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Information
Län: Värmland
Kommun: Filipstad
Kategorier: Museer
Position: 59.8317,14.1154

Kontaktuppgifter
Tel: Museet 0590-50404, Filipstads turistbyrå 0590-61354
Fax: 0590-50904
E-post: nordmarks.museum@swipnet.se
Hemsida: www.nordmarksmuseum.com

Beskrivning
Trakten kring Nordmark-Tabergs gruvby är rik på gamla gruvor
och hyttor - här pågick gruvbrytning och järnframställning från
tidig medeltid till 1980. År 1650-1750 kom 50% av
världsproduktionen av järn från Sverige, varav ca 10% från
Filipstads bergslag. 

På vintern var vissa av gruvhålen isfyllda ner till 300 m, varpå
årstiderna blev förskjutna och man kunde till och med åka
skridskor på sommaren.

Tabergs gruvor ligger ca 900 m norr om Nordmarksbergs gruvor
och ett exemplar av dess vackra kalkspatkristaller kan beskådas
på British Museum i London. Tabergs gruvkontor finns kvar på
gruvbacken och ägs nu av Nordmarks Husmodersförening och
används som vävstuga. Besökande är välkomna. Ett tjugotal
meter öster om gruvkontoret finns ett stort rashål som kom till
1879 när en stor del av gruvbacken rasade ner i gruvan och nära
på drog med sig den nybyggda järnvägen.

Nordmarks museum visar 700 års gruvhistoria på 700
kvadratmeter genom tolv byggnader: Gruvmuseet är en
förrådslada från 1700-talet som visar föremål från bergsbruket. I
Nya museet finns kartor, modeller, en föreläsningssal för 50
personer, Gunde Johansson-museum, lämningar från traktens
björnar, älgar och vargar m.m. Mineral från Nordmark och övriga
världen finner du i mineralmuseet. (Nordmark utmärker sig jämte
Långban som en av världens mineralartrikaste orter.) Tidstypiskt
möblerad masmästargård, bössmedja och Get-Annas backstuga,
rekonstruerad på ursprunglig plats, finns också att beskåda här,
liksom det lilla timmerhuset "Finkan" där bångstyriga gruvarbetare
placerades.  

Övrig info: Plats för 50 sittande gäster. Servering av kaffe, våfflor,
glass m.m. Enklare maträtter efter förhandsbeställning. Under
kalla årstiden servering i "Nya Museet". Guidade visningar. 

Priser
Entré: 40 kronor

Öppettider
Juni-augusti mån-fre 10.00-17.00, lör-sön 13.00-17.00, övrig tid
förbokning.

Vägbeskrivning
Från Filipstad väg 246, 16 km mot Hagfors. I Nordmark ta
avtagsväg Sandsjön 11, följ skyltar Gruvmuseum. 
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