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Vill du få tips och idéer inför ditt besök eller när 
du redan är i Bergslagen? Fråga oss! 
I Bergslagen finns ett auktoriserat Turistcenter i Nora och 
auktoriserad Turistinformation i Lindesberg, Kopparberg och 
Hällefors. En Turistinformation kan ge besöksservice enbart 
digitalt, per telefon eller ha öppet för besök delar av året. 
Vilken service som finns på den plats du ska till hittar du på 
bergslagen.se/besoksservice 

Nora Turistcenter (helårsöppet)
Järnvägsgatan 1
Tfn: +46 (0)587-811 20
E-post: info@nora.se

Lindesbergs Turistinformation
Järnvägsgatan 2a
Tfn: +46 (0)581-811 70
E-post: turistinfo@lindesberg.se

Kopparbergs Turistinformation
Tfn: +46 (0)580-805 55
E-post: turism@ljusnarsberg.se

Hällefors Turistinformation
Tfn: +46 (0)591-644 77
E-post: turist@hellefors.se

Du kan alltid kontakta Destination Bergslagen på 
tfn: +46(0)581-120 50, e-post: info@bergslagen.se 
eller via messenger @ibergslagen

Besöksservice

Följ oss på 
facebook.com/ibergslagen 
@ibergslagen

Tagga dina bilder 
#ibergslagen
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Sinnrikt. Grönt. 
Skönt. Magiskt. 
Välkommen till Bergslagen. Du befinner dig nu i bruks-
bygden som förvandlats till en plats av berättelser och 
upplevelser för alla sinnen. Med naturen och skogen som 
en självklar och nära plats. Med järnbrukens historia, 
som lämnat spår att bygga nya äventyr kring.

Här har kulturmiljöer fyllts av kreativitet och konst. Här har skogen blivit till 
ett skafferi och den gamla järnvägsvallen en cykelled. Här ryms driv och 
framåtanda, vid sidan av bevarande och en levande historia. 

För när historia och nytänk möts, händer något speciellt. Välkommen 
att upptäcka det vilda Bergslagen – en plats för rörelse, nya upptäckter, 
frisk luft, gemenskap och faktiskt, lite magi. 



4

Välkommen till Åkerby Herrgård!
Bra boende och god mat i magisk Bergslagsnatur. Öppet varje dag året om. 

Naturnära läge. Boendepaket för vandring, cykling och barnfamiljer.

Åkerby Herrgård, 713 93 Nora   0587-912 10   info@akerbyherrgard.se   www.akerbyherrgard.se
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Kloten
Med vildmarken 
som utgångspunkt.
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Två mil, rakt in i skogen, från riksväg 50 i höjd 
med Kopparberg. Du passerar tät skog och 
djupa sjöar. Vägen slingrar sig fram genom 
orörd natur och förbi små röda stugor. Bakom 
kröken skymtar Bergslagens Basecamp 2021. 
Välkommen till Kloten – den lilla byn med de 
stora naturupplevelserna. 

Kloten är den gamla bruksorten som en gång i tiden spelade 
en stor roll för Bergslagens bergsbruk. Var du än går, syns his-
toriska lämningar från tiden då järnet stod i centrum. Stations-
huset, lokstallet, slagghögarna, dammvallen och ruinen efter 
masugnen Klothyttan är alla spår av järnhanteringens historia.

Idag bubblar det av annan drivkraft i byn. Kloten har bli-
vit samlingsplatsen för vilda upplevelser i och omkring natur-
vårdsområde Malingsbo-Kloten. En utgångspunkt för dig som 
vill uppleva naturen, skogen och vattnen – på riktigt. Vandra 
Bergslagsleden, cykla, paddla, fiska, eller kanske bara vara.  

– Kloten är speciellt. Här uppe på den höga platån har 
vi en touch av Norrlandsklimat. Tack vare det stora natur-
vårdsområdet, har vi även ett av Sveriges vilttätaste områden. 
Du behöver inte resa långt för att nå riktig vildmark, säger 
Mikael Nilsson som, tillsammans med hustrun Rosario, driver 
äventyrsföretaget Nordic Discovery.
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Oupptäckt och vilt
Nordic Discovery tar emot gäster från hela värl-
den, för utomhusupplevelser, vildmarksäventyr, fiske 
och viltsafaris. Här står kanoter, kajaker, fiskeutrust-
ning och mountainbikes redo för äventyrssugna 
besökare. Information, kartor och tips finns för dig 
som vill upptäcka på egen hand. Är du en aning 
ovan vid vildmark eller letar efter ett enkelt äventyr, 
finns boende och många guidade turer att hänga 
med på. 

– Vi har många gäster som blir förvånade att 
det går att hitta den här typen av natur på den här 
breddgraden. Och vattnen är fantastiska för padd-
ling och fiske. Här hittar du ett mellanting mellan 
sjö- och älvpaddling. Smalt och stilla vatten passar 
familjerna, medan det finns längre och piggare 
sträckor för de vana, berättar Mikael.  

Enstaka bebyggelse och mycket orörd natur 
gör att du kan vistas i naturen i fred, under lång tid. 
Det ger även goda chanser att lära sig mer om, 
och se, de vilda djuren i området. 

– Vissa kommer hit och är ute tio dagar i 
sträck, naturen tar liksom inte slut. Och vi kan till 
och med utlova älggaranti på våra älgsafaris, 
säger Mikael.
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Det bekväma äventyret börjar här
Kärleken till Kloten, naturen och djuren märks lika väl hos Tizia-
na Corneliusson. I vintras tog Tiziana och hennes man Mats 
Corneliusson över som ägare till Fritidsbyn i Kloten. Det nya 
namnet, Kloten Nature Resort, speglar vad du som besökare 
upplever vid besöket. Lugn, ro och en sällsynt natur. Uppe 
på en höjd, med utsikt över sjön Långvattnet, finns ett trettiotal 
stugor till uthyrning. Längs sjökanten finns campingplatser för 
de som kommer med eget boende. Bland tallar och hög luft 
väntar härliga helger eller semestrar för naturtörstande. 

Tiziana och Mats bor i herrgården i Kloten. Under nio år 
har paret stiftat bekantskap, och blivit förälskade i, byn. Nu vill 
de som ägare till resorten, med varsam hand, visa vad trakten 
kan erbjuda. Planerna är många och utvecklingen tog fart vid 
årsskiftet.

– För mig är Kloten lugnet, luften och naturen. Jag tycker 
det här stället står i kontrast till så många andra ställen i Sverige. 
Här råder total harmoni med naturen. Vi vill använda det som 
finns här för att skapa upplevelser som inte är så lättillgängliga 
för alla, säger Tiziana. 

– Vi brinner för det bekväma äventyret. Att du ska kunna 
komma hit som du är och bara vara. Ensam, med kompisarna 
eller familjen. Känner du för att tälta på någon av öarna, låna 
ett tält av oss och paddla ut. De aktiviteter som finns, går alla 
att göra tillsammans. Fiske, kanoter, båtar, SUP-brädor, bräd-
spel eller en härlig måltid med en utsikt som får dig att tappa 
andan. Gemenskap och enkelhet, helt enkelt, säger Tiziana.
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ÄVENTYRET 
BÖRJAR HÄR

Camping, vandrarhem, skolresor, 
familjeäventyr, kickoffer, kanot- och 

SUP-uthyrning, äventyrsbana. 

www.kloten.se
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Fritt fall och pilbågar
När Anneli Löfgren, som tillsammans med Björn Persson driver 
Klotenlägret i den gamla skolan, ska beskriva omgivningarna 
kommer hon fram till ett ord som sammanfattar allt.

– Vackert. Det är så vackert här. Vi har anordnat uppskat-
tade skolläger här under många år. Och ibland, när barnen 
hoppar ut ur bussen, blir de uppriktigt förvånade att vi är mitt i 
skogen. Det är fint att kunna erbjuda det, säger Anneli. 

Klotenlägret är öppet för såväl skolbarn, som företag 
och privatpersoner. Med en äventyrsbana som heter duga, 
erbjuder Björn och Anneli upplevelser som skapar både min-
nen och pirr i magen. Eller vad sägs om att kasta dig ut från 
en telefonstolpe mitt ute i skogen? Som gruppaktivitet finns 
bland annat den uppskattade Archertag, där pilbågar och 
spring får adrenalinet att pumpa på alla i laget. Att samla ett 
kompisgäng och övernatta i slafarna i den gamla skolan, att 
få umgås på riktigt och samtidigt uppleva naturen, har blivit ett 
uppskattat koncept. 

– Vi har helpension och grupperna äter i matsalen eller 
ute i naturen. Många hyr en kanot eller en SUP och drar ut en 
tur på sjön, berättar Björn. 

Alldeles intill sjön Lilla Klotsjön ligger Klotenlägrets 
naturcamping. Ställplatser och campingplatser där lugnet och 
stillheten står i centrum. Morgondopp, tystnad och en stilla sjö 
är vad du vaknar upp till. 

Det är det här med både och, som kan sammanfatta Kloten 
som plats. Kombinationen och möjligheten till både lugn och 
adrenalin, rekreation och vilda upplevelser. Allt i samklang 
med naturen. Gör Kloten till din utgångspunkt och ditt base-
camp under din lediga tid. Upptäck, upplev och umgås.

!  klotenresort.se
!  nordicdiscovery.se
!  kloten.se
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Expedition vildmark eller vila för trötta fötter. 
Det finns fler platser i Bergslagen som leder till 
mer. Fler upptäckter, fler upplevelser. Välj ditt 
basecamp för lugn, ro och hemmakänsla för din 
tid i trakten.

Din egen utgångspunkt – ditt basecamp. Där du kan förvara 
det du inte behöver för dagens upptäcktsfärd. Där du bor 
och kopplar av mellan utflykterna. En plats du utgår ifrån och 
återvänder till när dagen blir till kväll. Och det bästa av allt – 
det finns ett ställe som passar alla.

Trolska omgivningar i Uskavi
Omfamnad av sjöar och skogar ligger den – Uskavigården. 
Starta din vandring på Bergslagsleden här, gå norrut mot  
Kindla eller söderut mot trästaden Nora. Uskavirundan med 
sina 12 km är en perfekt dagstur där du kommer tillbaka till 
startplatsen. På en cykel varvar du lätt sjön Usken och kan 
lägga fler rundor och kilometrar på bygdens småvägar. Vill 
du hellre paddla kanot är Uskavigården den bästa platsen för 
korta turer på sjön. Här är Bergslagens kulturhistoria nära och 
en utflykt till Siggebohyttans bergsmansgård rekommenderas.

Godsaker och vildmark i Grythyttan
Orörd vildmark, härlig cykling och massor av lokala delikates-
ser. Allt detta, och mycket mer, väntar när du väljer Grythyttan 
som plats för dina upplevelser i Bergslagen. Här kan du verk-
ligen bege dig ut i naturen och uppleva den med alla sinnen. 
Upptäck naturreservat med sällsynta växter och tusenåriga dal-
gångar. Björskogsnäs och Murstensdalen är två nära favoriter, 
men det finns fler. Låt cykelns däck svischa fram på småvägar 
runt sjön Torrvarpen eller Sörälgen. Utmanande, men vad gör 
man inte för att kunna njuta av fler måltider i Grythyttan.

Charmiga trästaden Nora
Med småstaden som fast punkt för din vistelse har du en upp-
sjö av upplevelser och aktiviteter att ösa ur. Ett mer charmigt 
och gemytligt basecamp får du leta efter. Naturen runt knuten, 
kulturen likaså. Vandringsleder i och runt kulturreservatet Pers-
hyttan ger mersmak för längre turer på Bergslagsleden. Varför 
inte vandra norrut till Uskavi. Här finns många mountainbike-
leder med både lätta och svårare stigar. Varva en, två eller 
tre sjöar på cykel eller upptäck ett naturreservat. Efter dagens 
upptäcktsfärder kan du enkelt koppla av i den levande lilla 
trästaden som är något utöver det vanliga.

!  bergslagen.se/basecamp

Stanna 
lite längre
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Bergslagen 
made 
Sweden
Utan Bergslagen inget järn, utan järn inget Sverige. 
Kom och upptäck historien på nära håll, både ovan 
och under jord.

Järnet var under 600 år Sveriges viktigaste exportvara. Från 
Bergslagen kom det mesta och det bästa järnet. Järnet som 
byggde landet. Och spåren av bergshanteringen finns överallt. 
Från torp och bergsmansgårdar, till slaggsten och ruiner. Från 
bevarade gruvor, till kulturella centrum. Så stanna upp och ge 
dig tid att upptäcka. Det historiska äventyret väntar i bygden.
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Frövifors pappersbruksmuseum
Det här museet bjuder på industrihistoria och nytänkan-
de, allt i levande industrimiljö med ruffa interiörer och 
tegelväggar. Här ligger fokus på papper – materialet, 
användningsområdena, industrihistorien och den spän-
nande framtiden. Upplev en av Sveriges viktigaste nä-
ringar på ett annorlunda sätt på museet som tog hem 
utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 2021! Missa inte 
den tillfälliga utställningen På Tapeten, som låter dig 
följa med på en spännande vandring genom århund-
raden av tapetmoden, mönster och tekniker. Museet 
bjuder på en spännande dag för både små och stora, 
med flertalet utställningar, upplevelser och möjligheten 
att göra sitt eget papper. 
!  froviforsmuseet.com

Siggebohyttans Bergsmansgård
På landsbygden, mellan Lindesberg och Nora, kan 
du uppleva hur ett förmöget bergsmanshem såg 
ut på 1860-talet. Stig på och se hur bergsmannen 
Anders Olsson med familj levde och verkade här. 
Siggebohyttans bergsmansgård är en av de mest 
storslagna gårdarna från Bergslagens storhetstid, 
med 14 rum och tre kök som började byggas 1790. 
Passa på att följa den gamla kyrkvägen upp till det 
före detta gruvområdet. Under sommartid erbjuds 
visningar, evenemang, barnaktiviteter och café.
!  orbrolansmuseum.se
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Pershyttans kulturreservat
Besök ett unikt minnesmärke från Bergslagens storhetstid. 
Pershyttan är en välbevarad bergsmansby där människor 
brutit malm och tillverkat järn från 1300-talet fram till modern 
tid. Området är idag skyddat som kulturreservat och fritt för 
alla att upptäcka. Hyttan, där järnet framställdes, är en av 
Sveriges  bäst bevarade träkolshyttor. Spana även in järn-
malmsgruvan Lockgruvan – med en guide tar du dig 40 meter 
under jorden! Upptäck området året om på egen hand, med 
hjälp av en tryckt guide. Guidade visningar under sommaren. 
!  njov.se, visitnora.se

Bergslagsbyn Löa  
Löa är den levande lilla byn där företagande och fören-
ingsliv står i centrum. Hyttan, där järnframställningen pågick 
från 1400-talet till början av 1900-talet, är fortfarande en 
central plats och ägs idag av byborna själva. Vandra längs 
Vita stigen, en vandringsled som följer Storåns strand. Fynda 
hantverk och loppisprylar på Perssons magasin eller sov över 
på något av byns B&B.
!  loaby.se

Ställbergs gruva
Ett kulturellt och experimentellt center i en gammal gruva? 
Absolut! Från medeltiden till 1900-talets slut bröts koppar, järn 
och silver i Ställberg. Idag bedrivs kulturell, konstnärlig och 
social verksamhet i och omkring gruvan. Håll utkik efter det 
offentliga programmet, som kan innehålla allt från vandringar, 
föredrag och konstnärer, till berättarkvällar, utställningar och 
festivaler. 
!  stallbergsgruva.se

Skräddartorp
Besök en välbevarad bergsmansgård från 1600-talet! Idag 
verkar den fyrlängade gården intill sjön Torrvarpen som Gryt-
hyttans hembygdsgård. Gården består av 14 byggnader. 
Loftboden, rökbastun, rian och hemlighuset är några av dem. 
Kika på skorstenar av gjutjärn, vackra byggnader och bruks-
föremål från svunna tider. Planera även in en tur i närliggande 
naturreservatet Björskogsnäs. I juni blommar den sällsynta 
orkidéen guckuskon.
!  hembygd.se/grythyttan



16

Välkommen till Hällefors & Grythyttan!

Krokbornsparken
Sveriges äldsta folkpark, 

levande och fylld av nostalgi. 
Öppet året runt. 

Se www.krokborn.se

50-talslägenheter
Nostalgitripp i lägenheter

inredda i tidstypisk 50-talsstil.
Visningar sommartid.

Björskogsnäs
Gården som Ernst renoverade 
i tv, belägen i naturreservatet 

Björskogsnäs. Kom gärna i juni 
när Guckuskon blommar.

Hällefors turistinformation, tfn. 0591-644 77, turist@hellefors.se

Bredsjö Mjölkfår

ekologisk fårgård
ostcafé & bondgårdsbistro

gårdsmejeri och försäljning

Spana in öppettider på 
www.bredsjobla.se

facebook: Bredsjö Blå

www.backtorpsgard.se

Strax söder om Kopparberg, 
i hjärtat av Bergslagen.

Hämtpizza vissa helger från 
april till september. Vid någ-
ra tillfällen under sommaren 
kan du njuta av pizzorna ute 
i vår gårdsmiljö/stallet.

Nötlådor går att beställa till 
hösten 2021.

Gårdsbakad pizza 
från Bäcktorp

SURDEGSBAGERI.PIZZA 
KAFÉ . KAFFEROSTERI

www.hjulsjo103.se
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Ostar att 
njuta av
Upptäck nya smaker och fantastiska mathant-
verkare på din resa i Bergslagen. En ostturné 
runt om i skogarna bjuder på delikatesser, 
gårdsbutiker och härliga caféer.

Getmjölk blir till prisbelönt ost på JanOls-gården, det lilla 
mejeriet norr om Kopparberg där kärleken till djuren och 
osten står i fokus. Det går inte att ta miste på. Alla getter och 
killingar har namn, inte opersonliga sifferkombinationer. Det 
säger mycket om Mikaela JanOls kärlek till djuren; att de 
ses som egna personligheter. Gården, markerna och djuren 
är ekologiska och KRAV certifierade och alla produkter 
görs ekologiskt och är certifierat svenskt mathantverk genom 
Eldrimner.

Rikskändisen Bredsjö Blå är blåmögelosten som har sitt 
ursprung i just Bredsjö, den lilla byn mellan Hällefors och Kop-
parberg. På gården, som drivs av Lena Hall, Lars Staffare och 
dottern Sara, strosar de ostfriesiska fåren omkring. Fårmjölken 
är grunden till flertalet delikatessostar, som går att köpa på 
gårdens Ostcafé. Caféet erbjuder både fika och luncher. 
Nytt är att man kan servera goda viner och öl till det genuina 
mathantverket.

Tre sjöars kök, mejeri, catering och gårdsbutik i Öskevik väster 
om Lindesberg. Alla mejeriprodukter tillverkas på ekologisk 
mjölk från deras egna kor som betar och lever på ängarna 
kring Öskevik. Här hittar du bl.a. mozzarellaost, en färskost 
tillverkad på komjölk, salladsost, färskost och grillost. 

Lerslättens getter, en liten getgård norr om Nora som 
byggt ett ysteri. Här produceras bl.a. ostkaka, getbrie, sal-
latsost eller grillost. 

Låt dig här inspireras av några av Bergslagens stolta mat-
hantverkare. Vi kan garantera att du kommer att finna många 
guldkorn att njuta av.

!  janolsgarden.se
!  bredsjobla.se
!  tresjoarskok.se
!  facebook.com/Lerslättens-Getgård
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Natur på 
nära håll 
Från vildaste vildmark till levande kulturmiljö-
er. Bergslagsleden är vandringsleden där du 
får uppleva naturen på nära håll. Så packa 
ryggsäcken, det är dags att upptäcka Berg-
slagen och friluftslivet.

Johan Karlström plockar upp näverpåsen och fiskar fram 
en espressobryggare ur ryggsäcken. Med van hand gör 
han upp en eld i vindskyddets eldstad. Tändstålet blixtrar 
till och elden flammar upp. 

– Tändstickor är bara för nödfall. Med torr näver och 
bra töre kan du enkelt göra upp en eld. Och bra kaffe är 
väldigt viktigt, säger Johan Karlström och skrattar.

En vårdcentral i det fria
När Johan Karlström tog över tjänsten som utvecklingsle-
dare för Bergslagsleden gick han hela leden i ett svep. 
Med start sin första arbetsdag. Det tog elva dagar att gå 
de 280 kilometrarna, men där och då lärde han känna 
skogarna, stigarna och terrängen på riktigt. I hans jobb 
ingår att utveckla och hålla Bergslagsleden och kanotle-
derna i bra skick. Det kan handla om allt från renovering 
av vindskydd till att starta upp projekt för barn och ungdo-
mar i folkhälsans tecken. 

– Att gå Bergslagsleden innebär självklart att vistas 
i naturen och njuta av den. Men du får så mycket mer på 
köpet. Om du utgår från Kloten och jobbar dig nedåt på 
leden, får du upptäcka allt från vildmark och djur, till le-
vande kulturlandskap, gamla hyttbyar, gruvor och öppna 
landskap. 

För Johan är Bergslagsleden ett viktigt led i arbetet 
för en bättre folkhälsa. Han tar en klunk kaffe och där 
på muggen syns den slogan som står för precis vad han 
tycker: ”Bergslagsleden – en vårdcentral som håller öppet 
dygnet runt”. 

– Att packa ryggsäcken och ge sig ut i naturen kan 
göra underverk. Tillsammans med familj, vänner eller helt 
själv. Vistas ett par timmar själv i skogen, utan skärmar, och 
se vad som händer. Naturen får folk att må bra.
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Gusselby camping
Familjecamping vid sjön Råsvalen

7 km norr om Lindesberg längs riksväg 68.

Campa från 280 kr
0581-502 40•caravanclub.se/camping/gusselby/

Cykelvänligt boende, hotell & vandrarhem 
Konferens, bröllop & läger. Nära till stigar och leder

Nyhyttan, Nora.  0587-87 100  www.nyhyttanskurort.se

Placerat i hjärtat av Bergslagens vackra natur

Boende  l Gårdsbutik med galleri och café
info@herrgardenigrythyttan.se, tel. 070-587 00 00

www.herrgardenigrythyttan.se 

HERRGÅRDEN I GRYTHYTTAN

KLOKA

BAGARSTUGA

Kyrkogatan 28, Grythyttan
Tel 070-544 78 87
kloka.gumman@hotmail.se

GUMMANS
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Ut på paddlingstur
Många föredrar att istället glida fram på lugna vatten i kanot. 
Bergslagens kanotleder löper längs med sjöar, åar och pigga 
älvar.

– Det finns fyra fantastiskt fina kanotleder i Bergslagen, 
där du kan uppleva allt från vildmarkspaddling till lugna turer 
på sjön. Här jobbar vi med samma upplägg som för Berg-
slagsleden. Vi står för underhåll och du hittar vindskydd och 
lägerplatser längs lederna. Men skillnaden är utrustningen. 
Här finns många skickliga entreprenörer som hyr ut kanoter 
och känner vattnen väl, berättar Johan. 

Rookie eller proffs spelar mindre roll
Steget till att komma ut i naturen kan vara långt för vissa, en 
självklarhet för andra. Johan uppmuntrar alla att testa. Och att 
börja lugnt. 

– Har du aldrig vandrat, börja med en rundslinga där 
du tryggt kommer tillbaka till bilen. Testa hur lång tid det tar 
att gå med packning och i kuperad terräng. Är du mer sugen 
på kanot, hyr ett par kanoter tillsammans med några vänner 
och ta en dagstur på en lugn sjö. Det finns även vandringsfö-
reningar här i krokarna, där finns ett socialt sammanhang och 
många tips att få. 

Johan upptäckte själv naturen och det fina med friluftslivet 
i sena tonåren. 

– Jag växte upp med bollsporten och spelade hockey 
tills jag var 19 år. Men jag började intressera mig för utförsåk-

ning och efter lumpen åkte jag utomlands och jobbade under 
vintrarna. Då upptäckte jag bergen och fantastiska toppturer, 
bortom skidbackarna. Jag var fast. 

När Johan är sugen på andra äventyr tar han med sig 
havskajaken på tur. En långpaddling på egen hand står på 
önskelistan framöver. 

– Jag är alltid utomhus. Om inte själv, så med familjen. 
Det finns en enorm styrka här i Bergslagen, naturen finns alltid 
nära. Det är enkelt att ta sig ut!

Hitta ut i Bergslagen
När kaffet är urdrucket och elden slocknat, sågar och klyver 
Johan till ny ved till vindskyddet.

– En hedersgrej för vandrare. Att hitta torr ved i vindskyd-
det är en enkel men uppskattad gest man kan göra för andra. 
Plus att du får upp värmen när du klyver nytt!

Och det kanske är så friluftslivet kan beskrivas? Vänligt, 
generöst och inkluderande. Du kan vandra en flerdagarstur 
och övernatta. Ta en dagstur eller välja en vacker rundslinga. 
Introducera naturen för dina barn och öva på att göra upp 
den där elden du var så flink på i mellanstadiet. Hyra en ka-
not och fixa den roligaste kompisdagen på länge. Eller bara 
sitta där en stund. I lugn och ro. För det är ju det som är det 
fina med skogen, vattnet och Bergslagsleden. Här finns något 
för alla.
!  bergslagsleden.se 
!  bergslagen.se/outdoor
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Utvalda längs Bergslagsleden
Utmanande vandringar. Etapp 1, som utgår från Kloten, 
är en lång och vild vandring på 20 km. Förbered dig på 
kuperad terräng, långt från bebyggelse och brus. Etapp 3, 
som utgår från Stjärnfors över Kindla till Nyberget är även 
den något att bita i!

Bekväm vandring. Kombinera vandring med en natt i  
nymanglade lakan och god mat! Etapp 6 och 7 passar bra 
att kombinera med kulinariska äventyr och sköna sängar i  
den gamla trästaden Nora. 

Upptäck byarna. Stanna till i den unika bergsmansbyn 
Pershyttan. Nybergets enkla vandrarhem passar för en  
charmig övernattning mitt i bygden. I närheten av Uskavi  
kan du uppleva härliga bad, naturreservat och kulturhistoria. 

Friluftstips
Våga sova ute med barnen. Se till att packa med många 
mjuka täcken och bra underlag för ett nattligt äventyr utomhus 
med ungarna. I ett vindskydd kan du göra det jättemysigt. 
Ta bilen och parkera inom ett barns gångavstånd, då är det 
enkelt att uppleva naturen. 

Packa varmt. Glöm inte den där extra jackan. Även på  
sommaren kan det bli kallt på natten. Lager på lager och 
extra kläder gör allt enklare. Och varmare.

Mellis. Bra kaffe är viktigt. Om du lagar det över öppen  
eld blir det ännu godare. Och glöm inte mellis. Naturen  
ger energi, men du blir hungrig!

Packa lätt. Behöver du verkligen alla grejer i ryggsäcken? 
Under en längre vandring ska du gärna inte kånka på mer  
än 14 kg. 

Näverpåse. Ha alltid en påse med torr näver och bra töre i 
ryggsäcken. Startsträckan till en bra eld blir både enklare och 
roligare då. Och glöm inte tändstålet och tändstickorna. 

Johans bästa tips
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Fina vandrings- och cykelleder, bra fiske- 
vatten, bastu vid sjön. Campingtomter, 
stugor, semesterhus och glampingtält. 
Uthyrning av cyklar, kajaker, kanoter, 
roddbåtar och stand up paddle. Hundar 
är välkomna men måste hållas i koppel.

Hjärtligt välkommen! 

Lugn camping vid sjön Sörälgen,
i naturreservatet Hökhöjden.
Endast 14 km från Grythyttan.

Sör-Älgen 200, 712 93 Hällefors
Tfn. 076-671 14 84, info@soralgenscamping.se

www.soralgenscamping.se

Box 86, 713 22 Nora

Tfn: 073-642 52 82 
www.gustavsbergscamping.se

Campa, hyr stuga/rum, bada, sola och lär 
känna naturismen på ett naturligt sätt.

Ca 2 km från Nora torg.

Naturistbad & Camping Öppet året om för kurser, konferenser, läger 
och vandrarhemsboende. Allt detta med självhushåll.

Öppet sommartid v. 27-32, med vandrarhem, 
camping, kiosk, loppmarknad, uthyrning av båt, 

fiskekort, konstutställningar och ev. kaffeservering.
Gården tillhör Örebro Läns Blåbandsdistrikt och har alkoholfri miljö.  

Bokning & info: 070-292 74 09
info@vreten.org   www.vreten.org

Vreten vid Fåsjöns strand
strax söder om Öskevik.
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Postleden, 
Silverleden och
Lindessjön runt
Vildmark eller tätortsnära, vad passar 
dig bäst? Här är några förslag, det 
finns fler.

Postleden
Postleden är en 56 km lång vandringsled som 
binder ihop Silverleden i Hällefors med etapp 2 
av Bergslagsleden i Kopparberg. Leden går efter 
den gamla postvägen där dåtidens brevbärare 
transporterade brev och andra försändelser. Start 
vid Hurtigtorpet i Hällefors.

Silverleden
Leden har fått sitt namn från silverbrytningen i 
området under 1600-talet och är 65 km lång. Den 
startar och slutar vid Hurtigtorpet i Hällefors och 
går genom kuperad terräng med hisnande utsikt, 
vackra skogar och gott om sjöar och vattendrag.

Vandra runt Lindessjön
Med start var du vill efter Lindesbergs fina strand-
promenad, har du nu en skön vandring framför dig. 
Välj efter vägen om du vill gå 7 eller 8,5 km, hela 
tiden kommer du ha någon vy över Lindesberg, 
den vackra kyrkan eller sjön. Ta med eget fika eller 
stanna upp och fika inne i staden. Leden är lätt 
att gå och har delvis tillgänglighetsanpassad stig. 
Kanske avslutar du med ett dopp i Lindessjön.

!  bergslagen.se/vandra
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Följ med oss ut!

Bergslagens Friluftshelg 13–16 maj
En helg för dig som längtar efter att komma ut i naturen. 
Då har vi samlat naturupplevelser och turer för dig som 
vill vandra, cykla, paddla och mycket annat. Packa rygg-
säcken, ta med dig familjen eller bästa vännen och kom 
hit! I Bergslagen är naturen alltid nära.

Bergslagens Vandringshelg 11–12 sep
Knyt skorna, packa matsäcken och ge dig ut på stigar 
med spår från hyttor och gruvor. En vandring i Bergsla-
gen är också en vandring i historien. Vandra på egen 
hand eller med guide på våra natursköna leder eller 
rundslingor. Välkommen att vandra i Bergslagen!

!  bergslagen.se
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Upptäck ett naturreservat i Bergslagen, eller 100! 
Vi vill inspirera och göra det lite enklare för dig 
att upptäcka vår fantastiska och skyddade natur. 
Använd ”krysslistan” över Bergslagens alla natur-
reservat. Tänk på att du besöker skyddad natur 
och ta gärna reda på vilka regler som gäller. 
Vilket blir din favorit?

Murstensdalen
Storslagen gammelskog, djupa tjärnar och myrar. Här är man 
långt från stadens brus. De finns två utmanande rundslingor 
för vandring, 5 och 12 km. Vindskydd och eldplatser. Flera 
reservat ligger angränsande till Murstensdalen, hela vägen 
upp till Loka Brunn.

Långa tjärnarna 
Naturreservatet Långa tjärnarna är ett stort vildmarksliknande 
skogsområde strax söder om byn Kloten i Malningsbo-
Klotens naturvårdsområde. Skogen är gammal och bär spår 
av skogsbrand och kolvedshuggning. Här får man vandra 
bland skogstjärnar, granskogar, gamla tallar, lövrika skogar 
och vackra sjöar. Fina badmöjligheter på sommaren.

100 naturreservat 
att välja mellan

Nittälvsreservaten
Här, nästan på gränsen till Dalarna möts man av ett oreglerat 
vattendrag med forsar, fall och lugna vatten, såväl som artrika 
gammelskogar och vidsträckta myrar. Med de angränsande 
naturreservaten är detta ett av länets största skyddade natur-
områden. Vad sägs om Kaljoxadalen, Brattforsen, Nittälvs-
brännan och Mördarheden. Stigar, vandringsleder och 
rastplatser ger perfekta möjligheter för ett äkta friluftsäventyr. 
Vandrar du Postleden passerar du rakt igenom området.

Järleåns naturreservat 
Reservatet följer en flera hundra tusen år gammal dalgång där 
vattnet ska ta sig från Norasjön via Järleån mot sjön Väringen. 
Här finns en av länets mäktigaste forssträckor - Långforsen, och 
en blomsterprakt som är vackrast på försommaren. Vandrings-
led längs ån på 2,5 till 5 km och med flera fikaplatser. Flera 
startplatser och missa inte ett besök i Järle stad.

!  bergslagen.se/krysslista
!  lansstyrelsen.se/orebro
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Hyr hus i centrala Nora 
Lillebo 4 bäddar och Grindstugan 6 bäddar.  

Delad trädgård och fullt utrustade kök. 
www.lillebo-nora.se

www.lillahotelletnora.se    0587-15400    info@lillahotelletnora.se    

VÄLKOMMEN TILL 
LILLA HOTELLET I NORA

Öppet året om

www.bergsgardenhotell.se

Välkommen till det lilla hotellet i 
Guldsmedhyttan

Tfn: 0581-870 55E-post: info@lindesbergshotell.se
www.lindesbergshotell.se

Lindesbergs Hotell & Stugby
Hotell. Stugby. Golf. Padel. MTB. 

Konferens. Naturen.

Checka in i Bergslagen.
Må bra i avslappnad miljö på 
Lindesbergs Hotell & Stugby. 

Hos oss finns hotell med 10 dubbelrum i hög 
hotellstandard, 12 st ställplatser och stugby med 

toppmoderna lägenheter nära naturen och på 
promenadavstånd från Lindesbergs centrum. 

Restaurang Golfbiten serverar lunch och à la carte.

Lindesbergs golfklubb erbjuder 
naturskön golfbana och padelbanor 

ute och inomhus.

Din vistelse hos oss 
är svårslagen!

Mitt i Bergslagen kan vi stoltsera med en  fantastisk miljö. Här 

ges du möjligheten till många aktiviteter för ditt besök oavsett 

om det är semester vistelse eller  konferens. Besök gärna vår 

sommarkrog Café Oscar för en lunch eller passa på att avnjuta 

en god middag på hotellets restaurang. 

lindesbergsstadshotell.se | info@lindesbergsstadshotell.se | 0581-124 50

0581-124 50
www.lindesbergsstadshotell.se 
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Din vistelse hos oss 
är svårslagen!

Mitt i Bergslagen kan vi stoltsera med en  fantastisk miljö. Här 

ges du möjligheten till många aktiviteter för ditt besök oavsett 

om det är semester vistelse eller  konferens. Besök gärna vår 

sommarkrog Café Oscar för en lunch eller passa på att avnjuta 

en god middag på hotellets restaurang. 

lindesbergsstadshotell.se | info@lindesbergsstadshotell.se | 0581-124 50

Fothälsan Bergslagen
Vi har hjälpmedel, fotvårdsprodukter, 

strumpor, skor med mera.
070-241 80 09  www.fothalsannora.se  Rådmansgatan 13, Nora
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Dröm sött 
i Bergslagen
Vad sägs om att övernatta i överingen-
jörens villa, vakna i ett guldskimrande 
herrgårdsrum, drömma sött på världs-
unikt gästgiveri eller bara slappna av 
på tåget? Bergslagen bjuder på unika 
boenden att minnas.  

Det är inte mycket som slår en god natts sömn i 
svala lakan. Att krypa ned och vila efter en dag 
fylld med aktiviteter. Eller att göra boendet till 
själva målet med resan. Att leta bortom de själv-
klara platserna i Bergslagen kan bli en upplevelse 
i sig. För längs grusvägar och i sömniga bruksorter 
finns pärlor som inte bör missas.
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Som hemma på Bergsgården
Det är ett sällsynt hemtrevligt hotell som möter dig i 
Guldsmedshyttan. Bergsgården är inget dussinhotell, snarare 
ett semesterminne i sig. Med inredning från de flesta decen-
nier under föregående århundrade, liknar inget rum det 
andra. Spegeldörrar, inredningsdetaljer och knarrande 
golvplankor vittnar om att det här hotellet varit ett riktigt hem 
under många år. 

Och mycket riktigt. Bergsgården byggdes i början av 
1900-talet, som tjänstebostad till överingenjör Thore Zachris-
son med familj. Planlösning och detaljer är detsamma som 
för över hundra år sedan, men idag övernattar istället nöjda 
hotellgäster. Familjen Zachrissons barnrum, är idag ett av 
de större hotellrummen. Ett dubbelrum med utsikt åt två håll, 
genom munblåsta fönsterglas. Ägaren, Lillemor Ardesjö, visar 
runt i rummen och beskriver sitt hotell som det lilla och vänliga 
med många möjligheter. 

– Vi tar emot konferensgäster och hotellgäster, men även 
stora grupper som vill hyra hela byggnaden. Huset är som 
gjort för barnspring och umgänge. Rummen och de gemen-
samma ytorna gör att det blir en särskild gemenskap här.

Lillemor tipsar om att utgå från Guldsmedhyttan för att 
upptäcka Bergslagen. På cykel eller till fots fungerar utmärkt. 

– Är du ute och vandrar på Bergslagsleden, gå av den 
för en skön natts sömn. Starta pigg dagen därpå, efter en 
härlig frukost! säger Lillemor. 
!  bergsgardenhotell.se
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Flärdfullt lugn på herrgård
Sanni och Per Schalander välkomnar gäster till den pampiga 
herrgården i mindre modell. Strax utanför Lindesberg, i den 
gamla bruksorten Vedevåg, är det inte bara sjön som glittrar. 
Innanför dörrarna till den gula herrgården möts du av såväl 
riddarrustningar, som guldskimrande inredning i sann rokoko-
anda.

– Här kan du njuta av lyxen att få vara ifred. Fly varda-
gen, för lugnet här hos oss, säger Sanni. 
Med en åttarätters avsmakningsmeny, prisbelönt frukost och 
lena lakan kan du leva kungligt för en natt eller fler. I den 
stora trädgården finns bland annat utegym, tennis och spa 
och ett stenkast bort kan du ta ett dopp i sjön. Inomhus njuter 
du av dryckesprovningar i vinkällaren, fantastiska rum och 
skönt häng i salongerna. 

– Det här är ett ställe för den sanna livsnjutaren. Här kan 
du njuta av en vacker plats, god mat och utsökta viner. Det är 
meningen att du ska komma hit och bara vara, säger Per. 
!  wedevagsherrgard.se
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Som på räls i Nora
Söker du något annorlunda? Eller är du väldigt förtjust i tåg? 
Under sommarmånaderna, från juni till och med augusti, 
välkomnar Agneta Brambeck till sitt charmiga vandrarhem. På 
Nora Tåghem sover du gott i gamla tågvagnar från 1930-ta-
let. I din egen kupé väljer du under- eller överslaf och gör 
boendet till ett roligt minne för hela familjen. 

– Vi har målat och renoverat, men vagnarna har original-
detaljer och inredning kvar sedan 1930-talet. Det här är ett 
udda, roligt och mysigt litet semesterboende i Nora. Och du 
får gärna ta med dig din hund eller katt! säger Agneta. 

I området kring Nora Tåghem finns mycket att upptäcka. 
Kika in i det gamla stationshuset, lär dig mer om Sveriges första 
normalspåriga järnväg eller ta en ånglokstur. Och med Nora-
sjön och en badbrygga alldeles utanför sovvagnarna, kan du 
njuta av ett kvällsdopp efter en semesterdag i Bergslagen. 
!  norataghem.se 
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Fler unika 
sängar i trakten
Grythyttans Gästgivaregård
Inget rum är det andra likt på boutiquehotellet 
där mat och dryck står i centrum.
!  grythyttansgastgivaregard.se

Lilla Hotellet i Nora
Mitt bland träkåkarna i Nora hittar du Lilla Hotellet. 
Sov gott med äkta småstadskänsla! 
!  lillahotelletnora.se

Loka Brunn
Vem tackar nej till en spa-vistelse? På Loka Brunn 
njuter du av utsökt mat, skönt spa och vackra vyer – 
med trolska skogar och kulturhistoria på nära håll.
!  lokabrunn.se 

Herrgårdar och stadshotell
I Bergslagen finns det gott om ståtliga herrgårdar 
som erbjuder sköna sängar, god mat och magiska 
upplevelser. Det blir en resa i tid och rum, med naturen 
och kulturen precis runt hörnet. Missa inte Bångbro 
Herrgård, Sikfors Herrgård, Åkerby Herrgård och 
Hellefors Herrgård. 

För ett mer stadsnära boende välj Nora stads-
hotell intill det kullerstensbelagda torget eller Lindes-
berg klassiska stadshotell med härlig sjöutsikt.
!  bangbro.se 
!  sikforsherrgard.se
!  akerbyherrgard.se 
!  konferens-hotell.se
!  norastadshotell.se
!  lindesbergsstadshotell.se

Camping
–ett liv att älska
Allt fler älskar att campa. Det märks varje 
år, när husbilar och husvagnar rullar in i 
Bergslagen. 

Alla våra campingplatser ligger nära en sjö, många 
har stugor att hyra och ibland både kanoter och båtar. 
Någon har egen kyrka, några har loppisar. I Berg-
slagen kan du också välja på naturcampingar och en 
camping för naturister. Vilken blir din favoritplats?
!  bergslagen.se/bo



34

Bloggaren Sanna Rosell delar 
här med sig av sin weekend 
på Hotellet i Dalkarlsberg – ett 
hus som byggdes 1874 och har 
inrymt både järnvägshotell 
och värdshus. Numera är det 
privatbostad och övervåningen 
hyrs ut som svit via Airbnb. 

Kvällen är kulen när vi åker på grusvä-
garna till Dalkarlsberg. Den lilla byn i 
Bergslagen ligger 15 minuters bilfärd 
från Nora och 45 minuter från Örebro, 
djupt inbäddad bland gran och tall. 
Här och var skymtar jag tjärnar med 
glittrande vatten och röda hus som tittar 
fram i skogsgläntorna.

En armada av tända ljus och en 
nybakt morotskaka möter oss när vi 
checkar in på Hotellet i Dalkarlsberg. 
Det varma välkomnandet gör att vi 
känner oss hemma så fort vi kliver över 
tröskeln. Sen huset byggdes 1874 har 
det varit både järnvägshotell och värds-
hus. I över hundra år har det huserat 
både gäster och resenärer här – så nog 

sitter såväl historien som gästvänligheten 
i väggarna.

Dalkarlsberg är, som många andra 
ställen i Bergslagen, en liten ort som 
växte fram kring gruvan. Redan på 
1100-talet kan gruvarbetet ha börjat här, 
vilket i så fall gör dem till Sveriges äldsta 
gruvor. Så småningom drogs järnvägen 
genom Dalkarlsberg och i samband med 
det byggdes herrgården som bostad åt 
trafikchefen vid järnvägen. Herrgården 
är idag privatbostad och ligger mittemot 
hotellet.

Känslan av att vara hemma, fast borta, 
förstärks i och med att vi har hela hotel-
let för oss själva. Finessen med Hotellet 
i Dalkarlsberg är att man bokar en svit, 
vilket betyder hela övervåningen. Sov-
rum, badrum, vardagsrum, hall – och 
en skrivhörna. Utanför huset finns en stor 
trädgård, damm och brygga. Det finns 
också kanot och båt att låna. Allt som 

behövs för en avkopplande hotellupple-
velse med naturen runt hörnet! 

I närheten finns en kort vandringsled 
som slingrar sig förbi lämningar av gruv-
driften. Byggnadsruiner och slagghögar, 
som sakta men säkert återtas av naturen, 
påminner om en svunnen tid. Vi går de 
2,5 km och är sen lagom trötta och redo 
för en lyxig myskväll ”hemma i sviten”. 
Efter plockmat skålar vi i bubbel och sjun-
ker ner i den sköna soffan för ett riktigt 
mysmaraton.

När frukosten dukas upp följande 
morgon, tänder jag ännu fler ljus. Dus-
sintalet kvällen innan gav mig mersmak 
och jag njuter återigen av de dansande, 
värmande lågorna. Det blir påtår och 
tretår av kaffet och jag minns knappt när 
frukoststunden senast var så här lång och 
skön.

Devisen ”borta bra men hemma 
bäst” får ursäkta. Nu känns borta lika 
hemtrevligt som hemma – till och med 
snäppet bättre.
!  hotelletdalkarlsberg.com
Reseblogg: sannarosell.se
Instagram: @travelstories_sanna

Det sitter i 
väggarna

"En känsla av att vara 
hemma, fast borta"
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Guldkringlan är ett kafé och 
konditori som har funnits i 
Grythyttan sedan 1928. Se-
dan december 2019 är Loka 
Brunn-koncernen stolta ägare 
av Guldkringlan och vi har för 
avsikt att förvalta arvet väl.

Hos oss hittar du enbart hem-
bakat bröd och bakverk av 
högsta kvalitet. Vi som arbe-
tar här är stolta bagare och 
konditorer som älskar vårt 
hantverk.

www.guldkringlan.se
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VÄLKOMMEN ATT SPELA 
GOLF PÅ STJERNFORS GK!

Stjernfors Golfklubb 
Stjernfors, Kopparberg

070 - 634 10 48 
stjernforsgk.com

ÄVENTYRSGOLFEN 
I LINDESBERG

Äventyrsgolf Guldvaskning

Öppet 
maj-augusti

Tfn. 073-202 36 92 
goldminegolf@gmail.com 

www.4aventyr.se
 Lindesberg Goldmine Adventuregolf

Glasscafé

www.wedevagsherrgard.se

Den lilla herrgården                  med det stora hjärtat

boutiquehotell - matsal - bröllop - spa -konferens

www.luftenarfri.nu
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På två hjul 
runt sjön
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En, två eller kanske tre? Varva en sjö och 
upptäck Bergslagen på cykeln. Djupa  
skogar, öppna landskap, stilla sjöar, 
betande djur och, för det mesta, folktomma 
och lugna vägar. 

Van cyklist, glad motionär eller mest bekant med oväx-
lad retro spelar mindre roll. Ta så många stopp du 
vill eller susa snabbt fram på smala hjul. Att upptäcka 
Bergslagen från cykeln innebär varierande
 natur och många smultronställen längs vägen.

Med start och mål på kullersten
Befinner du dig i trakten kring Nora, finns många 
glittrande sjöar att upptäcka. En sjötur som passar hela 
familjen är Norasjön runt. Utgå från kullerstensgatorna 
i Nora stad och cykla runt sjön som bjuder på fantas-
tiska vyer och lättrampade vägar. Efter drygt två mil är 
du tillbaka i Nora. Ta en välförtjänt glass eller besök 
Kulturkvarteret Bryggeriet för spännande upplevelser. 
På kvällen hittar du den godaste maten på Bryg-
gerikrogen. Nora är den välbevarade trästaden som 
charmar med både yta och innehåll.

Hyttbyar och svalkande dopp
Två sjöar runt innebär en tur på 50 km, runt sjöarna 
Usken och Fåsjön. Utsikten är fantastisk och det finns 
gott om pausvänliga fikaställen och loppisar. Runt sjön 
Usken passerar du bland annat Uskavigården med 
både glass, bad och minigolf. Sjörundan bjuder även 
på kulturhistoria med den gamla bergsmansgården 
Siggebohyttan och många bevarade hyttbyar. Låt 
hjulen rulla fram genom historien. 

Lättrullade vägar på både grus och asfalt, med 
gott om stopp för svalkande dopp, gör den här varv-
ningen extra sommarvänlig. Är du trött? Välj en av sjö-
arna och spara den andra till en annan semesterdag.

Böcker och djurliv runt Grängen
En vildare variant av sjörunda hittar du i Hjulsjötrakten. 
Stora och lilla Grängen runt bjuder på både natur 
och kultur. Sväng in på den stora bokloppisen i Södra 
Hyttan och införskaffa semesterns läsning. Du passerar 
naturreservatet Grängshytteforsarna, som bildades för 
att skydda en ovanligt lång och oreglerad forssträcka 
och dess djurliv. Här trivs bland annat den sällsynta 
flodpärlmusslan. Sugen på gofika och paus? Ta en 
avstickare till Hjulsjö 103 och njut av egenrostat kaffe 
och de godaste bakverken och bröden, alla bakade 
med surdeg och kulturspannmål. 
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Fler sjöar att varva
Torrvarpen runt 
Längd: 42 km. Start: Grythyttan
Sjön Torrvarpen hittar du strax utanför 
Hällefors. Efter några kilometer förvandlas 
asfalt till grus och du cyklar nära sjökanten, 
genom djupa skogar. En avstickare värt 
trampet är det vackert belägna natur-
reservatet Björskogsnäs. Pausa eller ta en 
välförtjänt övernattning på Sikfors herrgård. 

Råsvalen runt 
Längd: 37 km. Start: Lindesberg
Råsvalen är en långsträckt sjö och leden 
runt den är bitvis ganska kuperad. Vi 
rekommenderar att trampa motsols. Turen 
går mest på mindre vägar, både asfalt-  
och grus. I Guldsmedshyttan kan du välja 
mellan en sväng upp till Stripa gruvom-
råde eller trampa vidare på vita stigen, fd 
järnvägsbanken mot Storå.
!  bergslagen.se/cykla
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Ladda hem appen 
Kultur Lindesberg

Lär dig mer om Lindesbergs kommun, 
allt samlat i en guideapp. Ge dig ut  på 
en spännande tidsresa bland gravar, 

fornlämningar och färdvägar.

Appen Kultur Lindesberg, 
hittar du där appar finns.

www.lindesberg.se/upplevochgora

Shoppingstaden Nora. Året om. 
Gå på shoppingtur i den vackra trästadens unika butiker. 
Här i Nora har varje butik sin egen personlighet och sitt 
eget urval av produkter. Här finns alltid tid för goda råd och 
personlig service. Trevliga caféer och matställen finns för den 
som vill unna sig en paus. Förläng din upplevelse av Nora 
och stanna över natten på något av stadens boenden.

Välkommen att uppleva Nora!
www.handlainora.se Nora Köpmannaförening

Upplev Nora 
med guide

Förhöj din upplevelse av Nora 
och följ med våra kunniga guider 

på visning i trästaden och 
bergsmansbyn Pershyttan. 

För datum och tider se 
www.visitnora.se

Nora turistbyrå
Tfn: 0587-811 20
Stationshuset, Järnvägsg 1 
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Natur och 
historia 
med puls
Rufft, tufft och alldeles under-
bart. Att cykla mountainbike 
i Bergslagen är att uppleva 
naturen och historien på nära 
håll. Helt fantastiskt och allt fler 
upptäcker det.

Utmanande skogsvägar och historiska 
stigar ger dig många kilometer av 
naturupplevelser. I Bergslagen finns två 
byar som båda utmärker sig lite extra. 
Strax söder om Nora med startplatser 
i Digerberget och Pershyttan kan du 
nå ut på tretton olika leder om totalt 
220 km. Här finns allt från korta, 
barnvänliga till tekniska, långa och mer 

krävande leder. Flera leder går genom 
bergsmansbyn Pershyttan och vidare ut 
på historiska stigar.   

Vid Digerberget hittar du två 
pumptracks och teknikbana, vid Kot-
taberget byggs sektioner av flowtrails. 
Nora/Pershyttan är sammanlänkat med 
Ånnabodas ledsystem i söder och med 
Hjulsjö i norr.

I Hjulsjö rör du dig på historisk 
mark mellan gravrösen och hyttor. 
Stigarna böljar fram längs sandiga 
åsar och nedlagda järnvägsbankar, 
det finns rejäla backar och fantastiska 
vyer på totalt ca 190 km, fördelat på 
minst 12 leder. Välj den svårighets-
grad och längd som passar dig bäst, 
alla startar vid Hjulsjö motionscentral 
mitt emot den vackra röda träkyrkan. 
Teknikbana med hopp och doserade 
kurvor. Ställplats, rum och cykeluthyr-
ning. I Hjulsjö by sjuder kreativiteten 
och alla är engagerade i värdskapet 
att ta emot alla cyklister.

 
!  mtbhjulsjo.se
!  bergslagencycling.com
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Frihetskänslan i att trampa iväg med allt 
man behöver. Inget slår det. Här en 
reseberättelse från Simon och Anna, två 
gruscyklingsfantaster och gourmander 
bosatta i Örebro.

Vi är totala junkies. Ibland är vi ute i månader, 
ibland några dagar. Ibland är tältet med, ibland 
inte. Den här gången var idén ”bo billigt, cykla 
lagom, äta dyrt”. 

Vägen från Örebro över Kilsbergen till Nora 
bjuder på några backar, men så fort vi var uppe 
var det bara att kasta av sig och hoppa i vid bad-
platsen i Ramsjön. Sen gick det nedför hela vägen 
till Bryggerikrogen i Nora som blev första stoppet 
på denna gourmetresa. Efter en natt vid Dammsjön 
i Pershyttan tog vi oss längs den gamla banvallen 
norrut. Pizzan i Hjulsjö var bokad, det var bara att 
trampa på. Som tur var har vi vänner halvvägs. En 
trevlig terasslunch vid deras bergsmansgård och 
ett bad i Finnsjön. På kvällen åt vi surdegspizza 
på Hjulsjö 103. Det blev frukost i Hjulsjö också, vi 
kunde inte låta bli. 

Från Hjulsjö finns en enkel väg till Grythyttan, men 
vi valde den vackrare över Rombohöjden. När vi 
stannar till en minut vid en sjö halvvägs händer det 
otroliga: Ett tjugotal glada cyklister dyker upp bak-
om oss. Strax hör vi nån hojta nybörjarklassikern 
”F-n, jag har punka”. ”Men det var ju här vi skulle 
ha picknickstopp” säger en annan. Upp plockas 
flaskor och delikatesser. Vi lånar ut en slang och 
bjuds på bubbel och ostar. ”Vi kör Sörälgen runt 
med grann-gänget. Nästa stopp är middag i 
Grythyttan, vi har två platser över, vill ni haka på?” 
Efter en lång kväll vinkar vi hejdå till gänget. 

Nästa morgon rullar vi ner från vår tältplats vid 
Torrvarpen till Loka Brunns frukostbuffé. En fantas-
tisk start på en tuff sista dag över Murstensdalens 
höjder, via Dalkarlsberg och Gårdsjötorp hem 
till Örebro. När folk frågar varför vi bor där, blir 
svaret alltid att det är så nära till Bergslagen.

Grus och 
gourmet

”Mat, människor och mjölksyra 
– vad mer behövs?”
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Sött och salt 
i Bergslagen
Bergslagen bjuder på smakrika upplevelser, 
tillverkade av traktens mathantverkare. Skippa 
kaffekorgen för en dag och ge dig ut på en 
mat- och fikaturné som garanterat kommer ge 
mersmak.

Den söta staden Nora
En tur till Nora kan innebära en alldeles egen fikaturné. För 
staden rymmer gott om både glasställen, caféer och kondi-
torier. Gissa dagens smak och njut av en närproducerad och 
dagsfärsk Noraglass. Ta en kaffe med dopp vid strandpro-
menaden eller strosa kullerstensgatorna fram för att hitta 
favoritbullen. I Kvarteret Bryggeriet hittar du den prisbelönta 
restaurangen Bryggerikrogen, hållbart och närproducerat gott 
hos BJÖRK Kafé och Skafferi samt två ölproducenter APEX 
och Nora brygghus.
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Ett måltidscentrum
Grythyttan är kanske mest känt för den berömda gästgivar-
gården vars måltider fått många priser. Vid det lilla torget 
ligger Grythyttans Glass och Choklad som serverar hemgjord 
glass och choklad i många smaker, Guldkringlan, kafé och 
konditori som har funnits i Grythyttan sedan 1928 och krogen 
Cornelis som hyllar minnet av Cornelis Vreeswijk.

Här finns även Måltidens Hus, som var Sveriges pa-
viljong vid världsutställningen i Sevilla 1992. Idag är den 
spektakulära byggnaden hemvist för universitetsutbildningar 
i måltidskunskap och innehåller ett fantastiskt bibliotek med 
historiska kokböcker. 

Surdeg och nyrostat kaffe
Några kilometer söder om Bredsjö Ostcafé ligger Hjulsjö 
103. På den gamla bergsmansgården driver Märta och 
Magnus Westling surdegsbageri, café och kafferosteri. Dof-
ten känns ända ut på gårdsplanen. Och här är det riktigt bröd 
som gäller. Bröd, bullar och croissanter kalljäses på surdeg, 
knådas, kavlas och formas för hand. Mjölet kommer från 
lantsorter och kulturspannmål, närodlat och ekologiskt.

Så. Låt dig väl smaka, på turné i Bergslagen. 
!  bergslagen.se/ata

Fler smaskiga stopp
Nora-Annas Gårdscafé & butik. Sommarcafé med 
lantligt läge intill Fåsjön, med hembakat, butik och utställning 
om Nora-Anna. 
! nora-annas.blogspot.com

Kopparberg. Pausa mitt i kulturmiljöerna. Njut av matiga och 
söta pannkakor på Swärdska huset eller klassiska bakverk på 
Kopparbergs konditori. Drycker från det lokala bryggeriet finns 
garanterat på puben John Scotts.
!  pancakes.se 
! facebook.com/kopparbergkonditori

Lindesberg. Stanna till i Lindesberg och njut av gott på 
klassiska Frosths eller Wienerkonditoriet. På Café Lusthuset vid 
Plantmarknaden fikar du omringad av blommor och växter. 
Äventyrsgolfen bjuder in till ett smarrigt glasscafé efter rundan.
!  facebook.com/FrosthsKonditori
!  facebook.com/Wienerkonditoriet-Lindesberg
! plantmarknaden.com
! 4aventyr.se
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PIZZA-SALLAD-KEBAB-GRILL

Kungsgatan 6, Nora 
Tel. 0587-130 30

www.babylon-pizzeria.se

Prästgatan 23, Grythyttan 
Tel. 0591-140 60

www.pizzanshus.se

VÄLKOMMEN TILL
BERGSLAGENS BÄSTA PIZZERIOR!

info@bryggerikrogen.se • Prästgatan 42, Nora 
www.bryggerikrogen.se 

Restaurang • Pub • Uteservering 
Möten • Kontorshotell

1859 grundade bleckslagaremästare Carl Axel Sandberg sin 
verkstad i Nora. Firman lever kvar ännu och har med tidens 

gång kommit att förvandlas till en klassisk bosättningsaffär. CA 
Sandbergs son Leonard ändrade i början av 1900-talet namnet till 
Leon. Sandberg Bosättningsaffär. Den torde vara Sveriges enda i 
sitt slag eftersom den fortfarande är kvar i samma familj. Det är 

idag de fjärde och femte generationerna som driver butiken.

Mycket har förändrats under åren, men ett är detsamma – 
vår strävan att betjäna våra kunder på bästa sätt och att 

tillhandahålla kvalitetsvaror i stor sortering och till rimliga priser.

GLAS - PORSLIN - HUSGERÅD - HANTVERK
FÖRSTKLASSIGA UTSTÄLLNINGAR

LEON. SANDBERG BOSÄTTNINGSAFFÄR
Storgatan 12-14, 713 31 Nora, tel. 0587-100 71
www.leonsandberg.se
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Golfa
Få sporter kan mäta sig med natur-
upplevelsen som en golfrunda skän-
ker. Du får inte minst uppleva vädrets 
makter och naturens skiftningar efter 
årstid. I Bergslagen blir upplevelsen 
kanske än starkare. 

Lindesbergs Golfbana
En 18-hålsbana med gångavstånd till sta-
dens centrum. Banan går både genom skog 
och utefter vatten. I anslutning till banan finns 
stugby, hotell, husvagnscamping och ställplats. 
Restaurang, driving range, padelbanor och 
golf shop.  
!  lindesbergsgk.se

Stjernfors Golfbana
Erbjuder en lätt kuperad skogs-och parkbana 
med 9 hål som bjuder på upplevelser och 
utmaningar för både nybörjaren och dig med 
singelhandicap. Miljön är avspänd och det 
är lätt att komma ut på banan. Många gäster, 
familjer och andra återkommer år från år. 
!  sternforsgk.com

Nora Golfklubb
Vackert belägen 18-hålsbana med utsikt över 
Norasjön. Banan är en park- och skogsbana. 
Lätt kuperad med ett antal dammar och vat-
tendrag. Här finns restaurang, driving range, 
ställplats och uthyrningsrum.
!  noragolfklubb.se
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Res smart 
och välj själv
Till vårt Bergslagen kan du enkelt resa med tåg, 
buss, bil eller cykel. Här finns charmiga platser 
med äkta småstadskänsla!

Tar du tåget så kan det vara praktiskt att åka via Örebro från 
Stockholm/Mälardalen och södra Sverige. Norrifrån är det 
via Gävle eller Falun. Tåg i Bergslagen heter tågen och 
tågstationer finns bl.a. i Frövi, Lindesberg och Kopparberg. 
Från Göteborg går det tåg som stannar till i Grythyttan och 
Hällefors.

Det finns flera direktbussar som avgår från de stora 
städerna och som angör Örebro. Därifrån är det lätt att åka 
buss med vår länstrafik mot Nora och Hällefors. 

Tar du bilen så har du alla möjligheter att stanna längre 
för att upptäcka mer. Bilen är bra för dig som vill ta med cykel 
för egna utflykter.

Allt är upp till dig och vilket sätt du vill uppleva vårt 
Bergslagen på.

!  sj.se
!  tagibergslagen.se
!  lanstrafiken.se 
!  resrobot.se
!  klimatsmartsemester.se
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Kyrkorna är öppna dagl. 
från 13 maj-3 oktober kl. 9-16

Ljusnarsbergs kyrka

Hörkens kyrka

www.svenskakyrkan.se/ljusnarsberg
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Älskar du loppis, vintage och gamla saker? 
Då är Bergslagens loppishelg ett måste – i städer, 
byar och längs småvägar finns butiker och bodar 
att utforska. Förra sommarens succé är tillbaka och 
utbudet är så stort så att du kanske måste boka in 
båda dagarna.
!  bergslagen.se

Bergslagens 
Loppishelg 
17–18 juli
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Händelser 2021

Fler evenemang finns på 
www.bergslagen.se

Med reservation för ev. ändringar.

Bergslagens Bokloppis
Ett besök här gör ingen besviken. 
Naturen och kulturen trollbinder dig och 
du vill stanna kvar länge. Bergslagens 
Bokloppis – Skandinaviens största är 
en upplevelse i sig. Böcker i tiotusen-
tals både i hyllor och i konstellationer 
skapar tillsammans med kaféet en 
underbar miljö. I konstgalleriet får du 
din kulturupplevelse fulländad. 
Öppnar 2 juli, Södra hyttan, Hjulsjö.

I slutet av sommaren, 6–8 aug 
arrangeras HyttDreva; en kulturfestival 
med workshops, kurser och musik i 
världsklass. !  sodrahyttan.se

Turandot på Opera på Skäret  
I det säregna operahuset vid sjön 
Ljusnarens strand i Kopparberg, kan 
du uppleva opera i absolut toppklass. 
Det före detta virkesmagasinet har en 
unik akustik och omges av en historisk 
sågverksmiljö. 

I sommar ges Turandot, en opera i 
tre akter med musik skriven av Giacomo 
Puccini. Spelas 31 juli–29 augusti. 
!  operapaskaret.se

Kammarmusikfestival i Nora 
Hela Norabygden sjuder av kammar-
musik. Konserter och kurser möts över 
gränserna mellan den 18–24 juni.
!  norakammarmusikfestival.nu

Dollar ges på Stadra Teater 
Med ett underskönt läge invid den 
mystiska sjön Grecken ligger denna 
teater inrymd i en vitkalkad ladugård. 
Säg Agneta Pleijel, Marika Lagercrantz, 
Selma Lagerlöf, Hjalmar Gullberg eller 
Staffan Göthe. Alla har de på något 
sätt varit involverade i Stadra Teater.

I år ges Hjalmar Bergmans komedi 
från 1920-talet ”Dollar”. Det blir Stadra 
Teaters tredje och avslutande föreställ-
ning på ett Hjalmar Bergman-tema.  
Spelas 2 juli–8 augusti, Nora.
!  stadrateater.se

Hyttans Hemligheter 
"Mysteriet med det gyllene ägget" 
familjeteater i Löa som spelas i hyttan 
och dess omgivningar under ett par 
sommarveckor i Löa. 9 juli–1 augusti. 
!  loaby.se

Bergslagsklassikern
Höj pulsen och utmana dig själv, gör en 
Bergslagsklassiker. !  bergslagen.se
Lindesimmet, Lindesberg
21 augusti. Simning, 2 400 m
Norasjön runt, Nora
11 september. Löpning, 21,1 km 
Koppartrampen, Kopparberg
19 september. Cykel, 30 km/60 km 
Lo-spåret, Hällefors
Jan 2022. Längdskidor, 20 km/40 km

Ljusstråk 
Den 4–5 september arrangeras en 
konst- och kulturslinga genom Nora 
Bergslag. !  ljusstrak.se

Barmarks-SM Draghund  
Draghundstävling som körs på barmark 
med cykel, vagn, löpning eller med 
sparkcykel. 7–10 oktober, Hällefors. 
!  facebook.com/SMbarmark2020

Sommartrav
På Fornaboda travbana strax utanför 
Lindesberg körs travtävlingar under som-
maren, även kallat Sveriges grönaste 
bana. !  lindetrav.se



Upplev en 
av Sveriges mest 

välsorterade 
trädgårdsbutiker!

www.plantmarknaden.com 
0581-10 100 • Dalkarlshyttan 711 31 Lindesberg 

Trädgård & växter 
Stort sortiment av växter. 
Rosor, sommarblommor, 

perenner, buskar och träd. 

Inspireras av våra 
visningsmiljöer.

Trädgårdsmöbler, krukor, 
presenter och tillbehör.

Stort sortiment för 
vatten i trädgården.

Hej! 
Jag heter 

Athos!

Lek- & djurgård
Låt barnen hälsa på 
djuren och ha kul i 

lek- och djurgården.

Café Lusthuset 
Eget bageri. Njut av 

dagsfärska bakverk och 
lättare luncher på vår 
mysiga uteservering.

Vinnare 
av Bergslagens

Turismpris
2015!


