Välkommen till

STRÖMSHOLMS KANAL
mycket mer än bara vatten

VÄSTERÅS • BORGÅSUND • STRÖMSHOLM •
KOLBÄCK • HALLSTAHAMMAR • SURAHAMMAR •
RAMNÄS • VIRSBO • ÄNGELSBERG • FAGERSTA •
VÄSTANFORS • SÖDERBÄRKE • SMEDJEBACKEN
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SMEDJEBACKEN
SÖDERBÄRKE

FAGERSTA

VÄLKOMMEN

VÄSTANFORS

ÄNGELSBERG
VIRSBO

INNOVATIVT, UNIKT OCH
UPPLEVELSERIKT I ÖVER 250 ÅR!

SURAHAMMAR

Din farfars mormors far kan ha arbetat, tittat
på, provåkt, bott eller besökt det livgivande blå
bandet från de blånande dalabergen i norr till det
låglänta Mälardalen i söder.

HALLSTAHAMMAR

Strömsholms kanal, en av de vackraste, mest omväxlande och upplevelserika
byggnadsminnesmärkta kanalerna i Sverige. Med 11 mils farled och 100 meters
fallhöjd genom 26 slussar med ett unikt byggnadshantverk, finns spännande
kontraster och kulturrikedom på de mest oanade platserna.

RAMNÄS

Här kan du bland annat; få livstid, möta en mekanikus, träffa bäver och kungsfiskare,
vänta i dagar på karpen Big Mama, träffa två- och fyrbenta världsstjärnor inom
100 meters radie, invid ett naturreservat, anta erbjudandet från det kungliga hovet
och inta gratis slottsmiljö, uppleva en kulturmiljö som är en angelägenhet för hela
mänskligheten, känna på Gyllene hjulet, färdas i en kanalbåt, egen båt, kanot, med bil,
husvagn, husbil, MC, cykel eller ströva på dina bara fötter. Här finns upplevelser för
alla tänkbara sinnen fint mixat med stillhet och puls, du väljer.
Vi har en historia att berätta och den går att ta på.

KOLBÄCK

STRÖMSHOLM

VÄSTERÅS

Varmt välkomna att dela den med oss, önskar alla vi som lever och verkar längs
Strömsholms kanal.

www.stromsholmskanal.se

BORGÅSUND

MÄLAREN
Möt och följ oss året runt på
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och berätta om oss på
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Ångbåten Å/F Runn
gör flera nostalgiturer
under sommaren,
www.barkensangbatar.se .

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning

Djupdykning
familj: Wild kids
eller naturdeckare?

sid 6

Fartfrisyr eller
stråhatt:
Låt hjulen snurra

Tid för rekreation

sid 20

sid 10

Att vara slussvakt
Glid fram nära
vattenytan:
Paddla på kanalen

sid 28

Kängor eller
promenadskor:
Vandra, skutta, gå

sid 13

Foto &
Fågelskådning:

sid 18

Bada & plaska!

sid 26

Shoppa loss! Hitta
ett semesterminne

Visste du att...

Strömsholms kanal är 11
mil lång, passerar 14 sjöar
och 5 kommuner. Det
finns 26 slussar och 12
km grävd kanal. Stigningen
som är Sveriges största
är 100 meter. Kanalen är
Sveriges näst äldsta och
har trafikerats sedan 1795.
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Djupdykning FAMILJ:

ACTION ELLER NATURDECKARE?

Det finns fler
badställen på sid 25!

Kokpunkten, Västerås
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Längs med Strömsholms
kanal finns aktiviteter
för hela familjen. Varför
inte passa på och stärka
familjebanden genom
att göra något roligt
tillsammans? Allt från att
klappa kaniner på Vallby
friluftsmuseum till att
fartfyllt åka wakeboard i
kabelparken. Här hittar du
garanterat något för hela
familjen under hela året.

SKANTZÖ Hallstahammar
Skantzö Bad & Camping har
något för hela familjen. Här
umgås och bor hela familjen i
trevliga små stugor eller kommer
med sin egen husvagn. Eller
varför inte tälta på det mysiga
tältområdet? Bada i någon av
de tempererade bassängerna,
åka vattenrutschbana eller
vågar du dig på ett hopp från
högsta avsatsen på hopptornet?
Oavsett vad du väljer så lovar
vi dig att du åker härifrån med
ett oförglömligt minne. Skantzö
Bad & Camping ligger vackert
i ÅsbySkantzen området. Till
Hallstahammars centrum är det
cirka 700 meter och närmsta
granne heter Strömsholms
kanal och Sörkvarnforsens
naturreservat.
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CABLE PARK Västerås & Fagersta
I vårt område finn två kabelparker. Fagersta
Cable Park hittar ni i sjön Eskiln, en full size
bana vilket innebär att här åker du runt i en
slinga och 7 – 8 personer kan åka samtidigt.
Västerås är 2.0 bana vilket betyder att den
är mindre samt att du åker fram och tillbaka
och en i taget. Båda häftiga och utmanande
på sitt sett med massor av roliga hinder, så
kallade kickers och trails. Rent tekniskt så
är det wakeboard på vatten och du dras fram
med hjälp av en motordriven lina. Den här
aktiviteten är lika rolig att utöva som att vara
åskådare till.

KOKPUNKTEN
Västerås

Kokpunkten actionbad! En
unik plats med attraktioner
och vattenrutschbanor i
åtta våningar. Det senaste
är att deras VR- Ride. Ett
tips, Kokpunkten och The
Steam Hotel ligger i samma
byggnad så passa på och
kombinera ditt besök på
badet med en övernattning.

Barnens kanal, Västanfors
hembygdsgård, Fagersta

KANALSLAGET
Visste du att...

6 banor under säsong

Slå ett slag för kanalen och
spela Kanalslaget. Du spelar
sex utvalda banor längs
kanalen under säsong för att
sedan i slutet av säsongen
delta i utlottning av fina
priser. Mer information
om Kanalslaget kan du
läsa om här >.

Det tog 22 år att bygga
tunneln genom Hallandsåsen
(1992-2015), Strömsholms
kanal byggdes för hand på
18 år (1776-1795).

Åsby Minizoo,
Hallstahammar

Skantzen, Hallstahammar

FAGERSTAHALLEN Fagersta
Är det lite för kallt att bada i kanalen? Då
kan du besöka Fagerstahallen där det finns
en 50 meters utomhusbassäng med 8 banor,
ett hopptorn på 5 meter och en plaskdamm
med rutschbana för de allra minsta.
Simhallen med bassäng för motionssim,
barnland och bubbelbad är nyrenoverad.
Dessutom finns det en bowlinghall med
cafeteria i Fagerstahallens källarplan.
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Fartfrisyr eller stråhatt:

LÅT HJULEN SNURRA

Cykla

Friluftslivet kring kanalen. Den
dagliga dosen av frisk luft eller
ett friluftsliv när det är som bäst.
Det är allmänt känt att frisk luft
och rörelse är bra för hälsan.
Kring Strömsholms kanal finns ett rikt utbud av
olika friluftsaktiviteter som passar allas olika
förutsättningar. Ta en uppfriskande cykeltur på
någon av de många cykellederna eller vandra längs
Bruksledens vackra leder. Låt tankarna sväva fritt eller
varför inte packa fiskespöt och spendera några timmar
vid strandkanten längs kanalen?
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CYKLA LÄNGS
STRÖMSHOLMS KANAL
För dig som gärna cyklar längs
kanalen väntar en spännande
upplevelse. Du lägger upp din egen
rutt med en fin mix av intressanta
stopp, övernattningar, god mat samt
historiska vingslag i bruksorterna.
Du kan cykla från Stockholm via
Mälarleden, som går runt Mälaren
och ansluta till Strömsholm kanals
cykelled vid Strömsholm och även
nyttja Dalarnas cykelnät. Digital
karta finns på hemsidan och där kan
du även beställa en fysisk karta.

11

Ludvika

SMEDJEBACKEN

Kängor eller bästa promenadskorna:

Avesta
Norberg

CYKELLEDEN STRÖMSHOLMS KANAL 11 mil
BRUKSLEDEN 25 mil
MÄLARDALSLEDERNA ca 44 mil
DALARNAS CYKELLEDER

Söderbärke
Västanfors

FAGERSTA
Ängelsberg

Virsbo

VANDRA, SKUTTA ELLER BARA GÅ

Ramnäs
SURAHAMMAR
Mälardalsleden

HALLSTAHAMMAR
E18

Västerås

Strömsholm
E18

Kolbäck
Borgåsund

Enköping

Köping

MÄLAREN
Kungsör

Arboga

E20

Eskilstuna

Stockholm

Strängnäs

Örebro
E20

Södertälje
Katrineholm

Trosa

CYKEKPARKER
I Fagersta Cykelpark finns både en
teknikbana med lättare hinder samt
skogsbanor med olika svårighetsgrader.
Den asfalterade banan i Ramnäs Cykelpark
är för racercykel, mountainbike och
BMX. På Björnö i Västerås kan du hyra
mountainbikes både för barn och vuxna
och här kan du testa olika hinder innan du
ger dig ut i skogen. Svårare leder med SM
status hittar du vid Rocklunda.
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Visste du att...

Skulden till Gustav den III betalades i
sten! Kungen satsade av sina personliga
medel för att möjliggöra byggnationen
av kanalen. Skulden reglerades i slutet
av 1700 talet, genom att Kanalbolaget
skeppade 6000 handhuggna stenar till
Stockholm för att bygga en bro mellan
Slottet och Kungsträdgården – Norrebro.
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Snöra på dig skorna och
ta dig ut på en upptäcksfärd utöver de vanliga.
Knalla över Sveriges
största brandområde till
djupa gröna skogar, med
milslånga leder och djupa
grottor. Vindskydd eller
stuga med ”all inclusive”.
Utbudet finns här,
du väljer.

BRANDEN
Den 31 juli 2014 utbröt en omfattande
skogsbrand i Västmanland – den största i Sverige
under modern tid. Första kvällen brann cirka
150 hektar. Den 4 augusti var brandområdet cirka
13 100 hektar. Omkretsen var ca 65 km och
området kan jämföras med 28 000 fotbollsplaner.
Många i naturen gynnas av branden. Till
exempel hittar Tretåig hackspett insekter i de
döda träden och Svedjenävans frön måste ha höga
temperaturer för att gro. I Hälleskogsbrännans
naturreservat kan man uppleva följderna av
branden och under lång tid se hur naturen
återhämtar sig och livet återvänder. I Ramnäs
finns en utställning om branden och Fågeltorpet i
Ängelsberg ordnar brandguidningar till fots.

VANDRINGSPAKET

LANDSBERGET

Ulvsbomuren är en bra utgångspunkt
för att vandra längs Bruksleden. Det
går att ordna skjuts ut till startplatsen
liksom lunchpaket att ta med dig
ut på stigarna. Vill du sova över i
vindskydd eller i tält så gör du det
eller så bokar du in dig i stugan och
beställer en trerättersmiddag. Flera
olika vandringspaket finns längs med
Strömsholms kanal, förslag finner du på
www.stromsholmskanal.se.

Fagersta

Söder om Fagersta finns ett 217 meter högt
urberg, Landsberget, som är ett populärt
utflyktsmål. Här kan du upptäcka flera spår
efter istiden. För flera tusen år sedan låg stora
delar av landet under havsytan och av det som
är Västmanland i dag, syntes endast de högsta
bergstopparna. Landsberget låg till största del
under is- och havsytan. Området erbjuder allt
från häftiga grottor, klippor och till och med
en kanjon att utforska. Här finns dessutom en
milsvid utsikt över sjön Åmänningen. Efter din
vandring kan du vila en stund vid rastplatsen i
en hängmatta, i Hängmatteskogen. Här kan du
bara njuta av lugnet och titta på trädtopparna.

HISTORISKA VANDRINGEN
BRUKSLEDEN
Leden är 25 mil lång och passerar ett omväxlande
natur- och kulturlandskap där små samhällen
med spännande historia och många sevärdheter
utgör ett karaktäristiskt inslag. I terrängen
markeras leden som orange och du kan gå från
Västerås både till Malingsbo och Avesta genom
kanalområdet. Etappkartor och turförslag skriver
du ut på hemsidan: www.bruksleden.se.
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Surahammar

Upplev hur Surahammar var förr genom
att gå en historisk vandring. Längs
sträckan finns 23 skyltar med intressant
information samt mängder med gamla
foton. Vandringen är ca 2,4 kilometer
och sträcker sig runt det äldsta området
av Surahammar och beskriver områdets
betydelse för utvecklingen av samhället,
kanalen och “Bruket” under århundraden.

Visste du att...

det finns över 50 naturreservat i området
längs Strömsholms kanal. Du hittar mer
information om dem på naturkartan.se.

15

Gäddorna slå i vikar och vass:

FISKELYCKA

Testa din fiskelycka.
Vem minns inte den
första fisken man
fångade som liten? Var
det en liten abborre
fångad på metspö
från en brygga eller
kanske var fångsten
infångad under en solig
sportlovsdag tagen på
pimpel?
I området längs kanalen finns
strömmande vatten, stora sjöar,
slingrande åsträckor och grunda
vassvikar. Inte sällan fångas såväl gös
som gädda. På flera ställen finns även
inplanterad ädelfisk. Information om de
olika fiskeområdena finns på
www.strömsholmskanal.se.

ABBORRTJÄRN Fagersta
Abborrtjärn är en fiskesjö med
inplanterad fisk och ligger nära Högbyn.
Runtom finns spänger, leder samt
eld- och rastplatser. Anläggningen är
handikappanpassad. Regler för fisket i
sjöarna finns att läsa på skyltar vid sjöarna
samt på www.ifiske.se där du även köper
fiskekortet. OBS! I Lilla Abborrtjärn är
endast flugfiske tillåtet. Fisk planteras ut
under hela säsongen, som sträcker sig från
vår till höst.

FISKEKORT www.stromsholmskanal.se
För fiske i vattendragen krävs fiskekort.
Dag-, vecko- eller säsongskort finns att
köpa på flera olika ställen efter kanalen. Var
uppmärksam på vilka regler som gäller för
fiskekort där du fiskar. För mer information
om var du köper fiskekort, se information
på www.ifiske.se.

Visste du att...

I Strömsholms kanal
finns det fler än 15
olika fiskarter, drygt
1,6 miljoner svenskar
ägnar sig åt fritidsfiske
(enligt SCB) och gösen
är Västmanlands
landskapsfisk.
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Tretåig hackspett

Forsärla

Sångsvanar
FOTO: INGER-MARIE CARLSEN

FOTO: ANDERS GEIDEMARK

Foto och
fågelskådning
Naturskönt från Mälarens öppna vatten till Bergslagens djupa
skogar. Här kan du skåda fågel i varierande miljöer både från
iordningställda platser till egna upptäcktsfärder i skog och mark.
I SÖDER FINNS en skådarplattform vid Ladugårdssjön,
Strömsholm, med möjlighet att se både rastande gäss,
änder och andra fåglar. Om du följer Kolbäcksån norrut
och stannar till vid Gnien mellan Surahammar och
Ramnäs finns ett fågeltorn och ett fågelliv som varierar
efter säsong. På våren rastar sångsvan och på sommaren
kan man, om man har tur, få se svarttärnor. I Fagersta
finns ett fågeltorn vid Backgården invid sjön Stora
Aspen, en utvidgning av Kolbäcksån, några kilometer söder om Fagersta. Samtliga lokaler är som bäst
från mars till juni när vårsträckande fåglar drar förbi
samt under hösträcket, men alla årstider har något att
erbjuda.
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Längs hela kanalen finns många möjligheter för den
som är intresserad av att fotografera. Här finns både
blommor och andra kärlväxter, mossor, fåglar, rådjur,
älgar, vackra landskap och mycket mer att ta in genom
kameralinsen. Öster om Seglingsberg och Virsbo ligger
naturreservatet Hälleskogsbrännan, en del av det område
som drabbades av den stora skogsbranden 2014. Här
finns många motiv att fånga med kameran på hur naturen utvecklas efter branden och det är både fascinerande och skrämmande att se hur naturens krafter har
förändrat landskapet. Det gäller bara att kliva av tåget,
stanna cykeln eller parkera bilen och ta fram kameran
och upptäcka allt det vackra runt omkring.
Asköviken, ett paradis för fåglar och fågelskådare. Området är varierat med
öppna strandängar, hagar, lövskogar och slottsmiljön vid Tidö slott.
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TID FÖR REKREATION
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Att vara
slussvakt
FOTO: ANDERS G WARNE

Strömsholm kanal är som mest levande under sommaren och
kanalbolaget anställer ett 20-tal slussvakter inför varje säsong.
Kanalen och alla slussarna ser ut och fungerar idag precis som
för mer än 220 år sedan när allt var nytt. Alla slussar öppnas
och stängs för hand. Johanna Westesson är 24 år, kommer från
Hallstahammar är inne på sin femte sommar som slussvakt.
Hur kommer det sig att du ska jobba som slussvakt i
sommar?
– Eftersom jag har jobbat som slussvakt tidigare och
tyckt att det har varit väldigt roligt så vill jag gärna
fortsätta med det. Jag hoppas på en lika trevlig sommar
som tidigare år. Det blir mitt femte år som slussvakt i år.
Hur lång är säsongen?
– Jag börjar arbeta runt midsommar och jobbar till
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FOTO: ANDERS G WARNE

brukar vara flest motorbåtar men också någon mindre
segelbåt emellanåt.

mitten av augusti. Säsongen inleds alltid med några
utbildningsdagar, bland annat värdskap, arbetsmiljöarbete, livräddning, brandövningar och slussning.

Hur ser den vanligaste båtresenären ut?
– Det brukar inte vara så många som reser ensamma även om det förekommer. Det är väldigt krångligt
att slussa ensam och vi föredrar och rekommenderar
verkligen att resa minst två under slussning. Det är allt
från barnfamiljer till pensionärspar och ungdomar som
ska fiska - det är stor bredd. Det är en av anledningarna
till att det här jobbet är så kul, man vet aldrig vilka man
ska träffa på, man träffar människor från många delar
av Sverige i alla åldrar.

Hur många och vilken typ av båtar är det som slussar?
– Hur många båtar vi har varierar väldigt mycket
beroende på när på säsongen och väder. Det brukar vara
ganska lugnt de första veckorna, men i takt med att allt
fler går på semester kommer det fler och fler båtar. Det

Hur går slussningen till rent praktiskt?
– Hm – enklaste sättet att förstå är att vara med och
titta, men principen är ganska enkel. Båten åker in i
kammaren, man stänger portarna och sedan öppnas och
stängs olika luckor i portarna beroende på om båten ska

slussas upp eller ner. De tömmer eller fyller kammaren
med vatten och på så vis kommer båten antingen att
sjunka eller höjas. Vi arbetar alltid minst i par, aldrig ensam, och vi åker runt till olika slussar och följer båtarna
upp eller ner.
Hur upplever du arbetet?
– Det är superkul att träffa massor av människor, det
är ett väldigt socialt arbete då man både möter människorna som slussas och de som samlas kring slussarna
för att titta på. Sen har vi under alla år haft en härlig gemenskap bland slussvaktarna – jag tycket väldigt mycket
om mina arbetskamrater. Det som är svårt är om det är
väldigt många båtar eller om någonting går sönder.
Vad gör du annars, alltså när du inte sommarjobbar
som slussvakt?
– Just nu bor jag i Stockholm där jag pluggar sociologi
på universitetet.
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11 mils farled med 26 slussar

KANALEN SOM VATTENVÄG

Att färdas i kanalen.
Vatten istället för asfalt.
Kanalen – forna tiders
Europaväg.
Omväxling förnöjer. Lämna bilen för en dag
och upplev kanalen som vattenväg. Ett
flertal gästhamnar och gästbryggor finns
tillgängliga längs med kanalen för de som
tar sig runt på egen hand. Önskar du åka
med en båt så finns flera olika turer att
välja mellan.
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KANALNÄRA KROGAR
Längs kanalen hittar du flera matoch fikaställen som ligger vid vattnet.
Lägg till vid en brygga i närheten
eller kom hit för att se på båtlivet
från land. Sätt dig ner med en bit mat
eller fikabröd och njut av de vackra
omgivningarna med kulturbyggnader
och naturmiljöer. Kanske är det här
du drömmer om din nästa kanaltur!
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Sommarens viktigaste aktivitet! Men var?

BADA & PLASKA

EGEN BÅT
Gör som tusentals båtägare – upplev
originalet sedan 1700-talets slut via
vattnet. Du färdas genom det livgivande
blå bandet som pråmar, ångbåtar,
timmer, gods gjort i över 220 år! Du
komponerar din färd med det du vill
uppleva och i den takt du önskar. Mer
inspiration och information om äta,
göra och bo längs kanalen finns på
www.stromsholmskanal.se

HUR LÅNG TID TAR
EN RESA?

SURAHAMMARS CAMPING
Surahammar

Bilden är från Surahammars camping
men det finns många andra badplatser,
till exempel Prästabadet Smedjebacken,
Hagudden Söderbärke, Simbadet
Västanfors, Ängelsbergsbadet, Eskilns
campingbad, Virsbosjön, Seglingsberg,
Brattheden Ramnäs, Campingbadet
Surahammar, Sotebo Borgåsund, Sanda
Kvicksund, Lögastrand Västerås och
Östra holmen Västerås.
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Du kan åka Strömsholms kanal, enkel
resa, på två dagar. Oavsett om du
kommer från Borgåsund och Mälaren i
söder eller från Smedjebacken i norr. Vi
rekommenderar att du åker kanalen
(enkel resa) på fyra dagar, för att hinna
med och stanna och uppleva allt som
finns längs med färdvägen. Vill du resa
tur och retur, brukar vi säga att 5-6
dagar är lagom.
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Glid tyst fram nära vattenytan

En kanotupplevelse på Strömsholms
kanal har något av ett äventyrligt lugn
över sig. Sakta och stilla glider du
ljudlöst fram över den spegelblanka
vattenytan. Plötsligt plaskar det till.
Var det storgäddan som slog i vassen
eller var det rent utav bävern som
hälsar dig välkommen?

PADDLA PÅ KANALEN

Visste du att...

Det finns mer än 10
olika rastplatser där du
kan slå läger för natten
och du är sällan längre
än 500 meter från land
(närmaste strandkant).

PADDELTURER
Olika paddelturer går att
göra med eller utan guide
längs kanalen. Sevärdheterna
är många och naturen
underbart vacker. Njut av
de 250 åriga slussmiljöerna
längs färden och slussning
kan inkluderas eller så lyfts
kanoterna förbi slussarna.

SUP-BOARD
Hör lommen ropa när du
glider fram på en stilla
insjö, eller paddlar så att
svetten lackar. Paddla en
timme eller en vecka,
ensam eller tillsammans
med vänner och familj paddelbrädan passar alla
åldrar. Prova du med!

BÄVERSAFARI
Bävern har etablerat sig väl
längs med kanalen och finns
på många ställen. Under en
kvällstur finns god chans att
upptäcka vattnets största
gnagare som bor i de vackra
omgivningarna. För mer
information:
www.stromsholmskanal.se
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Nära djur och natur.
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ENGELSBERGS BRUK & OLJEÖN

Bruksmiljö, Engelsbergsbruk

Engelsbergs bruk: Ett världsarv
Engelsbergs Bruk räknas
som ett av världens främsta
industriminnen och finns
sedan 1993 på UNESCO:s
världsarvslista. Engelsbergs Bruk
är en komplett bruksmiljö med
mulltimmerhytta, smedja och herrgård i en vacker
parkmiljö och det enda världsarvet i Sverige som
är i privat ägo. Bruket är byggnadsminne och
ingår i Ekomuseum Bergslagen och är öppet för
allmänheten under begränsade tider.

Visste du att...

man på Oljeön har
hittat en metallbricka
i fabriken där det
står ”Bröderna
Nobels bolag för
oljeproduktion”.

Oljefabriken

OLJEÖN Ängelsberg
Det var från den här lilla ön och denna märkliga fabrik som de
svenska hushållen och industrin fick sin lysolja, vapenfett, maskinsmörja och fotogen under 50 års tid kring förra sekelskiftet. I dag kan
man besöka ön efter en kort färd med färjan Petrolia och höra någon
av guiderna berätta historien om Ålund och hans raffinaderi. Oljeön är
världens äldsta bevarade raffinaderi och är byggnadsminnesförklarat.
Svenska Industriminnesföreningen utsåg Oljeön till Årets Industriminne
1999 och Oljeön är en del av Ekomuseum Bergslagen.

Engelsbergs Bruk kom med på världsarvslistan
1993 med motiveringen: ”Engelsbergs Bruk är ett
enastående exempel på ett industrikomplex från
1600- 1800-talet med viktiga tekniska lämningar
liksom intakta administrativa byggnader och
bostadshus.” Läs mer om övriga världsarv i Sverige i
Riksantikvarieämbetets broschyr eller på www.raa.se.
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Drottning för en dag

SLOTT & HERRESÄTEN

Schenströmska herrgården Ramnäs

Magnifika slott och
imponerande herresäten.
Vem har inte någon
gång drömt om att vara
en kunglighet?

STRÖMSHOLMS SLOTT
Då Gustav Vasa ärvde marken i början av
1500-talet, hette detta område Mölnetorp.
I mitten av 1500-talet uppförde han ett
”befäst stenhus” på några av holmarna i det
strömmande vattnet i Kolbäcksån. Det är
härifrån man tror att det nuvarande namnet på
orten kom till, Strömsholm. Idag finns det väl
bevarade kungliga interiörer och en stor samling
målningar på slottet. I synnerhet en förnämlig
serie tavlor av Ehrenstrahl, bland annat de
berömda stora hästmålningarna.
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Vid ett besök på något av kanalens
kringliggande herresäten eller det
kungliga Strömsholms slott, kan man
få en smygtitt in i gamla kungligheters
liv och leverne. Vem vet,
kanske kan du höra det
forna tjänstefolkets
skyndsamma fotsteg
eka genom korridorerna...
I kanalens närhet kan ni
även besöka Tidö– och
Engsö slott. Vid Tidö
slott rekommenderas
ett besök på Tidö slott
Cykelmuseum och MC
Collection. Läs om våra
slott och herresäten på
stromsholmskanal.se

Wanbo herrgård
Wirsbo herrgård
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Trångfors smedja, Hallstahammar, med anor från 1628. I
den restaurerade lancashiresmedjan visas en imponerande
mumblingshammare och fyra härdar från järnframställning.
Kollada, gnisthus och kolmila ligger inom området.

Var det bättre förr? Och hur gjorde de då?

KULTURMILJÖER

VALLBY
FRILUFTSMUSEUM
Västerås

Vallby Friluftsmuseum är ett
Västmanland i miniatyr. Strosa
runt på området och kika på
alla gamla hus. Ta en lunch
eller fika hos Systrarna på
Gaggeska Gården och hälsa
på de klassiska lantrasdjuren.
2021 firar området 100 år.

Förundras och inspireras över forna
tider. Hitta minnen från svunna tider
i spektakulära kulturmiljöer.
Kring kanalen finns ett mycket rikt kulturliv med
kulturmiljöer samt fornlämningar från svunna tider. Låt
dessa miljöer ta dig tillbaka till en tid innan moderniseringen
tagit fart och då industrialiseringen fortfarande låg i sin
vagga. Förundras över att stå på just den plats där något
revolutionerande hände för flera århundranden sedan.

Visste du att... man kan åka rälsbuss mellan
Kärrgruvan i Norberg och Ängelsberg.

FLOGBERGET
Smedjebacken

Flogberget erbjuder spännande upplevelser
i dagbrott och underjordiska bergrum.
Gruvhanteringens olika epoker kan följas från
1600-talet och framåt. Flogbergets gruva är en
miljö i Ekomuseum Bergslagen. Guidade turer
sommartid.
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Semla slussmiljö och Strömsholms kanal översta sluss.
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Verktygsmuseet, Skantzen Hallstahammar

SKANTZEN Hallstahammar
Strömsholms kanals hjärta och centrum under
kanalens storhetstid. Här kontrollerade man all
last som fraktades på kanalen och Skantzen var
ett levande centrum där även Mekanikus bodde.
Mekanikus var VD över kanalen och den herre
som styrde och ställde över dessa farvatten.
Idag är Skantzen ett mycket populärt
rekreationsområde för både ortsbor och turister.
Här finns idag ett verktygsmuseum med verktyg
från byggande av kanalen och dokumentation
hur arbetet gick till. Annat som du också finner
på området är ett kafé, det gamla slusskontoret,
Mekanikus bostadshus, kuskens bostad, smedja
och bakhus. Det finns också ett antal lador och
förråd på området och under första advent
förvandlas hela gården till en stor julmarknad,
väl värd ett besök.

VÄSTANFORS
HEMBYGDSGÅRD

Visste du att...

Motorcykelmuseet Gyllene
Hjulet är Sveriges största
motorcykelmuseum. Den första
svenska bilen ritades och
byggdes i Surahammar 1897
av Gustav Eriksson. Bilen som
finns på Motorcykelmuseet är
en rekonstruktion av den första
bilen och är fullt körbar.

Fagersta

Västanfors hembygdsgård är ett härligt
utflyktsområde för hela familjen. Hembygdsföreningen arbetar aktivt för att levandegöra
miljöerna för att spegla svunnen tid.
Flera av byggnaderna har flyttats till
hembygdsområdet och fungerar idag som
museum; till exempel en bergsmansgård, ett
soldattorp och ”Mor Stinas stuga” som visar ett
typiskt arbetarhem från förra sekelskiftet.
Vid stugorna odlas vackra gammaldags
perenner. I det tidigare sädesmagasinet finns
bland annat en gammaldags handelsbod med
välfylld presentbutik. På området finns en
trevlig kaffestuga som serverar hembakat bröd.

BRUKSMUSEIOMRÅDET Surahammar
Upplev hur produktionskedjan från tackjärn
till järnvägshjul såg ut på 1840-talet och
framåt. Utrustningen står kvar på sin
ursprungliga plats där det var i drift in på
1900-talet. Bruksmuseet var invigningsklart
i slutet av 1920-talet och genomgick en
grundlig renovering på 1950-talet.
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Visste du att...

Kronprinsessan Victoria namngav år
1995 slussen i Västanfors som var den
enda slussen utan kungligt namn.
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EKOMUSEUMBERGSLAGEN

EKOMUSEUM BERGSLAGEN
När du cyklar eller färdas längs Strömsholms
kanal, då befinner du dig mitt i Ekomuseum
Bergslagens hjärta, mitt i landskapet som
präglats av många hundra års järnproduktion.
Gruvor, hyttplatser, smedjor och hammare
låg förr tätt här där människor skapat
förutsättningar för dagens moderna stålindustri.
Kanalen var den viktiga pulsådern för järnets
transporter och kontakt med omvärlden. Flera
av de gamla miljöerna kan fortfarande upplevas.
www.ekomuseum.se
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Skapande verkstad

KONST & KONSTHANTVERK

SKULPTURPARKEN

KONST & KULTURRUNDAN

Kända konstnärer tillbringade
mycket tid i Ängelsberg vid
förra sekelskiftet. Arvet efter
konstnärskolonin förvaltas av
Engelsbergs Konstgille som år
2003 skapade en skulpturpark.
Några av de tidigare års alster
finns kvar i parken men varje
år är det ett nytt tema med nya
konstverk.

Mycket välbesökt evenemang som äger rum
påskhelgen varje år ut med Strömsholms
kanal. Över hundra utställare som visar
sina alster, både i hemmet och caféer och
andra olika utställningshallar. Populärt
evenemang som drar många besökare under
dagarna tre.

Längs Strömsholms kanal

Ängelsberg

VIRSBO KONSTHALL
Konsthallen är inrymd i övre våningen
i Gamla Bruket och är öppen under
sommarhalvåret. Café med hembakt
kaffebröd finns.

FAGERSTA KERAMIK
Keramiker Lars-Åke Lindstedt som har
arbetat med keramik sedan 1976 gör
stengods bränt i vedeldad ugn eller elugn
och även rakubrända unika föremål.
Hans glasyrer är i lågmälda färger.

KONSTHALLEN MEKEN

KARLSGATAN 2

Konsthallen Meken är en plats för
samtidskonst, design och hantverk.
Här visas utställningar med svenska
och internationella konstnärer som
presenterar en bred palett av uttryck,
material och tekniker.

Ett levande kulturhus med två
museer. Västerås konstmuseum och
Västmanlands läns museum bjuder
på flera utställningar och lär dig mer
om Västmanlands historia i en härlig
interaktiv miljö. Fri entré.

Smedjebacken

Visste du att...

Sverigetavlan som finns på Nationalmuseet i
Stockholm målades i Ängelsberg av Olof Arborelius.
Kopior finns på många svenska ambassader.
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Västerås
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NÄR DET BÖRJAR KURRA I MAGEN...
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Shoppa loss

HITTA ETT SEMESTERMINNE

Åkes slakt Smedjebacken

Åsby Kött & Vilthandel

Slottsboden Strömsholm

Skultuna mässingsbruk

Galleri Ängelsbergs Brukshandel

Mangelboden Stora Ekeby

För alla shoppingsugna, stilla shoppinglusten.
Ett axplock av shopping längs kanalen.
Behöver du en paus från alla nya intryck? Varför inte gå på en helt vanlig
shoppingrunda? I orterna längs med kanalen finner du ett brett utbud av
butiker och affärer, både sådana du känner igen och mer unika. Glöm inte att
fylla på energidepån genom ett besök på något trevligt fik.

Västanfors hembygdsgård
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Åsby Hem & Trädgård

Hallstahammar

Fiskarn i Borgåsund

Ängsö Fisk
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Specialevenemang för alla smaker

EVENEMANG & FESTIVALER

Oavsett vilken årstid
du väljer att besöka
kanalen finns det
alltid en uppsjö av
evenemang att delta i.
Många folkkära evenemang
återkommer år efter år och har
utvecklats till mindre folkfester.
Besök kanalen och upplev den
härliga stämningen du också! Mer
information hittar du på:
www.stromsholmskanal.se
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Knarrande snö, varm choklad och rimfrost

VINTER I PARADISET

Oavsett vilken årstid du väljer att
besöka Strömsholms kanal finns
det alltid något som passar dig.
Strålande vinterdagar som lockar
till härliga dagar ute i friska luften.
Skridskor, spark eller skidor, både
på längden och tvären. Utbudet
varierar men alltid finns det något
att göra.
ISFISKE
Bara för att Kung Bore slår sitt grepp över ån och kanalen
så behöver inte det betyda att man inte kan fiska, tvärtom!
I området finns många ställen för bra isfiske efter abborre,
gädda och gös. Isfiske är ett härligt sätt att komma ut och få
frisk luft vintertid. Det är även ett roligt sätt att umgås med
familj och goda vänner.
48

FOTO: URBAN ANDERSSON

49

TURISTINFORMATION

Fagersta-Västanfors-Ängelsberg
Tel: 0223-444 64
turism@fagersta.se
www.fagersta.se

Virsbo-Ramnäs-Surahammar
Tel: 0220-390 00
kommunen@surahammar.se
www.surahammar.se

Hallstahammar-Kolbäck-Strömsholm-Borgåsund

Tel: 0220-240 00
kundcenter@hallstahammar.se
www.hallstahammar.se

Söderbärke-Smedjebacken: Visit Dalarna
Tel: 0771-62 62 62
www.visitdalarna.se

Visit Västerås

visit@vasteras.se
www.visitvasteras.se
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www.stromsholmskanal.se

Flyt nerför kanalen och lyssna
på fåglarnas kvitter eller bäverns
gnagande. Öka pulsen när du kör
intervaller mellan slussarna för
att sen kasta dig i vattnet för ett
svalkande bad på något av de många
badplatserna längs Strömsholms
historiska kanal.
Upplev konsthantverk, köp
närproducerat och njut av en fika
medans du ser båtarna glida förbi och
du funderar på vilket event du ska
köpa biljetter till.
Välkommen till vår värld. Full av
överraskningar.

GILLA OSS!
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