
I Skrekarhyttan, en lite by i Viker, finns ruinerna 
efter Västra Skrikarhytte hytta.  Västra  Skrikar-
hyttan var den sista av byns tre hyttor. Den 
byggdes I mitten av 1600-talet. Den första 
masugnen var troligen en så kallad mulltimmer-
hytta, med överdel av timmer som isolerades med 
jord, mull. En ny modern masugn byggdes på 
platsen år 1857.  
Västra Skrikarhyttan blåstes ner för gott år 1918.  
Byggnaderna revs under 1920-talet. Drivna av 
svår nostalgi tog dock några Vikersbor tag i saken 
har arbetat med att frilägga och säkra murar och 
göra området attraktivt för besök för att se 
järnprocessen inifrån. Picknickplatsen återkallar 
känslan man måste ha haft när man närmade sig 
hyttan från bygatan och sett det välvda taket mot 
skogen åt söder. Nu kan man sitta under taket i 

HITTA HIT 
Ta vägen Nora-Hällefors (244), 
sväng till vag 243, Karlskoga, 
följ väg 243 c:a en mil. Åk  förbi 
Vikers kyrka 500m till skylten 
“Hyttruin”. Tag grusvägen till 
vänster efter kyrkan, följer 
vägen, hyttan finns till höger 
efter c:a 100 meter. 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skydd mot regnet eller i den sköna 
eftermiddagssolen och ta sitt fika. På grillplatsen 
alldeles bredvid masugnstaket kan man 
färdigställa sina delikatesser.  
I området finns en rundslinga markerad. 
Promenaden är 1,5 km lång. Utefter rundslingan 
hittar du skyltar med frågor. På varje skylt finns en 
vuxenfråga och en barnfråga. Vuxenfrågorna är 
öppna, barnfrågorna har tre svarsalternativ och 
utgör en Tipspromenad. Svar på frågorna finns 
på nästa skylt. Rundslingan är markerad med en 
blå färg på träd och med pilar.

Mer om Viker? 

Facebookgrupp:  
”Vi som bor i Viker”  
”Vikersbygden förr och nu” 

Vikers Hembygdsföreningen: 
https://www.hembygd.se/viker/ 

Några bilder från ruinen. Flera detaljer finns kvar 
och är tagits fram. Rundslingan förklarar lite mer om 
järnframställningsprocessen. Barn får egna frågor om 
djur och naturen. 
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