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En rundtur i Västmanland bland bruk, herrgårdar och
historiska miljöer.

En rundtur från Köping vidare till
Skinnskattebergs kommun
med Karmansbo bruk, Röda jordens
urgamla järnframställning,
Kopparverket, Skinnskattebergs
herrgård, vidare till Ebba Brahes lusthus
och slutligen Färna herrgård och spa.

Sevärdheter:
Köpings kyrka
De äldsta delarna av Köpings kyrka är
troligen uppförda på 1300-talet. Det vackra
altarskåpet är tillverkat i Tyskland och
daterat 1520. En av figurerna i altarskåpets
corpus (mittstycke) föreställer Sankt Olov,
Köpings skyddshelgon.

Karmansbo bruk
Karmansbo är en unik välbvarad bruksmiljö
med smedja, herrgård och arbetarbostad.
Karmansbo smedja och arbetarbostaden
visas under sommaren och enl. ö.k. Årligen
första lördagen i juli ordnas Järnets Dag då
valsverk och hammare är igång.

Röda Jorden
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På den plats vi i dag kallar Röda Jorden har
man funnit de äldsta beläggen för
järnframställning i Bergslagen. Dateringar
med C14-metoden visar att driften har pågått
från 700-talet f Kr fram till tiden för Kristi
födelse. Platsen ligger naturskönt i en mäktig
skog där en bäck rinner fram i
meanderslingor med tät grön mossa längs
kanterna.

Kopparverket Riddarhyttan
Kvar idag finns resterna efter det sista
kopparverket som lades ned 1873. Det är
beläget strax öster om nuvarande tätorten
Riddarhyttan. Här finns kopparboden i sten
uppförd 1819 bevarad. Från samma tid
stammar även en förvaltarbostad i timmer
med panel. Flera husgrunder samt
lämningarna efter rostugnarna finns också.
En skyltad vandringsled finns runt området.

Skinnskattebergs herrgård
Skinnskattebergs herrgård är byggd 1779 av
Wilhelm Hising. Den ligger i nära anknytning
till kyrkan med vacker utsikt över sjön Nedre
Vättern. Herrgården disponeras av SLU som
utbildar skogsmästare. Herrgårdsområdet
och bruksområdet ingår i Ekomuseum
Bergslagen.

Ebba Brahes lusthus
Ebba Brahes lusthus är Sveriges äldsta
bevarade lusthus.
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Färna herrgård
Färna Spa
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