
GUIDADE TURER I 
VÄRLDSARVET FALUN 
SOMMAREN 2022
Lär känna Världsarvet Falun genom att följa med på en guidad 
tur i sommar. Kunniga och engagerade guider tar dig med på en 
resa genom tid och rum där vi vandrar, promenerar, cyklar och 
paddlar oss fram genom historien. Det bjuds på storslaget  
1600-tal, vackra bergsmansgårdar, kända personligheter och 
roströkta fattigkvarter, självklart uppblandat med en gnutta 
falukorv och rödmålade trähus. Inte undra på att Falun är ett 
världsarv!VÄRLDSARVET FALUN

info@varldsarvetfalun.se 
www.varldsarvetfalun.se



STADSVANDRING I ÖSTANFORS 
Tisdag 14 juni & tisdag 2 augusti kl. 18.00
Östanfors är en av världsarvsstadens 
trästadsdelar. Guide: Daniels Sven Olsson. 
Samling vid Carl Larssons etsarstuga ”Mutter 
på Tuppen”, Blindgatan 46.
Pris: 100 kr. Swish eller kontant. 

STORA TORGET – DÅ OCH NU 
Torsdag 16 juni kl. 18.00–19.15
Söndag 3 juli kl. 16.30–17.45
Söndag 21 augusti kl. 18.00–19.15
Möt personerna som besökt torget genom 
tiderna, hör om livet idag, se de vackra husen 
och upptäck historien. Guide: Anna-Lena 
Söderlund-Törnell. 
Samling: Engelbrektstatyn, Stora Torget. 
Pris: 100 kr, barn under 12 år gratis. 
Förbokning och betalning: www.faluguide.se 
eller www.visitdalarna.se 
Ej anpassat för barnvagnar eller rullstolar. 

FORMEN AV FALUN
Fredagar 17 juni, 1 juli, 8 juli & 19 augusti  
kl. 17.30–19.00
En konst- och stadsvandring på den ljuvliga 
sidan av Falun. Vi bekantar oss med flera 
konstnärer, konstverk, personligheter i staden, 
lite historia och annat smått och gott. Går bra 
med rullstol.
Samling: läroverksparken, framför gamla 
entrén till Kristinegymnasiet.
Pris:175 kronor, barn under 12 år gratis.
Förbokning och betalning: www.faluguide.se 
eller www.visitdalarna.se.
Arrangör: Faluguide.se.

STADSVANDRING I GAMLA HERRGÅRDEN 
Tisdag 21 juni & tisdag 9 augusti kl.18.00 
Gamla Herrgården är en av världsarvsstadens 
trästadsdelar. Guide: Daniels Sven Olsson. 
Samling: Vass Britas gård, Herrgårdsgränd 8. 
Pris: 100 kr. Swish eller kontant.

VANDRING I KOPPARHANTERINGENS 
SPÅR 
Tisdag 28 juni 18.00
Ta med bra promenadskor för vandring i 
slaggen. Guide: Daniels Sven Olsson.
Samling vid Anfarten, Falu Gruva. 
Pris: 100 kr. Swish eller kontant.

STADSVANDRINGAR

NYHET: 1000 ÅR PÅ 100 MINUTER
Varje tisdag och torsdag 30 juni till  
1 september kl. 17.00 
Varje lördag 2 juli till 2 september  
kl. 10.00
För dig som är ny i Falun eller nyfiken på 
hur allting började. Falun har en tusenårig 
historia och växte i takt med att koppar gruvan 
och industrin i Falun blev större. Följ med på 
en vandring från den ljuvliga sidan till den 
 gruvliga där din guide ger ett smakprov på all 
den spännande historia Falun har att erbjuda. 
Det bjuds på storslaget 1600-tal, kända 
 personligheter och roströkta fattigkvarter, 
självklart uppblandat med en gnutta falukorv 
och rödmålade trähus.  
Tillgänglighet: ej anpassat för rullstol. Turen 
tar en timme och 40 minuter. Välkommen! 
Samling: Engelbrektstatyn, Stora Torget.
Pris: 175 kronor, barn under 12 år gratis.
Förbokning och betalning: www.faluguide.se 
eller www.visitdalarna.se. 

        Guided tour in English: 
1000 YEARS OF THE WORLD HERITAGE 
FALUN SITE IN 100 MINUTES:  
A VISITOR’S INTRODUCTION
Every Saturday from July 2–September 3  
at 4 pm.
Join us as we take you on a tour of a town 
that has been shaped by the production of 
copper for nearly 1000 years. Now a desig-
nated World Heritage site, the Falun Mine is 
one of the oldest in the world. You’ll experience 
the streets full of red painted wooden houses 
where poor miners lived and encounter the 
legacy of the master miners and famous 
 engineers who put Falun on the map. Come 
and discover Falun’s world-class history! 
Start: Engelbrektstatyn, Stora Torget.
Fee: 175 SEK, children under 12 years free.
Pre-booking necessary: www.faluguide.se or 
www.visitdalarna.se 



VISNING I KRISTINE KYRKA 
Söndag 3 juli & 10 juli kl. 18.00,  
torsdag 18 augusti kl. 18.00
Följ med på upptäcksfärd i en av Faluns 
 vackra kyrkor. Kristine kyrka är uppkallad 
efter drottning Kristina och byggdes i mitten 
av 1600-talet som ”den nya stadens kyrka”.  
Samling: entrén mot Stora torget
Gratis
Arrangör: Svenska kyrkan i Falun. 

VISNING AV SILVERHYTTAN 
Måndag 4 juli & onsdag 3 augusti kl. 18.00
Falu Gruvas malm innehöll inte bara  koppar 
utan också guld och silver. Nu erbjuds 
möjlighet att komma in i den annars stängda 
byggnaden Silverhyttan vid Faluån och se en 
intakt industrimiljö från 1800-talet. Visningen 
innehåller även en historisk film som visar 
framställning av silver och guld i början av 
1900-talet. 
Samling: Silverhyttan på området Born
Pris: 100 kr. Swish eller kontakt. Begränsat 
antal platser. Biljetter kan även köpas i förväg 
vid Falu Gruvas Visitors centre eller på  
www.falugruva.se. 
Arrangör: Falu Gruva

UNIKA SLAGGHUS
Tisdag 5 juli 18.00
Stadsvandring bland Falu stads unika 
 slagghus från 1700-talet. Guide: Daniels 
Sven Olsson.
Samling på Åsgatan vid Geislerska parken. 
Pris: 100 kr. Swish eller kontant.

FALUNS STATYER
Onsdag 6 juli kl. 18.00
Med statyer och offentlig konst i fokus. Falun 
blev känt för Sveriges största konstbråk om 
Engelbrektstatyn på Stora torget. Sedan dess 
har staden begåvats med flera olika konstverk. 
Guider: Anders Hedlund och Örjan Hamrin. 
Samling vid Wallinbysten i Läroverksparken. 
Pris: 120 kr. Swish eller kontant. 



SYNLIGT OCH OSYNLIGT I FALUN –  
SVERIGES NÄST STÖRSTA STAD? 
Varje torsdag mellan 7 juli och 4 augusti  
kl. 10.00–11.30
En vandring med fokus på det historiska 
Falun. 1600-talet är en intressant och viktig 
period i stadens historia. Följ med på en tur 
där vi visar både det som är synligt i dagens 
stad och med hjälp av arkeologiska resultat 
berättar om det som är dolt under ytan. Turen 
är inte anpassad för barnvagnar eller rullstol. 
Måste förbokas. 
Samling: Utanför Dalarnas museums entré.
Pris: 150 kr (kostnadsfritt för medföljande 
barn under 18 år).  
Förbokning och betalning:  
www.dalarnasmuseum.se. 
Arrangör: Dalarnas museum.

CARL LARSSON SOM FALUBO 
Varje torsdag mellan 7 juli och 28 juli  
kl. 17.00
Lär känna en av Sveriges mest kända konst-
närer, Carl Larsson. Idag känner de flesta 
till konstnärshemmet Carl Larssongården i 
 Sundborn, men familjen tillbringade mycket 
tid i Östanfors i Falun. Här bodde Carl och 
Karin Larsson med alla barnen vintertid. 
På gården fanns även Carl Larssons kära 
 Etsarstuga där han kunde skapa och måla. 
Samling utanför Etsarstugan på Blindgatan 
46. Turen avslutas på Stora torget.  
Måste förbokas. 
Pris: 100 kr. 
Förbokas via www.carllarsson.se.
Arrangör: Carl Larssongården

BROTT OCH STRAFF I FALUN
Torsdag 7 juli & onsdag 10 augusti kl. 18.00
Om tjuvar, pyromaner, mord och upplopp i 
centrala Falun. En vandring i tid och rum till 
de platser där det verkligen hände. Guider: 
Anders Hedlund och Örjan Hamrin. 
Samling vid Dalarnas museum, Hälsingtorget. 
Pris: 120 kr. Swish eller kontakt.

FALUN – STADEN SOM FÖRSVANN
Måndag 11 juli kl. 18.00
År 1960 påbörjades Faluns ”sanering” då 
man rev hälften av byggnaderna i centrum. 
Men hur såg det ut dessförinnan? Vi ska på 
vår vandring försöka visa och berätta om 
”Sveriges största kåkstad”.  
Guider: Leif Löfberg och Örjan Hamrin. 
Samling vid Dalarnas museum, Hälsingtorget. 
Pris: 120 kr. Kontant eller swish.

GRUVAN, STADEN OCH MÄNNISKORNA
Onsdag 27 juli & onsdag 31 augusti  
kl. 18.00–19.30
Berättelser från Världsarvet Falun.  
Vi promenerar i lugn takt genom Faluns 
 centrala delar. En tur för dig som vill lära 
känna världsarvsstaden.  
Guide: Gunnar Helgesson. 
Samling utanför Dalarnas museum. 
Pris: 100 kr. Kontant eller swish.

BERGALID: DISPONENT LJUNGBERGS 
CHATEAU
Måndag 8 augusti & tisdag 20 september 
kl. 18.00
Vid sekelskiftet 1900 uppförde disponen-
ten vid Bergslaget denna förnämliga villa i 
italiensk nyrenässans. Vi vandrar dit och ser 
rummen samt tornet. Guider: Anders Hedlund 
och Örjan Hamrin. 
Samling vid korsningen Linnévägen/ 
Lorichsvägen. 
Pris: 120 kr. Swish eller kontant.

FALU LÄROVERK OCH  
LÄROVERKSPARKEN
Torsdag 1 september kl. 18.00–19.30
Den lilla parken ligger som en för många 
okänd oas mitt i Falun. Guiderna Stina Liljas 
och Leif Löfberg berättar om skolans  historia 
och parkens rikedom av träd och andra 
växter. 
Samling vid Wallin-bysten, läroverksparken. 
Pris: 120 kr. Kontant eller swish. 



SMAKFULL VANDRING I VÄRLDSARVS
SKOGEN PÅ DIKARBACKEN
Fredag 1 juli & fredag 22 juli  
kl. 14.00–17.00
Måndag 8 augusti & fredag 26 augusti  
kl. 14.00–17.00
Följ med på en intressant vandring genom ett 
historiskt kulturlandskap där vi lär oss mer om 
vattnets väg till gruvan, bygden, människor-
na och händelser från förr. Vi bekantar oss 
med Dikarbackens museijordbruk och träffar 
djuren. Vad åt människor förr? Hur smakade 
maten då? Vi lagar mat över öppen eld som 
vi äter tillsammans. Matigt fika och dryck 
ingår. Möjlighet till kvällsdopp i Vällan finns 
efter vandringen. Förbokning krävs. 
Samling: Lilltorpet.  
Pris: 390 kr/vuxen, 150 kr/barn.  
Förbokning och betalning: www.faluguide.se 
eller www.visitdalarna.se.  
Arrangör: Upplev & Lär i samarbete med Falu 
Naturskola, Faluguide, Experience Dalarna 

VANDRING PÅ STABERGS  
BERGSMANSGÅRD 
Lördag 2 juli & lördag 20 augusti kl. 11.00
Stabergs bergsmansgård är en välbevarad 
bergsmansgård med en fantastisk trädgård i 
unik miljö. Vi vandrar även till hyttområdet vid 
Knivaån. Guide: Maria Boström. 
Samling vid Stabergs Krog. 
Pris: 100 kr. Swish eller kontant.

NYSJÖNS FÄBOD – FRÅN FATTIGDOM 
TILL VÄLFÄRD O VÄRLDSARV 
Söndag 7 augusti kl. 14.00-18.00 (ca)
Enligt legenden var det getabocken Kåre från 
Torsång på fäbodvistelse som hittade koppar-
fyndigheten som gav upphov till Falu Gruva 
och en tusenårig industri. Fäbodkulturen är 
fortsatt levande i Falun och kan kanske bli ett 
immateriellt världsarv i framtiden. Naturväg-
ledning med Information om skogslandskapet,  
fäbodkulturen, vandring på vallen med besök 
hos djuren och fäbodbrukarna.  
Ta med  matsäck. Grova skor eller stövlar. 
Samling vid Lingheds byhandel för samåkning 
till Nysjöns fäbod.
Pris: 175 kr.
Förbokning på tel. 070-671 72 22. 
Arrangör: Skogsresor 

BERGSMANSBYGDEN

SKOGSLANDSKAPET OCH BÖNDERNA
Måndag 27 juni och måndag 15 augusti  
kl 17.00-21.00 (ca) 
Skogen har haft en avgörande betydelse för 
världsarvets tillkomst. Behovet av energi, ljus 
och byggnader var mycket stort. Vi gör en 
bilresa med naturvägledning och vandring 
i skogslandskapet. Vi besöker Dalälven, 
fredsmilsrösen och ser spår i skog och mark. 
Samåkning. Ta med egen matsäck. Stövlar 
eller grova skor. Förbokning krävs.
Samling vid Pizzeria P-za vid kanten av stora 
stöten, Falu Gruva. 
Pris: 175 kr.  
Förbokning på tel. 070-671 72 22.  
Arrangör: Skogsresor



VANDRING I OMRÅDET KRING GAMLA 
BERGET 
Tisdag 16 augusti 18.00-21.00 (ca)
Vandring i skogen vid Gamla Berget där vi 
besöker Harmsarvet och Korsgården. Ta med 
stövlar eller grova skor och gärna matsäck. 
Guide: Daniels Sven Olsson.
Samling vid korsvägen på Leksandsvägen i 
Övre Gamla Berget (Gamla Bryggeriet).
Pris: 100 kr. Kontant eller swish 

VANDRING LÄNGS VATTNETS VÄG TILL 
GRUVAN 
Tisdag 23 augusti 18.00-21.00 (ca)  
Vi vandrar längs vandringsleden Vattnets  
väg till gruvan och besöker Stålmyran, 
Långsveden, Glamsarvet och Puttbo. Ta med 
grova skor eller stövlar för vandring i skog 
och mark och gärna matsäck. Guide: Daniels 
Sven Olsson. 
Samling vid Puttbo bergsmansgård (åk väg 
293, sväng in vid skylt mot Nybo, åk 2 km).
Pris: 100 kr. Kontant eller swish.

TASSA GENOM FALUN  
– EN HISTORIESKATTJAKT! 
Varje fredag mellan 1 juli och 5 augusti  
kl. 10.15–11.00.
Mörksuggan har gömt en skatt och vill inte 
berätta var den finns. Som tur är har vi fått tag 
på en karta. En stadsvandring för barn där 
vi på ett lekfullt sätt upptäcker och  utforskar 
staden och dess historia. Turen är 1 km 
lång. Rekommenderad ålder 4–10 år (OBS 
 deltagande barn måste ha med sig ansvarig 
vuxen under vandringen). Måste förbokas. 
Samling utanför Dalarnas museums entré.
Pris: 95 kr/barn, upp till 2 medföljande 
 vuxna gratis (fler vuxna 95 kr/person). 
Förbokning och betalning:  
www.dalarnasmuseum.se 
Arrangör: Dalarnas museum

FÖR BARN

FAMILJEVANDRING I VÄRLDSARVS
SKOGEN 
Onsdag 15 juni, tisdag 5 juli, lördag 9 juli  
kl. 11.00–14.00 
Lördag 23 juli & tisdag 9 augusti  
kl. 14.00–17.00 
Följ med på en spännande tidsresa som leder 
till en äkta Kårebock! Vi vandrar genom ett 
historiskt landskap och lär oss mer om natu-
ren. Var kommer alla stenar ifrån? Kan man 
äta myror? Vi träffar djuren på Naturskolan 
och umgås med dem, vilka raser finns här och 
varför? Matigt fika i form av skogspannkaka 
och våfflor med goda tillbehör samt dryck in-
går. Möjlighet till bad finns efter vandringen. 
Måste förbokas. Vandringen är ej anpassad 
för barnvagnar.   
Samling på Lilltorpets parkering. 
Pris: 390 kr/vuxen, 150 kr/barn.  
Familj (2 vuxna, 2 barn): 850 kr.  
Förbokning och betalning: www.faluguide.se 
eller www.visitdalarna.se.   
Arrangör: Upplev & Lär i samarbete med Falu 
Naturskola, Faluguide, Experience Dalarna 



NÄR FALUN BLEV TURISTSTAD
Torsdag 18 augusti kl. 18.00
Vandring längs Åsgatan. Vi möter ”hotell-
kungen” Axel Lindmarker, järnvägsbygga-
ren Adelsköld samt hela Sveriges ”hotell-
drottning” Wilhelmina Skogh. I rollerna: 
Magnus Hård af Segerstad och Annacari 
Jadling-Ohlsson. Guide: Örjan Hamrin. 
Samling vid Geislerska Parken, Åsgatan 
31–33. 
Pris: 140 kr. Swish eller kontant. 
Vandringen ställs in vid regn. 

VANDRING PÅ KYRKOGÅRDEN  
PÅ VALLMANSGATAN 
Onsdag 7 september kl. 18.00
Vi får möta tre personligheter: bergmästare 
Clas Wallman, Falu Bergsskolas professor J.S. 
Bagge samt bokhandlare och förläggare Carl 
Nordin. I rollerna Magnus Hård af Segerstad. 
Guide: Örjan Hamrin. 
Samling: på Vallmansgatan
Gratis. 
Arrangör: Kyrkogårdsförvaltningen i Falun.

SELMA LAGERLÖF VISAR STORA 
 KOPPARBERGS KYRKOGÅRD
Torsdag 8 september kl. 18.00
Dramatiserad vandring med Annacari 
 Jadling-Ohlsson i rollen.  
Guide: Örjan Hamrin. 
Samling: entrén Stora Kopparbergs kyrka
Gratis 
Arrangör: Kyrkogårdsförvaltningen i Falun.

VANDRING PÅ HÄSTBERGS GAMLA 
 KYRKOGÅRD
Måndag 12 september kl. 18.00
Vi berättar om kyrkogården med sin 
 imponerande stenmur och träffar fyra 
 personer som gestaltas av Magnus Hård af 
Segerstad och Annacari Jadling-Ohlsson. 
Guide: Örjan Hamrin. 
Samling: ingången till kyrkogården
Gratis 
Arrangör: Kyrkogårdsförvaltningen i Falun.

DRAMATISERADE VISNINGAR

I SELMA LAGERLÖFS SPÅR
Måndag 13 juni kl. 18.00  
Onsdag 17augusti kl. 18.00
Under sin mest produktiva tid mellan 1897 
och 1910 bodde Selma Lagerlöf i Falun.  
Hon behöll sin gård livet ut men dessvärre lät 
Falu stad riva byggnaden år 1968. Vi följer 
författarinnan till hennes olika miljöer.  
I rollen: Annacari Jadling-Ohlsson.  
Guide: Örjan Hamrin. 
Samling vid Selmastatyn, Fisktorget. 
Pris: 120 kr. Swish eller kontant. 

”JA Ä STRUVEVA JA!”
Måndag 27 juni kl. 18.00
Onsdag 6 juli kl. 18.00
Torsdag 4 augusti kl. 18.00
Måndag 22 augusti kl. 18.00
Vandring i Gamla Herrgården.  
Dramatisering: Annacari Jadling-Ohlsson. 
Vandringen avslutas på Thunströms  
Köpmansgård med möjlighet att köpa fika. 
Samling utanför Vass Britas gård,  
Herrgårdsgränd 8. 
Pris: 100 kr. Swish eller kontant. 

DET LITTERÄRA FALUN
Onsdag 29 juni kl. 18.00
Stadsvandring skildrad i det skrivna ordet. 
Vandring i trästadsdelen Elsborg där vi 
 lyssnar till vad författare skrev om miljöer  
och människor. Recitation: Annacari 
 Jadling-Ohlsson. Guide: Örjan Hamrin. 
Samling: Kulturhuset tio14. 
Pris: 120 kr. Swish eller kontant.

DET LJUVLIGA FALUN
Måndag 25 juli kl. 18.00
Vandring i Villastaden. Bland de fina villorna 
möter vi två fina herrar samt Lindberg som var 
Faluns beryktade ”ärkeskurk”.  
Dramatisering: Magnus Hård af Segerstad. 
Guide: Örjan Hamrin. 
Samling vid korsningen Kristinegatan/ 
Vasagatan. 
Pris: 120 kr. Swish eller kontant. 
Vandringen ställs in vid regn.



Visit Dalarna

VANDRING PÅ NORSLUNDS 
 KYRKOGÅRD
Tisdag 13 september kl. 18.00
Lär känna flera kända Falu-personligheter  
och träffa den ursprungligas ”Lapplisa” –  
Lisa Thomasson, rådman Lyberg, ”Jäda på 
Älsbörj”, redaktör Skarstedt samt hotell-
direktrisen Hoflund. I rollerna: Annacari 
 Jadling-Ohlsson och Magnus Hård af Seger-
stad. Guide: Örjan Hamrin. 
Samling: ingången till kyrkogården
Gratis 
Arrangör: Kyrkogårdsförvaltningen i Falun.

FALU CITY TOUR – PADDLA KAJAK ELLER 
SUP I CENTRALA FALUN 
Varje fredag mellan 1 juli och 5 augusti  
kl. 17.30–19.00
Glid fram längs Faluån på en guidad 
 stadspaddling och få nya perspektiv av 
Världsarvsstaden Falun. Följ med våra guider 
på en unik upplevelse där du bland annat får 
lära dig om Faluns historia och byggnaderna 
längs Faluån. Turen riktar sig till såväl Falubor 
som vill lära sig mer om staden, som interna-
tionella gäster/besökare. Min ålder 12 år. I 
turen ingår utrustning, säkerhetsgenomgång 
och tekniktips i paddling. Förbokning krävs. 
Möjlighet finns att beställa engelsk visning.
Samling: Kopparvågen mittemot Dalarnas 
museum. 
Pris: 595 kr. Kort eller swish. 
Förbokning:  
www.sjosidanfalun.se/human-by-nature/
Arrangör: Human by Nature.

TRAMPA OCH PADDLA

MILJÖUTMANINGAR I VÄRLDSARVET 
Torsdag 30 juni kl. 18.00-19.30
Mer än tusen års gruvdrift har satt många 
spår i Faluns miljö. Denna cykeltur (6 km) går 
till några av de platser som miljövårdare och 
myndigheter arbetat med för att minimera 
fortsatt påverkan på Falun och Dalälven. 
Turen och avslutas på Slusscaféet.  
Guide: Leif Löfberg. Ta med egen cykel. 
Samling i Kvarnparken vid Kung Gustafs Torg. 
Pris: 100 kr

BERGSMANSBYGDEN RUNT VARPAN
Tisdag 12 juli & torsdag 4 augusti  
18.00–21.00 (ca)
Guidad cykeltur i bergsmansbygden runt sjön 
Varpan (14 km). Vi besöker bergsmansgårdar 
och andra minnen från kopparframställningens 
tid. Guide: Leif Löfberg. Ta med egen cykel. 
Samling vid stenvalvsbron, Stennäset.
Pris: 100 kr

Med reservation för eventuella ändringar.
Falu kommun, kommunikationskontoret, maj 2022  
Foto: Anna Holm, Victoria Henriksson/Scandinav 
Bildbyrå  Tryck: Printeliten

Fler vandringar tillkommer!  
Håll dig uppdaterad via:  
varldsarvetfalun.se och visitdalarna.se


