#JÄRNRUTTENVECKAN
En sommarvecka i Bergslagen fylld av aktiviteter

30 juni - 8 juli 2018
AKTIVITETER
LÖRDAG 30 JUNI
Bråfors bergsmansby
10.00-16.00

För tredje året genomför vi Bråforsdagarna med
många aktiviteter: Guidade visningar av unika
målningar. Åka med häst och vagn. Försäljning
av närodlade produkter. Skogens historia.
Tipspromenad. Aktiviteter för barn. Guidning
runt hyttan. Fårvallning. Gärdsgårdsbygge.
Kaffe och hembakat. Ät grillat från Åkes slakt
och styckning, Tolvsbo. Flera aktiviteter kan
tillkomma.

Flogbergets gruva
13.00-16.00

Dalarnas landshövning Ylva Thörn inviger
Flogbergets nyrestaurerade besöksgruva som
också uppmärksammar 100 år sedan sista
gruvarbetaren gick hem. Flogbergssellskapet ger
del av dramatiseringen ”Flogbersspelet”. Bisse
Falk berättar sagan om Flogbergsdraken. Monica
Borg berättar om hur gruvan blev en besöksgruva
för 30 år sedan. Försäljning av hantverk,
tunnbröd och böcker.

Skinnskattebergs hembygdsgård
13.00-17.00

Kaffe och underhållning, loppmarknad. Smeder
i smedjan, prova på smide, knivmakare Ulf visar
knivar.

Hammardagen i Gravendal
11.00-16.00

Den vattendrivna räckhammeren demonstreras
klockan 12-13-14 och 15. Bröd bakas i
bakarstugan, smed finns i smedjan, knivmakare
Ulf visar knivar. Utställning om järn och skog i
spiksmedjan 1848:an. Libbi är öppet. Kolbullar
med lingonsylt på tunet. Bygdegården öppen
med loppis, konst, hantverk samt servering av
vofflor med grädde och lingonsylt.
www.gravendalsbyalag.se

Luossastugan i Skattlösberg
01.00-17.00

Guide under Järnruttenveckan är den kända
sångerskan Heidi Baier som visar stugan, sjunger
och berättar om Dan Andersson.

Lancashiresmedjan i Ramnäs
kl 13.00 & kl 15.00

Välkommen till Ramnäs spännande
industrihistoriska miljö och en timmes guidad tur
i smedjan och valsverket med Rune Landquist.

Hembygdsgården i Söderhammar
i Ramnäs
13.00-16.00

Kaffeservering och visning av smedsbostaden,
skolmuseet och föremålssamlingen på vinden.

Oljeön i Ängelsberg
11.30, 14.00, 15.30

Färja till Oljeön och guidad visning av
Oljefabriken. Biljetter via köps Besökscentrum i
Ängelsberg. 0223- 444-64 eller Fagersta turism:
0223- 131 00.

Nostalgitur med ångbåt på Barken

Även i år erbjudes den populära nostalgituren
som börjar i hamnen i Smedjebacken och går
med en ångbåten Å/F Runn till Ängelsbeg
och fortsätter sedan med en järnvägstur med
rälsbuss till Norberg och slutligen med en
veteranbuss tillbaka. Flera turer hela sommaren.
Boka via Visit Dalarna på: www.visitdalarna.se
eller på telefon 0771-626262.

Strömsholms slott
11.00 & 13.00

Guidad visning på svenska

15.00

Guidad visning på engelska

Stenhuset i Surahammar
12.00

Västmanlands läns landshövding Minoo
Akhtarzand inviger sommarens utställning
”Naturreservaten – en konstnärlig hyllning.

Världsarvet Engelsbergs bruk
11.30 & 14.00

Visning av bruket. Visningen tar cirka 1 timme och
15 minuter. Priser: 100 kronor, barn under 12 år
gratis. Boka biljett via bokning@engelsberg.se
eller www.engelsberg.se.
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Hembygdsgården Karlberg
12.00-16.00
11.00-14.00

Kaffeservering med hembakat. Visning av
hembygdsgårdens museum.
Tunnbrödsbakning.

Nya Lapphyttan
f.m.
Färskning av järn.

Trångfors, Hallstahammar
öppnar 13.00

Öppet i Trångfors gamla kraftstation.

Surahammars bruksmiljö
14.00
Guidad visning av bruksmuseet

10.00-17.00

MC-museet öppet

Oljeön
11.30, 14.00, 15.30

Färja till Oljeön och guidad visning av
Oljefabriken. Biljetter via köps Besökscentrum i
Ängelsberg. 0223- 444-64 eller Fagersta turism:
0223- 131 00.

Bruksmuseet i Surahammar
14.00

Välkommen till Paul Erikssonmuseet i före detta
pastorsexpeditionen i prästgården.

Välkommen till visning av bruksmuseet. Här
kan du se hela produktionskedjan från tackjärn
till järnvägshjul som det gick till på 1840-talet.
Visning tar ungefär en timme. Lokalerna är
ouppvärmda så varma kläder rekommenderas.
Fri entré.

SÖNDAG 1 JULI

Flogbergets gruva i Smedjebacken
13.00

Paul Erikssonmuseet,
Söderbärke kyrkby
13.00-16.00

Bråfors bergsmansby
10.00-16.00

För tredje året genomför vi Bråforsdagarna med
många aktiviteter: Guidade visningar av unika
målningar. Åka med häst och vagn. Försäljning
av närodlade produkter. Skogens historia.
Tipspromenad. Aktiviteter för barn. Guidning
runt hyttan. Fårvallning. Gärdsgårdsbygge.
Kaffe och hembakat. Ät grillat från Åkes slakt
och styckning, Tolvsbo. Flera aktiviteter kan
tillkomma.

Galleri Astley i Uttersberg
13.00

Vernissage av fotoutställningen Bergslagen i
tusenårigt perspektiv av fotograf Kenneth Sundh.
Utställningen invigs av ärkebiskop em Anders
Wejryd. Tal av professor Olle Wijk.

Skinnskattebergs Hembygdgård
13.00-17.00

Kaffeservering, underhållning och loppmarknad.

Luossastugan i Skattlösberg
11.00-17.00

Guide under Järnruttenveckan är den kända
sångerskan Heidi Baier som visar stugan, sjunger
och berättar om Dan Andersson.

Oljeön i Ängelsberg
11.30, 14.00 & 15.30

Guidad tur på det vackra gruvområdet. Turen
går både ovan och under jord. Gruvstugans
sommarcafé är öppet. Pris: 100 kr, under 18 år
gratis.

Strömsholms slott
11.00 & 13.00

Guidad visning på svenska

15.00

Guidad visning på engelska

Världsarvet Engelsbergs bruk
11.30 & 14.00

Visning av bruket. Visningen tar cirka 1 timme och
15 minuter. Priser: 100 kronor, barn under 12 år
gratis. Boka biljett via bokning@engelsberg.se
eller www.engelsberg.se

Trångfors smedja
13.00-16.00

Smedjan är öppen för visning. Två guider finns på
plats.

Hembygdsgården Karlberg
12.00-16.00

Kaffeservering med hembakat. Visning av
hembygdsgårdens museum. Loppis.

Nya Lapphyttan
f.m.
Färskning av järn

Stenhuset öppet. Konstutställning, kaffe,
hantverksbutik.
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ENJ rälsbuss
3 turer

ENJ kör rälsbuss Kärrgruvan – Norberg – Högfors
– Ängelsberg t.o.r. Se tidtabell: www.enj.se

Grangärde Kyrkby
13.00 och 16.00

Kyrkby-vandring med Ragnar Nåhem,
auktoriserad dalaguide. En lärorik och
lustfylld vandring i den gamla, vackra och
välbevarade bergsmansbyn Grangärde, som
utgör Ekomuseum Bergslagens nordligaste
utpost. Anmälan om deltagande görs till
Grengehuset 070-6400182, Vid anmälan kommer
mer info om guidningens startplats. (Guidning på
engelska kan erbjudas efter särskild bokning).

Paul Erikssonmuseet, Söderbärke
kyrkby
13.00-16.00

Välkommen till Paul Erikssonmuseet i före detta
pastorsexpeditionen i prästgården.

Nya Lapphyttan, Norberg
10.00-12.00

Järnfärskning på Nya Lapphyttan. I storsmedjan
smälts tackjärn från masugnskörningen 2015
om till smidbart järn. Välkommen att besöka
föreningen “Järnet på Lapphyttan” och se och
få berättat om den medeltida process som
föreningens medlemmar försöker återskapa.

Trångfors smedja
8.00-11.00

Arbetsdag vid Trångfors smedja. Arbetet pågår.
Varmt välkommen att komma in och titta.

Strömsholms slott
11.00 & 13.00

Guidad visning på svenska

15.00

Guidad visning på engelska

Nya Lapphyttan
f.m.
Färskning av järn

MÅNDAG 2 JULI
Luossa, Skattlösberg
11.00-17.00

Mossgruveparken
10.00-12.00

Thomas Thomsson berättar skrönor.

Guide under Järnruttenveckan är den kända
sångerskan Heidi Baier som visar stugan, sjunger
och berättar om Dan Andersson.

Gruvmuseet
14.00-16.00

Oljeön i Ängelsberg
11.30-14.00

Skantzen, Hallstahammar
13.00 & 15.00

Färja till Oljeön och guidad visning av
Oljefabriken. Biljetter via köps Besökscentrum i
Ängelsberg. 0223- 444-64 eller Fagersta turism:
0223- 131 00.

Flogbergets gruva i Smedjebacken
13.00
För barn. Varje måndag hela sommaren går
populära gruvturen för barn på det vackra
och spännande gruvområdet. Gruvstugans
sommarcafé är öppet. Pris: 50 per barn.

Kärrgruvan, Norberg
14.00-16.00

Visning av Norbergs gruvmuseum. Thomas
Thomson visar museet och berättar om forna
tiders gruvarbete.

Visning.

Fröken ringer in till lektion i Världshuset.

Paul Erikssonmuseet, Söderbärke
kyrkby
13.00-16.00

Välkommen till Paul Erikssonmuseet i före detta
pastorsexpeditionen i prästgården.

TISDAG 3 JULI
Skilåtorpet i Riddarhyttan
11.00-16.00

Välkommen att vara med på en tidsresa för barn
och vuxna vid Skilåtorpetet som tidigare var
bostad för arbetare vid Skilåhyttan. Torpet ligger
på vägen mot Teatermaskinen. Under dagen
serveras mat och ordnas med olika aktiviteter
i torpet och fiske i ån. Välkommen med din
anmälan till Marléne Carlsson: 073 - 66 520 80.
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Luossastugan i Skattlösberg
11.00-17.00

Guide under Järnruttenveckan är den kända
sångerskan Heidi Baier som visar stugan, sjunger
och berättar om Dan Andersson.

Oljeön i Ängelsberg
11.30, 14.00

Färja till Oljeön och guidad visning av
Oljefabriken. Biljetter via köps Besökscentrum i
Ängelsberg. 0223- 444-64 eller Fagersta turism:
0223- 131 00.

Flogbergets gruva i Smedjebacken
13.00

Guidad tur på det vackra gruvområdet. Turen
går både ovan och under jord. Gruvstugans
sommarcafé är öppet. Pris: 100 kr, under 18 år
gratis.

Strömsholms slott
11.00 & 13.00

Guidad visning på svenska

15.00

Guidad visning på engelska

Lapphyttan, Olsbenning
11.00 & 15.00

Gert Magnusson guidar på utgrävningsplatsen
Lapphyttan. Samling vid Besökscentrum
Karlberg för samåkning kl. 11 resp. 15.

Nya Lapphyttan
13.00

Medeltida bergsmannakunskap utifrån
experimentell arkeologi.

Polhemshjulet, Kärrgruvan
14.00-16.00

Thomas Thomsson visar och berättar.

Thorshammars verkstad, Hinsebo
11.00-13.00
Anders Gustafsson visar Thorshammars
verkstad.

Flatenbergs hytta
13.00

Välkommen till guidad visning av
bergsmanshyttan i Flatenberg utanför
Smedjebacken som är en av de bäst bevarade
i området och där järn tillverkades till fram till
1918. Pris: 100 kr.

Gamla brandstationen, Söderbärke
kyrkby
14.00-17.00
Gamla brandstationen hålls öppen
för den som vill komma och titta på
äldre brandsläckningsredskap med
mera. Bagarstugans kaffeservering på
hembygdsgården är öppen hela sommaren.
Göran Bäcklund finns på plats.

Paul Erikssonmuseet, Söderbärke
kyrkby
13.00-16.00

Välkommen till Paul Erikssonmuseet i före detta
pastorsexpeditionen i prästgården.

ONSDAG 4 JULI
Oljeön i Ängesberg
17.30

Kvällsvandring på Oljeön. Biljetter köps via
Besökscentrum i Ängelsberg. 0223- 444-64 eller
Fagersta turism: 0223- 131 00.

Klenshyttans hyttruin
18.00

Följ med på en guidad och spännande tur genom
historiens vingslag där järn producerats i mer än
300 år. Guide: Anna-Karin Fänrik. Parkering och
toalett finns. Entré: fritt

Kulturreservatet i Skräppbo,
Riddarhyttan
13.00

Kom med på en guidad visning av det unika
kulturcentrumet i Skräppbo. Du får veta mer om
både verksamhet och byggnader.

Luossastugan i Skattlösberg
11.00-17.00

Guide under Järnruttenveckan är den kända
sångerskan Heidi Baier som visar stugan, sjunger
och berättar om Dan Andersson.

Flogbergets gruva i Smedjebacken
13.00

Guidad tur på det vackra gruvområdet. Turen
går både ovan och under jord. Gruvstugans
sommarcafé är öppet. Pris: 100 kr, under 18 år
gratis.

Strömsholms slott
11.00 & 13.00

Guidad visning på svenska

15.00

Guidad visning på engelska
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Världsarvet Engelsbergs bruk
11.30 & 14.00

Ebba Brahes lusthus i Bockhammar
13.00

Hembygdsgården Karlberg
11.00-14.00

Flogbergets besöksgruva i
Smedjebacken
9.00

Visning av bruket. Visningen tar cirka 1 timme
och 15 minuter. Priser: 100 kronor, barn under 12
år gratis. Boka biljett via bokning@engelsberg.
se eller www.engelsberg.se

Tunnbrödsbakning

14.00-17.00

Visning av Myrbergs verkstad

Klackberg
11.00 & 13.00

Anders Gustafsson visar maskineriet i
Gröndalslaven.

Skantzen, Hallstahammar
13.00 & 15.00

Fröken ringer in till lektion i Världshuset.

14.00

Teaterguidning om Strömsholms kanal.

15.30-16.30

Teaterpjäsen “En mil med spade”.
Ålder: Passar alla åldrar. GRATIS upp till
15 år. Var: Under tak i Skantzenladan (Den
mindre ladan vid Kanalkafét på Skantzen).
Biljetter för teaterföreställningen förbokas via
Hallstahammars turistbyrå (0220-243 05) för att
säkra plats. Biljetter säljes även på plats.

Lokstallet, Smedjebackens hamn
14.00

Invigning av utställningen Christopher Polhem
och modellen av Humbobergskonsten.
Christopher Polhem kommer på besök för att
inviga! Arrangör Kulturförvaltningen. Fri entré.

Paul Erikssonmuseet, Söderbärke
kyrkby
13.00-16.00

Välkommen till Paul Erikssonmuseet i före detta
pastorsexpeditionen i prästgården.

TORSDAG 5 JULI
Hammarbacken i Ludvika
15.00

Det historiska Hammarbacken. Birgitta Ahrås
guidar och berätta om liv och arbete förr. Samling
vid Sädesmagasinet. Fri entré.

Den driftiga bruksägaren och 14-barnsmman
Ebba Brahe kommer på besök till sitt eget
lusthuset vid Kafé Bockhammar.

Visningför barn på och under jord samt fika.
Barn under 13 år med föräldrar kan hoppa på en
buss från Vasatorget till Flogberget klockan 9.00.

13.00

Guidad tur på det vackra gruvområdet. Turen
går både ovan och under jord. Gruvstugans
sommarcafé är öppet. Pris: 100 kr, under 18 år
gratis

19.00

Premiär för Flogbergsspelet, sommarens
dramatiserade visning av besöksgruvan. Biljetter
köp via Visit Dalarna.

Luossastugan i Skattlösberg
11.00-17.00

Guide under Järnruttenveckan är den kända
sångerskan Heidi Baier som visar stugan, sjunger
och berättar om Dan Andersson.

Oljeön i Ängelsberg
11.30-14.00

Färja till Oljeön och guidad visning av
Oljefabriken. Biljetter via köps Besökscentrum i
Ängelsberg. 0223- 444-64 eller Fagersta turism:
0223- 131 00.

Strömsholms slott
11.00 & 13.00

Guidad visning på svenska

15.00

Guidad visning på engelska

Världsarvet Engelsbergs bruk
11.30 & 14.00

Visning av bruket. Visningen tar cirka 1 timme
och 15 minuter. Priser: 100 kronor, barn under 12
år gratis. Boka biljett via bokning@engelsberg.
se eller www.engelsberg.se

Norbergs kommunalhus
14.00

Kommunalhuset 60 år. Tal av kommunalråd
Johanna Odö. Musikprogram med Niklas
Ulfvebrand, sång, och Dag Celsing, piano. Kaffe.

Fliken
14.00

Visning av Färdestugan.
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Digerkälla
15.00

Ulf Öhman visar Digerkälla. Samling vid
Besökscentrum Karlberg för samåkning kl. 15.

Skantzen, Hallstahammar
13.00 & 15.00

Fröken ringer in till lektion i Världshuset.

14.00

Teaterguidning om Strömsholms kanal.

15.30-16.30

Teaterpjäsen “En mil med spade”. Ålder: Passar
alla åldrar. GRATIS upp till 15 år. Var: Under tak i
Skantzenladan (Den mindre ladan vid Kanalkafét
på Skantzen). Biljetter för teaterföreställningen
förbokas via Hallstahammars turistbyrå (0220243 05) för att säkra plats. Biljetter säljes även på
plats.

Norrbärke hembygdsgård,
Smedjebacken
17.00

Maria Keohane guidar, visar och berättar i
området By med promenad vidare till Norrbärke
hembygdsgård. Start: visningen utgår från
Gården 1862. Pris: 100 kronor. Biljett: köps på
plats. Visningar övrig tid efter överenskommelse.

Paul Erikssonmuseet, Söderbärke
kyrkby
13.00-16.00

Välkommen till Paul Erikssonmuseet i före detta
pastorsexpeditionen i prästgården.

Söderbärke hembygdsgård
15.00

Flogbergets gruva i Smedjebacken
13.00

Guidad tur på det vackra gruvområdet. Turen
går både ovan och under jord. Gruvstugans
sommarcafé är öppet. Pris: 100 kr, under 18 år
gratis.

Strömsholms slott
11.00 & 13.00

Guidad visning på svenska

15.00

Guidad visning på engelska

Världsarvet Engelsbergs bruk
11.30 & 14.00

Visning av bruket. Visningen tar cirka 1 timme
och 15 minuter. Priser: 100 kronor, barn under 12
år gratis. Boka biljett via bokning@engelsberg.se
eller www.engelsberg.se

Skantzen, Hallstahammar
14.00

Teaterguidning om Strömsholms kanal.

Paul Erikssonmuseet, Söderbärke
kyrkby
13.00-16.00

Välkommen till Paul Erikssonmuseet i före detta
pastorsexpeditionen i prästgården.

LÖRDAG 7 JULI
Smedjan i Karmansbo
ca 9.00-15.00

Kulturskolan spelar på tunet vid
hembygdsgården och bagarstugans
kaffeservering är öppen.

Välkommen till Järnets dag i Karmansbo. Upplev
en riktig ”järnföreställning” i smedjan, när järn
valsas på riktigt av de skickliga smederna, så
som det gick till när valsverket var igång.

FREDAG 6 JULI

Skinnskattebergs Hembygdsgård
13.00-17.00

Bastnäs i Riddarhyttan
14.00

Välkommen till en intressant guidning av Bastnäs
mineralrika gruvområde.

Oljeön i Ängelsberg
11.30-14.00

Färja till Oljeön och guidad visning av
Oljefabriken. Biljetter via köps Besökscentrum i
Ängelsberg. 0223- 444-64 eller Fagersta turism:
0223- 131 00.

Kafé och underhållning, loppmarknad.

Luossastugan i Skattlösberg
11.00-17.00

Guide under Järnruttenveckan är den kända
sångerskan Heidi Baier som visar stugan, sjunger
och berättar om Dan Andersson.

Oljeön i Ängelsberg
11.30, 14.00 & 15.30

Färja till Oljeön och guidad visning av
Oljefabriken. Biljetter via Besökscentrum i
Ängelsberg. 0223- 444-64 eller Fagersta turism:
0223- 131 00.
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Flogbergets gruva i Smedjebacken
13.00

Guidad tur på det vackra gruvområdet. Turen
går både ovan och under jord. Gruvstugans
sommarcafé är öppet. Pris: 100 kr, under 18 år
gratis.

Strömsholms slott
11.00 & 13.00

Guidad visning på svenska

15.00

Guidad visning på engelska

Världsarvet Engelsbergs bruk
11.30 & 14.00

Visning av bruket. Visningen tar cirka 1 timme
och 15 minuter. Priser: 100 kronor, barn under 12
år gratis. Boka biljett via bokning@engelsberg.se
eller www.engelsberg.se

Trångfors smedja
13.00-16.00

Smedjan är öppen för visning. Två guider finns på
plats.

Hembygdsgården Karlberg
12.00-16.00

Röda jorden i Riddarhyttan
ca 9.00-16.00

Välkommen till Röda jordens dag. Järntillverkning,
pågår hela dagen. Se och var med under
hela processen från hämtning av röd jord på
morgonen, som sedan rostas och till sist smälts
i ugnen. Järnklumpen tas upp ur ugnen under
eftermiddagen. På den vackra platsen i skogen
kan du njuta av naturen, äta kolbullar, fika och
prova på smide, m.m.

Luossastugan i Skattlösberg
11.00-17.00

Guide under Järnruttenveckan är den kända
sångerskan Heidi Baier som visar stugan, sjunger
och berättar om Dan Andersson.

Oljeön i Ängelsberg
11.30, 14.00 & 15.30

Färja till Oljeön och guidad visning av
Oljefabriken. Biljetter via Besökscentrum i
Ängelsberg. 0223- 444-64 eller Fagersta turism:
0223- 131 00.

Bruksmuseet i Surahammar
14.00

Tunnbrödsbakning.

Välkommen till visning av bruksmuseet. Här
kan du se hela produktionskedjan från tackjärn
till järnvägshjul som det gick till på 1840-talet.
Visning tar ungefär en timme. Lokalerna är
ouppvärmda så varma kläder rekommenderas.
Fri entré.

Klackberg
16.00

Flogbergets gruva i Smedjebacken
13.00

Kaffeservering med hembakat. Visning av
hembygdsgårdens museum.

11.00-14.00

Hans Nygren leder naturvandring med
orkidéspaning. Samling vid Gröndalslaven.

Skantzen, Hallstahammar
14.00

Teaterguidning om Strömsholms kanal.

Paul Erikssonmuseet, Söderbärke
kyrkby
13.00-16.00

Välkommen till Paul Erikssonmuseet i före detta
pastorsexpeditionen i prästgården.

SÖNDAG 8 JULI
Skinnskattebergs Hembygdsgård
13.00-17.00
Kafé, underhållning och loppmarknad.

Guidad tur på det vackra gruvområdet. Turen
går både ovan och under jord. Gruvstugans
sommarcafé är öppet. Pris: 100 kr, under 18 år
gratis.

Strömsholms slott
11.00 & 13.00

Guidad visning på svenska

15.00

Guidad visning på engelska

Världsarvet Engelsbergs bruk
11.30 & 14.00

Visning av bruket. Visningen tar cirka 1 timme och
15 minuter. Priser: 100 kronor, barn under 12 år
gratis. Boka biljett via bokning@engelsberg.se
eller www.engelsberg.se

Trångfors smedja
13.00-16.00

Smedjan är öppen för visning. Två guider finns på
plats.
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Hembygdsgården Karlberg
12.00-16.00

Kaffeservering med hembakat. Visning av
hembygdsgårdens museum. Loppis.

ENJ rälsbuss
3 turer

ENJ kör rälsbuss Kärrgruvan – Norberg – Högfors
– Ängelsberg t.o.r. Se tidtabell: www.enj.se

Skantzen, Hallstahammar
14.30

Teaterguidning om Strömsholms kanal.

15.30-16.30

Teaterpjäsen “En mil med spade”.
Ålder: Passar alla åldrar. GRATIS upp till
15 år. Var: Under tak i Skantzenladan (Den
mindre ladan vid Kanalkafét på Skantzen).
Biljetter för teaterföreställningen förbokas via
Hallstahammars turistbyrå (0220-243 05) för att
säkra plats. Biljetter säljes även på plats.

Monumentet i Gubbo, Smedjebacken
14.00

Birger Carlsson berättar om Peter Charles liv och
varför det står ett monument i Gubbo. Avgiften är
frivillig och skänks till cancerforskning. Arrangör
Kulturförvaltningen. Monumentet i Gubbo ligger
strax norr om Gubbovägen 181.

Paul Erikssonmuseet, Söderbärke
kyrkby
13.00-16.00

Välkommen till Paul Erikssonmuseet i före detta
pastorsexpeditionen i prästgården.

Extra! MÅNDAG 9 JULI
Finngården Skifsen, Fredriksberg

Skifsendagen firas under Säfsenveckan.
Finngården Skifsen ligger 7 km söder om
Fredriksberg. www.skifsen.se.

Övrigt
Arkivhuset, Smedjebacken
15 juni-15 augusti

Konstutställning - “Med katt på axeln”. Tio
inbjudna konstnärer visar verk med motiv och
inspiration från Werner Aspenströms poesi.

Galleri Astley i Uttersberg
1 juli - 15 augusti

Bergslagen i tusenårigt perspektiv av fotograf
Kenneth Sundh.

Meken Smedjebacken
21 juni-19 augusti

“Florentine” av Helena Blomkvist.

Maskinhuset Grängesberg
9 juni – 12 augusti

Årets utställning i Maskinhuset är en hyllning
till Maj Hirdman för hennes mod och hennes
utmaning av könsstereotyper samt en
påminnelse om hur världen såg ut för bara 100
år sedan. Utställningen fokuserar på Dalarna i
världen på 1920-talet. Det handlar om swing, gin
och social indignation. Om foxtrot och feminism.
Om snor, svett och järnmalm.

Virsbo konsthall
Öppet: fred – söndagar.

Klockan 13 -17. Fåglar, fåglar och lite annat. Peter
Nilsson, Öland och Johannes Nevala, Gotland är
två av vårt lands bästa fågelmålare.

Stenhuset Surahammar
Öppet lördagar och söndagar.

Tid: Klockan 13-17. Huset byggdes till sex
smedsfamiljer på bruket år 1847 och var
bebott fram till 1952. Idag kan du se en bevaras
smedslägenhet samt se konstutställningar och
handla konsthantverk och fika i trevlig miljö.

Skulpturparken i Ängelsberg
Öppen dygnet runt.

Utställning i det fria, längs vattnet mitt emellan
Engelsbergs bruk och Ängelsbergs samhälle.

Lokstallet, Smedjebackens hamn
5 juli - 10 augusti

kl 10.00-16.00. Utställningen Christopher Polhem i
Lokstallet. Fri entré.
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