
Wermländska Sällskapets resa i östra Värmland 

Onsdag den 25 juli 2018 

Tema: Bruken och herrgårdarna. 

Gruv- och järnhanteringen från 1700-talet fram till våra dagar. 

 

Vi reser med egen bil eller samåker med varandra. Ingen avgift. Var och en betalar inträde och ev 

måltider på plats. 

09.30 Samling vid Rämens Herrgård. Rämens herrgård ligger strax väster om väg 26 ca 1 tim 15 min 

norr om Kristinehamn. William Dickson visar det Myhrmanska förmaket som är förknippat med 

Esaias Tegnér. Entré 25 kr per person. 

Eventuellt blir det ett besök på Lesjöfors Museum. Muséet speglar brukets och samhällets mer än 

300-åriga historia. Här finns bl.a. en lägenhetsdel från 40–50-tal, Folkets Hus-rum, idrottsrum och 

maskinhall. År 1996 var museet nominerat till Europas bästa. Tyvärr är Bejer Almas nuvarande 

fjädertillverkning i Lesjöfors stängd för industrisemester denna vecka. 

13.00 Lunch i Anna Karolina Kök i John Ericssongården i Långban. 

14.30 Visning av Långbans gruv- och kulturby. En filial till Värmlands Museum, med utställning om 

mineraler och om John Ericssons ”Monitor”. Entré ca 20 kr per person. 

16.00-17.30 Visning av Storbrohyttan i Filipstad. En av Bergslagens ståtligaste hyttor. 

Hyttverksamheten startade 1589. Den sista tackjärnsblåsningen var 1920. Hyttan totalrenoverades i 

början på 1960-talet och då iordningställdes en besökshytta som bra beskriver hela kedjan från malm 

till färdigt tackjärn ur en masugn. Entré 50 kr per person. Om tid finns kan även Asphyttans höga 

sluss, del av Bjurbäckens sluss-system besökas. 

18.30 Middag på Hennickehammar för den som så önskar. 

Trerättersmiddag 595:-/person 

Middag husmans 165:-/person. 

Bindande föranmälan till klubbmästaren krävs. 

Övernattning på Hennickehammar. 

Ca 50 rum finns tillgängliga. Logi och frukostbuffé i enkelrum 1285:-/person 

Logi och frukostbuffé i dubbelrum 940:-/person. 

 

Bindande föranmälan till klubbmästare krävs: hans.a.olofsson@gmail.com, tel 070-5111417. 

Meddela behov av samåkning. 

Om det finns intresse kan resan fortsätta torsdagen den 26 juli exempelvis med besök vid John 

Ericsson-mausoleet, Asphyttans höga sluss, Järnvågen i Kristinehamn där järnet från Bergslagens 

hyttor skeppades ut och vid Kristinehamns nya historiska museum. 
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