Uskenbygden förr och nu
Bygden runt sjön Usken ligger där Nora och Linde gamla
bergslager möttes. Trakten har präglats av bergsbruket
och förutsättningar finns här: malmen, vattnet, skogen
och kalken. Hyttorna runt Usken och alla andra hyttor i
Bergslagen svarade en gång i tiden, tillsammans, för en
tredjedel av Europas järnproduktion.
Bergsmännen, som även var jordbrukare, lade ner en stor
del av sitt arbete i malmbrytningen, kolningen och järnsilver- eller kopparframställningen. I skogarna finns
mängder av kolbottnar och gruvhålen och kalkstensbrotten är många i naturen. Ingen hytta finns helt bevarad
utan bara rester återstår, trots att hyttor funnits här från
1400-talet och fram till 1920-talet då Öskeviks hytta
lades ned. De första bosättningarna i bygden är troligen
betydligt äldre men få arkeologiska fynd finns.
Naturen och floran runt sjön präglas av Sveriges längsta
kalkstråk, som går genom berggrunden från Stråssa i
norr till Älvhyttan i söder. Denna påverkan gör att orkidéer, ädellöv, tibast m.fl. kalkkrävande arter kan ses i
området.
Uskenbygden är värd ett besök. Om man åker bil, cyklar,
går eller paddlar runt Usken får man uppleva vacker
natur och se spår av äldre bebyggelse och verksamheter.
Under sommarsäsongen kan man bl.a. besöka Siggebohyttans museum och kaffestuga, Uskavigården, hantverksförsäljningar, vandra på Bergslagsleden, fiska eller
bada i Uskens naturligt kalkrenade vatten. Vintertid
erbjuder omgivningarna fina möjligheter till skridskooch skidåkning.
På folderns baksida finns telefonnummer och webbadresser till verksamheter och föreningar som kan intressera
besökare. På vår hemsida finns bl.a. information om
aktuella evenemang, tips för besökare och register över
bygdens företag och föreningar.
Välkomna önskar:

USKENBYGDENS VÄL
www.usken.se

Siggebohyttans bergsmansgård
0587-33 00 27 Museum
0587-33 00 33 Kaffestuga
Öppet sommartid
www.siggebohyttan.se
www.orebrolansmuseum.se
Uskavigården
0587-33 00 25
www.uskavi.se
Vreten-Blåbandsrörelsens kurs- och lägergård
0587-33 01 78, 019-23 20 86
www.vreten.org
Öskebohyttans Hantverksförsäljning/Missionshus
Öppet sommartid
Uskens Fiskevårdsområdesförening
Fåsjöns Fiskevårdsområdesförening
Försäljning av fiskekort:
Bl.a. Uskavigården och
Turistbyråerna i Lindesberg och Nora
Iläggningsramp för båtar finns vid Uskavigården
Aktiva föreningar i bygden
Uskenbygdens Väl
Öskeviks Allmänna Byförening
Öskeviks Gymnastikförening
Öskeviks Missionsförsamling
Mårdshyttans byalag

Bergslagsleden
www.fritid.t.se
klicka på “vandra”
För aktuell information
www.usken.se
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 Garphyttan, hyttby med äldre bevarad bebyggelse
där hyttan lades ned 1870 och rester av pipan syns i kanten av bäckfåran. Etapp nr 4 av Bergslagsleden går
genom byns kulturlandskap.
 Uskaboda, by där hyttan lades ned i slutet av 1600talet. Bergslagsleden fortsätter genom byns jordbrukslandskap.




 Siggebohyttan har en bergsmansgård som är byggd runt
1790 och visar hur ett förmöget bergsmanshem kunde se ut
omkring 1850. Hyttan som lades ned 1752 låg ca 200 meter
norr om gården och drevs nästan enbart med vatten från en
större källa. Gården ägs av Örebro läns museum och här
anordnas spelmansstämma, midsommarfest och andra
musikevenemang under sommaren. Öskeviks kulturstig
utgår från gården och strax söder om den finns en kommunal
badplats.

 Öskebohyttan, by där osmundshyttan lades ned 1797.
En gammal bergsmansgård med loftbod och fatabur finns
bevarad och är i dag privatbostad. I byns missionshus från
1888, med helt intakt interiör, har man bl.a. hantverksförsäljning och kaffeservering under juli månad.
 Till byn hör även Grönvållsön med mängder av äldre
gruvhål och rester av det gamla odlingslandskapet.

Leja/Dyrkatorp, område på Uskens östra sida med
mycket kalkrik berggrund. Lejakärret, som är skyddat
som naturreservat, är rikt på orkidéer. I naturen syns
mängder av rester från kalk- och stenbrytningen, såsom
vattenfyllda dagbrott och de gamla kalkugnarna invid
landsvägen.




 Öskeviksby, gammal hyttby mellan sjöarna Usken och
Fåsjön, där hyttan blåstes ned 1919 och revs några år senare. I dag finns en informationstavla med text och foto på
denna plats. Flera stora gårdar ligger längs vägen genom
byn och i Ol-Jonsgården var Örebro läns första kvinnliga
folkhögskola inrymd. En av Blåbandsrörelsens tidigaste
föreningar startades också här i byn. Byn har haft skola,
post, bensinmack, åkeri, taxirörelse och tre affärer som
mest. I dag bedrivs modernt jordbruk i byn som även har
några småföretag.



= Landsväg

............

= Bergslagsleden



 Mårdshyttan har de äldsta skriftliga beläggen, från
1400-talet, på sina hyttor. Här framställdes koppar och
silver och sista hyttan lades ned 1764. Den grönskimrande mårdshyttemarmorn bröts här på 1950-talet.
Bergslagsleden slingrar sig vidare genom byn.



Uskavi, konferens- och semestergård vid Uskens
strand. Här finns camping, stugby, café, restaurang och
vandrarhem. Gården har egen kyrka inredd med naturmaterial och med naturen som altartavla. På Uskavi finns
möjlighet att bada, spela minigolf, paddla kanot, cykla,
vandra och fiska. Gården har ett omfattande program
under sommaren. Bergslagsledens etapper nr 4 och 5 har
slutmål/start på Uskavi. Gården ägs sedan 1938 av ett
flertal missionskyrkor i Västmanland och Närke.

