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28 juni 2022 
med reservation för ändringar

Smedjebackens hamn, Kyrkogatan, hamn & 
hembygdsgård, ENJ & järnvägen, Norberg, Oljeön, 
Ängelsberg: 
Ångbåt, Volvobuss och rälsbuss (21, 32, 39, 37) 
07.30-19.30
En Volvo-buss från 50-talet kör oss den natursköna vägen 
från Smedjebacken till Kärrgruvan i Norberg. Här kliver vi 
på ENJ’s orangegula rälsbuss som tar oss till Ängelsbergs 
station, där färjan Petrolia tar oss ut till Oljeön. Vi får en 
guidad visning på världens äldsta bevarade oljeraffinaderi. 
Därefter byter vi farkost och kliver ombord på ångbåten 
Runn, som, via 6 slussar tar oss på Strömsholms kanal 
norrut mot Smedjebacken igen. Vi stannar på vägen, pä 
Västanfors hembygdsgård i Fagersta, för lunch. Framme 
i Smedjebacken igen cirka 19.30. Detaljerad information 
finner du inom kort via www.visitdalarna.se.
 
Bråfors bergsmansby: 
Bråforsdagarna (26) 
10.00-16.00
Livet på en bergsmansgård är temat på årets dagar. 
Återinvigning med tillförordnade landshövding Ulrika 
Gradin. Guidningar, åka häst och vagn, förvaltning, 
sagostig, hässja hö, vandra med landshövdingen, 
filmvisning, liten marknad med lokalproducerat, fika 
och lättare mat. Visningen av filmen Astrid arrangeras 
av Region Västmanland och konstnärsduon Byström 
Källblad.

Lokmuseet i Grängesberg (10) 
10.00-16.00
Öppet i detta spännande museum, med lokstall, lok, 
vagnar och allehanda ting som hör järnvägshistoren till. 
80:- för vuxna och 40:- för barn i inträde.

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum: 
Gammelgården, Gruvmuseet och Mineral- 
museet. (16) 
10.00-16.00 servering, 11.00-16.00 museerna 
Öppet till museisamlingarna. Kaniner, får och höns. 
Lekbod med käpphästar, kubbspel, styltor med mera. 
Servering. Själv-guide för gammelgården och gruvmuseet 
finns att få i serveringen.
 
Grängesbergs gruvområde: 
Disponentparken (11) 
10.00–16.00, växthusen, 11.00–16.00, caféet
Café och växthus är öppna i Disponentparken.

Karmansbo bruksmiljö:
Järnets dag (57) 
10.00–17.00. Hammaren slår och valsverket körs 
klockan 11.00, 12.00 och 13.00.
Idag brinner det i lancashireugnarna, järntackor smälts, 
vattenhjul snurrar, mumblingshammaren slår och 
valsarna snurrar.

En sommarvecka i Bergslagen fylld av aktiviteter

2 juli - 10 juli 2020
AKTIVITETER

Surahammar bruksmiljö: 
MC-museet Gyllene Hjulet (61) 
10.00–17.00
120 motorcyklar och mopeder samt kopian på den första 
svenska bilen, en VABIS 1897, tillverkad av Surahammar 
Bruks AB, samt en VABIS 1903.

Västanfors hembygdsområde: 
Kaffestugan och handelsboden (37) 
10.00–17.00
Även Runemuseet och den gammaldags skolan är öppna. 
Leksaker utanför ”skolan” för barnen.

Ängelsbergs stationssamhälle: 
Galleri Ängelsbergs brukshandel/ 
besökscentrum Ängelsberg, Nya Serveringen 
och Café Furutorp (43) 
10.30 – 17.00, 12.00 – 18.00.
Skulpturparkenöppen för besök på egen hand dygnet runt.

Surahammar bruksmiljö: 
Guidning längs den historiska vandringen (61)
11.00
Hela Surahammars månghundraåriga historia på bara en 
liten vandring. Gå med guide som berättar.

Skattlösberg med Luossastugan: 
Den sjungande guiden (3)
11.00, 13.00, 15.00.
Idag guidar och sjunger Roine Lindström om Dan 
Anderssons liv och diktning. Promenaden från 
parkeringen till Luossastugan tar omkring 15 minuter.
Entré 120:-.

Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg: 
Nya Lapphyttan (27)
11.00-16.00
Öppet i Nya Lapphyttan och Besökscentrum med 
utställningar. I storsmedjan försöker man färska tackjärn. 

Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg: 
Myrbergs verkstad (27)
11.00-16.00
Öppet hus på Myrbergs verkstad.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken: 
Konstutställning (21)
11.00-16.00
I Trösklogen visas konst av Barbro Lovang.

Grängesbergs gruvområde: 
”Det är bara tiderna som förändras”  (11)
11.00-17.00
Konstutställning i Maskinhuset.
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Hammarbacken: 
Våffelbruket  (15)
11.00-17.00
Öppet för sommarfika. Utställning i sädesmagasinet, 
abstrakt konst av Rebecca Hedberg, ”Jag är som vattnet”.

Uttersbergs bruksmiljö: 
Galleri Astley  (55)
11.00-17.00
Här kan du vandra i skulpturparken med cirka 70 verk 
och i Tekla av Dex bildpark (alltid öppen). Konstmuseum, 
designbutik och café. Del av www.konstrumbergslagen.se

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård  (23)
11.00-17.00
Söderbärke hembygdsgård, caféet och 
bergsmansgården, liksom hantverksboden, är öppna.

Finngården Rikkenstorp: 
Rökstugan och Finnmarksmuseet öppna  (7)
11.00-17.00
Enkel fika finns att köpa och möjlighet finns att se sig 
omkring i odlingarna.

Färna bruksmiljö. (53)
11.00-17.00 Herrgårdsboden öppen 
12.00–16.00 Afternoon tea 
14.30–16.30 Sommarkafé 
17.30– fyrarätters middag
Vällagad mat av lokala råvaror och från prisbelönt kök.
OBS! Boka på 0222-281 90/bokning@farnaherrgard.se. 
Vandra runt området och besök Mausoleet, gå runt sjön 
och i den vackra parken, barnen kan leka i Teknikparken.

Västerkvarn med kvarnmuseum  (65)
11.00-20.00 Fiket 
12.00–21.00 vedugnspizzeria
 Restaurangen i den gamla kvarnen öppet.

Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg: 
Guidad tur av Nya Lapphyttan (27)
11.30-12.30
Se hur människor levde och framställde järn under 
medeltiden.

Världsarvet Engelsbergs bruk (40)
11.30, 14.00
Guidad visning i hyttan och smedjan. Information och 
biljetter finns på www.engelsberg.se/guiding

Oljeön: 
Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi (39)
11.45, 14.00
Guidning på Oljeön, båttur med Petrolia från bryggan 
nedanför stationshuset i Ängelsberg.100:-/person, inklus-
ive färjetur. Barn under 15 år och i vuxens sällskap, gratis. 
Max 3 barn/vuxen.

Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg: 
Karlberg har öppet hus (27)
12.00-16.00
Även café och loppis.

Kärrgruvans gruvmiljö: 
Gruvmuseet i Norberg (30)
12.00-16.00
Öppet hus.

Kärrgruvans gruvmiljö: 
Utställning i Maskinhuset – OHTSEDIDH (30)
12.00-16.00
En utställning om det samiska kulturarvet i Mellansverige. 
Fri entré.

Strömsholms slott (66)
12.00-16.00
Öppet i samband med guidade visningar kl. 12.00, 13.00 
och 14.00 på svenska och kl. 15.00 på engelska.

Flogbergets gruvor:  
Gruvcaféet Flogberget (19)
12.00-16.00
Fin utsikt och gott fika. Gammaldags hantverksmark-
nad. Dragspel & nyckelharpa, svensk, finsk och irländsk 
folkmusik.

Ebba Brahes lusthus:  
Café Bockhammar (46)
12.00-17.00
Alldeles intill Ebba Brahes lusthus, har öppet.

Skantzen:  
Kanalmuseet på Skantzen (63)
12.00-17.00
Berättelsen om hur Strömsholms kanal byggdes på 
1700-talet finns, är öppet. Skantzens kanalcafé öppet 
11.00 – 16.00.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken:  
Falnande språk – ur Finnskogen (21)
12.00-17.00
Utställningar på konsthallen Meken. Medverkar gör nordis-
ka konstnärer, konsthantverkare och slöjdare. Meken är en 
del av www.konstrumbergslagen.se. 

Flogbergets gruvor, visning (19)
13.00
Familjevisning. På med gula hjälmen och följ med guiden 
på en spännande tur över och under jord. Bra skor rekom-
menderas. Fri entré för alla under 18 år.  
Bokning via www.visitdalarna.se

Stora Hagen (12)
13.00-16.00
Öppet i de två lägenheterna, den ena möblerad som från 
1898 och den andra 1963. På bottenvåningen finns även 
ett minnesrum för Bernhard Eriksson, gruvarbetaren som 
blev riksdagsman, minister och landshövding.

Trångforsområdet: 
Trångfors smedja (62)
13.00-16.00
Öppet i smedjan och kaffeservering på området. Gå runt 
på egen hand eller med guide som finns på plats.

Gravendal: 
I Graves spår efter 300 år! (5)
13.00, 16.00
En vandring genom Gravendal, från Skärsjön till Bygde-
gården, med dramatiserade inslag. Gratis! Följ med på 
vandringen som tar ungefär 1,5 timme. Efteråt finns fika 
och våffla att köpa vid bygdegården. För dramatiseringen i 
vandringen står Annacari Jadling. Klä dig gärna i gammal-
dags kläder! Parkering finns vid Bygdegården – därifrån 
cirka 20 minuters promenad (1 km) uppför Hammarback-
en till Skärsjön, där spelet börjar. Vid frågor, kontakta 
Birgitta Gottfries Dahlberg på telefon 070 – 681 05 51.

FORTS. LÖRDAG 2 JULI
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Virsbo bruksmiljö: 
Virsbo konsthall, glasutställning (58)
13.00-17.00
Glas i världsklass ställs ut i den ruffiga konsthallen i bruk-
smiljön.

Surahammar bruksmiljö: 
Stenhuset (61)
13.00-17.00
Konsthall på övre plan, utställning med Jannica Hagfors, 
designer, med utbildning från Beckmans mode.
Butik, café och smedsbostad.  

Skinnskattebergs herrgårdsmiljö: 
Hembygdsgårdens café, visningslägenhet och 
föremålssamling öppet (49)
13.00-17.00
 Loppis. Underållning med ”Vi två”: Bosse och Hasse.

Stimmerbo och Torrbo bergsmansbyar: 
Werner Aspenström (24)
14.00
Hans barndom, liv och poesi, får ni höra om på den här 
vandringen i Skräddarbacken i Torrbo, där han bodde som 
barn. Cirka två timmars guidning. 100:-/person.
Anmälan senast 27 juni, till kultur@smedjebacken.se.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken: 
Smedjebacken, en viktig del av Finnskogen (21)
14.00
Föredrag med Bo Hansson om den skogsfinska kulturen i 
socknarna kring Barken.

Klackbergs gruvfält: 
Sommarteater, Ronja Rövardotter (28)
15.00-16.15
I centralschaktet.

Dunshammars blästerugnar: 
Dunshammarmuseet (42)
Dygnet runt.
Besök platsen och det fina lilla museet på egen hand.

Strömsholms kanal: 
Slussning (68)
Se tidtabell www.stromsholmskanal.se.
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. Åk båt på den, eller färdas längs den – ta 
med picknickkorgen och kameran och sitt vid någon av de 
vackra slussmiljöerna.

FORTS. LÖRDAG 2 JULI
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SÖNDAG 3 JULI

Surahammar bruksmiljö: 
Veteranmarknad (61)
09.00-16.00
i Bruksparken vid MC-museet Gyllene Hjulet.

ENJ & Järnvägen. Stationssamhället Ängelsberg.: 
ENJ – Engelsbergs Norbergs Järnväg (32, 43)
09.35, 11.35, 14.45
Avgång från Kärrgruvan mot Ängelsberg. Biljettpriser: 
Vuxen T o r: 130 Kr,  Barn 65 Kr. Vuxen Enkel: 80 Kr, Barn 40 
Kr. Kontant betalning alternativt Swish-betalning. Två barn 
under 16 år får resa med vuxen för halv biljett.

Bråfors bergsmansby: 
Bråforsdagarna (26) 
10.00-16.00
Livet på en bergsmansgård är temat på årets dagar. Guid-
ningar, åka häst och vagn, förvaltning, sagostig, hässja hö, 
vandra med landshövdingen, filmvisning, liten marknad 
med lokalproducerat, fika och lättare mat. Visningen av 
filmen Astrid arrangeras av Region Västmanland och kon-
stnärsduon Byström Källblad.

Lokmuseet i Grängesberg (10) 
10.00-16.00
Öppet i detta spännande museum, med lokstall, lok, 
vagnar och allehanda ting som hör järnvägshistoren till. 
80:- för vuxna och 40:- för barn i inträde.
 
Grängesbergs gruvområde: 
Disponentparken (11) 
10.00–16.00, växthusen, 11.00–16.00, caféet
Café och växthus är öppna i Disponentparken.

Surahammar bruksmiljö: 
MC-museet Gyllene Hjulet (61) 
10.00–17.00
120 motorcyklar och mopeder samt kopian på den första 
svenska bilen, en VABIS 1897, tillverkad av Surahammar 
Bruks AB, samt en VABIS 1903.

Västanfors hembygdsområde: 
Kaffestugan och handelsboden (37) 
10.00–17.00
Även Runemuseet och den gammaldags skolan är öppna. 
Leksaker utanför ”skolan” för barnen.

ENJ & Järnvägen. Stationssamhället Ängelsberg.: 
ENJ – Engelsbergs Norbergs Järnväg (32, 43)
10.30, 12.30, 16.30
Avgångar från Ängelsberg mot Kärrgruvan. Biljettpriser: 
Vuxen T o r: 130 Kr,  Barn 65 Kr. Vuxen Enkel: 80 Kr, Barn 40 
Kr. Kontant betalning alternativt Swish-betalning. Två barn 
under 16 år får resa med vuxen för halv biljett.

Ängelsbergs stationssamhälle: 
Galleri Ängelsbergs brukshandel/ 
besökscentrum Ängelsberg, Nya Serveringen 
och Café Furutorp (43) 
10.30 – 17.00, 12.00 – 18.00.
Skulpturparkenöppen för besök på egen hand dygnet runt.

Surahammar bruksmiljö: 
Guidning längs den historiska vandringen (61)
11.00
Hela Surahammars månghundraåriga historia på bara en 
liten vandring. Gå med guide som berättar.

Färna bruksmiljö: 
Herrgårdsboden (53)
11.00-15.00
Vackra ting och kläder. Utanför finns teknikparken för 
barnen att leka i.

Skattlösberg med Luossastugan: 
Den sjungande guiden (3)
11.00, 13.00, 15.00.
Idag guidar och sjunger Roine Lindström om Dan Anders-
sons liv och diktning. Promenaden från parkeringen till 
Luossastugan tar ca 15 minuter. Entré 120:-.

Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg: 
Nya Lapphyttan (27)
11.00-16.00
Öppet i Nya Lapphyttan och Besökscentrum med 
utställningar. I storsmedjan försöker man färska tackjärn. 

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum: 
Gammelgården, Gruvmuseet och Mineral- 
museet. (16) 
11.00-16.00 servering, 11.00-16.00 museerna 
Öppet till museisamlingarna. Kaniner, får och höns. 
Lekbod med käpphästar, kubbspel, styltor med mera. 
Servering. Själv-guide för gammelgården och gruvmuseet 
finns att få i serveringen.

Grängesbergs gruvområde: 
”Det är bara tiderna som förändras”  (11)
11.00-17.00
Konstutställning i Maskinhuset.

Hammarbacken: 
Våffelbruket  (15)
11.00-17.00
Öppet för sommarfika. Utställning i sädesmagasinet, 
abstrakt konst av Rebecca Hedberg, ”Jag är som vattnet”.

Uttersbergs bruksmiljö: 
Galleri Astley  (55)
11.00-17.00
Här kan du vandra i skulpturparken med cirka 70 verk 
och i Tekla av Dex bildpark (alltid öppen). Konstmuseum, 
designbutik och café. Del av www.konstrumbergslagen.se

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård  (23)
11.00-17.00
Söderbärke hembygdsgård, caféet och 
bergsmansgården, liksom hantverksboden, är öppna.

Finngården Rikkenstorp: 
Rökstugan och Finnmarksmuseet öppna  (7)
11.00-17.00
Enkel fika finns att köpa och möjlighet finns att se sig 
omkring i odlingarna.

Västerkvarn med kvarnmuseum  (65)
11.00-20.00 Fiket 
12.00–21.00 vedugnspizzeria
 Restaurangen i den gamla kvarnen öppet.

Olsbenning och Lapphyttan: 
Guidad tur av Lapphyttan i Olsbenning  (33)
11.30-14.00
Utgrävningar här gav insikter i medeltidens 
järnframställning.
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Världsarvet Engelsbergs bruk (40)
11.30, 14.00
Guidad visning i hyttan och smedjan. Information och 
biljetter finns på www.engelsberg.se/guiding

Oljeön: 
Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi (39)
11.45, 14.00
Guidning på Oljeön, båttur med Petrolia från bryggan 
nedanför stationshuset i Ängelsberg.100:-/person, inklus-
ive färjetur. Barn under 15 år och i vuxens sällskap, gratis. 
Max 3 barn/vuxen.

Kärrgruvans gruvmiljö: 
Gruvmuseet i Norberg (30)
12.00-16.00
Öppet hus.

Kärrgruvans gruvmiljö: 
Utställning i Maskinhuset – OHTSEDIDH (30)
12.00-16.00
En utställning om det samiska kulturarvet i Mellansverige. 
Fri entré.

Strömsholms slott (66)
12.00-16.00
Öppet i samband med guidade visningar kl. 12.00, 13.00 
och 14.00 på svenska och kl. 15.00 på engelska.

Flogbergets gruvor:  
Gruvcaféet Flogberget (19)
12.00-16.00
Fin utsikt och gott fika.

Ebba Brahes lusthus:  
Café Bockhammar (46)
12.00-17.00
Alldeles intill Ebba Brahes lusthus, har öppet.

Skantzen:  
Kanalmuseet på Skantzen (63)
12.00-17.00
Berättelsen om hur Strömsholms kanal byggdes på 
1700-talet finns, är öppet. Skantzens kanalcafé öppet 
11.00 – 16.00.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken:  
Falnande språk – ur Finnskogen (21)
12.00-17.00
Utställningar på konsthallen Meken. Medverkar gör nordis-
ka konstnärer, konsthantverkare och slöjdare. Meken är en 
del av www.konstrumbergslagen.se. 

Flogbergets gruvor, visning (19)
13.00
På med gula hjälmen och följ med på en spännande tur 
över och under jord. Bra skor rekommenderas. Bokning via 
www.visitdalarna.se. Fri entré för alla under 18 år.

Trångforsområdet: 
Trångfors smedja  (62)
13.00-16.00
Öppet i smedjan och kaffeservering på området. Gå runt 
på egen hand eller med guide som finns på plats.

Virsbo bruksmiljö: 
Virsbo konsthall, glasutställning (58)
13.00-17.00
Glas i världsklass ställs ut i den ruffiga konsthallen i bruk-
smiljön.
Karmansbo bruksmiljö: 
Karmansbo – årets arbetslivsmuseum (57)
13.00-17.00
Guider finns på plats i smedjan och brukslägenheten. Fika 
finns i kolhuset.

Surahammar bruksmiljö: 
Stenhuset (61)
13.00-17.00
Konsthall på övre plan, utställning med Jannica Hagfors, 
designer, med utbildning från Beckmans mode. Butik, café 
och smedsbostad.  

Surahammar bruksmiljö: 
Åk med träbåten Oden (61)
13.20-15.30
Från Surahammar till gästhamnen i Hallstahammar.  
Kaffe/te och räkmacka ingår i priset och under resan får 
du höra om kanalen och historiska platser som passeras.
Boka via www.lakesideadventures.se.

Söderbärke kyrkby och hembygdsgård: 
Rundvandring i Söderbärke kyrkby (23)
14.00
Turen utgår från hembygdsgården och går till kyrkan, Paul 
Erikssonmuseet och slutar vid gamla brandstationen. Vid 
hembygdsgården är caféet i bagarstugan öppet, liksom 
hantverksboden.

Surahammar bruksmiljö: 
Guidad visning i Bruksmuseet (61)
14.00
Historien om hjulsmederna i Surahammar fortsätter än i 
våra dagar. Här ser du hur det var förr, i det fina bruksmu-
seet.

Klackbergs gruvfält: 
Sommarteater, Ronja Rövardotter (28)
15.00-16.15
I centralschaktet.

Surahammar bruksmiljö: 
Åk med träbåten Oden (61)
15.50-18.00
Från Hallstahammars gästhamn till Trångfors. Kaffe/te 
och bulle ingår i priset och under resan får du höra om 
kanalen och historiska platser som passeras. 
Boka via www.lakesideadventures.se.

Dunshammars blästerugnar: 
Dunshammarmuseet (42)
Dygnet runt.
Besök platsen och det fina lilla museet på egen hand.

Strömsholms kanal: 
Slussning (68)
Se tidtabell www.stromsholmskanal.se.
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. Åk båt på den, eller färdas längs den – ta 
med picknickkorgen och kameran och sitt vid någon av de 
vackra slussmiljöerna.

FORTS. SÖNDAG 3 JULI
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Trångforsområdet: 
Trångfors smedja (62)
08.30-11.00
Gå runt på egen hand eller med någon i det trevliga arbet-
slaget som finns på plats.

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum: 
Gammelgården, Gruvmuseet och Mineral- 
museet. (16) 
11.00-16.00 servering, 09.00-16.00 museerna 
Öppet till museisamlingarna. Kaniner, får och höns. 
Lekbod med käpphästar, kubbspel, styltor med mera. 
Servering. Själv-guide för gammelgården och gruvmuseet 
finns att få i serveringen.

Lokmuseet i Grängesberg (10) 
10.00-16.00
Öppet i detta spännande museum, med lokstall, lok, 
vagnar och allehanda ting som hör järnvägshistoren till. 
80:- för vuxna och 40:- för barn i inträde.

Grängesbergs gruvområde: 
Gruvcentrum Mojsen (11)
10.00-16.00
Mitt i Grängesbergs gruvområde, är gruvarbetarnas tidig-
are personalmatsal, nu museum. Öppet med utställning-
ar, 50:-, barn under 15 år gratis. Utställningar: Konflikten i 
Stripa, Strejken i malmfälten 1969 – 1970, Edward Mattson, 
från guldgrävare till gruvordförande.

Västanfors hembygdsområde: 
Kaffestugan och handelsboden (37) 
10.00–17.00
Även Runemuseet och den gammaldags skolan är öppna. 
Leksaker utanför ”skolan” för barnen.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken: 
Lokstallet (21) 
10.30–16.00
En liten kartutställning, samt lok och en modell av en 
stånggång.

Ängelsbergs stationssamhälle: 
Galleri Ängelsbergs brukshandel/ 
besökscentrum Ängelsberg, Nya Serveringen 
och Café Furutorp (43) 
10.30 – 17.00, 11.30 – 17.00.
Skulpturparkenöppen för besök på egen hand dygnet runt.

Uttersbergs bruksmiljö: 
Galleri Astley  (55)
11.00-18.00
Här kan du vandra i skulpturparken med cirka 70 verk 
och i Tekla av Dex bildpark (alltid öppen). Konstmuseum, 
designbutik och café. Del av www.konstrumbergslagen.se

Skattlösberg med Luossastugan: 
Den sjungande guiden (3)
11.00, 13.00, 15.00.
Idag guidar och sjunger Jimmy Tingstedt om Dan Anders-
sons liv och diktning. Promenaden från parkeringen till 
Luossastugan tar ca 15 minuter. Entré 120:-.

Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg: 
Nya Lapphyttan (27)
11.00-16.00
Öppet i Nya Lapphyttan och Besökscentrum med 
utställningar. 

Hammarbacken: 
Våffelbruket  (15)
11.00-17.00
Öppet för sommarfika.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård  (23)
11.00-17.00
Söderbärke hembygdsgård, caféet och 
bergsmansgården, liksom hantverksboden, är öppna.

Västerkvarn med kvarnmuseum: 
Café (65)
11.00-20.00
Fiket i den gamla kvarnen är öppet.

Färna bruksmiljö. (53)
11.30-13.00 Lunch 
14.30–16.30 Herrgårdsfika 
17.30– Trerätters middag
Vällagad mat av lokala råvaror och från prisbelönt kök.
OBS! Boka på 0222-281 90/bokning@farnaherrgard.se. 
Vandra runt området och besök Mausoleet, gå runt sjön 
och i den vackra parken, barnen kan leka i Teknikparken.

Oljeön: 
Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi (39)
11.45, 14.00
Guidning på Oljeön, båttur med Petrolia från bryggan 
nedanför stationshuset i Ängelsberg.100:-/person, inklus-
ive färjetur. Barn under 15 år och i vuxens sällskap, gratis. 
Max 3 barn/vuxen.

Flogbergets gruvor:  
Gruvcaféet Flogberget (19)
12.00-16.00
Fin utsikt och gott fika.

Skantzen:  
Kanalmuseet på Skantzen (63)
12.00-17.00
Berättelsen om hur Strömsholms kanal byggdes på 
1700-talet finns, är öppet. 

Flogbergets gruvor, visning (19)
13.00
Familjevisning. På med gula hjälmen och följ med guiden 
på en spännande tur över och under jord. Bra skor rekom-
menderas. Bokning via www.visitdalarna.se

Stora Hagen (12)
13.00-16.00
Öppet i de två lägenheterna, den ena möblerad som från 
1898 och den andra 1963. På bottenvåningen finns även 
ett minnesrum för Bernhard Eriksson, gruvarbetaren som 
blev riksdagsman, minister och landshövding.

MÅNDAG 4 JULI
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Karmansbo bruksmiljö: 
Karmansbo – årets arbetslivsmuseum (57)
13.00-17.00
Guider finns på plats i smedjan och brukslägenheten. Fika 
finns i kolhuset.

Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg: 
Myrbergs verkstad (27)
16.00-19.00
Öppet hus på Myrbergs verkstad.

FORTS. MÅNDAG 4 JULI

Dunshammars blästerugnar: 
Dunshammarmuseet (42)
Dygnet runt.
Besök platsen och det fina lilla museet på egen hand.

Strömsholms kanal: 
Slussning (68)
Se tidtabell www.stromsholmskanal.se.
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. Åk båt på den, eller färdas längs den – ta 
med picknickkorgen och kameran och sitt vid någon av de 
vackra slussmiljöerna.
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Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum: 
Gammelgården, Gruvmuseet och Mineral- 
museet. (16) 
11.00-16.00 servering, 09.00-16.00 museerna 
Öppet till museisamlingarna. Kaniner, får och höns. 
Lekbod med käpphästar, kubbspel, styltor med mera. 
Servering. Själv-guide för gammelgården och gruvmuseet 
finns att få i serveringen.

Hallstahammar gästhamn. Borgåsunds hamn: 
Åk med träbåten Oden (61)
09.15-11.50
Från Hallstahammars gästhamn till Borgåsund. Kaffe/te 
och räksmörgås ingår i priset och under resan får du höra 
om kanalen och historiska platser som passeras. Boka via 
www.lakesideadventures.se.

Lokmuseet i Grängesberg (10) 
10.00-16.00
Öppet i detta spännande museum, med lokstall, lok, 
vagnar och allehanda ting som hör järnvägshistoren till. 
80:- för vuxna och 40:- för barn i inträde.

Grängesbergs gruvområde: 
Gruvcentrum Mojsen (11)
10.00-16.00
Mitt i Grängesbergs gruvområde, är gruvarbetarnas tidig-
are personalmatsal, nu museum. Öppet med utställning-
ar, 50:-, barn under 15 år gratis. Utställningar: Konflikten i 
Stripa, Strejken i malmfälten 1969 – 1970, Edward Mattson, 
från guldgrävare till gruvordförande.

Grängesbergs gruvområde: 
Disponentparken (11) 
10.00–16.00
Växthusen är öppna i Disponentparken.

Västanfors hembygdsområde: 
Kaffestugan och handelsboden (37) 
10.00–17.00
Även Runemuseet och den gammaldags skolan är öppna. 
Leksaker utanför ”skolan” för barnen.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken: 
Lokstallet (21) 
10.30–16.00
En liten kartutställning, samt lok och en modell av en 
stånggång.

Uttersbergs bruksmiljö: 
Galleri Astley  (55)
11.00-17.00
Här kan du vandra i skulpturparken med cirka 70 verk 
och i Tekla av Dex bildpark (alltid öppen). Konstmuseum, 
designbutik och café. Del av www.konstrumbergslagen.se

Ängelsbergs stationssamhälle: 
Galleri Ängelsbergs brukshandel/ 
besökscentrum Ängelsberg, Nya Serveringen 
och Café Furutorp (43) 
10.30 – 17.00, 11.30 – 17.00.
Skulpturparkenöppen för besök på egen hand dygnet runt.

Skattlösberg med Luossastugan: 
Den sjungande guiden (3)
11.00, 13.00, 15.00.
Idag guidar och sjunger Jimmy Tingstedt om Dan Anders-
sons liv och diktning. Promenaden från parkeringen till 
Luossastugan tar ca 15 minuter. Entré 120:-.

Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg: 
Nya Lapphyttan (27)
11.00-16.00
Öppet i Nya Lapphyttan och Besökscentrum med 
utställningar. 

Hammarbacken: 
Våffelbruket  (15)
11.00-17.00
Öppet för sommarfika. 

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård  (23)
11.00-17.00
Söderbärke hembygdsgård, caféet och 
bergsmansgården, liksom hantverksboden, är öppna.

Västerkvarn med kvarnmuseum: 
Café (65)
11.00-20.00
Fiket i den gamla kvarnen är öppet.

Färna bruksmiljö. (53)
11.00-17.00 Herrgårdsboden öppen 
11.30–13.00 Lunch 
14.30–16.30 Herrgårdsfika 
17.30– trerätters middag
Vällagad mat av lokala råvaror och från prisbelönt kök.
OBS! Boka på 0222-281 90/bokning@farnaherrgard.se. 
Vandra runt området och besök Mausoleet, gå runt sjön 
och i den vackra parken, barnen kan leka i Teknikparken.

Oljeön: 
Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi (39)
11.45, 14.00
Guidning på Oljeön, båttur med Petrolia från bryggan 
nedanför stationshuset i Ängelsberg.100:-/person, inklus-
ive färjetur. Barn under 15 år och i vuxens sällskap, gratis. 
Max 3 barn/vuxen.

Hallstahammar gästhamn. Borgåsunds hamn: 
Åk med träbåten Oden (61)
12.00-15.20
Från Borgåsund till Hallstahammars gästhamn. Kaffe/te 
och räksmörgås ingår i priset och under resan får du höra 
om kanalen och historiska platser som passeras. Boka via 
www.lakesideadventures.se.

Strömsholms slott (66)
12.00-16.00
Öppet i samband med guidade visningar kl. 12.00, 13.00 
och 14.00 på svenska och kl. 15.00 på engelska.

Skantzen:  
Kanalmuseet på Skantzen (63)
12.00-17.00
Berättelsen om hur Strömsholms kanal byggdes på 
1700-talet finns, är öppet. Skantzens kanalcafé öppet 
11.00 – 16.00.

TISDAG 5 JULI
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FORTS. TISDAG 5 JULI

Stora Hagen (12)
13.00-16.00
Öppet i de två lägenheterna, den ena möblerad som från 
1898 och den andra 1963. På bottenvåningen finns även 
ett minnesrum för Bernhard Eriksson, gruvarbetaren som 
blev riksdagsman, minister och landshövding.

Karmansbo bruksmiljö: 
Karmansbo – årets arbetslivsmuseum (57)
13.00-17.00
Guider finns på plats i smedjan och brukslägenheten. Fika 
finns i kolhuset.

Dunshammars blästerugnar: 
Dunshammarmuseet (42)
Dygnet runt.
Besök platsen och det fina lilla museet på egen hand.

Strömsholms kanal: 
Slussning (68)
Se tidtabell www.stromsholmskanal.se.
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. Åk båt på den, eller färdas längs den – ta 
med picknickkorgen och kameran och sitt vid någon av de 
vackra slussmiljöerna.
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ONSDAG 6 JULI

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum: 
Gammelgården, Gruvmuseet och Mineral- 
museet. (16) 
11.00-16.00 servering, 09.00-16.00 museerna, 
14.00 – 16.00 Hällsjöboden 
Öppet till museisamlingarna. Kaniner, får och höns. 
Lekbod med käpphästar, kubbspel, styltor med mera. 
Servering. Själv-guide för gammelgården och gruvmuseet 
finns att få i serveringen. Hantverk i Hällsjöboden.

Lokmuseet i Grängesberg (10) 
10.00-16.00
Öppet i detta spännande museum, med lokstall, lok, 
vagnar och allehanda ting som hör järnvägshistoren till. 
80:- för vuxna och 40:- för barn i inträde.

Grängesbergs gruvområde: 
Gruvcentrum Mojsen (11)
10.00-16.00
Mitt i Grängesbergs gruvområde, är gruvarbetarnas tidig-
are personalmatsal, nu museum. Öppet med utställning-
ar, 50:-, barn under 15 år gratis. Utställningar: Konflikten i 
Stripa, Strejken i malmfälten 1969 – 1970, Edward Mattson, 
från guldgrävare till gruvordförande.

Grängesbergs gruvområde: 
Disponentparken (11) 
10.00–16.00, växthusen, 11.00–16.00, caféet
Café och växthus är öppna i Disponentparken.

Västanfors hembygdsområde: 
Kaffestugan och handelsboden (37) 
10.00–17.00
Även Runemuseet och den gammaldags skolan är öppna. 
Leksaker utanför ”skolan” för barnen.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken: 
Lokstallet (21) 
10.30–16.00
En liten kartutställning, samt lok och en modell av en 
stånggång.

Uttersbergs bruksmiljö: 
Galleri Astley  (55)
11.00-18.00
Här kan du vandra i skulpturparken med cirka 70 verk 
och i Tekla av Dex bildpark (alltid öppen). Konstmuseum, 
designbutik och café. Del av www.konstrumbergslagen.se.

Ängelsbergs stationssamhälle: 
Galleri Ängelsbergs brukshandel/ 
besökscentrum Ängelsberg, Nya Serveringen 
och Café Furutorp (43) 
10.30 – 17.00, 11.30 – 17.00.
Skulpturparkenöppen för besök på egen hand dygnet runt.

Skattlösberg med Luossastugan: 
Den sjungande guiden (3)
11.00, 13.00, 15.00.
Idag guidar och sjunger Jimmy Tingstedt om Dan Anders-
sons liv och diktning. Promenaden från parkeringen till 
Luossastugan tar ca 15 minuter. Entré 120:-.

Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg: 
Nya Lapphyttan (27)
11.00-16.00
Öppet i Nya Lapphyttan och Besökscentrum med 
utställningar. 

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken: 
Konstutställning (21)
11.00-16.00
I Trösklogen visas konst av Barbro Lovang.

Hammarbacken: 
Våffelbruket  (15)
11.00-17.00
Öppet för sommarfika.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård  (23)
11.00-17.00
Söderbärke hembygdsgård, caféet och 
bergsmansgården, liksom hantverksboden, är öppna.

Västerkvarn med kvarnmuseum: 
Café (65)
11.00-20.00
Fiket i den gamla kvarnen är öppet.

Färna bruksmiljö. (53)
11.00-17.00 Herrgårdsboden öppen 
11.30-13.00 Lunch 
14.30–16.30 Herrgårdsfika 
17.30– Trerätters middag
Vällagad mat av lokala råvaror och från prisbelönt kök.
OBS! Boka på 0222-281 90/bokning@farnaherrgard.se. 
Vandra runt området och besök Mausoleet, gå runt sjön 
och i den vackra parken, barnen kan leka i Teknikparken.

Stollbergs gruva: 
Drop in-vigsel (17)
12.00-16.00
Vigselförrättare Helle Bryn-Jensen samt vittnen finns på 
plats. Ta med din älskling, godkänd hindersprövning och 
giltiga legitimationer. Grattis!

Kärrgruvans gruvmiljö: 
Gruvmuseet i Norberg (30)
12.00-16.00
Öppet hus.

Kärrgruvans gruvmiljö: 
Utställning i Maskinhuset – OHTSEDIDH (30)
12.00-16.00
En utställning om det samiska kulturarvet i Mellansverige. 
Fri entré.

Strömsholms slott (66)
12.00-16.00
Öppet i samband med guidade visningar kl. 12.00, 13.00 
och 14.00 på svenska och kl. 15.00 på engelska.

Skantzen:  
Kanalmuseet på Skantzen (63)
12.00-17.00
Berättelsen om hur Strömsholms kanal byggdes på 
1700-talet finns, är öppet. Skantzens kanalcafé öppet 
11.00 – 16.00.
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Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken:  
Falnande språk – ur Finnskogen (21)
12.00-17.00
Utställningar på konsthallen Meken. Medverkar gör nordis-
ka konstnärer, konsthantverkare och slöjdare. Meken är en 
del av www.konstrumbergslagen.se. 

Grängesbergs gruvområde: 
”Det är bara tiderna som förändras”  (11)
12.00-18.00
Konstutställning i Maskinhuset.

Stora Hagen (12)
13.00-16.00
Öppet i de två lägenheterna, den ena möblerad som från 
1898 och den andra 1963. På bottenvåningen finns även 
ett minnesrum för Bernhard Eriksson, gruvarbetaren som 
blev riksdagsman, minister och landshövding.

Karmansbo bruksmiljö: 
Karmansbo – årets arbetslivsmuseum (57)
13.00-17.00
Guider finns på plats i smedjan och brukslägenheten. Fika 
finns i kolhuset.

Kärrgruvans gruvmiljö: 
Gruvmuseet i Norberg (30)
14.00-14.30
Guidad visning av Gruvmuseet i Norberg.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken:
Guidning Norrbärke hembygdsgård (21)
16.00
Maria Keohane visar runt, berättar och kanske sjunger 
lite… 100:- per person. Samling vid café 1862 på 
Kyrkogatan 71.

Klenshyttan: 
Klenshyttan, guidad visning (13)
18.00
Halvvägs mellan Grängesberg och Ludvika ligger 
Klenshyttans rostugn, masugn och kalkugn i vacker 
bergsmansby. Anna-Karin Fändrik guidar och turen tar 
cirka en timme.

FORTS. ONSDAG 6 JULI

Lienshytte masugn: 
Lienshyttan, guidad visning (47)
18.00-19.00
Den vackra och nyrenoverade hyttan visas, mest utomhus, 
men möjlighet finns att gå upp till masugnens topp.

Stollbergs gruva: 
Från falskmyntare till förvaltare (17)
19.00
Staffan Quensel berättar om sin släkting Wilhelm Quensel 
som var fogde över gruvdrift i Västerbergslagen från år 
1683. 75:- /person. Pauskaffe med dopp ingår.

Skantzen: 
Underhållning i Carmenladan på Skantzen (63)
19.00
Ikväll gästas scenen av Bob, Hang & Joe som spelar 
countrymusik. Fri entré.

Dunshammars blästerugnar: 
Dunshammarmuseet (42)
Dygnet runt.
Besök platsen och det fina lilla museet på egen hand. 
(Idag kan du passa på att besöka Västervåla hembygds-
gård som har öppet med kaffeservering, 11.00 – 16.00.)

Strömsholms kanal: 
Slussning (68)
Se tidtabell www.stromsholmskanal.se.
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. Åk båt på den, eller färdas längs den – ta 
med picknickkorgen och kameran och sitt vid någon av de 
vackra slussmiljöerna.



12

28 juni 2022 
med reservation för ändringar

( )
 =

 s
iff

ra
n 

m
ot

sv
ar

ar
 b

es
ök

sm
ål

et
s 

nu
m

m
er

 i 
E

ko
m

us
eu

m
s 

so
m

m
ar

fo
ld

er
.

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum: 
Gammelgården, Gruvmuseet och Mineral- 
museet. (16) 
11.00-16.00 servering, 09.00-16.00 museerna 
Öppet till museisamlingarna. Kaniner, får och höns. 
Lekbod med käpphästar, kubbspel, styltor med mera. 
Servering. Själv-guide för gammelgården och gruvmuseet 
finns att få i serveringen.

Hallstahammar gästhamn. Strömsholms slott: 
Åk med träbåten Oden (66)
09.15-11.45
Från Hallstahammars gästhamn till Strömsholms slott. 
Kaffe/te och räksmörgås ingår i priset och under resan får 
du höra om kanalen och historiska platser som passeras. 
Boka via www.lakesideadventures.se.

Lokmuseet i Grängesberg (10) 
10.00-16.00
Öppet i detta spännande museum, med lokstall, lok, 
vagnar och allehanda ting som hör järnvägshistoren till. 
80:- för vuxna och 40:- för barn i inträde.

Grängesbergs gruvområde: 
Gruvcentrum Mojsen (11)
10.00-16.00
Mitt i Grängesbergs gruvområde, är gruvarbetarnas tidig-
are personalmatsal, nu museum. Öppet med utställning-
ar, 50:-, barn under 15 år gratis. Utställningar: Konflikten i 
Stripa, Strejken i malmfälten 1969 – 1970, Edward Mattson, 
från guldgrävare till gruvordförande.

Grängesbergs gruvområde: 
Disponentparken (11) 
10.00–16.00, växthusen, 11.00–16.00, caféet
Café och växthus är öppna i Disponentparken.

Västanfors hembygdsområde: 
Kaffestugan och handelsboden (37) 
10.00–17.00
Även Runemuseet och den gammaldags skolan är öppna. 
Leksaker utanför ”skolan” för barnen.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken: 
Lokstallet (21) 
10.30–16.00
En liten kartutställning, samt lok och en modell av en 
stånggång.

Uttersbergs bruksmiljö: 
Galleri Astley  (55)
11.00-18.00
Här kan du vandra i skulpturparken med cirka 70 verk 
och i Tekla av Dex bildpark (alltid öppen). Konstmuseum, 
designbutik och café. Del av www.konstrumbergslagen.se

Ängelsbergs stationssamhälle: 
Galleri Ängelsbergs brukshandel/ 
besökscentrum Ängelsberg, Nya Serveringen 
och Café Furutorp (43) 
10.30 – 17.00, 11.30 – 17.00.
Skulpturparkenöppen för besök på egen hand dygnet runt.

Skattlösberg med Luossastugan: 
Den sjungande guiden (3)
11.00, 13.00, 15.00.
Idag guidar och sjunger Jimmy Tingstedt om Dan Anders-
sons liv och diktning. Promenaden från parkeringen till 
Luossastugan tar ca 15 minuter. Entré 120:-.

Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg: 
Nya Lapphyttan (27)
11.00-16.00
Öppet i Nya Lapphyttan och Besökscentrum med 
utställningar. 

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken: 
Konstutställning (21)
11.00-16.00
I Trösklogen visas konst av Barbro Lovang.

Hammarbacken: 
Våffelbruket  (15)
11.00-17.00
Öppet för sommarfika.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård  (23)
11.00-17.00
Söderbärke hembygdsgård, caféet och 
bergsmansgården, liksom hantverksboden, är öppna.

Västerkvarn med kvarnmuseum: 
Café (65)
11.00-20.00
Fiket i den gamla kvarnen är öppet.

Världsarvet Engelsbergs bruk (40)
11.30, 14.00
Guidad visning i hyttan och smedjan. Information och 
biljetter finns på www.engelsberg.se/guiding

Färna bruksmiljö. (53)
11.00-17.00 Herrgårdsboden öppen 
11.30-13.00 Lunch 
14.30–16.30 Herrgårdsfika 
17.30– Trerätters middag
Vällagad mat av lokala råvaror och från prisbelönt kök.
OBS! Boka på 0222-281 90/bokning@farnaherrgard.se. 
Vandra runt området och besök Mausoleet, gå runt sjön 
och i den vackra parken, barnen kan leka i Teknikparken.

Oljeön: 
Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi (39)
11.45, 14.00
Guidning på Oljeön, båttur med Petrolia från bryggan 
nedanför stationshuset i Ängelsberg.100:-/person, inklus-
ive färjetur. Barn under 15 år och i vuxens sällskap, gratis. 
Max 3 barn/vuxen.

Kärrgruvans gruvmiljö: 
Gruvmuseet i Norberg (30)
12.00-16.00
Öppet hus.

Kärrgruvans gruvmiljö: 
Utställning i Maskinhuset – OHTSEDIDH (30)
12.00-16.00
En utställning om det samiska kulturarvet i Mellansverige. 
Fri entré.
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Strömsholms slott (66)
12.00-16.00
Öppet i samband med guidade visningar kl. 12.00, 13.00 
och 14.00 på svenska och kl. 15.00 på engelska.

Malingsbo bruksmiljö: 
Malingsbo karolinerherrgård (25)
12.00-16.00
Öppet med café och loppis. Vernissage: konstutställning, 
”En gång en skog” av Ida Gudmundsson.

Flogbergets gruvor:  
Gruvcaféet Flogberget (19)
12.00-16.00
Fin utsikt och gott fika.

Skantzen:  
Kanalmuseet på Skantzen (63)
12.00-17.00
Berättelsen om hur Strömsholms kanal byggdes på 
1700-talet finns, är öppet. Skantzens kanalcafé öppet 
11.00 – 16.00.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken:  
Falnande språk – ur Finnskogen (21)
12.00-17.00
Utställningar på konsthallen Meken. Medverkar gör nordis-
ka konstnärer, konsthantverkare och slöjdare. Meken är en 
del av www.konstrumbergslagen.se. 

Grängesbergs gruvområde: 
”Det är bara tiderna som förändras”  (11)
12.00-18.00
Konstutställning i Maskinhuset.

Hallstahammar gästhamn. Strömsholms slott: 
Åk med träbåten Oden (66)
12.20-15.20
Från Strömsholms slott till Hallstahammars gästhamn. 
Kaffe/te och räksmörgås ingår i priset och under resan får 
du höra om kanalen och historiska platser som passeras.
Boka via www.lakesideadventures.se.

Flogbergets gruvor, visning (19)
13.00
På med gula hjälmen och följ med på en spännande tur 
över och under jord. Bra skor rekommenderas. Bokning via 
www.visitdalarna.se. Fri entré för alla under 18 år.

Stora Hagen (12)
13.00-16.00
Öppet i de två lägenheterna, den ena möblerad som från 
1898 och den andra 1963. På bottenvåningen finns även 
ett minnesrum för Bernhard Eriksson, gruvarbetaren som 
blev riksdagsman, minister och landshövding.

Karmansbo bruksmiljö: 
Karmansbo – årets arbetslivsmuseum (57)
13.00-17.00
Guider finns på plats i smedjan och brukslägenheten. Fika 
finns i kolhuset.

Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg: 
Guidad tur av Nya Lapphyttan (27)
14.00-15.00
Se hur människor levde och framställde järn under 
medeltiden. 

Klackbergs gruvfält: 
Sommarteater, Ronja Rövardotter (28)
18.00-19.15
I centralschaktet.

Flogbergets gruvor: 
Flogbergsspelet. Premiär! (19)
18.00
Följ med gruvfogden, arbetarna och andra på en vandring 
runt Flogberget. Biljetter köpes via www.visitdalarna.se.

Dunshammars blästerugnar: 
Dunshammarmuseet (42)
Dygnet runt.
Besök platsen och det fina lilla museet på egen hand. 

Strömsholms kanal: 
Slussning (68)
Se tidtabell www.stromsholmskanal.se.
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. Åk båt på den, eller färdas längs den – ta 
med picknickkorgen och kameran och sitt vid någon av de 
vackra slussmiljöerna.
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Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum: 
Gammelgården, Gruvmuseet och Mineral- 
museet. (16) 
11.00-16.00 servering, 09.00-16.00 museerna 
Öppet till museisamlingarna. Kaniner, får och höns. 
Lekbod med käpphästar, kubbspel, styltor med mera. 
Servering. Själv-guide för gammelgården och gruvmuseet 
finns att få i serveringen.

Lokmuseet i Grängesberg (10) 
10.00-16.00
Öppet i detta spännande museum, med lokstall, lok, 
vagnar och allehanda ting som hör järnvägshistoren till. 
80:- för vuxna och 40:- för barn i inträde.

Grängesbergs gruvområde: 
Gruvcentrum Mojsen (11)
10.00-16.00
Mitt i Grängesbergs gruvområde, är gruvarbetarnas tidi-
gare personalmatsal, nu museum. Öppet med utställn-
ingar, 50:-, barn under 15 år gratis. Utställningar: Konf-
likten i Stripa, Strejken i malmfälten 1969 – 1970, Edward 
Mattson, från guldgrävare till gruvordförande.

Grängesbergs gruvområde: 
Disponentparken (11) 
10.00–16.00, växthusen, 11.00–16.00, caféet
Café och växthus är öppna i Disponentparken.

Västanfors hembygdsområde: 
Kaffestugan och handelsboden (37) 
10.00–17.00
Även Runemuseet och den gammaldags skolan är öppna. 
Leksaker utanför ”skolan” för barnen.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken: 
Lokstallet (21) 
10.30–16.00
En liten kartutställning, samt lok och en modell av en 
stånggång.

Ängelsbergs stationssamhälle: 
Galleri Ängelsbergs brukshandel/ 
besökscentrum Ängelsberg, Nya Serveringen 
och Café Furutorp (43) 
10.30 – 17.00, 11.30 – 16.00.
Skulpturparkenöppen för besök på egen hand dygnet 
runt.

Uttersbergs bruksmiljö: 
Galleri Astley  (55)
11.00-18.00
Här kan du vandra i skulpturparken med cirka 70 verk 
och i Tekla av Dex bildpark (alltid öppen). Konstmuseum, 
designbutik, café. Del av www.konstrumbergslagen.se.

Skattlösberg med Luossastugan: 
Den sjungande guiden (3)
11.00, 13.00, 15.00.
Idag guidar och sjunger Jimmy Tingstedt om Dan An-
derssons liv och diktning. Promenaden från parkeringen 
till Luossastugan tar ca 15 minuter. Entré 120:-.

Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg: 
Nya Lapphyttan (27)
11.00-16.00
Öppet i Nya Lapphyttan och Besökscentrum med 
utställningar. 

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken: 
Konstutställning (21)
11.00-16.00
I Trösklogen visas konst av Barbro Lovang.

Hammarbacken: 
Våffelbruket  (15)
11.00-17.00
Öppet för sommarfika.

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård  (23)
11.00-17.00
Söderbärke hembygdsgård, caféet och 
bergsmansgården, liksom hantverksboden, är öppna.

Västerkvarn med kvarnmuseum  (65)
11.00-20.00 Fiket 
12.00–21.00 vedugnspizzeria
Restaurangen i den gamla kvarnen öppet.

Världsarvet Engelsbergs bruk (40)
11.30, 14.00
Guidad visning i hyttan och smedjan. Information och 
biljetter finns på www.engelsberg.se/guiding.

Färna bruksmiljö. (53)
11.00-17.00 Herrgårdsboden öppen 
11.30-13.00 Lunch 
15.00–17.00 Afternoon tea 
14.30–16.30 Herrgårdsfika 
17.30– fyrarätters middag
Vällagad mat av lokala råvaror och från prisbelönt kök.
OBS! Boka på 0222-281 90/bokning@farnaherrgard.se. 
Vandra runt området och besök Mausoleet, gå runt sjön 
och i den vackra parken, barnen kan leka i Teknikparken.

Oljeön: 
Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi (39)
11.45, 14.00
Guidning på Oljeön, båttur med Petrolia från bryggan 
nedanför stationshuset i Ängelsberg.100:-/person, inklus-
ive färjetur. Barn under 15 år och i vuxens sällskap, gratis. 
Max 3 barn/vuxen.

Kärrgruvans gruvmiljö: 
Gruvmuseet i Norberg (30)
12.00-16.00
Öppet hus.

Kärrgruvans gruvmiljö: 
Utställning i Maskinhuset – OHTSEDIDH (30)
12.00-16.00
En utställning om det samiska kulturarvet i Mellansverige. 
Fri entré.

Strömsholms slott (66)
12.00-16.00
Öppet i samband med guidade visningar kl. 12.00, 13.00 
och 14.00 på svenska och kl. 15.00 på engelska.

FREDAG 8 JULI
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Malingsbo bruksmiljö: 
Malingsbo karolinerherrgård (25)
12.00-16.00
Öppet med café och loppis. Vernissage: konstutställning, 
”En gång en skog” av Ida Gudmundsson.

Flogbergets gruvor:  
Gruvcaféet Flogberget (19)
12.00-16.00
Fin utsikt och gott fika.

Skantzen:  
Kanalmuseet på Skantzen (63)
12.00-17.00
Berättelsen om hur Strömsholms kanal byggdes på 
1700-talet finns, är öppet. Skantzens kanalcafé öppet 
11.00 – 16.00.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken:  
Falnande språk – ur Finnskogen (21)
12.00-17.00
Utställningar på konsthallen Meken. Medverkar gör nor-
diska konstnärer, konsthantverkare och slöjdare. Meken 
är en del av www.konstrumbergslagen.se. 

Grängesbergs gruvområde: 
”Det är bara tiderna som förändras”  (11)
12.00-18.00
Konstutställning i Maskinhuset.

Stora Hagen (12)
13.00-16.00
Öppet i de två lägenheterna, den ena möblerad som från 
1898 och den andra 1963. På bottenvåningen finns även 
ett minnesrum för Bernhard Eriksson, gruvarbetaren som 
blev riksdagsman, minister och landshövding.

Flogbergets gruvor, visning (19)
13.00
På med gula hjälmen och följ med på en spännande tur 
över och under jord. Bra skor rekommenderas. Bokning 
via www.visitdalarna.se. Fri entré för alla under 18 år.

Virsbo bruksmiljö: 
Virsbo konsthall, glasutställning (58)
13.00-17.00
Glas i världsklass ställs ut i den ruffiga konsthallen i bruk-
smiljön.

Karmansbo bruksmiljö: 
Karmansbo – årets arbetslivsmuseum (57)
13.00-17.00
Guider finns på plats i smedjan och brukslägenheten. Fika 
finns i kolhuset.

Kärrgruvans gruvmiljö: 
Gruvmuseet i Norberg (30)
14.00-14.30
Guidad visning av Gruvmuseet i Norberg.

Klackbergs gruvfält: 
Sommarteater, Ronja Rövardotter (28)
18.00-19.15
I centralschaktet.

Dunshammars blästerugnar: 
Dunshammarmuseet (42)
Dygnet runt.
Besök platsen och det fina lilla museet på egen hand. 

Strömsholms kanal: 
Slussning (68)
Se tidtabell www.stromsholmskanal.se.
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. Åk båt på den, eller färdas längs den – ta 
med picknickkorgen och kameran och sitt vid någon av de 
vackra slussmiljöerna.

FORTS. FREDAG 8 JULI
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Smedjebackens hamn, Kyrkogatan, hamn & 
hembygdsgård. Även Västanfors- området, Fagersta: 
Ångbåtstur med Runn (21, 37)
07.30-19.30
Vid ångbåtskajen i Smedjebacken kliver vi ombord och 
under färden mot Västanfors bjuds på kaffe och smörgås.
I Västanfors äter vi lunch och har därefter möjlighet att 
ströva omkring på hembygdsområdet. 
Avfärd hemåt startar cirka 15.00 och nu slussar vi de 6 
slussarna uppströms mot Smedjebacken där vi anländer 
cirka 19.30. 
Detaljerad information finner du på www.visitdalarna.se. 

Skantzen: 
Åsby lantbruksmuseum (63)
10.00-14.00
Fin promenad från Skantzen till detta fascinerande 
museum. Välkommen.

Lokmuseet i Grängesberg (10) 
10.00-16.00
Öppet i detta spännande museum, med lokstall, lok, 
vagnar och allehanda ting som hör järnvägshistoren till. 
80:- för vuxna och 40:- för barn i inträde.

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum: 
Gammelgården, Gruvmuseet och Mineral- 
museet. (16) 
10.00-16.00 servering, 11.00-16.00 museerna 
Öppet till museisamlingarna. Kaniner, får och höns. 
Lekbod med käpphästar, kubbspel, styltor med mera. 
Servering. Själv-guide för gammelgården och 
gruvmuseet finns att få i serveringen.
 
Grängesbergs gruvområde: 
Disponentparken (11) 
10.00–16.00, växthusen, 11.00–16.00, caféet
Café och växthus är öppna i Disponentparken.

Surahammar bruksmiljö: 
MC-museet Gyllene Hjulet (61) 
10.00–17.00
120 motorcyklar och mopeder samt kopian på den första 
svenska bilen, en VABIS 1897, tillverkad av Surahammar 
Bruks AB, samt en VABIS 1903.

Västanfors hembygdsområde: 
Kaffestugan och handelsboden (37) 
10.00–17.00
Även Runemuseet och den gammaldags skolan är 
öppna. Leksaker utanför ”skolan” för barnen.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken: 
Lokstallet (21) 
10.30–16.00
En liten kartutställning, samt lok och en modell av en 
stånggång.

Ängelsbergs stationssamhälle: 
Galleri Ängelsbergs brukshandel/ 
besökscentrum Ängelsberg, Nya Serveringen 
och Café Furutorp (43) 
10.30 – 17.00, 12.00 – 18.00.
Skulpturparkenöppen för besök på egen hand dygnet 
runt.

Skattlösberg med Luossastugan: 
Den sjungande guiden (3)
11.00, 13.00, 15.00.
Idag guidar och sjunger Jimmy Tingstedt om Dan Anders-
sons liv och diktning. Promenaden från parkeringen till 
Luossastugan tar ca 15 minuter. Entré 120:-.

Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg: 
Nya Lapphyttan (27)
11.00-16.00
Öppet i Nya Lapphyttan och Besökscentrum med 
utställningar. 

Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg: 
Myrbergs verkstad (27)
11.00-16.00
Öppet hus på Myrbergs verkstad.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken: 
Konstutställning (21)
11.00-16.00
I Trösklogen visas konst av Barbro Lovang.

Grängesbergs gruvområde: 
”Det är bara tiderna som förändras”  (11)
11.00-17.00
Konstutställning i Maskinhuset.

Hammarbacken: 
Våffelbruket  (15)
11.00-17.00
Öppet för sommarfika. 

Uttersbergs bruksmiljö: 
Galleri Astley  (55)
11.00-17.00
Här kan du vandra i skulpturparken med cirka 70 verk 
och i Tekla av Dex bildpark (alltid öppen). Konstmuseum, 
designbutik och café. Del av www.konstrumbergslagen.se

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård  (23)
11.00-17.00
Söderbärke hembygdsgård, caféet och bergsmansgården, 
liksom hantverksboden, är öppna.

Färna bruksmiljö. (53)
11.00-17.00 Herrgårdsboden öppen 
12.00–16.00 Afternoon tea 
14.30–16.30 Sommarkafé 
17.30– fyrarätters middag
Vällagad mat av lokala råvaror och från prisbelönt kök.
OBS! Boka på 0222-281 90/bokning@farnaherrgard.se. 
Vandra runt området och besök Mausoleet, gå runt sjön 
och i den vackra parken, barnen kan leka i Teknikparken.

Västerkvarn med kvarnmuseum  (65)
11.00-20.00 Fiket 
12.00–21.00 vedugnspizzeria
 Restaurangen i den gamla kvarnen öppet.

Världsarvet Engelsbergs bruk (40)
11.30, 14.00
Guidad visning i hyttan och smedjan. Information och 
biljetter finns på www.engelsberg.se/guiding

LÖRDAG 9 JULI
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Oljeön: 
Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi (39)
11.45, 14.00
Guidning på Oljeön, båttur med Petrolia från bryggan 
nedanför stationshuset i Ängelsberg.100:-/person, 
inklusive färjetur. Barn under 15 år och i vuxens sällskap, 
gratis. Max 3 barn/vuxen.

Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg: 
Karlberg har öppet hus (27)
12.00-16.00
Även café och loppis.

Kärrgruvans gruvmiljö: 
Gruvmuseet i Norberg (30)
12.00-16.00
Öppet hus.

Kärrgruvans gruvmiljö: 
Utställning i Maskinhuset – OHTSEDIDH (30)
12.00-16.00
En utställning om det samiska kulturarvet i 
Mellansverige. Fri entré.

Strömsholms slott (66)
12.00-16.00
Öppet i samband med guidade visningar kl. 12.00, 13.00 
och 14.00 på svenska och kl. 15.00 på engelska.

Malingsbo bruksmiljö: 
Malingsbo karolinerherrgård (25)
12.00-16.00
Öppet med café och loppis. Vernissage: konstutställning, 
”En gång en skog” av Ida Gudmundsson.

Flogbergets gruvor:  
Gruvcaféet Flogberget (19)
12.00-16.00
Fin utsikt och gott fika.

Ebba Brahes lusthus:  
Café Bockhammar (46)
12.00-17.00
Alldeles intill Ebba Brahes lusthus, har öppet.

Skantzen:  
Kanalmuseet på Skantzen (63)
12.00-17.00
Berättelsen om hur Strömsholms kanal byggdes på 
1700-talet finns, är öppet. Skantzens kanalcafé öppet 
11.00 – 16.00.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken:  
Falnande språk – ur Finnskogen (21)
12.00-17.00
Utställningar på konsthallen Meken. Medverkar gör nor-
diska konstnärer, konsthantverkare och slöjdare. Meken 
är en del av www.konstrumbergslagen.se. 

Flogbergets gruvor, familjevisning (19)
13.00
På med gula hjälmen och följ med på en spännande tur 
över och under jord. Bra skor rekommenderas. Bokning 
via www.visitdalarna.se. Fri entré för alla under 18 år.

Ramnäs bruksmiljö:  
Guidning lanchashiresmedjan (59)
13.00, 15.00
Se den spännande lancashiresmedjan i Ramnäs och få en 
guidning om den och områdets månghundraåriga historia. 
Föreningen Bergslagsarkiv medverkar med bokbord.

Stora Hagen (12)
13.00-16.00
Öppet i de två lägenheterna, den ena möblerad som från 
1898 och den andra 1963. På bottenvåningen finns även ett 
minnesrum för Bernhard Eriksson, gruvarbetaren som blev 
riksdagsman, minister och landshövding.

Ramnäs bruksmiljö: 
Gruvmuseet i Norberg (59)
13.00-16.00
Skolmuseet, smedsbostaden och föremåls-
samlingen visas, i Söderhammar på Ramnäs bruk. Även 
kaffeservering och filmvisning.

Trångforsområdet: 
Trångfors smedja  (62)
13.00-16.00
Öppet i smedjan och kaffeservering på området. Gå runt 
på egen hand eller med guide som finns på plats.

Virsbo bruksmiljö: 
Virsbo konsthall, glasutställning (58)
13.00-17.00
Glas i världsklass ställs ut i den ruffiga konsthallen i bruk-
smiljön.

Karmansbo bruksmiljö: 
Karmansbo – årets arbetslivsmuseum (57)
13.00-17.00
Guider finns på plats i smedjan och brukslägenheten. Fika 
finns i kolhuset.

Surahammar bruksmiljö: 
Stenhuset (61)
13.00-17.00
Konsthall på övre plan, utställning med Jannica Hagfors, 
designer, med utbildning från Beckmans mode. Butik, café 
och smedsbostad.  

Skinnskattebergs herrgårdsmiljö:  
Hembygdsgårdens café, visningslägenhet och 
föremålssamling (49)
13.00-17.00
Loppis. Underhållning med Curt Beijer.

Uttersbergs bruksmiljö:  
Poesi i Grafikverkstan Godsmagasinet (55)
14.00
Poeten Charlotte Jung avslutar en veckas arbete i 
Grafikverkstan med en poesieftermiddag.
Grafikverkstan: en del av www.konstrumbergslagen.se. 

Klackbergs gruvfält:  
Floravandring (28)
14.00-16.00
 i Klackbergs naturreservat, med Norbergs 
naturskyddsförening.

FORTS. LÖRDAG 9 JULI
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Klackbergs gruvfält: 
Sommarteater, Ronja Rövardotter (28)
15.00-16.15
I centralschaktet.

Flogbergets gruvor: 
Flogbergsspelet (19)
15.00
Följ med gruvfogden, arbetarna och andra på en van-
dring runt Flogberget. 
Biljetter köpes via www.visitdalarna.se.

Ramnäs bruksmiljö: 
Spången i Ramnäs (59)
15.00
I många hundra år har arbetare gått på spången, mellan 
hammare, bruk och hem. En spännande miljö, med rikt 
fågelliv. Kom med på guidning!

FORTS. LÖRDAG 9 JULI

Dunshammars blästerugnar: 
Dunshammarmuseet (42)
Dygnet runt.
Besök platsen och det fina lilla museet på egen hand. 

Strömsholms kanal: 
Slussning (68)
Se tidtabell www.stromsholmskanal.se.
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. Åk båt på den, eller färdas längs den – ta 
med picknickkorgen och kameran och sitt vid någon av de 
vackra slussmiljöerna.
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ENJ & Järnvägen. Stationssamhället Ängelsberg.: 
ENJ – Engelsbergs Norbergs Järnväg (32, 43)
09.35, 11.35, 14.45
Avgång från Kärrgruvan mot Ängelsberg. Biljettpriser: 
Vuxen T o r: 130 Kr,  Barn 65 Kr. Vuxen Enkel: 80 Kr, Barn 
40 Kr. Kontant betalning alternativt Swish-betalning. Två 
barn under 16 år får resa med vuxen för halv biljett.

Lokmuseet i Grängesberg (10) 
10.00-16.00
Öppet i detta spännande museum, med lokstall, lok, 
vagnar och allehanda ting som hör järnvägshistoren till. 
80:- för vuxna och 40:- för barn i inträde.
 
Grängesbergs gruvområde: 
Disponentparken (11) 
10.00–16.00, växthusen, 11.00–16.00, caféet
Café och växthus är öppna i Disponentparken.

ENJ & Järnvägen. Stationssamhället Ängelsberg.: 
ENJ – Engelsbergs Norbergs Järnväg (32, 43)
10.30, 12.30, 16.30
Avgångar från Ängelsberg mot Kärrgruvan. Biljettpriser: 
Vuxen T o r: 130 Kr,  Barn 65 Kr. Vuxen Enkel: 80 Kr, Barn 
40 Kr. Kontant betalning alternativt Swish-betalning. Två 
barn under 16 år får resa med vuxen för halv biljett.

Surahammar bruksmiljö: 
MC-museet Gyllene Hjulet (61) 
10.00–17.00
120 motorcyklar och mopeder samt kopian på den första 
svenska bilen, en VABIS 1897, tillverkad av Surahammar 
Bruks AB, samt en VABIS 1903.

Västanfors hembygdsområde: 
Kaffestugan och handelsboden (37) 
10.00–17.00
Även Runemuseet och den gammaldags skolan är 
öppna. Leksaker utanför ”skolan” för barnen.

Ängelsbergs stationssamhälle: 
Galleri Ängelsbergs brukshandel/ 
besökscentrum Ängelsberg, Nya Serveringen 
och Café Furutorp (43) 
10.30 – 17.00, 12.00 – 18.00.
Skulpturparkenöppen för besök på egen hand dygnet 
runt.

Färna bruksmiljö: 
Herrgårdsboden (53)
11.00-15.00
Vackra ting och kläder. Utanför finns teknikparken för 
barnen att leka i.

Skattlösberg med Luossastugan: 
Den sjungande guiden (3)
11.00, 13.00, 15.00.
Idag guidar och sjunger Jimmy Tingstedt om Dan An-
derssons liv och diktning. Promenaden från parkeringen 
till Luossastugan tar ca 15 minuter. Entré 120:-.

Nya Lapphyttan och Hembygdsgården Karlberg: 
Nya Lapphyttan (27)
11.00-16.00
Öppet i Nya Lapphyttan och Besökscentrum med 
utställningar. 

Ludvika Gammelgård med Gruvmuseum: 
Gammelgården, Gruvmuseet och Mineral- 
museet. (16) 
11.00-16.00
Öppet till museisamlingarna. Kaniner, får och höns. 
Lekbod med käpphästar, kubbspel, styltor med mera. 
Servering. Själv-guide för gammelgården och gruvmuseet 
finns att få i serveringen.

Grängesbergs gruvområde: 
”Det är bara tiderna som förändras”  (11)
11.00-17.00
Konstutställning i Maskinhuset.

Hammarbacken: 
Våffelbruket  (15)
11.00-17.00
Öppet för sommarfika. 

Uttersbergs bruksmiljö: 
Galleri Astley  (55)
11.00-17.00
Här kan du vandra i skulpturparken med cirka 70 verk 
och i Tekla av Dex bildpark (alltid öppen). Konstmuseum, 
designbutik, café.Idag vernissage i Galleriet. Anders Gud-
mundsson, måleri. Del av www.konstrumbergslagen.se

Söderbärke kyrkby & hembygdsgård  (23)
11.00-17.00
Söderbärke hembygdsgård, caféet och bergsmansgården, 
liksom hantverksboden, är öppna.

Västerkvarn med kvarnmuseum  (65)
11.00-20.00 Fiket 
12.00–21.00 vedugnspizzeria
 Restaurangen i den gamla kvarnen öppet.

Världsarvet Engelsbergs bruk (40)
11.30, 14.00
Guidad visning i hyttan och smedjan. Information och 
biljetter finns på www.engelsberg.se/guiding

Oljeön: 
Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi (39)
11.45, 14.00
Guidning på Oljeön, båttur med Petrolia från bryggan 
nedanför stationshuset i Ängelsberg.100:-/person, inklus-
ive färjetur. Barn under 15 år och i vuxens sällskap, gratis. 
Max 3 barn/vuxen.

Kärrgruvans gruvmiljö: 
Gruvmuseet i Norberg (30)
12.00-16.00
Öppet hus.

Kärrgruvans gruvmiljö: 
Utställning i Maskinhuset – OHTSEDIDH (30)
12.00-16.00
En utställning om det samiska kulturarvet i Mellansverige. 
Fri entré.

Strömsholms slott (66)
12.00-16.00
Öppet i samband med guidade visningar kl. 12.00, 13.00 
och 14.00 på svenska och kl. 15.00 på engelska.

SÖNDAG 10 JULI
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Malingsbo bruksmiljö: 
Malingsbo karolinerherrgård (25)
12.00-16.00
Öppet med café och loppis. Vernissage: konstutställning, 
”En gång en skog” av Ida Gudmundsson.

Flogbergets gruvor:  
Gruvcaféet Flogberget (19)
12.00-16.00
Fin utsikt och gott fika.

Ebba Brahes lusthus:  
Café Bockhammar (46)
12.00-17.00
Alldeles intill Ebba Brahes lusthus, har öppet.

Skantzen:  
Kanalmuseet på Skantzen (63)
12.00-17.00
Berättelsen om hur Strömsholms kanal byggdes på 
1700-talet finns, är öppet. Skantzens kanalcafé öppet 
11.00 – 16.00.

Kyrkogatan, hamn & hembygdsgård, Smedjebacken:  
Falnande språk – ur Finnskogen (21)
12.00-17.00
Utställningar på konsthallen Meken. Medverkar gör nor-
diska konstnärer, konsthantverkare och slöjdare. Meken 
är en del av www.konstrumbergslagen.se. 

Flogbergets gruvor, visning (19)
13.00
På med gula hjälmen och följ med guiden på en spän-
nande tur över och under jord. Bra skor rekommenderas. 
Fri entré för alla under 18 år.  
Bokning via www.visitdalarna.se

Trångforsområdet: 
Trångfors smedja (62)
13.00-16.00
Öppet i smedjan och kaffeservering på området. Gå runt 
på egen hand eller med guide som finns på plats.

Virsbo bruksmiljö: 
Virsbo konsthall, glasutställning (58)
13.00-17.00
Glas i världsklass ställs ut i den ruffiga konsthallen i 
bruksmiljön.

Karmansbo bruksmiljö: 
Karmansbo – årets arbetslivsmuseum (57)
13.00-17.00
Guider finns på plats i smedjan och brukslägenheten. 
Fika finns i kolhuset.

Surahammar bruksmiljö: 
Stenhuset (61)
13.00-17.00
Konsthall på övre plan, utställning med Jannica Hagfors, 
designer, med utbildning från Beckmans mode.
Butik, café och smedsbostad.  

Surahammar Bruksmiljö: 
Åk med träbåten Oden (61)
13.20-15.30
Från Surahammar till gästhamnen i Hallstahammar. 
Kaffe/te och räkmacka ingår i priset och under resan får 
du höra om kanalen och historiska platser som passeras.
Boka via www.lakesideadventures.se.

Söderbärke kyrkby och hembygdsgård:  
Rundvandring i Söderbärke kyrkby (23)
14.00
Turen utgår från hembygdsgården och går till kyrkan, Paul 
Erikssonmuseet och slutar vid gamla brandstationen. Vid 
hembygdsgården är caféet i bagarstugan öppet, liksom 
hantverksboden.

Surahammar bruksmiljö: 
Guidad visning i Bruksmuseet (61)
14.00
Historien om hjulsmederna i Surahammar fortsätter än i 
våra dagar. Här ser du hur det var förr, i det fina bruksmu-
seet.

Uttersbergs bruksmiljö: 
Ellen Cronholm (55)
14.00
- med känsla för magisk arkitektur! På Grafikverkstan 
Godsmagasinet. Föredrag/artists talk. Ellen Cronholm 
är en konstnär som fokuserat på att utveckla ett mycket 
personligt och uttrycksfullt sätt att använda trycktekniken 
collografi, inte sällan i monumentalformat.
Grafikverkstan: en del av www.konstrumbergslagen.se. 

Krampen: 
Krampenmuseet öppet (54)
14.00-16.00
Guide finns på plats. Ta gärna en sväng till minnesstenen 
som ligger några kilometer ifrån – be guiden om 
väganvisning.

Klackbergs gruvfält: 
Sommarteater, Ronja Rövardotter (28)
15.00-16.15
I centralschaktet.

Hallstahammar gästhamn, Trångforsområdet: 
Åk med träbåten Oden (62)
15.50-18.00
Från Hallstahammars gästhamn till Trångfors. Kaffe/te 
och bulle ingår i priset och under resan får du höra om 
kanalen och historiska platser som passeras. 
Boka via www.lakesideadventures.se.

Dunshammars blästerugnar: 
Dunshammarmuseet (42)
Dygnet runt.
Besök platsen och det fina lilla museet på egen hand. 

Strömsholms kanal: 
Slussning (68)
Se tidtabell www.stromsholmskanal.se.
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. Åk båt på den, eller färdas längs den – ta 
med picknickkorgen och kameran och sitt vid någon av de 
vackra slussmiljöerna.


