETSMYRA - ARBETETS MUSEUMS VÄNFÖRENINGS PRIS

På söndagar under sommaren drar museet igång sin stora ramsåg med
en lokomobil. Den flyttbara ångmaskinen väger 16 ton och förbrukar sex
kubik ved på en dag.

ÅRETS ARBETSMYRA 2020

Erling Andersson, Varberg
Ett helt liv med trä har Erling Andersson bakom sig. På

Starten för museet blev en stor lada intill en gammal

Derome Trä & Nostalgimuseum visas hur det mångsidiga

prästgård Erling köpte. Sedan 1991 har verksamheten växt

materialet kan användas och hantverkets utveckling. Även

rejält. Utställningarna kretsar inte bara kring äldre maskiner

om Erling fyllt 80 år och lagt ned många tusen arbetstimmar

och handverktyg. Här finns nu även en nostalgidel som visar

är han i full gång med att planera framtida utställningar.

hur människor bodde förr och en gammal skolsal, liksom ett
flertal vagnar, vattenhjul och en träkonsthall med hundratals

På 1980-talet började Erling Andersson leta upp och samla
in äldre maskiner och verktyg från mindre snickerier och

konstverk i olika tekniker och träslag.
– Vissa säger lite skämtsamt att jag planerar nya hus innan

sågverk. Han ägnade otaliga kvällar och helger åt att köra

jag har byggt klart det jag håller på med. Men jag vill hela ti-

tunga lass hem till det lilla samhället Derome utanför Varberg.

den göra museet större och få plats med mer av samlingarna.

Mycket av det han samlat in går nu att se på museet han

Nu har Erling en person anställd som ska utveckla museet till

byggt upp, en insats som verkligen krävt en arbetsmyra.

ett ännu bättre besöksmål, liksom en konstnär som tillverkar

– Det var fantastiskt roligt med priset, speciellt med tanke

saker i trä. Så lite har arbetsmyran trappat ned, men han är

på att det är i konkurrens med så många andra eldsjälar runt

i högsta grad aktiv i allt som är på gång. Hantverkare flyttar

om i landet. Det känns som en belöning för allt slit, men spor-

runt maskiner i basutställningen som nyöppnar sommaren

rar också till att göra ännu mer!

2020, och i en annan lokal är tanken att visa nya utställningar

Bland Erlings hopsamlade 300 maskiner och 8 000 verktyg

av bland annat jordbruksredskap och modeller av förhisto-

finns allt från en specialsåg för extra tjocka stockar till maski-

riska tekniker för att bearbeta trä.

ner som gör smal rundstav. Liksom utrustning för att tillverka
stolsitsar, träskor och bearbeta trä på andra finurliga sätt.
– Jag har alltid samlat, som liten var det mynt och frimärken. Men när jag började jobba i min pappas sågverk väcktes

– Jag tänker på museet hela tiden. Hur vi ska lösa olika saker, och vad det kommer att kosta. Det är så svårt att låta bli …
Text och foto: Andreas Nilsson

intresset för trä, och det har hållit i sig sedan dess.

V E M

B L I R

Å R E T S

ARBETSMYRA 2021?
E-posta din nominering senast 15 september 2020 till: nominering@arbetetsmuseum.
se eller posta den till: Årets Arbetsmyra,
Arbetets museum, 602 21 Norrköping.
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Albinsson & Sjöbergs
Bilmuseum

B

I Albinsson & Sjöbergs verksamhet ingår bland annat det unika
bilmuseet. Vårt imponerande bilmuseum grundades redan
1996. Här kan besökarna ta del av bland annat Olof Palmes
kända Saab, kung Gustav VI Adolfs berömda Cadillac och Tony
Rickardssons sista speedway-maskin. Vårt museum är levande
och därför byts fordon ut allt eftersom. Förbered dig på en
nostalgisk resa tillbaka i tiden och njut av fantastiska fordon från
olika tidsepoker.

C

Södööska gården Biograf- och Kopparslagarmuseum. Michaela
Ivarsdotter Sveriges enda kvinnliga kopparslagmästare, metall
konstnär och fjärde generationen kopparslagare ger dig en
inblick i yrkets historia från tidigt 1800-tal fram till idag delvis
synliggjorda via film. Kopparslagarmuseet har ett nära sam
arbete med Biografmuseet Minibio där du kan njuta av din
favoritfilm och höra filmfantasten Anders Abrahamsson
berätta.
Varmt välkommen!

D

Ebbamåla Bruk är kanske Europas bäst bevarade industri
museum. Här återfinns intakta verkstäder, en smedja och ett
charmigt kafé samt övernattning intill Mörrumsån. På Ebbamåla
Bruk berättar vi den spännande historien om den industriella
revolutionen i Sverige. Upplev en intakt verkstadsindustri från
perioden 1850-1950. Bruket är ett flerfaldigt prisbelönt besöksmål. På guidade visningar känner du doften från gjuteri och
smedja och hör ljuden från remmar, maskiner och smedjan.
Det finns ett kafé med glass och espresso och en fabriksbod
med smide och gjutjärn.

E

I museet presenteras bygdens fiske- och sjöfartshistoria. Det
etablerades 1976 och har byggts ut i omgångar för att få plats
med alla föremål som skänkts. Här finns blekingsekor, vrakeka
och styrhytt samt ett antal tändkulemotorer, men också olika
föremål från fraktskutor samt arbetsredskap från fisket och sjömansyrket. Ett besök i museet ger en spännande tidsresa med
ljud från motorer, fiskmåsar, vågsvall och berättelser från förr.

F

Under 2016 tog föreningen Kallinges museum över Gjuteri- och
emaljmuseet med ambitionen att ha ett levande museum som
speglar Kallinge historia. Grundutställningen med gjutna föremål är kvar och de övriga ytorna har fyllts upp med information
och föremål som är specifika för Kallinge när det gäller samhälle,
företag och föreningsliv. Föreningen har därför grupper igång i
studiecirkelform som forskar och dokumenterar olika företeelser
på orten.

Östra Hamngatan 7 D, Karlskrona
GPS: N 56° 9.779', E 15° 35.729'
Telefon: 0455-36 12 23
museum@fabas.se
www.fabas.se/vara-museer/

Öppet: För bokn eller info ring eller mejla

Fotograf: Anders Abrahamsson

Biograf- och
Kopparslagarmuseum
Borgmästaregatan 1, Karlskrona
GPS: N 56° 9.605', E 15° 35.093'
Telefon: 070-307 31 99, 070-249 63 89
info@sodooskagarden.se
www.sodooskagarden.se
Öppet: Året om enl ök. Guidade visn om max 10 pers

Ebbamåla Bruk

Hovmansbygdsvägen 610, Kyrkhult
GPS: N 56° 22.197', E 14° 40.848'
Telefon: 070-970 15 10
info@ebbamalabruk.se
www.ebbamalabruk.se
Öppet: Se hemsida och Facebook.

Hälleviks fiskemuseum
Strandvägen 15 B, Hällevik

GPS: N 56° 0.723', E 14° 41.851'
Telefon: 073-749 04 06
facklan.hallevik@gmail.com
www.hallevik.se
Öppet: Se hemsida

Kallinge Museum
Flisevägen 5, Kallinge

GPS: N 56° 14.687', E 15° 17.121'
Fotograf: Oskar Ekholm

Telefon: 073-157 39 30, 070-838 76 48
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info@kallingemuseum.se
www.kallingemuseum.se
Öppet: Lör 10-13 eller enl ök

BLEKINGE

G

I Albinsson & Sjöbergs verksamhet ingår bland annat Karlskrona
Porslinsmuseum. Vårt uppskattade och unika porslinsmuseum
grundades 2003. I tidsenliga miljöer kan besökarna beskåda stora
delar ur det klassiska sortimentet av Karlskronaporslin.
Vårt museum är levande och därför byts porslinet ut allt eftersom.
Dessutom har vi precis öppnat en porslinsbutik inne i porslins
museet. Förbered dig på en nostalgisk resa tillbaka i tiden och
njut av vackert Karlskronaporslin från förr!

Museum för Rörligt kustartilleri H

Museet beskriver kustartilleriets rörliga tjänst från starten 1907 till
nedläggningen år 2000. På museet visas pjäser, robotar, luftvärn,
ellednings- och sambandsutrustning m m. Utställningar av uniformer, bibliotek samt minnesrum över det nedlagda regementet KA 2. Museet är beläget på Aspöberg, där en gång Sveriges
grövsta artilleri var grupperat, 30,5 cm haubits m/16. På Aspö finns
också den planerade befästningsparken, med fasta anläggningar
från 1600-talet fram till år 2000.

Ö Hamngatan 7 D, Karlskrona
GPS: N 56° 9.732', E 15° 35.756'
Telefon: 0455-36 12 23
museum@fabas.se
www.fabas.se/vara-museer/

Öppet: För bokn eller info ring eller mejla

Aspöberg, Aspö

GPS: N 56° 6.997', E 15° 31.694'
Telefon: 076-835 62 90
musfrka@gmail.com
www.kustartilleri.se
Öppet: Se hemsida

Repslagarbanan i Karlskrona

I

Flottans repslageri i Karlskrona uppfördes 1692 och slog rep
till 1960. Nu är det liv och rörelse igen i den 300 m långa
repslagarbanan med bemanning från Varvshistoriska föreningen
i Karlskrona. Repslagarbanan ingår i "Örlogsstaden Karlskronas
Världsarv". Här slår vi nu rep på traditionellt sätt och våra besökare, i alla åldrar, har möjlighet att bli "repslagare för en dag".
I VHFK:s guidning ingår visning av världsarvsobjekt såsom
Wasaskjul samt Polhemsdockan. Vi visar även det tillhörande
pumphuset med animerad film.

J

Sjöfartsmuseum som riktar sig till närområdet Hanöbukten och
Karlshamn som hamnstad. Museet beskriver bondeseglationen
i Blekinge genom tiderna, handelssjöfart och emigrationen via
Karlshamn under 1800-talet. Mindre utställning om kustfiske
och skärgårdsfiske. Här finns livräddningskorgen från Hanö och
fartygsskans från mitten av 1800-talet. Museet ligger i ett hamnmagasin från 1878, tidigare använt som tobaksmagasin. Museet
har i sin ägo en mycket stor stationär dieselmotor.

Lindholmen

GPS: N 56° 9.150’, E 15° 34.974’
Telefon: 073-312 28 38
info@repslagarna.se
www.vhfk.se
Öppet: Året om. Förbokning pga militärt område.
Vg ring 0455-30 34 90

Sjöfartsmuseet i Karlshamn
Drottninggatan 7

GPS: N 56° 9.950', E 14° 51.918'
Telefon: 076-027 71 81
sjofartsmuseum@gmail.com
www.sjofartsmuseum.se
Öppet: Vard 9-13

Fotograf: Bo Lindahl

Karlskrona Porslinsmuseum

Museum för

Rörligt Kustartilleri
Öppet sommaren 2020
22 juni - 30 augusti
kl 10.00-16.00
0768-35 62 90

kustartilleri.se
BLEKINGE
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Båtsamlingarna på Bassholmen B
Ön Bassholmen, Nordströmmarna
GPS: N 58° 14.509', E 11° 30.401'
Telefon: 070-665 39 11
foreningen@allmogebatar.nu
www.allmogebatar.nu
Öppet: 20 jun-20 aug varje dag 11-12 och 15-18

Fiskemuseet Hönö

C

Fiskemuseet är beläget längst ut i Klova Hamn på Hönö. Verksamheten drivs av den ideella föreningen Kusttraditioner som
vill dokumentera fiskets historia och utveckling, hur båtarna såg
ut, var de byggdes och hur fisket bedrevs med olika redskap.
Museet startade redan 1986 och har sedan dess byggts ut i olika
omgångar. I fiskebåten Normy kan du se hur man levde och
arbetade ombord. Här finner ni också dokumentation om ubåten
Ulvens förlisning i maj 1943 och från den tyska ubåten U843 – som
sänktes den 9 april 1945.

D

Museet visar Klädesholmens historia, med tonvikt på sillproduktion, från småskaligt hantverk till nutida storskalig industri.
Museet är från 2020 inrymt i öns affär, där möjlighet finns att
inhandla sillkonserver till fabrikspriser. Sillprovning kan erbjudas
grupper vid förbokade museibesök.

E

Linmuseet – centrum för linets lovsång i Bohuslän. Kom och bråka
hos oss. Passar för hela familjen. Upplevelseguider. Vi bråkar,
skäktar, häcklar och spinner med slända. Det magiska linet blir till
tråd. Grupper och bussar välkomna. Du kan köpa fina linnevaror
av högsta kvalitet och linolja. Linet – en kvinnohistoria!

F

Järnvägen öppnades för trafik 1895 av Munkedals bruk. Sträckan
var 6,7 km till hamnen vid Gullmarsfjorden. Föreningen trafikerar
3,3 km av banan med diesellok. Ångloket Munkedal renoveras f n
och kan kanske komma i trafik under 2020. Resan börjar i Åtorp
mot hamnen och därefter upp till museet vid Munkedals nedre,
där bruksbanans historia visas. I Åtorp serveras kaffe och våfflor.
Tidtabell och årets evenemang (t ex tomtetåg 1:a advent) samt
övrig info visas på hemsidan och Facebook.

Västra Vägen 3, Klova Hamn
Fotograf: Sigvard Fjellsson

GPS: N 57° 40.781', E 11° 38.618'
Telefon: 031-96 89 94
fiskemuseet@gmail.com
www.fiskemuseet.se
Öppet: Vg se hemsida

Klädesholmens museum
"Sillebua"

Den gamla varvsmiljön på ön Bassholmen i Bohuslän har Före
ningen Allmogebåtar förvandlat till ett levande båtmuseum.
Gamla traditionella träbåtar, ungefär 35 stycken visas både
seglingsklara i sjön och inomhus i museet. Detta inryms i den
gamla industrilokalen, där man förr reparerade båtar. Där finns
även fiskeredskap, verktyg, motorer och annat. En fartygsslip, unik
med sin vattenhydraulik, har renoverats pietetsfullt och är fullt
funktionsduglig. Besök denna intressanta och natursköna miljö!

Strandgatan 12b, Klädesholmen
GPS: N 57° 56.924', E 11° 32.735'
Telefon: 0304-67 30 99
sillebua@gmail.com

www.kladesholmen.com • Facebook
Öppet: Se hemsida

Linmuseet

Kamstorps gård, Kville Hamburgsund
GPS: N 58° 34.576', E 11° 21.252'
Fotograf: Agneta Olausson

Telefon: 073-800 50 97
info@bohuslin.se
www.bohuslin.se
Öppet: Juli-aug tor-sön 12-16. Ring för bokn

Fotograf: Åke Josephson, Redskapet

Museiföreningen
Munkedals Jernväg
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Östra Åtorpsvägen 18, Munkedal
GPS: N 58° 27.557', E 11° 41.019'

Telefon: 070-538 91 73 (endast under trafiktid)
info@munkedalsjernvag.com
www.munkedalsjernvag.com
Öppet: Se vår hemsida

BOHUSLÄN

Kosters hembygdsmuseum i byggnadsminnesmärkt sillsalteri.
Flyttat från Hamnholmen till nuvarande plats i Kostersundet,
Långegärde brygga. Efter sista sillperioden användes byggnaden
sommartid som makrillsalteri. Den saltade makrillen exporterades till Amerika. Hembygdsmuseum med utställningar, hemslöjdsbutik och skaldjursrestaurang.

H

Museet visar tändkulemotorer från 1900-talets början och framåt,
främst från Skandiaverken i Lysekil. Företaget grundades av
Laurentius Laurin. Föreningen äger den K-märkta bogserbåten
Harry som drivs med en 4-cylindrig Skandiamotor om 300 hkr.
Harry levererades från Brynäsvarvet AB Atlas 1887 och är idag ett
museifartyg som kan bokas för charter. Föreningen äger en av
Skandiaverkens gamla fabriksbyggnader. På torsdagskvällarna
träffas man i museets verkstad för att arbeta med motorer.

I

Westkust byggdes på Sjötorps varv vid Vänern och levererades
1932 till skeppsredare Olof Hansson på Donsö i Göteborgs södra
skärgård. Fram till 1964 gick Westkust som fraktskuta i Östersjön
och mellan hamnar på de svenska, norska och danska kusterna.
Hon lastade oftast sten, sågade trävaror, gödningsmedel, salt, kol
och andra torra laster, vilket har medverkat till att bevara skrovet i
gott skick. Fartyget T/S Weskust är K-märkt och förvaltas av Orusts
Skolfartygsförening Förlig Vind.

J

De sjöfarandes arbetslivsmuseum och landets enda bevarade
mönstringshus för sjöfolk. Museet visar också en krigsseglar
utställning och om livet ombord. Till sevärdheterna hör också en
imponerande kaptenssalong och en autentisk manskapsskans.
Museet har också ett omfattande forskningsarkiv med referensbibliotek. Arkivet innehåller bl a mönstringsrullor, inskrivningshandlingar och ett fartygsregister. En riktig guldgruva för både
släktforskare och fartygshistoriker.

K

T/S Kvartsita är ett K-märkt traditionsfartyg och riggat som en
skonare. Kyrkekajen är vår kaj där man i forna dagar har kölhalat
fartyg. Utställning om detta finns i Kvartsitahuset. Övernattning
kan ske om segelfartyget bokas för en segling som varar över
natten. Hör av er till vårt kansli via vår e-post för mer information.

L

Vikarvet är ett ideellt sällskap som bildades 1915. I museet visas
den bohuslänska kustens basnäringar: fiske, sjöfart, konserv- och
stenindustri samt havsforskning och minnen från Lysekil som
badort i ca 100 år. Dessutom finns två möblerade bostadshus
med sjöbodar från tidigt 1800-tal, en fiskebåt från 1890-talet samt
en kvarn. Museet är nyrenoverat. Namnet Viken syftar på området
från Oslo längs Bohuskusten mot söder. Vikarvet ligger vackert vid
Gullmarsfjordens inlopp.

GPS: N 58° 53.472', E 11° 0.511'
Telefon: 070-670 40 86
www.kosteroarna.com
Öppet: 20 jun-16 aug 16-19

Skandiamuseet
Verkstadsgatan 2, Lysekil

GPS: N 58° 16.431', E 11° 25.530'
Telefon: 070-763 33 91
lars_laurin@hotmail.com
www.llaurin.se
Öppet: Tor 17-21

Skolfartyget Westkust
Edshultshall, Orust

GPS: N 58° 6.517', E 11° 27.920'
Telefon: 073-066 84 10
info@westkust.se
www.westkust.se
Öppet: Visningar året om efter beställning

Sveriges Sjömanshusmuseum
St Hellevigsgatan 4, Uddevalla

GPS: N 58° 20.882', E 11° 56.130'
Telefon: 0522-134 60
www.sjomanshusmuseum.org
Öppet: Hela året, mån-fre 11-16, lör 11-13

T/S Kvartsita

Kyrkekajen 10, Fiskebäckskil
GPS: N 58° 14.697', E 11° 27.648'
Telefon: 0523-231 88
info@kvartsita.se

Fotograf: Jan Hermansson

G

Långegärde brygga, Sydkoster

Fotograf: Wiggo Lander

Sillsalteriet Sibirien

www.kvartsita.se
Öppet: Tor 9-12. För bokn mejla

Vikarvet, museum
Turistgatan 17, Lysekil

GPS: N 58° 16.109', E 11° 25.724'
Telefon: 070-750 73 22
vikarvet@gmail.com
www.vikarvet.se
Öppet: Året runt enl ök

SILLENS HUS
KLÄDESHOLMENS MUSEUM ”SILLEBUA” NU I NYA LOKALER!
Museet blir tillsammans med öns affär ett Sillens hus. Här kan man
se Klädesholmens sillhistoria, nu även med hjälp av ny teknik.
Grupper erbjuds sillprovning och sillkonserver till fabrikspriser.
Webb: kladesholmen.com, E-post: sillebua@gmail.com,
Facebook: Klädesholmens Museum Sillebua
BOHUSLÄN
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Arbetarbostäder Stora Hagen

B

Ett av landets bäst bevarade arbetarbostadsområden från slutet
av 1800-talet. Husen var kvadratiska med fyra lägenheter i varje
hus med egna ingångar. Hus nummer 22 är idag museum.
En lägenhet speglar bostadsförhållanden år 1900, en annan
efter ombyggnationen 1960 till pensionärslägenhet. Här finns
också Sveriges första socialminister Bernhard Erikssons privata
arbetsrum.

C

I det välbevarade kompletta lägret från 1796 på Rommehed är
ett museum inrymt i en av de vackra förläggningsbarackerna.
Lägret är ett av landets bäst bevarade läger. Indelningsverket
och 1800-talets lägerliv presenteras. Ett soldattorp finns också.
I Falun på kaserngården finner du ett museum som skildrar
värnpliktsregementets öden från flytten från Rommehed 1908
till nedläggningen 2000. Besök vår hemsida www.dalregemenetsmuseer.se!

D

Följ med på en guidad tur genom vindlande gångar och mäktiga salar, ner i Falu Gruva, en del av Världsarvet Falun. Året om
hålls guidade turer i gruvan och under sommaren finns det extra
mycket att upptäcka. Gruvmuseet och konsthall är interaktivt och
berättar på ett spännande sätt gruvans 1 000-åriga historia. Sommartid kan man åka med Lilla Gruvtåget och gå på visning bland
de historiska byggnaderna. På gruvområdet finns många butiker,
två caféer, en restaurang och ett B&B.

E

Välbevarad bergsmanshytta från mitten av 1800-talet med
malmtorg, rostugn, rekonstruerad rådstuga, masugn, maskinhus med blåsmaskin och stampverk, kolhusruin och klensmedja
med bälg och härd. Det finns ovanligt många redskap kvar. Byn
Flatenberg omnämns på slutet av 1300-talet. Hyttan anlades på
1500-talet av bergsmän och var igång till 1918. Hyttan hade ett
bra läge då sjön Norra Barken kunde nyttjas som transportled
året runt.

F

En av Sveriges mest intressanta gruvmiljöer. Området är cirka
350 meter långt och 45 meter brett med ett femtontal större
och mindre gruvhål. Ligger på och kring en bergstopp mellan
sjöarna Leran och Hillen och är till största delen avvattnade
via en underjordisk stollgång. Gruvdrift är känd från 1600-talet
och pågick till 1918. 1995 invigdes gruvan som besöksgruva.
Gruvstuga med utställning, café och souvenirer. Gruvbod med
redskap, kartor, mineraler med mera. Visas ovan och under jord.
Flogbergsspel.

Stora Hagvägen 22, Grängesberg
GPS: N 60° 4.510', E 15° 0.449'
Telefon: 070-399 20 41
grangesgille@gmail.com
www.grängesgille.se
Öppet: Se hemsida

Dalregementets museer
Kaserngården 10, Falun

GPS: N 60° 36.247', E 15° 39.239'
Fotograf: Jan-Ola Nyström

Telefon: 070-247 78 94
info@dalregementetsmuseer.se
www.dalregementetsmuseer.se
Öppet: 1:a lör varje månad 13-16. Grupper enl ök

Falu Gruva

Gruvplatsen 1, Falun
Fotograf: Jeanette Hägglund

GPS: N 60° 36.020', E 15° 36.957'
Telefon: 023-78 20 30
info@falugruva.se
www.falugruva.se
Öppet: Året runt. Se hemsida eller ring för öppettider

Flatenbergs hytta
Flatenbergsv 37, Smedjebacken
GPS: N 60° 7.897', E 15° 25.112'
Fotograf: Calle Eklund

Telefon: 0240-66 02 87
kultur@smedjebacken.se
www.smedjebacken.se
Öppet: Guidade visn sommartid.
Övrig tid kontakta Kulturförvaltningen

Flogbergets gruvor
Flogberget 1, Ludvika

GPS: N 60° 8.846', E 15° 18.199'
Fotograf: Ann-Sofie Fryxell

Telefon: 0240-66 02 87, 0240-688 88 (Gruvstugan)
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kultur@smedjebacken.se
www.smedjebacken.se
Öppet: Guidade turer dagl sommartid.
Övrig tid kontakta Kulturförvaltningen

DALARNA

Furudals Bruk lades ned 1884 men flera byggnader finns
bevarade. Kättingsmedjan, mekaniska verkstaden. Herrgård
och bruksgata. I den före detta modellverkstaden visas Ore
dräktkammare. Norsk Veteranmuseum berättar om norska polis
truppernas – polititroppernas – historia 1943-45. Dessa trupper
tränades för att ta över den polisiära verksamheten när Norge
befriats. Varje år sedan 1994 blir Furudals Bruk norskt. Onsdagen
v 24 firar man alltid Veterandagen med stort norskt kultur
program. Förnämligt logi på båda museerna.

H

Gravendals Bruk anlades på 1720-talet. Verksamheten, i huvudsak
stångjärns- och spiksmide, pågick fram till 1909. År 1988 bildades
en byförening som vårdar, förvaltar och visar byggnader m m som
anknyter till Gravendals Bruks historia. Nu finns tack vare Hellsing
Släktförening en byggnad som innehåller en vattendriven stångjärnshammare med härd och blåsbälg. Genom Byalagets insatser
finns också bl a en renoverad spiksmedja med prova-på-smide.
En del av smedjebyggnaden inrymmer en renoverad bagarstuga.

I

Gruvcentrum Mojsen ligger mitt i Grängesbergs tidigare gruv
område i genuin industrihistorisk miljö. Mojsen var tidigare
gruvarbetarnas personalmatsal och är anpassad för utställningsoch museiändamål. Mojsen invigdes 21/9 2008 och här utlovas
en industrihistorisk resa men också en framtidsresa. Här kan
besökaren bekanta sig med gruvarbetarnas hundraåriga kamp
för bättre förhållanden på arbetsplatser och samhällen.
Aktuella utställningar. Besöksgruva finns.

Furudal

GPS: N 61° 11.750', E 15° 10.335'
Telefon: 0258-100 84
www.furudalsbrukskulturhus.se
Öppet: 20 jun-12 aug

Gravendals Bruk
Gravendal

GPS: N 60° 2.532', E 14° 31.055'
Telefon: 073-827 20 27
k.bertiland@gmail.com
www.gravendalsbyalag.se
Öppet: Se hemsida

Gruvcentrum Mojsen
Dillnersväg 11, Grängesberg

GPS: N 60° 4.473', E 14° 59.297'
Telefon: 070-559 25 62, 070-394 65 42
www.visitdalarna.se/gruvcentrum-mojsen-grangesbergsgruvomrade
Öppet: Juli-aug 10-15.30. Övrig tid enl ök.

Fotograf: Lotta Lindbäck

G

Fotograf: Bertil Andersson

Furudals Landsbygdsmuseum
med Veteranmuseum

Vg ring ovanstående nr eller till Ludvika Turistbyrå 0240-860 50

Johan Ahlbäcks ateljé

J

Johan Ahlbäck (1895–1973) har i sin konst skildrat arbetsliv och
miljöer i Bergslagen. Hans anspråkslösa vindsateljé där han
arbetade 1951–1973 finns kvar intakt och visas för besökare.
Ateljén kom att påverka Johans måleri. Han fick mer utrymme än
förr och började göra större bilder. Ljuset i ateljén präglade hans
bilder, som fick en genomgående ljus kolorit, ofta mot blågrönt.
En permanent utställning med hans konst visas i Ahlbäcksalen,
Werner Aspenströmbiblioteket, Smedjebacken.

K

Korså hammarsmedja ligger i den lilla byn Korsån öster om Falun.
Smedjan är ett av de bruk som anlades av Falu Gruva under
1700-1800-talet för att få järn till alla redskap och konstruktioner
vid koppargruvan. Idag kan man följa Järnets väg och besöka
dessa industriminnen: gruvan i Vintjärn, bruket i Svartnäs, hyttan
i Åg och hammarsmedjan. Samtliga platser har informations
skyltar och kan besökas året om. I Korsån finns ett litet museum
med filmvisning som är öppet sommartid.

L

Föreningen har en samling ånglok, elektrolok, motorvagnar,
person- och godsvagnar samt tjänstevagnar. Delar av föreningens
fordonssamling finns i lokstallet SO järnvägsstationen i AvestaKrylbo. Andra delar av samlingen finns i lokstallet NV järnvägsstationen i Sala. Dessutom arrangeras utfärdståg på stamnätet
i Mellansverige med el- och ånglok, vanligen utgående från
Stockholm. Det finns plats för upp till 96 middagsgäster i våra
restaurangvagnar. Tåget kan chartras.

M

Dalhalla som ligger i ett gammalt kalkstensbrott i Rättvik är en
konsertarena i världsklass. Platsen är en spännande och dramatisk miljö. Säsongstid anordnas guidade turer. I Dalhallas entrébyggnad den s k Gruvstugan kan man se den industrihistoriska
utställningen om Kullsbergs Kalkbruks verksamhet från 1898-1991.
I anslutning till Dalhalla finns vandrings- och cykelleder. Med
start vid Gruvstugan finns en geologisk/industrihistorisk skyltad
vandring ned i arenan.

Vasagatan 18E, Smedjebacken

GPS: N 60° 08.602', E 15° 25.031'
Telefon: 0240-66 02 87
kultur@smedjebacken.se
www.smedjebacken.se
Öppet: För visning kontakta Kulturförvaltningen

Korså bruk
Korså bruk, Korsån

GPS: N 60° 38.137', E 16° 8.594'
Telefon: 023-78 20 30
info@falugruva.se
www.falugruva.se
Öppet: Se hemsida eller ring

Krylbo lokstall
Vansjövägen 5A, Krylbo

GPS: N 60° 7.304´, E 16° 13.316´
Telefon: 08-15 95 50
info@skaj.se
www.skaj.se
Öppet: Enl ök med Jan Lundgren, 070-307 59 53

Kullsbergs Kalkbrukutställning i Dalhalla
Dalhallavägen, Rättvik

GPS: N 60° 56.980', E 15° 6.415'
Telefon: 0248-79 79 50
www.dalhalla.se
Öppet: Säsongstid, för info om Dalhallas
öppettider och konsertprogram, se hemsida

DALARNA
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Lindesnäs Bruksmuseum

N

Lindesnäs Bruksmuseum innehåller en miniatyrby. Speglar
Lindesnäs under 1700-1800-talet. Bruket var ett av landets tionde
största järnverk. Idag finns ruiner efter järnverket, kvarnen och
museet. Ruinen idag är konsertlokal med nybyggd scen och
publikplatser för ca 300-400 personer. Ungefär 1 km från museet
finns en naturstig på 2,5 km. Efter stigen finns nio stationer som
visar skogshantering. Eldpallkoja för övernattning. Ovan nämnda
platser äger hembygdsföreningen.

Ludvika Gammelgård
gruvmuseum

O

Ett tekniskt friluftsmuseum som visar gamla ovanjordsbyggnader
och maskinerier i träkonstruktion från 1800-talet, samlade från
nedlagda gruvor i trakten. Det finns en fungerande, komplett
stångångsanläggning. Bilden visar ett av våra gruvlok. Vi håller på
att lägga spår så vi kan köra loken. Vidare finns samlingar av äldre
redskap och gruvfordon och tryckluftborrmaskiner med en stor
kompressor. I anrikningsverket visas gamla kvarnar och malm
separatorer för koncentration av fattiga malmer.

Medicinhistoriskt museum

P

Medicinhistoriska museet i Falun grundades 1999 och är inrymt
i Nisserska huset, Falu lasarett. På museet visas permanent
utställning bestående av gångna tiders sjukvårdsmaterial såsom
instrument, teknisk apparatur, undervisningsmaterial och
fotografier. Bilden visar operationsmiljö från tidigt 1900-tal.

Q

I det vackra museet finns bilar från 1920- till 1970-talet att
beskåda. Ett 30-tal motorcyklar, mopeder och cyklar visas
också, liksom flera modellflygplan och en samling leksaksbilar.
Dessutom 100-tals radioapparater, många motorsågar, en fin
historisk kamerasamling och mycket annat. Riktig nostalgi
med flera gamla affärer uppbyggda. Vår utomhusutställning med
unika fint upprustade maskiner och lingrävare är internationellt
uppmärksammad.
Museet har butik, servering och konferenslokal.

R

Museet visar slipstenshanteringen med sina vikingatida anor
och dess unika betydelse för bygden. Här finns uppbyggda och
autentiska miljöer med redskap, fotografier med texter, slipstenar,
brynen m m. Gruvområdet har ett kulturhistoriskt och geologiskt
riksintresse som bjuder besökarna på en dramatisk natur. Här
finns en vandringsled (3,5 km), gruvstuga och hackstuga. Historievandringar med rollspel, musik- och kulturevenemang, hantverksoch julmarknad m m. Souvenirförsäljning.

S

På museet berättas om Christopher Polhems liv och verksamhet
i Stjärnsund fr o m år 1700 men också om hans större nationella
uppdrag. Christopher Polhem var även pedagogiskt intresserad
och skapade det mekaniska alfabetet för sina studenter.
På museet finns flera exemplar av polhemslåset, polhemsuret och
berättelsen om fabriken för ”allmännyttiga ting” som etablerades
i Stjärnsund i början på 1700-talet.

T

Karl XIV Johan, Elvis Presley, Carl Jularbo och Larz Kristerz – de
här fyra har Älvdalen som gemensam nämnare. Vill du veta
hur? Besök Porfyr- och Hagströmmuseet. Museet visar nedslag
i Älvdalens industrihistoria, både i form av porfyren och dess
bearbetning och Hagströms tillverkning av instrument och
ljudanläggningar.

Lindesnäs bruk

GPS: N 60° 19.907', E 14° 31.530'
Telefon: 070-364 36 12
info@lindesnasbruksmuseum.se
www.lindesnashembygdsforening.se
Öppet: Jun-aug lör-sön 12-16

Nils Nils gata 7
GPS: N 60° 8.898', E 15° 12.396'
Telefon: 0240-100 19
lahf@telia.com
ekomuseum.se/besoksmalen/ludvika-gammelgardgruvmuseum/
Öppet: Året runt, vissa byggnader öppna 1 jun-31 aug

Nisserska huset, Falu lasarett

GPS: N 60° 36.473’, E 15° 38.825’
Telefon: 072-225 08 89, 073-702 99 96
www.regiondalarna.se/verksamhet/kultur-och-bildning/
museer/medicinhistoriska-museet/
Öppet: Tor 14-17.
Övrig tid enl ök, vg ring 023-108 74 samt tel ovan

Motor & Nostalgimuseum
Kilaberget 52, Grängesberg

GPS: N 60° 3.829', E 14° 59.720'
Telefon: 0240-213 32
info@motornostalgimuseum.com
www.motornostalgimuseum.com
Öppet: Se hemsida

Orsa Slipstensmuseum
Gruvbacksvägen 2

GPS: N 61° 10.936', E 14° 45.109'
Telefon: 070-689 14 65
info@orsaslipsten.se
www.orsaslipsten.se
Öppet: Se hemsida

Polhemsmuseet
Urmakarev 2, Stjärnsund

GPS: N 60° 26.039', E 16° 12.410'
Fotograf: Lars Dahlström

Telefon: 0225-801 31
info@husbyringen.se
www.husbyringen.se
Öppet: 20 jun-9 aug tis-sön 12-16

Porfyr- och Hagströmmuseet
Dalgatan 81, Älvdalen

GPS: N 61° 13.762’, E 14° 2.195’
Telefon: 0251-314 02
porfyr-hagstrom.museum@alvdalen.se
www.porfyrmuseet.se
Öppet: Var god se hemsida
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Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö i Malung är Malungs äldsta industri. Här höggs kvarnstenar från 700-talet fram till 1880-talet.
Brottet är 1 700 meter långt och 50-170 m brett. Den sedimentära bergarten består av en skiffrig sandsten med inslag av upp
till 4 mm stora klara kvartskorn. Detta gjorde berget i Östra
Utsjö ypperligt till kvarnstenar. Kvarnstenar från Malung var en
handelsvara från Dalarna till övriga landet under vikingatid och
medeltid.

V

Silljansfors skogsmuseum visar historien om skogsarbete,
flottningsarbete, sågverksarbete och järnbruksarbete. Museet
består av ett friluftsmuseum, tre utställningshallar, ett cirkelsågverk drivet av en ånglokomobil samt masugn och lämningar
av smedjor och kanaler från Siljansfors järnbruk. I anslutning till
museet finns Siljansfors Arboretum med ca 50 olika trädarter. I
Siljansfors försökspark har Sveriges lantbruksuniversitet bedrivit
skogsforskning och miljöövervakning sedan 1921.

W

Skorstensfejaryrket är ett av de äldsta yrkena i Sverige. På 1600talet började sotningsverksamheten organiseras och regleras och
har sedan dess varit en del av det förebyggande brandskyddet
med myndighetsutövning. Museets ambition är att över tid
spegla yrkets uppkomst och utveckling samt arbetsvilkoren
i yrket.

X

I Ludvika anlades av Gustav Vasa ett kronobruk för smide och
stångjärn. Vid Bruksgatan på Hammarbacken i Ludvika låg
smedsbostäderna. En av de ursprungliga byggnaderna återstår.
Här har en museibostad inretts som visar hur en familj levde vid
sekelskiftet 1800-1900-talet.

Y

Sågmyra Hembygdsmuseum visar upp ett mer än hundraårigt
byliv. Framför allt var det Tidstandsfabriken som placerade
Sågmyra i Europas textilcentrum. Vi visar allt om råvaruflöden och
produktion under mer än 80 år och vi visar också allt som växte
upp vid sidan av Tidstrandsfabriken.

Z

På Särna Skogs- och Försvarsmuseum Lomkällan finns ett flertal
autentiska byggnader och redskap med anknytning till skogs
bruket i Särnabygden. Dessa är placerade efter en promenadslinga. Inom området finns även Skans 211, försvarsanläggningen
från andra världskriget, servering, utställningar, filmer och
bildspel.

8

Back to the future! Film- biograf- och TV-historia i smakfullt
tidstypiska miljöer. En behagligt tankeväckande dusch från
minnenas fontän.

Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö i Malung
GPS: N 60° 40.342', E 13° 44.708'
Telefon: 070-207 88 28
bente@delta.se
www.quarnstensgrufvansvanner.se
Öppet: Året runt

Siljanfors Skogsmuseum
Siljansfors

GPS: N 60° 53.300’, E 14° 22.500’
Telefon: 0250-203 31
lars-olof@finngarden.se
www.skogsmuseum.se
Öppet: 1 maj-30 sep dagl 11-18

Skorstensfejaryrkets Museum
Gussarvsgatan 8, Hedemora

GPS: N 60° 16.809', E 15° 59.214'
Telefon: 070-568 28 25, 070-568 23 36
info@skorstensfejarmuseum.se
www.skorstensfejarmuseum.se

Fotograf: Bente Danielson

Quarnstensgrufvans vänner

Öppet: För bokn och info ring eller mejla

Smedsbostaden på
Hammarbacken
Bruksgatan 2, Ludvika

GPS: N 60° 9.622', E 15° 11.214'
Telefon: 0240-860 00
kultur.fritid@ludvika.se
www.ludvika.se/hammarbacken
Öppet: Se hemsida

Sågmyra Hembygdsmuseum
Tidstrandsvägen 3, Sågmyra

GPS: N 60° 42.749', E 15° 17.619'
shf@wgst.se
www.sagmyra.se
Öppet: Året runt lör 13-16. 6 veckor under

Särna Skogs- och
Försvarsmuseum, Lomkällan
Särnavägen 200, Särna

GPS: N 61° 41.602', E 13° 4.555'
Telefon: 070-628 50 59, 0253-100 49
lomkallansarna@gmail.com

Fotograf: Ulla Back

sommaren 13-16, se hemsida

www.sarnahembygdsforening.se
Öppet: 1 jun-30 sep 11-16

Säters Biograf & TV-Museum
Järnvägsgatan 26

GPS: N 60° 20.695’, E 15° 45.662’
Telefon: 0225-533 75
info@biografmuseet.se
www.biografmuseet.se
Öppet: Grupper året om enl ök.
Sommaröppet se hemsida o Facebook

DA L ARNA
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Säters Hembygdsmuseum,
Åsgårdarna

9

23 hus, varav fyra på ursprunglig plats. Husen är från 1600- och
1700-talen. Smedjor, skomakeri, myntsamling, krukmakeri från
1700-talet, kanske det enda i landet på ursprunglig plats. Kapell
som även är vägkyrka. Kaffeservering i Myntmästargården, från
1624. Guidning varje dag 13-17.

:

Tunabygdens Gammelgård – hembygdsmuseet grundades 1920
och är en av Sveriges största. Den ägs av Tunabygdens Hembygdsförening, bildad 1915. Utställningen ”Från istid till Vasatid”,
Böösloftet, Kullesgårdens parstuga, Anders Matsgården, Tjärna
småskola och Gubbstugan visar historien genom århundraden.
Caféet är öppet sommartid. Guidning efter överenskommelse.
Årsskriften Tunum ges ut till jul. Vi finns på Facebook, Gammel
gården Borlänge och på tunahembygd.se för ytterligare
information.

;

Verket – den gamla järnbrukshyttan uppfördes 1874; ett monument över den storskaliga järnframställningen och svensk
industrialisering. Verket idag är ett internationellt prisbelönt
interaktivt inlevelsemuseum med unika upplevelser och intryck;
en spännande mix av historia, konst och naturvetenskap.
Avesta Art arrangeras sommartid där samtidskonsten för dialog
med järnverkets eget starka formspråk. Total yta är mer än
5 000 kvm, fördelat på flera olika plan och våningar, med hiss
till samtliga.

<

Världsarv! Fågelsjö Gammelgård är ett folkkonstens tempel, unikt
i sitt slag. "Bortom Åa", som gården egentligen heter, är en helt
orörd kulturmiljö från slutet av 1800-talet. När gården stängdes
1910 lämnades allt kvar och står än idag kvar i oförändrat skick.
Här finns också en vapensmedja från 1800-talet som är intakt
med sina maskiner och mathärbret med sina sju olika lås.

Skogsstigen/Museigatan

GPS: N 60° 20.560’ E 15° 45.247’
Telefon: 0225-514 23
www.hembygd.se/index.asp?lev=2241
Öppet: 1 jun-30 aug

Tunabygdens Gammelgård
Gammelgårdsv 2, Borlänge

GPS: N 60° 29.764', E 15° 26.341'
Telefon: 0243-21 10 24
Fotograf: Erik Thorell

gammelgarden@telia.com
www.tunahembygd.se
Öppet: Se hemsida

Verket/Avesta Art
Kanalvägen 1, Avesta
Fotograf: Therese Asplund

GPS: N 60° 8.939', E 16° 10.242'
Telefon: 0226-64 51 62
www.verket.se
Öppet: 16 maj-13 sep 10-17. Midsommarafton stängt.
I övrigt öppet för bokade grupper

Världsarvsgården Bortom Åa,
Fågelsjö
Fotograf: Jan-Åke Karlsson

Gryssjövägen 1, Fågelsjö, Los
GPS: N 61° 47.801', E 14° 38.203'
Telefon: 0657-300 30
info@fagelsjo.nu • www.fagelsjo.nu
Öppet: 6 jun-31 aug mån-sön utom midsommarafton.
Övrig tid enl ök, vg ring

I SKOGSRIKET SVERIGE
... finns flera skogsmuseer,
i bl.a. Derome, Daretorp,
Laxviken, Ljusfallshammar,
Lycksele, Sandslån, Siljansfors,
Skräddrabo och Särna.

Välkommen
att besöka oss!

www.skogsriket.se
museinätverket skog & trä
14

DALARNA

Skogshistoriska exkursioner:
www.skogshistoria.se

Eds MC- och motormuseum

B

Med 160 veteranmotorcyklar tillverkade av 60 olika MC-fabriker
i Europa, USA och Japan sägs det vara Sveriges största. Dessutom visas ca 300 radioapparater, 75 motorsågar, 50 båtmotorer samt modellflygplan, symaskiner, leksaker m m. Museet
disponerar ca 1 000 m2 centralt i samhället Ed som ligger ca 160
km norr om Göteborg. Det drivs av Club MCV Bohus-Dal som är
en underavdelning till den ideella föreningen Club MC-veteranerna Sverige.

C

JÅÅJ bedriver museiverksamhet på två orter, Åmål och Svanskog
med den natursköna Svanskogsbanan mellan sig. I Åmål finns
fordon samt föremål från den nedlagda järnvägen mellan Åmål
och Årjäng. Lokstallet, som även är föreningens verkstad hyser
ånglok, diesellok och andra vagnar. För den som vill se Svanskogsbanan finns möjlighet att göra detta på dressin. Start vid
Forsbackabaden för att sen ta sig de 10 km tills vändning vid
Ömmelns station. Det går även att ta sjövägen tillbaka i kanot.

Kanalmuseet

D

Kanalmuseet i Håverud berättar om barn, kvinnor och män och
deras liv vid älvarna, sjöarna och Dalslands kanal. Alla har levt
ett liv vid det vatten som sträcker sig från Vänern i söder till
Stora Le i norr. De effektfulla och konstnärsdesignade miljöerna
bidrar till att ett besök på museet blir en dramatisk resa med
händelser vid vatten för hela familjen.

Skåpafors Servetthistoria

F
E

Föreningen Skåpafors Servetthistoria arbetar för att bevara
historien kring tillverkningen av engångsprodukter på Duni i
Skåpafors, från 1953 då servettillverkningen började, fram till
nedläggningen 2005. Vi finns i tidigare Learfabriken där vi
arbetar med att dokumentera och katalogisera material och
servetter från produktionen. Under senare tid har vi också
arbetat med att skriva en bok om vårt arbetsliv. Den har titeln,
Vi satte färg på tillvaron.

Storgatan 26, Ed

GPS: N 58° 54.733’ E 11° 55.887’
Telefon: 073-098 43 03, 0534-230 81
museum@mc-dalsland.se
www.mc-dalsland.se
Öppet: 1 jun-31 aug alla dagar 11-18.
Övriga tider vg ring 0534-230 81

Järnvägsmuseum med
Svanskogsbanan – JÅÅJ
Östra Bangatan 2, Åmål

GPS: N 59° 2.474', E 12° 41.939'
Telefon: 070-623 05 68
medlemsregister@jaaj.nu
www.jaaj.nu

Fotograf: Hans Kihlberg

D A L S L A N D

Industrigatan 12, Bengtsfors

GPS: N 59° 2.462’, E 12° 13.465’
Telefon: 070-877 07 11
skapafors.servetthistoria@hotmail.com
www.skapaforsservetthistoria.se
Öppet: Enl ök

Åmåls Ind. C.W. Thorstenssons
Mek. verkstad

F

Strömsbergsgatan 19

GPS: N 59° 2.764', E 12° 41.626'
Telefon: 0532-170 98, 070-569 85 30
stigp.risa@telia.com
www.vastsverige.com/amal/produkter/amals-industrimuseum/

På museet finns en unik möjlighet att se hur en familj bodde och
arbetade på 1920-talet. Verkstaden är i huvudsak bevarad sedan
den grundades 1918. Maskiner drivs av en elmotor via transmission
i taket. I verkstaden finns bland annat ett stort antal handverktyg
och en ässja. På övervåningen finns en industrihistorisk utställning med produkter som under gångna tider tillverkades i Åmål.
Museet drivs av en ideell förening och sköts av en arbetsgrupp
äldre entusiaster.

Fotograf: Larsols EvaUlrika Gustafsson

Museivägen 3, Håverud
GPS: N 58° 49.318', E 12° 24.760'
Telefon: 0530-306 24
kanalmuseet@telia.com
www.kanalmuseet.se
Öppet: 1 maj-25 jun 11-16. 26 jun-20 aug 10-18.
21 aug-30 sep 11-16.
Grupper året runt enl ök

Fotograf: Loic Manchec

Öppet: Mån-fre 8-15

Öppet: Tis 11-13. Jun-aug tis och tor 11-14. Övrig tid enl ök
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Albatrossmuseet

B

Den 2 juli 1915 strandade tyska minkryssaren SMS Albatross
efter en sjöstrid mot ryska örlogsmän på Gotlands östra kust.
Fartyg och besättning internerades i Sverige under återstoden
av första världskriget. Med fotografier, brev, fartygsmodeller
och föremål belyser museet sjömännens liv i det neutrala
Sverige. Sjömännens internering 1915-1918 var en unik händelse
under det stora kriget. Samlingarna visas främst för grupper.
Enskilda besök är välkomna i mån av tid.

C

Ett museum som skildrar stenindustrins historia och arbetarnas
liv och villkor. Vid 1900-talets början fanns ett 30-tal stenbrott på
norra Gotland. Följ med på en spännande åktur med stentåget
på den nu förlängda järnvägen. I kalkladan finns det café som
också serverar mat. Musik och föreläsningskvällar. Galleri med
olika utställare. Eller bara promenera och njuta av den storslagna
naturen.

D

Bunge flygmuseum finns i hangaren på Bunge flygfält 1 km söder
om Fårösund på Gotland. Museet har öppet lördagar 11-16 från
juni till och med september. Grupper kan även besöka museet
efter överenskommelse under andra tider. Inträde kostnadsfritt
för både vuxna och barn. Kaffe, läsk och glass finns till försäljning.

E

Två skolsalar, från 1800-tal och 1950-tal. Lärarinnebostad och
lärarbostad. Skolmuseet tillhör ett friluftsmuseum där ett sjuttiotal byggnader visar allmogekultur med autentiska byggnader från
1600-, 1700-, och 1800-tal. På 1600-talsgården finns ett bränneri
och på 1800-talsgården en tunnbindarverkstad. Kalkugn, kolmila,
tjärdal, sågverk, kvarnar, vattenvalka m m samt alla till jordbruket
tillhörande byggnader. Museibutik och kaffestuga. I Barnladan
finns Barnens handelsbod och hem samt höhopp.

F

Föreningen Gotlandståget är museet över den gotländska
järnvägsepoken 1878-1960. Resan går nu med våra ångtåg, från
Hesselby till den välbevarade lilla stationen Tule i skogen, mitt
emellan Dalhem och Roma. Genom ett omväxlande gotländskt
landskap går resan i tid och rum. Under 2015 invigdes hela banan
till Roma. I Hesselby finns en K-märkt järnvägsmiljö, museum,
Jernvägscafé och butik.

Östergarns Bygdegård, Katthammarsvik
GPS: N 57° 23.983', E 18° 54.085'
Telefon: 0498-523 07
hoffstedt@tele2.se
www.albatrossmuseet.se
Öppet: Hela året enl ök per telefon

Bläse Kalkbruk
Fleringe Bläse 325, Lärbro

GPS: N 57° 53.676’, E 18° 50.360’
Telefon: 0498-22 46 62
info@blase.se
www.blase.se
Öppet: Jun-aug 11-17. Övrig tid enl ök

Bunge flygmuseum
Bunge flygfält, Fårösund

GPS: N 57° 51.132', E 19° 1.879'
Telefon: 070-771 12 58
info@bungeflygmuseum.se
www.bungeflygmuseum.se
Öppet: Jun-sep lör 11-16

Bunge skolmuseum,
Bungemuseet
Bunge Hägur, Fårösund

GPS: N 57° 51.217', E 19° 1.715'
Telefon: 070-776 27 29
info@bungemuseet.se
www.bungemuseet.se
Öppet: Se hemsida

Föreningen Gotlandståget, Järnvägsmuseet
i Dalhem
Fotograf: Daniel Åhlén

Hesselby Jernvägsstation
GPS: N 57° 32.695' E 18° 31.967'
Telefon: 0498-380 43
info@gotlandstaget.se
www.gotlandstaget.se
Öppet: Jun-aug sön 10.50-15.40,
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H

Gotlands Försvarsmuseum för Armé-Flyg-Marin. Huvuddel, pos
N 57° 44’ 7’’ O 18° 36’ 42’’, med arméföremål; huvudbyggnad i tre
våningar samt understödshus, fälthus, fordonshus och strids
fordonshus. Café, restaurang och butik. Lekplats. Info-plats.
Flyg & Marin i skans IV, pos N 57° 43’ 52’’ O 18° 36’ 52’’. Stridsflyg,
helikoptrar och bildutställning. Kustartilleri, tunga pjäser, robotar,
minor och eld- och stridsledning i fyra byggnader/hangar och
två pjäsparker. Allt skyltat från väg 148.

I

Här visas vardagen från början av 1900 till 1960-talet. Museet
har stor mängd fotografier bland annat visas Lagerlingen
(Tyskarnas läger) och kvinnornas tuffa vardag. Här finns en stor
samling av gamla veterantraktorer från 1916 till 70-talet, lokomobiler samt en sågmotor Rudolf Disel från 1904 (visas motordagen). Olika arrangemang anordnas t ex vårbruk, motordagen,
skördedagen, tröskdag och plöjning. Allt sker givetvis med gamla
maskiner. Nu erbjuds boende i Spenarvegården i 1930–50 talsmiljö. Bilden från en av våra tröskdagar visar en Munktell 20/24
Termanius.

J

Herrviks Motormuseum drivs av Herrviks Motorförening.
Föreningen startades i juni 2009. Syftet med föreningen är att
bevara gamla motorer såsom tändkulor, stationära motorer och
båtmotorer i största allmänhet. På bilden en Atlas Polar från 1913
som körs med jämna mellanrum. Bredvid står en nyare Atlas
Polar K34M från 1931 som är under renovering. Vi försöker alltid
starta några motorer när vi har öppet. I hamnen finns en hamnkrog, ett café och i närområdet finns det två fiskrökerier.

K

Unika bilar, motorcyklar och annan transporthistoria som revolutionerade kommunikationerna. Hantverk, kutur och bisysslor
som beskriver människors strävan att stärka hushållskassan för
en skälig levnadsstandard. Dessutom porträtteras spännande
personer och deras levnadsöden. Vi är ett nytt och ideellt drivet
museum som med hjälp av fantastiska föremål berättar om
utvecklingen på den gotländska landsbygden under 1800-tal och
tidigt 1900-tal.

L

I Lärbro uppfördes 1939 ett av landets största krigssjukhus
med ett sextiotal olika byggnader och plats för 500 patienter.
Här vårdades svenska soldater, här hamnade civila flyktingar
från Balticum och flyende tyska militärer. Hit transporterades
också många hundra överlevande från koncentrationslägren i
Tyskland. Förutom museets föremål och bilder finns en film där
livet på sjukhuset skildras av f d personal. Guidade turer finns
på beställning. På kyrkogården i Lärbro finns 45 internationella
krigsgravar.

M

Kalk hade brutits och bränts i Slite i 250 år när man upptäckte
att blandningen av kalk och leror var perfekt för tillverkning av
cement. En modern cementfabrik med roterugn kom igång
1919. Efter flera om- och tillbyggnader är den nu Sveriges
största. Fabriken med stenbrott och hamn har också varit
grunden för samhället Slite. Museet drivs av volontärer i fabrikens
hägn för att bevara minnen av alla dem som arbetat i fabriken
och byggt upp Slite som en plats att leva på.

Kovik Sanda

GPS: N 57° 24.462', E 18° 9.550'
Telefon: 070-348 40 69
sjosvard@telia.com
www.sites.google.com/site/koviksfiskerimuseum/home2
Öppet: Året runt. Visningar enl ök

Gotlands Försvarsmuseum
Förrådsvägen 4, Tingstäde

GPS: N 57°44.116', E 18° 36.714'
Telefon: 0498-27 43 57
gotlandsforsvarsmuseum@telia.com
www.gotlandsforsvarsmuseum.se
Öppet: Se hemsida eller Facebook

Gotlands Lantbruksmuseum
Spenarvegården, Havdhem

GPS: N 57° 9.425’, E 18° 19.960’
Telefon: 0498-48 13 24
info@spenarve.se
www.spenarve.se
Öppet: 28 jun-15 aug ons-sön 12-17

Herrviks Motormuseum
Hamnen, Herrvik

GPS: N 57° 25.326', E 18° 55.048'
Telefon: 0498-24 50 19, 070-568 03 98
orjanliljeroth@telia.com
www.herrvikmotor.se
Öppet: 15 jun-15 aug ons och lör 13-17.
16 aug-14 jun ons 9-15

Lärbro Bygdemuseum
Kappelshamnsvägen 14

GPS: N 57° 47.651', E 18° 47.298'
Telefon: 076-147 52 65
h-o.hellstrom@telia.com
www.hembygd.se/larbro
Öppet: Ons och sön 13-17

Lärbro Krigssjukhus Museum
Norrvangevägen 1, Lärbro

GPS: N 57° 79.055', E 18° 78.597'
Telefon: 0498-22 50 30
niclas@grannen.se
www.hembygd.se/larbro
Öppet: Maj-sep dagtid. Övriga tider enl ök.
För gruppbesök, ring för beställning!

Slite industrimuseum
Skolgatan 23, Slite

GPS: N 57° 42.498', E 18° 48.066'
Telefon: 0498-28 10 00, 08-625 68 00
gunnar@bildrum.se
Öppet: Året om, enl ök per tel

Fotograf: Göran Hellström

Gotlands fiskerimuseum vid det natursköna fiskeläget Kovik visar
upp byggnader och föremål från hela Gotlands fiskehistoria.
Museet som skapades 1950 på initiativ av konstnären Erik Olsson,
bonden Edvin Olsson och fiskaren Helmer Larsson omfattar idag
ett 20-tal fiskebodar, traditionella båtar och redskap av olika
slag. Till museet hör också ett kapell tillägnat de fiskare som fått
sätta livet till på sjön. Det vackra kapellet som är öppet för alla är
mycket uppskattat som vigsellokal.

Fotograf: Örjan Liljeroth

G

Fotograf: Clary Winberg

Gotlands fiskerimuseum Kovik

GOTLAND
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Slite sjöfartsmuseum

N

Från vikingatidens handelsfärder till dagens cementexport, har
Slite varit hemmahamn för lotsar, fiskare och små fraktskutor,
men också för oceanfarare och för världens på sin tid största
passagerarfärjor. Orten har dessutom varit utpost mot öster
med fästning, kustbevakning och flyktingmottagning.
Museet håller slipspel, radaranläggning och motorer i gång,
men seglar också äldre bruksbåt och vårdar ett flykting
monument. I museet sätter modeller gotländsk sjöfart i ett
femtusenårigt sammanhang.

O

En militär anläggning som består av fem skansar från början av
1900-talet. Fästningen användes fortfarande under 2:a världskriget och hemvärnet nyttjade den ända in på 1970-talet. Skans
1 är numera ett museum där man kan se försvarets historia i
Tingstäde. Fotoutställning från bl a 1:a världskriget, radioutrustning från Tingstäde radiostation och FRO, och en skalenlig
modell av Bulverket, försvarsanläggningen mitt i Tingstäde
träsk.

P

Ett museum fyllt av 10 000-tals föremål från lant- och skogsbruk
med traktorer och redskap. Stationära motorer för olika ändamål. Redskap tillhörande många olika hantverk, som skomakeri,
smide, tunnbinderi m m samt för lanthushållet. Föremål till jakt,
fiske och sjöfart. Därutöver finns mängder av intressanta och
annorlunda föremål. I museet visas även grundaren Birger
Kristenssons (1923-2015) egna uppfinningar. Till exempel en ångmaskin, åkgräsklippare och självgående rollator.

Slite hamn, Slite

GPS: N 57° 42.338', E 18° 48.550'
Fotograf: Gunnar Sillén

Telefon: 070-582 24 22
museet@slite-sjoefartsmuseum.se
www.slite-sjoefartsmuseum.se
Öppet: Arbetskvällar mån 18-21, sommarsön 14-17.
Övrig tid enl ök

Tingstäde Fästning
Tingstäde Furubjärs 205

GPS: N 57° 44.263', E 18° 37.138'
Telefon: 070-661 59 44
kjell.04982742242@telia.com
www.tingstadefastning.se
Öppet: 23 jun-16 aug tis-sön 11-16

Vanges Museigård
Burs Vanges 903

GPS: N 57° 12.965', E 18° 31.121'
Telefon: 073-961 99 50
vangesmuseet@gmail.com
www.vanges.se
Öppet: Se hemsida

Albatrossmuseet

SMS Albatross sjöstrid 1915
och interneringen på Gotland
Fårösund
148

Ön Enholmen

Gotlands Försvarsmuseum

Lärbro Krigssjukhus museum

TINGSTÄDE FÄSTNING

Bidrog till Gotlands försvar under 350 år

Armé, ﬂyg & marin i 9 hus, café & restaurang

Fårö

Fårösund
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Visby
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Roma


Katthammarsvik

1939 - 46 vårdades här krigsoffer och
ﬂyktingar

Byggdes 1904-1914 för 5000 man,
i fem skansar

143

Klintehamn

Hitta hit, priser, öppet,
ﬁka, mat
Ljugarn
-se våra hemsidor
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144
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Hemse
1. Albatrossmuseet.
Katthammarsvik
0498-52307
www.albatrossmuseet.se

2. Ön Enholmen. Slite
enholmen@sliteutveckling.se
Burgsvik
www.karlsvärds.se
142

18

GOTLAND

3. Gotlands Försvarsmuseum. Tingstäde
gotlandsforsvarsmuseum@telia.com
www.gotlandsforsvarsmuseum.se
4. Lärbro Krigssjukhus Museum. Lärbro
0498-22 50 30, niclas@grannen.se,
www.hembygd.se/larbro
5. Tingstäde Fästning. Tingstäde
kontakt.tingstadefastning@gmail.com
www.tingstadefastning.se

GMM

Gotlands Militärhistoriska Museer

GMM 2020. Idé och form Rota Prior

Lär känna Gotlands intressanta militärhistoria

Kulturreservatet Axmar bruk tillhör Hamrångebygden som
är Gävles nordligaste kommundel. Bruket har sina anor från
1670-talet och tillhör Järnriket Gästrikland. Under 1860-talet flyttades verksamheten till ett nytt område närmare hamnen och
på platsen för det gamla bruket byggdes en engelsk park med
promenadvägar och spegeldammar. Mitt i det muromgärdade
parkområdet byggdes en ståtlig herrgård, allmänt kallat ”slottet”.
Parkområdet är öppet för allmänheten.

C

Museet visar över trettio brandbilar och ambulanser samt
hästdragna sprutvagnar bl a Gävles ångspruta från 1890. På
övervåningen visas utrustning för eldsläckning och akutsjukvård
(bl a Sandvikens Jernwerks sjukstuga) samt Civilförsvaret från
andra världskriget över kalla kriget fram till dagens Frivilliga
Resursgrupper. Montrar visar kommunernas befolkningsskydd,
skogsbranden i Västmanland och landets katastrofberedskap
liksom Polismuseets utlånade fjällräddningsutrustning.

D

Kom och upplev den unika miljö som Forsbacka bruk erbjuder!
Följ järnhanteringens årsringar från 1500-talet och fram till idag
med flera av de magnifika byggnaderna bevarade. Sommartid är
bruket öppet med dagliga visningar samt fasta utställningar.
Med utställningen ”Från vaggan till graven” följer ni hur livet
levdes i Forsbacka bruk under dess storhetsdagar. Besök även vår
Industriutställning från tiden då järntillverkningen var igång på
bruket. Sommarservering.

E

Joe Hillgården, byggd 1750, är vackert belägen i Gamla Gävle centralt i staden. Här växte Joel Hägglund/Joe Hill upp. Han emigrerade 1902 till USA och med sina sånger var och är han fortfarande
symbolen för arbetarnas kamp under industrisamhällets framväxt.
På gården finns ett museum med en permanent utställning om
Joe Hills politiska och musikaliska arv, samt minnesrum som visar
hur det såg ut för 100 år sedan när familjen bodde här. Sommartid
hålls spelningar med fikaservering. Valfri entré.

F

Bevarad industrimiljö. En hytta med två masugnar i bruk mellan
1858 och 1930 och en Lancashiresmedja som var i drift mellan
1905 och 1942. Upplev hela historien från transporterna av järn
och malm till färdigt plattjärn. Även järnvägen hade stor del i
utvecklingen. Se även Jädraås-Tallås Järnväg.

GPS: N 61° 2.820', E 17° 8.979'
Telefon: 070-691 55 06
hyttanaxmarbruk@gmail.com
www.axmarbruk.se
Öppet: Mitten av jun-mitten av aug tis-sön 13-17

Brandbilsmuseet i Gysinge
Gysinge Bruk, Sandviken

GPS: N 60° 17.525', E 16° 52.752'
Telefon: 076-052 77 50, 08-583 552 38
per@brandnostalgi.com
www.brandnostalgi.com
Öppet: Juli dagl 11-17. Jun-aug lör-sön 11-17. Maj-sep grupper

Forsbacka bruk
Stentorpsvägen, Forsbacka

GPS: N 60° 36.743’, E 16° 54.248’
Telefon: 026-303 03
info@forsbackabruk.se
www.forsbackabruk.se
Öppet: Sommartid är bruket öppet med
dagl visn samt fasta utställningar

Joe Hill-gården

Nedre Bergsgatan 28, Gävle
GPS: N 60° 40.332’ E 17° 8.986’
Telefon: 073-563 52 98
info@joehill.se
www.joehill.se, Hemsida under ombyggnad
Öppet: Lör 12-16

Jädraås Bruk
Jädraås

GPS: N 60° 50.481’, E 16° 27.961’
Telefon: 070-585 13 12, 076-473 88 68
chr.lundquist@tele2.se

Fotograf: Per Wallenthin

B

Axmar

Fotograf: Rolf Sten

Axmar bruk

Fotograf: Lasse Svensson

G Ä S T R I K L A N D

www.jadraas.se
Öppet: 14 jun-30 aug sön och 18 jun lör 10-16
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Jädraås-Tallås
Järnväg – JTJ

G

Museijärnväg 6 km med ångloksdragna tåg. Tåget utgår från
Jädraås, där en stor del av den gamla järnvägs- och bruksmiljön
är bevarad. Järnvägen representerar tågets stora roll för resor
och transporter i järnets och skogens land under 1900-talet.

Järnvägsmuseet

H

Det nationella järnvägsmuseet som ligger i Gävle, är stängt för
ombyggnad. Under tiden arrangeras resor med historiska tåg i
hela landet. Aktuella resor presenteras på hemsidan.

Norrsundets arbetarmuseum

I

I den före detta Ådala skola, uppförd 1897, visar nu museet genom
föremål och arkivmaterial, för eftervärlden den samhällsutveckling
som generationer av arbetarfamiljer utvecklat. Dagens arbetarmuseum består av ett antal olika enheter, rumsmiljöer från olika
årtionden, skolsal, handelsbod, samlingssal, bibliotek och arkiv
samt kafé. Museet bildades 1983 av arbetarrörelsens organisationer
i Norrsundet. Efter fem års insamlings- och uppbyggnadsarbete
invigdes museet 1989.

J

Rosenlöfs Tryckeri är ett levande arbetsplatsmuseum med ett helt
intakt tryckeri och bokbinderi som fortfarande fungerar. I sätteriet
sätts all text för hand. Bokstäverna, de s k typerna plockas en efter
en i sätthaken. Typograferna, handsättarna, använder sig av ett
eget måttsystem. Fortfarande används denna måttenhet i våra
datorer. Rosenlöfs Tryckeri grundades 1886 och verksamheten
pågick till 1974. Museet invigdes år 1983. Rosenlöfs ligger vid E16,
7 km väster om Sandviken.

K

Gamla Stenhuset är den sammanbindande länken till det vackra
brukssamhället Hammarbys månghundraåriga historia. Här
berättas om järnhanteringen och massaindustrin, om bruks
patroner, fabrikörer och arbetare. Under juli och augusti hålls välbesökta föredrag varje onsdag på teman som berör platsen och
landskapet Gästrikland. Hammarby är sannolikt också landets
finaste moderna brukssamhälle komponerat av arkitekten Ralph
Erskine i oupplöslig harmoni med ortens 1700- och 1800-tals
bebyggelse. Lättillgängligt, nybyggd ramp vid entrén.

Sveriges Fängelsemuseum

L

Besök och berörs i museet med utställningar i två gamla fängelser, centralt invid slottet på södra sidan om Gavleån. I slottshäktet från 1732 möter du i utställningen "Androm till skräck och
varnagel" den tid då vi hade skampålar på torgen, skamstockar
utanför kyrkorna och galgbackar längs med vägarna. I cell
fängelset från 1847 möter du en av de största reformerna under
1800-talet, då vi istället började isolera de dömda enskilt i cell.
I entrén ingår en audioguide på sv, eng eller ty.

Wetterlings Yxsmedja

M

Wetterlings handsmider yxor sedan 1880. Fabriken är en levande
arbetsplats med 14 anställda och tillverkningen pågår för fullt
varje vardag. Smidespressarna är från Arboga Mekaniska och
köptes nya på 30-talet. Vi producerar egen el genom solceller
och ett vattenkraftverk i Vallbyån som rinner under fabriken.
Öppet för allmänheten helgfria vardagar samt guidade turer vid
förfrågan. Fabriksförsäljning, omskaftning och omslipning av
gamla yxor. Vacker natur och kulturhistoriska miljöer.
Välkommen till oss!

Fotograf: Kjell Ollashed

Järnvägsstationen, Jädraås
GPS: N 60° 50.541’, E 16° 28.149’
Telefon: 0297-453 95
info@jtj.org
www.jtj.org
Öppet: Se hemsida

Fotograf: Mikael Dunker

Stängt för ombyggnad. Res med våra tåg i Sverige!
Telefon: 026-455 14 60
info@jarnvagsmuseet.se
www.jarnvagsmuseet.se

Kvistholmsvägen 5
Fotograf: Torbjörn Brunzell

GPS: N 60° 55.597', E 17° 8.399'
Telefon: 070-994 48 32
lillemor48@hotmail.com
www.norrsundetsarbetarmuseum.se
Öppet: Enl ök via telefon

Rosenlöfs Tryckerimuseum
Korsikavägen 23, Kungsgården
GPS: N 60° 36.103’, E 16° 37.333’
Telefon: 0290-376 18, 070-552 34 18
www.rosenlofsvanner.se
www.facebook.com/rosenlofs
Öppet: 2 jul-9 aug 13-16. Övrig tid enl ök

Stiftelsen Gamla Stenhuset
Ribacksvägen 5, Gästrike-Hammarby
GPS: N 60° 32.515', E 16° 34.186'
Fotograf: Martin Åhrén

Telefon: Se hemsida
info@gamlastenhuset.se
www.gamlastenhuset.se
Öppet: Juli-aug ons kväll eller enl ök, se hemsida

Hamiltongatan 1 och 3, Gävle
GPS: N 60° 40.286', E 17° 8.525'
Telefon: 026-65 44 30
info@fangelsemuseet.se
www.sverigesfangelsemuseum.se
Öppet: Sommar alla dagar 12-16, ons 12-18.
Lågsäsong ons 12-18, tor-sön 12-16.
Visningar kan bokas tis-sön

Vallbyvägen 58, Storvik

GPS: N 60° 35.554', E 16° 31.639'
Telefon: 0290-100 22
info@wetterlings.com
www.wetterlings.com
Öppet: Mån-fre 8-16
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Atlasgatan 9, Gävle

GPS: N 60° 40.749', E 17° 11.017'
Telefon: 070-575 61 25, 070-328 73 10
an.tord@telia.com
www.gavlevarv.se
Öppet: Maj-sep tis 9-12 visning. Övrig tid vg ring

Slip och utrustningskaj anlades 1883 på södra sidan av Gavleåns
utlopp. Verksamheten drevs i olika bolag fram till 1960-talets
mitt. Det restaurerade ångslipspelet, Europas enda fungerande
ångslipspel, kan köras med en ångpanna av skotsk typ. Även
tripodkranens ångmaskin är iordningställd, tillsammans med
en modell, som visar dess funktion. Många bilder visar inte bara
tillverkning av fartyg och andra alster från varvet, utan också interiörer, sjösättningar och de anställda på denna arbetsplats. Kaffe
kan serveras enl ök.

Fotograf: Nick Blackmon

Ångslipspelet och Gefle Varv

MUSEIGUIDE SOM APP I MOBILEN
Ladda ner Museiguide i din telefon – enkelt och kostnadsfritt!
Oavsett var du befinner dig kan du lätt hitta arbetslivsmuseer och upplevelser i
din närhet. Gå in på App Store eller Google Play och ladda ner appen – den är
kostnadsfri. I Museiguide 2020 finns 485 museer presenterade.
iPhone: Appen kräver iOS 9 eller senare
Android: Android 4.4 till Android 9.0

Så var det då – arbetslivsmuseer visar
Kom till Arbetets museum på Kulturnatten och möt arbetslivsmuseer som visar upp sin verksamhet. Så var det då är en
upplevelse för alla sinnen och hela familjen: ta del av olika aktiviteter och se, hör, lukta och känn hur det fungerade förr.

Pythagoras Industrimuseum blåser upp ballonger till alla barn med hjälp av en tändkulemotor och en
mjölkningsmaskin. Foto: Arbetets museum. Så var det då sker i samarbete med arbetslivsmuseer och
med stöd från Arbetets museums vänförening.
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Aeroseum

B

Nordens största flygupplevelsecenter! En världsunik underjordisk
berghangar som var Kalla krigets topphemliga förvaringsplats
för de flygplan som tillhörde Göta Flygflottilj F9 (Göteborg). Idag
utgör anläggningen Aeroseum, där man kan få uppleva historiens
vingslag samtidigt som de historiska föremålen visar teknikens
snabba utveckling under de senaste 100 åren. I de interaktiva
utställningarna kan besökaren prova, experimentera, flyga och
motivera barn och ungdomar till studier.

C

BJs kör veterantåg över hela landet, vi kan komma hem till din
ort och genomföra en "museibanedag" med trafik på din normalspårstation. Dragkraften är ånglok från 1910-talet, el- eller
diesellok från 50-talet. Vi har kapacitet på över 600 personer
i sittvagnar och 300 personer i sovvagnar. Vagnarna är från
1930–60-talet. Vi kan servera måltider för 100 personer om
gången.

D

Gasen kom till Göteborg redan i mitten av 1800-talet, elektriciteten kring förra sekelskiftet och fjärrvärmen har numera funnits i 70 år. På museet kan du få reda på hur det gick till när de
första elkablarna drogs i Göteborg, om hur gas och fjärrvärme
kom till stan och mycket mer. Byggnaden som museet ligger
i stod färdig redan 1908 och togs i drift av Göteborgs Stads
Elektricitetsverk. Kombinationen el och museum har gett huset
dess namn, Elyseum.

E

Färjan 4 är den enda kvarvarande ångfärjan från lokaltrafiken över
älven i Göteborg. ”Fyran” som byggdes 1920 trafikerade i över 30
år linjen Residensbron-Götaverken och var kvar som reservfärja till
1970. Färjan skänktes då till Sjöfartsmuseet, som gett Sällskapet
Ångbåten förtroendet att bevara färjan i trafikdugligt skick.
Nu går den i beställningstrafik och rundturer på älven. Färjan 4 är
K-märkt och T-klassad. Färjan 4 är inte i trafik under 2020 på
grund av pannhaveri.

F

Tillverkningar av vävda och sydda drivremmar, nedlagd 1977.
Välbevarad industrimiljö från 1901 med maskinpark och transmissionssystem intakta. Numera byggnadsminne och levande
museum som drivs av en ideell förening. Efter nedläggningen
har maskinparken utökats med flätmaskiner, bandvävstolar
och spetsmaskiner. Maskinerna används och demonstreras vid
visningar. Egen tillverkning av band, handdukar, snörmakerier,
spetsar m m som säljs i museibutiken. Parkering på gården.

Säve Depå, Holmvägen 100
GPS: N 57° 46.548’, E 11° 53.315’
Telefon: 031-55 83 00
info@aeroseum.se
www.aeroseum.se
Öppet: Tis-sön 11-18, sommartid dagl 11-18

Bergslagernas
Järnvägssällskap BJs
Fotograf: Morrgan Claesson

Lärje Bangårdsgata 2

GPS: N 57° 43.962’, E 12° 0.315’
info@bjs-club.se
www.bjs-club.se
Öppet: Vg ring eller mejla

Elyseum, Energihistoriska
samlingarna Göteborg Energi
Västgötagatan 2

GPS: N 57° 42.270’, E 11° 58.838’
Telefon: 031-62 65 90, ons 9.30-14.30
ehs@goteborgenergi.se
www.goteborgenergi.se/om-oss/vilka-vi-ar/historia/elyseum
Öppet: Sep-maj ons 9.30-14.30

Färjan 4
Stenpiren

GPS: N 57° 42.375’, E 11° 57.554’
Telefon: 031-701 77 54
www.steamboat.se
Öppet: Vg se hemsida

Göteborgs Remfabrik
Åvägen 15

GPS: N 57° 42.167', E 11° 59.481'
Fotograf: Einar Brodin

Telefon: 073-329 15 35
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info@remfabriken.se
www.remfabriken.se
Öppet: Varje helgfri mån 17-19, visn 18.
Andra sön i månaden 11-14, visn 12
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Idrottsmuseet i Göteborg

G

Idrottsmuseet i Göteborg startade 1983 och består av stora
samlingar med över 15 000 föremål, ca 30 000 fotografier
samt ca 5 000 idrottsböcker. Entré 20 kr.

H

Kortedala Museum är en lägenhet på två rum och kök, som visar
hur en trebarnsfamilj bodde under 50-talet, när folkhemmet
skulle byggas, allt syntes möjligt, och framtiden låg öppen.

I

Mönstra på i hjärtat av Göteborg! Klättra upp för lejdarna och bli
en del av historien. Maritimans fartygsflotta tar dig med på en
seglats genom en svunnen epok av salta äventyr och rostiga skrov.
Våra fartyg är inget annat än ett flytande kulturarv, väl förankrat
vid Packhuskajen. Låt alla små rekryter upptäcka och utforska Maritiman tillsammans med våra maskotar Tim och Virvlina. Varmt
välkomna att gå till sjöss utan att kasta loss!

J

På Medicinhistoriska museet kan du ta del av hur synen på
sjukdom och hälsa har förändrats genom tiderna. Under 2019
och 2020 har Medicinhistoriska museet stängt pga en grund
förstärkning av museibyggnaden och kommer att styra om
verksamheten tillfälligt. Följ vårt arbete på museets hemsida
och i sociala medier.

K

Njut av radiohistoria! ”I höljen av ädelträ, hårdplast och lackerad metall gömmer sig elektronrör, transistorer och högtalare.
Här visas teknikhistorien bakom dagens och morgondagens
ingenjörskonst", Kalle Lekholm. Här finns t ex kristallmottagare,
TV-byggsatsen från ELFA, amatörradio med aktiv radiostation,
militär-, flyg- och polisradio, mobiltelefoni och bibliotek med
handböcker. Besök ”Gnisten”, Görans Radio och TV-verkstad och
Vardagsrummet från 1960. Barnaktiviteter.

L

S/V Isolda är en tremastad slättoppad skonare som byggdes i järn
1902 på Lödöse varv. Hon levererades till Göteborgsrederiet Korn
& Kjellberg och sattes in på kaffetraden till Sydamerika. Under
åren kom hon att angöra en mängd olika hamnar runt om i världen. Hon är det sista svenska segelfartyget som seglat i oceanfart.
Idag ligger Isolda på Gotenius varv i Göteborg där renovering sker
genom frivilliga krafter samt genom stöd av sponsorer.

M

Varvsägare Gustav Groth i Sjötorp byggde en tremastad skonare
för egen räkning för att sysselsätta varvsarbetarna under den stora
depressionen i början av 1920-talet. Ingo gick i fraktfart mellan
Vänern och danska och tyska hamnar. Nuvarande förening bevarar Skonaren Ingo till ett så nära ursprungligt skick som möjligt
och för kunskapen om att segla och underhålla en tremastad
skonare vidare till nya generationer.

Övre Kaserngården 12

GPS: N 57° 43.928', E 12° 1.482'
Telefon: 031-726 61 80
hans.elbel@idrottsmuseet.se
www.idrottsmuseet.se

Kortedala Museum
Adventsvägen 1

GPS: N 57° 45.486’, E 12° 2.156’

Fotograf: Kerstin Gunnemark

Öppet: Vg se hemsida

Telefon: 031-48 59 40
info@kortedalamuseum.se
www.kortedalamuseum.se
Öppet: Sön 12-15 utom storhelger.

Maritiman
Packhusplatsen 12

GPS: N 57° 42.545’, E 11° 57.703’
Telefon: 031-10 59 50
info@maritiman.se
www.maritiman.se
Öppet: Se hemsida

Medicinhistoriska museet
Östra Hamngatan 11

GPS: N 57° 42.538', E 11° 58.003'
Telefon: 031-342 05 30
medicinhistoriska.su@vgregion.se
www.sahlgrenska.se/museum

Fotograf: Mattias Pettersson

Vecka 27-33 varannan sön

Radiomuseet
Anders Carlssons gata 2

GPS: N 57° 42.508', E 11° 56.713'
Telefon: 031-779 21 01
info@radiomuseet.se
www.radiomuseet.se
Öppet: Tis-sön 12-15, ons 12-20.
Stängt vissa större helger, se hemsida

S/V Isolda
Gotenuis varv

GPS: N 57° 43.187', E 11° 58.472'
Telefon: 070-897 01 17
jtaconsulting@hotmail.com
www.isolda.info
Öppet: Enl ök

Skonaren Ingo

Lundbyhamnen 123, kajplats
GPS: N 57° 42.914', E 11° 56.923'
Telefon: 031-14 25 01
kontoret@skonaren-ingo.org
www.skonaren-ingo.org
Öppet: Enl ök

Fotograf: Lars Lindskog

Öppet: Stängt. Öppnar åter 2021
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Spårvägssällskapet Ringlinien

N

Göteborg är spårvagnarnas stad sedan mer än 130 år tillbaka.
Varje sommar kan man också åka med historiska spårvagnar i
centrala Göteborg. 2-4 gamla vagnar är ute i trafik, mitt i gatan,
mitt i staden. De äldsta vagnarna är över 100 år gamla. De
yngsta från 1960-talet. Du hittar de gamla vagnarna framför
Centralstationen där de utgår mot Liseberg. Spårvägsmuseum
har utställningar, filmvisning och simulatorer. Museet kan besökas söndagar vintertid och då kan man se alla gamla vagnar.

O

En utställning om storvarvsepoken i Göteborg 1840-1990.
Stora detaljerade modeller av varven Götaverken Eriksberg och
Lindholmen, som visar hur fartygen byggdes och reparerades
under 1920-1950-talen. Foton av varv, fartyg och människor i
arbete. Här visas en del verktyg från den tid då fartyg nitades.
Litteratur om varven och varvsarbetes villkor finns att läsa och
köpa. Vår expedition finner ni på Anders Carlssons gata 11,
tillsammans med utställningen.

P

Välkommen till en värld av ikoniska bilmodeller, banbrytande
innovationer och fantasifulla konceptfordon. På Volvo Museum
får du följa med på en resa genom Volvos historiska arv, från
starten 1927 fram till idag. Våra samlingar är fyllda med allt från
personbilar, bussar och lastbilar till båtmotorer och anläggningsmaskiner. Men du behöver inte vara fordonstokig för att
uppskatta Volvo Museum. För de allra minsta finns ”barnbilen”
– en klassisk Volvo att säkert leka och hoppa i.

Q

Ångaren Bohuslän är västkustens enda skärgårdsångare med
sin trecylindriga ångmaskin på 700 indikerade hästkrafter.
Bohuslän byggdes 1914 på Eriksbergs Mekaniska Verkstad för
Marstrands-bolagets kustlinje Göteborg-Marstrand-LysekilSmögen. Efter trafik i Öresund och på Oslofjorden lades Bohuslän upp för att 1965 säljas för upphuggning. Sällskapet Ångbåten
lyckades rädda ångaren och efter upprustning är Bohuslän
sedan 1966 i trafik varje sommar på västkusten. Ångaren Bohuslän är K-märkt och T-klassad.

J Sigfrid Edströms gata 2

GPS: N 57° 42.592’, E 11° 59.517’
Fotograf: Dan Aronsson

info@ringlinien.org
www.ringlinien.org
Öppet: Spårvägsmuseum sep-maj sön 11-14.
Trafik: maj-sep lör samt lör i advent, juli dagl 12-18

Varvshistoriska Föreningen
i Göteborg
Fotograf: Lennart Almqvist

Anders Carlssons gata 11

GPS: N 57° 42.483', E 11° 56.839'
Telefon: 031-51 02 07 (telefontid mån-tor 9-14)
varvshistoriskagbg@telia.com
www.varvshistoriska.se
Öppet: Se hemsida

Volvo Museum
Arendals Skans

GPS: N 57° 41.690', E 11° 49.163'
Telefon: 031-66 48 14
museum@volvo.com
www.volvomuseum.se
Öppet: Mån-fre 10-17, lör-sön 11-16 (vissa helgdagar stängt)

Ångaren Bohuslän
Stenpiren

GPS: N 57° 42.377’, E 11° 57.476’
Telefon: 031-701 77 54
www.steamboat.se
Öppet: Vg se vår hemsida

Lär
känna din
maskin
sköt om den väl
och
du får en god arbetskamrat
Från finmekanik till stort och tungt. 1800 till 1960 tal.
Tillståndsbedömning, igångsättning.
Så autentiskt riktiga reparationer som möjligt där reservdelar saknas.
Underhåll och drift. Brandskydd, konservering.
Specialitet: Rost.
Praktisk-teoretiska kurser om det som ni har, på plats. Även långväga uppdrag.
Hans Wessman, Kulturmekanik. Dalån 325, 446 95 Älvängen. Tel: 0303–33 74 75
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Vid motorvägsavfart 48 i Slöinge
GPS: N 56° 50.974', E 12°40. 603'
Telefon: 0346-405 13
info@bertemuseum.se
www.bertemuseum.se

Öppet: Apr-maj och sep sön 13-17. Jun-aug tis-fre 10-16, sön 13-17.
Juli även lör 13-17. Grupper alla dagar enl ök

Båt- och sjöfartsmuseet i Onsala

C

Onsalas spännande båt- och sjöfartshistoria skildras genom utställningar, äldre träbåtar, jullar, äldre båtmotorer, fartygsmodeller och ett nautiskt bibliotek. Utställningen om Lars Gathenhielm
– Sveriges mest kände kapare är mycket uppskattad. Det finns
flera fasta utställningar, bland annat om Kaptensgårdar i Onsala
och Fyrplatsen Nidingen. Även temporära utställningar presenteras regelbundet. Vår/höst hålls intressanta föredrag på torsdagskvällar kl. 19 se hemsida.

D

På Derome Trä & Nostalgimuseum kan du följa utvecklingen inom
träindustrin under de tre senaste seklen. Här finns Sveriges största
samling av verktyg och maskiner för träbearbetning. Upplev även
vår snideriutställning och se hur människor levde i hemmen förr i
tiden. Vi kör med ångmaskiner samt sågar med ramsåg dragen av
en ånglokomobil. I vår nya träkonsthall visar vi motorsågade skulpturer tillverkade av konstnärer från hela Europa och i Snickeboa
kan du testa att snickra och göra eget papper.

E

Olympia 100 år! Här visas fotografins utveckling från 1840 fram till
våra dagar. Det finns många unika föremål bl a en serie bilder på
Selma Lagerlöf, gamla Falkenbergsfilmer. Museet är inrymt i
Falkenbergs första biograf som öppnade 1912. Byggnaden är
restaurerad och maskinrummet finns återskapat som det såg ut
då. Unika färgbilder som visar samarbetet mellan Lennart Nilsson
och Gillis Häägg Falkenberg. I museet finns också många gamla
kameror, projektorer, filmkameror, filmaffischer, m m.

F

Här finns världens största samling om Svenska Amerikalinjen som
var igång 1915-1975. En utställning med cirka 2 000 föremål med
bl a en originalmodell av fartyget Gripsholm på ca 2 m, kläder,
matsedlar, vykort, porslin, silverbägare och möbler m m. Europas
största samling av utombordare från 1897-1970, 100 olika fabrikat
bl a den första svenska motorn Archimedes från Stockholm. 14
fabriksnya motorer 1945-68. Här finns också leksaker och ca 200
modellbåtar i plast och metall.

Hagards väg 1

GPS: N 57° 24.749', E 12° 1.273'
Telefon: 0300-647 60
info@batmuseetonsala.se
www.batmuseetonsala.se
Öppet: 6 jun-31 aug. Grupper hela året enl ök

Derome Trä & Nostalgimuseum
Prästgårdsvägen 4, Derome

GPS: N 57° 13.881', E 12° 18.611'
Telefon: 0340-313 33
derome.tramuseum@telia.com
www.derometramuseum.se
Öppet: 10 jun-20 aug alla dagar 10-17. Midsommar stängt.
Övriga året vard 10-16. Grupper enl ök

Fotomuseet Olympia
Sandgatan 13A, Falkenberg

GPS: N 56° 54.214’, E 12° 29.338’
Telefon: 0346-879 28
www.fotomuseet-olympia.com
Öppet: Hela året tis-tor 14-18, sön 14-17.
Övrig tid enl ök

Marinmuseet

Uddarnas Väg 19, Trönningenäs
GPS: N 57° 8.976’, E 12° 13.246’
Telefon: 070-592 25 26
marinmuseet.dinstudio.se • marinmuseet@hotmail.com
Öppet: Enl ök

Berte Museum – Livet på landet visar det mesta som funnits på
landsbygden från slutet av 1800-talet och fram mot våra dagar.
I en vacker utställningshall i två våningar kan du vandra runt
bland allehanda jordbruksmaskiner och uppbyggda miljöer som
lanthandel och skola. Verkstadsmiljöer för smide, snickeri och
läderhantverk. Under sommaren även aktivitetsdagar och till
fälliga utställningar. Ett museum som överraskar med sin storlek
och föremålsrikedom. En nostalgitripp utöver det vanliga!

Fotograf: Bengt Svensson

B

Fotograf: Gunnar Dahlgren

Berte Museum – Livet på landet
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Rydö Bruksmuseum

G

Besöket i Rydöbruk bjuder på en industrihistorisk resa genom
drygt 250 år; du har kommit till Hallands äldsta bruksort. 1742
anlades vid en fors i Nissan ett järnbruk. Vid slutet av 1800-talet
byggdes en sulfitmassa- och pappersfabrik. Museet ägs av Rydö
historiska förening och visar varje år utställningar på olika teman.
Här finns också ett arkiv med dokument och fotografier. Museet
erbjuder dessutom en utgångspunkt för rundvandringar i Rydös
välbevarade bruksmiljöer.

H

Följ med på en resa i tid och rum – följ bilens och flygmaskinens
fantastiska utveckling under det förra seklet. Från motoriserade
hästvagnar och bräckliga flygfarkoster i trä och tyg till vackra
strömlinjeformade bilar och överljudsflygplan på en tidsperiod av
endast en knapp mansålder. Varje decennium hade sina ”typiska”
bilar och flygplan som speglade både tidsandan och teknikens
landvinningar. Bilar och flygplan är mer än teknik –
de är utseende, charm och inte minst drömmar.

I

Här kan du se hur en småindustri i bygden en gång sett ut. I tunnbinderiet tillverkades smördrittlar till traktens mejerier.
Fabriken är restaurerad och vid visningarna får du se hur det gick
till att göra smörtunnor.

J

Öster om Varberg reser sig sex st 127 m höga ståltorn ur det halländska landskapet som tillhör Grimeton Radiostation. Där ryms
idag ingenjören Ernst Alexandersons sista, världens enda kvarvarande och fungerande, långvågssändare för morsetelegrafering.
Att stiga in i radiostationen är att ta ett kliv tillbaka i tiden och
uppleva det som för människorna i 1920-talets Sverige inte var
mindre än ett högteknologiskt underverk. Sedan 2004 finns
platsen upptagen på UNESCO:s världsarvslista.

Nissadalsvägen 29, Rydöbruk
Fotograf: Lennart Hildingsson

GPS: N 56° 57.643', E 13° 8.392'
Telefon: 073-232 74 79
lennart.hildingsson@hallandsposten.se
www.rydobruksmuseum.se
Öppet: Sommartid sön 14-17 eller enl ök

Svedinos Bil- och Flygmuseum
Ugglarp, kustvägen Halmstad-Falkenberg
GPS: N 56° 48.518’, E 12° 37.435’
Telefon: 0346-431 87
www.svedinos.se
Öppet: 1 maj-15 jun lör-sön. 16 jun-31 aug dagl. Sep lör-sön

Tunnbinderiet i Knobesholm
Knobesholm, Asige

GPS: N 56° 53.330’, E 12° 46.998’
Telefon: 070-964 85 68
guntorp6@gmail.com
www.asige.se
Öppet: 31 maj och 2 aug 14-17. Övrig tid enl ök

Världsarvet Grimeton
Radiostationen 72, Grimeton

GPS: N 57° 6.782', E 12° 24.418'
Telefon: 0340-67 41 90
info@grimeton.org
www.grimeton.org
Öppet: Maj och sep helger. 1-14 jun, 17-31 aug 10-15. 15 jun-16 aug
10-17. Mer info, se hemsida

Äskhults by
Äskhult, Fjärås

GPS: N 57° 25.602', E 12° 16.996'
Fotograf: Göran Assner

Telefon: 0300-83 46 05
askhultsby@kungsbacka.se
www.askhultsby.se
Öppet: Se hemsida

K

Besök en annan tid. Bara två mil från Kungsbacka kan du
uppleva en helt annan tid. Strosa runt mellan timrade stugor
och uråldriga stengärdesgårdar. Ta en vända runt sjön. Kärna
smör. Möt en Linderödsgris på nära håll. Säg hej till en bonde från
1800-talet. Klappa barken på ett vårdträd. Fika på
hembakat i kaffestugan. Äskhults by sjuder av aktiviteter hela säsongen. Guidade turer, hantverkskurser, midsommarfirande och
höstmarknad för hela familjen är bara några exempel.

Kluriga mysterier &
nervkittlande
--- -- -- . -.
...- .-.- .- .. - .- upplevelser
WWW.GRIMETON.ORG
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GPS: N 61° 15.577’, E 16° 49.996’
Telefon: 0270-42 49 18, 070-692 23 76
nils.e.westling@telia.com
www.hembygd.se/bergvik
Öppet: Enl ök. Sommarcafé lör-sön

Dellenbanans Vänner

C

Cykla dressin längs glittrande sjöar, över hisnande broar och
genom mörka tunnlar. Åk en tur med den klassiska rälsbussen på
Dellenbanan. Hör dunket från rälsskarvarna. Köp biljetter genom
luckan i den intakta väntsalen. Ta en kopp kaffe och hembakat
bröd i femtiotalskaféet intill (fyra trafikdagar/säsong). Dellenbanan är järnvägen som förbinder Ljusdal och Hudiksvall i Hälsingland. Den började byggas på 1850-talet som världens nordligaste
järnväg. Välkommen till Delsbo station!

Delsbo Lantbruksmuseum

D

Lantbruksmuseum som behandlar mekaniseringen inom jordoch skogsbruk. Här visas maskiner och redskap som förekom
i ett lantbruk med djurhållning, spannmålsodling och skogsbruk
från 1900-talets början till idag. Intill museet finns en bakstuga för
uthyrning, där man kan baka sitt eget hällbröd.

E

Museet visar hur verksamheten bedrivits på Hälsinge Flygflottilj
under de drygt 50 år som gått efter det att flottiljen sattes upp
1945. Flottiljen lades ned 1998. Museet visar flygplan och motorer
från J21 (finns endast två i världen) till AJSH 37 Viggen, med tillhörande utrustning och en avdelning där F15:s olika verksamheter
visas. Vi har numera en AJS37 Simulator som är så nära verkligheten man kan komma, med 36 kvm och 180 gr stor skärm som ger
en fantastisk upplevelse.

F

I byn Ryggskog väster om Los har lerskiffer brutits sedan mitten
av 1800-talet. Skifferbrytningen skedde i mindre dagbrott och
från början tillverkades brynen för hand till husbehov. Handsågningen fortsatte man med under lång tid. På 1880-talet byggdes
den första vattendrivna brynsågen vid Österhocklan, ett biflöde
till Voxnan. År 1940 byggde Herman Borg den nuvarande bryn
sågen och den gamla revs. Såg och annat användbart material
togs tillvara och flyttades över till det nya såghuset.

Stationsgatan 9, Delsbo
GPS: N 61° 47.839’, E 16° 33.482’
Telefon: 0653-164 60
StnChefen@dellenbanan.se
www.dellenbanan.se
Öppet: Dressinuthyrning 13 maj-6 okt mån-sön 9-17.
Övrig tid och kafé se Facebook och hemsida

Prästgårdslogen, Knutslunda

GPS: N 61° 48.667’, E 16° 34.155’
Telefon: 0653-121 18
Öppet: 1 maj-30 sept mån-fre 10-15, lör-sön 11-15.

Fotograf: Stefan Sjödin

Norra Brofästet, Bergvik

Museet är inrymt i en byggnad som användes under den period
då Bergvik hade världens första sulfitfabrik. Det var kemisten Carl
Daniel Ekman som satte Bergvik på världskartan efter att han
lyckats omsätta teorier, uppfinningar och experiment till industriell produktion. Industrimuseet ägnas inte enbart åt Ekmans verksamhet. Besökaren får en bild av vad som fram till senare delen av
1900-talet utgjorde Bergvik & Ala AB. Verksamheten skildras med
bevarade föremål, modeller och fotomontage.

Fotograf: Robert Jonsson

B

Fotograf: Gösta Olsson

Bergviks Industrimuseum

F15 Flygmuseum

Byggnad 81, Flygstaden. Söderhamn
GPS: N 61° 16.197’, E 17° 5.227’
Telefon: 0270-142 84
www.soderhamnflygmuseum.se
Öppet: Varje dag 10-16

Loos brynsåg
Österhockla Los

GPS: N 61° 46.699', E 15° 11.134'
Telefon: 0657-105 33, 072-219 18 99
kontakta@loosgruvan.se
www.loosgruvan.se
Öppet: Bokning och guidad tur enl ök

Fotograf: Robert Fors

Större grupper efter ök. Mat och kaffe vid beställning

HÄLSINGLAND
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Loos koboltgruva

G

Pokerbacken 17, Loos

GPS: N 61° 44.516’, E 15° 9.386’
Telefon: 0657-105 33
Fotograf: Robert Fors

www.loosgrufvan.se
Öppet: Sommartid öppet alla dagar.
Året runt för bokade grupper

Nordanstigs Kustmuseum
Mellanfjärden, Jättendal

GPS: N 61° 57.613', E 17° 21.298'
Telefon: 0652-161 75
info@upplevnordanstig.se
www.upplevnordanstig.se
Öppet: Jun-aug 10-17. För övriga tider och bokn
kontakta Turistbyrån
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H

Henrik Kalmeter upptäcker 1733 kobolt i Loos. I gruvan bröts
kobolt till färg för europeiska porslinsfabriker. Gruvan var i drift till
1773. År 1751 upptäcks grundämnet nickel i gruvan. 250 år senare
samlas entusiaster i Loos och miljontals liter vatten pumpas ur
och hundratals kubikmeter skräp rensas ur. Ett museum byggs
i en särpräglad timmeröverbyggnad över schakten. Byggnaden
rymmer utställningar, bildspel, butik m m. Guidade visningar görs
i en orörd 1700-tals gruvmiljö.

Naturinformation om Nordanstigskustens fiske, främst om
strömmingsfiske. I Mellanfjärden, ungefär 5 mil söder om
Sundsvall och ca 4 mil norr om Hudiksvall, ligger Nordanstigs
Kustmuseum. Museet erbjuder er naturinformation om Nordanstigskustens fiske, främst om strömmingsfiske. Vidare finns
här hantverk, som t ex båtbyggeri, repslageri, tunnbinderi och
båtmotortillverkning. Museet har ljudeffekter, bra ljus, skyltar
och texter.

Härjedalens Fjällmuseum

B

Ett museum för stora och små, med vackra och roliga utställningar! Här möter du fjällbönder, samer och bruksarbetare i hårt
arbete – men också i strävan efter skönhet och fest. De yngre besökarna klättar genom den hemliga gången till sätern, där lekfullt
arbete väntar! Vid museet pågår ständigt nya program och utställningar, gärna baserade på berättelser som ger nya perspektiv
på fjällvärlden. 2020 uppmärksammar vi att det är
75 år sedan freden 1945. Kafé och butik.

C

S/S Östersund som är en av Sveriges äldsta passagerarångfartyg
drivs i trafik på Storsjön. Ångbåtstrafiken kompletterades år 2004
med ett museum i hemmahamnen, där man visar de senaste
150 årens teknikutveckling och dess betydelse för människan.
Maskiner, motorer och hushållsapparater presenteras i stora,
välgjorda utställningar. Arvesund ligger på Storsjöns västra sida
ca 1,5 mil norr om Hallen. Det finns vandrarhem och ställplats för
husbil/husvagn.

D

Fröå gruva kom till när kopparen i Falun sinade. Brytningen
pågick i perioder mellan 1744-1919. Gruvbyn har rekonstruerats
och renoverats. Vattentekniken ”Konsten”, den enda i sitt slag i
norra Europa, med kanaler, gruvdamm, vattenhjul, stånggång
och pumpar snurrar och går som i forna tider. Servering.
Restaurangens tel 0647-321 88.

E

Friluftsmuseum i den bergtäkt där Gusta stenhuggeri etablerades
1903. Verksamheten fortgick till 1978, större delen av tiden under
namnet Gusta stenförädlingsverk i olika fabrikslokaler och med
olika ägare. Parkering vid infotavlan.

F

Museet fick omnämnandet ”Sveriges Industriminne 2001”.
Här finns vattendriven kvarn, ramsåg, kraftverk och prylar från fyra
generationer på gården. Smedja med egentillverkade
maskiner. Lekplats för barnen. Café med hembakat bröd.

Rörosvägen 30, Funäsdalen

GPS: N 62° 32.889’ E 12° 32.275’
Telefon: 0684-164 25
www.fjallmuseet.se
Öppet: 21 dec-30 apr. 21 jun-30 sep 10-17

ArveMuseet och S/S Östersund
Arvesund, Mattmar

GPS: N 63° 14.155', E 14° 4.065'
Telefon: 0640-441 68
info@angarenostersund.com
www.angarenostersund.com
Öppet: Jun-aug

Fröå Gruva
Björnänge, Åre

GPS: N 63° 24.163’, E 13° 12.052’
Telefon: 072-521 05 44, 070-211 99 04 (reception sommar)
www.froagruva.se
Öppet: Midsommar till mitten av aug dagl 11-16

Gusta Stenmuseum i Brunflo
Gusta

GPS: N 63° 04.987', E 14° 50.941'
Telefon: 070-634 92 48

Fotograf: Ola Hanneryd

H Ä R J E D A L E N /
J Ä M T L A N D

larsgran.jn@telia.com
www.hembygd.se/brunflo

Hovermo Gårds- och
Industrimuseum
Hovermo, Oviken

GPS: N 62° 52.999’, E 14° 21.599’
Telefon: 070-331 65 68, 070-331 16 41
Öppet: Sommartid 11-16. Visn kl 13. Övrig tid enl ök
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Krångede kraftverksmuseum

G

Byn, folket och kraften. Ett annorlunda upplevelsemuseum
som tar besökaren tillbaka till 1930-talets Krångede. Känn hur
det var att leva, bo och arbeta i Krångede under kraftverkstiden.
Upplev hur det var att arbeta under 1930-talets arbetsvillkor för
vattenrallare, bergsprängare och dykare. Delar av museet finns
inomhus. I museet finns Infopoint och ett populärt gammaldags
kafé.

H

Skansen Klintaberg är en av få inhemska, intakta fästningar från
andra världskriget. Uppgiften för de förband som placerades
här var att stoppa en eventuell tysk invasion från Norge. Platsen
är väl vald ur försvarssynpunkt, anläggningen ligger precis vid
vägen på ett brant berg mot Valsjön. Skansen består av två större
bergskyddsrum och ett tjugotal mindre värn. En rundvandring
ger en förklaring över hur kriget påverkade människorna i
bygden, bara ett stenkast från det tyskockuperade Norge.

I

Teknik-, flyg- och militärhistoria på ett nytt sätt. Här finns lek,
aktiviteter och utställningar för hela familjen. Prova köra elbil,
digitalt pistolskytte eller delta i aktiviteter i vår KomTek-verkstad. Utställningarna byggs på tema teknik-, fordon-, militäroch flyghistoria ur ett brett perspektiv. Här kan du komma nära
föremålen. Du kan till exempel prova att sitta i en Viggen eller
smygtitta på ditt sällskap genom dolda kameror i spionens
hotellrum.

J

Kalkmuseet visar kalkstenens betydelse som råvara för lantbruk, byggnadskultur och näringslivet i Jämtland. Här finns en
stensamling med olika stenarter. Men även bilder och verktyg
från kalkbruksepoken i Åse 1931-1960. Brytningen av kalksten
upphörde 1967. Av kalkstenen tillverkades jordbruks- och industrikalk. En bit ifrån museet finns en kalkugn från 1880-talet som
laddats men aldrig blivit bränd.

Krångede

GPS: N 63° 8.892’, E 16° 4.620’
Telefon: 0696-202 80
perbergvall@yahoo.com
Öppet: 1 maj-30 jun 10-16. 1 jul-15 aug 10-17.
Övrig tid enl ök

Skansen Klintaberg
Klintaberg, Valsjöbyn

GPS: N 64° 1.846', E 14° 11.616'
Telefon: 076-146 29 00, 063-51 88 79
info@klintaberg.se
www.klintaberg.se
Öppet: 1 jul-14 aug ons-sön 11-16. Guidade turer 11 och 16

Teknikland

Optands flygfält, Östersund
GPS: N 63° 7.594', E 14° 47.923'
Telefon: 063-14 05 50
info@teknikland.se
www.teknikland.se
Öppet: Se hemsida

Åse kalkmuseum
Jo-gården, Åse

GPS: N 63° 19.016', E 14° 5.444'
Telefon: 070-691 85 49
clofterud@gmail.com
www.alsen.org/
Öppet: Enl ök

Upplevelser för hela familjen

www.tbshopen.se
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Vägar till nya resmål, vardag som helg. Möt
engagerade entusiaster på landets arbetslivsmuseer och ta del av berättelser och företeelser från förr. Med dessa kataloger i väskan
eller handskfacket hittar du till spännande
platser och roliga upplevelser i hela Sverige.
Frågor? Kontakta ArbetSam: tel. 011–23 17 30,
info@arbetsam.com.

MUSEIG
ARBE

B

Möt samekulturen på Ájtte! Följ med på en resa i Sápmi,
sameland, en berättelse om att leva och överleva i ett krävande
landskap som utspelar sig på myren, i skogen och på fjället.
Här finns utställningar, butik, barnrum och restaurang.

Glommers Hatt
och Leksaksmuseum

C

Glommers Hatt och Leksaksmuseum är sann nostalgi. Basen är
150 fantastiska damhattar från 30-60-talen som modisten Jenny
Petrina Stenqvist aldrig sålde utan lagrade på vinden tills familjen
Klockljung köpte huset och startade hattmuseet 2010. Här visas
även samtida modeplanscher, modetidningar och hattstockar
liksom Jennys symaskin men också inventarier från två
damfriseringar. Se även samlingen med leksaker från 30-talet
fram till idag. Många leksaker får man använda (gäller även stora
barn)!

D

Gällivare museum är lokaliserat i Centralskolan som ligger
mitt i centrum, fem minuters promenad från järnvägsstationen.
Här visas fasta och tillfälliga utställningar om främst Gällivare
kommuns historia och människor som levat och verkat här.
Till exempel samer, nybyggare och gruvarbetare. Dessutom visas
ofta konst- och hantverksutställningar. I museibutiken finns bland
annat lokalt hantverk och böcker till försäljning.

E

Sveriges helårsöppna skogsmuseum visar skogsbrukets och arbetets utveckling från 1800-talet fram till idag, med arbetsmiljöer,
motorsågar, hästdraget timmerlass och skogsmaskiner i full skala
samt instruktiva modeller. Testa dina körkunskaper i en simulator.
Se skogliga filmer. Unika föremål i utställningen Samer i skog.
Lek- & läravdelning. Museet ligger på Gammplatsen, med Lapplands kulturbotaniska trädgård, sameviste, museer, fornlämningsområde och naturreservat. Café sommartid.

Kyrkogatan 3, Jokkmokk
GPS: N 66° 36.198', E 19° 50.535'
Telefon: 0971-170 70
info@ajtte.com
www.ajtte.com
Öppet: Tis-fre 10-16, lör 12-16.
Utökade öppettider maj-sep, se hemsida

Storgatan 103

GPS: N 65° 15.699', E 19° 37.949'
Telefon: 070-313 52 06
gabriel_ljung53@hotmail.com
Facebook, Glommers Hattmuseum
Öppet: Enl ök, ring eller mejla

Gällivare museum
Storgatan 16

GPS: N 67° 8.038’, E 20° 39.683’
Telefon: 0970-81 86 92
museumADM@gallivare.se
www.gellivare.se/Kommun/Kultur/Gallivare-museum/
Öppet: Tis, tor-fre 11-15.30, ons 11-20, lör 12-14.

Fotograf: Björn Pettersson

Ájtte, Svenskt Fjäll- och
Samemuseum

Fotograf: Mats Klockljung

L A P P L A N D

Skogsmuseet i Lycksele
Gammplatsen

GPS: N 64° 36.225’, E 18° 40.223’
Telefon: 0950-379 45
skogsmuseet@lycksele.se
www.skogsmuseet.se
Öppet: Året runt tis-lör 12-16. 22 jun-16 aug dagl 10-16

Fotograf: Andreas Nilsson

Se hemsida för aktuella tider

LAPPLAND
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M E D E L P A D

Föreningen Galtströmståget

B

Föreningen Galtströmståget bedriver bland annat trafik på
Galtströms järnväg. Vi arbetar för att utveckla Galtströms som
arbetslivsmuseum. Föreningen äger också S/S Ophelia – Galtström, som ni kan besöka nere på varvet i Galtströms hamn.
Under 2020 pågår en hel del aktiviteter i Galtström så gå gärna
in på Facebook och följ oss eller kom med oss och hjälp till.
Ni är alla varmt välkomna!

C

Svartviks historia började på 1820-talet med flottning och utlastning av trä från inlandets vattensågar. Under 150 år avlöste olika
trävaruindustrier varandra; skeppsvarv, ångsågar, hyvleri, låd- & trähusfabrik och sulfitmassefabrik. Idag finns en vacker herrgårdsmiljö
med engelsk park och kägelbana, vattentorn, arbetarbostad och
kyrka. I herrgårdsbyggnaden finns en året-runt-öppen lunchrestaurang. Sommartid finns café, aktiviteter och utställning med bl a en
modell av Svartvik på 1930-talet.

Galtströms bruk

GPS: N 62° 9.771', E 17° 30.003'
Telefon: 070-312 99 40
Fotograf: Håkan Zaar

hakan.zaar@hotmail.com
Facebook, Föreningen Galtströmståget (FGT)
Öppet: Trafik jun-aug, för tider se Facebook

Svartviks industriminnen
Svartviksväg 22, Kvissleby

GPS: N 62° 19.054’, E 17° 22.185’
Telefon: 060-19 12 00
info.norra@sundsvall.se
www.sundsvall.se/svartviksindustriminnen
Öppet: Området med historiska infoskyltar tillgängligt året
runt. Öppettider och bokning av visn, se hemsida

Gjuterihistoriska Sällskapet
*
*

Sammanställer information om svenska gjuteriers historia och
äldre gjutgods
Ger ut gjuterihistoriskt inriktade publikationer, bl a följande:
- Näfveqvarns Bruk. En monografi om ett gammalt anrikt bruk
- Gjutjärnets tidsålder.
Del I. Svensk järngjutning fram till 1800-talets mitt
Del II. Svensk järngjutning 1850-1910

*

- Några järngjuteriers historia
- Metallgjutningens och några metallgjuteriers historia
Ordnar kamratträffar med föredrag och gjuteribesök
Tel: 036 - 504 56. Email: sgf-ghs@telia.com. Hemsida: www.sgf-ghs.com
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Flygmuseet F 21

B

Flygmuseet F 21 beskriver luftförsvaret av Övre Norrland
samt F 21 från 1940-talet. Utvecklingen visas med föremål
och fotografier. Här finns en flygsimulator, JA37 Viggen, som besökaren kan boka för en flygtur. Fyra specialutställningar:
1. F 19, den svenska frivilliga flygflottiljens insatser i Finland under
vinterkriget. 2. Operation Balchen där amerikanskt transportflyg
undsatte Nordnorge. 3. Haverier i Norrbotten under andra världskriget. 4. Kalla kriget, dess påverkan på försvaret och F 21.

C

Försvarsmuseum Boden är ett av Norrlands större museum med
bland annat kafé och museishop. Museet berättar framför allt
om Norrlands försvarshistoria och bygget av Bodens fästning.
Här visas även utställning om Boden Radio – först i etern, men
också tillfälliga utställningar med vitt skilda teman. Ett stort antal
program anordnas för små och stora. Genom modern VR-teknik
kan besökarna följa med i en spaningsballong för 100 år sedan
400 meter upp i luften. Varmt välkommen!

D

På 1800-talet omvandlades skogens resurser till pengar, av
träpatroner och grosshandlare, av flottare, skogsarbetare och
sågverksarbetare, från nybyggen till storbondehushåll. Men
älvdalens kultur handlar också om vattnet, mötet mellan tre
språk, förhistoriens människor och människorna i malmfälten.
Besök det nybyggda digitala museet, direkt på nätet!

E

Från 1809 års kapitulation till Kalla kriget, Siknäs och Kamlungebatteriet med Fylgias kanoner, 30 sängar i bergrum. Restaurang,
hotell, stugor, 85 bäddar, biograf, konferens, kickoff. Prova och
kör pansarvagn. Bussgrupper och guidade turer. Håv, nätfiske,
vandring och cykelleder i Kalixlinjen. 70 st fordon. 10 km från korsningen E4-E10 Töre Lägerskola, bo i iglo, militärtält eller bergrum.
Vi hjälper er paketera er historiska resa med Finland.

F

100 års järnvägsutveckling med ett 100-tal fordon. Det första stora
malmtågsloket och det första elektriska malmtågsloket. Många
specialfordon, som snöslungor, ångdriven katastrofkran och en
utvecklingsserie över Malmbanans malmvagnar från 1888 till
idag. Statens Järnvägars rälsbussar, från den första serien till den
sista. Entré och utställningsbyggnad med museibutik samt två
fordonshallar på 3 000 kvm och 410 m spår. Flera modelljärn
vägar. Årets utställning är ”Renen och tåget”.

Norrbottens flygflottilj, Luleå
GPS: N 65° 32.502', E 22° 06.334'
Telefon: 0920-23 41 35, 070-524 85 85
flygmuseetf21@gmail.com
www.flygmuseetf21.se
Öppet: Se hemsida

Försvarsmuseum Boden
Granatvägen 2, Boden

GPS: N 65° 48.401', E 21° 40.767'
Telefon: 0921-628 00
ulf.renlund@boden.se
www.forsvarsmuseum.se
Öppet: Sommar tis-lör 11-16.
Övriga tider se Facebook

Historisk skogsexport
från Kalix älvdal
I Kalix älvdal, på nätet och i telefonen
mace@lysator.liu.se
www.historiskskogsexport.se

Kalixlinjens museum
Mariebergs Viltfarm, Kalix

GPS: N 65° 57.436’, E 22° 52.844’
Telefon: 0923-270 66
info@viltfarmen.se
www.viltfarmen.se
Öppet: Välkommen med din förfrågan på telefon

Fotograf: Krister Öhman

N O R R B O T T E N

Norrbottens Järnvägsmuseum
Arcusvägen 95, Luleå

GPS: N 65° 35.777’, E 22° 4.066’
Telefon: 0920-25 00 16
norrbottens.jarnvagsmuseum@telia.com
www.nbjvm.se
Öppet: Jun-aug mån-fre 10-16, juli även lör-sön 12-16

Fotograf: Jan Bergsten

eller med e-post
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Siknäsfortets Museiförening

G

Som en del av Kalixlinjen, insprängt i berg på drygt 60 meters
höjd, med enastående utsikt över Törefjärden ligger det
topphemliga Siknäsfortet. Låt våra kunniga guider leda dig
till fortets unika miljöer och berättelser. Ditt besök hos oss på
Siknäsfortet är inte bara spännande äventyr utan även en rik
källa av militärhistoria från kalla krigets oroliga år. Du kan även
bo i fortet.

H

Vi visar allmogeföremål från i huvudsak Råneå älvdal daterade
1700-talet till nutid. Cirka 1 200 mindre föremål från torp- och
jordbrukshem. Ett antal större enheter, vandring, tröskverk, harvar
och plogar samt verktyg från nedlagd smidesverkstad förevisas
utomhus under skärmtak. 2018 invigdes ett nytt museum
innehållande 1 000-tals olika föremål, alla tillverkade av halm.
Det enda i hela världen, väl värt ett besök! Alltid en kunnig,
medföljande guide. Handikappanpassat och gratis parkering.

Siknäsfortet, Siknäs

GPS: N 65° 50.613', E 22° 41.123'
Telefon: 070-440 29 00
marianne.myrberg@telia.com
Öppet: 21 jun-16 aug ons-sön 11-16. För bokn och info,
ring eller mejla. Se hemsida

Sörbyns-Sundsnäs
Landsbygdsmuseum
Sörbyn 3, Gunnarsbyn

Fotograf: Rolf Svanberg

GPS: N 66° 2.832', E 21° 47.174'
Telefon: 070-660 81 86, 070-660 11 47
kribb@telia.com
www.sorbyn-sundsnas.se
Öppet: Enl ök året om. Meddela senast dagen före ankomst

Tornedalens Fiskemuseum
i Kukkolaforsen

I

Fisket har genom tiderna spelat en viktig roll för människorna i
Tornedalen – som föda och inkomstkälla, och också som en del av
kulturen. Här kan man både se och höra olika fiskarter, lära mer
om fångstmetoder samt ta del av människans liv i Tornedalen.
I och omkring museet finns ett antal bevarade kulturbyggnader
och i närliggande restaurang finner man både sik och lax fångad
med håv direkt ur älven.

J

I Vitåfors 5,5 mil norr om Luleå i Vitådalen finns en samling
av entreprenadmaskiner från 40-talet till 70-talet, mestadels
lingävmaskiner men även väghyvel och bandtraktor Gminder
kaelble m m. På museet får man se hur bl a grävmaskiner
fungerade innan hydrauliken kom.

Kukkolaforsen
Fotograf: Kenneth Mikko

GPS: N 65° 57.884', E 24° 1.925'
Telefon: 0922-310 00
pia.marttinen@haparanda.se
www.tornedalensfiskemuseum.se/en/homepage/
Öppet: 15 jun-30 aug 9-19 dagl sv tid

Vitåfors Maskinmuseum
Västra Vitåfors 703

GPS: N 65° 57.474', E 22° 21.817'
Fotograf: Nils Engfors

Telefon: 070-336 30 88
nilsengfors@hotmail.com
www.nissesmaskiner.se
Öppet: Enl ök

Upplev
50 montrar
och flera
dukade bord!

Välkommen!

Gör ett besök hos
oss och bered dig på en
nostalgisk resa.
För att komma på en guidad visning
i våra museer, kontakta oss på
0455-36 12 23 eller museum@fabas.se

Östra Hamng. 7D, Karlskrona • www.fabas.se
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Ta del av
cirka 60 st
fordon!

N Ä R K E

Garphyttans Industrimuseum

B

Vi finns vi i de ursprungliga industrilokalerna från 1906. Många utställningar, motorsågar, tusentals s/v bilder, maskinhall och videofilm om företaget. Suzuki Garphyttan är ett företag med fabriker i
USA och Kina. Ägaren Suzuki i Japan. Företaget är världsledande i
sin nisch. Museet och företaget visas efter
överenskommelse.

C

I Anckarsvärds magasin kan du läsa om brännvin, gårdsliv och
mekaniska appareljer. I Mejeriet finns ett statarhem från 1930talet, i Tekniska kvarnen kan du lära dig hur en kvarn fungerar och
i Karlslunds kraftstation visas vissa dagar de 100-åriga turbinerna.
Gå parkpromenaden genom Karlslunds vackra parker och trädgårdar och lär dig mer om svunna tider.

D

Laxå bruksmuseum grundades av Disponent Carl Sahlin 1902
(1900-1917). Större delen av samlingarna härrör från hans tid. Museets samlingar innehåller prover på tackjärn och valsat järn från
Laxå och Röfors hytta samt malmer och mineraler från brukets
gruvor. Här visas även delar av brukets produktion fram till modern tid. Sulfitfabriken presenteras genom prover och en modell
av en sulfitkokare. Här visas även tidstypiska redskap för jakt och
fiske, jord och skogsbruk samt hantverk.

E

I Modellbodens spännande miljö bevaras trämodellerna som
tillverkades av brukets skickliga modellsnickare. Modellerna,
som omfattar allt från bruks- och konstföremål till kugghjul och
maskindelar, användes för att forma de färdiga produkterna i
gjutjärn. Den charmiga och välbevarade bruksmiljön är värd ett
besök bara i sig. Gå in i den gamla rostugnen och dröm dig tillbaka 100 år. Besök bruksmuseet och avsluta med en kopp kaffe i
kuriosahandeln Saker & Ting.

F

Mullhyttans Bygdeförening, 4 mil sydväst om Örebro, äger en
kvarn vars ena stenpar drivs med vattenhjul. Här mals årligen
ca 1,5 ton ekologiskt odlat vete och råg. Det mesta säljs i vår lilla
handelsbod och resten bakar vi härliga hyttkakor och kvarnbröd
av i vår knuttimrade och vedeldade bagarstuga.

Bruksvägen, Garphyttan

GPS: N 59° 18.431', E 14° 56.508'
Telefon: 019-29 51 08, 070-590 41 52
www.garphyttansindustrimuseum.se
Öppet: Sön 14-16. Övrig tid vg ring

Karlslunds Herrgård
med trädgårdar
Karlslund, Örebro

GPS: N 59° 16.268’, E 15° 8.862’
Telefon: 019-21 62 20
karlslund@orebro.se
www.orebro.se/karlslund

GPS: N 58° 58.763', E 14° 38.013'
Telefon: 0584-129 85, 102 29
Öppet: Juli sön 13.30-16.30. Övriga tider enl ök

Modellboden

Bruksgatan 3, Brevens bruk
GPS: N 59° 0.865', E 15° 34.779'
Telefon: 070-270 52 47
info@modellboden.nu
www.modellboden.nu
Öppet: Vår, sommar och höst, för tider se hemsida.
Grupper enl ök via tel eller mejl

Mullhyttans kvarn
Mullhyttan

GPS: N 59° 9.192', E 14° 40.842'
Telefon: 070-657 91 94
wivianne.hogman@telia.com

Fotograf: C Ander

G:a Tivägen 1

Fotograf: Wivianne Högman

Laxå bruksmuseum

Fotograf: Charles Swenson

Öppet: Se hemsida för aktuell info

Öppet: Landsbygdens dag i maj/juni.
Mullhytte-Marken och Septemberfesten.
Övrig tid enl ök

NÄRKE
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Mullhyttans ramsåg

G

Mullhyttans Bygdeförening äger en gammal ramsåg daterad till
1877. Sågen hade varit i privat ägo fram till 1970-talet och därefter
lämnats åt sitt öde. Numera drivs den av ett dieseldrivet elverk
och där sågas timmer till plank och bräder i olika dimensioner.
Inom området finns också ett museum för kvinnligt textilhantverk.

H

Museum med fokus på den lokala stenindustrin och dess produkter. Här tillverkades ca hälften av den skulpturala fasadsten
som prydde och pryder Stockholms innerstad. I museet som
är inrymt i det ursprungliga stenhyvleriet från 1879 finns en av
Sveriges största samlingar av de gipsförlagor som användes för
stenhuggarnas arbeten. Museet visar också en verkstad med
bl a fungerande stenhyvlar. Här finns även skalenliga modeller
som beskriver miljöer och tekniker kopplade till stenindustrin.

I

Museet är en byggnad i tre våningsplan. På nedre planet visas
utställningar om skoindustrins framväxt och skomode genom
100 år. De två övre våningarna inrymmer skofabriken Bengtar-Sko
AB. Fabriken slog igen 1986 och lämnades då i orört skick för att
bli museum. På fabriken arbetar idag en nåtlerska och två sko
makare med att tillverka slippers för att besökarna ska kunna se
hur det går till. På museet finns ett specialbibliotek och bildarkiv.

J

Upplev Wadköping i centrala Örebro – en levande stadsdel där
dåtid möter nutid. Med sina trähus och gårdar skildrar Wad
köping Örebros äldre bebyggelse, stadsmiljö och invånare. Här
finns museer, utställningar, café och restaurang, träsvarvare,
handelsbod, bageri, butiker och hantverkstäder. Lär känna
byggnadernas historia och dess invånare genom utställningen
Wadköpingsfolk. Se hantverkare i arbete: träsvarvare, sömmerskor
eller silversmed. Sommaraktiviteter för barn juni-augusti.

K

Museet skildrar historien sedan gruvbrytningen började 1857.
Inomhus: arkivrum, bibliotek, foto, labb, verktyg och instrument
samt geologirum med gruvmodell. Utomhus: smedja, gruv
maskiner för lastning, borrning, ambulans och gruvspel. Man kan
åka en tur med gruvtåget till tomteberget. En kafeteria med kaffe
och läsk, bulle och sockerkaka. Försäljning av vykort, tröjor och
glass. Bildspel. Ramp och handikapptoalett. Besöksgruva med
guidade turer under jord. Bokning genom Askersunds Turistbyrå.

Mullhyttan

GPS: N 59° 8.984', E 14° 41.113'
Telefon: 070-657 91 94
wivianne.hogman@telia.com		
Öppet: Landsbygdens dag i maj/juni. Mullhytte-Marken
och Septemberfesten. Övrig tid enl ök

Stenarbetsmuseum Yxhult
Yxhultsvägen 13, Hällabrottet, Kumla
GPS: N 59° 6.636’, E 15° 13.648’
Telefon: 019-58 80 00, 070-210 90 73
lilian.edstrom@kumla.se
www.kumla.se
Öppet: 9 jun-16 aug sön 14-17

Svenska
Skoindustrimuseet
Sveavägen 19, Kumla

GPS: N 59° 7.556’, E 15° 8.827’
Telefon: 019-58 81 87
www.skoindustrimuseet.se
Öppet: Året runt vard 13-17.
Maj-sep lör-sön 13-16

2017
Svenska
Skoindustrimuseet

Wadköping
Bertil Waldéns gata

GPS: N 59° 16.357', E 15° 13.978'
Telefon: 019-21 62 20
wadkoping@orebro.se
www.orebro.se/wadkoping
Öppet: Året runt. För tider se hemsida

Zinkgruvans Gruvmuseum
Strömslundsvägen 12, Zinkgruvan
GPS: N 58° 48.672’, E 15° 5.432’
Telefon: 0583-822 36
Museum@Knallagruva.se
www.knallagruva.se
Öppet: 24 jun-7 aug mån-fre 11-16

WADKÖPING
- där dåtid möter nutid
Besök vår utomhusutställning och lär dig
mer om de som levde i Wadköpings
byggnader förr i tiden.
Lär känna Hilda Hellgren som drev
ett damastväveri, tenngjutare Lindberg
och många fler.

VÄLKOMNA!
orebro.se/wadkoping
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B

Kullabygdens äldsta affär har återuppstått som museum med
anor ända från 1852 och startades av Hans W Agardh. Dessför
innan existerade den sedan 1830-talet som sluten bod. Inredningen är den ursprungliga som då är från 1850-talet. Varorna på
hyllorna består av en mängd olika burkar, sybehör, redskap m m.
Många saker har finns i lokalen sedan den stängdes. Affären drevs
fram till 1946 i samma släkts ägo då en ny byggdes. Försäljning av
gammeldags godisstrutar, kort, glass, kaffe m m.

C

Artillerimuseet ingår i Sveriges Militärhistoriska Arv som truppslagets museum visande hela systemet artilleri med kanoner, motoroch hästfordon, signalmateriel, instrument, underrättelsematerial
och ammunition etc. Dessutom finns hantverksutrustning från ett
gammalt regemente med mera. Samlingarna är mycket omfattande och täcker tiden från cirka 1790 till år 2000. Handikapp
vänligt, fri parkering, lekplats, museibutik och kaffeservering.

D

Bengtemölla finner vi bland Brösarps böljande backar invid
Verkeån. Spannmål har malts här sedan 1400-talet. Kvarnen är
namngiven efter en kvinna –
Bengta. I början av 1700-talet
var kvarnen i dåligt skick men räddades av Brösarps Gästgifveris
kraftfulla innehaverska, madame Mengel. 1761 stod den kvarngård
vi ser i dag klar med en ståtlig, unik mangård i två våningars korsvirke. Kvarngården sysselsatte ett 10-tal personer fram till slutet
av 1800-talet. Möllare, möllesvennar och drängar.

Bränneslyckevägen 6, Brunnby
GPS: N 56° 15.627', E 12° 34.367'

Telefon: 042-34 67 49, 073-106 16 46
bernhard@agardh.se
www.agardh.se
Öppet: Se hemsida

Artillerimuseet

Köpingevägen 86-30, Kristianstad
GPS: N 55° 59.03', E 14° 08.70'
Telefon: 044-12 19 03, 12 20 50
info@artillerimuseet.se
www.artillerimuseet.se
Öppet: Maj-sep enl hemsida.

Fotograf: Karin Rygheimer

Agardhs Lanthandelsmuseum

Fotograf: Bernard Agardh

S K Å N E

Bengtemöllevägen, Brösarp
GPS: N 55° 43.674', E 14° 7.197'
Telefon: 070-378 33 50
svenpersson@me.com
www.bengtemolla.se
Öppet: Guidade visn enl ök. Se även hemsida

Beredskapsmuseet

E

Välkommen till Beredskapsmuseet! Sveriges enda museum i en
underjordisk försvarsanläggning från andra världskriget. Beredskapsmuseets utställningar berättar om människorna och striderna, kvinnorna i hemmet och männen ute i fält, ransoneringstider
och vardagsbestyr. Sveriges största vapenhistoriska utställning visas
i den underjordiska stridsledningscentralen. Kanonen Maja visas i
sin bunker, där hon stått på post sedan 1940 för att skydda Sverige
från angrepp. Cafeteria och museibutik med bland annat souvenirer, musik, affischer och leksaker. Guidade visningar arrangeras. Läs
mer på beredskapsmuseet.com.

F

Gruvmuseet skildrar historien kring den drygt hundraåriga gruvdriften i Bjuv, Billesholm och Ekeby. Så sent som 1979 stängdes
det 60 meter djupa schakt 3, i vars maskinhus museet är inrymt.
Här får vi en god bild av arbetets art och miljön i gruvan, bl a
genom fullskalemodeller av kolhuggare och dragare. Vi ser hur
bondbyn förvandlas till brukssamhälle och hur folkrörelserna tar
över bondesamhällets roll för människornas umgängesformer.
Arbetarrörelsen, Väckelsen, Nykterhetsrörelsen och idrotten
skildras också.

Djuramossavägen 160, Viken

GPS: N 56° 7.730’, E 12° 38.403’
Telefon: 042-22 40 39
info@beredskapsmuseet.com
www.beredskapsmuseet.com
Öppet: Se hemsida

Bjuvs Gruvmuseum
Ågatan, Bjuv

GPS: N 56° 5.299’, E 12° 55.211’
Tel: 042-458 50 00
gruvmuseet@bjuv.se
www.bjuv.se/Invanare/Kultur-och-fritid/Museer/
Öppet: 13-14, 20-21 jun 13-16. 23 jun-16 aug tis-sön 13-16.
Visn och info 042-458 52 35, info@bjuv.se

Fotograf: Bjuvs kommun

Bengtemölla

Fotograf: Sven Persson

Grupper kan beställa apr-okt
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Bjärnums museum

G

Museet ligger på gångavstånd till sjön Bjärlången. Museet har
över 100 000 föremål som beskriver hur våra förfäder levde.
Byskolan som tjänat ut blev vid 1900-talets mitt en museibyggnad och fick en hedersplats i parken. Den har sällskap av en
byggnad från 1975 som år 2004 nyinvigdes efter en tillbyggnad.
Det finns en ryggåsstuga från 1700-talet, backstuga, skvaltkvarn,
malttorka, snickarbod och lantbruksmuseum. Museet framhäver
bl a den stora möbelproduktion som dominerade bygden under
1900-talet.

H

"Blåherremölla - namnet som en sång är gömt bland kullarna i
Österlen", så börjar första strofen i en dikt av Anders Österling.
Här kan du njuta i en osannolikt vacker natur- och kulturmiljö.
Den gamla vattenmöllan är intakt och maler fortfarande. Du får
se hur möllaren och drängen bodde. I kaféet och galleriet kan
du i lugn och ro få kaffe med hembakade våfflor eller något
annat gott. Bak- och Mölledagar arrangeras. Guidade turer.
Blåherremölla blev byggnadsminnesförklarat 2012.

I

Ett annorlunda hantverksmuseum som visar tillverkning av mössor,
hattar och pälsar i ursprungliga autentiska lokaler. Pehr Borgquist
startade verksamheten 1866 i nuvarande lokaler på Algatan 35 i
Trelleborg. Rörelsen bedrevs sedan vidare i tre generationer fram till
1978. Nu 42 år senare visar Föreningen Gamla Trelleborg Borgquisttillverkade produkter, mönster, hattstockar, symaskiner, specialverktyg, brevväxling, bokföring m m allt i original!
OBS! Trappa upp till museet med dubbla ledstänger.

J

Elfstrands krukmakeri och bostad är i dag ett kulturminne och
arbetslivsmuseum. I verkstaden är arbetsplatser, ugn och redskap
intakta. I huvudsak tillverkades brukskeramik. Föremål som
användes dagligen. Gästutställare 2020 är keramiker Saga
Bitkover-Norman. I bostaden är ett rum inrett med autentiska
möbler och föremål och en utställning med keramik från Axel
och sonen Alberts produktion. Albert var verksam till sin död 1987.

K

Dressinuthyrning på Veteranjärnvägen Klippan (Nybygget) –
Ljungbyhed. Cykla dressin och njut av den omväxlande och
fantastiska naturen vid Söderåsen. Under april-maj och sep-okt
endast förbokningar. Detta rekommenderas även övrig tid.
Öppet hus i lokstallarna i Klippan under söndagar i juli.
Magnifikt rundstall med vändskiva. Här visas en helt unik
samling av gamla ånglok och vagnar från de skånska privatbanorna. För trafikdagar med veterantåg och övriga arrange
mang, se hemsida.

Parkgatan 30
Fotograf: Anders Svensson

GPS: N 56° 17.284', E 13° 43.286'
Telefon: 076-052 00 91
bff@telia.com
www.bjmmuseum.se
Öppet: Hela året mån-fre 10-16. Mar-sep
även 1:a och 3:e sön 14-17

Blåherremölla

Blåherremöllevägen 10, Maglehem
GPS: N 55° 45.796', E 14° 9.400'
Fotograf: Camilla Melin

Tel: 070-867 02 78
www.blaherremolla.se
knadriks@gmail.com
Öppet: Främst sommartid. Övrig tid enl ök

Borgquistska
Hattmuseet
Algatan 35, Trelleborg

GPS: N 55° 22.467’, E 13° 9.224’
Telefon: 0410-197 46, 070-149 08 31

2014

kansliet@gamlatrelleborg.se
www.gamlatrelleborg.se
Öppet: Guidad visn sista helgfria lör

Borgquistska
hattmuseet

varje månad kl 13 eller enl ök

Elfstrands krukmakeri
Valsgatan 1, Sjöbo

GPS: N 55° 38.090', E 13° 43.284'
ylva.wallstrom@sjobo.se
www.sjobo.se
Öppet: 27 jun-29 aug ons-lör 12-16

Föreningen Veteranjärnvägen
Klippan

GPS: N 56° 7.812’, E 13° 7.675’
Telefon: 0435-44 17 73
www.veteranjarnvagen.se
Öppet: Lokstallar juli sön 12-16 och arbetsdagar.
Övrig tid se hemsida. Dressinuthyrning 0435-44 17 73 jun-aug
tis-sön. Apr-maj, sep-okt enl ök

Galeasen T/S Helene

L

T/S Helene byggdes i Ystad 1916 och gick i fraktfart till 1965.
År 2000 köptes hon av Ystad Segelfartygsförening som äger,
underhåller och seglar fartyget. Helene är K-märkt, certifierad
som passagerarfartyg och traditionsfartyg. Vi är ett levande museum och gör ett stort antal seglingar varje sommar, såväl korta
som långa. På ett traditionsfartyg får gästerna, om så önskas, delta
i arbetet ombord. Fartyget kan chartras och i hamn har vi öppet
skepp när möjlighet ges. Alla är lika välkomna ombord.

M

Byggnaden härstammar från tidigt 1700-tal. Från 1730-talet
verkade här skomakare men från och med 1840-tal var här
garveriverksamhet fram till 1891. Garveriet övertogs senare av
Ehrnbergs Läder AB som mekaniserade garveriverksamheten i
staden och blev med tiden det största garveriet i Norden med
över 600 anställda. Gösta Ehrnberg lät göra denna byggnad till
garverimuseum och invigningen ägde rum 1926. Den perma
nenta utställningen visar gamla verktyg och arbetsmetoder
samt gesällens sovplats.

Hamntorget, Ystad

GPS: N 55° 25.620', E 13° 49.459'
Telefon: 070-603 19 16, 070-242 21 45
bokning.helene@gmail.com
www.ts-helene-ystad.se
Öppet: Vi seglar maj-sep, se hemsida.
För bokn ring eller mejla

Garverimuseum

Strömmens strädde, Simrishamn
GPS: N 55° 33.372', E 14° 21.132'
Fotograf: Britt Hagström

Telefon: 073-913 89 83
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garverimuseet@gmail.com
www.osterlent.nu
Öppet: Juli-aug. Övrig tid enl ök. Fri entré
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Teknikutvecklingen i grafiska branschen medförde stora förändringar under senare delen av 1900-talet. Blysättningen ersattes
av nya tekniker, kvar blev gamla maskiner som ofta skrotades.
Grafiska Museet tog hand om flera av dessa maskiner när museet tog form 1990. Sedan dess har museets maskinpark vuxit då
flera företag skänkt till oss. Idag är man nordens största grafiska
museum som på ett levande sätt visar hand- & maskinsättning,
boktryck, koppar- & stentryck, bokbinderi & papperstillverkning.

O

Hallsbergs gård & stenar är ett stort och mycket välbesökt
lantbruksmuseum med mycket unika stenar i Mölleträdgården
som blev uthuggna av lantbrukaren och möllaren Nils Nilsson på
1800-talet. Stenarna blev rankade som ett av Skånes sju underverk 2012 i tidningen Land. Hela gården innehåller många gamla
lantbruksmaskiner, kupévagnar och redskap samt en innehållsrik
hantverksgata med ett stort antal gamla hantverk. Nils Larsson i
Dalas Lantbruksskola från förra sekelskiftet är flyttad hit.

P

Världen minsta filmmuseum, världens största Hasse & Tagemuseum! Kliv in i Hasse och Tages värld, återupplev de klassiska
revyerna och filmerna, skratta åt de otaliga lindemännen, upptäck nya saker som du inte visste om de två komiska och allvarliga
genierna. Museet är inrymt i ett tunnelhus från 1920-talet, det är
bara 15 kvadratmeter stort, men här ryms oceaner av upplevelser. Man går in förväntansfull, och lämnar museet med ett stort
leende och en längtan efter att få se filmerna och revyerna igen.

Q

Hässleholms Museum visar försvarsmateriel, stridsfordon och en
stor samling av militära hjulfordon som använts i Hässleholms
garnison. Detta utgör en av de största militärfordonssamlingarna
i landet. Det finns även en samling exklusiva hästvagnar som
tillhört Hovdala slott. Måleböketapeten finns också monterad
på museet. Brandväsendet visar en utställning av materiel som
användes för 300 år sedan. Det visas även äldre brandfordon,
varav ett är 100 år gammalt.

R

Bruksmuseet invigdes i september 1996 och speglar brukets historia från starten 1887 fram till dagens företag. En del av museet
fungerar också som utställningslokal för tillfälliga konstutställningar. På museet visas de arbetsmetoder som använts sedan
första början i sin naturliga miljö samt ett urval av de produkter
som har tillverkats under olika epoker. I anslutning till museet
finns även en keramisk verkstad där konstnärer arbetar i samarbete med museet för att levandegöra delar av den historiska
produktionsprocessen. Handikappanpassat. Fri parkering.

S

Johannamuseet är ett tekniskt och allmänt museum med tre
fungerande positiv, Europas första mångtillverkade elbil från
1919, leksaker och olika miljöer. Här finns olika stationer för
barnen att leka i. Huvudelen av innehållet fungerar och lånas ut
till TV och filminspelningar. Det finns kafé, butik samt djurhagar.
Varje år byggs en ny specialutställning.

T

Järnvägens Museum är både ett historiskt och tekniskt museum.
Järnvägens historia presenteras på ett roligt, informativt och
interaktivt sätt. Det händer alltid mycket på museet: barnverksamhet under skolloven, temautställningar, ångtågsturer och
mycket annat. På sommaren rullar minitåget dagligen i
museiparken. I butiken finns souvenirer, böcker och leksaker.
I caféet kan du handla mackor, kakor, glass, godis, drycker samt
enklare maträtter. Välkommen till upplevelsemuseet för hela
familjen!

Fredriksdals Museer och Trädgårdar, Helsingborg
GPS: N 56° 3.466’, E 12° 42.485’
Telefon: 042-10 45 24
www.grafiskamuseet.se
Öppet: Maj-sep dagl 11-16. Okt-apr vard 11-16

Hallsbergs gård & stenar
Ryadalsvägen 50-51, Lövestad

GPS: N 55° 40.456', E 13° 53.702'
Telefon: 0417-420 51, 070-888 69 76
stigallan.damm@gmail.com
www.farsharadshembygdsforening.com
Öppet: 15 jun-31 aug sön 13-16. Året runt enl ök.
För bokn och info se hemsida, ring eller mejla

Hasse & Tage-museet
Bangatan 2, Tomelilla

GPS: N 55° 32.673', E 13° 56.989'
Telefon: 010-202 20 00
info@hasseotagemuseet.se
www.hasseotagemuseet.se
Öppet: Midsommar–skolstart. Övriga året lör 11-14.
Öppet enl ök för grupper

Hässleholms Museum
Norra Kringelvägen 9, Hässleholm
GPS: N 56° 9.685', E 13° 47.026'
Telefon: 0451-418 94
arkiv@hassleholmsmuseum.se
www.hassleholmsmuseum.se
Öppet: Se hemsida eller ring

Iföverkens Industrimuseum
Storgatan 45, Bromölla

GPS: N 56° 4.567’, E 14° 27.976’
Telefon: 0456-40 55 70
info@ifomuseum.se
www.ifomuseum.se
Öppet: Maj-aug tis-fre och sön 13-16.
Midsommar stängt. Övriga tider enl ök

Johannamuseet
Sandåkra 615, Skurup

GPS: N 55° 30.029', E 13° 31.337'
Telefon: 0411-427 80
info@johannamuseet.se
www.johannamuseet.se

Fotograf: Marianne Bengtsson

Grafiska Museet

Öppet: Maj-sep, se hemsida

Järnvägens Museum
Banskolevägen 11, Ängelholm
GPS: N 56° 14.641’, E 12° 51.317’
Telefon: 0431-46 89 20
www.jarnvagensmuseum.se
Öppet: Tis-sön 10-17. Jun-aug alla dagar 10-17.
Midsommar, 23-25 dec och nyår stängt
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Järnvägsmuseet

U

Järnvägsmuseet Kristianstad bjuder in till spännande upplevelse
och nya kunskaper. Både unga besökare och redan tågfrälsta
entusiaster. Museet rymmer både spårområde, vagnhall och
utställningslokal. Här finns lok, vagnar och rälsbussar från hela
järnvägens historia. Varje sommar visar vi en spännande, tillfällig
utställning, ofta med järnvägstema. Under sommaren körs det
några dagar med ett av Sveriges minsta ånglok. Järnvägsmuseet
drivs i samarbete med Museiföreningen ÖSJ. Välkommen!

V

Kiviks museum, Österlens äldsta museum med tusentals föremål,
bilder och ett stort forskningsarkiv med internationella samarbeten. Museet skildrar historien från stenålder till nutid. Utställningar,
audioguider, filmer och bildspel om jordbruk, fiske, hantverk,
industri, skola, brandförsvar, biograf m m. Professionell guide med
brett utbud av guidade vandringar för grupper och bussresearrangörer året runt. Se vår hemsida för bokningar och information.
Temautställning 2020: Kiviks museum 130 år!

Västra Storgatan 74, Kristianstad
Fotograf: Evelyn Thomasson

GPS: N 56° 1.313', E 14° 9.810'
Telefon:044-620 19 01
jarnvag@regionmuseet.se
www.regionmuseet.se/jarnvagsmuseet
Öppet: 25 jun-31 aug 11-17. Sep lör-sön 11-17.
Invigning 24 jun kl 18

Kiviks museum
Bredarörsvägen no 1, Kivik

GPS: N 55° 41.104', E 14° 13.617'
Telefon: 070-512 08 30, 072-316 61 15
Fotograf: Jan Nilsson

info@kiviksmuseum.se
www.kiviksmuseum.se
Öppet: Året runt, se hemsida för tider. Övrig tid enl ök

Lantbruksmuseet i Hammenhög W
Ystadsvägen, Hammenhög

GPS: N 55° 30.062’, E 14° 8.897’
Telefon: 070-527 79 74
nilssons.gard@home.se
www.hembygd.se/sydostra-skane/
Öppet: 1 jul-11 aug tis-lör 13-16 . Övrig tid enl ök

Lekoseum

Lantbruksmuseet är inrymt i ekonomibyggnaderna till en gård.
Stallet, ladugården och svinstian visas som de såg ut när gården var i bruk. Inredningen består delvis av kalkflis. Vagnar och
redskap från sent 1800-tal och första hälften av 1900-talet
visas i övriga utrymmen. Dessutom finns en serie modeller som
visar hur redskapen användes. I biblioteket finns bl a arkivalier
från den gamla Lantmanna- och lanthushållsskolan.

X

I södra Sverige stod den svenska leksaksindustrins vagga och
i den föddes ett av världens mest kända leksaksföretag,
BRIO eller som det kallades från början ”Bröderna Ivarsson
Osby”. Här finns utställningar med våra äldre träleksaker,
Barbie, Märklin-tåg och spel. En våning ner arbetar Tomtens
små nissar året runt med våra gamla maskiner och verktyg.

Y

Museet består av landets enda bevarade Luftförsvarsgruppcentral,
Lgc. Dessa anläggningar var under kalla kriget de som tog emot
rapporterna från de lottor som tjänstgjorde som ”tornsvalor” i
Ls-torn över hela landet. Det fanns ett 60-tal anläggningar från
1954-1994. Teckna er för ett besök och känn er förflyttade till
en underjordisk arbetsplats på 60-talet. Titta på den tekniska
utrustningen och lyssna på en historisk guidning om arbetsför
hållandena för vår frivilligpersonal, främst lottor.

Z

Malmö Brandmuseum drivs av Malmö Brandkårs Museiförening
som är en del i Museiverksamheten Räddningstjänsten Syd.
Medlemmarna kommer från PRO-Brandkåren och Malmö frivilliga Brandkår samt intresserade anställda i Räddningstjänsten
Syd. Fordonssamling saknas men ett brett utbud av brandhistoriskt material liksom foto- och pressklippsarkiv, modeller,
uniformer och larmställ visas. Digitala Brandmuseum på nätet,
se hemsidan, kompletterar museet. Under 2017 har ca 65 skyltar
ersatts med nya.

8

Huvudutställningen: Tro, Hopp och Hälsa samverkan med
Region Skåne och Kulturen i Lund kompletteras med föreningens
egna utställningar. 1. Läkemedel och Apotek: "Från Leopiller till
Nicorette". 2. Sjukvårdsartiklar: "Viggo". 3. "Barnsjukvårdens historia inklusive Mjölkdroppens dito".

BRIOgatan 1, Osby

GPS: N 56° 22.764’, E 13° 59.601’
Telefon: 0479-312 47
info@lekoseum.se
www.lekoseum.se
Öppet: Året runt, vg ring för info

Luftbevakningsmuseet i Skåne
Björnåsvägen, Åstorp

GPS: N 56° 7.257', E 12° 57.275'
Telefon: 070-348 91 90
luftbevakningsmuseet@gmail.com
www.luftbevakningsmuseet.com
Öppet: Se hemsida

Malmö Brandmuseum
Drottninggatan 20, Malmö

GPS: N 55° 36.155’, E 13° 0.582’
Fotograf: Lars-Owe Göthe

Telefon: 046-540 51 95
brandmuseum@brandmuseumrsyd.se
www.brandmuseumrsyd.se
Öppet: Vg kontakta oss

Medicinhistoriska Museet
i Helsingborg
Bergaliden 20

GPS: N 56° 2.874', E 12° 42.091'
Telefon 042-406 12 79
info@helsingborgsmedicinhistoriskaforening.se
www.hmhf.eu
Öppet: Tis 10-14 och tor 13-17
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Motorfabriken Göta

9

Motorfabriken Göta grundades 1907 och är idag ett levande
industrimuseum som tillverkar tvåtakts båtmotorer av den
gamla modellen. Många äldre motorer och annan kuriosa
finns bevarade. Reservdelar till Göta och Sola kan köpas.

:

Mf. ÖSJ är en ideell förening som håller till vid Kristianstad
Södra i Kristianstad. Där har vi våra järnvägsfordon tillsammans
med Regionmuseet/Järnvägsmuseets fordon som vi renoverar/
underhåller och använder gemensamt. Föreningen arrangerar resor och beställningsresor under året. För mer info, se
föreningens hemsida mfosj.se eller Facebooksida. På hemsidan
finns även kontaktuppgifter till ansvariga i föreningen som kan
besvara frågor.

Nya Hallarydsvägen, Osby

GPS: N 56° 23.357', E 13° 59.049'
Telefon: 0479-136 10
gotamotorer@telia.com
www.gotamotor.se

Museiföreningen
Östra Skånes Järnvägar
Västra Storgatan 89, Kristianstad

GPS: N 56° 1.330', E 14° 9.792'		
kassor@mfosj.se
www.mfosj.se
Öppet: Juli badtågresor mellan Kristianstad södra och Åhus.

Fotograf: Mikael Andersson

Öppet: Mån-fre 7-16. Övrig tid enl ök

För tider och mer info se hemsida

;

Banérskajen/Fiskehoddorna

GPS: N 55° 36.321', E 12° 59.010'
www.mss.se
Öppet: 6 jun-27 sep. Stängt midsommardagen och 15-16 aug

Nostalgimuseum

<

Nostalgimuseum med Nostalgi Café i Tomelilla med 50-tals
museum. Byggs ut och byggs nya miljöer varje år. Det finns ett
100-tal fordon varav 60 bilar samt mopeder, husvagnar och
traktorer. Uppbyggt ett 15-tal affärer, stora samlingar av porslin,
termosar och vardagsting. 10 000 leksaker, varav 5 000 modellbilar, dioramor med modellbilar i alla skalor, även modelljärnväg.
Stort café i 50-talsstil med 200 platser inne och ute. Det finns nio
övernattningsstugor och ställplats för husbilar och husvagnar.

=

Museet, inhyst i en förutvarande maskinhall, drivs ideellt av föreningen Nyvångs Gruva och har byggts upp av trotjänare som själva
arbetat som gruvarbetare eller fogdar under många år. Ett besök
ger en god bild av gruvarbetarens slit i Skandinaviens största kolgruva, hans vardag såväl ovan som under jord samt familjelivet i
ett typiskt gruvsamhälle, vilket byggdes upp efter engelsk förebild
i början av förra seklet. Vi visar gärna en film från 1934, ca 20 min.
Entré 20 kr, barn fritt, grupp min 200 kr.

a

Onslunda Hembygds & Borstmuseum ligger i en fyrlängad
Skånegård från 1800-talet, mitt i Onslunda by, cirka 15 km från
kusten mitt i hjärtat av vackra Österlen. Föreningen arbetar med
guidning av museet, visning av Alma Trapps affär, med försäljning av handgjorda borstar samt kursverksamhet för att lära ut
borstbindning. Terminskurser samt även hel- och halvdagskurser
vid förbokning.

b

Plastens vagga stod i Perstorp! Hösten 1917 påbörjades på
Skånska Ättikfabriken i Perstorp den första plasttillverkningen i
Skandinavien. Materialet kallades Isolit och hade framtagits av
den indiskfödde kemisten Jnanendra Chandra Das Gupta.
På Plastens Hus finns idag en unik samling av produkter, dokument, anteckningsböcker och reklambroschyrer omfattande
100 år av svensk plastutveckling och design. Här kan besökaren
uppleva den spännande utvecklingen och se hur plast har format
vår tid och våra livsstilar.

Tryde 1739, Tomelilla

GPS: N 55° 33.679', E 13° 56.437'
Telefon: 070-866 67 52
nostalgicafe@hotmail.com
www.nostalgimuseum.com
Öppet: 1 jul-15 aug 9-17. Bokn ring eller mejla året runt

Nyvångs gruvmuseum
Gruvgatan, Nyvång

GPS: N 56° 7.834', E 12° 54.419'
Telefon: 072-341 23 89
www.nyvangsgruva.se
Öppet: Maj-sep sön 13-16.
Handikappanpassat

Onslunda Hembygds &
Borstmuseum

Här kan besökarna åka spårvagn på gammaldags sätt. Spårvägstrafik med en eller två vagnar från 1906 respektive 1928 på
sträckan Banérskajen/Fiskehoddorna - Stadsbiblioteket - Malmöhus slott. Även andra vagnar kan förekomma. Linjen går genom
Slottsparken i Malmö – parkernas stad.

Stationsvägen 6, Onslunda

GPS: N 55° 35.879’, E 14° 3.156’
Telefon: 070-627 96 91
info@onslundahembygdsforening.se
www.onslundahembygdsforening.se

Fotograf: Per Ivar Svensson

Museispårvägen i Malmö

Plastens hus

Hässleholmsvägen 6, Perstorp
GPS: N 56° 8.152', E 13° 23.910’
Telefon: 0435-393 03
info@plastenshus.se
www.plastenshus.se
Öppet: Sep-apr mån-fre 9-14. Maj-aug mån-fre 9-17.
Guidade visn även övr tid enl ök

Fotograf: Bo Persson

Öppet: Se hemsida
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Pålsjö mölla

c

Pålsjö mölla ligger intill sin stilla kvarndamm vid det natursköna
Pålsjö skog i Helsingborg. Vattenkvarnen byggdes 1824 av
möllaren Sven Andersson på en kvarvarande grund från en
tidigare mölla från 1700-talet. Sedan 1909 har möllan varit i
Helsingborgs stads ägor och sedan flera år tillbaka öppnas
möllan upp för besökare under sommarmånaderna. Medlemmar
ur Helsingborgs museiförening visar och berättar om kvarnen och
den gamla möllebostaden. Fri entré.

d

Museet finns vid Råå hamn i södra Helsingborg. Miljön kring
hamnen för tanken till den tid då Råå var Sveriges största fiskeläge. På museet kan du se hur Råå formades av inriktningen på
fiske och sjöfart. Spännande föremål och intressanta miljöer visas
på ett pedagogiskt sätt, och via audioguiden får berättelserna liv.
För barnen finns olika detektivuppdrag att lösa och en ”under
vattensgrotta” att utforska i anslutning till det åskådliggjorda
Knähakens marina naturreservat.

e

Silversmederna från den medeltida staden Vä flyttade sin verksamhet till fästningsstaden Kristianstad 1614. Stadsprivilegierna
var tvingande. Flera kända silversläkter har sitt ursprung i Kristian
stad. Ett omfattande silverhantverk har präglat staden långt fram
i modern tid. Hantverkstradition och gediget kunnande lever
vidare i och genom Silversmedjan, som under en period hade ca
20 anställda. Den unika maskinparken och de utsökta verktygen
är fortfarande i bruk. Smedjan är den bäst bevarade silversmedjan
i norra Europa och unik i sitt slag.

f

Sirmiones Skeppslag har sin verksamhet i Gislövs läge. Föreningens inriktning är att ta vara på kulturarvet av båtar och
bruksföremål som fanns i Gislövs läge. I vår veteranbåtshamn
har vi skapat ett flytande museum och intill i det gamla hamnkontoret finns idag ett museum där vi visar hamnens betydelse
och utveckling under 1900-talet. Sillabåten är en kopia av en av
de fiskebåtar som fiskade på Skånes sydkust under 1900 talet.
För mer information besök vår hemsida sirmiones-skeppslag.se

g

Brantevik, Österlens yngsta fiskeläge, ansågs år 1899 ha blivit
Sveriges största skutsamhälle med sina 118 skutor i partrederier, försäkrade i Assuransföreningen Hoppet. Befolkningen
dokumenteras från begynnelsen av 1760-talet till år 1924. Marina
föremål, båtmodeller, kaptenstavlor och skutdokumentation.
Presentation av fiskeflottan verksam efter bygget av fiskehamnen på 1930-talet. Fiskeredskap. Sjöräddningsutrustning från
Branteviks 100 år som sjöräddningsstation. Epitafier.

h

På Österlen i Skåne bedriver Skånska Järnvägar trafik med
ångloksdragna tåg på sträckan Brösarp-S:t Olof. Upplev en
gammaldags järnvägsresa då man reste på träbänkar, stinsen
var kung i samhället och lokföraren alla barns idol. Kafé finns
på stationen i Brösarp och kiosker både i Brösarp och S:t Olof.
För tider, priser, specialdagar samt aktuell information, se vår
hemsida.

i

Gylsboda, en by som präglats av diabasbrytningen som finns
beskriven i Harry Martinsons nobelprisbelönade verk ”Nässlorna
blomma”. Den vackra industribyggnaden ”Sliperiet” uppfördes
under tidigt 1900-tal som finstenshuggeri i anslutning till den
anrika diabasbrytningen. Ett kulturarv att förvalta och förnya.
Föreningen Sliperiet Gylsboda bildades år 2015 med syftet att
lyfta fram den spännande bygdehistorien, samtidigt som en ny
mötesplats för konst och kultur växer fram.

Dag Hammarskjöldsväg, Helsingborg
GPS: N 56° 3.874', E 12° 40.797'

Fotograf: Karin Kardell

Telefon: 042-10 45 27
kulturmagasinetreception@helsingborg.se
www.museum.helsingborg.se
Öppet: Sön 7 jun-30 aug 13-16

Råå museum för fiske
och sjöfart
Museiplanen 1, Råå

GPS: N 55° 59.617', E 12° 44.582'
Telefon: 042-26 11 31
info@raamuseum.se
www.raamuseum.se
Öppet: Se hemsida

Silversmedjan

Kyrkogårdsgatan 8, Kristianstad
GPS: N 56° 1.430’, E 14° 9.456’
Telefon: 044-21 02 04
www.silversmedjan.org
Öppet: Enl ök, vg ring

Sirmiones Skeppslag
Gislövsläge, Hamnen
Fotograf: Johannes Kaptein

GPS: N 55° 21.381', E 13° 13.712'
Telefon: 0410-33 51 15, 33 50 00
www.sirmiones-skeppslag.se
Öppet: Se hemsida

Sjöfartsmuseet Hoppet
Pantaregatan 20, Brantevik

GPS: N 55° 30.862', E 14° 20.785'
Fotograf: Gunilla Olsson

Telefon: 0414-221 37, 224 62
gunilla.bvik@gmail.com
www.branteviksmuseum.com/
Öppet: Juli-aug dagl 14-17. Övrig tid enl ök

Skånska Järnvägar
Brösarps stationsväg 3
Fotograf: Jonas Andreasson

GPS: N 55° 44.101’, E 14° 7.476’
Telefon: 0414-730 15
www.skanskajarnvagar.se
Öppet: Vg se hemsida

Sliperiet Gylsboda
Gylsboda 2423

GPS: N 56° 22.017', E 14° 20.977'
Telefon: 070-310 91 62
Fotograf: Pia Lindberg

medlem@sliperietgylsboda.se
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www.sliperietgylsboda.se
Öppet: Året runt enl ök
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Strömsborg, Osby

GPS: N 56° 23.029’, E 14° 0.185’
Telefon: 076-942 80 30
osby.hembygdsforening@yahoo.com
Öppet: Maj-sep enl ök. Grupper om minst 5 deltagare

Statarmuseet i Skåne

En mil öster om Malmö intill Bokskogen mellan
Torups slott och Bara i Svedala kommun
GPS: N 55° 34.291', E 13° 12.390'
Telefon: 040-44 70 90, 076-800 70 90
brevladan@statarmuseet.com
www.statarmuseet.com
Öppet: T o m 3:e advent. Start v 2 tis-fre 10-15.
Start v 8 lör-sön 11-16. Jul-aug tis-sön 11-16.

k

2020
Statarmuseet
i Skåne

I början av 1800-talet växte ett stort industriområde fram i
Strömsborg, söder om Osby. Kraften fick man från Helgeåns
forsar och fall. Här anlades en klädfabrik, spinneri och färgeri.
Efter 1960-talet har fabriken ägts av Osby Hembygdsförening och
restaurerats så att man idag kan köra maskinerna som förr. För
visning av en unik sevärdhet vg ring. Sveriges Hembygsförbund
utdelade Byggnadsvårdspriset 2009 till Spinneriet Strömsborg.

En gammeldags guppig grusväg, ett möte med tystnad, stillhet, vind i träden med tanke att uppmuntra, samtala och väcka
nyfikenhet. Statarmuseet! Berättelsen om statar- & lantarbetarfamiljerna. För alla! Tillgängligt & taktilt. Pedagogik/barn! För
den gränslösa nyfikenheten. Djurpark! Höns, tuppar, kaniner,
minigrisar. Evenemang! I samklang med årstider & historiens
vingslag. Konferens! Annorlunda & kreativt. Butik & skafferi!
Ting, böcker, textilier & delikatesser. Kafe/kök! Högsta KRAV
certifieringen!

Fotograf: Frida Franckié

j

Spinneriet Strömsborg

l

Svenska VävstolsMuseet öppnades 1995. Här finns en permanent utställning av vävstolar, redskap och ett omfattande
bibliotek med textila böcker. Årligen arrangeras 8-10 utställningar med textil konst och traditionellt hantverk med betoning
på handvävning. I Galleri Hyttmästaren visas även utställningar
av annan konst och konsthantverk. Museet arrangerar också
intensivkurser i olika textila tekniker. Vävdagarna i Glimåkra är
ett årligt återkommande nätverksprojekt som sker i samarbete
med utbildningar, föreningar och företag i vävbranschen.

m

Sveriges Cirkusmuseum öppnades 2007 i Ingelsträde utanför
Höganäs. Initiativtagare och handhavare är Max Carling, cirkusartist och musiker. Museet finns i gamla byskolan och visar bland
annat rekvisita från svenska och utländska artister som insamlats
av Cirkusakademien i Stockholm under mer än 30 år. Historiska
affischer, facklitteratur, tidningsklipp och tusentals foton finns i
Cirkusarkivet, Stopvägen 123, 168 36 Bromma.
Se www.cirkusakademien.se

n

I Biskopshuset, nära Petri kyrka, finns Teatermuseet. Vi har
permanenta utställningar om Malmös teaterhistoria och om
Edvard Persson, Nils Poppe, Birgit Nilsson, Jan Malmsjö och andra
storheter från de skånska scenerna. Vi har tre stora utställningar
under året om Bioteatern Amiralen (januari), Julius och
Nöjesteatern (april) och Kostymer från Malmö Opera (sept).

o

Trelleborgs Sjöfartsmusei Vänner verkar som en ideell kulturförening. Museet drivs med ändamål att vårda sjöfartens och fiskets
kulturella arv inom området innanför Trelleborgs kommungräns
och havet där utanför. Här visas sjöfartens historia inom Trelleborgs
storkommun förr och nu. Här finns olika avdelningar för fiske,
mindre båtmotorer, nautiska instrument, stuveri, rederi, spedition
och färjetrafik. Här finns också arrangerade interiörer och ett antal
fartygsmodeller av "Trelleborgsfartyg".

p

Gå under jord och upptäck Tykarpsgrottans magiska värld!
Med sina vackra pelarsalar och långa labyrinter är gruvan som
hämtad ur sagorna. Uthuggen för hand av drängar och pigor
under århundraden är gruvan ett arbetslivsmuseum utöver det
vanliga! Guidade turer i gruvan, café ovan jord, presentbutik och
camping med övernattningsstugor, allt i en rofylld landsbygdsmiljö.

Hantverksgatan 14, Glimåkra
GPS: N 56° 18.531’, E 14° 8.192’
Telefon: 072-234 33 40
info@vavmuseum.se
www.vavmuseum.se

Öppet: Apr-okt sön 14-16. Juli-aug även ons 14-16

Sveriges Cirkusmuseum
Skolan, Ingelsträde

GPS: N 56° 11.144', E 12° 37.892'
Telefon: 070-461 47 83
roy.himsel@telia.com
www.cirkusmuseum.net
Öppet: Vg ring 070-461 47 83, 070-360 40 10,
042-36 60 00 för tider o guidad visn

Teatermuseet
scen- och manegekonst
Kalendegatan 5 C, Malmö

GPS: N 55° 36.368’, E 13° 0.170’
Telefon: 040-12 48 83
info@teatermuseet.com

Fotograf: Stig Johansson

Svenska VävstolsMuseet

Fotograf: Conny Bernhardsson

Bokning enl ök

www.teatermuseet.com

Gråbrödersgatan 12

GPS: N 55° 22.621', E 13° 8.923'
Telefon: 0410-195 45
trelleborgssjofartsmuseum@telia.com
www.trelleborgssjofartsmuseum.se
Öppet: 1 mar-30 nov lör-sön 13-16. Övrig tid enl ök

Tykarpsgrottan
Tykarp 7169, Hässleholm

GPS: N 56° 7.097', E 13° 49.548'
Telefon: 0451-350 87
info@tykarpsgrottan.net
www.tykarpsgrottan.net
Öppet: Maj-sep, för öppettider besök vår hemsida

Fotograf: Gruvtroll Photography

Trelleborgs Sjöfartsmuseum

Fotograf: Bo Ljung

Öppet: Tor-sön 13-16
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Wallåkra Stenkärlsfabrik

q

När kolet bröts kom leran i dagen, trampad av dinosaurier för
180 miljoner år sedan. Än idag formas denna lera för hand till de
skönaste kärl, där dåtid och nutid förenas på det mest självklara
sätt. Wallåkra Stenkärlsfabrik, anno 1864, ligger naturskönt inbäddad i Rååns dalgång. En plats att njuta livets goda, en unik miljö,
en krog med utsökt mat och en fabrik som är en kvarleva från en
skånsk industri- och hantverksepok, ett kulturarv värt att bevara.

r

Miljöer efter alla gamla hantverkare som fanns i Påarp samt
bostadsmiljöer och jordbruk.

s

Ängelholms Flygmuseum inryms i en hangar från 1945. Här finns
flygplan från 1943 till 2003, miljöer och objekt från anställdas och
värnliktigas vardag samt ”hemliga” ledningscentraler från kalla
krigets dagar. Spaka själv i museets flygsimulatorer. Välj bland
flygböcker, flygfilmer, profilkläder, leksaker och ett unikt utbud av
prisvärda byggmodeller i en välfylld museishop. Koppla av i cafeterian med nybryggt kaffe, kakor, läsk och glass. En upplevelse för
alla åldrar.

Drejarestigen, Vallåkra

GPS: N 55° 57.726’, E 12° 51.082’
Telefon: 042-990 31
www.wallakra.com
Öppet: Året om! För öppettider se vår hemsida

Wällufs hantverksmuseum
Välluvsvägen 24, Påarp

GPS: N 56° 1.186', E 12° 47.964'
Telefon 070-522 75 98
storarycketofta@yahoo.se
www.wallufsbygdens-hembygdsforening.se
Öppet: Lör, ej röda, 9-12 eller enl ök

Ängelholms Flygmuseum
Valhall Park, Drakenvägen 5, Ängelholm
GPS: N 56° 17.293’, E 12° 50.751’
Telefon: 0431-148 10
Fotograf: Ulf Ohlsson

www.engelholmsflygmuseum.se
Öppet: Vg se hemsida
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Tegeltillverkningen i Almvik började vid mitten av 1600-talet
och pågick ända fram till 1971, då bruket lades ned. Byggnader och utrustning är från 1878 och framåt och finns kvar i sin
helhet. Bruket är upprustat och har gjorts till ett museum med
museisal, skulpturer av arbetare i naturlig storlek m m. En bok
om tegelbruket finns att köpa, liksom tegelstenar och rör. Vi
visar en film om tegelbrukets historia för den som önskar.

C

Låt oss sätta ihop ett paket av upplevelser: I museet finns produkter från industrin grundad 1655. Ankarsrums Bruk gjorde
nästan allt för hemmet. Kylskåpet utvecklades här och bidrog till
Electrolux 100-åriga historia. Emaljskyltverket var Nordens första
och största. Ankarsrum Assistent (80 år) tillverkas fortfarande.
Bruksparken rymmer mycket kultur. Konstnären Harald Wiberg
fann sina motiv runt Koltorpet. Besöket kan kombineras med en
resa på Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik.

D

Ett unikt, bevarat borgarhem från förra sekelskiftet. Släkten
Aschan kom till gården på 1830-talet. Leo Felix Aschan var garvare och startade ett garveri på nuvarande Museigården. Den
sista generationen bestod av fem syskon. När den yngsta av
syskonen, Hedda, dog 1984, 101 år gammal, fanns inga arvingar.
Aschanska gården övertogs då av en stiftelse. Hemmet står
kvar i orört skick och när man kommer in i rummen får man en
känsla av att någon i familjen ska dyka upp när som helst.

E

Museet visar seder och bruk vid död och begravning under 1800och 1900-talen. Föremålen i utställningen omfattar samtliga
skeden i en begravning från tillkännagivandet av dödsfallet till
gravsättningen och speglar därmed en stor del av vår kulturhistoria, traditioner och riter som inom många områden är väsentligt
förändrade. Information om museet finns på också på Facebook
och Instagram under namnet @begravningsmuseetljungby.

Almvik, 1 mil norr om Västervik. Följ skyltar från E22:an.
GPS: N 57° 50.001’, E 16° 26.582’
Telefon: 070-264 81 47, 073-077 80 56
www.almvikstegel.se
Öppet: 10-15

Ankarsrum Hbf, Aktiveum®
museum och aktiviteter
Valsverksvägen 1, Ankarsrum

GPS: N 57° 41.916’, E 16° 19.771’
Telefon: 070-539 62 29, 072-735 22 42
aktiveum@telia.com
www.hembygd.se/ankarsrum

Fotograf: Ingemar Bodelsson

Almviks tegelbruksmuseum

Fotograf: Jan-inge Sundsbom

S M Å L A N D

Öppet: 5 jul-30 aug sön 12.30-15.30. Övriga tider enl ök.
För bokn ring eller mejla donald.ofverberg@telia.com

Aschanska gården
Norra Storgatan 18, Eksjö

GPS: N 57° 40.057', E 14° 58.240'
Telefon: 0381-361 60
museum@eksjo.se
www.eksjo.se/aschan
Öppet: 20 jun-20 aug visn dagl kl 11 (eng) och kl 13 (sv)

Begravningsmuseet i Ljungby
Donationsgatan 2, Ljungby

GPS: N 56° 50.521', E 13° 56.364'
Telefon: 0372-671 00
ljungby.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/ljungby/begravningsmuseum
Öppet: Enl ök. Boka via pastorsexp.
Öppettider under sommaren se vår hemsida

Bergdala glastekniska museum F
Bergdala Glasbruk

GPS: N 56° 50.091', E 15° 13.333'
Telefon: 0478-180 21, 076-348 84 56
kontakt@bergdala-glastekniska-museum.se
www.bergdala-glastekniska-museum.se		
Öppet: 8 jun-16 aug 10-16. Stängt midsommar.
Övrig tid enl ök, se hemsida

I Bergdala glastekniska museum, precis bakom hyttan vid
Bergdala glasbruk, kan du se de maskiner som använts för att
massproducera glas. Massproducera? Ja, de pressade assietterna
du har hemma liksom de tunna, dekorerade finglasen du ärvt av
mormor, de gamla konservburkarna och … allt detta har massproducerats sedan 1830-talet och de maskinerna finner du bara hos
oss. Passa också på att njuta av den autentiska bruksmiljön och se
glasblåsning på nära håll, men inte på söndagar!

SMÅLAND
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Bruzaholms Bruksmuseum

G

Besök vår utställning i en levande bruksmiljö. Följ med till Bruzaholm på ”en resa i tiden”, upplev brukshistoria från 1660 fram till
våra dagar. Möjlighet till guidad vandring i gammal bruksmiljö.
Museet visar föremål tillverkade på Bruzaholms Bruk exempelvis
spisar, kaminer och grytor.

H

I Båt- och Maskinmuseet finns bruks- och fritidsbåtar byggda i trä
som har sitt ursprung i Oskarshamnsregionen samt utombordsmotorer, mindre maskiner och andra föremål. Även ångmaskinen
som suttit i Gustavsberg VII på 500 hkr, som idag drivs runt med
elmotor, finns i utställningen. Fartyg och maskin är tillverkade i
Oskarshamn år 1912. I anslutning till museet finns fullt utrustad
konferenslokal att hyra. Lokalerna är anpassade för rörelsehindrade.

I

Chalanderska Möbelmuseet i Jälluntofta inrymmer möbler med
intarsia som är tillverkade för ca 100 år sedan av konstsnickare
Johannes Chalander 1844-1931. Museet är intressant på olika sätt
då man kan se alla gamla verktyg, skisser och det färdiga resultatet. Ett lagmansskåp med ca 4 000 delar är magnifikt och har 8
lönnfack. Chalander utbildade sig i Stockholm men gjorde sedan
en gesäll- och bildningsresa i Europa under 20 års tid. I museet
finns även sonen Daniels klockverkstad.

J

Dockor, nallar, leksaker, mode från förr – 1880-1980-talet. Här
kan du minnas din barndoms gamla leksaker och andra grejer
från förr: bokmärken, filmisar, spel, barnkläder, barnböcker m m.
Museet är inrymt i den gamla kamrersbostaden från 1890 som
tillhörde Bodafors Möbelfabrik. Här finns även en liten secondhandavdelning samt Trädgårdscafé. Välkommen till en riktig
nostalgitripp!

K

Det stora lilla museet i den unika trästaden Eksjö. Här visas tre
basutställningar: Albert Engström, Eksjö genom seklerna och
Smålands militärhistoriska museum. Dessutom konsthallar och
programverksamhet.

L

Emåns ekomuseum är beläget nära Emåns källa. Emån är ett
av Europas artrikaste flodområden och klassas som nationalälv.
I vårt museum möter du det intressanta djurlivet. Kvarnen har
anor från 1600-talet. Här startade Svenska Möbelfabrikerna sin
möbelepok i slutet av 1800-talet. På museets innergård har vi
en experimentell vattenanläggning. Ekologisk butik. Vandra vår
vackra naturslinga genom 12 genuina naturtyper. Naturskolan vid
Emån drivs i museets regi.

M

Tranås historia som pälsstad är dokumenterad i Pälsmuseum
– ”från råa skinn till mjuka pälsar”. Branschkunniga guider kan
bokas för visningar. I Almquistrummet finns en fast utställning
med målningar av Herman Norrman (1864-1906) och skulpturer
av Ansgar Almquist (1889-1973). I rummet visas även tillfälliga
utställningar. Femfaldige världsmästaren i speedway Ove
Fundins priser och pokaler visas på museet. Eriksberg är från
början en skola och en gammal skolsal från förr finns bevarad här.

Bruksvägen, Bruzaholm

GPS: N 57° 38.385’, E 15° 15.967’
Fotograf: Carina Wolf

Telefon: 0381-202 03
bruksmuseet@telia.com
www.bruzamuseum.se
Öppet: 23 jun-16 aug tis-sön 13-17.
Grupper och övrig tid enl ök

Båt och Maskin Museum
Norra Strandgatan 12, Oskarshamn
GPS: N 57° 15.992', E 16° 27.547'
Telefon: 0491-880 45, 0491-76 40 45
info@sjofartsforeningen.se
www.sjofartsforeningen.se
Öppet: Se hemsida

Chalanderska Möbelmuseet
Jälluntofta
Fotograf: Nils-Erik Lagerwall

GPS: N 57° 3.681', E 13° 32.178'
Telefon: 070-539 90 49
nilserik.lagerwall@gmail.com
www.jalluntofta.org
Öppet: 21 jun-16 aug sön 13-15. Övrig tid enl ök

Dock & Leksaksmuseum
Eksjövägen 36, Bodafors

GPS: N 57° 30.363', E 14° 42.949'
Telefon: 070-946 20 47, 0380-37 00 25
Fotograf: Eva Sundell

dockmuseum@hotmail.com
www.dockmuseum.com
Öppet: Maj ons-sön 13-17. Jun-aug dagl 13-17.
Sep ons-sön 13-17

Eksjö museum
Österlånggatan 31

GPS: N 57° 40.170', E 14° 58.235'
Telefon: 0381-361 60
museum@eksjo.se
www.eksjomuseum.se
Öppet: 1 jun-31 aug mån-fre 10-18, lör-sön 11-15.
Övrig tid tis-fre 10-17, ons 10-19, lör-sön 11-15

Emåns Ekomuseum
Dammgatan 15, Bodafors

GPS: N 57° 30.414’, E 14° 43.061’
Telefon: 0380-37 16 71
Fotograf: Bo Jansson

info@ekomuseum.nu
www.ekomuseum.nu
Öppet: 23 jun-16 aug tis-sön 10-16.30

Eriksbergs Museum i Tranås
Storgatan 54

GPS: N 58° 2.316’, E 14° 58.808’
Telefon: 0140-681 09
eriksberg@tranas.se
www.tranas.se/eriksberg
Öppet: Ons-fre 10-12, 13-16 samt sista lör
varje månad 11-14. Övrig tid enl ök
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Klensmeden och formmakaren Peter Alfred Stenberg köpte 1901
en nedlagd verkstad med gjuteri i Lindås för att utveckla tillverkningen av formar och utrustning till glasbruken i trakten. Genom
ett lyckat samarbete med ingenjör Hilding Flygt, Stockholm,
tillverkades 1930 den första pumpen, universal-pumpen. 2011
bytte företaget namn till Xylem. Produktnamnet på de välkända
pumparna är Flygt.

O

Virserums station - en viktig kulturhistorisk miljö som återuppstått! Stationsmiljön i Virserum är tillsammans med järnvägen
Virserum-Hultsfred byggnadsminne och alltid värt ett besök vare
sig det är trafik med nostalgitåg från 50-talet eller inte. Stationshus och godsmagasin är pietetsfullt restaurerade, den gamla
Pressbyråkiosken har flyttats tillbaka och blivit nostalgikiosk,
därtill finns åter orange telefonkiosk, postens gula brevlåda och
mycket annat.

P

I Gemla startade Sveriges första leksaksaffär 1866. Sedan dess har
man tillverkat leksaker vid olika företag i bygden. Leksaksmuseet
är inrymt i en tillbyggd undantagsstuga vid Öja Hembygdsgård.

Q

Gislaveds Industrimuseum berättar om den industri som funnits
och finns i Gislaveds kommun. På museet finns föremål från
läderindustrier, glasbruk, gummifabriken, däckproducenter och
plastindustrin samt en urmakarbutik med klockor och optikerutrustning. Kameror respektive mobiler från olika tidsperioder visas.
Vid entrén hänger en fallskärm av papper som användes under
andra världskriget. Flera olika filmer visas. Audioguidespelare med
information på olika språk finns att hyra.

Hjorteds Mopedmuseum

R

Mellan Västervik och Vimmerby i den kanske vackraste delen av
Småland ligger Hjorteds Mopedmuseum. Museet visar i nybyggda
lokaler och tidsenlig miljö den motoriserade tvåhjulingens historia
från tidigt till sent 1900-tal med tyngdpunkten på mopedens
utveckling på 1950- och 60-talen. Cirka 20 hjälpmotorer ryms tillsammans med 10-talet motorcyklar och ett 70-tal mopeder. Många
udda och sällsynta rariteter delar plats med klassiska och välkända
modeller. Utställningen varieras.
Kaffeservering och nära till bad.

Husqvarna Museum

S

Lindås, Emmaboda

GPS: N 56° 37.397’, E 15° 34.090’
Telefon: 0471-24 70 00
gpersson@telia.com
www.xyleminc.com
Öppet: Enl ök. Se hemsida

Föreningen Smalspåret
Växjö-Västervik (FSVV)
Södra Järnvägsgatan 20, Virserum
GPS: N 57° 19.253', E 15° 34.652'
Telefon: 0495-108 08
info@smalsparet.com
www.smalsparet.com

Fotograf: Peter V. Christensen

Flygt museet

Öppet: Se hemsida

Gemla Leksaksmuseum
Hembygdsvägen 6, Gemla

GPS: N 56° 52.020', E 14° 38.409'
Telefon: 070-203 22 46
ola.aronsson@outlook.com
www.hembygd.se/oja

Danska Vägen 13

GPS: N 57° 17.802’, E 13° 32.631’
Telefon: 0371-149 35
info@industrimuseum-gislaved.se
www.industrimuseum-gislaved.se
Öppet: Jan-apr, okt-dec tis-fre 10-17. Maj-sep mån-fre 10-17.
Övr tid enl ök

Falsterbovägen 20
GPS: N 57° 37.418’, E 16° 18.782’
Telefon: 0739-98 18 81
info@veteranmoped.se
www.veteranmoped.se
Öppet: Maj-sep lör-sön 11-17. 15 jun-20 aug alla dagar 11-17. Övriga
tider och grupper enl ök

Hakarpsvägen 1

GPS: N 57° 47.200’, E 14° 16.999’
Telefon: 036-14 61 62
info@museum.husqvarna.se
www.husqvarnamuseum.se
Öppet: Maj-sep mån-fre 10-17, lör-sön 12-16. Okt-apr mån-fre 10-

Fotograf: Pamela Ling

Gislaveds Industrimuseum

Fotograf: Lars Frisk

Öppet: Enl ök

Här visas mer än 300 års historia om ett varumärke och en fabrik.
Följ den industriella utvecklingen från 1600-talets musköter till
dagens robotgräsklippare. Museets samlingar, med allt från symaskiner till motorcrosscyklar, visar inte bara en fantastisk produktbredd utan också uppfinningsrikedom, form- och designkänsla
samt en strävan att alltid göra produkter av god kvalitet. Välkommen till ett besök!

15, lör-sön 12-16. Storhelger, se hemsida. Övrig tid enl ök

Hylténs industrimuseum
Gåröström, Gnosjö

GPS: N 57° 20.425’, E 13° 44.093’
Telefon: 0370-917 00
hyltens@gnosjo.se
www.gnosjo.se
Öppet: 27 jun-21 aug dagl 13-16. Övriga året mån-fre 13-16.

T

Ett besök på Hylténs är som att träda in i en metallfabrik, där
tiden stått still i 70 år. Fabriken är intakt bevarad med maskiner
från tidigt 1900-tal, som går på remdrift. Elektriciteten kommer
från ett över 110 år gammalt kraftverk. I fabriken tillverkas
bl a skolklockor, skeppsklockor, mortlar m m, som finns till för
säljning. Entré vuxen 60 kr, 7-15 år 30 kr, familj 150 kr. Guidad
visning ingår i entrén. Med kulturarvskortet: 50% rabatt på entrén.

Grupper även övriga tider enl ök
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Industri och Sopbilsmuseum

U

Historik över industri vid Alsterån för samhällena Blomstermåla
och Sandbäckshult. Museet visar industrin Norrbacken (Norba)
som tillverkar fordon för sophantering med ursprung från
20-talets hästdragna vagnar.

V

I Komstad hantverksby finns många byggnader och platser med

Norbavägen 10, Blomstermåla

GPS: N 56° 58.833', E 16° 19.760'
Telefon: 0499-203 00, 0499-207 64
www.alemshembygdsforening.se
Öppet: 23 jun-27 jul tor 17-20. Övriga tider enl ök

Komstad Kvarn

lång historia. Runstenar, tingshus, häkte, kvarnar, sågar, kvarnstens-

Komstad, Sävsjö

fabrik, lanthandel samt mindre museum om skog och jordbruk.

Fotograf: Anna-Karin Rostedt

GPS: N 57° 24.218', E 14° 36.788'

Området där lanthandeln ligger visar en by i Småland där kvarnen

Telefon: 072-524 04 50

var ett centrum på 1900-talets början. Vi utför guidade turer i om-

info@komstadkvarn.se

rådet och arrangerar gruppresor.

www.komstadkvarn.se
Öppet: Se vår hemsida

Kyrkeby Bränneri

W

Kyrkeby, Vissefjärda

GPS: N 56° 32.336', E 15° 36.268'		
Fotograf: Göran Persson

Telefon: 070-311 74 77
goran@kyrkeby.com
www.kyrkeby.com			
Öppet: Juli ons och sön kl 14. Visn kl 14

Landeryds Järnvägsmuseum

X

Utställning av ång- och diesellok och rälsbussar i f d HalmstadNässjö Järnvägars lokstation. Lokstallet med vändskiva och spår är
navet i de årliga evenemangen Tågsläppet (april) och Tågdagarna
(första helgen i september). Museet är öppet då samt i samband
med föreningens arbetsdagar (se hemsidan). Även på förfrågan
året runt mot en mindre avgift. Stationshuset i Landeryd med
kringbyggnader är statligt byggnadsminne. Förbindelser med
Krösatåg från/till Halmstad och Värnamo/Nässjö/Jönköping.

Y

År 1914 flyttade dekoren och hovbildhuggaren Julius Lehmann
med sin familj från Berlin till Bodafors. 1926 byggdes verkstaden
som senare övertogs av Rolf Lehmann och inriktningen blev
intarsia för möbelindustrin men också monumentalverk för
Svenska Amerikalinjen och betydelsefulla byggnader.

Z

Ett av få kommersiellt verksamma handpappersbruk i Europa.
Järnbruket anlades 1658, omvandlades senare till pappersbruk.
Historien sträcker sig över 300 år och här tillverkas och säljs handgjort papper på världsmarknad. Produktionen sker traditionellt
med holländare, kypkar och formeringsramar. Bland produkterna
hittar man akvarellpapper, korrespondenskort med både prägling, tryck och vattenstämpel. Ett levande handpappersbruk som
är i drift men samtidigt berättar historien om det som varit.

8

Lanthandel med anor ända från 1864. Mycket välbevarad
originalinredning från 1890-talet. Mängder av tidstypiska plåtburkar, förpackningar och varor finns kvar i butiken. Till butiken hör
även ett uthus från 1800-talets första hälft och två stora jordkällare från 1872. Erik Levander drev affären från 1920-talet och fram till
1970 då den lades ner. Försäljning av gammeldags drickor, godis,
tvålar, kuriosa m m. Sommarcafé med uteservering och hembakat fikabröd. Till jul är butiken pyntad som förr i tiden.

Fotograf: Per-Yngve Bengtsson

Lokstallet, Hyltevägen, Landeryd
GPS: N 57° 4.555', E 13° 15.590'
Telefon: 073-318 47 53
kontakt@landeryd.info
www.landeryd.info
Öppet: Se hemsida

Lehmanns Intarsiaverkstad
i Bodafors

År 1771 fick fogden på gården tillstånd av kung Gustav III att
bränna brännvin på gården. 1855 startade en ny epok på bränneriet när verksamheten industrialiserades. Här har lagligen
bränts brännvin sedan 1771 och fram till 1971. Planer finns att på
nytt tillverka brännvin i bränneriet som är helt funktionsdugligt.
Kyrkeby Bränneri utsågs 2002 till Årets Industriminne i Sverige.
Byggnaderna är sedan 2000 byggnadsminne. Förutom bränneribyggnaden ingick i anläggningen ytterligare 6 byggnader.

Magasinsgatan 8

GPS: N 57° 30.416', E 14° 41.607'
Telefon: 070-562 78 87
info@lehmannsverkstad.se
www.lehmannsverkstad.se/
Öppet: Se hemsida

Lessebo Handpappersbruk
Storgatan 79, Lessebo

GPS: N 56° 44.837', E 15° 16.329'
Telefon: 070-169 93 15
info@lessebohandpappersbruk.se
www.lessebohandpappersbruk.se
Öppet: Se hemsida. För bokn och info ring eller mejla.

Levanders lanthandelsmuseum
Alseda

GPS: N 57° 25.108’, E 15° 15.116’
Fotograf: Charlotte Sköld

Telefon: 0383-520 61
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www.levanders-lanthandel.se
Öppet: Jun-aug tis-sön 11-17, nov-dec lör-sön 11-15
eller enl ök

SMÅLAND

Skolmuseet ligger i den vackra hembygdsparken, bland 15 övriga
byggnader, som speglar småländska allmogekulturen från 1800och tidigt 1900-tal, samt vagnsmuseum. En välutrustad skolsal
tidstypisk för 1930-talet. Utställningar kring nationell och lokal
skolhistoria. Stor samling av äldre tekniska åskådningsmateriel, planscher, kartor och böcker. Bland museets rariteter finns
sandbänk, monitörring samt en permanent utställning kring
majblomman.

:

Ett museum med människan i centrum. Ett besök på Munksjö
museum är en resa bakåt i brukets historia och till industrialismens barndom. Framför allt får du möta personerna som
skapade, byggde och experimenterade - människor som förenade
tekniskt snille med varma humanistiska ideal. Stort utrymme
ägnas åt Ottonin Ljungquist och hans familj och hushåll.
Ottonin Ljungquist tog över efter grundarna Hierta och
Lundström. Glöm inte att titta på Ottonins koppardosa som
hittades inmurad i en skorsten...

;

MMV grundades 1907 och var i drift till 1992, visar industrimiljö från
1930-talet. Tillverkning av tändkulemotorer och semidieslar. Motorvårdsläger: Lär dig gjuta och skava in ett lager, svarva och knacka
in en kannring. Hur fungerar en blåslampa, starta olika motorer, er
håller teori i motorlära. Deltagare som fullföljer kursen får ett intyg.
2019: 12-14 april. Avg: 3 800 kr. Lunch på Målilla Hotell. Logi i hbf:s
regi. Alla måltider ingår i kursavgiften. År 2020: 17-19 april.

<

Trafikmagasinet genom tiderna. 34 byggnader med flertalet
specialmuseer: speedway, brandbilar, traktorer, mopeder, MC, åkvagnar, järnhandel, lanthandel och Beach Boysmuseum. Barnens
Hus med lekrum för barnen, samt stort dockmuseum, fordonshall
på 340 kvm, ca 100 motorer. Gåvänligt område,
handikappanpassad toalett, stor parkering. Ställplatser/rastplats i
anslutning till parken. Motorns Dag 4 och 5 aug. Annan tid enl ök.
Hundrastgård.

=

Mönsterås Hembygdsgård är en museianläggning med 1800-talsvillan i sengustaviansk stil i centrum. Det unika och välbesökta
apoteket är komplett. Officinen är identisk med Mönsterås gamla
apotek från 1800-talet. Här finns laboratorium, analysrum och
destillationsrum samt drogvind, stötkammare och nattvaktsrum.
Bakom apoteket finns en uppskyltad örtagård. I parken finns ytterligare 12 byggnader som innehåller lanthandel, textilavdelning,
läkarmottagning, sjöfartsavdelning, torp och mycket mer.

a

I den vackra Tabergsådalen i Jönköpings södra kommundel ligger
Norrahammars industri- och bygdemuseum som på 1 200 m²
beskriver områdets utveckling de senaste 2 000 åren. Museet berättar om många industrier främst Norrahammars Bruks historia
(under 60 år en del av Husqvarna Vapenfabrik) med gjuterimiljöer, verktyg och många produkter. Se även ett 30-tals kök, skolsal,
snickeri, skomakeri, en biograf och stora samlingar av lokal konst,
foton, bruksföremål, textilier, spisar/kaminer med mera.

b

Utställning som visar järnvägarnas utveckling i och kring Nässjöbygden. Se lokförarens och eldarens arbetsmiljö och besök Moheda stinsexpedition anno 1925. Vi har årligen en ny utställning
som kan relateras till järnvägen. Föreningen ordnar även resor på
svenska järnvägsnätet. Den som vill kan hyra vårt tåg för resa eller
varför inte för bröllop, konferens eller födelsedag. Evenemang och
resor hittar ni på vår hemsida. Telefonera gärna dagtid.

Vegbyvägen 10

GPS: N 57° 0.478', E 14° 34.157'
Telefon: 070-696 25 53
mohedahembygd@hotmail.com
www.hembygd.se/moheda
Öppet: Se hemsida

Munksjö museum

Barnarpsgatan 39-41, Jönköping
GPS: N 57° 46.481', E 14° 9.482'
Telefon: 036-30 33 00
info@ahlstrom-munksjo.com
www.ahlstrom-munksjo.com/sv/om-oss/bruksmuseum/
Öppet: Se hemsida

Målilla Mekaniska Verkstad
Södra Långgatan, Målilla

GPS: N 57° 23.033', E 15° 48.844'
Telefon: 0495-202 60, 070-674 92 56
0495.20260@telia.com
www.malilla.com
Öppet: Ons 14.30-20

Målilla Motormuseum
och Hembygdsmuseum
Hultfredsvägen 22, Målilla

GPS: N 57° 23.033', E 15° 48.844'
Telefon: 0495-202 60, 070-674 92 56
0495.20260@telia.com
www.malilla.com

Fotograf: Roland S Johnsson

9

Fotograf: Roland S Johnsson

Moheda Skolmuseum

Kvarngatan 26, Mönsterås

GPS: N 57° 2.124', E 16° 26.414'
Telefon: 0499-100 01
strandahem@telia.com
www.hembygdsmuseum-monsteras.se
Öppet: Jul-aug, tor och sön kl 15 (ca 2 tim)
Visn övrig tid enl ök

Norrahammars Industrioch bygdemuseum
Hammarvägen 39, Norrahammar
GPS: N 57° 42.069', E 14° 6.959'
Telefon: 036-31 66 21, 070-379 33 25
info@industrimuseet.se
www.industrimuseet.se

Fotograf: Ronald Blomqvist

Mönsterås Apoteksmuseum

Fotograf: Eva Mützing

Öppet: Enl ök

Öppet: 16 maj-14 jun lör-sön. 23 jun-23 aug tis-sön.

Nässjö Järnvägsmuseum

Brogatan 10 (mitt emot järnvägsstationen, på andra sidan
spåren)
GPS: N 57° 38.992’, E 14° 41.783’
Telefon: 0380-132 00
nj@lokstallet.se
www.lokstallet.se

Fotograf: Peter Jonsson

29 aug-26 sep lör-sön 13-17

Öppet: Apr-sep tis-sön 11-15. Okt-mar tis-fre 11-15
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Nässjö Kontorsmuseum

c

På museet finns en stor samling av kontorsmaskiner samt dokumentation av 1900-talets kontorshistoria. Besökarna får uppleva
hela utvecklingen av mekaniska räkne-, bokförings, kalkyl- och
skrivmaskiner till dagens datorer. Samlingen består av de kända
märkena Addo, Facit, Halda och Odhner och härstammar från
1890-talet och framåt. En uppbyggd kontorsmiljö från 30-talet
finns att beskåda samt en verkstadsmiljö från 50-talet. Från
mekanik till elektronik.

d

Smalspårig bruksbana mellan Ohs Bruk och Bor strax öster
om Värnamo. Banan är 15 km lång med spårvidd 600 mm.
Järnvägens huvudort är Ohs Bruk med station, lokstallar och
järnvägscafé. Tågtrafik för turister med ånglok i juli och augusti.
Ohsabanans dagar sista helgen i augusti. Tomtetågen rullar i
advent. Vår museiförening firar 50 år 2020. Jubileumshelgen
den 30–31 maj firar vi våra jubileumsdagar med många tåg- och
järnvägsaktiviteter.

Anneforsv 1, Nässjö
Fotograf: Kennert Josefsson

GPS: N 57° 39.301’, E 14° 41.728’
Telefon: 072-008 02 35
nassjo@kontorsmuseum.se
Öppet: Apr-maj, aug-sep tis-tor 13-16. Övrig tid enl ök

Ohs Bruk Järnväg
Järnvägsstationen, Ohs bruk

GPS: N 57° 11.563’ E 14° 19.925’
Telefon: 0370-65 11 11
www.ohsabanan.com
Öppet: 30-31 maj, 11 jul-17 aug, 29-30 aug, 28-29 nov, 5-6 dec.
Tidtabell se hemsida

Oskarshamns Sjöfartsmuseum

e

Sjöfartsmuseet visar idag en helt ny utställning. Montrar med
fartygsmodeller av bl a C-A Aspgern, nautiska instrument och
marina tavlor finns bland andra spännande föremål. Nu har
vi audioguider för att komplettera texterna som finns i utställningen, för er som inte väljer en guidad tur. Lekhörna för barnen.
Föreningen bedriver en aktiv forskning avseende sjömän, fartyg,
varv och rederier för regionen. Föreningen tar även forskningsuppdrag. Lokalerna är anpassade för rörelsehindrade.

f

Persmo gamla skola ligger 3 km norr om Eriksmåla invid rv 28.
Skolan byggdes 1879 och hade först en enda lektionssal. 1891
byggdes två rum till där en lärarbostad inreddes. Skolan användes
till 1929 då man flyttade till Eriksmåla. 1930 inköpte hembygdsföreningen Persmo skola och fick sin första samlingslokal. Skolan
fungerade som sådan fram till hembygdsparken i Algutsboda
anlades. Byggnaden är i dag inredd med bänkar och inventarier
som en tidstypisk skola från början av 1900-talet.

g

Västerviks hospital, senare S:ta Gertruds sjukhus och Norra sjukhuset öppnades 1912 pga det stora behovet av vårdplatser för
psykiskt sjuka. Det var ett eget samhälle i samhället och när det
var som störst fanns här ca 1 400 patienter och 900 personal.
Det var en sluten värld som du nu kan få inblick i med hjälp av
guiderna på Psykiatriska museet.

h

På 1600-talet lät greve Per Brahe d.y. uppföra Rasmus Kvarn i
Röttle by som borrbruk för tillverkning av musköter. Vid seklets
slut var grevskapets tid över och borrbruket blev den mjölkvarn
den är än idag. I den kulturhistoriska by med naturreservat inpå
knuten kan Röttleåns kraft ännu imponera men den har mattats mot fornstora dagar då den var byns pulsåder. Spår av flera
anläggningar finns kvar utmed vattendraget men Rasmus Kvarn
liksom Jerusalems Kvarn från 1200-talet står ännu kvar.

i

Ölmestad Museum är inrymt i Ölmestad skola, byggd 1926 och
som var skola fram till 1970-talet. Hembygdsföreningen har ett
skolmuseum i byggnaden med inredning från den tid som det
var skola i Ölmestad, från 1908 och framåt. Här finns cirka 10 000
föremål, varav många skolplanscher. I museet finns också utställningar med bruksföremål, gammalt hantverk och köksmiljö.

Hantverksgatan 18-20, Oskarshamn
GPS: N 57° 15.787', E 16° 26.790'

Telefon: 0491-880 45, 0491-76 40 45
info@sjofartsforeningen.se
www.sjofartsforeningen.se
Öppet: Se hemsida

Persmo Skolmuseum
Eriksmåla 345

GPS: N 56° 45.070', E 15° 27.317'
Telefon: 0471-410 94, 0471-334 10
Fotograf: Leif Hellerin

algutsboda.hembygdsforening@gmail.com
www.algutsbodahembygdsforening.se
Öppet: För bokn ring

Psykiatriska Museet
Fotograf: Carina Andersson Sarge

Sjöstadsv 23, Västervik

GPS: N 57° 47.039', E 16° 35.473'
Telefon: 0490-865 72
info@psykmuseet.se
www.psykmuseet.se
Öppet: Tor 13-17. Stängt röda dagar.
Juli-15 aug även tis 13-17. Grupper vg ring

Rasmus Kvarn
(Grenna Museum)
Röttle by, Gränna

GPS: N 57° 59.900', E 14° 25.999'
Telefon: 036-10 38 90
www.grennamuseum.se
Öppet: Se hemsida

Reftele Ölmestad Museum
Ölmestadsvägen 28, Reftele

GPS: N 57° 10.320’, E 13° 36.040’
Telefon: 070-830 15 57
gunvor.nygren@iogt.se
Facebook Reftele Hembygdsförening
Öppet: Juli ons kväll. Övrig tid enl ök
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j

Radiomuseet belyser radioapparatens utveckling sedan 1920-talet. I vårt arkiv finns bygdens historia i bilder och dokument
och även dess industrihistoria är väl representerad med foton,
ritningar, dokument och kataloger. Ett rum med kameror finns,
ett miniskomakeri, snidade "gubbar" och apoteksutrustning kan
ses. Kontakta museet för mer info.

k

Vega byggd i Viken 1909, räddad från upphuggning 1985, total
restaurerad på Träskeppsvarvet i Gamleby 1992–2008. Seglar med
alla som vill ha en upplevelse utöver det vanliga, företrädesvis ungdomar. Vega har deltagit i TSR sen 2013 och seglat hem pokaler.
Vann 2016 sin klass och ”over all” i racet Blyth-Göteborg.

l

s/s Boxholm II trafikerar den vackra sjön Sommen på gränsen
mellan Småland och Östergötland. I tidtabellen finns många
olika kryssningar med strandhugg, musik och olika teman under
sommaren. Man kan också boka Boxholm II för en egen tur för
släktträffen, bröllopet, föreningen eller företaget.

m

s/s Nalle är en isbrytande bogserbåt byggd på Oskarshamns
Mekaniska verkstad 1923. Maskin och panna är original, även de
tillverkade på Oskarshamns mekaniska verkstad. Nalle tjänst
gjorde i Oskarshamns hamn till 1965. Nalle är nu åter i drift och
vi gör turer med Nalle under sommaren. Nalle ligger i dag vid
Norra kajen i Oskarshamn. Det finns möjlighet att hyra Nalle,
vi får nu ta 20 passagerare.

n

Linnéa byggd i Sjötorp 1915. Har seglat i familjen Bergströms ägo
sen 1968, ligger nu på Träskeppsvarvets slip sen några år.
Ambitionen är att sjösätta sommaren 2020.

Skåne-Smålands
Järnvägsförening

o

Historiskt stationsområde i Strömsnäsbruk med rälsbussar, lok,
vagnar och cykeldressiner. Stationshus, lokstall och museum.
SSJF bildades år 1986 för att bevara den gamla järnvägsmiljön
som förr fanns längs Skåne-Smålands Järnväg (SSJ).
SSJF disponerar och underhåller idag sträckan Traryd-Strömsnäs
bruk-Markaryd. Dressincykeluthyrning juni-augusti. Se hemsida
för ytterligare information.

Smalspårsjärnvägen
Hultsfred-Västervik

p

Res på Nordens längsta smalspåriga järnväg mellan Hultsfred
och Västervik. Sju mil lång ringlar sig järnvägen fram genom det
vackra småländska landskapet. Här rullar tågen som förr, stig på
rälsbussen, res hela sträckan eller gör ett stopp utmed vägen.
Järnvägen från 1879 är förklarad som byggnadsminne och utpekad som ett av landets mest intressanta industriminnen. Under
sommaren drivs trafik med rälsbussar och loktåg. Beställningståg
för grupp körs året runt. Extratåg vid evenemang, se hemsida.

Snickargatan 5, Bodafors

GPS: N 57° 30.315’, E 14° 42.062’
Telefon: 0380-37 00 75
sandsjohembygdsforening@hotmail.se
www.sandsjohembygdsforening.se

Fotograf: Sven Danielsson

Sandsjö Hembygdsförening

s/m Vega

Loftagatan 5, Gamleby
GPS: N 57° 52.724’, E 16° 25.885’
Telefon: 070-878 64 92
info@skonarenvega.se

Fotograf: Ib Bergström

Öppet: Mån-fre 9-12

www.skonarenvega.se

s/s Boxholm II
Hamnen, Tranås

GPS: N 58° 2.484’, E 14° 59.337’
Telefon: 0140-687 90 (Turistbyrå)
tourist.office@tranas.se

Fotograf: Boo Nordin

Öppet: Se hemsida eller enl ök

www.boxholm2.com
Öppet: Maj-aug.

s/s Nalle

Norra kajen, Oskarshamn
GPS: N 57° 16.032’, E 16° 27.426’
Telefon: 073-376 40 43
Se Facebook, s/s Nalle
Öppet: Visn enl ök

Skonaren Linnéa

Träskeppsvarvet Casimirsborg, Gamleby
GPS: N 57° 52.734', E 16° 25.725'

Fotograf: Urban Lindström

Kontakta Turistbyrån i Tranås för info

Telefon: 0493-101 74
info@skonarenvega.se

Mejerivägen 7, Strömsnäsbruk
GPS: N 56° 33.152', E 13° 43.974'
Telefon: 070-682 09 25
info@ssjf.nu
www.ssjf.nu
Öppet: Jun-aug, övrig info se hemsida

Stationer i Västervik, Verkebäck, Fårhult, Ankarsrum, Totebo,
Tuna och Hultsfred. GPS: N 57° 45.358', E 16° 38.624'
Telefon: 0490-230 10 (trafikdagar)
info@smalsparet.se
www.smalsparet.se • facebook.com/smalsparet

Fotograf: Peter Heller

www.traskepp.se

Öppet: 16-27 jun, ej 20 jun, 18 aug-5 sep tis, tor, lör. 29 jun-15 aug
dagl. 29 aug Hultsfreds marknad
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Smålands Militärhistoriska
Centrum

q

Smålands Militärhistoriska Centrum är ett historiskt museum som
arbetar med det militärhistoriska arvet i Småland. Från 1901 när
vi får allmän värnplikt fram till våra dagar. Vi presenterar något vi
kallar angriparen, den lede FI. Detta gör vi dels i vår basutställning
men även i vår fordonshistoriska utställning genom vår T-55. För
att ge en motvikt mot WP försöker vi också visa om Nato och vad
detta innebär. Håll dig informerad genom att regelbundet besöka
vår webbplats.

Stenhuggarmuseet i Vånevik

r

I drygt 80 år bröts och bearbetades graniten i Vånevik. Kring
sekelskiftet 1900 sysselsattes upp till 400 personer i ortens sten
industri. Produktionen var byggnadssten och gatsten men
även monument och konstnärliga produkter. Museiföreningen
Hård Klang har byggt upp och driver ett stenhuggarmuseum
vid Ångkransbrottet i Vånevik. Museet består av två mindre
museibyggnader, en arbetsplats bestående av smedja, stensliperi,
stenhuggarskjul och en stenhuggarbostad, inrymd i en arbetar
kasern från 1876.

s

Bankgården med ett småborgligt hem som speglar tiden från
1900-talets början. Bankexpeditionslokalen har kvar sin ursprungliga inredning från 1913 och lägenheten i våningen över banken
står i stort sett oförändrad sedan kronolänsmannen Alfred Dahl,
tillika kamrer i banken, flyttade in 1898. I huset finns en utställning av kontorsmaskiner – Från gåspenna till dator, samt en unik
samling sparbössor. Här finns också Europas förnämsta Bokmärkesmuseum. Under 2019 visas utställning av lokala konstnärer.

t

Bruksmuseet grundades år 1979. År 1728 byggdes mjöl- och sågkvarn som var i två våningar. I början av 1900-talet byggdes en ny
modern kvarn, fyra våningar som drevs till 1964. Kvarnbyggnaden
är idag Bruksmuseet. Visar motorer, gengasaggregat, värme
pannor. Handelsgjutgods i myrmalm, stenmangel från 1800-talet,
hästdroska som använts vid bruket från tidigt 1800-tal, svarvar 7"
från 1915 och senare. Motorbåtar från båtbyggeriets start år 1946.
Järnspisar, kaminer, plogar, verktyg och brandredskap.

u

Välkommen till Tabergsgruvan. Vi har öppet från slutet av april
till mitten av oktober. På vintern är gruvan stängd, då ska
fladdermössen sova i lugn och ro. Öppettiderna finns på vår
hemsida. Det har brutits järnmalm i Taberg sedan 1400-talet
och fram till slutet på 1950-talet. Malmen består av Titano
magnetitolivinit, vilket också är lösenordet för att komma ut
ur berget efter visningen. Det är Bergfrun som ordnat det så.
I Gruvgården finns Fladdermuseum och geologiutställning.

v

Ett arbetslivsmuseum som visar torvbrytning på gammalt vis
med spade och komplett torvströfabrik för framställning av torvbalar. Åkturer med tåget som användes för hemkörning av torven.
Välkomna!

w

Säkerhetständstickan innebar en revolution för sättet att göra eld
vid mitten av 1800-talet. Och det var i Jönköping det började. Följ
den dramatiska och spännande vägen från småskalig tillverkning,
till världsomspännande industri. Den lilla tändstickan och dess pionjärer förde upp Sverige till en ledande position i en tid av stark
expansion och mördande konkurrens.

Fotograf: Mats Nessert

Delary Industripark, Delary
GPS: N 56° 32.526', E 13° 57.861'
Telefon: 076-311 86 89
enassert@gmail.com
www.smhs.eu
Öppet: Se hemsida

Ritsmejselvägen

GPS: N 57° 11.159', E 16° 27.118'			
hej@hardklang.se
www.hardklang.se
Öppet: Jun-aug sön 13-16

Stiftelsen Gamla Bankgården
i Vrigstad
Jönköpingsvägen 2

GPS: N 57° 21.335’, E 14° 28.483’
Telefon: 070-551 33 94
mats.carlsson@mastec.se
www.bankgarden.se
Öppet: Se hemsida

Storebro Bruksmuseum
Vimmerbyvägen 10b, Storebro
GPS: N 57° 35.117', E 15° 50.233'
Telefon: 0492-302 45, 070-549 00 00
Fotograf: Leif Eriksson

lennart.ivarsson@storebro.net
www.storebro.nu
Öppet: För bokn och info ring eller mejla

Tabergsgruvan
Kvarnvägen 9, Taberg

GPS: N 57° 40.600', E 14° 4.963'
Telefon: 036-642 23, 072-312 45 54
tabergsgruvan@jonkoping.net
www.gruvan.nu
Öppet: Se hemsida

Torstamåla torvmuseum
Fotograf: Örjan Hjort-Ragnarsson

Torstamåla 110, Eriksmåla

GPS: N 56° 45.620', E 15° 35.650'
Telefon: 070-275 88 42
orjanhjortragnarsson@gmail.com		
Öppet: 7 jun och 23 aug 13-16. Övr tid enl ök

Tändsticksmuseet
Tändsticksgränd 27, Jönköping
GPS: N 57° 47.079’, E 14° 9.577’
Telefon: 036-10 55 43
Fotograf: Anna Buhr

matchmuseum@jonkoping.se
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www.matchmuseum.jonkoping.se
Öppet: 1 jun-31 aug mån-fre 10-17, lör-sön 10-15.
1 sep-31 maj tis-sön 11-15, mån stängt

SMÅLAND

Töllstorp är ett levande industrimuseum beläget i en vacker
ådal med porlande vatten och snurrande vattenhjul. Här visas
framväxten av småindustrin i Gnosjö från 1700-talet och framåt
i en autentisk miljö. Här finns tråddragning och tillverkning av
kruköron, vispar, musfällor, trens, hårnålar, kakformar, säkerhetsnålar, räfsor, siktar och hönsglasögon! Vattenhjulens Dag är varje
år tredje söndagen i augusti, då visas hela museet i drift.

y

I Unnaryds bonadsmuseum visas folkkonst från 1750-1850 med
enkla motiv och klara färger. Museet bevarar bonadsmålerier samt
arbetsredskap och förmedlar kunskap om äggtempera-måleri
med naturpigment, ägg och kalk. Det var ofta kyrkomålare som
fungerade som läromästare åt de hantverksmålare som började
måla bonader på väv. Bonaderna användes till att pryda väggarna i
bondehemmen till julen eller annan högtid. Besökare tas emot i en
gemytlig stugmiljö.

Telefon: 0370-991 06, Turistbyrån 0370-33 10 41
www.hembygd.se
Öppet: 30 maj-30 aug

Unnaryds Bonadsmuseum
Bygatan 1, Unnaryd

GPS: N 56° 57.504', E 13° 31.670'
Telefon: 073-080 04 36
bonad@hylte.se
www.bonadsmuseum.se
Öppet: Se hemsida

Virserums Möbelindustrimuseum z
Kyrkogatan 34, Virserum

GPS: N 57° 19.024', E 15° 35.450'
Telefon: 0495-300 24
info@mobelmuseum.com
www.mobelmuseum.se			
Öppet: Jun-aug mån-fre 11-17. 23 jun-11 aug mån-sön 11-17.
Övrig tid enl ök

Det stora vattenhjulet i Virserumsån driver maskinverkstaden från
1920-talet. När vi har besökare körs de gamla maskinerna, den
äldsta från 1895. Flera maskiner är tillverkade på Hjorteströms
Mekaniska Verkstad, några kilometer från Virserum.
Möbelindustrins olika yrken visas. Stor utställning med
Virserumstillverkade möbler, från 1860-tal till millennieskifte. Sågverk med tändkulemotor. Träullshyvel. Smedja. Virserum
var en av landets stora möbelmetropoler, med mer än 40 företag i
branschen.

Västerviks Museum &
Hvalstad kvarn

4

Hvalstad kvarn - ett industrimuseum, en plats för picknick i det
gröna, en hållplats, ett besöksmål. Söder om Västervik ligger en
vattendriven kvarn med anor från 1700-talet. Kvarnen snurrade
med full kraft fram till 1970, då den siste mjölnaren stängde
portarna. Kvarnen förvaltas av Västerviks Museum. Ta bilen,
cykeln eller en vandringstur via Tjustleden. Smalspårsjärnvägen
Hultsfred-Västervik passerar Hvalstad som har egen hållplats.
Boka guidning hos Västerviks Museum.

Åminne Bruksmuseum

5

Unik järnbruksmiljö med masugn, kollada, gjuteri, modell- och
mekanisk verkstad. Följ malmens väg från sjömalmsupptagning
ur sjön Vidöstern via tackjärnsframställning från masugnen till
färdig produkt i gjuteriet. Verksamheten startade 1826 och fick
sitt nuvarande läge 1900. Som sista sjömalmshytta i Sverige
upphörde järnframställningen 1934 men gjuteriet levde vidare till
1992. Guidade visningar, utställningar och evenemang.
Festlokal för uthyrning, max 150 personer.

6

Sveriges första guldgruva är Ädelfors gruva. Brytningen skedde
i perioder mellan 1738 och 1916. I museets utställningar möter
du berättelser, människoöden och folktro ur gruvarbetarens
perspektiv. Du hittar också information och bilder från flera
gruvor och stenbrott i Vetlanda kommun, samt får se en del av
den fantastiska mineralsamling som Nils Adam Bielke samlade
in på 1700-talet. Museet är inrymt i ett kulturminnesmärkt stenmagasin från 1800-talet. Alltid fri entré! Välkommen!

7

Museet som speglar bruksortens liv och utveckling är inrymt i
en hammarsmedja från 1856 som var i drift till 1916. Kvar av den
ursprungliga utrustningen är en tyskhärd och en hammare med
överfallshjul. Här visas föremål som tillverkas av Överums Bruk bl a
plogar från 1850 till 1967, smides- och gjutgods och ritningskopior
från 1862 och framåt. Med ett 15-tal modeller visas arbete och
samhälle bl a en modell som visar järnframställning med masugn
och en som visar samhället som det såg ut år 1912.

Kulbacken, Västervik
GPS: N 57° 45.899', E 16° 38.630'
Telefon: 0490-211 77
info@vasterviksmuseum.se
www.vasterviksmuseum.se och Facebook
Öppet: Friluftsmuseum. Boka guidning hos
Västerviks Museum.

Åminne, Värnamo

GPS: N 57° 7.486’, E 14° 0.641’
Telefon: 070-643 40 94
info@aminnebruk.se
www.aminnebruk.se
Öppet: Jun-aug ons-sön 13-17. Övrig tid enl ök

Ädelfors gruv- och
mineralmuseum
Guldvägen 33, Ädelfors

GPS: N 57° 24.874', E 15° 19.200'
Telefon: 0383-973 54, 072-141 15 45
vetlanda.museum@vetlanda.se
www.vetlanda.se

Fotograf: Thorbjörn Svahn

GPS: N 57° 21.813’, E 13° 45.436’

Fotograf: Judith Etzold

x

Töllstorp, Gnosjö

Fotograf: Veronica Palm

Töllstorps Industrimuseum

Öppet: 25 jun-23 aug tor-sön 13-17.

Överums Bruksmuseum
Hammarsmedsvägen 1, Överum
GPS: N 57° 59.237’, E 16° 19.445’
Telefon: Se hemsida
www.overumshembygd.se
Öppet: Se hemsida

Fotograf: Arne Flink

Grupper övr tid enl ök
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S T O C K H O L M

Arlanda Flygsamlingar

B

Arlanda Flygsamlingar visar hundra år av svensk civil flyg
historia. Trafik- och privatflyg finns representerat i samlingarna.
Ett trettio-tal flygplan från 1917 och fram till 1980-talet finns
utställda. 30 st flygmotorer, fordon och kringutrustning som
flera linktrainers och en vindtunnel. Bland flygplanen märks en
Albatross BII, Riesler RIII, Junkers W34 samt Lockheed Lodestar.
Samlingarna finns efter Radisson Blu och Oxford Aviation
Academy i närheten av Alfa-parkeringen.

Carl Eldhs Ateljémuseum

C

Carl Eldh (1873-1954) är en av Sveriges mest kända skulptörer
och hans ateljé har bevarats som museum. I den unika tjärade
träbyggnaden, som uppfördes 1919 efter ritningar av Ragnar
Östberg, verkade Eldh i över trettio år. Museet rymmer större
delen av skulptörens samlade verk i stor och liten skala. Här
finns skulptörverktyg och ett teknikskåp som visar hantverkssidan av skulptöryrket. Tiden har stått stilla men nuet påminner
sig i årliga utställningar med idag verksamma konstnärer.

Djurgårdslinjen

D

De gamla museala spårvagnarna rullar på som de gjorde för
50-100 år sedan. Djurgårdslinjens spårvagnar (linje 7N) går från
Norrmalmstorg (nära Kungsträdgården) via Nybroplan ut till
Djurgården, där de vänder vid Skansen eller Waldemarsudde.
SL-taxa gäller. Förköpta färdbevis är billigast men du kan köpa
kontantbiljett ombord av konduktören. Cafévagnen rullar lör och
sön normalt hela vägen via Waldemarsudde. På cafévagnen gäller
inte SL-taxa utan särskild avgift för resa, dryck resp bröd.

E

Dyktankhuset byggt 1934 för träning av ubåtspersonal. Användes
senare under många år av marinen för dykerimedicinsk forskning.
Idag sköts det av Svensk Dykerihistorisk Förening under Sjöhistoriska museet. I Dyktankhuset finns unika samlingar av föremål
från såväl militärt som civilt dykeri inklusive yrkesdykning och
rekreationsdykning, bl a den typ av dykarklocka med vars hjälp
de första kanonerna bärgades från regalskeppet Vasa. Hela det
svenska dykerihistoriska kulturarvet kan ses här.

F

Här visas föremål och inredningsdetaljer huvudsakligen med
apoteksanknytning. De äldsta föremålen är från 1500-talet,
med tyngdpunkten vid perioden 1850-1950. Intill museet finns
Sveriges största specialbibliotek med inriktning på apoteks- och
läkemedelshistoria. Museet är inrymt i ett enkelt gårdshus från
omkr 1860, ej möjligt att handikappanpassa. Verksamheten
bedrivs ideellt utan fast personal. Samlingen kan bara visas för
föranmälda grupper (högst 2x15 personer).

Kabinvägen, Arlanda

GPS: N 59° 38.465’, E 17° 56.680’
Fotograf: Jan Forsgren

Telefon: 08-593 600 33
www.arlandaflygsamlingar.se
Öppet: Helgfria tis och tor 10-15. Första lör varje månad 11-15.
Övrig tid enl ök

Fotograf: Carl Eldhs Ateljémuseum

Lögebodavägen 10
GPS: N 59° 21.166', E 18° 3.085'
Telefon: 08-612 65 60
info@eldhsatelje.se
www.eldhsatelje.se
Öppet: Apr och okt sön. Maj och sep tor-sön. Jun-aug tis-sön
12-16, visn 12, 13, 14, 15 (sv) 13.30 (eng)

Norrmalmstorg-Skansen-Waldemarsudde
GPS: N 59° 20.007', E 18° 4.418'
Fotograf: Thomas Lange

Telefon: 08-660 77 00
info@ss.se
www.djurgardslinjen.se
Öppet: Se hemsida för aktuell info

Dyktankhuset
Djurgårdsvägen 36B

GPS: N 59° 19.631', E 18° 5.599'
Fotograf: Thomas Jangvik

info@sdhf.se
www.sdhf.se
Öppet: Maj-sep lör-sön 11-16. Övr tid se hemsida.
Guidad visn för grupper bokas via mejl

Farmaci- och
läkemedelshistoriska museet
Walling 24

GPS: N 59° 20.202', E 18° 3.343'
Telefon: 08-723 50 00
historiker@apotekarsocieteten.se
www.apotekarsocieteten.se
Öppet: Enl ök
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STOCKHOLM

Ett museum som byggts av ideella krafter i samhällets nyanlagda park. Verksamheten innefattar två byggnader, ett växthus
från 50-talet som flyttats till parken, dels en nybyggd tvättorklada som rymmer dokumentation och föremål samt ett tusental
fotografier från bygden. Museet skildrar i första hand historien
från växthusnäringen som etablerade sig på orten 1908. Växthusnäringen hade sin storhetstid under 40-50-talet då drygt 90
företag hade sin näring i Tungelsta.

H

Tvätterihistoria i byggnader, föremål och praktik. Stockholmarnas
smutstvätt var levebrödet för 100-tals tvätterier på Södertörn
under början av 1900-talet. Den hämtades med häst och vagn
och gjordes ren av tvättarfamiljerna vid närmaste vattendrag.
Samlingar av bl a strykjärn, klappträn, tvättpåsar, tvättmedel och
tvättmaskiner. Plastklädnypor från hela världen.

I

Museet har stängt och återkommer i ny form 2020.

J

Mitt i Stockholm vid Slussen ligger K A Almgren sidenväveri &
museum, Skandinaviens äldsta ännu aktiva industrimiljö från
1862. Här kan du höra vävstolarnas rytmiska dunk och se siden
tyger och band växa fram. Tillverkning pågår mån-fre. Vävstolarna
utrustades från starten med den senaste tekniken. I jacquard
vävstolen programmeras tygets mönster av hålkort. Det är den
första datorn! Se också våra utställningar om industrihistoria,
siden, textil konst och design. För aktuellt program se hemsidan.

K

Upplev det magiska ögonblicket då en litografi kommer till
i våra vackra gamla tryckpressar. Ett levande museum för
litografi med verkstad, utställningar och kurser i den härliga
parken på Sundby Gård.

L

Lottas Garverimuseum är ett levande museum som garvar skinn,
bland annat fiskskinn, med traditionella metoder. Det består av
ett rum för garvning och ett rum för sömnad. I garveridelen finns
en mängd gamla handverktyg såsom räckbänk, skavbom, falsbock samt olika skav- och skärknivar, flertalet över 100 år gamla
men ännu i bruk. Garvningen sker med traditionella metoder
som fettgarvning och barkgarvning. I garveriet hålls kurser och
föreläsningar. Öppet efter överenskommelse och vid marknader.

M

Nu kan du själv upptäcka att den inte bara är spännande utan
också naturskön. Ett besök på ön kan vara en heldagsutflykt
med promenad och sköna bad på sommaren. Långholmens
museum ger dig en möjlighet att få veta mer om öns 250-åriga
fängelsehistoria, från Spinnhusets dagar på 1700-talet tills det
att fängelset stängdes 1975. Gå in i en fängelsecell och upplev
hur fångarna bodde på den tid det begav sig. Läs och upplev
dåtidens fängelsevillkor, hur fångarna behandlades och hur
deras vardag såg ut.

Trädgårdsparken i Tungelsta Centrum
GPS: N 59° 6.215’, E 18° 2.626’
Telefon: 070-761 72 09
www.folkochtradgard.se
Öppet: Enl ök och vid våra aktiviteter

Hagalunds Tvätterimuseum
Masmovägen 20-22, Vårby

GPS: N 59° 14.840', E 17° 52.651'
Telefon: Se hemsida
olle@ollemagnusson.se
www.tvatterimuseet.se

Fotograf: Git Lundin

G

Fotograf: Olle Magnusson

Folk- och Trädgårdsmuseet

Öppet: En sön/månad höst och vår med servering.
Grupper övriga tider enl ök

Hemvärnsmuseet

Fotograf: Kerstin Reinholdsson

Hemvärnets stridsskola, Vällinge
GPS: N 59° 15.703’, E 17° 42.726’
Telefon: 070-582 74 57
info@hemvarnsmuseet.se
www.hemvarnet.se
Finns på Facebook

K A Almgren
sidenväveri & museum
Repslagarg. 15

GPS: N 59° 19.048’, E 18° 4.224’
Telefon: 08-642 56 16
info@kasiden.se
www.kasiden.se

Fotograf: Kerstin Wölling

Öppet: Stängt

Litografiska Museet
Sundby Gård, Huddinge

GPS: N 59° 12.060’, E 18° 0.991’
Telefon: 08-746 90 91

Fotograf: Birgitta Modigh

Öppet: Se hemsida

www.litografiskamuseet.se
info@litografiskamuseet.se
Öppet: Mån-tor, sön 12-15. Nov-mars stängt sön.

Lottas Garverimuseum
Långgatan 9, Sigtuna

GPS: N 59° 36.896', E 17° 43.045'
Telefon: 08-592 550 00, 070-312 78 46
lottasgarveri@gmail.com
www.lottasgarveri.se
Öppet: Enl ök

Långholmens fängelsemuseum
Långholmsmuren 20

GPS: N 59° 19.284', E 18° 1.509'
Telefon: 08-720 85 00
museum@langholmen.com
www.langholmen.com
Öppet: Alla dagar 11-16

Fotograf: Christian Veltman

Juli begränsat öppet

STOCKHOLM

55

Mekaniska verkstaden,
Skansen

N

Skansens stadskvarter, Djurgårdsslätten 49
GPS: N 59° 19.455’, E 18° 5.938’
Telefon: 08-442 80 14
www.skansen.se
Öppet: Se hemsida

Minsveparen M20
Museipiren, Djurgården

O

GPS: N 59° 19.652', E 18° 5.446'
Telefon: 070-665 55 26

Mekanisk verkstad innehållande remdrivna maskiner som
svarvar, trycksvarv, fräsmaskin, bordhyvel, kipphyvel, rund- och
planslip, radialborrmaskin, fjäderhammare samt en ässja.
Museet har även en inredd kontorsdel. Utställning som beskriver den fackliga och politiska kampen för bättre villkor.
Verkstaden är bemannad under hela öppettiden av medlemmar
i Jernarbetarnes Verkstadsklubb.

Föreningens målsättning är att Minsveparen M20 skall vara en
samlingsplats för de som önskar stödja och bevara vårt svenska
marina kulturarv. M20 är ett levande och sjögående fartyg där
Marinens traditioner hålls vid liv.

kontakt@minsveparen.se
www.minsveparen.se
Öppet: Se museipirens öppettider (Vasamuseet)

Museet Kvarnvikens
Kvarn och Såg

P

Kvarnvikens Kvarn byggdes 1882 av fabrikör Knut Ljunglöf.
Kvarnen var i drift fram till 1950. Den låg sedan i malpåse fram
till 1984 då museiföreningen bildades. Numera har vi kvarndagar
ungefär 5 gånger om året då vi mal ekologiskt mjöl och har
kaffeservering i kvarnkammaren. Datum för öppetdagar finns på
hemsidan.

Q

Nyboda var ursprungligen bostad för klockaren och dessutom
under en tid skola. I ett rum på nedre våningen visas bilder,
kartor och annat från gamla Huddinge. Här finns även en skolsal
från sent 1800-tal med böcker och slöjdföremål. På övervåningen
visas föremål från självhushållets tid, bland annat jordbruksredskap, köksattiraljer och textilier.

R

Jaktskonerten Ellen byggdes på Thurø i det sydfynska öhavet
i Danmark 1898 med namnet William. Som en av ”Östersjöns
gråsparvar” fraktade hon varor över havet, först under dansk
flagg och från 1920 under den svenska. Här fick hon motor och
gick i fraktfart till 1969, först Resö i Bohuslän och sedan Böda
på Öland i många år. I skolfartygsfart sedan 80-talet och från
-92 i nuvarande ägares regi. Vår och höst seglar skolklasser och
grupper. Sommartid är det skutkollon och läger. Läs mer på vår
webb!

S

I Stavsnäs by på Fågelbrolandet finns Skärgårdsmuseet. Här
visas basutställningar om skärgårdslivet förr. Varje år sätts det
upp specialutställningar med skärgårdsrelaterade tema.
I museibutiken säljs nya och antikvariska böcker, presentartiklar, reproduktioner av gamla sjökort m m. Museet har även ett
referensbibliotek med skärgårdslitteratur och en omfattande
tidningsurklippssamling.
Entré: 40 kr (gratis för barn under 13 år). Grupper kan boka
visningar året om via info@skargardsmuseet.org

T

Museet är inrymt i värdshuset Gubbhyllan, strax efter Skansens
entré. Här visas det svenska snusets historia och traditioner. Du får
även veta mer om tändstickans roll genom tiderna. Vi handpackar
snus i kardus och visar hur snus tillverkades maskinellt under det
tidiga 1900-talet.

Kanaans väg 49, Bromma

GPS: N 59° 20.906', E 17° 52.162'
Telefon: 070-548 14 11
bjornmellstrom@telia.com
www.kvarnvikensmuseum.se
Öppet: Några dagar om året, se hemsida

Nyboda skolmuseum
Kommunalvägen 26A, Huddinge
GPS: N 59° 14.341', E 17° 59.117
Telefon: 08-711 26 70
Fotograf: Olle Wilson

huddinge.hembygd@telia.com
www.huddingehembygd.se
Öppet: Sep-apr sön. Även öppet på begäran.
Se hemsida för aktuell info

Skolsegelfartyget Ellen
Beckholmen
Fotograf: Peter Rundström

GPS: N 59° 19.298’, E 18° 6.112’
Telefon: 070-517 54 51
www.syellen.se
Öppet: I trafik maj-okt.
Övrig tid enl ök vid kaj på Beckholmen

Skärgårdsmuseet
Byholmsvägen 9, Stavsnäs

GPS: N 59° 17.579', E 18° 41.293'
Telefon: 08-571 501 15
info@skargardsmuseet.org
www.skargardsmuseet.org
Öppet: 20 jun-23 aug, 29-30 aug och 5-6 sep 12-16

Snus- och Tändsticksmuseum
Gubbhyllan, Skansen

GPS: N 59° 19.497', E 18° 6.047'
Telefon: 072-144 01 44
info@snusochtandsticksmuseum.se
www.snusochtandsticksmuseum.se
Öppet: Sep-apr fre-sön 11-15. Maj-aug alla dagar 11-17
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Sundby Gårdsväg 5, Huddinge
GPS: N 59° 12.095', E 18° 1.292'
Telefon: 08-711 26 70

huddinge.hembygd@telia.com
www.huddingehembygd.se			

Stensberg är ett dagsverkstorp från 1800-talets första hälft. I
stugan har den ursprungliga miljön i möjligaste mån återskapats.
Trädgården hyser växter som odlades vid torpen. I det intilliggande magasinet återfinns ett jordbruksmuseum, en handelsbod
samt ett tvätteri. Det senare var en mycket vanlig företeelse i
Huddinge där många torpare tvättade åt stockholmare.
Handelsboden och tvätteriet visar inredning och utrustning
från tidigt 1900-tal.

Fotograf: Olle Wilsson

Stensberg och magasinet
vid Sundby

Sundbybergs museum

V

Sundbybergs stadsmuseum är det lilla charmiga stadsmuseet
som är en gömd pärla under Stockholms och Sundbybergs
kulturhimmel! Här kan du uppleva det mystiska forntidsrummet där den äldsta kvinnan i Sundbyberg ligger, Sveriges första
ångmotor till flygplan. Vi anordnar även trevliga stadsvandringar
och föreläsningar. En kulturell guldgruva.

W

Sveriges VVS-museum håller till i en 500 kvm stor lokal. Här visas
VVS-branschens utveckling i Sverige med utställningar, seminarier och event. Tanken med museet är att visa hur VVS-branschen
utvecklat det svenska samhället från Lort-Sverige till världens
högsta levnadsstandard. Utställningen tar sin början i mitten på
1800-talet och framåt.

X

I fyra hus visas utställningar över liv och arbete på sedelpappersbruket, Riksbankens historia och papperstillverkning för hand.
Under öppettiderna finns möjlighet att prova på papperstillverkningen. Tumba bruk grundades år 1755 för att förse Sverige med
sedelpapper. Under våren 2019 öppnar Pengalabbet - en inter
aktiv utställning för barn om privatekonomi. Museet har fri entré.

Y

Stockholms skärgårds största museum är ett spännande besöksmål för hela familjen. Vi berättar om försvaret av Stockholm mot
sjösidan under 500 år. Nya utställningar handlar om ”Radio Nord”,
”Sjöminan” och Ytterby gruva. Gruvan som innehar världsrekord
i antal funna grundämnen. I vår källare berättar vi om det civila
livet på fästningen kring år 1890. Besök även Kastellets fängelse
och se utsikten från Stora tornet. Museets roliga och lärorika barnaktivitet handlar 2020 om rymdpirater.

Fredsgatan 4, Sundbyberg

GPS: N 59° 21.883', E 17° 57.756'
Telefon: 08-706 81 78
info@museet.se

Fotograf: Mathias Andersson

Öppet: Maj-sep. För tider se hemsida

www.museetsblogg.se
Öppet: Tis-fre 10-16, lunch 12-13

Sveriges VVS-museum
Archimedesv 1, Bromma

GPS: N 59° 21.428', E 17° 57.503'
Telefon: 08-128 199 99, 070-262 72 44
rolf.levin@sverigesvvsmuseum.se
www.sverigesvvsmuseum.se

Tumba Bruksmuseum
Sven Palmes väg 2, Tumba

GPS: N 59° 12.075’, E 17° 49.031’
Telefon: 08-519 55 346
info@tumbabruksmuseum.se

Fotograf: Ola Myrin

Öppet: Vg se vår hemsida eller enl ök

www.tumbabruksmuseum.se

GPS: N 59° 24.174', E 18° 21.617'
Telefon: 08-120 048 70
info@vaxholmsfastning.se
www.vaxholmsfastning.se
Öppet: 16-31 maj lör-sön 12-16. 1-18 jun dagl 12-16. 21 jun-30 jul
11-17. 5-13 sep lör-sön 11-17

Veteranflottiljen

Z

Gålö är historisk mark. Hårsfjärdenområdet har varit flottans
hemvist långt innan Sverige blev en nationalstat och Gålö
basen är i dag hemvist för Veteranflottiljen. Besök örlogsfartyg
från 1918 till kalla krigetepoken, radiomuseum och den enda
kvarvarande torpedbåtsbasen. Grupper/företag kan boka en
sjötur med något av våra fartyg. Guidade sjöturer i Hårsfjärden
området kan bokas.

8

Ingen annanstans i världen finns så många välbevarade trävrak
som i Östersjön. Även boplatser från stenåldern och vrak från
nyare tid ligger som tidskapslar på havets botten. Med
omslutande utställningar och dramatiska berättelser om vrak
som speglar enskilda människoöden får du ta del av Östersjöns
hemligheter. Vrak – Museum of Wrecks kommer att vara beläget
nära Vasamuseet och öppnar i Stockholm i slutet av 2020.

Gålö, Västra Bondäng

GPS: N 59° 4.452', E 18° 12.380'
Telefon: 070-982 54 55
info@veteranflottiljen.se
www.veteranflottiljen.se
Öppet: Endast förbokade grupper

Vrak – Museum of Wrecks
Djurgården, Stockholm

GPS: N 59° 19.663', E 18° 5.531'
Telefon: 08-519 549 00
registrator@smtm.se
www.vrakmuseum.se
Öppet: Öppnar i slutet av 2020. Se hemsida

Fotograf: Malin Harström

Kastellet, Vaxholm

Fotograf: Mikael Fredholm

Vaxholms fästnings museum

Fotograf: Anki Himmelstrand

Öppet: Se hemsida
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Ångfartyget Mariefred

9

Klara Mälarstrand

GPS: N 59° 19.696’, E 18° 3.454’
Telefon: 08-669 88 50
Fotograf: Lars Berglöf

www.mariefred.info
Öppet: 30 maj-26 jun lör-sön, 27 jun-16 aug tis-sön,
22 aug-5 sep lör-sön

Ångfartyget Mariefred byggdes år 1903 för traden StockholmMariefred med Gripsholms slott. När s/s Mariefred gjorde sin jungfruresa var hon ingalunda det unika fartyg vi ser idag. Då, för 110
år sedan, trafikerades Mälaren av ett femtiotal ångfartyg på olika
trader. Ångfartyget Mariefred har trafikerat Stockholm-Mariefred
under samma namn, med få förändringar ombord och med
samma ångmaskin alltsedan 1903. Fartyget tar 230 passagerare.
Matsal och cafeteria ombord.

Föreslå Årets Arbetslivsmuseum 2021!
Vilka museer kan nomineras och hur går nomineringen till?
Alla museer i denna katalog och alla museer i databasen över
arbetslivsmuseer kan nomineras. Du hittar databasen och mer
information samt blankett på www.arbetetsmuseum.se
Vem kan nominera?
Vem som helst kan nominera ett arbetslivsmuseum.
Kriterier att tänka på:
• Stabilitet, långsiktiga strategier
• Kunskapsbevarande
• Ideellt engagemang
• Genussperspektiv
• Förmedling/utställningar
• Pedagogiskt arbete
• Tillgänglighet
• Turista på museum
• Upplevelser/wow-effekt
• Förankring i omvärlden
• Fysiskt bevarande
Vem utser pristagaren?
En jury med representanter från Arbetets museum, ArbetSam
och Statens maritima och transporthistoriska museer.

Nomineringen skickar du senast
15 augusti 2020:
nominering@arbetetsmuseum.se
eller till:
Årets Arbetslivsmuseum
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping
OBS! Vi vill helst ha digitalt material.
Inskickat material returneras inte.

Årets Arbetslivsmuseum 2020:
Statarmuseet i Skåne
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Vi är ett levande museum som visar hur man producerade
trycksaker för över 100 år sedan. Här visas ett historiskt grafiskt
handarbete med trä- och blytyper, boktryck i digel- och cylinderpressar med handkraft, bokbinderi, papperstillverkning och
marmorering. Vi har olika temadagar. Grafisk produktion från
blytryck till digitalt tryck. Graphic art Gallery finns i samma lokaler
där vi ordnar konst- och samlarutställningar. Här kan du vara med
i vår ”Konstgrafiska tävling” och skapa ditt eget konstverk.
Vi skräddarsyr gruppbesök.

D

Välkommen till ett museum för hela familjen! I Lilla stadsmuseet upptäcker barn och vuxna Eskilstunas historia tillsammans.
Skyffla kol i ångbåten, klä dig kungligt i slottet och klättra på
Eskilstunaindustrins skorstenar. Ångmaskinhallen bjuder på en
stor samling ångmaskiner och i utställningen Laddat berättas
historien om de vapen som tillverkades i huset som idag är stadsmuseet. I museets nyaste utställning kliver du rakt in i 1700-talet
och möter blodiglar, pest och kattunklänningar.

E

F11 Museum, som är Sveriges flygspaningsmuseum, visar sedan
1991 svensk flygspaning 1941-1980. Kungliga Södermanlands
Flygflottilj F11 var landets enda spaningsflottilj. Se spaningsplan S29
Tunnan, S32 Lansen, S35 Draken och SF37 Viggen. Vi visar också
världens enda bevarade mobila underrättelsepluton, samt många
utställningar. F11 Museum är också ett upplevelsecenter med flyg
simulatorerna: SK60, SF37 Viggen och Piper Navajo. Under 2020
har vi också en JAS 39 Gripen-simulator klar för provflygning.

F

Upplev en topphemlig försvarsanläggning från kalla kriget!
Gömd i berget under naturreservatet Femöre i Oxelösund finns
en kärnvapensäker jätteanlägggning, där 70 soldater skulle
försvara Bråvikenområdet mot en storinvasion över Östersjön
från Sovjetunionen och Warszawapakten. Visningen tar en
timme och omfattar radar och en av tre kanoner ovan jord samt
förläggning, stridsledning och en kanon under jord. Museibutik
med kaffe, läsk, glass, souvenirer och stor sortering böcker om
kalla kriget.

GPS: N 59° 22.050', E 16° 55.745'
Telefon: 0152-121 44
info@arsenalen.se
www.arsenalen.se
Öppet: 1 jun-31 aug dagl 10-17.
1 sep-31 maj ons-sön 11-16 tor 11-20

Det Gamla Tryckeriet/
Eskilstuna Magasinet
Fridhemsgatan 4, Eskilstuna
GPS: N 59° 21.703’, E 16° 30.926’
Telefon: 016-13 48 84, 070-629 09 58
bo.niklasson@eskilstunamagasinet.se
www.eskilstunamagasinet.se
Öppet: Mån-fre 9-16, lör 11-16.
Övriga tider ring. Grupper enl ök

Eskilstuna stadsmuseum
Faktorigatan 4B

GPS: N 59° 22.535’, E 16° 30.550’
Telefon: 016-710 23 75
stadsmuseet@eskilstuna.se
www.eskilstuna.se/stadsmuseet
Öppet: Ons-sön 11-16. Avvikande öppettider i samband
med skollov och helgdagar. Se hemsida

F11 Museum

Skavsta Flygplats, Nyköping
GPS: N 58° 47.108’, E 16° 56.296’
Telefon: 073-416 33 41
info@f11museum.se
www.f11museum.se
Öppet: Tis 9-12, sön 11-16. 24 jun-12 aug även ons 13-17

Femörefortet

Femörehuvud, Oxelösund
GPS: N 58° 38.939', E 17° 6.503'
Telefon: 0155-383 50
info@femorefortet.se
www.femorefortet.se
Öppet: 16 maj-14 jun lör-sön. 24 jun-16 aug dagl.
22 aug-4 okt lör-sön. Grupper hela året

Fotograf: Ninnie Schröder

Skandinaviens största museum i sitt slag. Basutställningen visar
fordon på både band och hjul. Se dess utveckling från 1900-talets
början till nutid. Utställningen Soldaten och torpet berättar om
den indelte soldaten, hans familj och det civila samhället. På
museets övre våning kan du följa Kungliga Södermanlands
regementes historia från Gustav Vasa till idag och prova data
spelet World of Tanks i vår unika spelhörna. Du kan också följ
med på kluriga knep längs museet och leka i vårt lekrum.

Fotograf: Kenneth Åbrink

B

Näsbyholm, Strängnäs

Fotograf: Per Rödseth

Arsenalen

Fotograf: Gunnar Österlund

SÖDERMANL AND

SÖDERMANLAND

59

Föreningen Nynäshamns
Järnvägsmuseum

G

Föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM) är en ideell
förening, vilken har som målsättning att bevara och återställa
Nynäsgårds lokstall till ursprungligt skick, för att däri skapa ett
levande järnvägs- och arbetslivsmuseum, med särskild inriktning
på Nynäsbanans historia. I lokstallet renoverar och visar föreningen upp sin samling av äldre järnvägsfordon.
Föreningen bedriver också veterantågstrafik med sina fordon,
bl a på Nynäsbanan.

H

Mitt i Oxelösund finns FSVJ – Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg. Välkommen in i den nostalgiska atmosfären i det gamla
lokstallet. I lokstallet finner du olika typer av fordon som t ex ett
av TGOJs nio största elektrolok, Ma 408, nu i sin historiska orangea
skepnad. Under 2019 fyller lokstallet hela 100 år och en museibyggnad är under uppförande. Allehanda arrangemang som
t ex Tågsläpp, öppna lokstall och utflykts/upplevelseutfärder i
olika former.

I

Gerda är byggd 1865 på Lindholmens varv i Göteborg för Stockholms Ångslups AB. 1894 såldes Gerda till Hanebergs säteri i
Sörmland för att trafikera Näshultasjön. Gerda köptes 1978 av
Eskilstuna kommun och renoverades 1993-96. I dag trafikeras
Näshultasjön och andra vatten kring Eskilstuna under maj-september. Turer körs efter tidtabell och vid särskilda evenemang.
Fartyget kan chartras, vi får ta max 40 passagerare.

J

Bruket startade 1659 för att göra kanoner. Senare blev det
jordbruksmaskiner, vedspisar, radiatorer och alla möjliga delar
till verkstadsindustrin. Verksamheten lades ner 2011. Museet har
maskiner från förarbete, gjutning och efterarbete. Brukets historia
berättas, en del anställda porträtteras och livet på bruksorten
visas i olika utställningar. Gjuterimuseet inrymmer även en bandy
utställning. Försäljning av prydnadsföremål i gjutjärn. Turistbyrå
och konstgalleri i samma entré som museet.

K

Museet är inrymt i "Vita skolan" från 1785. Museet har utrustning, maskiner, verktyg, redskap och dokument från textilindustriepoken i Högsjö. Den startade 1801 med en stamp som så
småningom blev färgeri. Tillverkning av kläde startade 1874 och
från 1870-talets slut gjorde man även filter och viror till cellulosaindustrin och pappersbruken. Museet visar även kontorsmiljöer
från industrin. Exempel på maskiner är valkmaskin, skärmaskin,
selfaktor spinnmaskin, spolapparat samt vävstolar.

L

En utställning i Fogelstads f d mejeri om Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad och de kvinnor som skapade och drev den.
Skolan startade när kvinnorna i Sverige fått rösträtt. De skulle ges
kraft, vilja och kunskap att delta i samhällsarbetet. Under åren
1925–54 deltog närmare 2 000 kvinnor i olika kurser. Lokalen där
utställningen finns har fått namnet Rosenhane efter ett pensionat
i Komtemåtta – låtsaskommun i skolans pedagogiska rollspel.
Inga entréavgifter. Guidning 50 kronor/person.

Nickstabadsv 9, Nynäshamn

GPS: N 58° 54.614', E 17° 56.457'
Telefon: 08-520 139 55 lokstallet
info@njm.nu
www.njm.nu
Öppet: Juli–aug sön 13-16. Övriga året sista sön i månaden
13-16 utom dec och jan. Övriga tider enl ök 08-754 24 34

Föreningen Sörmlands
Veteranjärnväg
Fotograf: Mikael Däckfors

Lokstallsvägen 1, Oxelösund

GPS: N 58° 40.218', E 17° 5.982'
Telefon: 072-226 60 01
fsvj@fsvj.se • www.fsvj.se
Öppet: Se hemsida och Facebook

Föreningen Ångslupen Gerda
Fotograf: Hans-Ingvar Tidekrans

Bälgvikens ångbåtsbrygga, Eskilstuna
GPS: N 59° 14.890', E 16° 27.200'
Telefon: 070-559 18 65
info@gerda.nu
www.gerda.nu

Öppet: I trafik maj-sep. Se hemsida eller ring för info
om avgångstider och platser

Hälleforsnäs Gjuterimuseum
Bruket, Hälleforsnäs

GPS: N 59° 9.091’, E 16° 29.424’
Telefon: 0157-403 50
info@gjuterimuseum.se
www.gjuterimuseum.se
Öppet: Ring för info eller se hemsida

Högsjö Bruksmuseum
Pampetorpsallen 2

GPS: N 59° 1.371', E 15° 40.526'
Telefon: 070-679 52 73
hogsjo.kultur@telia.com
www.hembygd.se/hogsjo
Öppet: Se hemsida

Kvinnliga medborgarskolan
Fogelstad
Fogelstad, Julita

GPS: N 59° 9.158', E 16° 5.244'
www.fogelstad.org			
Öppet: Jun-aug lör-sön 13-16. Stängt midsommardagen.
Övr tid enl ök

Lagersbergs säteri
Lagersbergs säteri 3, Eskilstuna
Fotograf: Louise Hackelberg

GPS: N 59° 21.007', E 16° 28.303'
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Telefon: 016-710 23 75 (Eskilstuna stadsmuseums reception)
stadsmuseet@eskilstuna.se
www.eskilstuna.se/lagersbergssateri
Öppet: Se hemsida
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Med anor från medeltiden är Lagersbergs säteri en av Sveriges
bäst bevarade karolinergårdar. Lagersbergs säteri är beläget
ca 3 km sydväst om Eskilstuna centrum och bjuder på en
spännande historia. Platsen har brukats sedan forntiden. Här har
adelsfröknar strövat runt i trädgården och statare slitit på fälten.
De sista som bodde på Lagersberg var syskonen Persson. Huvudbyggnaden och statarbostaden är idag museum. I ena flygeln
finns ett café.

Den 42 km långa kalklinbanan invigdes 1941 och nedlades 1997.
Den är nu riven till stora delar. Drivstationen i banans mitt,
tillsammans med verkstad, reservdelsförråd, fordon etc har dock
bevarats i det skick som de var när driften upphörde. År 2003 blev
Kalklinbanan Årets Industriminne och det nya museet invigdes
sommaren 2018. Dessutom ingår Kalkbrottsutsikten ovanför
kalkbrottet i Forsby, där man kan se ner i brottet, och där man
fortfarande bryter kalk.

O

I Lotsarkivet med forskarrum för lokal historia och släktforskning finns skrifter och samlad information om lotsning och
lotsarnas liv vid Hävringe och Oxelösund. Forskarrummet ger
digitalt tillgång till lokal historia, ett omfattande bildarkiv och
släktforskning. I Gamla Oxelösund påminner namnen på gator,
kvarter och platser om lotsarnas liv och verksamhet. På Kulturstigen finns informationsskyltar med bilder och information. Det
kommer att vara möjligt att boka Lotsarkivet för släktforskning.

P

I museets lokaler där maskiner tillverkats sedan 1839 kan
man idag se ett stort urval produkter. Vissa är unika, som t ex
Sveriges första ånglok Förstlingen från 1853, Sveriges första
traktor från 1913, Bolinder Munktells första hjullastare från 1954,
världens första serietillverkade ramstyrda dumper Gruskalle,
lokomobiler och motorer. Allt är i körbart skick. Naturligtvis är
det tillåtet att klättra upp i våra maskiner! Ring 016-13 15 23 för
bokning av guidade turer, konferenser och måltider.

Q

I Södertälje finns något alldeles unikt. Världens äldsta koleldade
propellerdrivna ångfartyg med originalmaskin är Ejdern av
Södertälje. Hon byggdes 1880 i Göteborg för att gå i kusttrafik.
Ejderns maskin är på 65 hk och har två cylindrar, pannan eldas
med kol. s/s Ejdern ägs av Museiföreningen Ångfartyget Ejdern,
som vårdar och rustar henne och håller henne i trafik.

R

Sveriges lokaltrafikmuseum har ett 30-tal vagnar från en gång
totalt 12 svenska spårvagnsstäder. De äldsta spårvagnarna är
mer än 100 år gamla. Utställningshall och ett bussmuseum visar
kollektivtrafikens utveckling. Spårvägstrafik mellan Malmköping
och Hosjö. Biljetten gäller hela dagen. Café och souvenirförsäljning i Spårvägsboden.

S

Upplev våra affärsmiljöer: järnaffär, lanthandel, färghandel, frisersalong, skomakeri, cykel- och mopedverkstad, bensinstation,
glasskiosk, korvkiosk och ett 50-tals café.

T

I Oxelösundsrummet och bildarkivet har vi samlat material om
Oxelösunds arbetsliv från arbetsplatser och företag som inte
längre finns eller inte är tillgängliga för allmänna besök. I dokument, film, bild och ljud kan du ta del av kvinnors och mäns
arbetsplatser i industrin, följa arbetslivets förändringar, fascinerande livsöden och mycket mera. Studie- och forskarrum ger
tillgång till lokal historia, lokala arkiv, ett omfattande bildarkiv
och släktforskning.

Malmberga/Forsby

GPS: N 59° 17.464', E 16° 4.904'
Telefon: 0150-921 12
Klausjuergens@outlook.com
www.kalklinbanan.se
Öppet: Se hemsida. Guidning även enl ök

Lotsarkivet i Gamla Oxelösund
Gamla Oxelösundsv 23, Oxelösund
GPS: N 58° 39.781', E 17° 7.811'
Telefon: 076-241 40 68, 0155-300 68
lotsarkivet@oxhembygd.se
www.lotsarkivet.se
Öppet: Jun-aug 2:a tis 12-16. Forskarrum kan bokas hela året

Munktellmuseet
Pråmskjulstorget, Eskilstuna

GPS: N 59° 22.566’, E 16° 30.697’
Telefon: 016-13 15 23
munktellmuseet@volvo.com
www.munktellmuseet.com
Öppet: Mån-fre 10-16, lör-sön 12-16

Museiföreningen
Ångfartyget Ejdern

Borgmästarudden, Saltsjögatan, Södertälje
GPS: N 59° 11.499', E 17° 37.784'
Telefon: 08-550 110 20
kansliet@ejdern.org

Fotograf: Leif Anväg

N

Fotograf: Claes Nygårdh

Linbanemuseet

www.ejdern.org

Museispårvägen Malmköping
MUMA
Järnvägsgatan 4

GPS: N 59° 7.993’, E 16° 44.201’
Telefon: 0157-204 30
info@muma.se

Fotograf: Bruse Persson

Öppet: Enl turlista maj-sep. För mer info vg ring eller mejla

www.muma.se
Öppet: 9 maj-28 jun, 15-30 aug lör 11-17, sön 11-15.
30 jun-9 aug tis-sön 11-17

Nostalgimuseum Sparreholm
Landsvägsgatan 11, Sparreholm
GPS: N 59° 4.564', E 16° 49.780'
Telefon: 076-142 81 95
nostalgi@graforssamlingar.se
www.graforssamlingar.se
Öppet: Se hemsida

Oxelösundsrummet
Oxelösunds bibliotek, Järngatan 7
GPS: N 58° 40.226', E 17° 6.241'
Telefon: 0155-383 50
biblioteket@oxelosund.se

www.oxelosundsrummet.se			
Öppet: Mån-tor 9-19, fre 9-18, lör 10-14 och sön 12-15
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Rademachersmedjorna

U

Rademachersmedjorna är en av Sveriges bäst bevarade 1600-talsmiljöer. Här hittar du ett flertal välbevarade hus från Reinhold
Rademachers smidesmanufaktur. I museismedjan kan du se hur
smedsfamiljerna levde och arbetade för 300 år sedan. I leksmedjan kan barn prova livet som smed. Utomhus finns flera utställningar, öppna dygnet runt, året om. I området finns även flera
små företag som utför smide och andra traditionella hantverk.

V

Sjöfartsmuseet i Oxelösund visar föremål och informerar om sjöfart, lotsning, rederier och hamnverksamhet. På gården står den
första motordrivna lotsbåten Mulle. Här berättas om Oxelösunds
hamn förr och nu, om lotsverksamheten från ön Hävringe och om
lotsningen idag, om Grängesrederiets 84 fartyg under nästan 80
års verksamhet på världens hav, och om mycket, mycket annat.
Klubb Maritim, som driver sjöfartsmuseet, är en sjöfartshistorisk
förening med drygt 4 000 medlemmar i Sverige och utlandet.

Rademachergatan 42-52, Eskilstuna
GPS: N 59° 22.413', E 16° 30.496'
Fotograf: Maria Berggren

Telefon: 016-710 23 75
stadsmuseet@eskilstuna.se
www.eskilstuna.se/rademachersmedjorna
Öppet: Utomhusmiljö, året runt. Hantverkarnas och
museismedjan, se hemsida

Sjöfartsmuseet i Oxelösund
Strandvägen 2
Fotograf: Carsten Peterson

GPS: N 58° 39.961', E 17° 6.060'
Telefon: 073-815 74 52
klubbmaritim.oxe@telia.com
www.sjofartsmuseum.org			
Öppet: Juli-aug, fre-sön 11-15. Övrig tid enl ök

Skottvångs gruvmuseum

W

Skottvångs gruva, Laxne

GPS: N 59° 10.926', E 17° 8.144'
Telefon: 0158-259 00, 070-716 12 75
info@osgf.se
www.osgf.se
Öppet: Maj-jun sön 12-16. 21 jun-16 aug tis-sön 12-17

Skärgårdsmuseet i
G:a Oxelösund

X

Kroggränd 1
Fotograf: Karin Ekholm

GPS: N 58° 39.746', E 17° 7.777'
Telefon: 0155-365 31
skargardsmuseet@bredband.net
www.skargardsmuseet.se

Allt ska vara klart till Almas 75-årsdag. Själv vill hon inte höra talas
om varken kalas eller presenter. Jag har allt jag behöver bara
hälsan står mig bi. Så börjar årets berättelse Bråda dagar och lite
romantik. Berättelsen om fiskarfamiljen Eriksson på Grantorpet
bildar bakgrund till Skärgårdsmuseets utställning 2020. Här
upplevs kontrasten mellan den vackra miljön och det hårda skärgårdslivet förr. Båthus och bodar med gamla jakt- & fiskeredskap
samt båtmotorer. Loppis & kuriosa. Fri entré.

Öppet: 30 maj-14 jun, 15-23 aug lör-sön, midsommarafton 11-15.
20 jun-9 aug tis-sön 12-16. Grupper enl ök

Stadsvakten Nyköpings
Kulturarvsmuseum

Y

Stadsvakten Nyköpings kulturarvsmuseum visar på drygt 500
kvm Nyköpings samhälls- och industrihistoria: Nyköpings textilindustri, metalltryckeri, Christer Nilssons trollerimuseum, Gert
Fredrikssons prissamling, gammeldags skolsal, släktforskning,
gamla Nyköpingsfilmer och mycket mer. Finns på Facebook.
Vi tar också emot grupper andra dagar och tider.

Z

Museet är inrymt i en byggnad från 1914 som har varit kraftstation. Turbinen finns fortfarande kvar. Tidigare har där legat såg
och sedan kvarn. Här visas kanoner, verktyg och andra produkter från Stafsjö Bruk samt en modell över området 1914. Bruket
grundades 1666 och kom att tillverka kanoner och ammunition
i 200 år. Här tillverkades också ångmaskiner, lokomobiler och
andra maskiner. Idag tillverkas endast skjutspjällsventiler.

Strykjärnsmuseum i Malmköping 8

Sveriges första strykjärnsmuseum finns i Malmköping med
drygt 900 strykjärn i museet från 26 olika länder men hela samlingen består av drygt 2 500 strykjärn. Strykjärn från 1600-talet
och framåt som representerar olika uppvärmningsätt.

Västra Kvarngatan 54, Nyköping
Fotograf: Eva Andersson

GPS: N 58° 45.137', E 17° 0.666'
Telefon: 073-828 64 67
eva.a.prastgatan@gmail.com
www.stadsvakten.nu		
Öppet: Se hemsida

Stafsjö Bruksmuseum
Störnings väg 3B, Stavsjö

GPS: N 58° 43.479’, E 16° 25.505’
Telefon: 011-39 32 17
Fotograf: Fred Öresjö

museet@stavsjo.se
www.museum.stavsjo.se
Öppet: Maj-sep sön 11-14. Övrig tid enl ök

Landsvägsgatan 13

GPS: N 59° 7.877', E 16° 43.989'
Telefon: 070-403 27 85

Fotograf: Lars Ivarsson
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Skottvång ligger i Åkers Bergslag mellan Mariefred och Gnesta.
Här har det brutits järnmalm sedan 1500-talet. Gruvmuseet är
byggt invid det djupaste gruvhålet som är 245 meter. Där möter
besökaren de människor som tog upp malmen och som kolade
i skogen för brukets masugnar. I museet finns också en mineralsamling och fotografier från gruvdriften fram till 1920 då gruvan
stängdes. Vid gruvan finns ett värdshus och det är kolarvecka i juli
varje år. Gruvans dag 29 augusti med hantverksmarknad.

larsivarssonm7@gmail.com
www.strykjarnsmuseum.n.nu
Öppet: Se hemsida

SÖDERMANLAND

Thorslundkagge och
Ekliggarnas sal

9

Vi har stolt bevarat hantverkskunskaper som är mer än 2 500 år
gamla och vi visar gärna upp hur vi arbetar för att det historiska
hantverket ska bindas samman med framtiden. Visste ni att vi
även har sex kungligheter inneboende hos oss? Tillsammans med
Spritmuseet kan vi presentera fjorton fat som idag kan räknas
som något av en nationalskatt. Hur dessa fantastiska ekliggare
till slut hittat hem till Högsjö är en historia i sig. Välkommen att
kontakta oss för mer information!

:

Väl bevarad gruvby med gruvfogdebostad, arbetarbostäder,
smedja, krutkällare, gruvmagasin och stånggångsvaktarbostad.
Totalt ett tjugotal byggnader som vuxit upp runt Storgruvan i
Koppartorp. Det största gruvhålet är 160 m djupt men är delvis
vattenfyllt. Gruvans glansperiod var under 1750-talet. I ett av
gruvmagasinen har hembygdsföreningen ett gruvmuseum, där
man berättar mer om utvecklingen i Tunaberg med brytning av
koppar, järn, mangan, kobolt och marmor. I gruvfogdens bostad
finns ett hembygdsmuseum. Hantverksförsäljning.

;

Trafik med lok och vagnar byggda ca 1900. Spårvidd 600 mm,
trafik mellan maj-september. Vid speciella dagar extra mycket
trafik som t ex Ångans- och museibanans dag. Tider m m
hänvisas till hemsidan. Föreningen och trafiken bedrivs helt på
ideell bas. I Mariefred finns förutom stationshus, verkstad, lokoch vagnhall samt café med en utställning om de ursprungliga
personförande järnvägarna. I caféet försäljs även järnvägslitteratur
och souvenirer.

Brevensvägen 4, Högsjö

GPS: N 59° 1.646', E 15° 39.195'
Telefon: 0151-16 08 00
visning@kagge.com
www.kagge.com
Öppet: Enl ök

Tunabergs gruvmuseum
Koppartorps gruvby

GPS: N 58° 38.690’, E 16° 53.984’
www.hembygd.se/tunaberg
Öppet: Se hemsida

Östra Södermanlands Järnväg
Stationshuset, Storgatan, Mariefred
GPS: N 59° 15.552’, E 17° 13.096’
Telefon: 0159-210 00, 210 06
www.oslj.nu
Öppet: Trafik maj-sep

Skärgårdsmuseet

Sjöfartsmuseet

Lotsarkivet

Upptäck Oxelösunds museer och kulturarv
Livet i en kuststad kantas av fiske- och hamnverksamhet. Fördjupa dig i hur lotsar
och fiskare levde förr, betydelsen järnvägen hade för Oxelösund, och hur livet var
i den hemliga militäranläggningen under kalla kriget.
Läs mer på www.oxelosundsmuseer.se

Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg

Oxelösundsrummet

Femörefortet
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U P P L A N D

Gottfrid Skytts Snickeri

B

Skyttverkstan Snickarverkstäderna i Lövstabruk låg förr öster om
Risforsån, norr om Nedre kvarn där Barnens bruk idag är inrymt.
Snickarsläkten Skytt arbetade där i flera generationer. Gottfrid
själv hade gått i lära hos en mästare i Stockholm 1917-18. Han
startade 1927-28 snickeriverkstan där du kan se den idag. Gottfrid
slutade som snickarmästare i början av 70-talet. Maskinerna
stängdes av och allt lämnades kvar som det var. Välkommen till
Skyttverkstan, upplev en gammal genuin snickarverkstad!

C

Heby var en gång känt som Sveriges tegelmetropol med som
mest 12 bruk i drift samtidigt. Museet är inrymt i en kulturhistoriskt värdefull byggnad, från slutet av 1800-talet, som tidigare
var bryggeri. Ett mångfacetterat museum där maskiner, redskap,
produkter, bruksföremål och foton berättar om tillverkningen,
men också om arbets- och luffarliv. Kort film om tegeltillverkningen. Därtill olika separatutställningar. På övervåningen finns
en konsthall. Centralt beläget med näraliggande skulpturstig.
Handikappanpassat.

D

Inne i smedjan slår landets enda fungerande ånghammare sina
kraftfulla slag. Här finns också allt annat bevarat: lancashirehärdar,
ångmaskin, ångpannor, valsverk, hundratals handverktyg samt
stångjärnshammare från vallonsmidets dagar. En film inspelad
i smedjan visar framställningen av stångjärn. Även lancashiresmedjans yttre från 1880 med de höga skorstenarna imponerar på
besökaren.

Skyttverkstan, Lövstabruk

GPS: N 60° 24.444', E 17° 53.026'
Telefon: 070-216 24 65
info@leufstabygden.se
www.leufstabygden.se
Öppet: Se hemsida

Heby tegelbruksmuseum
Brogatan 6, Heby
Fotograf: Lennart Ericsson

GPS: N 59° 56.257’, E 16° 51.996’
Telefon: 0224-306 00, 070-466 47 65
www.tegelbruksmuseet.se
Öppet: 1 maj-4 okt lör-sön 12-16. Övr tid enl ök.
För bokn och info ring eller mejla

Lancashiresmedjan
i Karlholmsbruk
Lancashirevägen, Karlholmsbruk
GPS: N 60° 31.121’, E 17° 38.780’
Telefon: 0294-407 47, 070-646 08 19
kulturoguide@karlholm.nu
www.karlholm.nu/kulturguidegruppen
Öppet: Se hemsida. Bokade grupper hela året

Lantbruksmuseet i
Österbybruk

E

Stor samling av lantbruksredskap från 1700-talet fram till våra dagar. Ett 40-tal traktorer från 1917 till 1955 och tändkulemotorer av
olika storlekar. Diverse hushållningsredskap där ibland en eldriven
äggkläckningsmaskin.

F

Föreningen Nymans Vänner bildades hösten 1996, för att bevara
historien om produkter från Nymans Verkstäder. Samlingarna
visar gamla cyklar, motorcyklar, mopeder, båtmotorer, gräsklippare, motorsågar m m med märkena Hermes och Crescent.
Våra utställningslokaler ligger i det gamla kvarteret där Nymans
Verkstäder var beläget. Beställ boken Nymans Verkstäder av J-P
Darphin. Innehåller 176 intressanta sidor om Nymans Verkstäders
historia från början till nedläggningen 1979.

Långgatan 5, Österbybruk

GPS: N 60° 10.127', E 17° 45.837'
Telefon: 073-946 15 88
www.lantbruksmuseet.se
Öppet: 11 jun-28 aug lör-sön 12-16

Nymans vänner
Salagatan 18B, Uppsala

GPS: N 59° 51.782', E 17° 38.625'
Telefon: 076-812 56 12, 073-539 29 98
info@nymansuppsala.se
www.nymansuppsala.se/
Öppet: Enl ök
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H

I den gamla tändkulemotorfabriken finns något för hela familjen! År 1898 grundades fabriken, som idag står kvar i orört skick
med maskiner och motorer, affärskontor och arbetarbostad.
Under guidade visningar körs maskiner och motorer så att
besökaren får uppleva lukterna och ljuden från verkstaden.
I Barnens Pythagoras kan barn som vuxna leka och lära om
historia och mekaniska principer. På museet finns också ett
charmigt kafé med souvenirbutik.

I

Här har brutits järnmalm sedan 1700-talets mitt. När Stora
Kopparbergs AB 1942 köpte gruvrättigheter och anläggning
moderniserades gruvdriften. 1947 startades en av Sveriges och
Europas modernaste anläggningar för produktion av järnmalmsslig. 1975 upphörde all gruvdrift. Gruvan är vattenfylld.
I byn finns f d gruvarbetarbostäder och en skola byggd 1886,
som idag är bygdegård. Där finns en museiskolsal, information,
fotografier och föremål från gruvdriften samt fikaservering efter
överenskommelse.

J

Sandkilen Helmi byggdes av öbor på Svartlöga och fick sitt första mätningsbevis år 1886. Helmi seglade som fraktskuta under
60 år och har bidragit med strömming, ved, grus, sand, träkol
och virke till Stockholms utveckling. Föreningen Helmis Vänner
tog 1999 över renoveringen av Helmi som numera är K-märkt.
Sandkilen Helmi är en viktig del av skärgårdens kulturarv och
en unik möjlighet för upplevelsesökare. Välkommen ombord på
öppna eller chartrade seglingar i skärgården runt Blidö.

K

Skebobruks Museum berättar pedagogiskt med många bilder,
korta texter, video och modeller om ett av de äldsta vallon
bruken (1622-1924) och om kvinnornas viktiga roller i det mycket
särpräglade vallonbrukssamhället. Museet ligger i brukets
gamla brandstation. Andra sevärdheter är Skebo Herrgård och
den väl bevarade Bruksgatan. Museet blev Årets Arbetslivs
museum 2010.

L

J.E. Westbergs spinnrockssvarvarverkstad är unik i landet. En
intakt 1800-talsverkstad av vikt för forskningen, med full uppsättning arbetsredskap, halvfabrikat, mallar m m. Westberg
lärde sig yrket som gesäll inom skråväsendet. Han hämtade
virket i skogen, främst björk, asp och al. De smidda delarna
gjordes av bysmeden. Åsavallen har ytterligare ett tiotal byggnader och samlingar av föremål, skolfoton m m. I Edsbro finns
en masugn från 1600-talet, en smedja, museum och bruksgata,
samt en fornborg.

M

Här berättar vi om statarnas historia på ett av Solnas största
jordbruk som också bedrev en omfattande mjölkhandel i
Stockholm. Den välbevarade statarlängan uppfördes 1872 för tolv
familjer. Idag är en av lägenheterna inredd till en statarbostad
från 1920-talet och i anslutning till den finns ett utställningsrum
och en historisk lekmiljö. Solna Naturskola, ett café, en byggnadsvårdsbutik och andra verksamheter med miljöinriktning finns på
gården. Här kan du också träffa får, Åsbohöns och hästar.

Munkgatan 2, Uppsala
GPS: N 59° 51.285', E 17° 38.478'
Telefon: 018-727 94 00 (Uppsala Vattens kundtjänst)
studiebesok@uppsalavatten.se
www.uppsalavatten.se/pumphuset
Öppet: Se hemsida

Pythagoras Industrimuseum
Verkstadsgatan 6, Norrtälje

GPS: N 59° 45.317’, E 18° 41.972’
Telefon: 0176-100 49
info@pythagorasmuseum.se
www.pythagorasmuseum.se
Öppet: Se hemsida

Ramhälls Gruvor
Ramhäll 106, Alunda

GPS: N 60° 5.959', E 17° 56.741'
info.ramhall@gmail.com
www.bygdegardarna.se/ramhall/ramhalls-gruvor/
Öppet: Guidade gruvvandringar enl ök

Sandkilen Helmi
Blidö, Stämmarsund

GPS: N 59° 38.155', E 18° 55.292'
Telefon: 070-669 79 71
info@helmi.se
www.helmi.se
Öppet: Maj-sep. Aktuella öppettider, se hemsida

Skebobruks Museum
Smedvägen, Skebobruk

GPS: N 59° 57.951’, E 18° 36.632’
Telefon: 073-941 11 70
skebobruks.museum@gmail.com
www.skebobruksmuseum.se
Öppet: Vg se hemsida

Spinnrockssvarvarverkstad
Åsavallen, Edsbro

GPS: N 59° 53.736', E 18° 29.510'
Telefon: 070-322 15 12
edsbrohembygd@edsbrohembygd.se
www.edsbrohembygd.se
Öppet: Enl ök samt vid olika evenemang

Statarmuseet Överjärva Gård
Överjärva gård, Solna

GPS: N 59° 23.278', E 17° 59.569'
Telefon: 08-655 08 33
asaholmgren3@gmail.com
www.overjarvagard.se
Öppet: Lör-sön första helgen varje månad 11-15.30

Fotograf: Erika Grann

Välkommen till Uppsalas första vattenverk, byggt 1875. Kvar av
den tekniska utrustningen finns idag vattenturbin, pumpar och
tryckklockor. Pumphuset nyöppnades 2017 med en interaktiv
utställning om vattenförsörjning och avfallshantering i Uppsala
genom tiderna. Hållbarhet är ett gemensamt tema i utställningen. Pumphuset tar emot skolklasser för studiebesök och har
öppet för allmänheten i samband med olika evenemang. Passar
alla åldrar. Tillgängligt för rullstol.

Fotograf: Suzanne Wallén

G

Fotograf: Bengt Eller

Pumphuset
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Strömsbergsbruks Järn och
Skogsbruksmuseum

N

Werviers väg 2, Strömsberg

GPS: N 60° 24.169’, E 17° 34.947’
Telefon: 070-643 84 41
www.stromsbergsbruk.nu
Öppet: Grupper enl ök, vg ring 0295-203 00

Strömsberg är Upplands enda järnbruk där alla komponenter
som bildade en typisk bruksmiljö under 1700- och 1800-talet
finns bevarade. Miljön utgör därmed en unik enhet. Här visas
de mest bevarade industriminnena från Vallonbruksepoken
1630-1920 talet. Gör en bruksvandring bland lancashiresmedja,
masugn, kvarn, våghus, bruksgata, bagarstuga, skolmuseum,
älghorns- och skogsbruksmuseum, snickerimuseum, fotoutställning och herrgård. Vacker parkmiljö med rastställen.

eller mail@bokauppland.se

Söderfors Hembygdsförening
Storgatan 1, Söderfors

O

GPS: N 60° 23.029’, E 17° 14.379’
Fotograf: Torsten Lundin

Telefon: 0293-304 55, 307 49
jonassonleif0@gmail.com
www.hembygd.se/soderfors
Öppet: För bokn ring 0293-307 49

Teleseum

P

För närvarande ett regementsmuseum men skall utvecklas till
ett Sveriges Försvarstelemuseum, där vi visar utvecklingen av
telesystem i Sverige samt hur Sverige med totalförsvaret skulle
ledas. Museet ligger inom militärt område varför föranmälan
måste ske vid besök. Det behövs anmälan minst 20 dagar före
besöket och giltig legitimationshandling erfodras. I anmälan
anges namn och personnummer för alla besökare. Besök utöver
normala öppettider kan överenskommas. Kaffeservering.

Q

Tobo Bruksmuseum visar delar av Tobos rika industrihistoria från
1600-talet fram till sent 1900-tal med bland annat mönsterjordbruk, snickerifabrik och Monarkepoken med radio, Limex-skidor
och TV. Vi erbjuder guidade turer för grupper. För mer information om temautställningar och berättarkvällar rekommenderar vi
ett besök på vår hemsida eller vår Facebook-sida.

Uppsala
Industriminnesmuseum

R

Vårt museum berättar om Uppsalas industriella kulturarv.
Våra uttrycksformer är utställningar, föredrag, temakvällar,
debatter, bokförsäljning och teaterspel. Ett 20-tal träskulpturer
med industrimotiv av konstnären Hans Lustig ingår i museet.
Boka gruppbesök på icke-ordinarie tid mot avgift görs via e-post
oweostina@bredband.net eller mobil 070-521 32 06. Besök vår
hemsida! Där finns innehållsrika texter av Roland Agius och
Torbjörn Hedberg. Gilla oss på Facebook!

Uppsala medicinhistoriska
museum

S

I hela den gamla administrationsbyggnaden för Uppsala Hospital och Asyl från 1900 huserar Medicinhistoriska museet för
kropp och själ. Här följs de flesta av läkekonstens specialiteter
från så lång tid tillbaka som möjligt in i nutid. Några exempel är
psykiatri, kirurgi, röntgen och obstetrik. Därutöver finns rum för
såväl apotekshistoria som folkmedicin. Både Ulleråkers sjukhus
och Akademiska sjukhusets historia skildras.

T

Världens enda bevarade vallonsmedja. Byggnaden uppfördes
på 1600-talet, påbyggdes under 1700- och 1800-talen och
stängdes 1906. Restaurering av vattenhjul, hammare, blåsmaskin har utförts under de senaste åren och visas nu i drift
några gånger under sommaren. Österbybruks miljö är intakt
med herrgård, arbetarbostäder, brukskyrka, park, orangeri, ånghammarsmedja (end huset) och dammsystem. Guidade turer,
utställningar, hantverk m m.

Garnisonsvägen 8, Enköping
GPS: N 59° 38.912', E 17° 6.432'
Telefon. 070-827 26 97
info@teleseum.se
www.teleseum.se
Öppet: Endast föranmälda grupper. Se hemsida för info

Tobo Bruksmuseum

Gamla Folkets Hus, Tierpsvägen 23, Tobo
GPS: N 60° 15.683', E 17° 39.469'
Fotograf: Leif Högström

Telefon: 070-306 27 29
tobobruksmuseum@gmail.com
www.otvforeningsportal.se/vara-foereningar/foereningen
Öppet: Påskhelgen, 2 maj, 6 jun, 4 jul, 1 aug, 5 sep 11-16.
Julmarknadsöppet i nov

Fotograf: Lennart Göransson

Salagatan 16 A, Uppsala
GPS: N 59° 51.823’, E 17° 38.540’
Telefon: 070-551 36 00
bjorn@stbjorns.se
www.uppsalaindustriminnesforening.se
Öppet: Aug-jun sön 13-16. Sommartid se hemsida

Fotograf: Cecilia Bergström

Eva Lagerwalls väg 8, Ulleråker

GPS: N 59° 49.740’, E 17° 39.049’
Telefon: 018-611 26 10
info@mhm.uu.se
www.medicinhistoriskamuseet.uu.se
Öppet: Helgfria tis och tor 13-17 samt vissa helger,
se hemsida. Visn enl ök mån-sön

Vallonsmedjan Österbybruk
Herrgårdsvägen, Österbybruk

GPS: N 60° 11.646', E 17° 53.912'
Telefon: 0295-210 09
info@osterbybruksherrgard.se
www.osterbybruksherrgard.se
Öppet: Se hemsida
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I detta bruk där stål fortfarande tillverkas, förfogar och visar
hembygdsföreningen två smedstugor. Gammelgården som är
byggd i mitten av 1700-talet uppvisar möblering och husgeråd
från 1800-1900 talet. Den andra smedsstugan byggd under
samma epok kallas Hembygdsgården och här kan servering
anordnas. I Ankarsmedjan byggd 1786 visas bildspelet Järnarvet,
som skildrar Söderfors historia. Se också Enkhuset, byggt 1776,
där änkorna fick bo hyresfritt och som idag skildrar dessa
kvinnors levnadsmiljö.

UPPLAND

B

Under ett och samma tak har vi samlat Arvika Fordonsmuseum,
Club MC Veteranerna och Thermia Industrimuseum. Ett besök ger
dig en rolig och nostalgisk resa bland mängder av bilar, motorcyklar, mopeder, lättviktare, hästvagnar, slädar, cyklar, modellbilar, spisar och värmepannor - allt varvat med utställningsmontrar
och kuriosa. Museet har en utställningsyta på
ca 1 400 kvm i två utställningsplan.

Bjurbäckens slussar

C

Bjurbäckens slussar ingick i en unik transportled från Dalarna i
norr till Kristinehamn i söder via sjöar, kanaler och hästdragna rallbanor. 1872 passerade 1 369 båtar och 3 243 pråmar Bjurbäckens
slussar, men efter Östra Värmlands Järnvägs tillkomst 1847 avtog
trafiken snabbt. Idag trafikeras de idylliska Bjurbäckens slussar i
Filipstads Bergslags kanal av fritidsbåtar. Slussvaktarstugan med
utställning om kanalen och slusscafé är öppen sommartid 11-18.
Vandringsled på kanalbanken till Bjurbäckens bruk. Ställplats för
husbilar. Gästhamn.

Brigadmuseum

D

Thermiavägen 2, Arvika

GPS: N 59° 39.671', E 12° 35.473'
Telefon: 0570-803 90
info@arvikafordon.se
www.arvikafordon.se
Öppet: Hela året dagl 11-18. Storhelger stängt

Bjurbäcken slussvaktarstuga
GPS: N 59° 35.170', E 14° 10.484'
Telefon: 0550-630 26, slussvakt 073-957 39 75
axelfornander@hotmail.com
www.bjurbackensslussar.se
Öppet: Jun-sep. Tider slussvaktarstuga, slusscafe samt info om
arrangemang, se hemsida

Sandbäcksgatan 31, Karlstad
GPS: N 59° 23.290', E 13° 29.688'
Telefon: 054-15 80 60
info@brigadmuseum.se
www.brigadmuseum.se

Fotograf: Ulf

Arvika Fordonsmuseum

Söhrman

V Ä R M L A N D

Brigadmuseum - upplevelsemuseet för alla. Följ med på en
tidsresa från 1945-1991 där du får känna, lyssna, läsa och se hur
kalla kriget påverkade Sverige. Utställningen varvar militära och
politiska händelser med nedslag i vardagslivets populärkultur. Blir
du trött i benen kan du alltid slå dig ned i caféet med en kopp
kaffe och en hembakad kanelbulle.

Öppet: Tis-fre 10-16, lör-sön 11-16.
För avvikande öppettider se vår hemsida

E

Folkets Park, Eda

GPS: N 59° 45.654', E 12° 21.496'
Telefon: 0571-231 01, 070-607 49 64

Museet visar produktionen vid Eda Glasbruk 1835-1953 med
specialutställningar varje år. Vi har även en liten glashytta vid
museet. Kolla vår hemsida om hyttan är i drift.
www.uppleveda.se. Fika vid beställning.

Fotograf: Eda Glasmuseum

Eda Glasmuseum

info@edaglas.com
www.edaglas.se		
Öppet: 1 maj-30 sep dagl 10-17

Eda Skans Museum
Normavägen 2, Åmotfors

GPS: N 59° 45.958', E 12° 22.010'
Telefon: 0571-304 51
info@edaskans.com

F

Välkommen till Eda Skans Museum, här visas norsk-svensk gränshistoria, från 1644 till unionsupplösningen 1905. Det finns även
fynd från sjön Hugn från en sjunken pråm på väg med kanoner
och annan utrustning till Eda Skans. Det finns även lite om unionsbildningen.

www.uppleveda.se
Öppet: Mitten av maj-mitten av sep tis-lör 10-16.
Övrig tid enl ök
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Gamla Bruket i Munkfors

G

I en vacker miljö vid Klarälven speglas en brukshistoria som började 1670 och nu kan upplevas i bebyggelse, modeller, fullstora
anläggningar och spår i naturen. Besök museerna i bruksparken
vid forsen: Martinverket, ett stålverk från 1877. Unikt då det står
som vid nedläggningen 1941. Brandstationen med ångspruta
från 1884. Modellmuseet med bruket kring 1890, reception, boklåda samt glass, kaffe och hembakat bröd på Fröken Ruths café.

H

Vårt polismuseum visar en unik poliskultur från hela länet med
bland annat ett 50-tal polisuniformer. Vi visar även gammal
utrustning från hemvärn och brandkår. Vårt museum ligger i
anslutning till gamla marknadsbodar från 1700-talet 23 st, inom
området finns en smedja med utrustning från början av 1900talet i full drift.

I

Hammarö Skärgårdsmuseum ligger vid Vänerns strand med en
träkyrka från 1300-talet, hembygdsgård, sockenstuga och gravfält
från järnåldern som grannar. Arnes sjöbod visar en unik samling
föremål från det gamla vänerfisket med bildspel om hur de
användes. Familjer som befolkade fyrarna från 1850-talet fram
till vår tid beskrivs också. I båtskjulet syns farkoster med anknytning till fisket. Båtar kan ligga vid bryggan och man kan också se
redskap som hörde till det dagliga livet i fiskarsamhället.

J

JÅÅJ bedriver museiverksamhet på två orter, Åmål och Svanskog,
med den natursköna Svanskogsbanan mellan sig. I Svanskog
finns en autentisk väntsal samt tågexpedition som det såg ut när
det begav sig. Här finns också en utställning över brukets historia
efter John Byntesons intåg på orten samt Galleri Gunnel, en historik över operastjärnans liv. För att uppleva Svanskogsbanan finns
möjlighet till dressintrampning.

K

Historien om hantverket som blev industri som blev konsthantverk. I byggnaden från 1870-talet finns alla de redskap och maskiner som användes i produktionen som pågick från 1870-talet
till mitten av 1970-talet. Tekniker beskrivs och här får de som
arbetat i krukmakeriet komma fram. Illustrerat av exempel på
föremål och produkter från hela perioden.

Kulturladan och Ölseruds
kvarn, mitt på Värmlandsnäs

L

Landsbygdsmuseum inrymt i en lada i två plan, med gamla saker
från bygden och gamla Ölseruds kvarn, renoverad. Traktorer,
skördetröska, brandspruta m m. Storstuga med café och försäljning av lokala produkter. Vedeldad ugn. Vi bakar på mjöl malt i
Ölseruds kvarn. På övervåningen finns saker från skola, hushåll,
smedja, skog, fiske, jakt m m. Arkivrum för den som vill fördjupa
sig. Öppet sommartid, under Skördefest på Värmlandsnäs, alltid
första helgen i sept. Hyr Storstugan för möten och bakning.

Lesjöfors museum

M

Museet visar människornas liv och verksamhet vid Lesjöfors
Bruk. Man har återskapat verklighetstrogna miljöer med brukskontor, lägenhet, skola, Folkets hus, idrottsrum och arbetsplats
med produkter och redskap från gjuteri, linslageri (vajer) och
valsverk. Bruket startade 1675 och tillverkade spett, korpar, rälsfästen och rälsspik med mera. En del av utställningen handlar
om skogen. Bruket ägde mycket skog och hade eget sågverk.

Store Backe 6, Munkfors

GPS: N 59° 50.717', E 13° 32.633'
Fotograf: Kjell Sundström

Telefon: 0563-500 03
gamlabruket@gmail.com
www.hembygd.se/gamla-bruket-i-munkfors
Öppet: Jun-aug. Övriga året enl ök.
För tider och evenemang, ring eller se hemsida

Gillberga hbf
Polis & lantbruksmuseum
Fotograf: John Olof Östlundh

Marknadsv 10, Värmlands Nysäter
GPS: N 59° 16.985', E 12° 46.790'
Telefon: 070-641 38 87
kansli@gillbergahembygd.com
www.gillbergahembygd.com

Öppet: För bokn och info ring eller mejla

Hammarö Skärgårdsmuseum
Sverres väg 15, Hammarö
Fotograf: Kristel Brynskog

GPS: N 59° 20.200', E 13° 31.364'
Telefon: 070-523 01 97, 070-602 27 18
hammaroskargard@gmail.com
Öppet: Se hemsida. Visn för grupper enl ök

Järnvägsmuseum med
Svanskogsbanan - JÅÅJ
Järnvägsg 1 Svaneholm, Svanskog
GPS: N 59° 10.792', E 12° 33.043'
Telefon: 070-623 05 68
medlemsregister@jaaj.nu
www.jaaj.nu
Öppet: Mån-fre 10-14

Krukmakerimuseet
på Stortorpet
Fotograf: Anna Bergström

Övre Stortorpet, Långvak

GPS: N 59° 39.987', E 12° 39.714'
Telefon: 070-292 22 25, 070-276 45 76
info@stortorpet.se
www.stortorpet.se
Öppet: Enl ök. Se hemsida

Fotograf: Anna Käll

Ölserud, Säffle
GPS: N 59° 1.346’, E 13° 7.332'
Telefon: 0533-200 11
byalaget@sodranasetsbyalag.se
www.sodranasetsbyalag.se
Öppet: Se hemsida

Kanalvägen 1, Lesjöfors

GPS: N 59° 58.640', E 14° 11.212'
Telefon: 0590-311 22
info@lesjoforsmuseum.com
www.lesjoforsmuseum.com
Öppet: Se hemsida

68

VÄRMLAND

www.polstjarnan.nu
Öppet: Skärgårdsturer under sommaren från Inre hamnen i
Karlstad. Vg ring eller se hemsida

Långban gruv- och kulturby

O

Hyttbacken, Filipstad

GPS: N 59° 51.218', E 14° 15.784'
Telefon: 0592-221 15
langban@varmlandsmuseum.se
www.varmlandsmuseum.se/langban/
Öppet: Se hemsida

Museet Kvarnen
med Ferlinmuseet

Upplev kultur och skalden Nils Ferlin i ett museum inrymt i en
kvarn från början av 1800-talet. Nils Ferlin är en våra mest folkkära
poeter och hans visor finns inspelade av en rad trubadurer. Den
tredje diktsamlingen som kom 1938 innebar Ferlins stora genombrott. Här finns några av hans mest kända och älskade texter som
”Inte ens en grå liten fågel”, ”När skönheten kom till byn” och ”Den
stora kometen”. Konstgalleri och utställningar av olika slag på museets bottenvåning. Medlemmar i Kulörta Lyktor har fritt inträde
till museet och galleriet.

Q

Selma Lagerlöf, en av världens mest kända författare, föddes och
växte upp på Mårbacka. ”Gösta Berlings saga”, ”Jerusalem” och
”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” blev så stora
framgångar att hon 1909, som första svensk och första kvinna, fick
Nobelpriset i litteratur. År 1914 valdes hon, som första kvinnliga
ledamot, in i Svenska Akademien. På Mårbacka finns också Arbetarbostaden, återskapad bostad för några av hennes anställda
familjer samt vacker trädgård, café och butik.

R

Den moderna nordiska travsporten växte fram på 1800-talet ur industrialismens ökade behov av goda skjuts- och arbetshästar, då
man började anordna organiserade tävlingar, kapplöpningar och
kraftmätningar för att förädla häststammen. Våra utställningar
följer utvecklingen från de allra första trevande stegen när man
började utveckla den organiserade travsporten till dagens profiler,
arenor, elitsport och spelutveckling.

S

Museet ligger vid hembygdsgården i Nordmark, 15 km norr om
Filipstad. I byn har brytning av järnmalm pågått från 1400-talet
fram till 1980. På museet finns en vacker mineralutställning. Dessutom finns äldre gruvföremål, en stor järnvägsmodell över gruvorna och gamla foton. På platsen finns också en masmästargård,
böss-smedja, Get-Annas backstuga och ett sommaröppet café.
En km österut ligger Nordmarksbergs gruvor med ett flertal bevarade byggnader. Vacker träkyrka från 1700-talet finns i byn.

T

Filipstads Bergslags hembygdsförening äger och förvaltar Storbrohyttan, en masugn med ursprung från 1589 och nedlagd 1920
och med alla maskiner bevarade. Hembygdsgården Munkeberg
är en bergsmansgård från 1700-talet vars två våningar är fullt
möblerade med tidsenliga möbler och inventarier. Vår samlingssal Logen har plats för 80 personer och har ett fullt utrustat kök. I
Tullhuset har vi kaffeservering och hantverksutställning. Vi guidar
i Storbrohyttan och Bergsmansgården på beställning då vi även
kan köra den renoverade blåsmaskinen.

GPS: N 59° 42.746’, E 14° 9.638’
Telefon: 0590-151 98
info@ferlinmuseum.se
www.ferlinmuseum.se
Öppet: 12-16 dagl utom mån

Mårbacka minnesgård

Välkommen till en av världens mineralartrikaste platser och Årets
industriminne 2017! För 1,8 miljarder år sedan bildades dessa
mineral och i början av 1970-talet tystnade gruvdriften för gott.
Gruvbyn lever däremot än idag med sina byggnader, mineralsamlingar, utställningar, vackra natur, spännande historier och
minnen som har sitt ursprung i tidernas begynnelse. Du som
besökare finner här en uppsjö av aktiviteter, vacker natur och möjligheter till både god mat och en god natts sömn. Välkommen!

P

Kvarntorget, Filipstad

Mårbacka

GPS: N 59° 46.839', E 13° 13.961'
Telefon: 0565-310 27
info@marbacka.com
www.marbacka.com		
Öppet: 6 jun-30 aug

Nordiska Travmuseet
Marknadsvägen 24, Årjäng

GPS: N 59° 23.467', E 12° 9.348'
Telefon: 0573-71 18 00
info@travmuseet.com
www.travmuseet.com		
Öppet: Mån-fre 12-16

Nordmarks gruvmuseum
Hembygdsvägen, Nordmarkshyttan
GPS: N 59° 50.222’, E 14° 6.272’
Telefon: 0590-613 54
ja.kruse@telia.com
www.hembygd.se/nordmark
Öppet: Mitten av jun-mitten av aug dagl. Övrig tid enl ök

Storbrohyttan

Storbrovägen 35, Filipstad
GPS: N 59° 43.181', E 14° 9.531'
Telefon: 0590-140 28, 070-524 43 85
bygd@tele2.se
www.hembygd.se/filipstads-bergslags-hembygdsf-rening
Öppet: Jun-aug vard 10-17, lör-sön 13-17. Sep-maj se hemsida

Fotograf: Boris Wall

Telefon: 070-233 63 88

Fotograf: Lars Sjöqvist

GPS: N 59° 22.228’, E 13° 31.774’

Fotograf: KM Idé

Lambergskajen, Karlstad

Lotsångfartyget Polstjärnan av Vänern är byggd 1929, vid
Lindholmens Varv i Göteborg. Fartyget var beställt av Vänerns
Seglationsstyrelse, för att användas som deras tjänstefartyg vid
utläggning, underhåll och upptagning av sjömärken. Hon har
använts vid fyrbyggen i Vänern. Fartyget som fortfarande har kvar
sin ursprungliga ångmaskin och ångpanna, tillverkade vid Motala
Verkstad, är ett av de fåtal ångfartyg som fortfarande använder
stenkol som bränsle. Ångbåtssällskapet Polstjärnan bedriver
sommartid kulturhistoriska skärgårdsturer med fartyget.

Fotograf: Jan Kruse

N

Fotograf: Bengt Olof Löv

Lotsångfartyget Polstjärnan
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Svenska Rayon Museum

U

Ingenjörsvägen 6, Vålberg

GPS: N 59° 22.694', E 13° 10.839'
Telefon: 073-833 27 29
www.hembygd.se/nor/

Från gran till cellull för nationell beredskap. Svenska Rayon
Museum visar genom film, berättelser och utställning historien
om hur en beredskapsindustri föddes och verkade under 61 år.
Historien omfattar också hur ett samhälle förändrades, växte
och utvecklades, inrymmande det Svenska Folkhemmet.

Öppet: Jun-aug lör 11-14. Övriga året sista lör i månaden 11-14.
Gruppvisning enl ök

Torsby Finnskogscentrum
Lekvattnet 84, Lekvattnet

GPS: N 60° 11.457', E 12° 40.473'
Fotograf: Lars Sjöqvist

Telefon: 054-701 19 90
finnskogscentrum@varmlandsmuseum.se
www.varmlandsmuseum.se
Öppet: 1 jun-31 aug. Se även Facebook

V

Torsby Finnskogscentrum är ett besökscentrum över det skogsfinska kulturarvet. Hos oss möter du en unik nordisk historia,
och människoöden av ett särskilt slag. Vi finns mitt i Finnskogen
i specialdesignade lokaler; kafé, utställning, bibliotek och butik.
I utställningen belyser vi arvet efter svedjebrukande finnar som
kom till Värmland på 1600-talet. Vi visar dig också finngårdarna
i landskapet. Det finns ett 20-tal rökstugor bevarade, 11 intakta
på ursprunglig plats.

Vem blir Årets Arbetsmyra 2021?
2013
Kjell Nordeman

2014
2015
2016
Kerstin Bergström Mimmi Mickelsen Ylva Bokgren

2017
Bosse Nilsson

2019
2018
Börje Samuelsson Åsa Orrmell

2020 Erling
Andersson

Känner du någon på ett arbetslivsmuseum som förtjänar att uppmärksammas?
Arbetets museums vänförening utser Årets Arbetsmyra. Priset delas ut varje år till en person som på
ett extraordinärt sätt engagerar sig ideellt för arbetslivsmuseer och kulturarv. Utan dessa myrors idoga
arbete hade vi inte haft lika många historier att berätta eller lika många smultronställen att besöka.
Skicka din nominering senast 15 september 2020 till:
nominering@arbetetsmuseum.se
Eller till: Årets Arbetsmyra, Arbetets museum,
Laxholmen, 602 21 Norrköping
OBS! Vi vill helst ha digitalt material.
Insänt material returneras ej.
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I Bure AB:s ståtliga kontor från 1952 vårdar vi arkivhandlingar från
sågverks- och massaindustriepoken 1796-1992. Här finns också
en utställning i fem rum med modeller, foton och föremål från
denna långa period. Under juli månad har vi varje söndag före
läsningar och guidade vandringar i de vackra omgivningarna.
Men även själva kontorsbyggnaden är väl värd ett besök;
välbevarad femtiotalsmodernism av påkostat slag!

C

Drängsmark är en gammal by med anor från 1300-talet med en
omväxlande historia. I norra Drängsmark ligger den kulturminnesmärkta Ångsågen från 1896. Området där sågen ligger idag
heter Kvarnforsen som kommer från de kvarnar som fanns där
långt före sågen. Sågen är en finbladig ramsåg som drivs via en
turbin. 1924 ökade behovet av sågning året om vilket ledde till
att en ångmaskin installerades. I dag är den renoverade sågen
i brukbart skick och kan drivas med ånga och med vattenkraft.
Hembygdsmuseum och Nils Schillmarks museum.

D

Besök Skellefteälvens första kraftstation och återupplev historien. Den mer än 100 år gamla kraftstationen står än idag intakt
med generatorer, instrument och turbiner, vacker arkitektur och
förundrande teknik. Museet bjuder också på en fotoutställning
om folket i byn. Det är ett trevligt utflyktsmål för hela familjen. I
Teknikboa kan både gammal och ung experimentera och ha kul.

Industrivägen 51, Bureå
GPS: N 64° 37.270', E 21° 13.969'
Telefon: 070-266 87 23
rolf.granstrand46@gmail.com
www.burearkiv.se
Öppet: Juli sön 12-15

Drängsmarks vattenoch ångsåg

Kvarnbäcken, Drängsmark (2,8 mil nv om Skellefteå)
GPS: N 64° 56.027’, E 20° 57.251’
Telefon: 070-278 19 65
lena.alstig@gmail.com
www.drangsmark.se
Öppet: 24 jun-4 aug alla dagar 12-18

Finnfors Kraftverksmuseum
Finnforsfallet 40

GPS: N 64° 47.525’, E 20° 20.208’
Telefon: 0910-77 29 35
www.skekraft.se
Öppet: Se www.skekraft.se/finnfors

Forum Museum Rönnskär

E

Mitt inne på ett av vår tids största kopparsmältverk, Rönnskärsverken, hittar ni Forum Museum Rönnskär. Ett museum som
skildrar den tid som flytt under smältverkets och skärgårdsområdets 80-åriga historia, från guldfyndet i Fågelmyran till dagens
smältverk. Ivar Kreuger, finansman och majoritetsägare i Boliden
var verksam på 1930-talet, har spelat en stor roll under historiens
gång. Här finns också en utställning om guld, OS-medaljer och
mängder av andra föremål, filmer och foton.

F

Välkommen till Norrbyskärs Museum i Västerbottens vackra skärgård. Här får ni leva er tillbaka till Norrbyskärs storhetstid, då Europas största sågverk blomstrade och Frans Kempe skapade ett
unikt mönstersamhälle i skärgården. På museet erbjuds god mat
i trevlig miljö, en intressant utställning om livet på Norrbyskär,
guidade turer, konsthall, lekmiljöer och hantverksbutik. Varje år
arrangeras här olika arrangemang som vernissage, musikaftnar
och midsommarfirande i skärgårdsidyllen.

Rönnskärsverken, Skelleftehamn
GPS: N 64° 40.328', E 21° 15.615'
Telefon: 073-800 05 18
mona.stenberg@biremo.se

www.facebook.com/museumronnskar
Öppet: Året runt. Boka tid för visn.
Grupper och enskilda besökare. Åldersgräns 7 år

Norrbyskärs Museum
Norrbyn, Hörnefors

GPS: N 63° 33.844’, E 19° 49.815’
Telefon: 0930-200 10
museum@norrbyskar.se
www.norrbyskar.se
Öppet: Se hemsida

Fotograf: Stefan Asplund

Bure Arkiv

Fotograf: Evalena Karlsson
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Nybygget Rismyrliden

G

Rismyrliden är en gammal jordbruksfastighet. Den är en av
Västerbottens bäst bevarade gårdsgrupper med byggnader från
1850- 60- och 70-talet. Kor, grisar, höns, får och kattungar finns på
gården. Bagarstugan och smedjan är i drift. Söndagar gudstjänst.
Servering av filbryta, smörgåsar med syltefläsk och hembakat
fikabröd. Våfflor lörd/sönd. Köksträdgård med gamla kulturgrönsaker och medicinalväxter. Dessutom musikunderhållning,
handelsbod, hantverk och kurser. Gratis inträde.

H

Museet visar industrialismens framväxt från 1756 till modern tid,
hur lilla Edfastmark vid Rickleån blev Robertsfors Bruk. Museet
ligger i det vackra bruksområdet med många väl bevarade miljöer. I samlingen ingår ellok och vagnar från slutet av 1800-talet
som gick från bruket till Sikeå hamn. Sommartid finns möjlighet
att åka med i de över 100 år gamla loken på en kortare sträcka.
På museet finns ett café och försäljning av souvenirer. Vandringsleden Flottarstigen går i anslutning till museet.

I

En ekumenisk kyrka 90 meter under jord. Kyrkan finns ett fåtal
meter från den plats där man 1946 såg en kristusbild avteckna
sig mot väggen. Bredvid kyrkan finns en visningsgruva där
gammal och modern gruvteknik visas med borrmaskiner och
lastmaskiner.

J

Ett museum för hela familjen! Vi har stor variation på utställda
föremål och fordon. Hos oss finner du flyg, militärt, marint och
fritid, bensinia, tändkulor, bilar, mc, mopeder, lanthandel samt
mycket mer. Vi avslutar varje säsong med pompa och ståt på
motormuseets dag – bilutställning, loppis och matförsäljning.
Välkommen!

K

Är en ideell förening sen 1983 som vill öka intresset för hälsooch sjukvårdens utveckling med ett medicinhistoriskt museum
i anslutning till universitetssjukhuset i Umeå (Norrlands Universitetssjukhus Norra entrén). Vi anordnar medicinhistoriska föredrag
för allmänheten och för att stimulera undervisning och fortsatt
forskning.

Rismyrliden, Boliden

GPS: N 64° 43.150', E 20° 18.359'
Telefon: 070-247 50 57
info@rismyrliden.se
www.rismyrliden.se
Öppet: 28 jun-9 aug 10-16

Robertsfors Bruksmuseum
med Bruksjärnväg
Herrgårdsvägen, Bruksområdet

Fotograf: Carin Elofsson

GPS: N 64° 11.099’, E 20° 51.115’
Telefon: 070-678 00 45
dante.dahlgren@robertsfors.se
www.robertsfors.se
Öppet: Se hemsida

S:ta Anna Underjordskyrka
med Visningsgruva
Nervägen 6, Kristineberg

GPS: N 65° 3.709', E 18° 34.501'
Telefon: 0953-204 54
info@underjordskyrkan.se
www.underjordskyrkan.se
Öppet: 22 jun-9 aug

Vännäs Motormuseum
Flyghangaren Vännäs läger

GPS: N 63° 54.523’, E 19° 44.081’
Telefon: 0706-60 66 88
information@vannasmotormuseum.se
www.vannasmotormuseum.se
Öppet: 20 jun-16 aug 12-16

Västerbottens
Medicinhistoriska Museum
Analysvägen 2, Umeå

GPS: N 63° 49.078’, E 20° 17.775’
Telefon: 090-785 33 61
medhium@gmail.com
www.umeamedhist.se
Öppet: Mån-fre 8-16

GR AMU S
Sveriges Grafiska Museers
Samarbetsråd

GRAMUS är en ideell förening som bildades år 2000
i syfte att tillvarata de svenska grafiska museernas
intressen och att på ett nationellt plan verka för
att kunskapen om äldre grafisk teknik ska kunna
leva vidare. Vi ordnar utbildningar och kompetensutveckling för personal på de grafiska museerna
och har regelbundna medlemsträffar och arrangemang.
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Genom GRAMUS förmedlas utställningar, kunskaper,
maskiner och reservdelar mellan de olika museerna.
Alla institutioner och privatpersoner som samlar
äldre grafisk teknik och har en publik verksamhet
är välkomna som medlemmar. Vi är idag 14 museer,
från Helsingborg i söder till Kungsgården i norr.
Mer information om vilka de är finns på www.gramus.se

B

Museet visar vackra textilier ur hela Almedahl Dalsjöfors pro
duktion samt fotografier och berättelser ur Dalsjöfors Väfver
aktiebolags historia. Tack vare museets initiativtagare Gustav
Mårtensson och hans idoga samlande under sextio år kan museet
ställa ut textilier som Signe Sohlmans Drakduken, en paradduk
som vävdes 1877-1989, och Linnelinjen med Astrid Sampes
mönster som förändrade det svenska linneskåpet för alltid.
Museet drivs av Textilmuseet i samverkan med grannbutiken
Q4 Design & Retro.

C

Retrolägenheten Andra Våningen är en unik trerumslägenhet
tidsenligt inredd från 1960-talet. Den ligger i den gamla brandstationen i Nossebro. I köket är hyllorna klädda med välbevarade
hyllpapper, den kända Futurumfläkten och de tidstypiska skåpluckorna i färgerna grönt och brunt. Spisplattsskydden och övrig
köksutrustning, som man hade på 60-talet – konserveringsapparat, assistent, burkar, flaskor och porslin. 20 kr/person, barn under
12 år gratis. Grupper minimum 200 kr/grupp.

D

Att göra en resa med tåg på Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) är något som hör sommaren till. Gräfsnäs slottspark är sedan länge ett
populärt utflyktsmål. Ett riktigt ånglok drar tåget den 12 km långa
sträckan. Under resan har man utsikt över sjön Anten. Högsta
hastighet är 40 km/tim, vilket ofta var den fart man färdades med
på järnvägarna för 100 år sedan. På vägen så stannar tåget i Kvarnabo och gör ett uppehåll för att fylla på vatten. När vi kommer
till Gräfsnäs vänder vi loket på en vändskiva.

Stationsvägen 2, Dalsjöfors

GPS: N 57° 43.306', E 13° 6.506'
Telefon: 033-35 89 50
textilmuseet@boras.se
www.textilmuseet.se
Öppet: Enl ök och vid evenemang.
Bokn via tel tis-fre 12-16

Andra Våningen
Storgatan 1, Nossebro

GPS: N 58° 11.355', E 12° 43.387'
Telefon: 070-789 29 79
www.essunga.se
Öppet: Apr-okt lör 11-13. 10-14 alla marknadsdagar

Anten-Gräfsnäs Järnväg
Antens järnvägstation, Alingsås

GPS: N 57° 59.308’ E 012° 26.505’
Telefon: 0322-721 30 trafikdagar
www.agj.net
Öppet: Se hemsida

Benareby tunnbindarverkstad
med museum

E

Kabelvägen 1, Mölnlycke

GPS: N 57° 40.128', E 12° 7.046'
Telefon: 031-88 28 90
radahbfmolnlycke@telia.com
www.hembygd.se/rada

I museet visas arbetsredskap från ett hantverk som omfattade
flertalet gårdar i en mindre by. Många gånger kunde inte de
små jordbruken försörja familjen och då blev tunntillverkningen
ett sätt för familjen att dryga ut kassan. Tunnorna kunde an
vändas till olika typer av förvar inte minst för lagring av sill.
I Benareby blev tunnbinderiet en vanlig sysselsättning. Ända in
på 1980-talet förekom tillverkning. I verkstaden pågår kurser i
tunnbinderi samt i viss mån tillverkning av tunnor.

Fotograf: Ulla Johansson

Almedahls fabriksmuseum

Fotograf: Jan Berg

VÄ S T E R G Ö T L A N D

Öppet: Enl ök, vg ring

Bogserbåten s/s Herbert
Lövekullevägen 13A, Alingsås

GPS: N 57° 55.750', E 12° 30.490'
Telefon: 0322-100 72
www.herberts.se
Öppet: s/s Herbert kan beses från kaj vid ångbåtsvarvet.
Turlista finns på vår hemsida

F

K-märkta bogserbåten s/s Herbert sjösattes 27 feb. 1905 och lev.
9 maj till Strands Ångsåg, Dalsland. Herbert är den enda ångbåt
från Eriksbergs produktion (1900-1910) som är kvar i drift och är
därför varvshistoriskt intressant. Den är ett viktigt objekt från en
epok i skogsbruket med flottning sjövägen och timmerbogsering
som enda möjligheten att nå sågverken och massafabrikerna
långt från avverkningsplatserna. Herbert är unik med koleldad
panna och ångmaskin i originalutförande.
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Centrum för Bastabinne

G

Centrum för Bastabinne är ett litet levande museum som visar
arbetsgången från bastaträ till sillakass. Vilken ekonomisk betydelse hade hemslöjden före industrialiseringen? Kom till Ödenäs
och förundras över hantverkets omfattning och uråldriga teknik.
Öppet enl ök. Kaffe kan ordnas. Välkomna hem till byn!

H

Har du fortfarande inte hört den märkliga berättelsen om Gustaf
Dalén? Mannen som fick fyrarna att blinka och solen att reglera
fyrars ljus. Dalénmuseet är ett upplevelsemuseum, där Nobel
pristagaren Gustaf Daléns levnadsöde skildras med film, samt i
ett ljud- och ljusspel. I museet visas Daléns uppfinningar inom
fyrtekniken, AGA-spisen, medicinsk utrustning, radio- och tvapparater samt den unika AGA-bilen och paussignalsmaskinen.
Årets tema: Elma.

I

Jonsereds fabriker är en av Sveriges bäst bevarade tidiga industrimiljöer grundade av skottarna William Gibson och Alexander
Keiller 1833. Jonsered är av riksintresse för natur- och kultur
miljövården. Museet ligger i Nye Gården, byggt i brittisk tidig
1800-talsarkitektur i tegel vid Jonsereds strömmar. Museivärdarna
presenterar hur Jonseredsarbetaren, hans fru och barn ordnar
sitt liv i arbete och på fritid. I Jonsered finns 30 audioguider om
det unika skotska fabrikssamhället med underbar natur och
spännande historia.

J

Museet speglar Såtenäs utveckling fram till modern flygflottilj. Samlingarna innehåller historia från dess bebyggelse på
stenåldern, via gårdens kända historia från medeltiden fram
till att gården 1940 blev en flygflottilj med bildandet, propellereran, jetflygets tid, händelserna under 2:a världskriget, kalla
kriget och till modern tid. Utanför museet står tre generationer
jetflygplan, J32D Lansen, AJS 37 Viggen och JAS 39 Gripen A.
Dessutom finns också ett 40-talsmuseum, Gula Villan.

Ödenäs hembygdsgård. Alingsås
GPS: N 57° 49.014’, E 12° 33.603’

Telefon: 070-695 99 26, 070-569 75 41
info@bastabinne.se
www.bastabinne.se
Öppet: Enl ök

Dalénmuseet, Stenstorp
Järnvägsgatan 27

GPS: N 58° 16.445’, E 13° 42.864’
Telefon: 0500-45 71 65
info@dalenmuseet.se
www.dalenmuseet.se
Öppet: Vg se hemsida

Ett hem i Jonsered
Fabriksstråket 32, Jonsered
Fotograf: Maria Andersson

GPS: N 57° 44.892’, E 12° 10.535’
Telefon: 031-795 70 94
kaisa.torstensson@telia.com
www.partille.se/uppleva&göra/besöksmål
Öppet: Sep-maj sön 12-15

F 7 museum

Gyllene Vingen, Svalstigen, Tun
GPS: N 58° 26.461', E 12° 42.427'
Fotograf: Ove Larsson

Telefon: 070-887 00 16, 070-887 68 86
F7-museum@mil.se
www.f7museum.se
Öppet: Jämn v tor 15-19. Maj-juli lör-sön 13-16. Sep sön 13-16

Forsviks Bruk

K

På Forsviks bruk utanför Karlsborg finner du 600 års brukshistoria
i vacker miljö. Utställningarna berättar om liv och verksamhet
genom århundraden; från medeltidens kvarn via elektricitetens
närmast magiska intåg fram till idag. Gå på visning, se arbete i
smedja, kvarn och gjuteri och ta en fika i historiska omgivningar.
Här finns aktiviteter för hela familjen. Forsviks bruk erbjuder även
konferenslokaler.

L

I Herrljunga kulturhus finns ett museum som beskriver Fåglaviks
glasbruk som var i drift 1874-1980. Det var på sin tid ett mycket
stort turistmål. Här finns glasbruksverkstad, glasutställning med
första och sista glaset och en riklig fotodokumentation. Utställningen i konstnärligt utförande.

M

I museet kan du följa den lilla soldatens historia från medeltidens
Västergötland till dagens moderna försvar vid pansartrupperna
och terrängen. På museet kan du också söka dina rötter bland
yngre indelningsverkets manskap från Boden i norr till Trelleborg
i söder. Efter förbeställning kan guidad rundvandring ske på
Axevalla hed. Se hemsidan för mer information.

Bruksvägen 2, Forsvik

GPS: N 58° 35.025’, E 14° 26.114’
Fotograf: Ian Schemper

Telefon: 010-441 43 65
www.forsviksbruk.se
Öppet: 16 maj-31 aug dagl. Stängt midsommarafton.
Grupper övrig tid enl ök

Fåglaviks glasbruksmuseum
Fotograf: Carina Svensson Harju

Trädgårdsgatan 14, Herrljunga
GPS: N 58° 4.635’, E 13° 1.500’
Telefon: 0513-172 20

Öppet: Enl ök under Herrljunga biblioteks öppettider

Garnisonsmuseet Skaraborg
Lägerhyddan vid Idrottsplatsen Axvall
GPS: N 58° 23.500', E 13° 34.782'
Telefon: 0511-41 42 82
Fotograf: Leif Crona

knekt@garnisonsmuseet.se
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www.garnisonsmuseet.se
Öppet: Se hemsida
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Hillefors Grynkvarn anlades på 1890-talet. Kvarnen brann och
återuppbyggdes i tegel 1913. Säveåns vatten gav kraft till remmarna som fick hjulen att snurra och ångpanna att producera
het ånga som torkade och ångade grynen. Vi visar kvarnen och
berättar om dess historia. Målet är att vi en dag skall kunna visa
en fungerande industri från tidigt 1900-tal. Vi har kommit en god
bit på väg. Turbiner, turbinhusen och rännan är renoverade och
nu kopplar vi samman turbinerna med maskineriet.

P

Horns tegelbruk är det enda i Norden som bränner teglet i vedeldad flamugn. Bruket har Sveriges enda bevarade paternosterverk.
Tegelbruket är en kulturminneförklarad industri i drift. Vi handslår
leran i träformar med träkavlar och gör sista finishen med
händerna. Vi tillverkar främst tegel till golv men även murtegel &
specialtegel. Säsong för tillverkning är mellan maj-sep. Man kan
besöka bruket hela året och även boka visningar efter överenskommelse i mån av tid.

Q

På Höljebacka brandmuseum kan du se och uppleva gammal
brandskyddshistoria i genuin miljö. I vår vagnhall visar vi såväl
brandbilar som utrustning och naturligtvis en fullt användbar
brandstång. I ambulanshallen visas utvecklingen av ambulansfordon under 1900-talet. Man kan också titta in i verkstaden,
dagrummet eller befälsrummet. I anslutning till museet finns ett
café med inredning i 50-talsstil. Vi erbjuder visning av museet
efter överenskommelse både för större och mindre sällskap.

R

Nossebro hembygdsförening visar järnvägsmuseum med föremål,
foton och litteratur från smalspårsepoken i Västergötland. Dessutom specialutställningar. Kaffeservering kan beställas. Kerstinsås Kvarn från 1850, drivs med ett 4,3 m (diameter) vattenhjul.
Kvarnen ligger vid Nossan i Nossebro och ägs av Hembygdsföreningen. Bokas för visning.

S

Här visas bl a ett femtiotal båtmodeller, en gammal arbetsjolle
och dykardräkt med undervattensverktyg från 1800-talet. Även en
smedja och snickarverkstad från den tiden finns här återskapade.
Kaptenens salong i röd plysch från lastfartyget Vielle Montagne III
och alla kanalbolagets gästböcker från 1796 och framåt finns
också att beskåda. Dessutom bjuds det på filmvisning under hela
dagen. Under sommaren guidar Folkuniversitetet i slussområdet
tre gånger dagligen kl 11, 13 & 17.

T

Karlsborgs Fästningsmuseum berättar med ord, bild och föremål
om fästningens och bygdens historia, förbanden i fästningen,
svensk kavallerihistoria samt signalutställningen genom tiderna.
På andra våningen finns Garnisonskyrkan, en gång tänkt som
plenisal för Sveriges Riksdag, med en unik ljuskrona som är tillverkad på Karlsborgs fästning. Museet producerar varje år två nya
temautställningar.

Kvarnvägen 6

GPS: N 57° 49.761’, E 12° 0.863’
Telefon: 0303-24 04 90
www.glasbruksmuseet.se
Öppet: Tis-fre 11-15, sön 12-15 året runt. Stängt större helger

Hillefors Grynkvarns Museum
Hilleforsvägen, Stenkullen

GPS: N 57° 47.663’ E 12° 19.198’
Telefon: 072-218 98 56, 070-739 97 45
www.hilleforsgrynkvarn.se
Öppet: Se hemsida

Horns tegelbruk
Axtorp 1, Väring

GPS: N 58° 30.705', E 13° 53.160'
Telefon: 070-549 90 38
info@hornstegelbruk.se
www.hornstegelbruk.se
Öppet: Mån-tor 8-16. Övrig tid enl ök

Höljebacka Brandmuseum
Karlsro, Upphärad

GPS: N 58° 9.505', E 12° 18.564'
Telefon: 070-367 38 03
info@holjebackabrandmuseum.se
www.holjebackabrandmuseum.se
Öppet: Jun-aug tis 15-20

Järnvägsmuseum
Järnvägsgatan 5, Nossebro

GPS: N 58° 11.224', E 12° 43.091'
Telefon: 070-338 25 71, 076-169 00 00
berit.cerdier@hotmail.se
www.hembygd.se/nossebro		

Fotograf: Allan Karlson

Glasbruksmuseet finns i den gamla kvarnen i Surte och speglar
svensk industrihistoria 1862 till 1978. På Surte tillverkades emballageglas, flaskor och burkar. Här finns uppbyggda miljöer från
bruket. Se vardagen och livet för män, kvinnor och barn i brukssamhället. Följ Alexander Samuelsons liv – från glasblåsare på
Surte till USA och patentet på den världsberömda coca-cola- flaskan. I det gamla badhuset visas tillfälliga utställningar med olika
teman. Kafé och museibutik.

Fotograf: Rolf Svensson

N

Fotograf: Rune Niklasson

Glasbruksmuseet i Surte

Öppet: Juli ons 10-13. Övriga året sista ons i månaden

Kanalmuseet Trollhättan
Åkersbergsv 42

GPS: N 58° 16.062', E 12° 15.946'
Telefon: 0520-52 50 98
kanalmuseet.thn@folkuniversitetet.se
www.folkuniversitetet.se/trollhattan
Öppet: Se hemsida

Karlsborgs Fästningsmuseum
Befälsgatan 18, ingång 7, Karlsborg
GPS: N 58° 31.779’, E 14° 31.477’
Telefon: 0505-45 18 26
www.fastningsmuseet.se
www.karlsborg.se
Öppet: 11 maj-1 sep dagl.

Fotograf: Rigmor Beck-Friis

Övrig tid enl ök

Övriga året mån-fre 10-15 eller enl ök
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Kulturreservatet
Vallby Sörgården

U

Välkommen till Skaraborgs enda kulturreservat! Sörgården är en
genuin slättbygdsgård från tidigt 1800-tal. Den är komplett med
jordbruk och byggnader där alla inventarier och redskap bevarats.
Här levandegörs det västgötska bondelivet som det tedde sig
för ca 100 år sedan. Temadagar utifrån bondeåret med bl a
höhässjning, havrekärvsskörd, byggnadsvård, textilhantverk och
barnaktiviteter. Guidningar, bokningar och kaffestuga. Vandringsled i fornlämningsrikt järnålderslandskap.

V

Lidköpings Maskinnostalgiska Förening är en ideell förening för
motorintresserade som verkar för att tillvarata och bevara intresset för gamla motorer och maskiner, samt utveckla kunskap och
traditioner rörande användning av gammal teknik. Föreningen
arbetar aktivt för de kulturella värden som tidigare generationer
skapat inom industri och hantverk. Museet stängt 2020. Bygger
nytt museum som beräknas öppna 2021-22 och kommer visa
ännu fler fordon än tidigare.

Ljungsarps Bleckslagerimuseum W

Torleif och Fredrik Junkell har återställt ett komplett bleckslageri
så som det såg ut när det startades 1897 av Fredriks farfarsfar,
Frans Johansson. Här finns även en avdelning med remdrivna
maskiner från 1920- och 1930-talet, drivna av en transmissions
axel som hänger i taket. Museet inrymmer även ett 80-tal olika
bleckplåtsprodukter.

Fotograf: Sigun Gröning

Vallby Sörgården 1, Tidan
GPS: N 58° 32.420', E 13° 59.516'
Telefon: 072-748 55 55
vallby.sorgarden@gmail.com
www.hembygd.se/vallby
Öppet: Temadagar maj-sep.

Grupper välkomna att boka besök

Lidköpings Maskinnostalgiska
Förening
Sockerbruksgatan 3, Lidköping
GPS: N 58° 30.150’, E 13° 10.420’
Telefon: 070-671 62 98
www.lmnf.se
Öppet: Enl ök

Ljungsarp

GPS: N 57° 34.001', E 13° 35.616'
Telefon: 070-583 33 90
torleifjunkell@gmail.com
www.ljungsarp.se
Öppet: Se hemsida eller ring

Meken - Minnet

X

Museet vill visa Lidköpings Mekaniska Verkstads AB:s utveckling
från starten 1875 till våra dagar. Detta görs genom en samling av
produkter tillverkade under årens lopp, samt ett stort antal foto
grafier, broschyrer och andra föremål. Företaget utvecklades från
att vara ett företag med tillverkning av ett stort antal produkter
med lokal förankring till att bli ett exportinriktat företag med
specialisering på centrelesslipmaskiner och slipmaskiner för
kullagertillverkning.

Y

Välkommen att uppleva en autentisk smedja i drift på Innovatumområdet i Trollhättan! Nohabssmedjan är bevarad som den
var då tillverkningen en gång slutade på Nohab och berättar om
arbetet på en mekanisk verkstad. Här finns de gigantiska lufthamrarna, ugnarna och verktygen kvar som använts i tillverkningen av
lokdelar och många andra delar av Nohabs verksamhet. Idag är
smedjan i drift för konstsmide och under sommaren är den öppen för besökare, med visningar och aktiviteter för barn.

Z

Välkommen till vackra Qvarnstensgruvan! Här har kvarnstenar
huggits ur berget i 800 år. Kvar finns gruvhål, skrotstenshögar och
kvarnstenar i stora mängder. Lugnåsbergets speciella geologi har
gjort det möjligt att bryta kvarnstenar av hög kvalitet med stor
efterfrågan som följd. Från parkeringen går du 700 m på stig genom lummig grönska ner till museiområdet. Följ med guiden in
i gruvan eller njut av området på egen hand. I museet finns café
med hembakat kaffebröd från gårdarna på Lugnåsberget.

8

Ramsågverk i 1950- och 60-talsmiljö. Sågen och Kvarnen i Hyssna
har drivits i samma släkt i 85 år och är nu inne på fjärde genera
tionen sågare. Här ligger Kvarnen i Hyssna, Mjölnarfamiljens
hotell, kök och mötesplats, en gång i tiden byns gamla kvarn, såg
och smedja. Bo och konferera i mjölnarfamiljens varsamt bevarade byggnader. Vila, vandra, cykla och njut av god mat året runt.
Vann Årets landskapsföretagare i Sverige 2010. Pensionatet kan
bokas året runt! Välkomna!

Fabriksgatan 2, Lidköping

GPS: N 58° 30.373’, E 13° 9.563’
Telefon: 070-648 35 34
Öppet: Enl ök, vg ring

Nohabs smedja
Innovatum Science Center
Åkerssjövägen 16, Trollhättan

GPS: N 58° 16.310', E 12° 16.680'
Telefon: 0520-28 94 00
www.innovatum.se
Öppet: Sommartid. Se aktuella tider på hemsida.
Övriga året öppet enl ök

Qvarnstensgruvan
i Lugnås
Lugnås Älerud, Mariestad

GPS: N 58° 37.516’, E 13° 43.940’
www.qvarnstensgruvan.se
Öppet: Se hemsida.
Mejla för bokn och info

Ramsågen i Melltorp
Claes Johanssons väg 1, Melltorp
GPS: N 57° 33.553’, E 12° 33.050’
Telefon: 0320-380 23
boka@kvarnenihyssna.se
www.kvarnenihyssna.se
Öppet: Guidning o visn enl ök
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Repslagarmuseet

9

Företaget grundades av Carlmark 1848. 1917 flyttades det till
Älvängen. Här finns en 300 meter lång repslagarbana, remdrivna
maskiner, material och färdiga produkter. Repslagning visas vid
alla guidningar. Repslagarmuseet utsågs till Årets industriminne
1995 och blev byggnadsminne 1966. Tågvirket till Ostindiefararen
Götheborg har tillverkats på museet. Här finns även ett tjärverk,
unikt i Norden, och en välsorterad museibutik med stort urval av
rep/tågvirke och unika tågvirkesprodukter.

:

Samlar för att bevara – visar för att roa. Ohejdat samlande under
lång tid har resulterat i en ansenlig samling av teknikhistoriskt
intressanta maskiner från 1860-talet till 1950-talet. Huvuddelen
är ångmaskiner, lokomobiler, veterantraktorer och gamla tänd
kulemotorer. Utöver ångmaskiner och motorer finns ett stort
antal olika arbetsmaskiner som är ämnade att drivas som förr.
Rubens medverkar med sina maskiner vid olika evenemang.
Följ Rubens på Facebook, Rubens vänner.

;

Rydal är en upplevelse utöver det vanliga. Spinneriet byggdes 1853 och inrymmer sedan 1985 Rydals museum. Spinn
maskinerna i spinnsalen utgör kärnan i museets verksamhet.
De står kvar på sin ursprungliga plats och skapar en unik
industrimiljö. Det går att boka visning av maskinerna och
garnproduktionen. Rydals bruksmiljö är välbevarad och av riks
intresse. Museet drivs av Marks kommun och utställning om
bygdens historia samt tillfälliga utställningar med inriktning
konst, textil och design visas.

<

Torfströaktiebolaget Ryttaren uppförde 1906 en större fabriksanläggning för att ta tillvara den synnerliga goda kvaliteten av
torvströ som fanns i mossarna öster om fabriken. På Ryttaren
finns idag en större remdriven torvströfabrik med tillhörande maskinhus. På området finns även ett äldre sågverk, arbetarbostäder
samt en 3,5 km lång smalspårig järnväg. Järnvägen används idag
till att transportera besökare ut på mossarna. Ryttaren blev Årets
industriminne 2004 och byggnadsminne 2012.

Tågvirkesgränd, Älvängen

GPS: N 57° 57.659’, E 12° 7.316’
Telefon: 0303-74 99 10, 070-660 20 84
museet@repslagarbanan.se
www.repslagarbanan.se
Öppet: Tis-fre 10-15. Bokade grupper alla dagar

Rubens maskinhistoriska
samlingar
E20, 4 km söder om Götene

GPS: N 58° 30.006', E 13° 29.173'
Telefon: 0511-505 35, 070-222 52 10
www.rubens.se
Öppet: Enl ök men god tillgänglighet då det

Ryttarens torvströfabrik
Ryttaren, Kättilstorp

GPS: N 58° 1.260’, E 13° 44.205’
Telefon: 073-080 00 37, 070-236 05 84
karin.hartelius@telia.se
www.ryttaren.nu
Öppet: 11-12, 18-19, 25-26 julI och 1-2 aug visn kl 15. 5 sep 10-16.
För bokn se hemsida

=

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri från 1888 är idag ett levande
museum och byggnadsminne. I gamla verkstadsbyggnaden möter du 1800-talets teknik med bland annat fyra stora remdrivna
hyvlar, medan allt är 1900-tal i nya verkstaden. Se hur medlemmar i Stenhuggeriets Vänner bearbetar kalksten från Kinnekulle
genom hyvling, sågning, svarvning, slipning och huggning. Stenhuggeriet är vacket beläget med egen hamn vid Vänern. Du kan
också prova på att hugga i sten vid våra populära sommarkurser.

Rörstrand Museum

a

Rörstrand Museum ligger ett stenkast från Lidköpings stora torg.
Museet berättar den snart 300-åriga historien om det svenska
porslinets kronjuvel, Rörstrand. Här finns såväl praktkeramik som
folkkära serviser men också verktyg, skisser och en rundugn.
Man känner igen koppar från fikastunder i somriga syrénbersåer,
återser mormors finaste vas och förundras över de läckert blåvita
1700-talsfajanserna. Rörstrand är ett kulturarv som används och
älskas världen över!

Skara-Lundsbrunns Järnvägar

b

Vi erbjuder en trevlig och spännande tågresa i lugnt tempo
genom omväxlande natur. Njut av dunket från skenskarvarna
och doften av stenkolsrök från ångloket. Resan tar ca 30 minuter
enkel resa. Ångloken och vagnarna är från järnvägens storhetstid
under 1900-talets första hälft. I Lundsbrunn fikar ni på vårt kafé,
öppet trafikdagar. Eller avnjut din picknickkorg i järnvägsparken.
Söndagar i juli är även järnvägsmuseet öppet.

Råbäcks Mekaniska
Stenhuggeri

Råbäcks hamn, Kinnekulle
GPS: N 58° 36.367’, E 13° 20.809’
Telefon: 072-565 31 00
info@rabacksstenhuggeri.se
www.rabacksstenhuggeri.se
Öppet: Mar-nov sista helgfria lör i mån 11-15.
Se hemsida om aktiviteter,
sommaröppet och visn

2018
Råbäcks
Mekaniska
Stenhuggeri

Fabriksgatan 4, Lidköping
GPS: N 58° 30.406', E 13° 9.471'
Telefon: 0510-250 80
info@rorstrand-museum.se
www.rorstrand-museum.se
Öppet: Se hemsida

Vallgatan 41, Skara

GPS: N 58° 23.006’, E 13° 27.002’
Telefon: 0511-136 36, 154 80
www.sklj.se
Öppet: För trafikdagar och tidtabell, se hemsida

Fotograf: Hans Hellman

Ökat öppethållande sommartid

Fotograf: Patrik Johansson

Boråsvägen 237, Rydal
GPS: N 57° 33.296’, E 12° 41.662’
Telefon: 0320-21 83 00
rydalsmuseum@mark.se
www.mark.se/rydalsmuseum
Finns på Facebook
Öppet: Året runt tor 12-19, fre-sön 12-16.

Fotograf: Jerker Lindström

Rydals museum

Fotograf: Rydals museum

oftast är någon närvarande på gården
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Skogsmuseum, Remningstorp

c

Museet visar skogsbrukets utveckling från 1800-talet och framåt.
Samlingarna innehåller ett stort antal föremål för skogsbruk och
skoglig utbildning, bl a ett hundratal motorsågar av olika ålder
och modeller. En gårdssmedja och en hovslagarsmedja visas
också. I anslutning till museet finns en naturstig fram till Remningstorps arboretum med en stor samling träd från när och
fjärran. Utmed stigen finns en tipspromenad med skogsrelaterade frågor för små och stora. Visning av museet görs efter överenskommelse.

d

Ett levande museum i komplett industrimiljö. Verkstaden var
maskinellt mycket modern och välutrustad vid sin start 1920.
Man tillverkade bland annat tändkulemotorer, tröskverk, gröpkvarnar och skruvstycken. Verkstaden var i drift till 1994 då
Bjärke hembygdsförening tog över och renoverade byggnaden.
I anslutning till museet visas en samling traktorer och motorer
som renoverats på museet. Under 2011 uppfördes en utställningshall där Epa-traktorer och maskiner tillverkade på orten
finns.

e

Museet förfogar över en golvyta på 2 800 kvm med lantbrukets
och lanthushållets utveckling från 1700-talet till våra dagar. Här
finns allt från skära till självgående tröskor och träplogar. Vi har
Sveriges enda bevarade fårekoja från 1780-talet som skyddar fåren
mot varg. Det finns en bysmedja och en fattigstuga, nu inredd
som bakstuga och använd till storbak på gammalt vis. Brödet kan
avnjutas som goda smörgåsar i caféet. Årets tema: Plogen och
plöjningen genom tiderna.

f

Textilmuseet är ett av Nordens ledande museer inom textil – en
plats för möten, kreativitet, kunskap och upplevelser kring det
textila kulturarvet. Museet är en del av Textile Fashion Center i
Borås där högskola, näringsliv och offentlig verksamhet möts.
Museets inriktningar är mode, textil design och konst, textilindustri och innovativa textilier. Vår samling innehåller tyger,
kläder och andra textilier från mitten av 1800-talet och framåt,
samt en av Europas främsta samling av textilmaskiner.

g

Tollereds Öfvre Kraftstation är ett av landets äldsta vattenkraftverk. Byggnaden uppfördes 1908. Den 2 juli 1909 släpptes
vattnet på genom kanal och tub för första gången och elproduktionen tog sin början. 1981 ställdes kraftstationen av efter
72 års elproduktion och är sedan 1991 av Länsstyrelsen i Vänersborg förklarat som industriellt byggnadsminne.

h

Museet speglar stadens och bygdens industriella utveckling
fram till våra dagar. Särskilt uppmärksammas unicatillverkningen och Unicaboxen, som kom att bli en av Sveriges mest kända
industriprodukter. Mariestads rika industrihistoria berättas med
hjälp av bl a Katrinefors Pappersbruks första pappersmaskin,
Lugnås kvarnstensbrytning, Husbergs Sidenväveri, Tändsticksfabriken, Brommö Glasbruk och Mariestads Bryggeri.

i

I den första veterinärskolan finns idag Sveriges enda veterinärmuseum. Där presenteras veterinäryrkets utveckling under
250 år i bild och text. I biosalongen visas vackra bildspel. Korta
filmer om t ex kejsarsnitt på sugga eller operation av lårbensfraktur på hund lockar kanske vissa besökare medan andra föredrar källarvåningen med rester av klostret S:ta Katarinas kyrka.
Ensambesökare använder med fördel vår audioguide. För större
sällskap ställer vi på beställning upp med personlig guidning.

Remningstorp, Eggby

GPS: N 58° 28.959', E 13° 44.383'
Telefon: 070-855 88 23
Fotograf: Ola Wirtberg

ola.wirtberg@telia.com
www.hembygd.se/norra-billing/skogsmuseet/
Öppet: Enl ök

Stora Mellby
mekaniska museum
Sollebrunn

GPS: N 58° 8.308’, E 12° 35.082’
Telefon: 073-979 82 99, 070-726 00 24
info@bjarkehembygdsforening.se
Öppet: Maj-jun tis 18-21. Övrig tid visn enl ök.
Välkommen till Hjulets dag, Gräfsnäs Slottspark 7 jun

Särestads Landsbygdsmuseum
Prästbolet 4 Särestad, Grästorp

GPS: N 58° 23.094’, E 12° 44.344’
Fotograf: Ingvar Malm

Telefon: 070-343 19 41, 070-892 91 92
sverker.sarsta@gmail.com
www.sarestadlandsbygdsmuseum.se
Öppet: Juli 13-17. Aug sön 13-17.
Övrig tid öppet för grupper, ej vintermånader

Textilmuseet

Skaraborgsvägen 3A, Borås
GPS: N 57° 42.919’, E 12° 56.342’
Telefon: 033-35 89 50
Fotograf: Jan Berg

textilmuseet@boras.se
www.textilmuseet.se
Öppet: Tis, ons, fre 12-17. Tor 12-19. Lör-sön 12-16

Tollereds Öfvre Kraftstation
Volrath Bergsväg 14, Tollered

GPS: N 57° 49.133’, E 12° 25.147’
Telefon: 073-691 35 72, 070-681 39 09
info@toekmuseum.se
www.toekmuseum.se
Öppet: Enl ök, vg ring

Vadsbo museum med Industri
Marieholmsbron, Mariestad
Fotograf: Martin Hermansson

GPS: N 58° 42.514’, E 13° 49.065’
Telefon: 0501-75 58 30
museum@mariestad.se
www.mariestad.se
Öppet: 6 jun-22 jun tis-tor 11-16. 23 jun-2 aug tis-lör 11-16.
4-20 aug tis-tor 11-16

Veterinärmuseet i Skara
Veterinärgatan 7, Skara

GPS: N 58° 23.299', E 13° 26.326'
Telefon: 0511-672 47, 40 07 04
vetmus@slu.se
www.veterinarmuseet.se
Öppet: 1 maj-31 aug tis-sön 12-16. 1 sep-30 apr tis-fre 12-16.
Övrig tid enl ök
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Väderkvarnen i Borg,
Stora Mellby

j

Vänergaleasen Mina

k

Mina, den sista vänergaleasen, byggdes 1876 på stranden till
Fågelö gård, Torsö. Föreningen Vänergaleasen Minas vänner, med
Lidköping som hemort, äger skutan sedan 1997 och har byggt
henne färdig. Fartyget uppkallades efter byggherrens, Albert Paul,
hustru Wilhelmina. Mina var bostad en tid för det unga paret
Astrid och Sture Andersson, Brommösund. Sture var den siste
fraktskuteskepparen på Mina till 1959 då maskinen havererade.
Fartyget var upplagt till 1962 och har sedan dess varit lustfartyg.

l

En bygdekvarn från 1850 som fortfarande mal brödsäd hantverksmässigt. Vårt Vängamjöl är idag KRAV-märkt. Stärkelsefabriken
från slutet av 1800-talet är idag den enda i Sverige som visar
tillverkning av potatismjöl på gammalt sätt. Det gör vi i början på
september, se hemsidan. Vi har öppet för självstudier och guidar
bokade grupper året runt och här finns ett anrikt Kvarnkafé.

m

Wretens Ångsåg byggdes 1886-1887 av Göteborgsfirman
Dickson & Co, sin tids mest betydande sågverksföretag. Sågverket
som anlades i anslutning till Wretens Egendom, byggdes för att
under ett par år exploatera ett skogsområde i trakten där Oscar
Dickson köpt avverkningsrätten. Driften vid Wretens såg övertogs
redan omkring 1889 av Nils Posse. Sågen är den enda i landet
med intakt maskineri bevarade i denna storlek. Sågen har två
ramar och kantverk. Den var på sin tid Skaraborgs största såg.

n

Museet speglar segelflygets utveckling i Sverige och visar de typer
av glid- och segelflygplan och annan utrustning som använts
genom åren t o m mitten av 1960-talet.

o

Ångaren Trafik byggdes 1892 för trafik mellan Hjo och Häst
holmen. I juni 1972 föreföll ”epoken Trafik” att för alltid vara slut.
En grupp Hjo- och Skövdebor köpte fartyget och bogserade
det till varv. Efter ca 30 000 arbetstimmar gick hon åter till Hjo
sommaren 1977 för egen maskin. Fartyget är idag helrenoverad,
K-märkt i högsta klass och av Transportstyrelsen klassad som
Traditionsfartyg. Drivs med ideellt arbetande besättning och
originalmaskin för trafik på Vättern.

p

Den mångtusenåriga jordbruksbygden och det karaktäristiska
platålandskapet breder ut sig framför dina ögon. Nedanför
Ålleberg och Karleby sänker sig Falbygden ned i en mjuk dalgång
– Åslesänkan. Här ligger Åsle Tå – Sverige största samling backstugor. De ligger på sina ursprungliga platser, utmed den mjukt
ringlande tågatan och Kolaforsen – en unik historisk miljö från
1700- och 1800-talen.

Östra hamnen, Lidköping

GPS: N 58° 30.342', E 13° 9.777'
vanergaleasenmina@gmail.com
www.vanergaleasenmina.se
Öppet: Enl ök. Mina seglar en- och
flerdagarsturer maj-sep

Vänga Kvarn och
Stärkelsefabrik
Fristad

GPS: N 57° 51.641’, E 12° 55.455’
Telefon: 033-26 81 43
www.vangakvarn.se

Fotograf: Lennart Andersson

Borgs Väderkvarn ligger i Mellbydalen där det sedan 1700-talet har
byggts väderkvarnar och vindmöllor. Borgs Väderkvarn är en ”holländare” eller ”hättekvarn”. Kvarnen byggdes 1881 och var i drift till
Södra Borgsvägen 1, Stora Mellby
1924. Kvarnen renoverades 1972. Allt maskineri kunde återanvändas,
GPS: N 58° 8.839', E 12° 36.073'
endast de delar som varit utsatta för väder och vind fick bytas ut.
Telefon: 070-245 00 81, 070-726 00 24
2014 var det dags igen för helt nya vingar och kvarnaxel av ekvirke
l.m.andersson@telia.com				
och kvarnen är åter i brukbart skick.
Öppet: Juli och aug sön 14-17

info@vangakvarn.se
Öppet: För självstudier året runt.
Guidade visn enl ök

Wretens Såg

Wretens Egendom, Skövde
GPS: N 58° 16.618', E 13° 55.381'
Telefon: 073-360 39 75
Öppet: Enl ök. Vg ring. Sågdag i början av aug

Ållebergs Segelflygmuseum
Ålleberg

GPS: N 58° 8.249', E 13° 35.917'
Telefon: 0515-371 85
lagerfors@telia.com
www.svs-se.org
Öppet: 27 maj-2 sep dagl 11-17. Midsommarhelgen stängt.

Ångaren Trafik

Hamnen 2, Hjo
GPS: N 58° 18.214’, E 14° 17.489’
Telefon: 0503-106 88.
Bokning vg ring Hjo Turistbyrå 0503-352 55
www.sstrafik.se
Öppet: Reguljära turer under
högsommaren. Enl ök även försommar

Fotograf: Göran Magnusson

Grupper även andra tider enl ök

och höst

Åsle Tå Upplevelsemuseum

Åsle Tå, Falköping
GPS: N 58° 10.725', E 13° 41.236'
Telefon: 0515-360 48
info@asleta.se
www.asleta.se		
Öppet: Apr 10-16. Maj-aug 10-18. Övrig tid enl ök
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Älgarås vagnmuseum
- utanför Töreboda
Fotograf: Lars Hellsten

Mellomgårdsv, Älgarås
GPS: N 58° 48.449', E 14° 15.174'
Telefon: 070-257 74 99
hellstenlasse@gmail.com
www.marilena.se
Öppet: Bokas vid behov

q

En kulturhistorisk resa i tiden då hästen var motorn till alla redskap, vagnar och slädar. Drygt 200 objekt finns att studera och
lära av eller kanske hyra.

Besök våra 150

Arbetslivsmuseer
i Västra Götaland
Se NAV-kartan
navivast.se

SKARA 25 APRIL 2020 kl. 11-16

industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
navivast.se • facebook.com/industriocharbetsliv.se
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Arboga Bryggerimuseum

B

I Arboga Bryggeris gamla kornbod finns Sveriges enda bevarade
träbryggeri. Här kan du se alla de redskap som förr användes vid
tillverkning av öl. En fotoutställning och ett bibliotek med böcker
om öltillverkning finns också i lokalerna.

C

Ett unikt museum som visar robot- och flyghistoria från 40-talet
och framåt. Museet innehåller bland annat olika missiler/robotoch motortyper från armén, marinen och flygvapnet. Dessutom
finns en J35B Draken flygsimulator, radar- och stridsledningssystemet ”Stril60” och ett bibliotek för forskning inom robot- och
militärflygområdet.

D

Bergslagens medeltidsmuseum är det gemensamma namnet
för det medeltida besöksmålet Besökscentrum, Nya Lapphyttan
och originalplatsen Lapphyttan. Museet, som blev Årets Industriminne 2013, visar hur en medeltida järnframställningsplats såg
ut och hur järn framställdes där. När Sverige blev ett rike för tusen
år sedan, var järnet från Bergslagen avgörande. Om detta handlar
museets berättelse. Du får en inblick i en tid och tillvaro som i
Bergslagen var ljus och dynamisk, inte mörk och statisk.

Fotograf: Merit Åhs Janbrink

Skandiagatan 3, Arboga

GPS: N 59° 23.717’, E 15° 49.989’
Telefon: 0589-142 10
arbogamuseum@telia.com
www.arbogamuseum.se
Öppet: Sommartid. Övrig tid enl ök. Info se hemsida

Arboga Robotmuseum
Glasbruksgatan 1, Arboga

GPS: N 59° 23.819, E 15° 51 332'
Telefon: 0589-104 99
info@robotmuseum.se
www.robotmuseum.se
Öppet: Se hemsida

Bergslagens medeltidsmuseum
Karlberg, Norberg

GPS: N 60° 3.600', E 15° 54.660'
Telefon: 0223-290 30
www.norberg.se
Öppet: Maj-sep. Övrig tid enl ök

Fotograf: CC BY-SA Gustav Lundin

Brunnsmuseet Sätra Brunn

Sätra Brunn är en kurort med välbevarad brunnsmiljö från 1700.
Hit har människor kommit i alla tider för att ”dricka brunn” och
må bättre. Brunnsmuseet arbetar för att bevara och tillgängliggöra de historiska värdena på Sätra Brunn. Årets utställning
”Alla tiders brunnslif!” går på djupet i de historiska källorna och
produceras med ekonomiskt stöd från Riksantikvarieämbetet.
Brunnslivet skildras med bevarade föremål, bilder och berättelser.
Museet är inrymt i ett av de gamla badhusen på området.

F

Föreningen Flygande Veteraner håller en DC-3:a luftvärdig.
Föreningen flyger under april-sep medlemmar till platser
med flyganknuten verksamhet och besöker även flyghistoriskt
intressanta miljöer. Vill du uppleva känslan av hur det var att flyga
i trafikflygets barndom är du välkommen att bli medlem i
Flygande Veteraner. Visning av flygplanet kan arrangeras för större
grupper. Daisy är sedan 2014 baserad på Hässlö i Västerås.

GPS: N 59° 51.615', E 16° 26.886'
museet@brunnsmuseet.se
www.brunnsmuseet.se
Öppet: Sommartid. Se hemsida, Instagram eller Facebook

DC-3:an Daisy
Hässlög 16, Västerås

GPS: N 59° 35.623', E 16° 37.595'
Fotograf: Freddy Stenbom

E

Urban Hjärnes väg 2

Telefon: 021-495 06 40, 08-29 50 33
info@flygandeveteraner.se
www.flygandeveteraner.se
Öppet: Se hemsida
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Engelsbergs Oljefabrik

G

På Oljeön finns världens äldsta bevarade oljeraffinaderi.
Fabriken uppfördes 1875 på Barrön i sjön Åmänningen. Förutom
fabriken finns ett kokhus, en oljekällare och ett bostadshus.
Oljeraffineringen upphörde 1902 men fabriken fortsatte att
förse svenska hushåll och industrin med lysolja, vapenfett,
maskinsmörja och fotogen fram till 1927. Överfart sker med
färjan Petrolia. Ingår i Ekomuseum Bergslagen.

H

I Fagersta gamla brandstation får du veta mer om brukets,
stadens, och människornas historia med tyngdpunkt på
1900-talet. Stålet från Fagersta var och är fortfarande ett internationellt begrepp. Produkter som framställts samt en del av
den så kallade Parismontern som visades på världsutställningen
år 1900 finns utställda. Visningar av bildspel, gamla filmer och
program arrangeras under vinterhalvåret.

I

Välkommen att utforska Frövifors Pappersbruksmuseum!
I maskinhallens orörda miljö får du uppleva stämningen från
pappersepoken. Museet har även ett flertal förpackningsutställningar. Förpackningar från forntid till nutid, japansk förpackningskonst och nordens största ölburksutställning med 22 000
burkar! Vissa dagar kan du som besökare prova på att göra ditt
eget papper i handpappersverkstaden. Under sommaren visas
en stor konst- eller hantverksutställning kopplad till pappret som
material.

J

Jäderbruksvänners huvudsyfte är att visa intresserade hur en
levande bruksmiljö kan ha sett ut förr i tiden. Vi arbetar därför
för att bevara aktiviteter och miljö kring det anrika bruket, vilka
skall spegla utvecklingen århundrade för århundrade. Vår ”röda
tråd” sträcker sig från 1500-talets vapensmedjor till 1900-talets
mekaniserade tillvaro. Missa inte Jädersbruksdagarna första
helgen i september då vi visar upp maskiner och tekniker, se
hemsida för mer information. Finns på Facebook.

K

Här får du som besökare bekanta dig med Strömsholms kanals
historia genom 200 år. Förundras över de skickliga hantverk,
verktyg och redskap som krävdes för att bygga kanalen. Vi tar
dig med på en spännande resa, om Skantzens historia, myter
och händelser kring kanalen. Föreningen arrangerar individuella
visningar, gruppvandringar och kulturvandringar året om efter
önskemål. Guidningar av Kanalmuseet Skantzen sker i Svedvi
Berg hembygdsförenings regi.

L

Karmansbo bruksmiljö innehåller en komplett lancashiresmedja
med fyra härdar och en dubbelhärd. En av dessa går att använda.
Mumblingshammare körs med vattenhjul och det finns en räckhammare samt ett valsverk. Det senare kan köras fast med elmotor
istället för turbiner. Smedjan var i drift till 1958. Smedsbostäderna
är moderniserade utom en som visas som museilägenhet med
möbler från en smed som satte bo i början av 1900-talet.

Kopparbergs Arbetsmiljömuseer M

En unik fotoateljé från 1870-talet kvar på sin ursprungliga plats i
centrala Kopparberg. Här finns även ett antal olika museer samlade; spelmansmuseum, en komplett 1800-tals guldsmedsverkstad,
ett rikt utrustat allmogemuseum. Upplev 1800-tals atmosfären i
skomakarverkstaden och postmuseet med historien om treskilling
bancomärket. Kaveltorpsmuseet med sin 12 kvm stora modell av
gruvområdet med dess anläggningar samt mängder av gruvhistoria, bilder, föremål och en tredimensionell gruvkarta i glas.

Ängelsberg

GPS: N 59° 57.356', E 16° 0.226'
Fotograf: Raija Edvinsson

Telefon: 0223-131 00, 444 64
turism@fagersta.se
www.fagersta.se/turism
Öppet: Sommartid, se hemsida för tider

Fagersta bruksmuseum
Axel Fornanders väg 2

GPS: N 60° 0.259’, E 15° 47.419’
Fotograf: Raija Edvinson

Telefon: 0223-131 00
turism@fagersta.se
www.bruksmuseet.se
Öppet: Endast förbeställda grupper, bokning hos Fagersta
Turism, se hemsida

Frövifors
Pappersbruksmuseum
Museivägen, Förvifors
Fotograf: Nicklas Tolonen

GPS: N 59° 28.769’, E 15° 19.879’
Telefon: 0581-372 09
froviforsmuseet@billerudkorsnas.com
www.froviforsmuseet.com
Öppet: Se vår hemsida

Jädersbruksvänner
Jädersholme 118, Arboga
Fotograf: Thomas Johansson

GPS: N 59° 24.440’, E 15° 47.004’
Telefon: 072-391 61 51
info@jadersbruksvanner.se
www.jadersbruksvanner.se
Öppet: Jun-aug sön 13-17

Kanalmuseet Skantzen
Skantzenområdet, Hallstahammar
Fotograf: Anders Geidemark

GPS: N 59° 36.651’, E 16° 12.652’
Telefon: 0220-174 09
info@svedviberg.se
www.hembygd.se/svedvi-berg
Öppet: Året runt, god tillgänglighet.
För tider vg ring eller se hemsida

Karmansbo Bruksmiljö
Karmansbo bruk

GPS: N 59° 41.685', E 15° 44.918'
Telefon: 0222-305 19
balanstompa@telia.com
www.karmansbo.se
Öppet: 29 jun-11 aug dagl 13-16

Laxbrogatan 8, Kopparberg
Fotograf: Clifford Hallberg

GPS: N 59° 52.567', E 14° 59.886'
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Telefon: 070-670 99 34
nkbh@telia.com
www.nkbh.se
Öppet: Se hemsida
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Kärrgruvans järnvägsmiljö
och järnvägen till Ängelsberg

N

Linnevägen 27, Norberg

GPS: N 60° 3.926', E 15° 55.390'
Telefon: 0223-206 63
info@enj.se
www.enj.se			

Järnvägen i Kärrgruvan som ligger i Norberg har sina anor från
1853 då de första proven med loket Förstlingen gjordes. 1856
byggdes ett lokstall här och det är nu det äldsta bevarade i
Sverige. Här finns en stor bangård för den omfattande malm
trafiken som är orsaken till järnvägen. Vid denna har nu uppförts
ett nytt stationshus efter äldre modeller med inredningsdetaljer
från flera stationer runt om i Sverige. Trafik bedrivs varje söndag
under sommaren samt vid olika chartertillfällen och evenemang.

Öppet: 14 jun-16 aug sön 10-17

O

Hamnplan 5, Köping

GPS: N 59° 30.382', E 16° 0.053'
Telefon: 070-254 10 62
info@kujmf.se

Lokstall med ett ånglok och tre artonhundratalsvagnar – den
äldsta från 1866, alla med ingångar till kupéerna direkt från
vagnssidorna – från Köping–Uttersberg–Riddarhyttans Järnväg
samt dessutom landets bredspårigaste smalspårslokomotor.
Spårvidden hos oss är 1 093 mm! Utställning med föremål och
bilder från järnvägen.

Fotograf: Anders Nordebring

Köping-Uttersbergs Järnvägs
museiförening (KUJmf)

www.kujmf.se
Öppet: 27 jun-1 aug lör 11-16

Myrbergs verkstad

P

Myrbergs verkstad är en återuppbyggd verkstad likadan som den
som stod i Norberg. Den ursprungliga verkstaden byggdes 1910-12
i amerikansk stil av Frans Albert Myrberg. Det blev Norbergs första
riktiga bilverkstad. Man sålde även bilar, MC och cyklar. Man hade
egen tillverkning av karbidlampor samt cykeln Rubin. Verkstaden lades ner 1967 och revs åtta år senare. I museet finns diverse
fordon och stationärmotorer.

Nora Bergslags Veteran-Jernväg Q

Järnvägen Nora–Ervalla är Sveriges äldsta normalspåriga järnväg,
invigd 1856. Den är en del av den kompletta miljön inom Nora
Järnvägsmuseum. Sommartid går det ångtåg och rälsbuss mellan
Nora och Järle samt mellan Nora och kulturreservatet i Pers
hyttan, och vidare mot Viker. Guidning av lokstall, verkstäder och
utställning i Nora stationsområde. Tider för tåg och guidningar
finns på vår hemsida. Kom till Nora och åk med våra tåg eller
vandra runt och upplev den unika historiska miljön!

Hembygdsgården Karlberg, Norberg
GPS: N 60° 3.625’ E 15° 54.725’
Telefon: 070-473 94 19, 0223-205 54
info@myrbergs.com
www.myrbergs.com
Öppet: Jun-aug mån och lör. Övriga tider enl ök.

Järnvägsgatan 1, Nora

GPS: N 59° 30.995', E 15° 2.540'
Telefon: 0587-138 06
nbvj@nbvj.se
www.nbvj.se
Öppet: Sommartid tågtrafik och guidningar, se hemsida.
Övrig tid enl ök

Nora järnvägsmuseum och
veteranjärnväg NJOV

R

Pershyttan Bergsmansby och kulturreservat Pershyttan är ett
unikt minnesmärke från Bergslagens storhetstid. Här har järn
framställts sedan medeltiden och gruvorna tillhör de äldsta i
Bergslagen. Byn växte upp runt hyttan och nedströms längs
bäcken. Där ligger herrgårdslika gårdar från 1700- och 1800-talen.
Reservatet är öppet året runt och guidade visningar erbjuds
sommartid och vid beställning. Sommarcafé.

S

Museet visar hur gruvarbetarens vardag såg ut vid sekelskiftet
1900. Här finns förmanskontor, matrum, smedja, stånggång med
pumpar, gruvarbetarens redskap och en mineralsamling. Byggnaden är uppförd 1876 över ett 114 meter djupt schakt och innehåller en pumpanläggning samt linspelsdriven hisskorg
för persontransporter. Mossgruveparken erbjuder en vacker promenad bland hisnande dagbrott.

T

I Nyströmska gården startades 1870 en snickerifabrik som levde
under tre generationer. Alla arbeten gjordes på beställning och
man tillverkade byggnadssnickerier som karmar, dörrar och
fönster samt möbler. Möbler i alrotsfanér har en lång tradition
i Köping och Nyströms Snickeri var de sista som tillverkade alrotsbord i staden. Snickeriet är idag väl bevarat med så gott som
all utrustning kvar. Kom och titta på våra två museilägenheter,
Hembiträdets hem och Dandernellska rummet.

Pershyttan Bergsmansby och kulturreservat
GPS: N 59° 29.553', E 15° 0.320'
Telefon: Nora turistbyrå 0587-811 20
info@nora.se
www.njov.se

Fotograf: Claes Jonsson

För mer info se hemsida

Norbergs Gruvmuseum
Linnévägen

GPS: N 60° 4.843’, E 15° 56.690’
Telefon: 0223-291 30, 290 30
www.norberg.se
Öppet: Sommaröppet. Övrig tid enl ök

Nyströmska gården
Karlbergsgatan 16, Köping

GPS: N 59° 30.603’ E 15° 59.927’
Telefon: 0221-253 51
www.koping.se/uppleva-och-gora/museum/nystromskagarden/
Öppet: Endast för grupper, enl ök

Fotograf: Lars Fredriksson

Öppet: Året runt. Guidade visn sommartid och enl ök
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Sala Silvergruva

U

Upplev storslagna bergsalar, ringlande gruvgångar och vattenfyllda
bergrum under en guidad visning i en av världens bäst bevarade
gruvmiljöer. Att allt är brutet med människors bara händer gör
intrycket ännu mera imponerande. Våra duktiga guider berättar
om en fantastisk industrihistoria. I vårt gruvmuseum kan du lära
dig mer om gruvans spännande historia. På gruvområdet finns
även höghöjdsbana, värdshus, hantverkare, butiker, övernattningsmöjligheter såväl ovan som under jord. Här finns världens djupaste
svit.

V

Här arbetar 20 pensionärer ideellt med att restaurera en lancashiresmedja med mumblingshammare, fyra härdar, hjälpbrytare
som drivs av ett eget litet vattenhjul, gnistrum och Bagges
blåsmaskin. Den ursprungliga smedjan startade år 1628. 1798
togs nuvarande smedja i bruk. Restaureringen är i dag nästan
klar, endast smärre arbeten och justeringar i vattenrännan och
på stora vattenhjulet återstår. På området finns också kollada,
klensmedja, kolmila och en gammal museikraftstation från 1899.

W

Västerås Flygmuseum är ett av landets mest levande flyg
muséer. I den fina hangarmiljön på Hässlö finns en unik samling
av militära och civila flygplan och kringmaterial från olika tids
epoker. Många av planen är flygvärdiga och deltar på flygdagar
runt om i landet. Vi har dessutom avancerade flygsimulatorer
som ger en god känsla av äkta flygning. Vi arrangerar även
skräddarsydda kundträffar med flyguppvisning, guidning,
simulatorflygning samt mat och dryck.
Välkommen till en unik flygmiljö!

Drottning Christinas Väg
Fotograf: Christina Watkinson

GPS: N 59° 54.576’, E 16° 34.247’
Telefon: 0224-67 72 60
bokning@salasilvergruva.se
www.salasilvergruva.se
Öppet: Se hemsida

Stiftelsen Trångfors smedja
Trångforsområdet, Hallstahammar
GPS: N 59° 37.650’, E 16° 12.230’
Fotograf: Daniel Sköld

Telefon: 0220-174 09, 070-343 45 52
lennart.lindgren@fro.se
www.hembygd.se/svedvi-berg
Öppet: Apr-sep mån 8-12. Juli lör-sön 13-16. Övrig tid enl ök

Västerås Flygmuseum
Hässlögatan 16, Västerås

GPS: N 59° 35.623', E 16° 37.595'
Telefon: 021-495 06 40
kansli@flygmuseum.com
www.flygmuseum.com
Öppet: Sön 11-16. Öppet för förbeställda grupper övriga tider

EN UNIKT BEVARAD MILJÖ
FULL AV HISTORIA OCH KULTUR!
DET GAMLA PAPPERSBRUKET ● BRUKSHISTORISK UTSTÄLLNING
NORDENS STÖRSTA ÖLBURKSUTSTÄLLNING - 22.000 BURKAR ● TSUTSUMI - JAPANSK FÖRPACKNINGSKONST
HISTORISKA FÖRPACKNINGAR - FRÅN FORNTID TILL NUTID ● HANDPAPPERSVERKSTAD - GÖR DITT EGET PAPPER
ÅRETS STORA SOMMARUTSTÄLLNING MED TEMAT TAPETER ● CAFÉ & MUSEIBUTIK ● VANDRARHEM

WWW.FROVIFORSMUSEET.COM
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Birgittamuseet

B

Södra vägen, Härnösand

GPS: N 62° 37.598', E 17° 55.770'
Telefon: 0611-840 31
sofia.lundin@rvn.se
www.rvn.se/sv/Utveckling/Kultur-och-bibliotek/birgittamuseetmedicinhistoriskt-museum-i-harnosand/
Öppet: Enl ök

Brynge Kulturområde

C

Brynge 139, Sidensjö
Fotograf: Thommy Uhlin

GPS: N 63° 15.598', E 18° 19.774'
Telefon: 070-606 35 71
hej@brynge.se
www.brynge.se
Öppet: Sommaröppet + Vitsippans dag i maj och
Potatisdag i sep

Köpmanholmens Bruksmuseum D
Fotograf: Magnus Näslund

Allén, Köpmanholmen

GPS: N 63° 10.575', E 18° 33.964'
Telefon: 0660-22 30 97
bokning@natrahembygd.se
www.natrahembygd.se			
Öppet: 22 jun-9 aug 12-16. Övrig tid enl ök

MoDo museum

F

Olofsfors Bruk är ett av Sveriges bäst bevarade järnbruk med
hytta, herrgård och smedjor. Området är idag ett populärt
besöksmål och sommartid kan besökaren ta del av guidningar,
hantverk, kafé, restaurang, byggnadsvårdsbutik, kulturarrangemang och visningar av den unika stångjärn- och kättingsmedjan.
Återkommande arrangemang är Brukets dag, första lördagen
i juli. För mer info se hemsida.

Telefon: 0660-915 20
www.moliden.se
Öppet: 19 jun-14 aug 12-16. Övrig tid enligt ök

GPS: N 63° 34.899', E 19° 26.647'
Telefon: 0930-101 96, 070-656 03 53
bruksmuseet@olofsforsbruk.nu
www.olofsforsbruk.nu
Öppet: Se hemsida

Köpmanholmens brukssamhälle tillkom 1864 då en ångsåg
byggdes vid Nätraåns utlopp i havet. Sulfit- och sulfatfabrik under
1900-talet. Familjen Hedberg ledde bolaget Forss AB fram till
1964 då Ncb övertog industrin. Nedläggning 1982. Bruksmuseet är
inrymt i den äldsta bevarade bostaden. Här finns föremål, historik
och fotosamlingar. Böcker och filmer finns att köpa. Herrgårdsparken ligger strax intill med naturstigar, blommor, utställningar
och konst. Guidning för grupper kan bokas. Sommarcafé.

Mo & Domsjö AB (MoDo) drev här sin sågverksamhet under
åren 1779-1894 då sågen flyttades ut till Norrbyskär. Museet med
Sommarcafé är uppbyggt i gamla rättargården intill herrgården.
På det gamla sågområdet nere vid älven finns i dag en skalmodell (1:3) av den gamla sågen som används för utställning och
samlingslokal. Området är även ett naturområde för rekreation
och fiske. En sagostig finns även i området. Guidning och arrangemang för grupper kan bokas. Sommarkafé.

GPS: N 63° 22.710’ E 18° 27.420’

Olofsfors

Brynge industrihistoriska område med riksintressen Brynge såg
och lärftmangel bevarade i originalskick, utgör vår industriella
grund. Det stilfulla kraftverket från 1924 är byggnadsminne med
fantastisk konsthall och maskinhall. Sågställarbostaden visar levnadsvillkoren på 1800-talet. Linlogen med utställning om linets
väg från frö till utsökt linne och rep. Smedja. Naturområde med
unika växter. Klassiskt kafé med hembakat och hemlagat. Olika
guidningsturer under sommaren.

E

Molidenvägen 26, Moliden

Olofsfors Bruksmuseum

På Birgittamuseet tillgängliggörs och uppmärksammas den
medicinhistoriska aspekten av Västernorrlands historia. Museet
drevs tidigare av Härnösands Medicinhistoriska förening och fick
sitt namn efter museets grundare Birgitta Lundquist. Samlingarna och miljöerna är skapade av personer som själva arbetat inom
vården. I museet finns ett stort antal medicinska instrument, sjukvårdsutrustning, arbetsuniformer, möblemang, fotografier och
konst som ger besökare inblick i hur sjukvården har sett ut.
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Sandslåns flottningsmuseum

G

Sandslåns Flottningsmuseum ligger på en liten vacker ö, med
broförbindelse, i Ångermanälven. Här låg världens största
timmersorteringsanläggning mellan 1915-1965. Utställningarna
finns på 500 kvm och skildrar arbetslivet för huggarna i skogen,
flottningskarlarna och arbetet på timmersorteringen. Vi har två
stora modeller som barnen brukar uppskatta. Välkommen på ett
besök.

H

Inrymt i museet Mannaminne i hjärtat av Höga kusten, finns
Svenska administrations- och byråkratimuseet som med äldre
utrustningar och material visar hur den svenska administrationen
utvecklats till den administration och byråkrati Sverige står för
idag. Skrivmaskiner, stämplar, gem, portföljer m m som hör
administration och byråkrati till. Ett kulturarv bland mycket
annat som finns på Mannaminne, som också arrangerar konst
utställningar, musikfestivaler m m. Hotell och restaurang finns.

I

Ulvö museum beskriver ett klassiskt fiskareboställe från förra
sekelskiftet med gistvall, sjöbod och bostadshus. I sjöbodens
olika rum redovisas de återkommande procedurerna med fiske,
saltning, surströmmingstillverkning och kaggtillverkning. År 2017
invigdes en verkstad där ”Ulvökaggen” produceras. I museets
faktarum presenteras fiskarkulturen och Ulvöhamns samhälle
samt författaren Ludvig Nordström, som vistades i Ulvöhamn år
1905. Besök även Ulvö lotsplats samt Ulvö kapell, byggt år 1622.

Flottarvägen 74, Nyland

GPS: N 63° 0.593' E 17° 47.689'
Telefon: 0612-500 76
info@sandslansgastgiveri.se
www.sandslansgastgiveri.se
Öppet: 1 jun-31 aug 10-17. Övriga tider enl ök

Svenska administrations- och
byråkratimuseet
Mannaminne, Häggvik, Nordingrå
Fotograf: Åke Johansson

GPS: N 62° 54.668', E 18° 18.165'
Telefon: 0613-202 90
kontakt@mannaminne.se
www.mannaminne.se
Öppet: Se hemsida

Ulvö museum
Ulvöhamn

GPS: N 63° 1.326', E 18° 39.374'
Fotograf: Tom Sahlén

Telefon: 070-860 22 40
museumulvo@gmail.com
www.ulvomuseum.com
Öppet: 1 jun-31 aug 11-15

Teknik- och industrihistoriska utredningar
Vi arbetar som teknikhistoriker och industriantikvarier i
varsitt fristående kunskapsföretag. Uppdragen genomförs
såväl enskilt som i samarbete, då under det gemensamma
namnet ”Dicksson & Udd”.
Lena Knutson Udd

Våra uppdrag berör både nedlagda anläggningar och
industrier i drift. Vi utför allt från skadebesiktningar av
processutrustning till kulturhistoriska bedömningar och
utställningsproduktion.
Bland våra uppdragsgivare finns företag, myndigheter, kommuner, museer och privatpersoner över hela landet. Hör av
dig om du vill veta mer eller titta in på vår hemsida!

Lena Knutson Udd
073-726 88 51
lena@dickssonudd.se
Ida Dicksson
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Ida Dicksson
073-577 73 35
ida@dickssonudd.se

www.dickssonudd.se

Böda Skogsjärnväg

B

Föreningen Böda Skogsjärnväg arbetar på ideell basis för att
bevara och visa upp materiel, byggnader och arkivalier från den
gamla skogsbaneepoken i Böda Kronopark. Sommartid med
tågtrafik på 4 km av den smalspåriga järnvägen. Trafikstart på
midsommardagen. Därefter trafik enligt tidtabell på vår hemsida.

C

Museet ligger i Störlinge på Ölands östra sida 13 km från Borgholm. På den 1 200 kvm stora utställningsytan finner du traktorer,
mopeder, motorcyklar, jordbruksredskap, lokomobil och mängder av andra föremål som använts i jordbruket och i hemmet. Här
finns också gamla radio- och TV-apparater, bandspelare, kameror,
leksaker, telefoner, porslin m m. I anslutning till museet finns kafé
där du kan köpa kaffe, kakor och matiga smörgåsar till billiga
priser. Lokalen är handikappanpassad.

D

Ölands museum Himmelsberga är öns bäst bevarade radby
med gårdar från 1700-, 1800- och 1900-tal. På gårdarna visas
en mängd äldre redskap och bruksföremål. På odlingar växer
ovanliga kulturväxter och i hagarna betar lantrasdjur från sydöstra
Sverige. Museets gallerier visar öländska samtidskonstnärer och
utställningar om öländsk byggnadstradition. Under juli månad
daglig barnverksamhet med lek och hantverkspyssel. Handels
boden och Kaffestugan erbjuder mat och hantverk av hög kvalitet
med lokal prägel.

Fagerrörvägen 60, Fagerrör

GPS: N 57° 18.755’, E 17° 6.611’
Telefon: 0485-241 40, 070-363 83 49
bosj@bosj.se

Fotograf: Lars-Peter Åhs

Ö L A N D

www.bosj.se
Öppet: Se i vår text samt på vår hemsida

Störlinge Lantbruks &
Motormuseum
Störlinge 32

GPS: N 56° 48.159’ E 16° 44.504’
Telefon: 0485-56 02 61, 070-586 72 04
info@motormuseet.se
www.motormuseet.se

Ölands museum
Himmelsberga

Himmelsberga
GPS: N 56° 44.355’ E 16° 42.638’
Telefon: 0485-56 10 22
info@olandsmuseum.com
www.olandsmuseum.com
Öppet: Maj från v 19 lör-sön. Jun-aug dagl. Sep lör-sön inkl
Ölands Skördefest. Nov julmarknad

Fotograf: Birger Lallo

Öppet: Se hemsida

Böda Skogsjärnväg 2020

Ånglok vissa dagar, se www.bosj.se eller Facebook

Sommartrafik, 20 juni samt 30 juni-13 augusti,
Trafik tisdagar, torsdagar och söndagar.
Avg. Fagerrör
11.00 13.00 15.00
Avg. Trollskogen
12.00 14.00 16.00*
*Obs detta tåg återvänder inte till Trollskogen.

Ölands Skördefest, 25-26 september
Avg. Fagerrör
Avg. Trollskogen

11.00
12.00

13.00
15.00*

*Obs detta tåg återvänder inte till Trollskogen.

Adress

Fagerrörvägen 60, 387 75 Byxelkrok
Trafikinformation, se www.bosj.se eller Facebook
Trafikdagar 0485-241 40 eller Bo Svensson tfn: 070-575 89 43.
Beställningståg för grupper utanför ordinarie trafiktid
Hans-Peter Wyss tfn: 070-363 83 49, e-post: extratag@bosj.se

ÖLAND
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Bersbo koppargruvor

B

Runt Bersbo Gruvby har det brutits koppar sedan medeltiden.
Bersbos storhetstid var andra halvan av 1800-talet då en ny
gruvlave, nya ångmaskiner och 17 arbetarbostäder uppfördes.
För att transportera malmen byggdes här Sveriges fjärde järnväg.
Vid sekelskiftet byggdes ytterligare en gruvlave i en för tiden
modern arkitektur och med avancerad teknik. De två tornen,
nio av bostäderna och många andra spår av gruvdriften finns kvar.
Ett ekomuseum med information och QR-kod finns tillgängligt.

C

Boxholms bruk startade 1754 som ett järnbruk. Museet visar
utställningar om järnhantering, skogs- och lantbruk samt Boxholms historia från mitten av 1700-talet och framåt. Utställningar från stålindustrin, skogs- och lantbruk och hemmiljöer
som visar bruksortens uppkomst och förändring under 250 år.
Fungerande spikmaskin. Museet är inrymt i Boxholms äldsta
industribyggnad, en kvarn från 1777.

D

Museet ger dig en bred exposé över brandväsendet under
nästan 250 år. Från handdragna kärror och hästdragna vagnar
till dagens motordrivna fordon. Här hittar du flera typer av
handdrivna pumpar och senare tiders bogserbara pumpar. Här
finns utrustning för samband, rökskydd, uniformer och övrigt.
En av museets klenoder är en Scania från 1915 som ägdes av
Norrköpings brandkår. Den renoverades under åren 1981-1984.
Under renoveringen demonterades fordonet in i minsta detalj
och återställdes sedan till dagens skick.

E

Vi visar turbiner från AB de Lavals Ångturbin, STAL och STALLAVAL. Här finns en modell av världens första ångturbin från
1883, enhjuliga Laval-turbiner från 1890-talet, samt modeller av
marinturbiner och fartyg. En uppskuren radialturbin av bröderna
Ljungströms konstruktion från 1912 kan ses liksom modeller av
senare radialturbiner. Reamotorn Dovern visas i fullskala, en
pionjärutveckling av Curt Nicolin och hans team på 1940-talet
och själva grunden för dagens gasturbinverksamhet i Finspång.

F

Ett modernt kulturhistoriskt museum med utställningar om militärflygets utveckling från det tidiga 1900-talets pionjärer fram
till dagens JAS 39 Gripen. Museets samlingar är av världsklass
med flera unika flygplansindivider. En huvudattraktion är vraket
av den svenska DC-3:a som sköts ned av sovjetiskt jaktflyg över
Östersjön 1952. På Flygvapenmuseum finns dessutom restaurang, butik, konferenslokaler, bibliotek och science center med
flygsimulatorer och experimentstationer.

Bersbo By, Bersbo

GPS: N 58° 15.765', E 16° 2.330'
Telefon: 070-950 36 57
info@bersbokoppargruvor.se
www.bersbokoppargruvor.se
Öppet: Promenera i byn, QR-kod samt info på Ekomuseets
tavlor. Guidningar, se hemsida

Boxholms Bruksmuseum
Masugnsvägen 4
Fotograf: Per-Arne Larsson

GPS: N 58° 11.546’, E 15° 2.884’
Telefon: 076-118 31 11
j.hallbox42@gmail.com
www.facebook.com/Boxholms-Bruksmuseum
Öppet: 15 jun-15 aug ons-sön 11-17.
Maj-sep för beställda grupper

Brandkårsmuseet i Simonstorp
Efter väg 55 mellan Norrköping och Katrineholm
GPS: N 58° 47.456’, E 16° 8.868’
Telefon: 011-880 55, 072-567 79 00
Fotograf: Marie Eklöv

info@ brandkarsmuseet.se
www.brandkarsmuseet.se
Öppet: Se hemsida

Finspångs Turbinhistoriska
Museum
Slottsvägen 2C

GPS: N 58° 42.607', E 15° 46.327'
Telefon: 0122- 88 78 05 (tor 13-16), 0122- 815 04
history.se@siemens.com
www.stalklubben.org
Öppet: Tor 13-16. Grupper enl ök

Flygvapenmuseum

Carl Cederströms gata 2, Linköping
GPS: N 58° 24.653', E 15° 31.423'
Fotograf: Göran Billeson

Telefon: 013-495 97 00

88

info@flygvapenmuseum.se
www.flygvapenmuseum.se
Öppet: Jun-aug alla dagar 11-17, tor 11-20.
Sep-maj mån stängt, tis-sön 11-17, tor 11-20
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Friluftsmuseet Gamla Linköping G
Tunnbindareg 1

GPS: N 58° 24.374', E 15° 35.289'
Telefon: 013-12 11 10
gamlalinkoping@linkoping.se
www.gamlalinkoping.info
Öppet: Året runt. För tider se hemsida

Grafiska Museet
i Gamla Linköping

Gör en resa hundra år bakåt i tiden och upplev en unik småstadsmiljö med trähus, kullerstensgränder, historiska trädgårdar,
mat, fika och ett flertal museer och utställningar. Här finns nära
tjugo olika arbetslivsmuseer, där flera yrken har egna museer.
Friluftsmuseet består även av naturreservatet Vallaskogen och det
lantliga Valla gård. Området är öppet året runt. Utökat utbud av
familjeaktiviteter under Tidernas sommar, från slutet av juni till
mitten av augusti.

H

Grafiska Museet är ett levande ’’blytryckeri’’ som det kunde se
ut omkring 1950. Utrustningen är från 1800-talet och början på
1900-talet. Alla maskiner fungerar och används för framställning
av olika trycksaker. Papper tillverkas för hand. Det går att köpa
färdiga servetter med tryck och man kan även beställa med personliga texter. Man kan också få hjälp med enklare trycksaker till
exempel visitkort, brevpapper och inbjudningar. Även en del äldre
tryckeriutrustning finns.

I

Museet beskriver brukets 350-åriga historia och visar ett stort
urval produkter såsom knapp- och säkerhetsnålar, blixtlås
(landets första och största tillverkare), tryckknappar samt ljus
kronor och kandelabrar i mässing. Även några äldre maskiner och
formningsviror för pappersindustrin finns bevarade. Museishop
med originalförpackningar, böcker och filmer m m.

J

Harstena museum är inrymt i den nedlagda byskolan och
beskriver livet på ön med fiske, säljakt, bygemenskap och skola
under några hundra år som ön varit bebodd. Prins Wilhelms film:
Skärkarlar och sälar på Harstena, 1947, visas i skolsalen.

Rådmansgatan 3, Linköping

GPS: N 58° 24.332’, E 15° 35.447’
Telefon: 013-31 86 19
grafiskamuseet@telia.com
www.tryckerimuseum.se

Gusums Bruksmuseum
Syntorp

GPS: N 58° 17.070’, E 16° 30.472’
Telefon: 0123-211 35
info@gusumsbruksmuseum.se
www.gusumsbruksmuseum.se

Fotograf: Hannes Carlsson

Öppet: Tis-tor och lör-sön 12-16

Öppet: 2 maj-28 sep. För tider, se hemsida

Harstena museum
Harstena

GPS: N 58° 15.199’, E 17° 0.614’
Telefon: Se hemsida
info@harstenabyskola.se
www.harstenabyskola.se			
Öppet: 21 jun-15 aug dagl 11-15

Holmens museum

K

Museet ligger i stort sett på samma plats där det första handpappersbruket i Norrköping etablerades år 1633. Holmenveteranerna
driver ett eget handpappersbruk och visar gärna hur man gjorde
papper förr i tiden.

L

Hults bruk grundades 1697 och tillverkade då skeppspik. Sedan
1880-talet tillverkades yxor och det görs än idag. Numera är
Hults Bruk Smidescentrum en nationell mötesplats för smideskonst. Här erbjuds kurser och workshops i en traditionell hantverkssmedja, visningar av ortens yxfabrik, utställning om bruket
och dess människors historia, utställningar i samtida konstsmide
samt guidningar i bruksmiljön. Varmt välkommen!

M

Häfla Hammarsmedja i Östergötland är ett industriellt minnesmärke över svensk järnhantering. Hammarsmedjan var i drift
1682-1924. Den är fullt utrustad med tyskhärd, lancashirehärd
och den enda i Sverige bevarade räckhammaren vilken användes under 1600-1700-talet. Här finns en unik smälthammare
av Bagges konstruktion från 1836. Hammarsmedjan är bevarad
med all utrustning som fanns när den sista smeden gick hem.
Gamla bruket omfattar 19 byggnader: hammarsmedja, sågverk,
klensmedja, gnisterhus, bostäder m m.

Laxholmstorget 3, Norrköping

GPS: N 58° 35.340’, E 16° 10.822’
Telefon: 011-12 89 92
Öppet: Tis-tor 9-12.30, grupper enl ök

Hults Bruk Smidescentrum
Skaftverkstan, Hults Bruk

GPS: N 58° 40.375’, E 16° 7.678’
Telefon: 073-364 37 40
www.hultsbruk.se
Öppet: Enl ök, gruppbeställningar

Häfla Hammarsmedja
Hävla

GPS: N 58° 54.027’, E 15° 49.504’
Telefon: Turistbyrån 0122-851 00
www.finspang.se/hafla
Öppet: Dagl guidning under sommaren.
Bokning övrig tid vg ring Turistbyrån
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Kisa Emigrantmuseum

N

Människor, drömmar, mod och handlingskraft – på Kisa Emigrantmuseum berättas om de som emigrerade från trakten, om den
utvandringsvåg som följde efter att bonden Peter Cassel med
sällskap emigrerade 1845. Med unika foton, brev och berättelser
att lyssna på, förmedlas olika livsöden. Museet finns i Kisas äldsta
kulturhus, Columbiahuset. Apoteket med emigrantbyrå låg här
och fortfarande finns Café Columbia. Under 2019 har museets
utställningar byggts om med nya idéer och ny teknik.

O

Ett 700 kvm stort nostalgimuseum, som består av uppbyggda
miljöer från svunna tider. Samlingen innehåller tusentals bruksföremål från slutet av 1800-talet fram till 1980-talet. Hattaffär,
60-tals lägenhet, frisörsalong, radio- och TV-affär, skofabrik,
lanthandel är bara några exempel på uppbyggda miljöer.
Kornettgården väcker minnen hos den något äldre och nyfikenhet hos den yngre besökaren.

P

Museet är ett av Sveriges största som visar landsbygdens
utveckling under 150 år. 3 000 m2 under tak på en 40 000 m2
stor tomt. Många uppbyggda miljöer. Hem och hushåll. Hantverk.
Skogs- och lantbruksmaskiner. Traktorer och vagnar. Volvo PV
och motorcyklar. Bonnsåg med tändkulemotor. Mekanisk verkstad. Smedja. Snickeri. Ett roligt och lärorikt utflyktsmål för hela
familjen. Nästan inga rep. Cafeteria, presentshop och loppisbod.
Tillgängligt för personer med rörelsehinder.

Q

Möt historien på Linköpings slott – ett museum för hela familjen.
2020 fyller museet 20 år. Följ slottets 900-åriga historia
genom att klicka dig fram på en pekskärm. I skattkammaren visas
kyrkligt silver och unika textilier från sent 1300-tal och framåt.
Här kan du utforska vårt relikskrin som nu finns digitaliserat. På
översta våningen berättas om Sveriges sista inbördeskrig "Slaget
vid Stångebro" och dess efterspel som utmynnade i Linköpings
blodbad våren 1600. Möt även Gustav Vasa och biskop Hans Brask
vid en julmiddag 1523.

R

Marmorförädling under cirka 350 år med en komplett maskinpark för sågning, svarvning och slipning av marmor samt smedja och snickeri. Utställning om livet på bruket, maj-okt. Bruket
avvecklades under 1970-talet. Kolmårdsmarmor, "swedish
green", finns bl a vid Drottningholms slott, Stockholms slott,
Stockholms stadshus och Uppsala universitet i Sverige samt vid
Opéra Garnier (gamla operan) i Paris, Rockefeller Center i New
York och FN-byggnader i Genève.

S

Sveriges verkstadsindustris vagga finns i Motala. Innan KTH
startade i Stockholm utbildades tekniker på Motala Verkstad som
hade startat redan 1822. Industrimuseet visar historien om Motala
Verkstad och olika slags föremål som tillverkats där. På museet
finns det mesta från sjunkbomber till strålkniven. Där finns även
en utställning om Electrolux som 1925 startade sin produktion av
kylskåp och senare elspisar. Man kan också se torpeder från CTV
samt datorer och radio-/TV-apparater från LUXOR.

T

Museet har en 2 400 kvm stor yta med bilar, motorcyklar,
mopeder, maskiner och apparater. Tyngdpunkten ligger på
1950- och 60-talen. Museet har uppbyggda miljöer. Ca 350
fordon och en stor radiosamling med ca 300 apparater.
Fotomuseum och barnhörna finns. Ex på fordon: Kar de
Mummas Rolls Royce, Karl Gerhards Daimler, kung Carl XVI
Gustafs Puch Florida-moped, Verner von Heidenstams Chrysler
Imperial, första prototypen på svenska sportbilen Koenigsegg.
Museets signum är att förändras varje år.

Storgatan 10

GPS: N 57° 59.245', E 15° 38.080'
Telefon: 0494-125 05, 191 48
emil.turesson@kinda.se
www.kinda.se
Öppet: För bokn och info, ring eller mejla

Kornettgårdens Samlingar
och Café
Kulla Kornettgården 1, Vreta kloster
GPS: N 58° 28.908', E 15° 23.601'
Telefon: 013-39 22 26
kornettgarden@kornettgarden.se
www.kornettgarden.se
Öppet: Se hemsida

Lantbruksmuseet
i Ljusfallshammar
Hyttsjövägen 30

GPS: N 58° 47.553', E 15° 30.289'
Telefon: 070-228 27 18
info@lantbruksmuseum.se
www.lantbruksmuseum.se
Öppet: Se vår hemsida eller ring

Linköping Slotts- och
Domkyrkomuseum

Fotograf: Charlotta Franzén

Borggården, Linköpings slott

GPS: N 58° 24.636', E 15° 36.952'
Telefon: 013-12 23 80
info@lsdm.se
www.lsdm.se
Öppet: Ons-sön 12-16. Visn lör kl 11.
22 jun-16 aug dagl 12-16, visn dagl kl 11

Marmorbruksmuseet
på Kolmården
Marmorbruksvägen 10, Kolmården
Fotograf: Sara Classon

GPS: N 58° 39.649', E 16° 25.434'
Telefon: 070-729 85 09
marmorbruksmuseet@gmail.com
www.hembygd.se/krokeks-hembygdsforening
Öppet: Tis och tor 9-12. Maj-sep lör 11-14.
20 jun-2 aug ons-sön 11-16

Motala Industrimuseum

Gamla Motala Verkstadsområdet, intill Göta kanal
GPS: N 58° 32.907’, E 15° 4.235’
Fotograf: Åke Svensson

Telefon: 0141-21 13 45
museer@motala.se
www.motala-industrimuseum.com
Öppet: Se hemsida

Motala Motormuseum
Platensgatan 2, Hamnen

GPS: N 58° 32.015’, E 15° 2.237’
Telefon: 0141-588 88
motormuseum@telia.com
www.motormuseum.se
Öppet: Se hemsida
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U

Välkommen att besöka vår fina utställning utan föranmälan.
Kom och se hur livet på flottiljen var. Du kommer som besökare
att få ett mycket minnesvärt och givande besök. För barnen finns
en rolig tipspromenad och en lekhörna. Passa på att köpa fina
F 13-souvenirer. Här finns bland annat tröjor, böcker och klistermärken. Blir man hungrig så har vi korv med bröd, fika och goda
kakor.

V

Norrköpings Skolmuseum är inrymt i Oskarsskolan som togs
i bruk 1879. Museet visar hur skolan under seklers lopp förändrats
och utvecklats. Vi erbjuder skolklasser gammaldags lektioner
och guidade visningar för grupper. Enskilda besökare kan ströva
omkring och uppleva den gamla skolan. Museet är känt för sin
samling av skolplanscher. Norrköpings Skolmuseums stödförening visar och vårdar samlingarna.

W

Besök vårt museum där Norrköpings spårvägshistoria finns att
beskåda. Vagnar från 1900-talets början fram till 2000 finns i
museihallen tillsammans med en stor foto- och föremålssamling.
Museet är beläget inne på vagnhallsområdet och som skylt står
vagn 148 utmed Stohagsgatan. Under sommaren brukar de gamla vagnarna gå i turisttrafik från början av juli till mitten av augusti.
För information om turisttrafiken kontakta Upplev Norrköping.

Lansengatan 5, Norrköping

GPS: N 58° 36.376', E 16° 7.016'
Telefon: 073-328 04 20
bokning@f13bravalla.se
www.f13bravalla.se
Öppet: Lör 13-16. Bokade besök enl ök

Norrköpings Skolmuseum
Östra promenaden 34, Norrköping
GPS: N 58° 35.415', E 16° 11.880'
Telefon: 011-13 78 65
kontakt@skolmuseetnorrkoping.se
www.skolmuseetnorrkoping.se
Öppet: Sep-maj helgfria lör 13-16. Övrig tid enl ök

Norrköpings Spårvägsmuseum
Stohagsgatan 3

GPS: N 58° 35.144', E 16° 12.279'
Telefon: 073-049 96 26
ostgota@sparvagssallskapet.se
www.sparvagssallskapet.se
Öppet: 19 feb, 18 mar, 15 apr, 13 maj 15-17.

Fotograf: Willy Forsström

Norrköping minns F13

Övr tid enl ök via tel

Holmbrogränd

X

GPS: N 58° 35.399', E 16° 10.807'
Telefon: 011-15 26 20
stadsmuseet@norrkoping.se
www.norrkopingsstadsmuseum.se
Öppet: Tis-fre 11-17. Sep-maj tor 11-20, lör-sön 11-16.
Övriga helgdagar se hemsida

Reijmyre Glasmuseum

Y

Årets tema, se hemsida. Reijmyre Glasmuseum visar glas från
Rejmyre Glasbruks över 200-åriga historia och berättar om
människorna bakom hantverket. Rejmyre var det första glasbruket i Sverige som införde pressglas, pantograferade mönster
och priskuranter (illustrerade kataloger). Museet visar glas från
överfångsglasets storhetstid och historien kring det berömda
röda Rejmyreglaset och mycket mer. Flera årgångar nytryckta
priskuranter finns till försäljning.

Z

Risten-Lakviks Järnväg (RLJ) är en smalspårig museijärnväg som
utgår från Lakvik, 3 km från Björsäter vid vägen mot Åtvidaberg.
Här samlas sommartid turister, barn, unga, föräldrar och intresserade för att kunna njuta av en riktigt gammeldags tågresa och se
samlingarna i lokstall och vagnhallar, äta på caféet och kanske ta ett
bad. Loken och vagnarna är från den tid för runt 100 år sedan då det
fortfarande förekom persontrafik på smalspårsbanor med 600 mm
spårvidd.

8

Råås kvarn anlades vid Lina å omkring 1742. Fallhöjden är åtta
meter. Tidigare drevs kvarnen av två vattenhjul. Dessa ersattes
på 1920-talet av turbiner. Kvarndriften upphörde 1953. Föreningen Råås kvarns vänner återställde från 1979 kvarnen i körbart
skick och renoverade övriga byggnader och dammar. Kvarnen
sattes åter i drift 1987. Råås kvarn förklarades i samband med
detta som byggnadsminne. Råås kvarns vänner förvaltar anläggningen. Följ oss på Facebook.

Glasbruket, Rejmyre

GPS: N 58° 49.836’, E 15° 55.681’
Telefon: 070-494 58 73
info@rejmyrehembygdsforening.se
www.rejmyrehembygdsforening.se
Öppet: Maj-okt mån-fre 10-16, lör-sön 11-15.
Övriga året, se hemsida

Risten-Lakviks Järnväg

Stadsmuseet berättar om stadens historia från forntid till
renässans och om tiden då Norrköping kallades Sveriges
Manchester. I textilutställningen finns en samling textilmaskiner
som tidigare använts i textilproduktionen i Norrköping. Många
av maskinerna fungerar fortfarande. Varje tisdag körs maskinerna
av vår textiltekniker. Kom och upplev mekanikens under och oljeoch ylledoften, den höga ljudvolymen, det rytmiska dunkandet
och inte minst de vackra tygerna.

Lakviks Station, Åtvidaberg

GPS: N 58° 18.312', E 16° 01.361'
Telefon: 070-681 01 33, 070-772 26 65
gudrun.thorslund@gmail.com
www.rlj.se
Öppet: 27 jun-9 aug lör-sön 11-15. För info och bokn ring

Fotograf: Maria Järnström

Norrköpings stadsmuseum

eller mejla. Se även hemsida

Råås kvarn

Råås kvarn, Ramfall, Ydre
GPS: N 57° 55.798', E 15° 7.418'
Telefon: 070-293 54 52
www.raaskvarn.se
Öppet: Arbetsvecka v 29. Varannat år även
kvarn/marknadsdagar, se hemsida eller Facebook
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S:t Anna Skärgårdsmuseum

9

Fotograf: konstnär Tord Kempe

Tyrislöt, Sankt Anna

GPS: N 58° 19.434', E 16° 53.639'
Telefon: 073-330 02 23, 070-818 92 61
sanktanna.hembygd@gmail.com
www.hembygd.se/sankt-anna			
Öppet: 20 jun-16 aug tis-sön 12-17. 22-23, 29-30 aug 12-17.
5-6 sep 11-16

Svenska kakelugnsmuseet

:

Kakelugnsvägen 5, Kolmården
Fotograf: Christian Nossbring

GPS: N 58° 41.171’, E 16° 20.457’
Telefon: 011-39 23 39
info@kakelugnar.org
www.kakelugnar.org

Sankt Anna Skärgårdsmuseum drivs av Sankt Anna Hembygdsförening. Museet skildrar skärgårdsbornas arbete i gången tid.
Bruksbåtar som roddsump och "ökor”, olika fiskemetoder, jordbruksredskap, visthusbod och kök visas. Det berättas om skutor
och ångbåtar. Temautställning: Skärgårdspensionat under 100
år. Ett ”körhus” med tröskvandring och en tändkulemotor visas i
separata hus. På Tornberget finns några bruksbåtar utställda. Vid
museet börjar en ca 2,5 km lång natur- och kulturstig.

Vår ambition är att bevara och visa upp kakelugnar som är en
del av svensk hantverkshistoria. Vår utställning inrymmer för
närvarande ca 40 kakelugnar som är uppmonterade i olika
miljöer. De tidigaste kakelugnarna vi har monterade är tillverkade
ca år 1750. Alla olika stilar finns representerade fram till de sista
kakelugnarna som tillverkades på 1930-40-talen.

Öppet: 10-16

Sveriges Rundradiomuseum

;

Radiovägen 1, Bondebacka, Motala
GPS: N 58° 32.727’, E 15° 2.522’
Fotograf: Camilla Gullin

Telefon: 0141-22 34 61
radiomuseum@motala.se
www.motala.se/kultur

Stockholm-Motala! I den byggnadsminnesförklarade sändar
stationen från 1927 visas originalsändarna från 1927 och 1935.
På museet finns också en stor samling radiomottagare av märket
Luxor samt tillfälliga utställningar. Vår senaste utställning handlar
om Sverige på 1950-talet, givetvis med extra fokus på radio.
Välkommen på nostalgitripp!

Öppet: Se hemsida

Svintuna Kvarn

<

I Kolmården, vackert belägen vid Bråviken, finns Svintuna Kvarn
som har anor från 1300-talet. Besökaren kommer att få se en
ännu fungerande kvarn som drivs med ett överfallshjul på mer
än 6 m i diameter. Man ges tillfälle att kunna studera hela processen från korn till mjöl med dammar och vattenränna. Sista
helgen i augusti kan man även köpa nymalet mjöl. I kvarnen
finns även ett dragspelsmuseum efter den kände durdragspelaren Yngve Andersson. Grupper och skolklasser efter ök.

=

Företagets 100-åriga historia från gas till nutid. Historien kring
vatten och avlopp, renhållning och fjärrvärme, samt det något
udda inslaget av rundradiosändning med mera. Dagens teknik
för bränslehantering presenteras.
För guidning kontakta: Sören Brandt 070-316 83 83.

a

Ulrika museum visar hur man levde i skogsbygden under självhushållningens tid. Du kan se vargnät, trynträ, brännvinskar,
bessman, laggkärl, tyryxa, fjärjekrok och vrete bland många
andra föremål. Förutom den permanenta utställningen visas
varje år en särskild temautställning. I arkivet finns handlingar,
foton, kartor och tidningsurklipp. I museibutiken säljs museets
årsböcker, vykort och lokalt hantverk.

b

Vadstena har en rik spetstradition. Museet visar varje år nya
utställningar med olika teman kring tradition och nyskapande
inom spetshantverket. Utställningarna lyfter fram människorna
bakom knypplingen. I den historiska delen speglas mönsterstickare, knypplare, spetsgångare och spetshandlare. Den
nyskapande delen visar prov på vår tids knyppling. Spetsmuseet
är inrymt i Gottfrid Larssonsgården i Vadstena.

Kvarnvägen, Kolmården

GPS: N 58° 39.542', E 16° 23.530'
Fotograf: Eyvind Larsson

Telefon: 070- 590 49 09
svintunakvarn@lionsclubkolmarden.se
www.lionsclubkolmarden.se
Öppet: Enl ök

Tekniska Verkens Museum
Valla Gård, Linköping

GPS: N 58° 24.081’, E 15° 34.923’
Telefon: 070-316 83 83
www.tekniskaverken.se/museet
Öppet: 15 jun-16 aug dagl. 22 aug-27 sep lör-sön 11-16

Ulrika museum
Kisavägen 18, Ulrika

GPS: N 58° 7.420', E 15° 25.767'
Telefon: 0142-912 12
abhultwang@gmail.com
www.facebook.com/ulrikamuseum
Öppet: Enl ök från Kristi himmelsfärdsdag till 2:a tor i sep
(Ulrika marknad). Se hemsida

Vadstena Spetsmuseum
Skänningegatan 9, Vadstena

GPS: N 58° 26.862’, E 14° 53.768’
Fotograf: Ewa Abered

Telefon: 070-279 77 73, 070-320 07 49
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www.spetsmuseet.se
Öppet: 25 jun-16 aug 13-17
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Besök Sveriges äldsta bevarade smalspåriga järnväg med
sin välbevarade historiska järnvägsmiljö i Vadstena. Trafik med
gammaldags tåg och rälsbuss på en del av banan. Historisk
guidning erbjuds också. Cykeldressinturer på hela den 10 km
långa banan i ett härligt landskap. Cafévagn på hamnspåret
onsdagskvällar i samband med Nostalgiaftnarna i hamnen.

d

Ett 40-tal hästdragna vagnar och slädar från Östergötland och
närliggande landskap finns i museet. Den till museet knutna
föreningen Vallavagnarnas Vänner anordnar årligen på Kristi
Himmelfärdsdag en historisk vagnparad med deltagare från hela
syd- och mellansverige.

e

Museum över Åtvidabergs Spårväxlar & Signalfabriks AB.
Maskinerna som tillverkade spårväxlar, signalutrustning, järnvägsbommar och smörjsystem står i sin ursprungliga miljö i det gamla
industriområdet. Museet visar Sveriges första serietillverkade personbil ”Åtvidabergsbilen”. Här finns också andra bilar, mopeder,
motorcyklar, ett flertal tändkulemotorer samt kontorsmaskiner.

Järnvägsgatan, Vadstena

GPS: N 58° 26.669', E 14° 53.029'
Telefon: 070-624 37 30
info@wfj.se
www.wfj.se

Fotograf: Christer Brimalm

Wadstena-Fogelsta Järnväg

Öppet: 26 apr, 21 jun-16 aug sön. 20 maj-12 aug ons kväll.

Westmanska Vagnmuseet
Valla gård, Linköping

GPS: N 58° 24.034', E 15° 34.888'
Telefon: 013-10 17 60, 12 11 10
ake_oberg@hotmail.com

Fotograf: Åke Öberg

6 jun, 4-25 juli, 26 sep lör. För tid se hemsida

www.vallavagnarna.se

ÅSSA Industri och bilmuseum
Bryggaregatan 2, Åtvidaberg

GPS: N 58° 11.548', E 16° 00.098'
Telefon: 0120-137 00
assamuseet@telia.com
www.assamuseet.se

Fotograf: Lars Bogren

Öppet: Se www.gamlalinkoping.info

Öppet: Vg se hemsida

Åtvidabergs Bruksoch Facitmuseum

f Välkommen till museet som speglar Åtvidabergs historia, från

GPS: N 58° 11.949', E 16° 0.237'
Telefon: 0120-350 68
info@brukskultur.se
www.brukskultur.se		
Öppet: Lör 11-14. Jul-aug se hemsida.
För annan tid vg ring

det medeltida bergsmansbruket fram till världskoncernen Facits
tillverkning av kontorsmaskiner och pionjärgärning i den tidiga
dataåldern. Här får ni också en introduktion till de 10 besöksplatser som ingår i Ekomuseum Åtvidabergs Bruksbygd. Några
av dessa museer ligger under tak medan andra återfinns ute i
det fria. Var för sig representerar de en unik del av bruksbygdens historia.

Fotograf: Facit AB:s arkiv

Bryggaregatan 2, Åtvidaberg

FRI ENTRÉ

JULMARKNAD
söndag 20 nov
klockan 11-15

Nu äntligen börjar visionerna
HULTS BRUK
HULTS BRUK
SMIDESCENTRUM

SMIDESCENTRUM
www.hultsbruk.se
facebook.com/hultsbrukssmidescentrum

om skulptur- och barnpark ta form!

Fru Ågel (Ågelsjödraken) lösgör sig ur skuggorna under lönnen för a få leka lite med besökande i Hults Bruk, främst
barn då...men hon gillar även vuxna barn som klä rar på
henne. Vår idé bygger på a vi vill ge barn en smula kultur
och historia blandat med lek i en spännande kulturmiljö.
Vi har även byggt en utescen som öppnar upp möjligheter
för teater- och musikföreställningar för både barn och vuxna.
Skulpturparken med smide är inte klar ännu men vi har för
a hedra de gamla smedernas minne färdigställt

världens förmodligen största spikar (98 tum).
De står nu på hedersplats utanför smedjan.

I den gamla skaverkstaden har vi e jäemysigt café
i rustik miljö. Det är öppet när vi har olika evenemang.

Välkommen på invigning i vår!

Håll koll på vår hemsida och Facebook. Där ser du alla olika
kommande evenemang.
hultsbruk.se facebook.com/hultsbrukssmidescentrum
FRI ENTRÉ

JULMARKNAD
söndag 20 nov
klockan 11-15

HULTSBRUK SMIDESCENTRUM Åby
HULTS BRUK
HULTS BRUK
SMIDESCENTRUM

SMIDESCENTRUM
www.hultsbruk.se
facebook.com/hultsbrukssmidescentrum
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UPPLEV OSS PÅ ETT
ANNORLUNDA SÄTT!
Järnvägsmuseets utställning i Gävle är
stängd för renovering – under tiden
kör vi mer tåg än någonsin! Välkommen
att boka plats och följ med du också!
Våra historiska tågresor har olika teman
och vi kör till platser från söder till norr.
Hemsidan www.jarnvagsmuseet.se
är uppdaterad med aktuell information
där du hittar tider, priser, tidtabeller m.m.
Vill du hellre ringa oss? Reseinformationen
är öppen på vardagar klockan 10 -12
samt 13 -15, telefon 026-455 14 70.

– EN DEL AV STATENS MARITIMA OCH
TRANSPORTHISTORISKA MUSEER

BOKTIPS!

ISH
STARS OF SWED
EUM
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M
AY
ILW
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LOCO MOTI VES
IES ABOU T OUR
– SHOR T STOR
STOC K
AND ROLL ING

Skäm bort dig själv
med den svenska eller
engelska boken om
vår fina fordonssamling!
Kontakta oss på:
info@jarnvagsmuseet.se

ROBERT SJÖÖ

1

ÅRETS TÅGRESOR!
Rälsbuss, Gävle: Första helgen i maj – sept.
Västkustexpressen, Varberg: 16 – 17 maj
Kakslottet och Mariefred: 7 juni
Nostalgia Festival, Karlskrona – Ronneby: 27 juni
Classic Car Week, Rättvik: 30 juli
Tidernas tåg, Jamtli Historieland: 2 augusti
Höstångan, Kinnekullebanan: 10 – 11 oktober
Ångtågsturer runt Ängelholm: 21– 22 november
Fler resor hittar du på vår hemsida www.jarnvagsmuseet.se
Med reservation för ändringar, utsålda resor osv.
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Motorhistoriska
dagen 6 juni
m
2 5 -å r s j u b i l e u

2 02 0 !

Sveriges mest besökta
motormuseum!
Fira Sveriges rullande kulturarv
– på en folkfest nära dig! mhrf.se/6juni

En nostalgiupplevelse
för hela familjen.
Öppet hela året.

Arrangörstävlingen i samarbete med
För mer information om arrangörstävlingen Kultur på väg som anordnas i samband
med Motorhistoriska dagen, ring 08-30 28 01 eller besök mhrf.se/6juni.
Foto: Bo Porshed/FABAS

Motala Motormuseum, Platensgatan 2, hamnen Motala. Telefon: 0141-588 88

Fri entré www.vnmuseum.se
Härnösand. Öppet tis–sön kl 11-17, Kvällsöppet torsdagar till kl 20
Butik & kafé, tfn 0611-886 00
A NN O N S

95

JÄRNVÄGSMUSEET
SOMMAREN 2020!
LANDINS CYKELVERKSTAD –
en autentisk verkstad från våra
samlingar. I lekvagnen kommer
PETTSSON & FINDUS härja runt!
Invigning 24/6 kl 18.
Öppet 11–17, 25/6–31/8
samt 5–6, 12–13/9
Östra Storgatan 74, Kristianstad
regionmuseet.se/jarnvagsmuseet

Regionmuseet i Skåne
Järnvägsmuseet Kristianstad

Välkommen till ett av
Nordens ledande museer
inom textilindustri, mode,
design, konst och
innovativa textilier

Textile Fashion Center
Skaraborgsvägen 3 A,
Borås
textilmuseet.se
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Öppnar 21/3 2020

VAD ÄR FRAMTIDENS MÄNNISKA?

Trollhättan SE 58.271982, 12.276781

Innovatum Science Center, NOHABs Smedja och Slussarna i Trollhättan

0.00-17.00

Roligt för
hela familjen!
ÖPPET
Sommar
Alla dagar
Kl. 1000-1700
Höst/vinter/vår
Tisdag-Söndag
Kl. 1100-1600
Besök innovatum.se för mer information
A NN O N S
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Ge en gåva till Sveriges
Hembygdsfond och beställ MinneGshrälattis!
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hemsida:
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www.hembygd.se/stod
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Här är du mitt i vår historia
Skönhet, utflykter, möten, mystik, historia, natur.
Upptäckter, svemester, aha-upplevelser, fika, kultur.
Bäckar, tvättstugor, ruiner, torp, skog, kol,
slott, berg, maskiner, musik, järn, stål.

#JÄRNRUTTENVECKAN
27 juni - 5 juli 2020 (alltid vecka 27)
En sommarvecka i Bergslagen fylld av aktiviteter.
Dag-för dag-kalender på www.ekomuseum.se
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FÖLJ MED IN I
HISTORIEN OM
MÄNNISKOR OCH
MOTORER
Med början år 1911 byggde ASEA Mimerverkstaden i Västerås,
en stor modern och rationell fabriksbyggnad för tillverkning av
små och medelstora elektriska motorer.
Välkommen till en utställning som berättar om hur
Mimerverkstaden kom till och ger glimtar av arbetet på fabriken,
av livet som ASEA-anställd och om livet på Östermalm.
Välkommen till Människor och motorer - berättelsen om Mimer.

Alltid fri entré • Karlsgatan 2, Västerås
www.vastmanlandslansmuseum.se
@vastmanlandslansmuseum

100 ÅR
AV SVENSK
FLYGHISTORIA

Välkommen till Flygvapenmuseum i Linköping
– ett modernt, kulturhistoriskt museum med
utställningar om det svenska militärflygets
utveckling, från 1900-talets tidiga pionjärer
till dagens JAS 39 Gripen.
Fängslas av historien om den nedskjutna och
bärgade DC-3:an, prova vår JAS 39 Gripen flygsimulator eller bli nostalgisk i våra autentiskt
inredda hemmiljöer från Kalla kriget.
Här får du en spännande och rolig dag
som passar hela familjen!
Läs mer om utställningar, visningar och
program på www.flygvapenmuseum.se

CARL CEDERSTRÖMS GATA 2, LINKÖPING
WWW.FLYGVAPENMUSEUM.SE

A NN O N S
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UPPLEV KULTURARVET
30 augusti

#arkeologidagen

11–13 september

#kulturarvsdagen

Gillar du också kulturhistoria och arkeologi?
Missa då inte våra temadagar med hundratals aktiviteter över hela landet.

Läs mer på raa.se/evenemang för att besöka
eller bidra med egna arrangemang.

UPPTÄCK
FORSVIKS BRUK
Välkommen till en lika vacker som unik miljö! Forsviks bruk har en
600 år lång historia och är en del av den svenska industrins vagga.
Här hittar du bland annat en smedja, gjuteri och bruksjärnväg.
Följ med på en tidsresa genom den svenska industrihistorien!
Läs mer på www.forsviksbruk.se

Verksamheten på Forsviks bruk bedrivs av Västarvet – Sveriges största
regionala förvaltning för natur- och kulturarv. Läs mer på www.vastarvet.se
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EN DJUPDYKNING
TILL ÖSTERSJÖNS
HEMLIGHETER!

vrakmuseum.se
Öppnar i slutet av 2020
Instagram @vrakmuseum

A NN O N S
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BOSTÄDER
Andra Våningen
Arbetarbostäder Stora Hagen
Ett hem i Jonsered
Kortedala Museum
Lagersbergs säteri
Nybygget Rismyrliden
Robertsfors Bruksmuseum med Bruksjärnväg
Smedsbostaden på Hammarbacken
Statarmuseet Överjärva Gård
Världsarvsgården Bortom Åa, Fågelsjö
Åsle Tå Upplevelsemuseum

73
10
74
23
60
72
72
13
65
14
79

EL-, GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING
Elyseum, Energihistoriska samlingarna Göteborg Energi
Finnfors Kraftverksmuseum
Finspångs Turbinhistoriska Museum
Krångede kraftverksmuseum
Pumphuset
Sveriges VVS-museum
Tekniska Verkens Museum
Tollereds Öfvre Kraftstation

22
71
88
30
65
57
92
78

EMIGRATION
Kisa Emigrantmuseum

90

FILM OCH MUSIK
Biograf- och Kopparslagarmuseum
Fotomuseet Olympia
Porfyr- och Hagströmmuseet
Säters Biograf & TV-museum

6
25
12
14

FINANSIELL VERKSAMHET
Stiftelsen Gamla Bankgården i Vrigstad

52

FISKE
Fiskemuseet Hönö
Gotlands fiskerimuseum Kovik
Hammarö Skärgårdsmuseum
Hälleviks fiskemuseum
Klädesholmens museum "Sillebua"
Nordanstigs Kustmuseum
Råå museum för fiske och sjöfart
S:t Anna Skärgårdsmuseum
Sillsalteriet Sibirien
Sirmiones Skeppslag
Skärgårdsmuseet
Skärgårdsmuseet i G:a Oxelösund
Tornedalens Fiskemuseum i Kukkolaforsen
Ulvö museum

8
17
68
6
8
28
42
92
9
42
56
62
34
86

FLYG
Aeroseum
Arlanda Flygsamlingar
Bunge flygmuseum
DC-3:an Daisy
F11 Museum
F15 Flygmuseum
Flygmuseet F 21
Flygvapenmuseum
Luftbevakningsmuseet i Skåne
Svedinos Bil- och Flygmuseum
Teknikland
Västerås Flygmuseum
Ållebergs Segelflygmuseum
Ängelholms Flygmuseum

22
54
16
81
59
27
33
88
40
26
30
84
79
44

FRILUFTSMUSEER
Friluftsmuseet Gamla Linköping
Ölands museum Himmelsberga

89
87

FÖRSVAR
Albatrossmuseet
Arboga Robotmuseum
Arsenalen
Artillerimuseet
Beredskapsmuseet
Brigadmuseum
Dalregementets museer
Eda Skans Museum
F 7 museum
Femörefortet
Försvarsmuseum Boden
Garnisonsmuseet Skaraborg
Gotlands försvarsmuseum
Hemvärnsmuseet
Hässleholms Museum
Kalixlinjens museum
Karlsborgs Fästningsmuseum
Museum för Rörligt kustartilleri
Norrköping minns F 13
Siknäsfortets Museiförening
Skansen Klintaberg
Smålands Militärhistoriska Centrum

16
81
59
37
37
67
10
67
74
59
33
74
17
55
39
33
75
7
91
34
30
52
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Teleseum
Tingstäde Fästning
Vaxholms fästnings museum

66
18
57

HANDEL
Agardhs Lanthandelsmuseum
Arboga Bryggerimuseum
Gillberga hbf Polis & lantbruksmuseum
Levanders lanthandelsmuseum
Nostalgimuseum
Nostalgimuseum Sparreholm

37
81
68
48
41
61

HANTVERK
Bergdala glastekniska museum
Borgquistska Hattmuseet
Centrum för Bastabinne
Derome Trä & Nostalgimuseum
Det Gamla Tryckeriet/Eskilstuna Magasinet
Dock & Leksaksmuseum
Elfstrands krukmakeri
Garverimuseum
Glommers Hatt och Leksaksmuseum
Gottfrid Skytts Snickeri
Grafiska Museet
Grafiska Museet i Gamla Linköping
Kopparbergs Arbetsmiljömuseer
Kornettgårdens Samlingar och Café
Krukmakerimuseet på Stortorpet
Lehmanns Intarsiaverkstad i Bodafors
Lessebo Handpappersbruk
Linmuseet
Litografiska Museet
Ljungsarps Bleckslagerimuseum
Lottas Garverimuseum
Lärbro Bygdemuseum
Onslunda Hembygds & Borstmuseum
Rademachersmedjorna
Reijmyre Glasmuseum
Repslagarbanan i Karlskrona
Rosenlöfs Tryckerimuseum
Silversmedjan
Skorstensfejaryrkets Museum
Spinnrockssvarvarverkstad
Stenarbetsmuseum Yxhult
Stenhuggarmuseet i Vånevik
Svenska kakelugnsmuseet
Svenska VävstolsMuseet
Thorslundkagge och Ekliggarnas sal
Vadstena Spetsmuseum
Wetterlings Yxsmedja
Wällufs hantverksmuseum

45
38
74
25
59
46
38
38
31
64
39
89
82
90
68
48
48
8
55
76
55
17
41
62
91
7
20
42
13
65
36
52
92
43
63
92
20
44

HEMBYGDSOMRÅDEN
Hallsbergs gård & stenar
Storbrohyttan
Säters hembygdsmuseum, Åsgårdarna
Ulrika museum

39
69
14
92

HEMSLÖJD OCH HEMARBETE
Hagalunds Tvätterimuseum
Tunabygdens Gammelgård

55
14

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Birgittamuseet
Brunnsmuseet Sätra Brunn
Farmaci- och läkemedelshistoriska museet
Lärbro Krigssjukhus Museum
Medicinhistoriska museet
Medicinhistoriska Museet i Helsingborg
Medicinhistoriskt museum
Mönsterås Apoteksmuseum
Psykiatriska museet
Uppsala medicinhistoriska museum
Veterinärmuseet i Skara
Västerbottens Medicinhistoriska Museum

85
81
54
17
23
40
12
49
50
66
78
72

IDROTT
Idrottsmuseet i Göteborg
Nordiska travmuseet

23
69

INDUSTRIMILJÖ
Bergslagens medeltidsmuseum
Eskilstuna Stadsmuseum
Högsjö Bruksmuseum
Stadsvakten Nyköpings Kulturarvsmuseum
Uppsala industriminnesmuseum

81
59
60
62
66

JAKT OCH SKOGSBRUK
Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Sandslåns flottningsmuseum
Siljansfors Skogsmuseum
Skogsmuseet i Lycksele
Skogsmuseum, Remningstorp
Särna Skogs- och Försvarsmuseum, Lomkällan

33
86
13
31
78
13

JORDBRUK
Berte Museum - Livet på landet
Bjärnums museum
Delsbo Lantbruksmuseum
Folk- och Trädgårdsmuseet
Gotlands Lantbruksmuseum
Kulturladan och Ölseruds kvarn, mitt på Värmlandsnäs
Kulturreservatet Vallby Sörgården
Lantbruksmuseet i Hammenhög
Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar
Lantbruksmuseet i Österbybruk
Statarmuseet i Skåne
Stensberg och magasinet vid Sundby
Störlinge Lantbruks & Motormuseum
Särestads Landsbygdsmuseum
Sörbyn-Sundsnäs Landsbygdsmuseum
Vanges Museigård
Äskhults by

25
38
27
55
17
68
76
40
90
64
43
57
87
78
34
18
26

KOMMUNIKATION
Radiomuseet
Sandsjö Hembygdsförening
Sveriges Rundradiomuseum
Världsarvet Grimeton

23
51
92
26

KONST
Carl Eldhs Ateljémuseum
Eksjö museum
Unnaryds Bonadsmuseum

54
46
53

KULTURHISTORIA
Johannamuseet
Oxelösundsrummet
Torsby Finnskogscentrum
Wadköping

39
61
70
36

KVARN
Bengtemölla
Blåherremölla
Hillefors Grynkvarns Museum
Hovermo Gårds- och Industrimuseum
Komstad Kvarn
Mullhyttans kvarn
Museet Kvarnen/Ferlinmuseet
Museet Kvarnvikens Kvarn och Såg
Pålsjö mölla
Rasmus kvarn (Grenna Museum)
Råås kvarn
Svintuna Kvarn
Väderkvarnen i Borg, Stora Mellby
Vänga Kvarn och Stärkelsefabrik

37
38
75
29
48
35
69
56
42
50
91
92
79
79

KYRKAN
Linköping Slotts- och Domkyrkomuseum
S:ta Anna Underjordskyrka med Visningsgruva

90
72

MUSEIJÄRNVÄG
Anten-Gräfsnäs Järnväg
Bergslagernas Järnvägssällskap BJs
Böda Skogsjärnväg
Dellenbanans Vänner
Djurgårdslinjen
Föreningen Galtströmståget
Föreningen Gotlandståget, Järnvägsmuseet i Dalhem
Föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum
Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik (FSVV)
Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
Föreningen Veteranjärnvägen
Jädraås-Tallås Järnväg - JTJ
Järnvägens Museum
Järnvägsmuseet
Järnvägsmuseet
Järnvägsmuseum
Järnvägsmuseum med Svanskogsbanan
Järnvägsmuseum med Svanskogsbanan
Krylbo lokstall
Kärrgruvans järnvägsmiljö och järnvägen till Ängelsberg
Köping-Uttersbergs Järnvägs museiförening
Landeryds Järnvägsmuseum
Museiföreningen Munkedals Jernväg
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar
Museispårvägen i Malmö
Museispårvägen Malmköping - MUMA
Nora Bergslags Veteran-Jernväg
Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg
Norrbottens Järnvägsmuseum
Norrköpings Spårvägsmuseum
Nässjö Järnvägsmuseum
Ohs Bruks Järnväg
Risten-Lakviks Järnväg
Skara-Lundsbrunns Järnvägar
Skåne-Smålands Järnvägsförening
Skånska Järnvägar

73
22
87
27
54
32
16
60
47
60
38
20
39
20
40
75
68
15
11
83
83
48
8
41
41
61
83
83
33
91
49
50
91
77
51
42

Smalspårsjärnvägen Hultsfred-Västervik
Spårvägssällskapet Ringlinien
Wadstena-Fogelsta Järnväg
Östra Södermanlands Järnväg

51
24
93
63

OFFENTLIG FÖRVALTNING
Begravningsmuseet i Ljungby
Brandbilsmuseet i Gysinge
Brandkårsmuseet i Simonstorp
Höljebacka brandmuseum
Långholmens fängelsemuseum
Malmö Brandmuseum
Nässjö Kontorsmuseum
Svenska administrations- och byråkratimuseet
Sveriges Fängelsemuseum

45
19
88
75
55
40
50
86
20

PERSONMUSEER
Chalanderska Möbelmuseet
Dalénmuseet, Stenstorp
Hasse & Tage-museet
Joe Hill-gården
Johan Ahlbäcks ateljé
Mårbacka minnesgård

46
74
39
19
11
69

SAMISKA SAMLINGAR
Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Gällivare museum
Härjedalens Fjällmuseum

31
31
29

SJÖFART, VARV OCH REDERIER
ArveMuseet och S/S Östersund
Bjurbäckens slussar
Bogserbåten s/s Herbert
Båt och Maskin Museum
Båt och Sjöfartsmuseet i Onsala
Båtsamlingarna på Bassholmen
Dyktankhuset
Färjan 4
Föreningen Ångslupen Gerda
Galeasen T/S Helene
Kanalmuseet
Kanalmuseet Skantzen
Kanalmuseet Trollhättan
Lotsarkivet i Gamla Oxelösund
Lotsångfartyget Polstjärnan
Marinmuseet
Maritiman
Minsveparen M20
Museiföreningen Ångfartyget Ejdern
Oskarshamns Sjöfartsmuseum
s/m Vega
s/s Boxholm II
s/s Nalle
S/V Isolda
Sandkilen Helmi
Sjöfartsmuseet Hoppet
Sjöfartsmuseet i Karlshamn
Sjöfartsmuseet i Oxelösund
Skolfartyget Westkust
Skolsegelfartyget Ellen
Skonaren Ingo
Skonaren Linnéa
Slite sjöfartsmuseum
Sveriges Sjömanshusmuseum
T/S Kvartsita
Trelleborgs Sjöfartsmuseum
Varvshistoriska föreningen i Göteborg
Veteranflottiljen
Vrak – Museum of Wrecks
Vänergaleasen Mina
Västerviks Museum & Hvalstad kvarn
Ångaren Bohuslän
Ångaren Trafik
Ångfartyget Mariefred
Ångslipspelet och Gefle Varv

29
67
73
46
25
8
54
22
60
38
15
82
75
61
69
25
23
56
61
50
51
51
51
23
65
42
7
62
9
56
23
51
18
9
9
43
24
57
57
79
53
24
79
58
21

SÅGVERK
Brynge kulturområde
Drängsmarks vatten- och ångsåg
Loos brynsåg
Mullhyttans ramsåg
Norrbyskärs Museum
Ramsågen i Melltorp
Svartviks industriminnen
Wretens Såg

85
71
27
36
71
76
32
79

TEATER
Sveriges Cirkusmuseum
Teatermuseet scen- och manegekonst

43
43

TEKNIK, INDUSTRI OCH BRUK
Almedahls fabriksmuseum
Almviks tegelbruksmuseum

73
45

Ankarsrum Hbf, Aktiveum (R) museum och aktiviteter
Axmar Bruk
Benareby tunnbindarverkstad med museum
Bergviks Industrimuseum
Bläse Kalkbruk
Boxholms Bruksmuseum
Bruzaholms Bruksmuseum
Bure Arkiv
Ebbamåla Bruk
Eda Glasmuseum
Emåns Ekomuseum
Engelsbergs Oljefabrik
Fagersta bruksmuseum
Flatenbergs hytta
Flygt museet
Forsbacka bruk
Forsviks Bruk
Frövifors Pappersbruksmuseum
Furudals Landsbygdsmuseum med Veteranmuseum
Fåglaviks glasbruksmuseum
Gamla Bruket i Munkfors
Garphyttans Industrimuseum
Gemla Leksaksmuseum
Gislaveds Industrimuseum
Glasbruksmuseet i Surte
Gravendals Bruk
Gusums Bruksmuseum
Göteborgs Remfabrik
Heby tegelbruksmuseum
Holmens museum
Horns tegelbruk
Hults Bruks Smidescentrum
Husqvarna Museum
Häfla Hammarsmedja
Hälleforsnäs Gjuterimuseum
Iföverkens Industrimuseum
Jädersbruksvänner
Jädraås Bruk
K A Almgren sidenväveri & museum
Kallinge Museum
Karlskrona Porslinsmuseum
Karlslunds Herrgård med trädgårdar
Karmansbo Bruksmiljö
Korså bruk
Kyrkeby bränneri
Köpmanholmens Bruksmuseum
Lancashiresmedjan i Karlholmsbruk
Laxå bruksmuseum
Lekoseum
Lesjöfors museum
Lidköpings Maskinnostalgiska Förening
Lindesnäs Bruksmuseum
Meken-minnet
Modellboden
MoDo museum
Motala Industrimuseum
Munksjö museum
Nohabs smedja Innovatum Science Center
Norrahammars Industri- och bygdemuseum
Norrköpings stadsmuseum
Norrsundets arbetarmuseum
Nymans vänner
Olofsfors Bruksmuseum
Plastens hus
Polhemsmuseet
Rydals museum
Rydö Bruksmuseum
Ryttarens torvströfabrik
Rörstrand Museum
Skandiamuseet
Skebobruks Museum
Skåpafors servetthistoria
Slite industrimuseum
Snus- och Tändsticksmuseum
Spinneriet Strömsborg
Stafsjö Bruksmuseum
Stiftelsen Gamla Stenhuset
Stiftelsen Trångfors smedja
Storebro Bruksmuseum
Strykjärnsmuseum i Malmköping
Strömsbergsbruks Järn och Skogsbruksmuseum
Sundbybergs museum
Svenska Rayon Museum
Svenska Skoindustrimuseet
Sågmyra Hembygdsmuseum
Söderfors Hembygdsförening
Textilmuseet
Tobo Bruksmuseum
Tumba Bruksmuseum
Tändsticksmuseet

45
19
73
27
16
88
46
71
6
67
46
82
82
10
47
19
74
82
11
74
68
35
47
47
75
11
89
22
64
89
75
89
47
89
60
39
82
19
55
6
7
35
82
11
48
85
64
35
40
68
76
12
76
35
85
90
49
76
49
91
20
64
85
41
12
77
26
77
77
9
65
15
17
56
43
62
20
84
52
62
66
57
70
36
13
66
78
66
57
52

Töllstorps Industrimuseum
Vadsbo museum med Industri
Vallonsmedjan Österbybruk
Verket/Avesta Art
Virserums möbelindustrimuseum
Volvo Museum
Wallåkra Stenkärlsfabrik
Åminne Bruksmuseum
ÅSSA Industri- och bilmuseum
Åtvidabergs Bruks- och Facitmuseum
Överums Bruksmuseum

53
78
66
14
53
24
44
53
93
93
53

TRANSPORTER
Albinsson & Sjöbergs Bilmuseum
Arvika Fordonsmuseum
Eds MC- och motormuseum
Herrviks Motormuseum
Hjorteds Mopedmuseum
Linbanemuseet
Motala Motormuseum
Motor & Nostalgimuseum
Munktellmuseet
Målilla Motormuseum & Hembygdsmuseum
Rubens maskinhistoriska samlingar
Vitåfors Maskinmuseum
Vännäs Motormuseum
Westmanska Vagnmuseet
Älgarås vagnmuseum - utanför Töreboda

6
67
15
17
47
61
90
12
61
49
77
34
72
93
80

UTBILDNING
Bunge skolmuseum, Bungemuseet
Eriksbergs museum i Tranås
Harstena museum
Kiviks museum
Kvinnliga medborgarskolan Fogelstad
Moheda Skolmuseum
Norrköpings Skolmuseum
Nyboda skolmuseum
Persmo Skolmuseum
Reftele Ölmestad Museum

16
46
89
40
60
49
91
56
50
50

UTVINNING AV MINERAL
Bersbo koppargruvor
Bjuvs Gruvmuseum
Falu Gruva
Flogbergets gruvor
Forum Museum Rönnskär
Fröå Gruva
Gruvcentrum Mojsen
Gusta Stenmuseum i Brunflo
Kullsbergs Kalkbruk- utställning i Dalhalla
Loos koboltgruva
Ludvika Gammelgård gruvmuseum
Långban gruv- och kulturby
Marmorbruksmuseet på Kolmården
Norbergs Gruvmuseum
Nordmarks gruvmuseum
Nyvångs gruvmuseum
Orsa Slipstensmuseum
Quarnstensgrufvans vänner
Qvarnstensgruvan i Lugnås
Ramhälls Gruvor
Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri
Sala Silvergruva
Skottvångs gruvmuseum
Sliperiet Gylsboda
Tabergsgruvan
Torstamåla torvmuseum
Tunabergs gruvmuseum
Tykarpsgrottan
Vikarvet, museum
Zinkgruvans Gruvmuseum
Åse kalkmuseum
Ädelfors gruv- och mineralmuseum

88
37
10
10
71
29
11
29
11
28
12
69
90
83
69
41
12
13
76
65
77
84
62
42
52
52
63
43
9
36
30
53

VERKSTÄDER, REPARATION OCH TILLVERKNING
Aschanska gården
Hylténs Industrimuseum
Industri och Sopbilsmuseum
Mekaniska Verkstaden, Skansen
Motorfabriken Göta
Myrbergs verkstad
Målilla mekaniska verkstad
Nyströmska gården
Pythagoras Industrimuseum
Repslagarmuseet
Stora Mellby mekaniska museum
Tunnbinderiet i Knobesholm
Åmåls Ind. C.W. Thorstenssons Mek. verkstad

45
47
48
56
41
83
49
83
65
77
78
26
15
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