FÖLJ KARTAN
OCH VANDRA LÄNGS VÅR KULTURSTIG SOM
ÄR KANTAD AV LEVANDE INDUSTRIHISTORIA
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BESÖKSCENTRUM. Information och fast utställning om byggnadsminnet Stripa
gruva.
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GRUVLAVEN. (Byggår 1937-1938). Den 31 meter höga gruvlaven är placerad
över gruvschaktet där brytningen av järnmalmen ägde rum på olika nivåer. Hit togs
malmen upp och förvarades i stora malmbehållare i väntan på vidare bearbetning
och transport till sovrings- och anrikningsverk. Gruvlaven rymmer också hissystemet.
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SOVRINGSVERKET. (Byggdes 1938). Södra verket var första anhalten för järnmalmen när den transporterades upp från gruvan. Här krossades och siktades
malmen för att underlätta sorteringen av malmkvaliteter. Södra verket var även slutstation för den färdigbearbetade slutprodukten, styckemalmen.
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ANRIKNINGSVERKET. (Byggdes 1942). I anrikningsverket maldes järnmalmen
ner till millimeterstora korn. Det gjorde det möjligt att separera högkoncentrerade
järnmalmen från gråberget på stora vibrerande skakbord. Principen är densamma
som vid guldvaskning med i större skala.
NORRA VERKET. (Byggdes 1938).Norra verket var Stripas stora sorteringsverk/
sovringsverk. Här separerades gråberg från järnmalm och magnetiskt järn från
omagnetiskt. Malmen sorterades med hjälp av handplockning vid två plockband.
Arbetet utfördes främst av kvinnor. En van sorterare lyfte sammanlagt flera tom sten
per dag.
SPELHUSET (MASKINHUSET). (Byggdes 1907). I spelhuset finns maskinrum och
ställverk för två gruvhissar. Den ena för uppfordring av järnmalm, den andra för
personal och material. I luftrummet mellan spelhuset och gruvlaven ses linorna som
förbinder hissarna med gruvspelen.
SMEDJAN. (Byggdes 1907). I smedjan bearbetades gruvarbetarnas borrar. Berget i Stripa är hårt och slitaget på borrstålet var stort. För att klara ett arbetspass
behövde varje borrare en så kallad borrpost som kunde uppgå till ca 100 borrar.
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GÅRDSBUTIK
Här hittar du områdets gårdsbutik med
inredning, livsmedel och sovenirer.
Här löser du din biljett till den guidade
visningen.
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BESÖK GÄRNA VÅR HEMSIDA
www.stripa.se
KONTAKT
Besök Linde AB
Telefon: 0581-811 61
E-post: stripagruvmiljo@besoklinde.se

PARKERING

TOALETT

EN DEL AV BESÖK LINDE AB

