2 juli 2021
med reservation för ändringar

#JÄRNRUTTENVECKAN
En sommarvecka i Bergslagen fylld av aktiviteter

3 juli - 11 juli 2021
AKTIVITETER

LÖRDAG 3 JULI
Följ med på en tur på kanalen med båten Oden. Turen
avgår från Borgåsund klockan 08.15 på morgonen.
Välkommen ombord från 08.00, var på plats i tid.
Här finner du mer information och bokar biljett:
https://lakesideadventure.se/batturer-med-oden
Hallstahammar.

Dunshammar (42)
09.00 – 16.00 cirka

Här anar du järnålderns människor, när du går runt
i området där ett par blästerugnar fortfarande finns
kvar sedan de gjorde järn här för 1 500 år sedan. Det
lilla museet är öppet för besök på egen hand, titta på
utställningarna, skriv i gästboken och sitt sedan en
stund och njut av lugnet. Fagersta.

Nya Lapphyttan & Karlberg (27)
10.00 – 14.00
Öppet på Hembygdsgården – café och loppis. Norberg.

Nya Lapphyttan & Karlberg (27)
10.00 – 14.00

Öppet på Myrbergs verkstad – ett måste för
veteranbilsfantaster! Norberg.

Grängesbergs gruvområde (11)
10.00 – 14.00

Gruvcentrum Mojsen håller öppet i museet, utställning
och besöksgruva. Ludvika.

Nya Lapphyttan & Karlberg (27)
10.00 – 16.00

Nya Lapphyttan och Besökscentrum med
utställningar, turistinformation och butik öppet. Fri
entré. Norberg.

Västanforsområdet (37)
10.00 – 17.00

Handelsboden och Kaffestugan på Västanfors
hembygdsgård välkomnar till fina miljöer – inne
och ute. Välkommen att promenera runt hela
Västanforsområdet, med hembygdsgården, sluss,
herrgårdspark och kraftverk. Fagersta.

Surahammar bruksmiljö (61)
10.00 – 17.00

MC-museet Gyllene Hjulet, ett av Sveriges största
moped- och motorcykelmuseum!
Välkommen. Surahammar.

Kärrgruvan: Polhemshjulet (30)
10.00 – 21.00

Det mäktiga Polhemshjulet besöks på egen hand,
nyckel lånas i Storkiosken. Norberg.

Karmansbo (57)
11.00 – 14.00

Järnets dag. Idag tänds lancashireugnarna, järntackor
smälts, vattenhjul, mumblingshammaren och valsverk
körs och stångjärn produceras. Demonstrationerna
sker klockan 11.00, 12.00 och 13.00.Vi visar också
smedbostaden, ställer ut konst och serverar sme’mat.
Skinnskatteberg.

Grängesbergs gruvområde (11)
11.00 – 14.00

Konstutställning i Maskinhuset – medverkar gör Sahar
Burhan, Frans van Bruggen och Christer Themptander.
Maskinhuset ingår i Konstrum Bergslagen. Ludvika.

Skattlösberg med Luossastugan (3)
11.00, 13.00, 15.00

Möt en sjungande och berättande guide, som framför
ett musikprogram om Dan Anderssons liv och diktning
i Luossastugan. Entré 100:-. Finngammelgården med
Otto Blixts samlingar visas under tiden 21 juni – 28
augusti efter beställning. Ludvika.

Gravendal (5)
11.00 – 15.00

Hammardag. Den vattendrivna räckhammaren
demonstreras klockan 12.00, 13.00, 14.00 och 15.00.
Bröd bakas och säljs i bakarstugan. Smeder arbetar,
utställning om järn och skog i spiksmedjan, samt
försäljning av hantverk, böcker, t-shirts, knivlotteri med
mera. Labbi är öppet för besök. Bygdegården: konstoch hantverksutställning och – försäljning. Kaffe/
dricka och våfflor med grädde och sylt. Kolbullar med
lingonsylt på tunet. Vandringsleder och boulebanan
tillgängliga. Gravendal. Ludvika.
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På Ludvika Gammelgård och Gruvmuseum är caféet
öppet med hembakt och alla museibyggnader är
öppna. Leksaker för barnen, höns, kaniner och får att
titta på och en fin örtagård. Ludvika.

Cassels (9)
11.00 – 16.00

Tidigare disponentens privata trädgård, nu öppen för
allmänheten. Läs om den i årets Magasinet.
Café och växthus öppna 11.00 – 16.00. Ludvika.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Bagarstugans kafé är igång hela sommaren. Missa inte
de suveräna wienerbröden. Smedjebacken.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Hemstickat i långa rader, fynda i Hantverksboden på
Söderbärke hembygdsgård. Smedjebacken.

Skantzen (63)
11.00 – 17.00

Guidning av Skantzenområdet – som var navet allt
snurrade kring när Strömsholms kanal byggdes för
mer än 200 år sedan. Hallstahammar.

Uttersbergs bruksmiljö (55)
11.00 – 17.00

Utställningar, café, butik och skulpturpark öppet på
Galleri Astley. Skinnskatteberg.

Engelsbergs bruk, Ängelsberg (40)
11.30, 14.00

Guidad visning av hyttan och smedjan på världsarvet
Engelsbergs bruk. Visningen tar 75 – 90 minuter
och startar vid entrén till Engelsbergs bruk, intill
parkeringen. Förbokning rekommenderas då antalet
per guidad tur är begränsat, se engelsberg.se.
Fagersta.

Oljeön (39)
11.30, 14.00

Färjan avgår nedanför Ängelsbergs station.
Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi finns på en
ö i Ängelsberg – ta färjan ut och hör om ”den galne
bonden” Per August Ålund, som köpte råolja från USA
och sålde prima lysfotogen i Sverige. Biljett bokas i
förväg på Fagersta Turism. Det går också bra att köpa
biljett på besökscentrum Ängelsberg. Fagersta.

Mekens konsthall. Kyrkogatan, hamn &
hembygdsgård (21)
12.00 – 16.00

Tillbaka till naturen. Konstutställning i Mekens
konsthall, med verk av konstnärerna Eric Andersson,
IC-98, Jenny Käll, Märta König, Lina Sofia Lundin.
Smedjebacken.

Strömsholms slott (66)
12.00 – 16.00
Visningar 12.00, 13.00, 14.00, 15.00.

I Strömsholms gula barockslott finns
1700-talsinredningar i gustaviansk stil, en betydande
samling svenskt måleri och ett slottskapell. Det är
byggt på en stensatt holme precis där Kolbäcksåns
strömmande vatten flyter ut i Mälarviken Freden.
Biljett köpes https://www.kungligaslotten.se/varabesoksmal/stromsholms-slott.html. Hallstahammar.

Trångforsområdet (62)
13.00 – 16.00

Trångfors smedja är öppen. Se blåsmaskinen igång,
den spännande renoveringen av vattenrännan och den
enorma hammaren och ugnarna. Hallstahammar.

Gamla Norberg och Engelbrekt.
TIngshusparken (31)
13.00 – 16.00

Invigning: En konsthall i skogens kant. Utställning
med program pågår i skogen unde juli och augusti och
avslutas på Galleri Norberg i september med verken
”Till alla er som tvättat här”, ”Jag håller en skog i mina
händer”. www.skogenmellanoss.se. Anordnat av
Konstfrämjandet Västmanland. Norberg.

Skantzen (63)
13.00 – 16.00

Loppis på Sme’vinn (smedjans vind). Hallstahammar.

Åsby Lantbruksmuseum (63)
13.00 – 16.00

Svedvi-Bergs hembygdsförening guidar på Åsby
Lantbruksmuseum! Hallstahammar.

Surahammar bruksmiljö, Stenhuset (61)
13.00 – 17.00

Utställning om Bevells syfabrik, med bland annat SAS
flygvärdinneuniform, ritad av Dior och uppsydd på
Bevell. Bevellutställningen är i konsthallen. I butiken
och caféet visas konst och hantverk. Fika serveras i
trädgården. Surahammar.

Virsbo konsthall (58)
13.00 – 17.00

Vernissage idag i Virsbo konsthall.
Utställningen fåglar, fåglar och andra vingar, med
konst av Bill Zetterström, Stefan Oscarsson och
Pascale Haglund. Surahammar.

Stimmerbo och Torrbo bergsmansbyar. (24)
14.00

Poetisk vandring på Werner Aspenströms
Skräddarbacken i Torrbo. Titta in i barndomshemmet,
följ den lilla bäcken och lyssna till hans ord,
tillsammans med guiden Britt-Marie Hägerman.
Föranmälan till kultur@smedjebacken.se senast
måndag 28 juni. Biljett kostar 100:-. Max 25 personer.
Arrangemang, gårdens ägare i samarbete med
Kulturen i Smedjebacken och Smedjebackens
bibliotek. Smedjebacken.
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Strömsholms kanal (68)
15.00

Följ med på en tur på kanalen med båten Oden. Turen
avgår från Hallstahammars gästhamn klockan 15.15
på eftermiddagen. Välkommen ombord från 15.00, var
på plats i tid. Här finner du mer information och bokar
biljett.:
https://lakesideadventure.se/batturer-med-oden
Hallstahammar.

Skifsen (4)
Start 09.00 och ”vi fortsätter så länge vi orkar”
Slåtterdag. Vi slår gräs och hässjar. Alla är varmt
välkomna att hjälpa till. Vi bjuder på lättlunch.
Ludvika.

Strömsholms kanal (68)
Se tidtabell.

Med eller utan båt är det spännande och fascinerande
att uppleva eller se en slussning. Hela sommaren
slussas båtar upp- och nedströms denna 226-åriga
kanal med dess 26 slussar. Åt båt på den, eller färdas
längs den – ta med picknickkorgen och kameran och
sitt vid någon av de vackra slussmiljöerna.
Hallstahammar.

Nya Lapphyttan & Karlberg (27)
Hela dagen.

Färskning på Nya Lapphyttan. Vill du lära dig mer om
hur man under århundraden renade råjärn från kol
och slagg? Föreningen Järnet på Lapphyttan ska åter
”färska” järn, denna gång med råjärn som framställdes
i blästerugn här i april. Fri entré. Arbetet börjar på
morgonen och sedan bestämmer resultatet och vad
som händer i ugnen när det avslutas.
Norberg.

SÖNDAG 4 JULI
Här anar du järnålderns människor, när du går runt
i området där ett par blästerugnar fortfarande finns
kvar sedan de gjorde järn här för 1 500 år sedan. Det
lilla museet är öppet för besök på egen hand, titta på
utställningarna, skriv i gästboken och sitt sedan en
stund och njut av lugnet.
Fagersta.

ENJ & järnvägen (32)
09.25. Från Kärrgruvan. 11.35. Från Kärrgruvan.
14.35. Från Kärrgruvan. 10.30. Från Ängelsberg.
12.30. Från Ängelsberg. 16.00. Från Ängelsberg.
Klart för avgång!
Varje söndag till och med 15 augusti går den
orangegula rälsbussen mellan Kärrgruvan i Norberg
och Ängelsberg. Från Norberg avgår den 10 minuter
efter avgång från Kärrgruvan. Här finns tidtabellen:
http://www.enj.se Norberg.

Grängesbergs gruvområde (11)
10.00 – 16.00

Gruvcentrum Mojsen håller öppet i museet, utställning
och besöksgruva. Vernissage av utställningen Vår
beredskap då och nu. Information om tid kommer.
Ludvika.

Nya Lapphyttan & Karlberg (27)
10.00 – 16.00

Nya Lapphyttan och Besökscentrum med
utställningar, turistinformation och butik öppet. Fri
entré. Norberg.

Västanforsområdet (37)
10.00 – 17.00

Handelsboden och Kaffestugan på Västanfors
hembygdsgård välkomnar till fina miljöer – inne
och ute. Välkommen att promenera runt hela
Västanforsområdet, med hembygdsgården, sluss,
herrgårdspark och kraftverk. Fagersta.

Surahammar bruksmiljö (61)
10.00 – 17.00

MC-museet Gyllene Hjulet, ett av Sveriges största
moped- och motorcykelmuseum! Välkommen.
Surahammar.

Veteranmarknad (61)
10.00 – 17.00

Bruksparken, vid MC-museet Gyllene Hjulet.
Surahammar.

Kärrgruvan: Polhemshjulet (30)
10.00 – 21.00

Det mäktiga Polhemshjulet besöks på egen hand,
nyckel lånas i Storkiosken. Norberg.

Ludvika Gammelgård och Gruvmuseum (16)
11.00 – 16.00

På Ludvika Gammelgård och Gruvmuseum är caféet
öppet med hembakt och alla museibyggnader är
öppna. Leksaker för barnen, höns, kaniner och får att
titta på och en fin örtagård. Ludvika.

Cassels (9)
11.00 – 16.00

Tidigare disponentens privata trädgård, nu öppen för
allmänheten. Läs om den i årets Magasinet. Café och
växthus öppna 11.00 – 16.00. Ludvika.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Bagarstugans kafé är igång hela sommaren. Missa inte
de suveräna wienerbröden. Smedjebacken.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Hemstickat i långa rader, fynda i Hantverksboden på
Söderbärke hembygdsgård. Smedjebacken.
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Utställningar, café, butik och skulpturpark öppet på
Galleri Astley. Skinnskatteberg.

Engelsbergs bruk, Ängelsberg (40)
11.30 – 14.00

Guidad visning av hyttan och smedjan på världsarvet
Engelsbergs bruk. Visningen tar 75 – 90 minuter
och startar vid entrén till Engelsbergs bruk, intill
parkeringen. Förbokning rekommenderas då antalet
per guidad tur är begränsat, se engelsberg.se.
Fagersta.

Uttersbergs bruksmiljö (55)
11.00 – 17.00

Utställningar, café, butik och skulpturpark öppet på
Galleri Astley. Skinnskatteberg.

Oljeön (39)
11.30, 14.00

Färjan avgår nedanför Ängelsbergs station.
Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi finns på en
ö i Ängelsberg – ta färjan ut och hör om ”den galne
bonden” Per August Ålund, som köpte råolja från USA
och sålde prima lysfotogen i Sverige. Biljett bokas i
förväg på Fagersta Turism. Det går också bra att köpa
biljett på besökscentrum Ängelsberg. Fagersta.

Skattlösberg med Luossastugan (3)
11.00, 13.00, 15.00

Möt en sjungande och berättande guide, som framför
ett musikprogram om Dan Anderssons liv och diktning
i Luossastugan. Entré 100:-. Finngammelgården med
Otto Blixts samlingar visas under tiden 21 juni – 28
augusti efter beställning. Ludvika.

Skantzen (63)
11.00 – 17.00

Guidning av Skantzenområdet – som var navet allt
snurrade kring när Strömsholms kanal byggdes för
mer än 200 år sedan. Hallstahammar.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård.
Mekens konsthall (21)
12.00 – 16.00

Tillbaka till naturen. Konstutställning i Mekens
konsthall, med verk av konstnärerna Eric Andersson,
IC-98, Jenny Käll, Märta König, Lina Sofia Lundin.
Smedjebacken.

Strömsholms slott (66)
12.00 – 16.00,
Visningar 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

I Strömsholms gula barockslott finns
1700-talsinredningar i gustaviansk stil, en betydande
samling svenskt måleri och ett slottskapell. Det är
byggt på en stensatt holme precis där Kolbäcksåns
strömmande vatten flyter ut i Mälarviken Freden.
Biljett köpes https://www.kungligaslotten.se/varabesoksmal/stromsholms-slott.html. Hallstahammar.

Karmansbo bruksmiljö (57)
12.00 – 17.00

Välkommen till Karmansbo!
Smedjan och smedlägenheten är öppna för visning
och fika kan man göra i kolhuset. Skinnskatteberg.

Trångforsområdet (62)
13.00 – 16.00

Trångfors smedja är öppen. Se blåsmaskinen igång,
den spännande renoveringen av vattenrännan och den
enorma hammaren och ugnarna. Hallstahammar.

Skantzen (63)
13.00 – 16.00

Loppis på Sme’vinn (smedjans vind). Hallstahammar.

Surahammar bruksmiljö, Stenhuset (61)
13.00 – 17.00

Utställning om Bevells syfabrik, med bland annat SAS
flygvärdinneuniform, ritad av Dior och uppsydd på
Bevell. Bevellutställningen är i konsthallen. I butiken
och caféet visas konst och hantverk. Fika serveras i
trädgården. Surahammar.

Virsbo konsthall (58)
13.00 – 17.00

Virsbo konsthall. Utställningen fåglar, fåglar och
andra vingar, med konst av Bill Zetterström, Stefan
Oscarsson och Pascale Haglund. Surahammar.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
14.00

Rundvandring i Söderbärke kyrkby.
Turen startar vid hembygdsgården och går vidare
till kyrkan, det fina Paul Eriksson-museet och gamla
brandstationen.Söderbärke hembygdsförening
arrangerar. Välkommen! Smedjebacken.

Krampen (54)
14.00 – 16.00

Öppet i Krampenmuseet.
Guide finns på plats. Skinnskatteberg.

Strömsholms kanal (68)
Se tidtabell.

Med eller utan båt är det spännande och fascinerande
att uppleva eller se en slussning. Hela sommaren
slussas båtar upp- och nedströms denna 226-åriga
kanal med dess 26 slussar. Åt båt på den, eller färdas
längs den – ta med picknickkorgen och kameran och
sitt vid någon av de vackra slussmiljöerna.
Hallstahammar.

Nya Lapphyttan & Karlberg (27)
Hela dagen.

Färskning på Nya Lapphyttan. Vill du lära dig mer om
hur man under århundraden renade råjärn från kol
och slagg? Föreningen Järnet på Lapphyttan ska åter
”färska” järn, denna gång med råjärn som framställdes
i blästerugn här i april. Fri entré. Arbetet börjar på
morgonen och sedan bestämmer resultatet och vad
som händer i ugnen när det avslutas.
Norberg.
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MÅNDAG 5 JULI
Här anar du järnålderns människor, när du går runt
i området där ett par blästerugnar fortfarande finns
kvar sedan de gjorde järn här för 1 500 år sedan. Det
lilla museet är öppet för besök på egen hand, titta på
utställningarna, skriv i gästboken och sitt sedan en
stund och njut av lugnet.
Fagersta.

Ludvika Gammelgård och Gruvmuseum (16)
09.00 – 16.00. Museerna.
11.00 – 16.00. Caféet.

På Ludvika Gammelgård och Gruvmuseum är
caféet öppet (obs, från 11.00) med hembakt och alla
museibyggnader är öppna. Leksaker för barnen, höns,
kaniner och får att titta på och en fin örtagård. Ludvika.

Grängesbergs gruvområde (11)
10.00 – 16.00

Gruvcentrum Mojsen håller öppet i museet, utställning
och besöksgruva. Utställningen Vår beredskap då och
nu. Ludvika.

Nya Lapphyttan & Karlberg (27)
10.00 – 16.00

Nya Lapphyttan och Besökscentrum med
utställningar, turistinformation och butik öppet. Fri
entré. Norberg.

Västanforsområdet (37)
10.00 – 17.00

Handelsboden och Kaffestugan på Västanfors
hembygdsgård välkomnar till fina miljöer – inne
och ute. Välkommen att promenera runt hela
Västanforsområdet, med hembygdsgården, sluss,
herrgårdspark och kraftverk. Fagersta.

Uttersbergs bruksmiljö (55)
10.00 – 18.00

Utställningar, café, butik och skulpturpark öppet på
Galleri Astley. Skinnskatteberg.

Kärrgruvan: Polhemshjulet (30)
10.00 – 21.00

Det mäktiga Polhemshjulet besöks på egen hand,
nyckel lånas i Storkiosken. Norberg.

Skattlösberg med Luossastugan (3)
11.00 , 13.00, 15.00

Möt en sjungande och berättande guide, som framför
ett musikprogram om Dan Anderssons liv och diktning
i Luossastugan. Entré 100:-. Finngammelgården med
Otto Blixts samlingar visas under tiden 21 juni – 28
augusti efter beställning. Ludvika.

Grängesbergs gruvområde (11)
11.00 – 17.00

Konstutställning i Maskinhuset – medverkar gör Sahar
Burhan, Frans van Bruggen och Christer Themptander.
Maskinhuset ingår i Konstrum Bergslagen. Ludvika.

Oljeön (39)
11.30, 14.00

Färjan avgår nedanför Ängelsbergs station.
Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi finns på en
ö i Ängelsberg – ta färjan ut och hör om ”den galne
bonden” Per August Ålund, som köpte råolja från USA
och sålde prima lysfotogen i Sverige. Biljett bokas i
förväg på Fagersta Turism. Det går också bra att köpa
biljett på besökscentrum Ängelsberg. Fagersta.

Flogbergets gruvor (19)
12.00 – 16.00

Fika på Flogbergets gruvcafé på berget med milsvid
utsikt. Ett litet hembakt sortiment.
Telefon 0240 – 66 02 11. Smedjebacken.

Karmansbo bruksmiljö (57)
12.00 – 17.00

Välkommen till Karmansbo!
Smedjan och smedlägenheten är öppna för visning
och fika kan man göra i kolhuset. Skinnskatteberg.

Flogbergets gruvor (19)
13.00

Visning för barn i Flogbergets gruva. 100 kronor per
person äldre än 18 år. Max 14 personer per grupp,
förbokas på www.visitdalarna.se. Smedjebacken.

Strömsholms kanal (68)
Se tidtabell.

Med eller utan båt är det spännande och fascinerande
att uppleva eller se en slussning. Hela sommaren
slussas båtar upp- och nedströms denna 226-åriga
kanal med dess 26 slussar. Åt båt på den, eller färdas
längs den – ta med picknickkorgen och kameran och
sitt vid någon av de vackra slussmiljöerna.
Hallstahammar.

Nya Lapphyttan & Karlberg (27)
Hela dagen.

Färskning på Nya Lapphyttan. Vill du lära dig mer om
hur man under århundraden renade råjärn från kol
och slagg? Föreningen Järnet på Lapphyttan ska åter
”färska” järn, denna gång med råjärn som framställdes
i blästerugn här i april. Fri entré. Arbetet börjar på
morgonen och sedan bestämmer resultatet och vad
som händer i ugnen när det avslutas.
Norberg.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Hemstickat i långa rader, fynda i Hantverksboden på
Söderbärke hembygdsgård. Smedjebacken.
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Dunshammar (42)
09.00 – 16.00 cirka

2 juli 2021
med reservation för ändringar

TISDAG 6 JULI
Följ med på en tur på kanalen med båten Oden. Turen
avgår från Borgåsund klockan 08.15 på morgonen.
Välkommen ombord från 08.00, var på plats i tid.
Här finner du mer information och bokar biljett:
https://lakesideadventure.se/batturer-med-oden
Hallstahammar.

Dunshammar (42)
09.00 – 16.00 cirka

Här anar du järnålderns människor, när du går runt
i området där ett par blästerugnar fortfarande finns
kvar sedan de gjorde järn här för 1 500 år sedan. Det
lilla museet är öppet för besök på egen hand, titta på
utställningarna, skriv i gästboken och sitt sedan en
stund och njut av lugnet.
Fagersta.

Ludvika Gammelgård och Gruvmuseum (16)
09.00 – 16.00. Museerna
11.00 – 16.00. Caféet

På Ludvika Gammelgård och Gruvmuseum är
caféet öppet (obs, från 11.00) med hembakt och alla
museibyggnader är öppna. Leksaker för barnen, höns,
kaniner och får att titta på och en fin örtagård. Ludvika.

Röda Jorden (50)
10.00

Visning av Röda Jorden. Samling vid parkeringen.
Visningen tar ca 1,5 timme. Medtag fika.
Arrangemang Geocentrums vänner. Skinnskatteberg.

Grängesbergs gruvområde (11)
10.00 – 16.00

Gruvcentrum Mojsen håller öppet i museet, utställning
och besöksgruva. Utställningen Vår beredskap då och
nu. Ludvika.

Nya Lapphyttan & Karlberg (27)
10.00 – 16.00

Nya Lapphyttan och Besökscentrum med
utställningar, turistinformation och butik öppet. Fri
entré. Norberg.

Västanforsområdet (37)
10.00 – 17.00

Handelsboden och Kaffestugan på Västanfors
hembygdsgård välkomnar till fina miljöer – inne
och ute. Välkommen att promenera runt hela
Västanforsområdet, med hembygdsgården, sluss,
herrgårdspark och kraftverk. Fagersta.

Uttersbergs bruksmiljö (55)
10.00 – 18.00

Utställningar, café, butik och skulpturpark öppet på
Galleri Astley. Skinnskatteberg.

Skattlösberg med Luossastugan (3)
11.00 , 13.00, 15.00

Möt en sjungande och berättande guide, som framför
ett musikprogram om Dan Anderssons liv och diktning
i Luossastugan. Entré 100:-. Finngammelgården med
Otto Blixts samlingar visas under tiden 21 juni – 28
augusti efter beställning. Ludvika.

Cassels (9)
11.00 – 16.00

Tidigare disponentens privata trädgård, nu öppen för
allmänheten. Läs om den i årets Magasinet. Café och
växthus öppna 11.00 – 16.00. Ludvika.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Bagarstugans kafé är igång hela sommaren. Missa inte
de suveräna wienerbröden. Smedjebacken.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Hemstickat i långa rader, fynda i Hantverksboden på
Söderbärke hembygdsgård. Smedjebacken.

Grängesbergs gruvområde (11)
11.00 – 17.00

Konstutställning i Maskinhuset – medverkar gör Sahar
Burhan, Frans van Bruggen och Christer Themptander.
Maskinhuset ingår i Konstrum Bergslagen. Ludvika.

Skantzen (63)
11.00 – 17.00

Guidning av Skantzenområdet – som var navet allt
snurrade kring när Strömsholms kanal byggdes för
mer än 200 år sedan. Hallstahammar.

Oljeön (39)
11.30, 14.00

Färjan avgår nedanför Ängelsbergs station.
Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi finns på en
ö i Ängelsberg – ta färjan ut och hör om ”den galne
bonden” Per August Ålund, som köpte råolja från USA
och sålde prima lysfotogen i Sverige. Biljett bokas i
förväg på Fagersta Turism. Det går också bra att köpa
biljett på besökscentrum Ängelsberg. Fagersta.

Strömsholms slott (66)
12.00 – 16.00,
Visningar 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

I Strömsholms gula barockslott finns
1700-talsinredningar i gustaviansk stil, en betydande
samling svenskt måleri och ett slottskapell. Det är
byggt på en stensatt holme precis där Kolbäcksåns
strömmande vatten flyter ut i Mälarviken Freden.
Biljett köpes https://www.kungligaslotten.se/varabesoksmal/stromsholms-slott.html. Hallstahammar.

Kärrgruvan: Polhemshjulet (30)
10.00 – 21.00

Det mäktiga Polhemshjulet besöks på egen hand,
nyckel lånas i Storkiosken. Norberg.
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Strömsholms kanal (68)
08.00

2 juli 2021
med reservation för ändringar

Mekens konsthall. Kyrkogatan, hamn &
hembygdsgård (21)
12.00 – 17.00

Tillbaka till naturen. Konstutställning i Mekens
konsthall, med verk av konstnärerna Eric Andersson,
IC-98, Jenny Käll, Märta König, Lina Sofia Lundin.
Smedjebacken.

Karmansbo bruksmiljö (57)
12.00 – 17.00

Välkommen till Karmansbo!
Smedjan och smedlägenheten är öppna för visning
och fika kan man göra i kolhuset. Skinnskatteberg.

Folkets hus. Surahammar (61)
12.30 – 17.00

Grafikkurs med Neringa Stjernman. Tillverkning av
tryckfärger för torrnålsgravyr, kurs för dig som vill lära
dig tillverka egen tryckfärg med hjälp av bland annat
en mjölkprodukt. Du får sedan testa att provtrycka
torrnålsgravörer med de egentillverkade färgerna.
För yrkesverksamma konstnärer, amatörer och
nybörjare, ingen förkunskap krävs. Kostnadsfritt.

Max 5 personer – anmälan görs till biblioteket@
surahammar.se eller 0220 – 390 90. Ta med fikakorg.
Kursen ingår i Ekomuseum Art Space 2021.
Surahammar.

Strömsholms kanal (68)
15.00

Följ med på en tur på kanalen med båten Oden. Turen
avgår från Hallstahammars gästhamn klockan 15.15
på eftermiddagen. Välkommen ombord från 15.00, var
på plats i tid. Här finner du mer information och bokar
biljett.:
https://lakesideadventure.se/batturer-med-oden
Hallstahammar.

Strömsholms kanal (68)
Se tidtabell.

Med eller utan båt är det spännande och fascinerande
att uppleva eller se en slussning. Hela sommaren
slussas båtar upp- och nedströms denna 226-åriga
kanal med dess 26 slussar. Åt båt på den, eller färdas
längs den – ta med picknickkorgen och kameran och
sitt vid någon av de vackra slussmiljöerna.
Hallstahammar.

ONSDAG 7 JULI
Följ med på en tur på kanalen med båten Oden. Turen
avgår från Borgåsund klockan 08.15 på morgonen.
Välkommen ombord från 08.00, var på plats i tid. Här
finner du mer information och bokar biljett.:
https://lakesideadventure.se/batturer-med-oden
Hallstahammar.

Dunshammar (42)
09.00 – 16.00 cirka

Här anar du järnålderns människor, när du går runt
i området där ett par blästerugnar fortfarande finns
kvar sedan de gjorde järn här för 1 500 år sedan. Det
lilla museet är öppet för besök på egen hand, titta på
utställningarna, skriv i gästboken och sitt sedan en
stund och njut av lugnet. Fagersta.

Ludvika Gammelgård och Gruvmuseum (16)
09.00 – 16.00. Museerna
11.00 – 16.00. Caféet

På Ludvika Gammelgård och Gruvmuseum är
caféet öppet (obs, från 11.00) med hembakt och alla
museibyggnader är öppna. Leksaker för barnen, höns,
kaniner och får att titta på och en fin örtagård. Ludvika.

Grängesbergs gruvområde (11)
10.00 – 16.00

Gruvcentrum Mojsen håller öppet i museet, utställning
och besöksgruva. Utställningen Vår beredskap då och
nu. Ludvika.

Nya Lapphyttan & Karlberg (27)
10.00 – 16.00

Nya Lapphyttan och Besökscentrum med
utställningar, turistinformation och butik öppet. Fri
entré. Norberg.

Västanforsområdet (37)
10.00 – 17.00

Handelsboden och Kaffestugan på Västanfors
hembygdsgård välkomnar till fina miljöer – inne
och ute. Välkommen att promenera runt hela
Västanforsområdet, med hembygdsgården, sluss,
herrgårdspark och kraftverk. Fagersta.

Uttersbergs bruksmiljö (55)
10.00 – 18.00

Utställningar, café, butik och skulpturpark öppet på
Galleri Astley. Skinnskatteberg.

Uttersbergs bruksmiljö (55)
10.00 – 18.00

Utställningar, café, butik och skulpturpark öppet på
Galleri Astley. Skinnskatteberg.

Kärrgruvan: Polhemshjulet (30)
10.00 – 21.00

Det mäktiga Polhemshjulet besöks på egen hand,
nyckel lånas i Storkiosken. Norberg.

Skattlösberg med Luossastugan (3)
11.00 , 13.00, 15.00

Möt en sjungande och berättande guide, som framför
ett musikprogram om Dan Anderssons liv och diktning
i Luossastugan. Entré 100:-. Finngammelgården med
Otto Blixts samlingar visas under tiden 21 juni – 28
augusti efter beställning. Ludvika.

Cassels (9)
11.00 – 16.00

Tidigare disponentens privata trädgård, nu öppen för
allmänheten. Läs om den i årets Magasinet. Café och
växthus öppna 11.00 – 16.00. Ludvika.
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Strömsholms kanal (68)
08.00

2 juli 2021
med reservation för ändringar

Bagarstugans kafé är igång hela sommaren. Missa inte
de suveräna wienerbröden. Smedjebacken.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Hemstickat i långa rader, fynda i Hantverksboden på
Söderbärke hembygdsgård. Smedjebacken.

Grängesbergs gruvområde (11)
11.00 – 17.00

Konstutställning i Maskinhuset – medverkar gör Sahar
Burhan, Frans van Bruggen och Christer Themptander.
Maskinhuset ingår i Konstrum Bergslagen. Ludvika.

Skantzen (63)
11.00 – 17.00

Guidning av Skantzenområdet – som var navet allt
snurrade kring när Strömsholms kanal byggdes för
mer än 200 år sedan. Hallstahammar.

Skantzen (63)
11.00 – 17.00

Guidning av Skantzenområdet – som var navet allt
snurrade kring när Strömsholms kanal byggdes för
mer än 200 år sedan. Hallstahammar.

Oljeön (39)
11.30, 14.00

Färjan avgår nedanför Ängelsbergs station.
Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi finns på en
ö i Ängelsberg – ta färjan ut och hör om ”den galne
bonden” Per August Ålund, som köpte råolja från USA
och sålde prima lysfotogen i Sverige. Biljett bokas i
förväg på Fagersta Turism. Det går också bra att köpa
biljett på besökscentrum Ängelsberg. Fagersta.

Malingsbo (25)
12.00 – 16.00.
13.00: vernissage. 14.00: guidning.

Säsongsöppning. Våffelcafé och loppis öppnar 13.00.
Vernissage på sommarens konstutställning med
textilkonstnär Margaretha Eriksson Abenius verk. 14.00
guidad visning exteriört av gården med berättelser om
gårdens historia och en del om vad som händer här
just nu. Visning av kornskruven ingår. Guidad visning
tar cirka en timme och kostar 90 kronor för vuxna,
gratis för barn upp till 12 år. www.malingsboherrgard.se
www.facebook/malingsboherrgard. Hallstahammar.

Stollbergs gruva (17)
12.00 – 16.00

Drop in-vigsel på Stollberg. Vigselförrättare är Helle
Bryn-Jenssen. Vittnen finns på plats. Varmt välkomna.
Kom ihåg att ta med er godkänd hindersprövning och
giltiga legitimationer till vigseln. Skulle vädret vara
dåligt så går det att vara inomhus. Smedjebacken.

Strömsholms slott (66)
12.00 – 16.00,
Visningar 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

I Strömsholms gula barockslott finns
1700-talsinredningar i gustaviansk stil, en betydande

samling svenskt måleri och ett slottskapell. Det är
byggt på en stensatt holme precis där Kolbäcksåns
strömmande vatten flyter ut i Mälarviken Freden.
Biljett köpes https://www.kungligaslotten.se/varabesoksmal/stromsholms-slott.html. Hallstahammar.

Mekens konsthall. Kyrkogatan, hamn &
hembygdsgård (21)
12.00 – 17.00

Tillbaka till naturen. Konstutställning i Mekens
konsthall, med verk av konstnärerna Eric Andersson,
IC-98, Jenny Käll, Märta König, Lina Sofia Lundin.
Smedjebacken.

Karmansbo bruksmiljö (57)
12.00 – 17.00

Välkommen till Karmansbo!
Smedjan och smedlägenheten är öppna för visning
och fika kan man göra i kolhuset. Skinnskatteberg.

Hembygdsgården Surahammar, bakom
Stenhuset (61)
12.30 – 17.00

Grafikkurs med Neringa Stjernman. Tillverkning av
tryckfärger för torrnålsgravyr, kurs för dig som vill lära
dig tillverka egen tryckfärg med hjälp av bland annat
en mjölkprodukt. Du får sedan testa att provtrycka
torrnålsgravörer med de egentillverkade färgerna.
För yrkesverksamma konstnärer, amatörer och
nybörjare, ingen förkunskap krävs. Kostnadsfritt.
Max 5 personer – anmälan görs till biblioteket@
surahammar.se eller 0220 – 390 90. Ta med fikakorg.
Kursen ingår i Ekomuseum Art Space 2021..
Surahammar bruksmiljö.

Kulturreservatet i Skräppbo (44)
13.00

Guidning i Kulturreservatet Riddarhyttan.
Samling vid parkeringen vid Skila. Guidningen tar cirka
2 timmar. Medtag fika. Arrangemang Geocentrums
vänner. Skinnskatteberg.

Strömsholms kanal (68)
15.00

Följ med på en tur på kanalen med båten Oden. Turen
avgår från Hallstahammars gästhamn klockan 15.15
på eftermiddagen. Välkommen ombord från 15.00, var
på plats i tid. Här finner du mer information och bokar
biljett. Hallstahammar.

Skifsen (4)
15.00 – 18.00

Kaffeservering på tunet på Skifsen.
Gården är öppen och guider finns på plats. Ludvika.

Strömsholms kanal (68)
Se tidtabell.

Med eller utan båt är det spännande och fascinerande
att uppleva eller se en slussning. Hela sommaren
slussas båtar upp- och nedströms denna 226-åriga
kanal med dess 26 slussar. Åt båt på den, eller färdas
längs den – ta med picknickkorgen och kameran och
sitt vid någon av de vackra slussmiljöerna.
Hallstahammar.
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Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

2 juli 2021
med reservation för ändringar

TORSDAG 8 JULI
Här anar du järnålderns människor, när du går runt
i området där ett par blästerugnar fortfarande finns
kvar sedan de gjorde järn här för 1 500 år sedan. Det
lilla museet är öppet för besök på egen hand, titta på
utställningarna, skriv i gästboken och sitt sedan en
stund och njut av lugnet. Fagersta.

Ludvika Gammelgård och Gruvmuseum (16)
09.00 – 16.00. Museerna
11.00 – 16.00. Caféet

På Ludvika Gammelgård och Gruvmuseum är
caféet öppet (obs, från 11.00) med hembakt och alla
museibyggnader är öppna. Leksaker för barnen, höns,
kaniner och får att titta på och en fin örtagård. Ludvika.

Grängesbergs gruvområde (11)
10.00 – 16.00

Gruvcentrum Mojsen håller öppet i museet, utställning
och besöksgruva. Utställningen Vår beredskap då och
nu. Ludvika.

Nya Lapphyttan & Karlberg (27)
10.00 – 16.00

Nya Lapphyttan och Besökscentrum med
utställningar, turistinformation och butik öppet. Fri
entré. Norberg.

Västanforsområdet (37)
10.00 – 17.00

Handelsboden och Kaffestugan på Västanfors
hembygdsgård välkomnar till fina miljöer – inne
och ute. Välkommen att promenera runt hela
Västanforsområdet, med hembygdsgården, sluss,
herrgårdspark och kraftverk. Fagersta.

Surahammar bruksmiljö (61)
10.00 – 17.00

MC-museet Gyllene Hjulet, ett av Sveriges största
moped- och motorcykelmuseum!
Välkommen. Surahammar.

Surahammar bruksmiljö (61)
10.00 – 17.00

MC-museet Gyllene Hjulet, ett av Sveriges största
moped- och motorcykelmuseum!
Välkommen. Surahammar.

Uttersbergs bruksmiljö (55)
10.00 – 18.00

Utställningar, café, butik och skulpturpark öppet på
Galleri Astley. Skinnskatteberg.

Kärrgruvan: Polhemshjulet (30)
10.00 – 21.00

Det mäktiga Polhemshjulet besöks på egen hand,
nyckel lånas i Storkiosken. Norberg.

Skattlösberg med Luossastugan (3)
11.00 , 13.00, 15.00

Möt en sjungande och berättande guide, som framför
ett musikprogram om Dan Anderssons liv och diktning
i Luossastugan. Entré 100:-. Finngammelgården med
Otto Blixts samlingar visas under tiden 21 juni – 28
augusti efter beställning. Ludvika.

Cassels (9)
11.00 – 16.00

Tidigare disponentens privata trädgård, nu öppen för
allmänheten. Läs om den i årets Magasinet.
Café och växthus öppna 11.00 – 16.00. Ludvika.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Bagarstugans kafé är igång hela sommaren. Missa inte
de suveräna wienerbröden. Smedjebacken.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Hemstickat i långa rader, fynda i Hantverksboden på
Söderbärke hembygdsgård. Smedjebacken.

Grängesbergs gruvområde (11)
11.00 – 17.00

Konstutställning i Maskinhuset – medverkar gör Sahar
Burhan, Frans van Bruggen och Christer Themptander.
Maskinhuset ingår i Konstrum Bergslagen. Ludvika.

Skantzen (63)
11.00 – 17.00

Guidning av Skantzenområdet – som var navet allt
snurrade kring när Strömsholms kanal byggdes för
mer än 200 år sedan. Hallstahammar.

Engelsbergs bruk, Ängelsberg (40)
11.30 – 14.00

Guidad visning av hyttan och smedjan på världsarvet
Engelsbergs bruk. Visningen tar 75 – 90 minuter
och startar vid entrén till Engelsbergs bruk, intill
parkeringen. Förbokning rekommenderas då antalet
per guidad tur är begränsat, se engelsberg.se.
Fagersta.

Skantzen (63)
11.00 – 17.00

Guidning av Skantzenområdet – som var navet allt
snurrade kring när Strömsholms kanal byggdes för
mer än 200 år sedan. Hallstahammar.

Oljeön (39)
11.30, 14.00

Färjan avgår nedanför Ängelsbergs station.
Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi finns på en
ö i Ängelsberg – ta färjan ut och hör om ”den galne
bonden” Per August Ålund, som köpte råolja från USA
och sålde prima lysfotogen i Sverige. Biljett bokas i
förväg på Fagersta Turism. Det går också bra att köpa
biljett på besökscentrum Ängelsberg. Fagersta.
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Dunshammar (42)
09.00 – 16.00 cirka

2 juli 2021
med reservation för ändringar

Malingsbo herrgård (25)
12.00 – 16.00
14.00, guidning

Våffelcafé, loppis och konstutställning på Malingsbo.
Konstutställning med textilkonstnär Margaretha
Eriksson Abenius verk. 14.00 guidad visning exteriört
av gården med berättelser om gårdens historia och
en del om vad som händer här just nu. Visning av
kornskruven ingår. Guidad visning tar cirka en timme
och kostar 90 kronor för vuxna, gratis för barn upp till
12 år. www.malingsboherrgard.se
www.facebook/malingsboherrgard. Smedjebacken.

Flogbergets gruvor (19)
12.00 – 16.00

Fika på Flogbergets gruvcafé på berget med milsvid
utsikt. Ett litet hembakt sortiment.
Telefon 0240 – 66 02 11. Smedjebacken.

Strömsholms slott (66)
12.00 – 16.00,
Visningar 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

Fritidsgården, f.d. ungdomscenter på Pastejen,
Risbrovägen 1, Fagersta
12.30 – 17.00
Grafikkurs med Neringa Stjernman. Tillverkning av
tryckfärger för torrnålsgravyr, kurs för dig som vill lära
dig tillverka egen tryckfärg med hjälp av bland annat
en mjölkprodukt. Du får sedan testa att provtrycka
torrnålsgravörer med de egentillverkade färgerna.
För yrkesverksamma konstnärer, amatörer och
nybörjare, ingen förkunskap krävs. Kostnadsfritt.
Max 5 personer – anmälan görs till biblioteket@
surahammar.se eller 0220 – 390 90. Ta med fikakorg.
Kursen ingår i Ekomuseum Art Space 2021. Fagersta.

Flogbergets gruvor (19)
13.00

Visning i Flogbergets gruva. 125 kronor per person
äldre än 18 år. Max 14 personer per grupp, förbokas på
www.visitdalarna.se. Smedjebacken.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård (21)
17.00

Mekens konsthall. Kyrkogatan, hamn &
hembygdsgård (21)
12.00 – 17.00

Tillbaka till naturen. Konstutställning i Mekens
konsthall, med verk av konstnärerna Eric Andersson,
IC-98, Jenny Käll, Märta König, Lina Sofia Lundin.
Smedjebacken.

På Norrbärke hembygdsgård och i de vackra
omgivningarna guidas du av Maria Keohane, som
berättar om då och nu, dem och oss… Du möter
bonden, bergsmannen, ser hantverket och upplever
industrialismens intåg. Pris 100:-.
Boka på 070 – 685 82 87. Smedjebacken.

Strömsholms kanal (68)
Se tidtabell.

Med eller utan båt är det spännande och fascinerande
att uppleva eller se en slussning. Hela sommaren
slussas båtar upp- och nedströms denna 226-åriga
kanal med dess 26 slussar. Åt båt på den, eller färdas
längs den – ta med picknickkorgen och kameran och
sitt vid någon av de vackra slussmiljöerna.
Hallstahammar.

Karmansbo bruksmiljö (57)
12.00 – 17.00

Välkommen till Karmansbo!
Smedjan och smedlägenheten är öppna för visning
och fika kan man göra i kolhuset. Skinnskatteberg.

FREDAG 9 JULI
Dunshammar (42)
09.00 – 16.00 cirka

Här anar du järnålderns människor, när du går runt
i området där ett par blästerugnar fortfarande finns
kvar sedan de gjorde järn här för 1 500 år sedan. Det
lilla museet är öppet för besök på egen hand, titta på
utställningarna, skriv i gästboken och sitt sedan en
stund och njut av lugnet. Fagersta.

Ludvika Gammelgård och Gruvmuseum (16)
09.00 – 16.00. Museerna, 11.00 – 16.00. Caféet

På Ludvika Gammelgård och Gruvmuseum är
caféet öppet (obs, från 11.00) med hembakt och alla
museibyggnader är öppna. Leksaker för barnen, höns,
kaniner och får att titta på och en fin örtagård. Ludvika.

Grängesbergs gruvområde (11)
10.00 – 16.00

Gruvcentrum Mojsen håller öppet i museet, utställning
och besöksgruva. Utställningen Vår beredskap då och
nu. Ludvika.

Nya Lapphyttan & Karlberg (27)
10.00 – 16.00

Nya Lapphyttan och Besökscentrum med
utställningar, turistinformation och butik öppet. Fri
entré. Norberg.

Västanforsområdet (37)
10.00 – 17.00

Handelsboden och Kaffestugan på Västanfors
hembygdsgård välkomnar till fina miljöer – inne
och ute. Välkommen att promenera runt hela
Västanforsområdet, med hembygdsgården, sluss,
herrgårdspark och kraftverk. Fagersta.

Surahammar bruksmiljö (61)
10.00 – 17.00

MC-museet Gyllene Hjulet, ett av Sveriges största
moped- och motorcykelmuseum! Välkommen.
Surahammar.

10

( ) = siffran motsvarar besöksmålets nummer i Ekomuseums sommarfolder.

I Strömsholms gula barockslott finns
1700-talsinredningar i gustaviansk stil, en betydande
samling svenskt måleri och ett slottskapell. Det är
byggt på en stensatt holme precis där Kolbäcksåns
strömmande vatten flyter ut i Mälarviken Freden.
Biljett köpes https://www.kungligaslotten.se/varabesoksmal/stromsholms-slott.html. Hallstahammar.

2 juli 2021
med reservation för ändringar

Uttersbergs bruksmiljö (55)
10.00 – 18.00

Utställningar, café, butik och skulpturpark öppet på
Galleri Astley. Skinnskatteberg.

Kärrgruvan: Polhemshjulet (30)
10.00 – 21.00

och sålde prima lysfotogen i Sverige. Biljett bokas i
förväg på Fagersta Turism. Det går också bra att köpa
biljett på besökscentrum Ängelsberg. Fagersta.

Malingsbo (25)
12.00 – 16.00. 14.00, guidning.

Visning av Bastnäs. Samling vid stora parkeringen.
Visningen tar cirka 1,5 timme. Medtag fika.
Arrangemang Geocentrums vänner. Skinnskatteberg.

Våffelcafé, loppis och konstutställning på Malingsbo.
Konstutställning med textilkonstnär Margaretha
Eriksson Abenius verk. 14.00 guidad visning exteriört
av gården med berättelser om gårdens historia och
en del om vad som händer här just nu. Visning av
kornskruven ingår. Guidad visning tar cirka en timme
och kostar 90 kronor för vuxna, gratis för barn upp till
12 år. www.malingsboherrgard.se
www.facebook/malingsboherrgard. Smedjebacken.

Skattlösberg med Luossastugan (3)
11.00 , 13.00, 15.00

Flogbergets gruvor (19)
12.00 – 16.00

Det mäktiga Polhemshjulet besöks på egen hand,
nyckel lånas i Storkiosken. Norberg.

Bastnäs gruvfält (45)
11.00

Möt en sjungande och berättande guide, som framför
ett musikprogram om Dan Anderssons liv och diktning
i Luossastugan. Entré 100:-. Finngammelgården med
Otto Blixts samlingar visas under tiden 21 juni – 28
augusti efter beställning. Ludvika.

Fika på Flogbergets gruvcafé på berget med milsvid
utsikt. Ett litet hembakt sortiment.
Telefon 0240 – 66 02 11. Smedjebacken.

Cassels (9)
11.00 – 16.00

I Strömsholms gula barockslott finns
1700-talsinredningar i gustaviansk stil, en betydande
samling svenskt måleri och ett slottskapell. Det är
byggt på en stensatt holme precis där Kolbäcksåns
strömmande vatten flyter ut i Mälarviken Freden.
Biljett köpes https://www.kungligaslotten.se/varabesoksmal/stromsholms-slott.html. Hallstahammar.

Tidigare disponentens privata trädgård, nu öppen för
allmänheten. Läs om den i årets Magasinet. Café och
växthus öppna 11.00 – 16.00. Ludvika.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Bagarstugans kafé är igång hela sommaren. Missa inte
de suveräna wienerbröden. Smedjebacken.

Strömsholms slott (66)
12.00 – 16.00, Visningar 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

Mekens konsthall. Kyrkogatan, hamn &
hembygdsgård (21)
12.00 – 17.00

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Hemstickat i långa rader, fynda i Hantverksboden på
Söderbärke hembygdsgård. Smedjebacken.

Tillbaka till naturen. Konstutställning i Mekens
konsthall, med verk av konstnärerna Eric Andersson,
IC-98, Jenny Käll, Märta König, Lina Sofia Lundin.
Smedjebacken.

Grängesbergs gruvområde (11)
11.00 – 17.00

Karmansbo bruksmiljö (57)
12.00 – 17.00

Konstutställning i Maskinhuset – medverkar gör Sahar
Burhan, Frans van Bruggen och Christer Themptander.
Maskinhuset ingår i Konstrum Bergslagen. Ludvika.

Välkommen till Karmansbo!
Smedjan och smedlägenheten är öppna för visning
och fika kan man göra i kolhuset. Skinnskatteberg.

Skantzen (63)
11.00 – 17.00

Flogbergets gruvor (19)
13.00

Guidning av Skantzenområdet – som var navet allt
snurrade kring när Strömsholms kanal byggdes för
mer än 200 år sedan. Hallstahammar.

TVisning i Flogbergets gruva. 125 kronor per person
äldre än 18 år. Max 14 personer per grupp, förbokas på
www.visitdalarna.se. Smedjebacken.

Engelsbergs bruk, Ängelsberg (40)
11.30, 14.00

Virsbo konsthall (58)
13.00 – 17.00

Guidad visning av hyttan och smedjan på världsarvet
Engelsbergs bruk. Visningen tar 75 – 90 minuter
och startar vid entrén till Engelsbergs bruk, intill
parkeringen. Förbokning rekommenderas då antalet
per guidad tur är begränsat, se engelsberg.se.
Fagersta.

Oljeön (39)
11.30, 14.00

Färjan avgår nedanför Ängelsbergs station.
Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi finns på en
ö i Ängelsberg – ta färjan ut och hör om ”den galne
bonden” Per August Ålund, som köpte råolja från USA

Virsbo konsthall. Utställningen fåglar, fåglar och
andra vingar, med konst av Bill Zetterström, Stefan
Oscarsson och Pascale Haglund. Surahammar.

Strömsholms kanal (68)
Se tidtabell.

Med eller utan båt är det spännande och fascinerande
att uppleva eller se en slussning. Hela sommaren
slussas båtar upp- och nedströms denna 226-åriga
kanal med dess 26 slussar. Åt båt på den, eller färdas
längs den – ta med picknickkorgen och kameran och
sitt vid någon av de vackra slussmiljöerna.
Hallstahammar.
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LÖRDAG 10 JULI
Strömsholms kanal (68)
08.00

Följ med på en tur på kanalen med båten Oden. Turen
avgår från Borgåsund klockan 08.15 på morgonen.
Välkommen ombord från 08.00, var på plats i tid.
Här finner du mer information och bokar biljett..
Hallstahammar.

Dunshammar (42)
09.00 – 16.00 cirka

Här anar du järnålderns människor, när du går runt
i området där ett par blästerugnar fortfarande finns
kvar sedan de gjorde järn här för 1 500 år sedan. Det
lilla museet är öppet för besök på egen hand, titta på
utställningarna, skriv i gästboken och sitt sedan en
stund och njut av lugnet. Fagersta.

Grängesbergs gruvområde (11)
10.00 – 16.00

Gruvcentrum Mojsen håller öppet i museet, utställning
och besöksgruva. Utställningen Vår beredskap då och
nu. Ludvika.

Nya Lapphyttan & Karlberg (27)
10.00 – 16.00

Nya Lapphyttan och Besökscentrum med
utställningar, turistinformation och butik öppet. Fri
entré. Norberg.

Västanforsområdet (37)
10.00 – 17.00

Handelsboden och Kaffestugan på Västanfors
hembygdsgård välkomnar till fina miljöer – inne
och ute. Välkommen att promenera runt hela
Västanforsområdet, med hembygdsgården, sluss,
herrgårdspark och kraftverk. Fagersta.

Surahammar bruksmiljö (61)
10.00 – 17.00

MC-museet Gyllene Hjulet, ett av Sveriges största
moped- och motorcykelmuseum!
Välkommen. Surahammar.

Kärrgruvan: Polhemshjulet (30)
10.00 – 21.00

Det mäktiga Polhemshjulet besöks på egen hand,
nyckel lånas i Storkiosken. Norberg.

Grängesbergs gruvområde (11)
11.00 – 14.00

Konstutställning i Maskinhuset – medverkar gör Sahar
Burhan, Frans van Bruggen och Christer Themptander.
Maskinhuset ingår i Konstrum Bergslagen. Ludvika.

Skattlösberg med Luossastugan (3)
11.00. 13.00. 15.00.

Möt en sjungande och berättande guide, som framför
ett musikprogram om Dan Anderssons liv och diktning
i Luossastugan. Entré 100:-. Finngammelgården med
Otto Blixts samlingar visas under tiden 21 juni – 28
augusti efter beställning. Ludvika.

Ludvika Gammelgård och Gruvmuseum (16)
11.00 – 16.00

På Ludvika Gammelgård och Gruvmuseum är caféet
öppet med hembakt och alla museibyggnader är
öppna. Leksaker för barnen, höns, kaniner och får att
titta på och en fin örtagård. Ludvika.

Cassels (9)
11.00 – 16.00

Tidigare disponentens privata trädgård, nu öppen för
allmänheten. Läs om den i årets Magasinet. Café och
växthus öppna 11.00 – 16.00. Ludvika.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Bagarstugans kafé är igång hela sommaren. Missa inte
de suveräna wienerbröden. Smedjebacken.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Hemstickat i långa rader, fynda i Hantverksboden på
Söderbärke hembygdsgård. Smedjebacken.

Skantzen (63)
11.00 – 17.00

Guidning av Skantzenområdet – som var navet allt
snurrade kring när Strömsholms kanal byggdes för
mer än 200 år sedan. Hallstahammar.

Uttersbergs bruksmiljö (55)
11.00 – 17.00

Utställningar, café, butik och skulpturpark öppet på
Galleri Astley. Skinnskatteberg.

Engelsbergs bruk, Ängelsberg (40)
11.30. 14.00

Guidad visning av hyttan och smedjan på världsarvet
Engelsbergs bruk. Visningen tar 75 – 90 minuter
och startar vid entrén till Engelsbergs bruk, intill
parkeringen. Förbokning rekommenderas då antalet
per guidad tur är begränsat, se engelsberg.se.
Fagersta.

Oljeön (39)
11.30, 14.00

Färjan avgår nedanför Ängelsbergs station.
Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi finns på en
ö i Ängelsberg – ta färjan ut och hör om ”den galne
bonden” Per August Ålund, som köpte råolja från USA
och sålde prima lysfotogen i Sverige. Biljett bokas i
förväg på Fagersta Turism. Det går också bra att köpa
biljett på besökscentrum Ängelsberg. Fagersta.

Malingsbo (25)
12.00 – 16.00. 14.00, guidning

Våffelcafé, loppis och konstutställning på Malingsbo.
Konstutställning med textilkonstnär Margaretha
Eriksson Abenius verk. 14.00 guidad visning exteriört
av gården med berättelser om gårdens historia och
en del om vad som händer här just nu. Visning av
kornskruven ingår. Guidad visning tar cirka en timme
och kostar 90 kronor för vuxna, gratis för barn upp till
12 år. www.malingsboherrgard.se
www.facebook/malingsboherrgard. Smedjebacken.
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Mekens konsthall. Kyrkogatan, hamn &
hembygdsgård (21)
12.00 – 16.00

Skantzen (63)
13.00 – 16.00

Loppis på Sme’vinn (smedjans vind). Hallstahammar.

Tillbaka till naturen. Konstutställning i Mekens
konsthall, med verk av konstnärerna Eric Andersson,
IC-98, Jenny Käll, Märta König, Lina Sofia Lundin.
Smedjebacken.

Flogbergets gruvor (19)
12.00 – 16.00

Fika på Flogbergets gruvcafé på berget med milsvid
utsikt. Ett litet hembakt sortiment.
Telefon 0240 – 66 02 11. Smedjebacken.

Strömsholms slott (66)
12.00 – 16.00,
Visningar 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

Åsby Lantbruksmuseum (63)
13.00 – 16.00

Svedvi-Bergs hembygdsförening guidar på Åsby
Lantbruksmuseum! Hallstahammar.

Surahammar bruksmiljö, Stenhuset (61)
13.00 – 17.00

Utställning om Bevells syfabrik, med bland annat SAS
flygvärdinneuniform, ritad av Dior och uppsydd på
Bevell. Bevellutställningen är i konsthallen. I butiken
och caféet visas konst och hantverk. Fika serveras i
trädgården. Surahammar.

I Strömsholms gula barockslott finns
1700-talsinredningar i gustaviansk stil, en betydande
samling svenskt måleri och ett slottskapell. Det är
byggt på en stensatt holme precis där Kolbäcksåns
strömmande vatten flyter ut i Mälarviken Freden.
Biljett köpes https://www.kungligaslotten.se/varabesoksmal/stromsholms-slott.html. Hallstahammar.

Virsbo konsthall (58)
13.00 – 17.00

Karmansbo bruksmiljö (57)
12.00 – 17.00

Blomstervandring i Klackbergs naturreservat med
Norbergs naturskyddsförening. Fri entré och samling
vid parkeringen vid Skidstadion. Norberg.

Välkommen till Karmansbo!
Smedjan och smedlägenheten är öppna för visning
och fika kan man göra i kolhuset. Skinnskatteberg.

Flogbergets gruvor (19)
13.00

Virsbo konsthall. Utställningen fåglar, fåglar och
andra vingar, med konst av Bill Zetterström, Stefan
Oscarsson och Pascale Haglund. Surahammar.

Klackbergs gruvfält (28)
14.00

Strömsholms kanal (68)
15.00

Visning i Flogbergets gruva. 125 kronor per person
äldre än 18 år. Max 14 personer per grupp, förbokas på
www.visitdalarna.se. Smedjebacken.

Följ med på en tur på kanalen med båten Oden. Turen
avgår från Hallstahammars gästhamn klockan 15.15
på eftermiddagen. Välkommen ombord från 15.00, var
på plats i tid. Här finner du mer information och bokar
biljett. Hallstahammar.

Klackbergs gruvfält (28)
13.00

Strömsholms kanal (68)
Se tidtabell.

Guidad visning av Gröndalslaven i Klackbergs gruvfält.
Fri entré och samling vid parkeringen vid Skidstadion.
Norberg.

Trångforsområdet (62)
13.00 – 16.00

Trångfors smedja är öppen. Se blåsmaskinen igång,
den spännande renoveringen av vattenrännan och
den enorma hammaren och ugnarna. Hallstahammar.

Med eller utan båt är det spännande och fascinerande
att uppleva eller se en slussning. Hela sommaren
slussas båtar upp- och nedströms denna 226-åriga
kanal med dess 26 slussar. Åt båt på den, eller färdas
längs den – ta med picknickkorgen och kameran och
sitt vid någon av de vackra slussmiljöerna.
Hallstahammar.

SÖNDAG 11 JULI
Dunshammar (42)
09.00 – 16.00 cirka

Här anar du järnålderns människor, när du går runt
i området där ett par blästerugnar fortfarande finns
kvar sedan de gjorde järn här för 1 500 år sedan. Det
lilla museet är öppet för besök på egen hand, titta på
utställningarna, skriv i gästboken och sitt sedan en
stund och njut av lugnet. Fagersta.

ENJ & järnvägen (32)
09.25. Från Kärrgruvan. 11.35. Från Kärrgruvan.
14.35. Från Kärrgruvan. 10.30. Från Ängelsberg.
12.30. Från Ängelsberg. 16.00. Från Ängelsberg.
Klart för avgång!
Varje söndag till och med 15 augusti går den
orangegula rälsbussen mellan Kärrgruvan i Norberg
och Ängelsberg. Från Norberg avgår den 10 minuter
efter avgång från Kärrgruvan. Här finns tidtabellen
www.enj.se. Fagersta.
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Grängesbergs gruvområde (11)
10.00 – 16.00

Gruvcentrum Mojsen håller öppet i museet, utställning
och besöksgruva. Utställningen Vår beredskap då och
nu. Ludvika.

Nya Lapphyttan & Karlberg (27)
10.00 – 16.00

Nya Lapphyttan och Besökscentrum med
utställningar, turistinformation och butik öppet. Fri
entré. Norberg.

Västanforsområdet (37)
10.00 – 17.00

Handelsboden och Kaffestugan på Västanfors
hembygdsgård välkomnar till fina miljöer – inne
och ute. Välkommen att promenera runt hela
Västanforsområdet, med hembygdsgården, sluss,
herrgårdspark och kraftverk. Fagersta.

Surahammar bruksmiljö (61)
10.00 – 17.00

MC-museet Gyllene Hjulet, ett av Sveriges största
moped- och motorcykelmuseum! Välkommen.
Surahammar.

Kärrgruvan: Polhemshjulet (30)
10.00 – 21.00

Det mäktiga Polhemshjulet besöks på egen hand,
nyckel lånas i Storkiosken. Norberg.

Skattlösberg med Luossastugan (3)
11.00. 13.00. 15.00

Möt en sjungande och berättande guide, som framför
ett musikprogram om Dan Anderssons liv och diktning
i Luossastugan. Entré 100:-. Finngammelgården med
Otto Blixts samlingar visas under tiden 21 juni – 28
augusti efter beställning. Ludvika.

Ludvika Gammelgård och Gruvmuseum (16)
11.00 – 16.00

På Ludvika Gammelgård och Gruvmuseum är caféet
öppet med hembakt och alla museibyggnader är
öppna. Leksaker för barnen, höns, kaniner och får att
titta på och en fin örtagård. Ludvika.

Cassels (9)
11.00 – 16.00

Tidigare disponentens privata trädgård, nu öppen för
allmänheten. Läs om den i årets Magasinet. Café och
växthus öppna 11.00 – 16.00. Ludvika.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Bagarstugans kafé är igång hela sommaren. Missa
inte de suveräna wienerbröden. Smedjebacken.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
11.00 – 17.00

Hemstickat i långa rader, fynda i Hantverksboden på
Söderbärke hembygdsgård. Smedjebacken.

Uttersbergs bruksmiljö (55)
11.00 – 17.00

Utställningar, café, butik och skulpturpark öppet på
Galleri Astley. Skinnskatteberg.

Engelsbergs bruk, Ängelsberg (40)
11.30, 14.00

Guidad visning av hyttan och smedjan på världsarvet
Engelsbergs bruk. Visningen tar 75 – 90 minuter
och startar vid entrén till Engelsbergs bruk, intill
parkeringen. Förbokning rekommenderas då antalet
per guidad tur är begränsat, se engelsberg.se.
Fagersta.

Oljeön (39)
11.30, 14.00

Färjan avgår nedanför Ängelsbergs station.
Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi finns på en
ö i Ängelsberg – ta färjan ut och hör om ”den galne
bonden” Per August Ålund, som köpte råolja från USA
och sålde prima lysfotogen i Sverige. Biljett bokas i
förväg på Fagersta Turism. Det går också bra att köpa
biljett på besökscentrum Ängelsberg. Fagersta.

Malingsbo (25)
12.00 – 16.00
14.00, guidning.

Våffelcafé, loppis och konstutställning på Malingsbo.
Konstutställning med textilkonstnär Margaretha
Eriksson Abenius verk. 14.00 guidad visning exteriört av
gården med berättelser om gårdens historia och en del
om vad som händer här just nu. Visning av kornskruven
ingår. Guidad visning tar cirka en timme och kostar
90 kronor för vuxna, gratis för barn upp till 12 år. www.
malingsboherrgard.se
www.facebook/malingsboherrgard. Smedjebacken.

Mekens konsthall. Kyrkogatan, hamn &
hembygdsgård (21)
12.00 – 16.00

Tillbaka till naturen. Konstutställning i Mekens
konsthall, med verk av konstnärerna Eric Andersson,
IC-98, Jenny Käll, Märta König, Lina Sofia Lundin.
Smedjebacken.

Flogbergets gruvor (19)
12.00 – 16.00

Fika på Flogbergets gruvcafé på berget med milsvid
utsikt. Ett litet hembakt sortiment.
Telefon 0240 – 66 02 11. Smedjebacken.

Strömsholms slott (66)
12.00 – 16.00,
Visningar 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

I Strömsholms gula barockslott finns
1700-talsinredningar i gustaviansk stil, en betydande
samling svenskt måleri och ett slottskapell. Det är
byggt på en stensatt holme precis där Kolbäcksåns
strömmande vatten flyter ut i Mälarviken Freden.
Biljett köpes https://www.kungligaslotten.se/varabesoksmal/stromsholms-slott.html. Hallstahammar.

Skantzen (63)
11.00 – 17.00

Guidning av Skantzenområdet – som var navet allt
snurrade kring när Strömsholms kanal byggdes för
mer än 200 år sedan. Hallstahammar.
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Karmansbo bruksmiljö (57)
12.00 – 17.00

Virsbo konsthall (58)
13.00 – 17.00

Välkommen till Karmansbo!
Smedjan och smedlägenheten är öppna för visning
och fika kan man göra i kolhuset. Skinnskatteberg.

Virsbo konsthall. Utställningen fåglar, fåglar och andra
vingar, med konst av Bill Zetterström, Stefan Oscarsson
och Pascale Haglund. Surahammar.

Flogbergets gruvor (19)
13.00

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård (23)
14.00

Visning i Flogbergets gruva. 125 kronor per person
äldre än 18 år. Max 14 personer per grupp, förbokas på
www.visitdalarna.se. Smedjebacken.

Trångforsområdet (62)
13.00 – 16.00

Trångfors smedja är öppen. Se blåsmaskinen igång,
den spännande renoveringen av vattenrännan och
den enorma hammaren och ugnarna. Hallstahammar.

Skantzen (63)
13.00 – 16.00

Loppis på Sme’vinn (smedjans vind). Hallstahammar.

Åsby Lantbruksmuseum (63)
13.00 – 16.00

Svedvi-Bergs hembygdsförening guidar på Åsby
Lantbruksmuseum! Hallstahammar.

Surahammar bruksmiljö, Stenhuset (61)
13.00 – 17.00

Rundvandring i Söderbärke kyrkby. Turen startar vid
hembygdsgården och går vidare till kyrkan, det fina
Paul Eriksson-museet och gamla brandstationen.
Söderbärke hembygdsförening arrangerar. Välkommen!
Smedjebacken.

Krampen (54)
14.00 – 16.00

Öppet i Krampenmuseet. Guide finns på plats.
Skinnskatteberg.

Strömsholms kanal (68)
Se tidtabell.

Med eller utan båt är det spännande och fascinerande
att uppleva eller se en slussning. Hela sommaren
slussas båtar upp- och nedströms denna 226-åriga
kanal med dess 26 slussar. Åt båt på den, eller färdas
längs den – ta med picknickkorgen och kameran och
sitt vid någon av de vackra slussmiljöerna.
Hallstahammar.

Utställning om Bevells syfabrik, med bland annat SAS
flygvärdinneuniform, ritad av Dior och uppsydd på
Bevell. Bevellutställningen är i konsthallen. I butiken
och caféet visas konst och hantverk. Fika serveras i
trädgården. Surahammar.
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