
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vandringsleden är 3,5 km lång och markerad med vita 
stolpar och 17 gula pilar. 

 
1. Vålgruvan 

2. Ulasgruvan 
3. Hampräta 

4. Östermalmsgruvan 
5. Lindågruvan 

6. Malungsgruvan 
7. Skojergruvan 

 
 

Orsa Slipstensförening  
 

KKuullttuurraarrvv  --  IInndduussttrriihhiissttoorriiaa  --  UUpppplleevveellsseennäärriinngg  
Arbetslivsmuseum i Dalarna 
Orsa Slipstensmuseum  

har öppet vardagar kl.11.00-14.00 
 
 

 
 
 
 

 

Program för 2019 
 
 
 

 
 
 
 

Samarbetar med: Orsa Kommun, Studiefrämjandet,  
Famous Moose, Siljan Turism och Orsa Sockensamfälligheter.  

 

www.orsaslipsten.se 
info@orsaslipstenen.se  

 

http://www.orsaslipsten.se/
mailto:info@orsaslipstenen.se


Historievandringar 2019 
Möt personer från tidsepoker då gruvdriften var i full gång.  

Vår kunniga guide tar dig med på en äventyrlig vandring med våra 

duktiga aktörer. 

 

Söndagar kl. 15.00 

30 juni, 14 juli, 28 juli, 11 augusti och 7 september 

 

Pris: vuxen 100 kr, barn under 16 år 50 kr 

barn under 8 år gratis, familjepris 250 kr      

OBS - endast kontant- eller swishbetalning. 

Du kan också förhandsboka din egen Historievandring. 

För information: Annmari Engström 070-689 14 65 
 

Temadagar för barn 2019 
Barnen får prova på att vara "gruvarbetarungar" för en dag.  

Mycket skratt och massor med nya kunskaper gör temadagen till en 

fantastisk upplevelse för våra "gruvarbetarungar".    

 

Tisdagar kl. 11.00 – 14.00 

16 juli och 30 juli - För barn mellan 6-10 år 

100kr/barn, 150kr/syskon 

 

Anmälan senast 3 dagar före aktuellt datum till: 

Annmari Engström 070-689 14 65 

OBS – Endast förbokningar, max 8 platser! 

 

Kulturarvsdagen 
I samband med Kulturarvsdagen lördag 7 september arrangerar Orsa 

Slipstensförening ”öppet hus” kl.12.00 – 16.00 med guidning i museet, 

filmvisning och avslutar dagen med en Historievandring. 

 

Gammaldags Marknad 
I år är det 10-års jubileum för Gammaldags Marknad i Orsa. Orsa 

Slipstensförening kommer att genomföra delar av Historievandringarna 

på Frelins Torg mellan kl.11.00 – 15.00 lördag 31 augusti. 

Orsa Slipstensmuseum  

 
 
 
 

- ett Arbetslivsmuseum i Dalarna 
 

Muséet består av hela det 2 kvadratkilometer stora 

Slipstensgruveområdet, med tillhörande museibyggnad, gruvstuga, 

hackstuga, ett stort antal gamla gruvor (dagbrott) och anläggningar från 

den gamla tillverkningen. 

Dessutom finns Slipstensleden här. 

En 3,5 km lång vandringsled. 

 

Här finns  alla de gamla föremålen man förknippar med 

slipstenstillverkningen samt montrar som visar vilken oerhörd betydelse 

denna hade för Orsaborna under hundratals år. Här finns gamla redskap, 

fotografier med texter, uppbyggda miljöer från tillverkningen och livet i 

gruvstugan samt bearbetade slipstenar, brynen mm.  

Här finns broschyrer på engelska, tyska och nederländska om 

aktiviteter, historia och karta över området med vandringsleden 

(Slipstensleden) inritad. Här finns också en gästbok, en uppbyggd 

gruvstugemiljö, utställning med prydnadsföremål av orsasandsten och 

en geologisk miniutställning med stenprover. 

 

 

Vill du stödja Orsa Slipstensförening? 
Bli medlem genom att swisha 100kr till 123 148 23 63 eller sätta in 

pengar på bankgiro: 498-6931. Glöm inte att ange ditt namn. 

http://www.orsaslipsten.se/slipstensleden.htm

