UPPLEV
ASKERSUND

g

t aktivitetsprogram och tips på
upplevelser i Askersund med omnejd

Välkommen till
Askersund!

Spännande möten med natur och kultur i vacker skärgårdsmiljö och trolska skogar
Följ med på spännande dagsutflykter och upptäck våra guldkorn som bär på naturens och människornas berättelser från förr
och nu. Du bor i charmiga småstaden Askersund vid Alsens strand och hittar på armlängds avstånd ett fascinerade och
variationsrikt utbud på dagsutflykter till historiska miljöer som ligger inbäddad i vårt trolska skogslandskap. Du färdas tillbaka
till 1800-talet och möter kungar och prinsar, skalder och poeter, så som de levde förr i slott och
herrgård. Runt hörnet får du sedan möta gruvarbetaren och uppleva den hårda gråa vardagen
och dess steniga historia. Där emellan får du möjlighet att fylla på själen genom att njuta av de
mest fantastiska platserna som vår natur har att erbjuda.
Besök även Askersunds rika utbud av små unika butiker och hantverkare i och omkring orten,
där det alltid är nära till ett mysigt café eller restaurang i idyllisk småstadsmiljö. Välkommen!

UPPLEV ASKERSUND 2014
VECKOPROGRAM
23 JUNI – 24 AUGUSTI
Dag 1

Stjernsunds Slott och Prinskullen
Guidad tur på Stjärnsunds Slott och liten promenad på Prinskullen,
där sångarprinsen hämtade inspiration.

Dag 2

Harge uddar och Kinaparken
Vandring i vacker skärgårdsmiljö och rofylld avkoppling i kinesisk
park.

Dag 3

Gruvmuseum och Mariedammsleden
Bergmannen guidar i Gruvmuseet och njutbar promenad kring masugn med spår från seklets
gruvdrift.

Dag 4

Fagertärn och Bellmanmuseum
Vandring vid de röda näckrosornas ursprungsort och inblick i nationalskalden Bellmans liv
och levene.

Dag 5

Heidenstams födelsehem med Birgittakyrkan och Utnäset
Guidning i Werner von Heidenstams födelsehem och vackra
Birgittakyrkan samt vandring i skärgårdsmiljö.

Dag 6

Dovra sjöar och Lerbäcks Hembygdsgård
Strövtåg vid Dovrasjöarnas sprickbildning och guidad tur vid
kulturcentret Lerbäcks Hembygdsgård.

Mer information på www.visitaskersund.se

UPPLEV ASKERSUND

Dag 1

Stjernsunds Slott och Prinskullen
Slottet ligger vackert belägen på en udde i Alsen och har en mycket
välbevarad inredning från 1850-talet, vilken visas av slottets kunniga
guider. Stjärnsund omges av en terrasserad park som följer sundets
vattendrag och bjuder in till en fin promenad.Här finns även slottsbutik,
vagnsmuseum och utställningar. I slottscaféet serveras en god lunch och
läckra bakverk i en fantastisk miljö intill vattnet.

Därefter är det dags för en liten utflykt till Sångarprinsens rofyllda plats för inspiration,
Prinskullen.Vandringen leder på vältrampande skogsstigar upp på en rullstensås till en rastplats där du
kan njuta av lugnet med fantastiskt utsikt över Stjernsunds Slott och båttrafiken som leder in till
Askersund.

Bokning:

Stjernsunds slott öppet dagligen från 15 maj till 31 augusti.
Turen behöver inte förbokas.

Öppettider:

Dagliga visningar av slottet kl 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 och
16.00
Slottscaféet öppet alla dagar 10.00 – 18.00 från maj till
september. Midsommarafton stängt.

Kostnad:

Guidning av slottet 60 kr/person

Ytterligare information: www.visitaskersund.se

UPPLEV ASKERSUND

Dag 2

Harge Uddar och Kinaparken
Dagen börjar med en uppfriskande vandring i naturreservatet Harge
Uddar, som leder dig rakt ut i Norra Vätterns skärgård. Där möter du
häpnadsväckande vyer och får uppleva skärgårdskänslan utan att behöva
lämna land. På markerade stigar slingrar sig den 2,5 km långa vandringen
över klipphällor och avsatser. Längs leden finns möjlighet till både
strand- och klippbad, samt rast- och grillplatser. Det går att beställa en
fikakorg till vandringen, så du kan sjunka ner och uppleva skärgården
med alla sinnen.

Därefter blir det ett besök på Kinaparken som lockar med sin exotiska karaktär. Miljön bjuder på
stillsam avkoppling bland kinesiska växter, paviljonger, vattenspeglar och broar enligt kinesisk
tradition.
Dagen avslutas med en god middag på Vätternterassen.

Bokning:

Fikakorg och mat förbokas på Vätternterassen
0583-77 01 10

Öppettider:

Kinaparken öppen 11maj –15 sep 10.00 – 17.00.
Midsommarafton stängt. Övriga tider förbokas.

Kostnad:

Entré Kinaparken 70kr/person

Kontakt:

Bastedalens Herrgård och Kinapark, Telefon 0583-77 02 73

Ytterligare information: www.visitaskersund.se

UPPLEV ASKERSUND

Dag 3
Gruvmuseum och Mariedamm
Bergmannen välkomnar dig med sina levande berättelser till en rundtur
genom Gruvmuseet, där du får en glimt av hur människor levde och
verkade i det gamla gruvsamhället. En spännande och unik upplevelse av
gruvdrift ovan jord, där gruvtåget skramlar fram och bergsborren dånar.
Därefter får du möta bergmännens trakter genom att vandra
Mariedammsleden, som utgår från Mariedamms Masugn och leder genom
raviner och lummiga skogar förbi gamla gruvhål. Rundturen är 9 km lång
och lättvandrad på slingriga skogsstigar. Vid Zinkgruvans Kiosk & Grill
kan du antingen förbeställa en fika- eller grillkorg, som kan avnjutas utefter
vandringen antingen vid rastplasten vid den mäktiga Runsala eken eller vid
grillplatsen vid sjön Trehörningen. Dagen avslutas med en god middag på
golfrestaurangen i Åmmeberg. Du som vill få ännu en glimt av
bergmännens liv, kan stanna till vid Västerby och Garpa Gruvor, som ligger
alldeles intill vägen mellan Zinkgruvan och Åmmeberg. Här kan du låta

gruvorna tala till dig: Garpa Gruva som en mäktig katedral, och Västerby Gruvan om människors öden i
en av de värsta gruvolyckorna i Sverige.

Bokning:

Bokningsbar 23/6 – 8/8 måndag till fredag. Fika- eller grillkorg kan bokas vid Zinkgruvans
kiosk & grill.
tel: 0583-204 92

Öppettider:

Gruvmuseum i Zinkgruvan 23/6 – 8/8 (v 26-32)
måndag – fredag 12.00 -16.00, övrig tid på beställning.

Kontakt:

Gruvmuseet, tel 0583-201 85 eller 0583-202 20, mobil 070910 84 84 eller 076-830 04 55

Kostnad:

Guidning på Gruvmuseet 30 kr /person

Ytterligare information: www.visitaskersund.se

UPPLEV ASKERSUND

Dag 4

Fagertärn och Bellmanmuseum
Vid Fagertärn möter du den lilla mörka skogssjön där de röda
näckrosorna ursprungligen framvuxit och än idag blommar under
sommaren. Vid vandringen runt tjärnen trampar du i trolsk Tivedsskog
där stigen leder över stenhällar och spång samt utmed den gamle
banvallen. Vandringen på 2,5 km bjuder på fina vyer över skog och sjö
och det är lämpligt att ta med en fikakorg att njuta av på en stämningsfull
och rofyllt plats i skogen.
Sedan besöker du Bellmanmuseet, inrymd i en av Aspa Herrgårds gamla
korsvirkesstallar. Där kan du beskåda unika föremål som Bellmans egen
psalmbok, diverse originalhandskrifter, Bellmans dödsmask och

hundratals andra föremål som ger en fascinerande inblick i vispoetens liv. Dagen avslutas med en god
middag i på Aspa Herrgård med klassiskt gourmetkök i 1700-talsmiljö.

Bokning:

Bokning av fikakorg alla dagar maj-september på tel
0583/504 30, 500 77
Fikakorg hämtas vid informationsplatsen i Fagertärn.
Bokning av middag på Aspa Herrgård på tel 0583/502 10

Öppettider:

Bellmanmuseet öppet enligt överenskommelse med Aspa
Herrgård

Ytterligare information: www.visitaskersund.se

UPPLEV ASKERUND

Dag 5

Heidenstams födelsehem med Birgittakyrkan och Utnäset
Dagen går i skärgårdens tecken och du gör ett besök på
Olshammarsgården vid Vätterns strand, där du följer med på en guidad
visning av Birgittakyrkan och får beskåda bl.a. vackra glasmålningar och
silverkronor. Du får även känna av historiens vingslag vid en guidad tur
till poeten Werner von Heidenstams födelserum samt höra berättelsen om
den lilla pojken Werner, som lekte och växte upp på gården. Här finns
även ett sevärt båtmuseum, som berättar om livet i Vätterns Skärgård.
Därefter besöker du skärgården som visar upp sig från sin allra vackraste
sida på en vandring runt Utnäset. Den 3 km långa naturstigen slingrar sig
över klippor och isslipade hällar, då den leder dig längs Vätterns strand

och erbjuder badmöjligheter samt rast- och grillplatser i ljuvliga lägen. På Olshammarsgården kan du
förboka en grill- eller fikakorg att ta med på vandring eller boka en god middag som avnjuts på vägen
tillbaka till Askersund.

Bokning:

Bokningsbar 1/5 till 15/9 alla dagar.
Olshammmarsgården tel 0583/50430, 50077

Öppetttider:

Visning av Birgittakyrkan och Verner von Heidenstams
minnesrum 12.00 – 19.00 alla dagar

Ytterligare information: www.visitaskersund.se

UPPLEV ASKERSUND

Dag 6
Dovrasjödalen och Lerbäcks Hembygdsgård
Sagolikt skogslandskap möter dig vid naturreservatet Dovrasjödalen, en
sprickbildning som drar sig längs tre långsmala sjöar, och där du väljer
om du vill vandra runt en, två eller kanske alla tre sjöar. Längs sjöarnas
östra strand rör du dig på slingrande stigar genom mossiga skogar, medan
den östra sidan bjuder på magnifik utsikt ner i sjödalen från höga
bergssluttningar. Hela vandringen är 6,5 km som längst, och du kan njuta
av trolsk stämning vid en lägereld vid vindskyddet intill en av sjöarna
eller bara slå dig ner i någon skogsglänta.
Efter vandringen finns det möjlighet att inta en god lunch på Hotel
PerOlofgården, innan du besöker Lerbäcks hembygdsgård.
Hembygdsgården är ett av Sveriges sju kvarvarande kulturcentra, där
kyrkans byggnader och hembygdsgårdens anrika hus står vägg i vägg. En
kunnig guide för dig tillbaka i tiden med historiska vingslag från
landsbygden och du får en glimt av livet kring bergsmansgården med
dess utsökta samling av vardagsnära ting från förr.

Bokning: Guidning av Lerbäcks Hembygdsgård bokningsbar onsdagar vecka 28-31. Förbokning av lunch på
Hotel PerOlofgården.
Kontakt: Lerbäcks hembygdsgård, 0582-503 93
Hotel PerOlofgården, 0583-405 35

Ytterligare information: www.visitaskersund.se

