#JÄRNRUTTENVECKAN
En sommarvecka i Bergslagen fylld av aktiviteter

27 juni - 5 juli 2020
AKTIVITETER

LÖRDAG 27 JUNI

Visning av det spännande området där järn tillverkades
för över 2000 år sedan! Den kostnadsfria visningen
tar ca 1 timme. Start vid ekomuseumskylten. Ta gärna
med eget fika. Skinnskatteberg.

Kärrgruvans gruvmiljö: Polhemshjulet (30)
10.00 – 15.00

Den fantastiska uppfinningen som gjorde att man
kunde gräva djupare och få tag i mer malm, för att
hjulet drev pumpar som tömde gruvhålen på vatten.
Norberg.

Sommarcafé på hembygdsgården Karlberg (27)
10.00 – 16.00
Härlig atmosfär och härligt kaffe! Strosa runt bland
husen i det fina hembygdsområdet. Norberg.

Nya Lapphyttan (27)
10.00 – 16.00, Guidning 14.00.

Öppet i husen på Nya Lapphyttan, även
besökscentrum är öppet. Norberg.

Öppet i mc-museet! (61)
10.00 – 17.00.

Surahammar bruksmiljö. Motorcykelmusem Gyllene
Hjulet länk till annan webbplats, öppnas i nytt
fönsterär Sveriges största motorcykelmuseum.
Museet drivs ideellt av Motorcykelhistoriska klubbens
Mälardalssektion. Här visas tvåhjulingarnas
utveckling, från höghjulingar till plastcykeln Itera och
av motorcyklar från århundradets början fram till
1970-talet. Surahammar.

Järnframställning för 1 500 år sedan (42)
10.00 – 17.00.

Dunshammars blästerugnar. För 1 500 år sedan kom
de paddlande eller vandrande hit, människorna som
började göra järn och vars järnframställningsplatser
fortfarande syns här. Det lilla museet är öppet för
besök på egen hand #Järnruttenveckan. Det går att
boka visning på tider som passar er. Fagersta.

Barnens Bergslag (27)
10.00 – 15.00.

Nya Lapphyttan & Karlberg. Aktiviteter för barnen på
spännande Nya Lapphyttan i Norberg. För information,
ring 0223 – 290 10. Norberg.

Öppet hus på Ludvika Gammelgård (16)
11.00 – 15.30

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum. Alla hus på
Gammelgården i Ludvika är öppna för besök på egen
hand. Frivillig avgift. Ludvika.

Serveringen är öppen (16)
11.00 – 16.00

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum. Full av
hembakta godsaker från hembygdsföreningen.
Ludvika.

Flogbergscaféet (19)
11.00 – 16.00

Flogbergets gruvor. Sommaröppet på caféet i
gruvstugan. Här kan du bland annat fika drakbullar.
Smedjebacken.

Café & loppis öppet vid Malingsbo bruksmiljö
(25)
11.00 – 16.00
Caféet i gamla handlarbostaden och loppisen i
huvudbyggnaden. Välkommen till denna vackra
bruksmiljö. Smedjebacken.

Sjungande guide (3)
11.00 – 16.00

Luossastugan är öppen för besök 11.00 – 16.00 och
visningarna med den sjungande guiden startar klockan
11.00, 13.00 och 15.00. Entré 100:-. Guide: Jimmy
Tingstedt. Ludvika.

Samlingsutställning, Galleri Astley (55)
11.00 – 17.00

Uttersbergs bruksmiljö. Måleri, teckning, skulptur,
grafik. Se www.galleriastley.com för information.
Fri entré. Café, hantverk, skulpturpark, bruksområde.
Skinnskatteberg.

Keramikutställning, Galleri Astley (55)
11.00 – 17.00

Uttersbergs bruksmiljö. Grafikrummet, Karin Österberg.
Café, hantverk, skulpturpark, bruksområde. Lär mer på
www.galleriastley.com. Skinnskatteberg.

Café på Söderbärke hembygdsgård. (23)
11.00 – 17.00

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård. Varje dag
hela sommaren är det vackra caféet öppet, intill
bergsmansgården och hantverksboden, mitt i det
vackra området. Här finns hembygdsgårdens hemsida.
Smedjebacken.
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Röda jordens Riddarhyttan (50)
10.00 – 13.00. Visning av området, start
10.00. 11.00. 12.00.

Herrgårdsboden öppen (53)
11.00 – 17.00

Färna bruksmiljö. Vackra ting, kläder och godis
kan du finna i denna trivsamma herrgårdsbod.
Skinnskatteberg.

Guidad visning på världsarvet Engelsbergs
bruk (40)
11.30 – 14.00

Världsarvet Engelsbergs bruk. Under cirka 75 minuter
får du se hytta och smedja och hela det område som
blivit världsarv för att det är så välbevarat och visar hur
ett ”typiskt” bruk såg ut och fungerade. Biljett bokas
här: www.engelsberg.se/guidning. Begränsat antal
besökare per visning p.g.a. covid-19. Fagersta.

Konsthallen Meken (21)
12.00 – 15.00

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård. Någonting är på
gång. Möt fyra unga konstnärer, födda på 80-talet,
uppväxta i Dalarna, de flyttade bort – de kom tillbaks…
Matilda Haritz Svenson, keramiker. Sara Erkers,
textilt, måleri och broderi. Anna Hedström, mode
och scenografi. Samuel Åhlman, målar och tecknar.
Smedjebacken.

Kärrgruvans gruvmiljö: gruvmuseet i
Kärrgruvan (30)
12.00 – 16.00

Öppet i gruvmuseet. Även utställning i Maskinhuset
strax intill. Norberg.

Guider på plats på Skantzen (63)
12.00 – 17.00

Skantzen. Här var centrum för byggandet av
Strömsholms kanal. Ett samhälle växte fram här
under de år det tog att bygga kanalen som går
förbi precis intill. Guiderna berättar om området
och om Strömsholms kanal som i år fyller 225 år..
Hallstahammar.

Smedjan i Karmansbo (57)
13.00 – 16.00

Karmansbo bruksmiljö. Välkommen till en välbevarad
och ännu fungerande Lancashiresmedja med
traditioner från slutet av 1500-talet. Ströva omkring i
området och se var järnet bearbetades inne i smedjan.
Skinnskatteberg.

Stora Hagen (12)
13.00 – 16.00

Besök arbetarbostäderna i Grängesberg, öppet för
besök i två lägenheter med värdar på plats. Ludvika.

SÖNDAG 28 JUNI

Avresor från Kärrgruvan – ankomst Ängelsberg:
09.25 – 10.10, 11.35 – 12.20, 14.35 – 15.20.
Avresor från Ängelsberg – ankomst Kärrgruvan:
10.30 – 11.11, 12.30 – 13.11, 16.30 – 17.11.
Här finns fullständig information om priser etc.
Norberg.

Kärrgruvans gruvmiljö: Polhemshjulet (30)
10.00 – 15.00

Den fantastiska uppfinningen som gjorde att man
kunde gräva djupare och få tag i mer malm, för att
hjulet drev pumpar som tömde gruvhålen på vatten.
Norberg.

Sommarcafé på hembygdsgården Karlberg (27)
10.00 – 16.00
Nya Lapphyttan & Karlberg. Härlig atmosfär och
härligt kaffe! Strosa runt bland husen i det fina
hembygdsområdet. Norberg.

Nya Lapphyttan (27)
10.00 – 16.00. Guidning 14.00.

Nya Lapphyttan & Karlberg. Öppet i husen på Nya
Lapphyttan, även besökscentrum är öppet. Norberg.

Öppet i mc-museet! (61)
10.00 – 17.00

Surahammar bruksmiljö. Motorcykelmusem Gyllene
Hjulet länk till annan webbplats, öppnas i nytt
fönsterär Sveriges största motorcykelmuseum.
Museet drivs ideellt av Motorcykelhistoriska klubbens
Mälardalssektion. Här visas tvåhjulingarnas
utveckling, från höghjulingar till plastcykeln Itera och
av motorcyklar från århundradets början fram till
1970-talet. Surahammar.

Järnframställning för 1 500 år sedan (42)
10.00 – 17.00

Dunshammars blästerugnar. För 1 500 år sedan kom
de paddlande eller vandrande hit, människorna som
började göra järn och vars järnframställningsplatser
fortfarande syns här. Det lilla museet är öppet för
besök på egen hand #Järnruttenveckan. Det går att
boka visning på tider som passar er. Fagersta.

Öppet hus på Ludvika Gammelgård (16)
11.00 – 15.30

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum. Alla hus på
Gammelgården i Ludvika är öppna för besök på egen
hand. Frivillig avgift. Ludvika.

Café och loppis öppet vid Malingsbo bruksmiljö
(25)
11.00 – 16.00
Malingsbo bruksmiljö. Caféet i gamla handlarbostaden
och loppisen i huvudbyggnaden. Välkommen till denna
vackra bruksmiljö. Smedjebacken.
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ENJ, rälsbussen, går mellan Kärrgruvan,
Norberg och Ängelsberg. (32)
09.25 - se tidtabell

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum. Full av
hembakta godsaker från hembygdsföreningen.
Ludvika.

Flogbergscaféet (19)
11.00 – 16.00

Flogbergets gruvor. Sommaröppet på caféet i
gruvstugan. Här kan du bland annat fika drakbullar.
Smedjebacken.

Sjungande guide (3)
11.00 – 16.00

Luossastugan är öppen för besök 11.00 – 16.00 och
visningarna med den sjungande guiden startar klockan
11.00, 13.00 och 15.00.Entré 100:-. Guide: Jimmy
Tingstedt. Ludvika.

Herrgårdsboden öppen (53)
11.00 – 16.00

Färna bruksmiljö. Vackra ting, kläder och godis
kan du finna i denna trivsamma herrgårdsbod.
Skinnskatteberg.

Samlingsutställning, Galleri Astley (55)
11.00 – 17.00

Uttersbergs bruksmiljö. Måleri, teckning, skulptur,
grafik. Se www.galleriastley.com för information
Fri entré. Café, skulpturpark, bruksområde.
Skinnskatteberg.

Keramikutställning, Galleri Astley (55)
11.00 – 17.00

Uttersbergs bruksmiljö. Grafikrummet, Karin Österberg.
Café, hantverk, skulpturpark, bruksområde. Lär mer på
www.galleriastley.com. Skinnskatteberg.

Café på Söderbärke hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård. Varje dag
hela sommaren är det vackra caféet öppet, intill
bergsmansgården och hantverksboden, mitt i det
vackra området. Här finns hembygdsgårdens hemsida.
Smedjebacken.

Guidad visning på världsarvet Engelsbergs
bruk (40)
11.30 – 14.00

Världsarvet Engelsbergs bruk. Under cirka 75 minuter
får du se hytta och smedja och hela det område som
blivit världsarv för att det är så välbevarat och visar hur
ett ”typiskt” bruk såg ut och fungerade. Biljett bokas
här: www.engelsberg.se/guidning. Begränsat antal
besökare per visning p.g.a. covid-19. Fagersta.

Konsthallen Meken (21)
12.00 – 15.00

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård. Någonting är
på gång.Möt fyra unga konstnärer, födda på 80-talet,
uppväxta i Dalarna, de flyttade bort – de kom tillbaks…
Matilda Haritz Svenson, keramiker. Sara Erkers,
textilt, måleri och broderi. Anna Hedström, mode
och scenografi. Samuel Åhlman, målar och tecknar.
Smedjebacken.

Guider på plats på Skantzen (63)
12.00 – 17.00

Skantzen. Här var centrum för byggandet av
Strömsholms kanal. Ett samhälle växte fram här
under de år det tog att bygga kanalen som går
förbi precis intill. Guiderna berättar om området
och om Strömsholms kanal som i år fyller 225 år.
Hallstahammar.

Kyrkbyvandring med guidning i Grangärde
kyrkby (2)
13.00

Den gamla bergsmansbyn Grangärde utgör
Ekomuseum Bergslagens nordligaste utpost.
Vandringen startar på torget utanför Grengehuset på
Grangärde torg. Er guide tar er med på en lärorik och
lustfylld vandring med berättelser om bygdens historia,
sekler som flytt och intressanta profiler samt vad
som görs i byn i dag. För planering av grupper önskas
anmälan om deltagande i förväg till Grengehuset på
tel 0240-640018 eller 0730-860063. Kostnad: 50
kr/person betalas på plats, kontant eller swish. Fika
finns att köpa. Guide: Ragnar Nåhem. Auktoriserad
dalaguide och kyrkbyguide. www.grengehuset.se eller
www.grangärde.se Guidning på engelska kan erbjudas
vid annat tillfälle efter särskild bokning direkt till
Ragnar 070-5206737. Ludvika.

Stora Hagen (12)
13.00 – 16.00

Besök arbetarbostäderna i Grängesberg, öppet för
besök i två lägenheter med värdar på plats. Ludvika.

Smedjan i Karmansbo (57)
13.00 – 16.00

Karmansbo bruksmiljö. välkommen till en välbevarad
och ännu fungerande Lancashiresmedja med
traditioner från slutet av 1500-talet. Ströva omkring i
området och se var järnet bearbetades inne i smedjan.
Skinnskatteberg.

Öppet i Grengehuset (61)
13.00 – 17.00

Surahammar bruksmiljö. Välkommen på fika utomhus
(ingen servering inomhus p.g.a. corona) i den vackra
miljön intill hembygdsgården och nära Bruksmuseet
och mc-museet. Surahammar.
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Serveringen är öppen (16)
11.00 – 16.00

Stenhuset har kaffeservering i trädgården (61)
13.00 – 17.00

Surahammar bruksmiljö. Välkommen på fika utomhus
(ingen servering inomhus p.g.a. corona) i den vackra
miljön intill hembygdsgården och nära Bruksmuseet
och mc-museet. Surahammar.

Guidad tur i Bruksmuseet! (61)
14.00

Surahammar bruksmiljö. Se Surahammars historia.
Ta chansen och upplev hur produktionskedjan från
tackjärn till järnvägshjul såg ut på 1840-talet och
framåt. Varje söndag klockan 14 under juni och juli
är det gratis guidad visning i muséet. En guidad
visning tar ungefär en timme. Eftersom turen sker i
ouppvärmda utrymmen, rekommenderar vi varma
kläder vid kyliga dagar. Surahammar.

Kyrkbyvandring med guidning i Grangärde
kyrkby (2)
16.00

Grangärde kyrkby. Den gamla bergsmansbyn
Grangärde utgör Ekomuseum Bergslagens nordligaste
utpost. Vandringen startar på torget utanför
Grengehuset på Grangärde torg. Er guide tar er med
på en lärorik och lustfylld vandring med berättelser
om bygdens historia, sekler som flytt och intressanta
profiler samt vad som görs i byn i dag. För planering
av grupper önskas anmälan om deltagande i förväg till
Grengehuset på tel 0240-640018 eller 0730-860063.
Kostnad: 50 kr/person betalas på plats, kontant eller
swish. Fika finns att köpa. Guide: Ragnar Nåhem.
Auktoriserad dalaguide och kyrkbyguide. www.
grengehuset.se eller www.grangärde.se. Guidning på
engelska kan erbjudas vid annat tillfälle efter särskild
bokning direkt till Ragnar 070-5206737 . Ludvika.

Nu öppnar Lokstallet för i sommar! (21)
14.00

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård. Med anledning
av att Strömsholms kanal firar 225 år passar vi på att
inviga en mindre utställning om kanalen. Utställningen
visar bilder ur den ritningsbok som gjordes inför
projekteringen av kanalbygget år 1774, över Semla,
Fagersta och Västanfors. Smedjebacken.

MÅNDAG 29 JUNI

Arbetslaget är här och jobbar och då är alla som vill
välkomna att titta in i smedjan och kolhuset. Vill du ha
en guidning så får du det, annars går du runt på egen
hand. Hallstahammar.

Järnframställning för 1 500 år sedan (42)
10.00 – 17.00

Dunshammars blästerugnar. För 1 500 år sedan kom
de paddlande eller vandrande hit, människorna som
började göra järn och vars järnframställningsplatser
fortfarande syns här. Det lilla museet är öppet för
besök på egen hand #Järnruttenveckan Det går att
boka visning på tider som passar er. Fagersta.

Flogbergscaféet (19)
11.00 – 16.00

Flogbergets gruvor. Sommaröppet på caféet i
gruvstugan. Här kan du bland annat fika drakbullar.
Smedjebacken.

Sjungande guide (3)
11.00 – 16.00

Luossastugan är öppen för besök 11.00 – 16.00 och
visningarna med den sjungande guiden startar klockan
11.00, 13.00 och 15.00.Entré 100:-. Guide: Heidi Baier.
Ludvika.

Lokstallet i Smedjebackens hamn (21)
11.00 – 16.30

Keramikutställning, Galleri Astley (55)
10.00 – 18.00

Uttersbergs bruksmiljö. Grafikrummet, Karin Österberg.
Café, hantverk, skulpturpark, bruksområde.
Lär mer på www.galleriastley.com. Skinnskatteberg.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård. Med anledning av
att Strömsholms kanal firar 225 år visar vi en mindre
utställning om kanalen. Utställningen visar bilder
ur den ritningsbok som gjordes inför projekteringen
av kanalbygget år 1774, över Semla, Fagersta och
Västanfors. Smedjebacken.

Öppet hus på Ludvika Gammelgård (16)
11.00 – 15.30

Café på Söderbärke hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Alla hus på Gammelgården i Ludvika är öppna för
besök på egen hand. Frivillig avgift. Ludvika.

Serveringen är öppen (16)
11.00 – 16.00

Varje dag hela sommaren är det vackra caféet öppet,
intill bergsmansgården och hantverksboden, mitt i det
vackra området. Här finns hembygdsgårdens hemsida.
Smedjebacken.

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum. Full av
hembakta godsaker från hembygdsföreningen.
Ludvika.
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Välkommen till Trångfors smedja (62)
08.00 – 12.00

Sommarcafé på hembygdsgården Karlberg (27)
12.00 – 16.00
Nya Lapphyttan & Karlberg. Härlig atmosfär och
härligt kaffe! Strosa runt bland husen i det fina
hembygdsområdet. Norberg.

Guider på plats på Skantzen (63)
12.00 – 17.00

Här var centrum för byggandet av Strömsholms kanal.
Ett samhälle växte fram här under de år det tog att
bygga kanalen som går förbi precis intill. Guiderna
berättar om området och om Strömsholms kanal som i
år fyller 225 år. Hallstahammar.

Guidad visning på Flogberget (19)
13.00

Flogbergets gruvor. Turen går på det natursköna berget
med utsikt och ner i öppna gruvhål. Pris 100 kronor.
Under 18 år gratis. Samling vid gruvstugan. P.g.a.
covid-19 måste alla boka biljett innan visningen i år och
det gör du på Flogbergets gruvcafé: 0240 – 66 02 11.
Välkommen! Smedjebacken.

Flogberget – guidning för barn (19)
13.00

Flogbergets gruvor. Kanske kommer den gröna
Flogbergsdraken att skymtas när vi går på det
natursköna berget och ner i öppna gruvhål! 50 kronor
per person från 4 år. Samling vid gruvstugan. P.g.a.
covid-19 måste alla boka biljett innan visningen i år och
det gör du på Flogbergets gruvcafé: 0240 – 66 02 11.
Välkommen! Smedjebacken.

Smedjan i Karmansbo (57)
13.00 – 16.00

Karmansbo bruksmiljö. Välkommen till en välbevarad
och ännu fungerande Lancashiresmedja med
traditioner från slutet av 1500-talet. Ströva omkring i
området och se var järnet bearbetades inne i smedjan.
Skinnskatteberg.

Järnframställning för 1 500 år sedan (42)
10.00 – 17.00

Lokstallet i Smedjebackens hamn (21)
11.00 – 16.30

Keramikutställning, Galleri Astley (55)
10.00 – 18.00

Café på Söderbärke hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Dunshammars blästerugnar. För 1 500 år sedan kom
de paddlande eller vandrande hit, människorna som
började göra järn och vars järnframställningsplatser
fortfarande syns här. Det lilla museet är öppet för
besök på egen hand #Järnruttenveckan. Det går att
boka visning på tider som passar er. Fagersta.

Uttersbergs bruksmiljö. Grafikrummet, Karin Österberg.
Café, hantverk, skulpturpark, bruksområde. Lär mer på
www.galleriastley.com. Skinnskatteberg.

Öppet hus på Ludvika Gammelgård (16)
11.00 – 15.30

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum. Alla hus på
Gammelgården i Ludvika är öppna för besök på egen
hand. Frivillig avgift. Ludvika.

Serveringen är öppen (16)
11.00 – 16.00

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum. Full av hembakta godsaker från hembygdsföreningen. Ludvika.

Flogbergscaféet (19)
11.00 – 16.00

Sommaröppet på caféet i gruvstugan. Här kan du
bland annat fika drakbullar. Smedjebacken.

Sjungande guide (3
11.00 – 16.00

Luossastugan är öppen för besök 11.00 – 16.00 och
visningarna med den sjungande guiden startar klockan
11.00, 13.00 och 15.00.Entré 100:-. Guide: Heidi Baier.
Ludvika.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård. Med anledning av
att Strömsholms kanal firar 225 år visar vi en mindre
utställning om kanalen. Utställningen visar bilder
ur den ritningsbok som gjordes inför projekteringen
av kanalbygget år 1774, över Semla, Fagersta och
Västanfors. Smedjebacken.

Varje dag hela sommaren är det vackra caféet öppet,
intill bergsmansgården och hantverksboden, mitt i det
vackra området. Här finns hembygdsgårdens hemsida.
Smedjebacken.

Herrgårdsboden öppen (53)
11.00 – 17.00

Färna bruksmiljö. Vackra ting, kläder och godis
kan du finna i denna trivsamma herrgårdsbod.
Skinnskatteberg.

Mineralmuseet bemannat (16)
12.00 – 15.30

Mineralmuseet på Ludvika gammelgård. Visning av
Mineralmuseet. Utställning av malmmineral. Testa
dina mineralkunskaper i ”Gissa stenen”. Bläddra i
geologisk och bergsmanshistorisk referenslitteratur.
Studera berggrundskartor och ”Beskrivning till stora
berggrundskartan över Kopparbergs län”. Häfte
”Gruvor i Ludvikatrakten”, infoblad ”Sammanställning
av alla kända hyttor och hamrar i Ludvika kommun”,
tips på några besöksmål med anknytning till gammalt
bergsbruk i Ludvika kommun. www.vbgf.se. Ludvika.
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TISDAG 30 JUNI

Nya Lapphyttan & Karlberg. Härlig atmosfär och
härligt kaffe! Strosa runt bland husen i det fina
hembygdsområdet. Norberg.

Guider på plats på Skantzen (63)
12.00 – 17.00

Här var centrum för byggandet av Strömsholms kanal.
Ett samhälle växte fram här under de år det tog att
bygga kanalen som går förbi precis intill. Guiderna
berättar om området och om Strömsholms kanal som i
år fyller 225 år. Hallstahammar.

Konsthallen Meken (21)
12.00 – 17.00

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård. Någonting är
på gång.Möt fyra unga konstnärer, födda på 80-talet,
uppväxta i Dalarna, de flyttade bort – de kom tillbaks…
Matilda Haritz Svenson, keramiker. Sara Erkers,
textilt, måleri och broderi. Anna Hedström, mode
och scenografi. Samuel Åhlman, målar och tecknar.
Smedjebacken.

Guidad visning på Flogberget (19)
13.00

Flogbergets gruvor. Turen går på det natursköna berget
med utsikt och ner i öppna gruvhål. Pris 100 kronor.
Under 18 år gratis. Samling vid gruvstugan. P.g.a.
covid-19 måste alla boka biljett innan visningen i år och
det gör du på Flogbergets gruvcafé: 0240 – 66 02 11.
Välkommen!. Smedjebacken.

Smedjan i Karmansbo (57)
13.00 – 16.00

Karmansbo bruksmiljö. välkommen till en välbevarad
och ännu fungerande Lancashiresmedja med
traditioner från slutet av 1500-talet. Ströva omkring i
området och se var järnet bearbetades inne i smedjan.
Skinnskatteberg.

Öppet i Grengehuset (2)
13.00 – 17.00

Grangärde. Turistservice, toalett, fika, försäljning av lokala böcker, vykort, sockenflaggor samt Grangärdeinspirerade produkter – väskor, kuddar mm. Mer info
www.grengehuset.se eller 0240-640018. Ludvika.

Specialvisning och prova på-aktivitet (25)
15.00

Malingsbo bruksmiljö. Visning av pågående renovering
av kakelugnar i huvudbyggnaden, Malingsbo herrgård.
Även visning av hur man renoverar och målar vävspända väggar. Under vecka 27 pågår ett byggnadsvårdsläger på Malingsbo herrgård. Lägerdeltagarna får
sätta om kakelugnar från 1700- och 1800-talet inne i
huvudbyggnaden. På visningen får besökarna komma
in i hjärtat av huset och se de olika stegen i arbetet. Arbete pågår även med renovering av vävspända väggar.
Även detta arbete förevisas. Den som vill får prova på
att renovera väggen med makulatur. Smedjebacken.

Musikcafé med rallarvisor (56)
18.00

Oxbrons banvaktstuga. Med Bertil Olsson Staffan
Bergman. Skinnskatteberg.

ONSDAG 1 JULI
Ångbåtar på Strömsholms kanal (67, 63, 68)
08.45 – 12.30, cirkatider

Borgåsund / Skantzen, på Strömsholms kanal.
Ångbåtar slussar från Borgåsund till Skantzen i
Hallstahammar, med start 08.45.OBS: båtarna tar inga
passagerare, p.g.a. covid-19, men du är välkommen
att titta under färden, vid bryggorna och i slussarna!
Smedjebacken.

Kärrgruvans gruvmiljö: Polhemshjulet (30)
10.00 – 15.00

Den fantastiska uppfinningen som gjorde att man
kunde gräva djupare och få tag i mer malm, för att
hjulet drev pumpar som tömde gruvhålen på vatten.
Norberg.

Nya Lapphyttan (27)
10.00 – 16.00

Nya Lapphyttan & Karlberg. Öppet i husen på Nya
Lapphyttan, även besökscentrum är öppet. Guidning
klockan 14.00. Norberg.

Järnframställning för 1 500 år sedan (42)
10.00 – 17.00

Dunshammars blästerugnar. För 1 500 år sedan kom
de paddlande eller vandrande hit, människorna som
började göra järn och vars järnframställningsplatser
fortfarande syns här. Det lilla museet är öppet för
besök på egen hand #Järnruttenveckan. Det går att
boka visning på tider som passar er. Fagersta.

Keramikutställning, Galleri Astley (55)
10.00 – 18.00

Uttersbergs bruksmiljö. Grafikrummet, Karin Österberg.
Café, hantverk, skulpturpark, bruksområde.
Lär mer på www.galleriastley.com. Skinnskatteberg.

Öppet hus på Ludvika Gammelgård (16)
11.00 – 15.30

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum. Alla hus på
Gammelgården i Ludvika är öppna för besök på egen
hand. Frivillig avgift. Smedjebacken.

Serveringen är öppen (16)
11.00 – 16.00

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum. Full av
hembakta godsaker från hembygdsföreningen.
Ludvika.
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Sommarcafé på hembygdsgården Karlberg (27)
12.00 – 16.00

Flogbergets gruvor. Sommaröppet på caféet i
gruvstugan. Här kan du bland annat fika drakbullar.
Smedjebacken.

Västanfors hembygdsgård – minifika (37)
11.00 – 16.00

Stora Logen är öppen med fikabröd, pinnaglass
och dryck. Även delar av Handelsbodens sortiment!
Loppis. Grönskaksförsäljning framför Handelsboden.
Välkommen att strosa omkring bland husen och att
leka i teknikparken som barnen älskar. Fagersta.

Sjungande guide (3)
11.00 – 16.00

Luossastugan är öppen för besök 11.00 – 16.00 och
visningarna med den sjungande guiden startar klockan
11.00, 13.00 och 15.00.Entré 100:-. Guide: Heidi Baier.
Smedjebacken.

Lokstallet i Smedjebackens hamn (21)
11.00 – 16.30

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård. Med anledning av
att Strömsholms kanal firar 225 år visar vi en mindre
utställning om kanalen. Utställningen visar bilder
ur den ritningsbok som gjordes inför projekteringen
av kanalbygget år 1774, över Semla, Fagersta och
Västanfors. Smedjebacken.

Drop in-vernissage, ”Knowledge stones” (63)
11.00 – 17.00

Skantzen. Marcia Harvey Isakssons utställning
”Knowledge stones” öppnas i Konstladan på Skantzen.
Marica är en konstnär som undersöker vårt
gemensamma kulturarv och med textila tekniker
navigerar igenom dessa undersökningar.
Hallstahammar.

Café på Söderbärke hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård. Varje dag
hela sommaren är det vackra caféet öppet, intill
bergsmansgården och hantverksboden, mitt i det
vackra området. Här finns hembygdsgårdens hemsida.
Smedjebacken.

Mineralmuseet bemannat (16)
12.00 – 15.30

Ludvika gammelgård. Visning av Mineralmuseet.
Utställning av malmmineral. Testa dina
mineralkunskaper i ”Gissa stenen”. Bläddra i
geologisk och bergsmanshistorisk referenslitteratur.
Studera berggrundskartor och ”Beskrivning till stora
berggrundskartan över Kopparbergs län”. Häfte
”Gruvor i Ludvikatrakten”, infoblad ”Sammanställning
av alla kända hyttor och hamrar i Ludvika kommun”,
tips på några besöksmål med anknytning till gammalt
bergsbruk i Ludvika kommun. www.vbgf.se. Ludvika.

Drop in-bröllop på Stollberg (17)
12.00 – 16.00

Stollbergs gruva. Ta med den du har kär,
hindersprövning och giltiga legitimationer och kom
på drop in-bröllop högt uppe på Stollberg med den
magnifika utsikten. Bröllopsvittnen finns på plats, men
du får förstås ta med egna. Vid dåligt väder är det tänt i
spisen inne i samlingslokalen. Smedjebacken.

Sommarcafé på hembygdsgården Karlberg (27)
12.00 – 16.00
Nya Lapphyttan & Karlberg. Härlig atmosfär och
härligt kaffe! Strosa runt bland husen i det fina
hembygdsområdet. Norberg.

Guider på plats på Skantzen (63)
12.00 – 17.00

Skantzen. Här var centrum för byggandet av
Strömsholms kanal. Ett samhälle växte fram här
under de år det tog att bygga kanalen som går
förbi precis intill. Guiderna berättar om området
och om Strömsholms kanal som i år fyller 225 år.
Hallstahammar.

Konsthallen Meken (21)
12.00 – 17.00

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård. Någonting är
på gång.Möt fyra unga konstnärer, födda på 80-talet,
uppväxta i Dalarna, de flyttade bort – de kom tillbaks.
Matilda Haritz Svenson, keramiker. Sara Erkers,
textilt, måleri och broderi. Anna Hedström, mode
och scenografi. Samuel Åhlman, målar och tecknar.
Smedjebacken.

Kulturreservatet i Skräppbo – Riddarhyttan
(44)
13.00

Följ med på en intressant vandring genom
kulturreservatet i Skräppbo. Längs naturstigar och
vägar får vi följa spår av istid, järnframställning
och livsvillkor genom historien. Den kostnadsfria
vandringen tar ca 1,5 timmar och avslutas med en
frivillig fika till självkostnadspris vid Teatermaskinens
spännande byggnad. Samling före start vid
Ekomuseums skylt. Skinnskatteberg.

Gruvmuseét visas (16)
13.00

Ludvika gammelgård med gruvmuseum. Från små
gropar i marken till djupa gruvor och avancerad
teknik – allt ser du på detta fantastiska museum.
Stånggången körs! Ludvika.

Rundvandring med guide på Flatenbergs hytta
(22)
13.00 – cirka en timme.

Platsen är en typisk bergsmanshytta där bönderna
från trakten producerat järn under flera hundra år.
Hyttan var i drift fram till 1918. Pris 100:- per person
som är över 18 år. Under 18 år, gratis. Med anledning av
coronapandemin krävs föranmälan på telefon 0240 –
66 02 87. Smedjebacken.
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Flogbergscaféet (19)
11.00 – 16.00

Guidad visning på Flogberget (19)
13.00

Flogbergets gruvor. Turen går på det natursköna berget
med utsikt och ner i öppna gruvhål. Pris 100 kronor.
Under 18 år gratis. Samling vid gruvstugan. P.g.a.
covid-19 måste alla boka biljett innan visningen i år och
det gör du på Flogbergets gruvcafé: 0240 – 66 02 11.
Välkommen! Smedjebacken.

Smedjan i Karmansbo (57)
13.00 – 16.00

Karmansbo bruksmiljö. välkommen till en välbevarad
och ännu fungerande Lancashiresmedja med
traditioner från slutet av 1500-talet. Ströva omkring i
området och se var järnet bearbetades inne i smedjan.
Skinnskatteberg.

Öppet i Grengehuset (2)
13.00 – 17.00

Grengehuset, Grangärde. Turistservice, toalett, fika,
försäljning av lokala böcker, vykort, sockenflaggor
samt Grangärdeinspirerade produkter – väskor, kuddar,
förkläden mm. Mer info www.grengehuset.se eller
0240-640018. Ludvika.

Specialvisning och prova på-aktivitet (25)
15.00

Malingsbo bruksmiljö. Visning av pågående renovering
av kakelugnar i huvudbyggnaden, Malingsbo herrgård.
Även visning av hur man renoverar och målar vävspända väggar. Under vecka 27 pågår ett byggnadsvårdsläger på Malingsbo herrgård. Lägerdeltagarna får
sätta om kakelugnar från 1700- och 1800-talet inne i
huvudbyggnaden. På visningen får besökarna komma
in i hjärtat av huset och se de olika stegen i arbetet. Arbete pågår även med renovering av vävspända väggar.
Även detta arbete förevisas. Den som vill får prova på
att renovera väggen med makulatur. Smedjebacken.

Finngården Skifsen (4)
15.00 – 18.00

Stugorna är öppna. Någon finns på plats som kan
svara på frågor och berätta. Ta gärna med eget fika.
Ludvika.

Lienshyttans masugn – Riddarhyttan (47)
18.00

Visning av den 26 meter höga masugnen från
1800-talet. Strax intill finns den enorma slagghögen
som du kan promenera upp på. Du kan även gå längs
hyttbäcken, i vackra omgivningar. Skinnskatteberg.

TORSDAG 2 JULI

Skantzen / Surahammar bruksmiljö, på Strömsholms
kanal. Ångbåtar slussar från Hallstahammar till
Surahammar, med start 09.00.OBS: båtarna tar inga
passagerare, p.g.a. covid-19, men du är välkommen
att titta under färden, vid bryggorna och i slussarna!
Hallstahammar, Surahammar.

Kärrgruvans gruvmiljö: Polhemshjulet (30)
10.00 – 15.00

Den fantastiska uppfinningen som gjorde att man
kunde gräva djupare och få tag i mer malm, för att
hjulet drev pumpar som tömde gruvhålen på vatten.
Norberg.

Nya Lapphyttan (27)
10.00 – 16.00

Nya Lapphyttan & Karlberg. Öppet i husen på Nya
Lapphyttan, även besökscentrum är öppet. Guidning
klockan 14.00. Norberg.

Järnframställning för 1 500 år sedan (42)
10.00 – 17.00

Dunshammars blästerugnar. För 1 500 år sedan kom
de paddlande eller vandrande hit, människorna som
började göra järn och vars järnframställningsplatser
fortfarande syns här. Det lilla museet är öppet för
besök på egen hand #Järnruttenveckan. Det går att
boka visning på tider som passar er. Fagersta.

Keramikutställning, Galleri Astley (16)
11.00 – 15.30

Uttersbergs bruksmiljö. Grafikrummet, Karin
Österberg. Café, hantverk, skulpturpark, bruksområde.
Lär mer på www.galleriastley.com. Skinnskatteberg.

Öppet hus på Ludvika Gammelgård (16)
11.00 – 15.30

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum. Alla hus på
Gammelgården i Ludvika är öppna för besök på egen
hand. Frivillig avgift. SLudvika.

Café och loppis öppet vid Malingsbo bruksmiljö
(25)
11.00 – 16.00
Flogbergets gruvor. Sommaröppet på caféet i
gruvstugan. Här kan du bland annat fika drakbullar.
Smedjebacken.

Serveringen är öppen (16)
11.00 – 16.00

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum. Full av
hembakta godsaker från hembygdsföreningen.
Ludvika.

Flogbergscaféet (19)
11.00 – 16.00

Flogbergets gruvor. Sommaröppet på caféet i
gruvstugan. Här kan du bland annat fika drakbullar.
Smedjebacken.
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Ångbåtar på Strömsholms kanal (63, 68, 61)
09.00 – 11.30, cirkatider

Luossastugan är öppen för besök 11.00 – 16.00 och
visningarna med den sjungande guiden startar klockan
11.00, 13.00 och 15.00.Entré 100:-. Guide: Heidi Baier.
Ludvika.

Lokstallet i Smedjebackens hamn (21)
11.00 – 16.30

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård. Med anledning av
att Strömsholms kanal firar 225 år visar vi en mindre
utställning om kanalen. Utställningen visar bilder
ur den ritningsbok som gjordes inför projekteringen
av kanalbygget år 1774, över Semla, Fagersta och
Västanfors. Smedjebacken.

Café på Söderbärke hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård. Varje dag
hela sommaren är det vackra caféet öppet, intill
bergsmansgården och hantverksboden, mitt i det
vackra området. Här finns hembygdsgårdens hemsida.
Smedjebacken.

Herrgårdsboden öppen (53)
11.00 – 17.00

Färna bruksmiljö. Vackra ting, kläder och godis
kan du finna i denna trivsamma herrgårdsbod.
Skinnskatteberg.

Guidad visning på världsarvet Engelsbergs
bruk (40)
11.30 – 14.00

Under cirka 75 minuter får du se hytta och smedja
och hela det område som blivit världsarv för att det
är så välbevarat och visar hur ett ”typiskt” bruk såg ut
och fungerade. Biljett bokas här: www.engelsberg.se/
guidning. Begränsat antal besökare per visning
p.g.a. covid-19. Fagersta.

Mineralmuseet bemannat (16)
12.00 – 15.30

Ludvika gammelgård. Visning av Mineralmuseet.
Utställning av malmmineral. Testa dina
mineralkunskaper i ”Gissa stenen”. Bläddra i
geologisk och bergsmanshistorisk referenslitteratur.
Studera berggrundskartor och ”Beskrivning till stora
berggrundskartan över Kopparbergs län”. Häfte
”Gruvor i Ludvikatrakten”, infoblad ”Sammanställning
av alla kända hyttor och hamrar i Ludvika kommun”,
tips på några besöksmål med anknytning till gammalt
bergsbruk i Ludvika kommun. www.vbgf.se. Ludvika.

Guider på plats på Skantzen (63)
12.00 – 17.00

Här var centrum för byggandet av Strömsholms kanal.
Ett samhälle växte fram här under de år det tog att
bygga kanalen som går förbi precis intill. Guiderna
berättar om området och om Strömsholms kanal som i
år fyller 225 år. Hallstahammar.

Konsthallen Meken (21)
12.00 – 17.00

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård. Någonting är
på gång.Möt fyra unga konstnärer, födda på 80-talet,
uppväxta i Dalarna, de flyttade bort – de kom tillbaks…
Matilda Haritz Svenson, keramiker. Sara Erkers,
textilt, måleri och broderi. Anna Hedström, mode
och scenografi. Samuel Åhlman, målar och tecknar.
Smedjebacken.

Träffa Ebba Brahe (46)
13.00

Ebba Brahes lusthus. Den driftiga bruksägaren och
14-barnsmamman Ebba Brahe kommer på besök till
sitt eget lusthus för att berätta om sitt liv. Kostnadsfri
dramatiserad visning. Skinnskatteberg.

Gruvmuseét visas (16)
13.00

Ludvika gammelgård med gruvmuseum. Från små
gropar i marken till djupa gruvor och avancerad
teknik – allt ser du på detta fantastiska museum.
Stånggången körs! Ludvika.

Guidad visning på Flogberget (19)
13.00

Flogbergets gruvor. Turen går på det natursköna berget
med utsikt och ner i öppna gruvhål. Pris 100 kronor.
Under 18 år gratis. Samling vid gruvstugan. P.g.a.
covid-19 måste alla boka biljett innan visningen i år och
det gör du på Flogbergets gruvcafé: 0240 – 66 02 11.
Välkommen! Smedjebacken.

Smedjan i Karmansbo (57)
13.00 – 16.00

Karmansbo bruksmiljö. välkommen till en välbevarad
och ännu fungerande Lancashiresmedja med
traditioner från slutet av 1500-talet. Ströva omkring i
området och se var järnet bearbetades inne i smedjan.
Skinnskatteberg.

Utställning ”Knowledge stones” (63)
13.00 – 16.00

Skantzen. Marcia Harvey Isakssons utställning
”Knowledge stones” visas i Konstladan på Skantzen.
Marica är en konstnär som undersöker vårt
gemensamma kulturarv och med textila tekniker
navigerar igenom dessa undersökningar. Idag är
konstnären på plats i Konstladan. Hallstahammar.

Öppet i Grengehuset (2)
13.00 – 17.00

Grangärde. Turistservice, toalett, fika, försäljning
av lokala böcker, vykort, sockenflaggor samt
Grangärdeinspirerade produkter – väskor, kuddar,
förkläden mm. Mer info www.grengehuset.se eller
0240-640018. Ludvika.
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Sjungande guide (3)
11.00 – 16.00

Rundvandring i Söderbärke hembygdsgård och
kyrkby (23)
14.00

Söderbärke hembygdsgård och kyrkby. Vi startar
vid hembygdsgården och går vidare till kyrkan, Paul
Erikssonmuseet och gamla brandstationen. Gratis.
Passa på att ta en fika i Bagarstugans café eller handla
i Hantverksaboden före eller efter rundvandringen.
Välkommen till Söderbärke vackra kyrkby. Här finns
hembygdsgårdens hemsida. Smedjebacken.

Specialvisning och prova på-aktivitet (25)
15.00

Malingsbo bruksmiljö. Visning av pågående renovering
av kakelugnar i huvudbyggnaden, Malingsbo
herrgård. Även visning av hur man renoverar och
målar vävspända väggar. Under vecka 27 pågår
ett byggnadsvårdsläger på Malingsbo herrgård.
Lägerdeltagarna får sätta om kakelugnar från 1700och 1800-talet inne i huvudbyggnaden. På visningen
får besökarna komma in i hjärtat av huset och se
de olika stegen i arbetet. Arbete pågår även med
renovering av vävspända väggar. Även detta arbete
förevisas. Den som vill får prova på att renovera väggen
med makulatur. Smedjebacken.

Guidad visning av gården och kornskruven (25)
16.00
Malingsbo bruksmiljö. Malingsbo bruksmiljö med den
vackra karolinska träherrgården från år 1700 visas,
liksom den unika kornskruven. Smedjebacken.

En historisk vandring och berättelsen om
Smedjebacken (21)
17.00

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård. Du färdas
från 1600-talet fram till idag och möter bonden
och bergsmannen, ser hantverket och upplever
industrialismens intåg. Byggnadshistoria och
byggnadsvård får du också ta del av. Guide
Maria Keohane i stolt samarbete med Norrbärke
hembygdsförening. 100:- per person. Samling på
Kyrkogatan 71 klockan 17.00. Smedjebacken.

FREDAG 3 JULI

Surahammar bruksmiljö / Ramnäs bruksmiljö på
Strömsholms kanal. Ångbåtar slussar från
Surahammar till Ramnäs, med start 09.00.OBS:
båtarna tar inga passagerare, p.g.a. covid-19, men du
är välkommen att titta under färden, vid bryggorna och
i slussarna! Surahammar.

Kärrgruvans gruvmiljö: Polhemshjulet (30)
10.00 – 15.00

Den fantastiska uppfinningen som gjorde att man
kunde gräva djupare och få tag i mer malm, för att
hjulet drev pumpar som tömde gruvhålen på vatten.
Norberg.

Nya Lapphyttan (27)
10.00 – 16.00

Nya Lapphyttan & Karlberg. Öppet i husen på Nya
Lapphyttan, även besökscentrum är öppet. Guidning
klockan 14.00. Norberg.

Järnframställning för 1 500 år sedan (42)
10.00 – 17.00

Dunshammars blästerugnar. För 1 500 år sedan kom
de paddlande eller vandrande hit, människorna som
började göra järn och vars järnframställningsplatser
fortfarande syns här. Det lilla museet är öppet för
besök på egen hand #Järnruttenveckan. Det går att
boka visning på tider som passar er. Fagersta.

Keramikutställning, Galleri Astley (55)
10.00 – 18.00

Uttersbergs bruksmiljö. Grafikrummet, Karin Österberg.
Café, hantverk, skulpturpark, bruksområde. Lär mer på
www.galleriastley.com. Skinnskatteberg.

Öppet hus på Ludvika Gammelgård (16)
11.00 – 15.30

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum. Alla hus på
Gammelgården i Ludvika är öppna för besök på egen
hand. Frivillig avgift. Ludvika.

Serveringen är öppen (16)
11.00 – 16.00

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum. Full av
hembakta godsaker från hembygdsföreningen.
Ludvika.

Flogbergscaféet (19)
11.00 – 16.00

Flogbergets gruvor. Sommaröppet på caféet i
gruvstugan. Här kan du bland annat fika drakbullar.
Smedjebacken.

Café och loppis öppet vid Malingsbo bruksmiljö
(25)
11.00 – 16.00
Malingsbo bruksmiljö. Caféet i gamla handlarbostaden
och loppisen i huvudbyggnaden. Välkommen till denna
vackra bruksmiljö. Smedjebacken.

Sjungande guide (3)
11.00 – 16.00

Luossastugan är öppen för besök 11.00 – 16.00 och
visningarna med den sjungande guiden startar klockan
11.00, 13.00 och 15.00.Entré 100:-. Guide: Heidi Baier.
Ludvika.
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Ångbåtar på Strömsholms kanal (61, 59, 68)
09.00 – 11.30, cirkatider

Lokstallet i Smedjebackens hamn (21)
11.00 – 16.30

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård. Med anledning av
att Strömsholms kanal firar 225 år visar vi en mindre
utställning om kanalen. Utställningen visar bilder
ur den ritningsbok som gjordes inför projekteringen
av kanalbygget år 1774, över Semla, Fagersta och
Västanfors. Smedjebacken.

Café på Söderbärke hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård. Varje dag
hela sommaren är det vackra caféet öppet, intill
bergsmansgården och hantverksboden, mitt i det
vackra området. Här finns hembygdsgårdens hemsida.
Smedjebacken.

Herrgårdsboden öppen (53)
11.00 – 17.00

Färna bruksmiljö. Vackra ting, kläder och godis
kan du finna i denna trivsamma herrgårdsbod.
Skinnskatteberg.

Guidad visning på världsarvet Engelsbergs
bruk (40)
11.30 – 14.00

Världsarvet Engelsbergs bruk. Under cirka 75 minuter
får du se hytta och smedja och hela det område som
blivit världsarv för att det är så välbevarat och visar hur
ett ”typiskt” bruk såg ut och fungerade. Biljett bokas
här: www.engelsberg.se/guidning. Begränsat antal
besökare per visning p.g.a. covid-19. Fagersta.

Mineralmuseet bemannat (16)
12.00 – 15.30

Mineralmuseet på Ludvika gammelgård. Visning av
Mineralmuseet. Utställning av malmmineral. Testa
dina mineralkunskaper i ”Gissa stenen”. Bläddra i
geologisk och bergsmanshistorisk referenslitteratur.
Studera berggrundskartor och ”Beskrivning till stora
berggrundskartan över Kopparbergs län”. Häfte
”Gruvor i Ludvikatrakten”, infoblad ”Sammanställning
av alla kända hyttor och hamrar i Ludvika kommun”,
tips på några besöksmål med anknytning till gammalt
bergsbruk i Ludvika kommun. www.vbgf.se. Ludvika.

Sommarcafé på hembygdsgården Karlberg (27)
12.00 – 16.00
Nya Lapphyttan & Karlberg. Härlig atmosfär och
härligt kaffe! Strosa runt bland husen i det fina
hembygdsområdet. Norberg.

Guider på plats på Skantzen (63)
12.00 – 17.00

Här var centrum för byggandet av Strömsholms kanal.
Ett samhälle växte fram här under de år det tog att
bygga kanalen som går förbi precis intill. Guiderna
berättar om området och om Strömsholms kanal som i
år fyller 225 år. Hallstahammar.

Konsthallen Meken (21)
12.00 – 17.00

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård. Någonting är
på gång.Möt fyra unga konstnärer, födda på 80-talet,
uppväxta i Dalarna, de flyttade bort – de kom tillbaks…
Matilda Haritz Svenson, keramiker. Sara Erkers,
textilt, måleri och broderi. Anna Hedström, mode
och scenografi. Samuel Åhlman, målar och tecknar.
Smedjebacken.

Genbergs sommarcafé öppnar för säsongen
(58)
12.00 – 17.00

Virsbo bruksmiljö. I Virsbo bruksmiljö, alldeles intill
kanalen (det går utmärkt att lägga till med båten vid
caféet) ligger detta fina café. Surahammar.

Visning av Bastnäs gruvfält (45)
13.00

Välkommen till en spännande och intressant visning av
den unika och mineralrika platsen Bastnäs.
Visningen är kostnadsfri och tar ca 2,5 timme. Tänk på
att det är svalt inne i gruvgången och att det kan vara
bra med en jacka. Efter visningen finns möjlighet att
köpa fika till självkostnadspris.. Skinnskatteberg.

Gruvmuseét visas (16)
13.00

Ludvika gammelgård med gruvmuseum. Från små
gropar i marken till djupa gruvor och avancerad
teknik – allt ser du på detta fantastiska museum.
Stånggången körs! Ludvika.

Guidad visning på Flogberget (19)
13.00

Flogbergets gruvor. Turen går på det natursköna berget
med utsikt och ner i öppna gruvhål. Pris 100 kronor.
Under 18 år gratis. Samling vid gruvstugan. P.g.a.
covid-19 måste alla boka biljett innan visningen i år och
det gör du på Flogbergets gruvcafé: 0240 – 66 02 11.
Välkommen! Smedjebacken.

Smedjan i Karmansbo (57)
13.00 – 16.00

Karmansbo bruksmiljö. välkommen till en välbevarad
och ännu fungerande Lancashiresmedja med
traditioner från slutet av 1500-talet. Ströva omkring i
området och se var järnet bearbetades inne i smedjan.
Skinnskatteberg.

Utställning ”Knowledge stones” (63)
13.00 – 16.00

Skantzen. Marcia Harvey Isakssons utställning
”Knowledge stones” visas i Konstladan på Skantzen.
Marica är en konstnär som undersöker vårt
gemensamma kulturarv och med textila tekniker
navigerar igenom dessa undersökningar. Idag är
konstnären på plats i Konstladan. Hallstahammar.
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Rundvandring i Söderbärke hembygdsgård och
kyrkby (23)
14.00
Vi startar vid hembygdsgården och går vidare
till kyrkan, Paul Erikssonmuseet och gamla
brandstationen. Gratis. Passa på att ta en fika i
Bagarstugans café eller handla i Hantverksaboden
före eller efter rundvandringen. Välkommen
till Söderbärke vackra kyrkby. Här finns
hembygdsgårdens hemsida. Smedjebacken.

Jubiléumsdag (17)
15.00 – 19.00

Stollbergs gruva. Underhållning, tipspromenad,
enklare förtäring. Välkommen att fira föreningens 30 år
på Stollberg! Smedjebacken.

LÖRDAG 6 JULI
Ångbåtar på Strömsholms kanal (59, 43, 68)
09.00 – 11.30

Järnframställning för 1 500 år sedan (42)
10.00 – 17.00

Kärrgruvans gruvmiljö: Polhemshjulet (30)
10.00 – 15.00

Öppet hus på Ludvika Gammelgård (16)
11.00 – 15.30

Nya Lapphyttan (27)
10.00 – 16.00

Café och loppis öppet vid Malingsbo bruksmiljö
(25)
11.00 – 16.00

Ramnäs bruksmiljö / Stationssamhället Ängelsberg
på Strömsholms kanal. Ångbåtar slussar från Ramnäs
till Ängelsberg, med start 09.00.OBS: båtarna tar inga
passagerare, p.g.a. covid-19, men du är välkommen
att titta under färden, vid bryggorna och i slussarna!
Surahammar, Fagersta, Hallstahammar.

Kärrgruvans gruvmiljö. Den fantastiska uppfinningen
som gjorde att man kunde gräva djupare och få tag
i mer malm, för att hjulet drev pumpar som tömde
gruvhålen på vatten. Norberg.

Nya Lapphyttan & Karlberg. Öppet i husen på Nya
Lapphyttan, även besökscentrum är öppet. Guidning
klockan 14.00. Norberg.

Barnens Bergslag (27)
11.00 – 15.00

Nya Lapphyttan & Karlberg. Aktiviteter för barnen på
spännande Nya Lapphyttan i Norberg. För information,
ring 0223 – 290 10. Norberg.

Serveringen är öppen (16)
11.00 – 16.00

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum. Full av
hembakta godsaker från hembygdsföreningen.
Ludvika.

Öppet i mc-museet! (61)
10.00 – 17.00

Motorcykelmusem Gyllene Hjulet länk till annan
webbplats, öppnas i nytt fönsterär Sveriges största
motorcykelmuseum. Museet drivs ideellt av
Motorcykelhistoriska klubbens Mälardalssektion.
Här visas tvåhjulingarnas utveckling, från höghjulingar
till plastcykeln Itera och av motorcyklar från
århundradets början fram till 1970-talet. Surahammar.

Dunshammars blästerugnar. För 1 500 år sedan kom
de paddlande eller vandrande hit, människorna som
började göra järn och vars järnframställningsplatser
fortfarande syns här. Det lilla museet är öppet för
besök på egen hand #Järnruttenveckan. Det går att
boka visning på tider som passar er. Fagersta.

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum. Alla hus på
Gammelgården i Ludvika är öppna för besök på egen
hand. Frivillig avgift. Ludvika.

Malingsbo bruksmiljö. Caféet i gamla handlarbostaden
och loppisen i huvudbyggnaden. Välkommen till denna
vackra bruksmiljö. Smedjebacken.

Flogbergscaféet (19)
11.00 – 16.00

Flogbergets gruvor. Sommaröppet på caféet i
gruvstugan. Här kan du bland annat fika drakbullar.
Smedjebacken.

Sjungande guide (3)
11.00 – 16.00

Luossastugan är öppen för besök 11.00 – 16.00 och
visningarna med den sjungande guiden startar klockan
11.00, 13.00 och 15.00.Entré 100:-.
Guide: Heidi Baier. Ludvika.

Keramikutställning, Galleri Astley (55)
11.00 – 17.00

Uttersbergs bruksmiljö. Grafikrummet, Karin
Österberg. Café, hantverk, skulpturpark, bruksområde.
Lär mer på www.galleriastley.com. Skinnskatteberg.

Café på Söderbärke hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård. Varje dag
hela sommaren är det vackra caféet öppet, intill
bergsmansgården och hantverksboden, mitt i det
vackra området. Här finns hembygdsgårdens hemsida.
Smedjebacken.
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Herrgårdsboden öppen (53)
11.00 – 17.00

Genbergs sommarcafé (58)
-

Guidad visning på världsarvet Engelsbergs
bruk (40)
11.30 – 14.00

Guidad visning på Flogberget (19)
13.00

Världsarvet Engelsbergs bruk. Under cirka 75 minuter
får du se hytta och smedja och hela det område som
blivit världsarv för att det är så välbevarat och visar
hur ett ”typiskt” bruk såg ut och fungerade. Biljett
bokas här: www.engelsberg.se/guidning. Begränsat
antal besökare per visning p.g.a. covid-19. Fagersta.

Flogbergets gruvor. Turen går på det natursköna berget
med utsikt och ner i öppna gruvhål. Pris 100 kronor.
Under 18 år gratis. Samling vid gruvstugan. P.g.a.
covid-19 måste alla boka biljett innan visningen i år och
det gör du på Flogbergets gruvcafé: 0240 – 66 02 11.
Välkommen!. Smedjebacken.

Konsthallen Meken (21)
12.00 – 15.00

Välkommen till Trångfors smedja (62)
13.00 – 16.00

Färna bruksmiljö. Vackra ting, kläder och godis
kan du finna i denna trivsamma herrgårdsbod.
Skinnskatteberg.

I Virsbo bruksmiljö, alldeles intill kanalen (det går
utmärkt att lägga till med båten vid caféet) ligger detta
fina café. Se Genbergs sommarkafé på Facebook för
öppettider. Surahammar.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård. Någonting är
på gång.Möt fyra unga konstnärer, födda på 80-talet,
uppväxta i Dalarna, de flyttade bort – de kom tillbaks.
Matilda Haritz Svenson, keramiker. Sara Erkers,
textilt, måleri och broderi. Anna Hedström, mode
och scenografi. Samuel Åhlman, målar och tecknar..
Smedjebacken.

Trångforsområdet. Guidning i Trångfors smedja.
Hallstahammar.

Mineralmuseet bemannat (16)
12.00 – 15.30

Smedjan i Karmansbo (57)
13.00 – 16.00

Mineralmuseet på Ludvika gammelgård. Visning av
Mineralmuseet. Utställning av malmmineral. Testa
dina mineralkunskaper i ”Gissa stenen”. Bläddra i
geologisk och bergsmanshistorisk referenslitteratur.
Studera berggrundskartor och ”Beskrivning till stora
berggrundskartan över Kopparbergs län”. Häfte
”Gruvor i Ludvikatrakten”, infoblad ”Sammanställning
av alla kända hyttor och hamrar i Ludvika kommun”,
tips på några besöksmål med anknytning till
gammalt bergsbruk i Ludvika kommun. www.vbgf.se.
Smedjebacken.

Kärrgruvans gruvmiljö: gruvmuseet i
Kärrgruvan (30)
12.00 – 16.00

Öppet i gruvmuseet. Även utställning i Maskinhuset
strax intill. Norberg.

Guider på plats på Skantzen (63)
12.00 – 17.00

Skantzen. Här var centrum för byggandet av
Strömsholms kanal. Ett samhälle växte fram här
under de år det tog att bygga kanalen som går
förbi precis intill. Guiderna berättar om området
och om Strömsholms kanal som i år fyller 225 år.
Hallstahammar.

Stora Hagen (12)
13.00 – 16.00

Besök arbetarbostäderna i Grängesberg, öppet för
besök i två lägenheter med värdar på plats. Ludvika.

Karmansbo bruksmiljö. välkommen till en välbevarad
och ännu fungerande Lancashiresmedja med
traditioner från slutet av 1500-talet. Ströva omkring i
området och se var järnet bearbetades inne i smedjan.
Skinnskatteberg.

Utställning ”Knowledge stones” (63)
13.00 – 16.00

Skantzen. Marcia Harvey Isakssons utställning
”Knowledge stones” visas i Konstladan på Skantzen.
Marica är en konstnär som undersöker vårt
gemensamma kulturarv och med textila tekniker
navigerar igenom dessa undersökningar. Idag är
konstnären på plats i Konstladan. Hallstahammar.

Rundvandring i Söderbärke hembygdsgård och
kyrkby (23)
14.00

Söderbärke hembygdsgård och kyrkby. Vi startar
vid hembygdsgården och går vidare till kyrkan, Paul
Erikssonmuseet och gamla brandstationen. Gratis.
Passa på att ta en fika i Bagarstugans café eller handla
i Hantverksaboden före eller efter rundvandringen.
Välkommen till Söderbärke vackra kyrkby. Här finns
hembygdsgårdens hemsida. Smedjebacken.
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SÖNDAG 7 JULI
Ångbåtar på Strömsholms kanal (43, 37, 68)
08.30 – 11.30, cirkatider

Stationssamhället Ängelsberg / Västanforsområdet
på Strömsholms kanal. Ångbåtarna tar sig från
Ängelsberg till Västanfors.OBS: båtarna tar inga
passagerare, p.g.a. covid-19, men du är välkommen
att titta under färden, vid bryggorna och i slussarna!
Fagersta, Hallstahammar.

ENJ, rälsbussen, går mellan Kärrgruvan,
Norberg och Ängelsberg (32)
09.25 – se tidtabell

Avresor från Kärrgruvan – ankomst Ängelsberg:
09.25 – 10.10, 11.35 – 12.20, 14.35 – 15.20.
Avresor från Ängelsberg – ankomst Kärrgruvan:
10.30 – 11.11, 12.30 – 13.11, 16.30 – 17.11.
Här finns fullständig information om priser etc..
Norberg.

Kärrgruvans gruvmiljö: Polhemshjulet (30)
10.00 – 15.00

Den fantastiska uppfinningen som gjorde att man
kunde gräva djupare och få tag i mer malm, för att
hjulet drev pumpar som tömde gruvhålen på vatten.
Norberg.

Sommarcafé på hembygdsgården Karlberg
(27)
10.00 – 16.00
Nya Lapphyttan & Karlberg. Härlig atmosfär och
härligt kaffe! Strosa runt bland husen i det fina
hembygdsområdet. Norberg.

Nya Lapphyttan (27)
10.00 – 16.00

Nya Lapphyttan & Karlberg. Öppet i husen på Nya
Lapphyttan, även besökscentrum är öppet. Guidning
klockan 14.00. Norberg.

Öppet i mc-museet! (61)
10.00 – 17.00

Surahammar bruksmiljö. Motorcykelmusem Gyllene
Hjulet länk till annan webbplats, öppnas i nytt
fönsterär Sveriges största motorcykelmuseum.
Museet drivs ideellt av Motorcykelhistoriska klubbens
Mälardalssektion. Här visas tvåhjulingarnas
utveckling, från höghjulingar till plastcykeln Itera och
av motorcyklar från århundradets början fram till
1970-talet. Surahammar.

Järnframställning för 1 500 år sedan (42)
10.00 – 17.00

Dunshammars blästerugnar. För 1 500 år sedan kom
de paddlande eller vandrande hit, människorna som
började göra järn och vars järnframställningsplatser
fortfarande syns här. Det lilla museet är öppet för
besök på egen hand #Järnruttenveckan. Det går att
boka visning på tider som passar er. Fagersta.

Öppet hus på Ludvika Gammelgård (16)
11.00 – 15.30

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum. Alla hus på
Gammelgården i Ludvika är öppna för besök på egen
hand. Frivillig avgift. Ludvika.

Serveringen är öppen (16)
11.00 – 16.00

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum. Full av
hembakta godsaker från hembygdsföreningen.
Ludvika.

Flogbergscaféet (19)
11.00 – 16.00

Flogbergets gruvor. Sommaröppet på caféet i
gruvstugan. Här kan du bland annat fika drakbullar.
Smedjebacken.

Café och loppis öppet vid Malingsbo bruksmiljö
(25)
11.00 – 16.00
Malingsbo bruksmiljö. Caféet i gamla handlarbostaden
och loppisen i huvudbyggnaden. Välkommen till denna
vackra bruksmiljö. Smedjebacken.

Sjungande guide (3)
11.00 – 16.00

Luossastugan är öppen för besök 11.00 – 16.00 och
visningarna med den sjungande guiden startar klockan
11.00, 13.00 och 15.00.Entré 100:-.
Guide: Heidi Baier. Ludvika.

Herrgårdsboden öppen (53)
11.00 – 16.00

Färna bruksmiljö. Vackra ting, kläder och godis kan du
finna i denna trivsamma herrgårdsbod. Smedjebacken.

Keramikutställning, Galleri Astley (55)
11.00 – 17.00

Uttersbergs bruksmiljö. Grafikrummet, Karin Österberg.
Café, hantverk, skulpturpark, bruksområde.
Lär mer på www.galleriastley.com. Smedjebacken.

Café på Söderbärke hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård. Varje dag
hela sommaren är det vackra caféet öppet, intill
bergsmansgården och hantverksboden, mitt i det
vackra området. Här finns hembygdsgårdens hemsida.
Smedjebacken.

Guidad visning på världsarvet Engelsbergs
bruk (40)
11.30 – 14.00

Världsarvet Engelsbergs bruk. Under cirka 75 minuter
får du se hytta och smedja och hela det område som
blivit världsarv för att det är så välbevarat och visar hur
ett ”typiskt” bruk såg ut och fungerade. Biljett bokas
här: www.engelsberg.se/guidning. Begränsat antal
besökare per visning p.g.a. covid-19. Fagersta.
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Konsthallen Meken (21)
12.00 – 15.00

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård. Någonting är
på gång.Möt fyra unga konstnärer, födda på 80-talet,
uppväxta i Dalarna, de flyttade bort – de kom tillbaks…
Matilda Haritz Svenson, keramiker. Sara Erkers,
textilt, måleri och broderi. Anna Hedström, mode
och scenografi. Samuel Åhlman, målar och tecknar.
Smedjebacken.

Guider på plats på Skantzen (63)
12.00 – 17.00

Här var centrum för byggandet av Strömsholms
kanal. Ett samhälle växte fram här under de år det tog
att bygga kanalen som går förbi precis intill. Guiderna
berättar om området och om Strömsholms kanal som
i år fyller 225 år. Hallstahammar.

Genbergs sommarcafé (58)
-

I Virsbo bruksmiljö, alldeles intill kanalen (det går
utmärkt att lägga till med båten vid caféet) ligger
detta fina café. Se Genbergs sommarkafé på
Facebook för öppettider. Surahammar.

Guidad visning på Flogberget (19)
13.00

Smedjan i Karmansbo (57)
13.00 – 16.00

Karmansbo bruksmiljö. välkommen till en välbevarad
och ännu fungerande Lancashiresmedja med
traditioner från slutet av 1500-talet. Ströva omkring i
området och se var järnet bearbetades inne i smedjan.
Skinnskatteberg.

Utställning ”Knowledge stones” (63)
13.00 – 16.00

Skantzen. Marcia Harvey Isakssons utställning
”Knowledge stones” visas i Konstladan på Skantzen.
Marica är en konstnär som undersöker vårt
gemensamma kulturarv och med textila tekniker
navigerar igenom dessa undersökningar.
Hallstahammar.

Stenhuset har kaffeservering i trädgården (61)
13.00 – 17.00

Surahammar bruksmiljö. Välkommen på fika utomhus
(ingen servering inomhus p.g.a. corona) i den vackra
miljön intill hembygdsgården och nära Bruksmuseet
och mc-museet. Surahammar bruksmiljö.

Guidad tur i Bruksmuseet (61)
14.00

Flogbergets gruvor. Turen går på det natursköna
berget med utsikt och ner i öppna gruvhål. Pris 100
kronor. Under 18 år gratis. Samling vid gruvstugan.
P.g.a. covid-19 måste alla boka biljett innan visningen i
år och det gör du på Flogbergets gruvcafé: 0240 – 66
02 11.
Välkommen!. Smedjebacken.

Surahammar bruksmiljö. Se Surahammars historia.
Ta chansen och upplev hur produktionskedjan från
tackjärn till järnvägshjul såg ut på 1840-talet och
framåt. Varje söndag klockan 14 under juni och juli
är det gratis guidad visning i muséet. En guidad
visning tar ungefär en timme. Eftersom turen sker i
ouppvärmda utrymmen, rekommenderar vi varma
kläder vid kyliga dagar. Surahammar.

Välkommen till Trångfors smedja (62)
13.00 – 16.00

Guidad visning av gården och kornskruven (25)
16.00

Trångfors- området. Guidning i Trångfors smedja.
Hallstahammar.

Malingsbo bruksmiljö. Malingsbo bruksmiljö med den
vackra karolinska träherrgården från år 1700 visas,
liksom den unika kornskruven. Smedjebacken.

Stora Hagen (12)
13.00 – 16.00

Besök arbetarbostäderna i Grängesberg, öppet för
besök i två lägenheter med värdar på plats. Ludvika.
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