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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.

#JÄRNRUTTENVECKAN
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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.

Kulturreservatet i Skräppbo: 
Guidning i Kulturreservatet  (44)
13.00
Vandring i Haraldsjöåns dalgång. Samling vid 
parkeringen vid Skila 13:00, vid Geocentrums flagga. Från 
Riddarhyttan norrut c:a 3-4 km. Tag vänster vid vägskylt 
Teatermaskinen. Följ skylt Teatermaskinen fram till 
GeoCentrums flagga. Guidningen tar cirka 2 timmar.
Medtag fika. Delvis skogsvandring. Oömma skor.

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 
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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.
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.


