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Gör en utflykt till gamla bruksmiljöer - museer
Öppna bruksmiljöer finns på många håll i landet, där man kan hitta mer eller mindre bevarade byggnader,
bruksområden som man kan besöka på egen hand året om.
Järnriket i Gästrikland och Ekomuseum Bergslagen är några exempel på nätverk av miljöer med en rik
månghundraårig järnhistoria. Ett annat exempel är föreningen Vallonbruk i Uppland som arbetar för att
bevara, beskriva och utveckla de uppländska vallonbruken. Alla nätverk har egna hemsidor med spännande
information.
FFS har listat några bruksmiljöer från söder mot norr, där det finns någon form av museum och där guidade
visningar anordnas. Det finns säkert fler! Har du tips, kontakta FFS.
Öppna hela året:
Wira bruk i Uppland (guidning grupper sommarhalvåret)
Österby bruk, Uppland (visningar kan beställas året runt)
Löfsta bruk, Tierps kommun, Uppland (guidade visningar grupper året runt)
Karlholms bruk, Tierps kommun, Uppland (guidade gruppvisningar året runt)
Öppna under sommaren:
Forsviks bruk vid Vänern
Borgviks bruk, Borgvik, nära Grums (klensmedja och permanent järnbruksutställning)
Bofors Industrimuseum, Karlskoga; museum inrymt i det gamla stallet på Björkborns herrgård. (visningar,
guidade visningar kan bokas utanför sommartid; även vinter)
Överums bruk,Västerviks kommun
Åminne bruksmuseum, Värnamo
Boxholms Bruksmuseum, Boxholm (guidade visningar)
Häfla bruk, Finspångs kommun (hammarsmedjan; guidad visning)
Finspångs Bruksmuseum, Finspång
Godegårds bruk, Motala (bruksmuseum, förbeställda grupper april-oktober; sommartid helger)
Högsjö bruksmuseum, Vingåkers kommun (visning efter överenskommelse)
Brevens bruk, Vingåkers kommun (visning efter överenskommelse)
Bennebols bruk, Uppland
Edsbro masugnsbruk, Uppland
Forsmarks bruk, Uppland
Skebo bruk, Uppland (söndagar under sommaren)
Strömsbergs bruk, Uppland
Gysinge bruk, Sandvikens kommun (guidade gruppvisningar)
Forsbacka bruk, öster om Sandviken (museum öppet sommartid)
Horndals bruk, Dalarna, norr om Avesta (bruksmuseum öppet sommartid)
Engelsbergs bruk i Bergslagen (guidade bruksvandringar)
Klenshyttan, Bergslagen (mellan Grängesberg och Ludvika; besök på egen hand, sommartid guidade
visningar)
Axmars bruk, norr om Gävle (hyttan öppen sommartid)
Gränsfors Bruk och Yxmuseum, mellan Hudiksvall och Sundsvall (intill smedjan; museet öppet sommartid)
Iggesunds Bruksmuseum, Hudiksvall med Movikens masugn (guidad visning) och Strömbacka bruk
Olofsfors bruk, Nordmaling (guidade turer sommartid)
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