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Norra Europas absolut bästa ställe att lära sig att vaska guld

Ädelfors ligger på väg 47 (före detta 127:an) 18 km öster om 

Vetlanda, vid Emån mitt i det vackra Småland.

Vår GPS-Position är: N 57° 24' 51,6''  O 15° 19' 23,0''

Guldvaskningen ligger på en lugn och fin plats vid den 

vackra Emån, med ängar och blandskog runt omkring. 

Det enda som kan störa friden är fågelsång, vattnets por-

lande och suset av sommarbris i träden.

När ni kommer hit, tas ni om hand av någon av våra ins-

truktörer – Sveriges mest erfarna guldgrävare – som förs-

er er med all den utrustning ni behöver för att gräva och 

vaska guld. En lektion tar precis så lång tid som behövs.

Efter lektionen följer ni med instruktören ner till gropen 

där ni gräver fram det guldförande gruset. När detta är 

gjort så sätter vi oss och vaskar fram guldet.
Instruktörerna går runt och ser till att allt fungerar. De 

finns på plats hela tiden för att hjälpa er.

Guldkornen är inte så stora, de flesta är bara någon

millimeter. Däremot är de ganska många. Större korn – 

guldklimpar, nuggets - hittas också ibland. Alla hittar guld 

och allt guld som ni hittar får ni förstås behålla och ta 

med hem.

När ni vaskat färdigt för dagen, monterar vi ditt guld i ett 

snyggt glasrör, där guldet glimmar intensivt mot rörets blå 

botten. Eget vaskat, äkta naturligt guld blir till en mycket 

tjusig souvenir!

Öppettider för guldvaskningen 2013

Varje dag från den 24 juni – 15 september från klockan 

10.00 till 17.00 är ni välkomna precis när ni vill. Vi tar 

emot grupper och bokningar från den 1 maj till den 30 

september (även kvällstid). Kontakta oss.

Pris för guldvaskning: 300:- per person för en hel dag.

Då ingår all utrustning och instruktör som visar er. 

Instruktörer finns alltid på plats, redo att hjälpa till.

Hos oss finns en camping, flera vindskydd, gruvmuseum, 

cafe med lagad mat, fiske och kanotuthyrning. Dessutom 

går vandrings- och cykelled genom vårt område.

Guldvaskningen i Ädelfors

Småland
Gold


