
Resa till Vallonbruken i Sverige 14-17.5.2019 
 

Onsdagen den 15.5 
 
Dannemora Dannemora gruva 

I Dannemora har det brutits järnmalm ända sedan 1200-talet. Under 
vallonbrukens storhetstid så levererade Dannemora järnmalm till över 30 
st vallonbruk. Dannemoramalmen var under flera hundra år värlgens 
bästa malm tack vare samansättningen i berget. Här får ni en grund i 
Vallonbrukens historia och ni besöker storrymningen, europas största 
dagbrott som är brutet med tillmakningsmetoden. Vi får höra berättelser 
om gruvbrytning genom tiderna samt om arbetarnas hårda arbete och liv i 
gruvan. 
 

Österbybruk Lunch på Wärdshuset Gammel Tammen 
Inkl. smör, bröd, sallad, dryck och kaffe på maten. 
 

 Visning av vallonsmedjan i Österbybruk 
Smedjan är världens enda fungerande vallonsmedja och har anor från 
1600-talet. Här får ni följa järnets väg från Dannemora gruva till det färdiga 
stångjärnet. Järnet som var det dyraste i världen i nästan 300 år. I turen 
ingår även besök i smedsbostaden. 
 
Egen tid på herrgårdsområdet i Österbybruk 
På herrgårdsområdet finns klensmedja, vävstuga, antikaffär, 
byggnadsvård, lantbruksmuséum och keramikverkstäder med galleri, 
butik. På herrgårdsområdet finns en orangeritrådgård. När vi går in 
genom porten som leder till själva köksträdgården öppnar sig ett landskap 
fyllt av växtlighet av alla de slag. Här har man iordningställt trädgården 
som den var under brukets storhetstid och försåg herrgården med frukt 
och grönsaker året om. Här finns Orangeriet med en utställning om 
trädgårdens historia. 
 
Visning av brännstålsugnarna 
Unik visning av brännstålsugnarna som bara har visats för allmänheten ett 
fåtal gånger. Brännstålsugnarna i Österbybruk är dom enda i världen som 
står kvar i deras ursprungliga miljö. 

 
Eftermiddagsfika med musikunderhållning av Riksspelman 
Spelmannen kommer till fikat med sin nyckelharpa och berättar om dess 
historia samt om musikens betydelse för de som levde i de uppländska 
bruken. Han spelar några väl valda låtar som underhållning till fikat. 
 

Gimo bruk Inackordering på Gimo herrgård 
Inkl. Boende, välkomstdrink innan middagen, trerätters middag samt 
frukostbuffé. Till middagen får vi en kort berättelse om Gimo bruks 
historia. 

https://gammeltammen.se/
http://www.gimoherrgard.se/


Torsdagen den 16.5 
 
Lövstabruk Lövstabruk 

En gång i tiden världens största järnbruk, idag ett av Sveriges bäst 
bevarade 1700-talssamhällen. I 13 generationer ägde familjen de Geer 
Lövstabruk och valloner från Belgien kom för att tillverka världens bästa 
järn. Vallonerna hade fri bostad, skola och pension och låg flera hundra år 
före den nationella samhällsutvecklingen 
 
Gustav den III skrev till sin mor vid sitt besök i Lövstabruk 1768: ”Jag vågar 
säga att min kära mor ingenting sett av Sverige om hon inte ser Lövsta” . 
 
Visning 
Bussguidning i bruket och visning kyrkan med den världsberömda 
Chamanorgeln. Även visning av herrgården med salonger, matsal, 
bibliotek samt det gamla köket. 
 
Klaverens hus 
Klaverens hus belyser vår klaverkultur i Sverige. 
Produktionen av instrument är industrihistoria, och produkterna är de 
klaver vi inte längre tillverkar. Klaverens hus förvaltar och vidareutvecklar 
detta arvet, medan arkiv och samlingar är bas för forskning i nutid och 
bevarar minnet av det förgångna. 
 

Forsmarks bruk Lunch på Forsmarks wärdshus 
Lunch i "det vita bruket" inkl. varmrätt, smör, bröd, sallad samt kaffe på 
maten. 
 

Öregrund  Stadsvandring i Öregrund 
Öregrund var tidigt utskeppningshamn för det uppländska järnet. Guiden 
berättar historien om den gamla sjöfartsstaden - en historia kryddad med 
både spänning och badortstidens societetsliv. 
 

Hargshamn Järnboden i Harg 
Järnboden sydost om Hargs bruk är en femvånings stenbyggnad från 
1700-talets mitt. I dess nedre våningar magasinerades stångjärnet från 
Vallonbruken innan det skeppades till järnvågen i Stockholm, i de övre 
varor som anskaffades utifrån. 
 

  

http://www.forsmarkswardshus.se/swe/omoss.htm


 
 
 

 

    


