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Upptäck Husbyringen i Södra Dalarna 
 
 
K1:  Långshyttans Brukshotell  
 
60.453688, 16.039720  
 

Skylten sitter på info tavlan vid slagghuset till höger när 
ni kör in till hotellet. 
 
Ni befinner er nu i Långshyttan närmare bestämt vid 
Långshyttans Brukshotell med  dess vackra 
omgivningar. I Långshyttan har järn framställts sedan 
1400-talet tack vare Långshytteströmmens naturliga fall 
och rikliga vattenflöde. Rostfritt stål tillverkades i 
Långshyttan redan 1921 vilket var först i Sverige. 
 
 
 

 
K2: Silfhytteå  
 
60.484902, 16.177976 
 

Skylten sitter på höger sida av låda vid informationstavla 
 
Under 1600-talet anlades en silverhytta här och på 1700-
talet byggdes ett komplett järnverk här med över 100 
anställda vilket kan vara svårt att förstå när man vandrar i 
de rogivande ruinerna och lyssnar till porlande vatten, 
perfekt för medhavd picknick. Nedanför det röda 
skolhuset finns en stig till ungdomens källa….. 
 
 
 

 
 
 
 



K3: Stjärnsund  
 
60.433407, 16.211494 
 

 
Skylten sitter till 
vänster om dörren 
till Stjärnsunds 
gårdsbutik. 
 
 
Stjärnsund  ”Det 
vita bruket 
Stjärnsund”, kanske 
Sveriges bäst 

bevarade  1700-tals bruk grundat av Christopher Polhem, den 
svenska mekanikens fader. Här tillverkades bl.a. Polhemsknuten 
och Polhemslåset. De berömda Stjärnsundsuren tillverkades 
efter Polhems principer. Idag kan man fortfarande beställa ett 
nytillverkat ur av urmakare Goude. 
 
 
 
 
 
K4: Kloster  
 
60.371107, 16.162977 
 

Skylten sitter på baksidan av anslagstavlan 
 
Kloster. Namngavs efter det kloster som stod färdigt 
1486. Sedan 1400-talet tillverkades koppar och järn här. 
Dessutom låg här också Sveriges största krutbruk. Idag 
är bruket ett fungerande lantbruk med uppfödning av 
köttdjur. Dessutom finns här en nyanlagd engelsk park. 
 
 

 
 



K5: Smedby (Dalälven)  
 
60.416357, 15.962045 
 

Skylten sitter i övre vänstra hörnet av 
informationstavlan. 
 
Smedby är en av Dalarnas äldsta orter, beläget i Husby 
socken. På kungsgården, mitt emot kyrkan, skrevs på 
1200-talet dalalagen och här fick falu koppargruva sitt 
privilegium 1347. 
Detta har ni nu passerat och är vid Berga. Här rinner 
vattnet ut i Dalälven. Vattnet med dess sjöar, strömmar 
och fall  som passerat genom alla de besökta bruken 
och gjort deras existens möjlig. 

 

 
 
 
 
I närområdet 
 
Är ni mat- eller fikasugna finns Kulinariet i St Skedvi med saluhall, knäckebrödsbak och mat på lokala 
råvaror. Hedemora erbjuder ett fantastiskt café i det gamla apoteket som heter Wahlmans. Söndagar 
är det nog dessvärre stängt på de flesta ställena men rundan bjuder på många fina ställen där man 
kan packa upp sin egen matsäck…. 
 
 
 
Banläggare: Bengt Wåhlin 070-648 6048  


