
Aktiviteter och underhållning för alla! Över 100 
försäljare, serveringar, artister, ponnyridning, 
veteranmopeder, pilbågsskytte, och mycket mer!
Årets tema: Medeltiden.

2017
Lördag 12 augusti kl. 11–17
Söndag 13 augusti kl. 11–16

Arrangör: Järnboås Bygdegårdsförening  •  www.jarnboas.se
Kontakt marknadsdagarna: 0587-605 65  •  Larsmäss organisation: 076-199 83 50, 073-051 82 87

Kvalitetsmarknad för hemslöjd, 
hantverk och konsthantverk.

Entré 70 kr • två dagar 100 kr • barn under 15 år gratis • gratis parkering

För 37:e gången



Larsmäss 37 år

När Larsmäss-marknaden började är oklart, men den är mycket 
gammal. Namnet har den fått efter helgonet Laurentius, svenska Lars. 
Enligt gammal tradition skulle slåttern vara avslutad och rågen sås 
till Larsmäss. Intill markanden låg Gästgiveriet och där flöt brännvin, 
öl och vin. ”Järn-boåspaltar” slogs mot ”Hjulsjökuntar” och ”Lindes 
fässingar”, till slut blev folklivet för livligt och 1894 förbjöd myndig-
heterna marknaden.

Knappt hundra år senare, 1981 arrangeras återigen Larsmässmarknad, 
dock utan fylla och slagsmål. I år är det 36 år sedan Roland Öster 
fick idén att återuppta den gamla marknadstraditionen. Från början har 
alla hjälpts åt med karamellkok, korgmålning, brödbak, olika hantverk 
och underhållning.

Många kända personer har under åren invigningstalat på Larsmäss,  
t.ex. MarieLouise Danielsson, Elvy Olsson, Gnesta-Kalle, Carl-Jan 
Granqvist, Ingrid Schrewelius, Thage G. Pettersson, Magnus 
Wetterholm och Gerd Engman.

Larsmässkommittéen har ansträngt sig för att få publikdragande artister 
på Larsmäss. Bland dessa kan nämnas Tore Skogman, Gunde Johansson, 
Lasse Lönndahl, Tova Carsson, Gnesta-Kalle, Lasse Berghagen, Robert 
Wells, Hasse Kvinnaböske, Monica Forsberg, Ove Törnkvist, Ann-Loui-
se Hansson, Siv Malmkvist, Charlotte Perelli, Miriam Bryant, Pernilla 
Wahlgren, Svenne Rubins och många, många fler.

Det har också arrangerats många olika Larsmäss-tävlingar t ex om 
tårtor, hattar, dockor, slipsar, Larsmässvals, smycken, kaninhoppning. 
1996 var det ingen tävling men däremot Antikrundan med Winston 
Håkansson.

Fler begivenheter som har funnits på Larsmäss under åren är auktio-
ner, karuseller, folkdansare, körer, Hönsa-Karin m fl, Clownen Bulgo, 
fisk-damm, roddtävling på Finnsjön, dragkamp mellan byarna m.m.
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Söndag 13 augusti

11.00 Marknaden öppnar för dagen med hundparad

12.30 Systrarna K - Familjeunderhållning

14.00 Jack Vreeswijk med duo

16.00 Larsmäss blåses av för året

Fler än 100 försäljare av hemslöjd, 
hantverk och konsthantverk.

Flera serveringar. Utställning om Järnboås på medeltiden. 
Skapartält för barn. Lotteri. Utställningar - ”Bygden i bild” 
visar arkivbilder. Timmerkörning med häst. Ponnyridning. 
Skjut pilbåge - Nora bågskytteklubb. Veteranmopeder - 
Nora moppers. Lär om djur och natur med 
Astrid. Hur funkar bin? - Bergslagens 
biodlarförening, och mycket, mycket mer.

Lördag 12 augusti

11.00 Marknaden öppnar för dagen. Inmarsch med 
 Lindeblecket. Årets Järnboåsare presenteras.

12.00 ”Ridåteatern” Ove Hoffner.

13.30 Beridet pilbågsskytte med Dalecarlian Horse 
 Adventures AB.

15.00 Anders Norudde - Folkmusik med rötter 
 från medeltid.

16.00 Beridet pilbågsskytte med Dalecarlian Horse 
 Adventures AB.

17.00 Larsmäss blåses av för dagen

17.15 Larsmässkonsert – Musikgudstjänst vid Larsmäss  
 Amanda Ekberg Quartet (Enkel Vacker Öm)

Med reservation för ändringar. Se aktuellt program på www.jarnboas.se 
och evenemangssidan på Facebook: @Larsmäss 2017 i Järnboås. Vi ses igen 2018!Välkommen till det 38:e Larsmäss, 11–12/8 2018



[Annonser]

Vi hjälper dig med trädfällning
Självklart kör vi bort ris och grenar om så önskas!

Gunne Larsson 070-536 00 79
Erik Ståhl 070-213 03 06

www.grythyttanvin.se
Tel: 0591-191 11

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/GrythyttanVin

Erik Ståhl 070-213 03 06
Lars Einarsson 070-250 00 40
Erik Halvarsson 070-250 60 45
Dag-Henrik Larsson 070-250 90 00
Magnus Karlsson 070-250 00 80



– VI UTGÅR FRÅN CENTRALA ÖREBRO, MEN ÅTAR OSS UPPDRAG I HELA ÖREBRO LÄN –

� 070-210 65 12
�  mail@avancerad-tradfallning.se  

Vi är specialister på träd och gör risk-
bedömningar, beskärningar, fällningar 
och stubbfräsningar. Vi kan även hjälpa 
till med att forsla bort stock och ris, 
eller kapa upp stocken i bitar färdiga 
för klyven. Vi klättrar med rep där det 
är trångt, eller använder skylift där det 
passar bättre.

Vi har full ansvarsförsäkring hos  
Länsförsäkringar i Bergslagen för de 
jobb vi utför och vi lämnar alltid skriftlig 
offert med fast pris, så du säkert vet 
vad arbetet kostar. Nu kan du även  
utnyttja RUT-avdrag med upp till 50% 
för de flesta av våra tjänster.

Behöver du hjälp med dina  
träd, eller bara fråga om råd?

Följ oss på Facebook och Instagram för att ser hur  
vi jobbar och besök oss på avancerad-tradfallning.se  

för att hitta mer information.


