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Välkommen till Bergslagen!
I spåren av bergsbruk formas idag nya berättelser om 
Bergslagen. Kulturmiljöerna fylls av nya verksamheter 
och möjligheter. Här har gruvan blivit en chokladfabrik, 
järnvägsvallen en cykelled, skogen ett skafferi, hyttan 
en teaterscen och maskinrummet en konsthall. Det är 
en spännande kontrast som inte minst skapar en extra 
dimension till upplevelsen.

Vill du få tips och idéer inför ditt besök eller 
när du redan är här? Fråga oss!
Hos oss finns broschyrer från Bergslagen och 
destinationer i Sverige. Gratis wifi.

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

Kopparbergs Turistbyrå
Gruvstugetorget
Tfn: +46 (0)580-805 55 
turism@ljusnarsberg.se 

Turistbyråer

Nora Turistbyrå
Järnvägsgatan 1
Tfn: +46 (0)587-811 20
info@nora.se

Hällefors 
turistinformation
Tfn: +46 (0)591-644 77
turist@hellefors.se
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Vägvalet förändrade allt. Lindesbergs 
GK, med klubbchefen Stefan Leski-
nen i spetsen, tvingades tänka om 
och tänka nytt. Lösningen har 
blivit en succé. 60 000 besöka-
re om året kan skriva under på 
att anläggningen är – mycket 
mer än golf.

Året var 2009 och det var tuffa tider 
bland Sveriges golfklubbar. Lindesbergs GK 
var en av dem, där intäkterna sjönk och med-
lemsantalet minskade. Då jobbade klubben fram en 
strategi som skulle förändra allt. En strategi med ett innehåll 
som avdramatiserade vad en golfklubb kan vara.

– Efter att ha undersökt olika alternativ föreslog styrelsen 
att utveckla anläggningen med boende. Beslutet klubbades 
igenom, medlemmarna var med på tåget och vi satte igång, 
berättar Stefan Leskinen.

Mer än 
bara golf

Steg för steg har anläggningen utvecklats till ett besöks-
mål för både golfentusiaster och icke-golfare. Här finns fem 
parhus med tio fullt utrustade lägenheter, liksom ett nytt hotell 
med tio dubbelrum som har ökat kapaciteten till 60 boende 
per dygn. 

– Vårt mål var att även få hit icke-golfare, och det har 
vi lyckats med. Antalet gästnätter har ökat hela tiden. Vi har 
vidgat vyerna, tänkt annorlunda och samarbetat med andra 
aktörer. Det har varit ett framgångsrecept, säger Stefan.

– Under 2019 hade vi 7 000 gästnätter. Både svenska 
och utländska besökare hittar hit. Med icke-golfare har vi fått 

en ny kundkrets som besöker oss året runt. Vår anlägg-
ning lockar också barnfamiljer, besökare med 

aktiv livsstil samt en hel del näringslivskunder. 
En ställplats med servicestation är eta-

blerad på området, allt för att ta emot 
husbilsturisten. 

En satsning på padelbanor utomhus 
och inomhus har också ökat besökstill-
strömningen.

– Det blev direkt en succe, även 
bland gästande golfare, som gärna 

testade padel när de var här och spelade. 
Vår satsning på prova-på-spel för tjejer och 

juniorer har bidragit till att vi snabbt har fått 
igång seriespel i olika divisioner. 

Framgångssagan slutar inte där, långt ifrån. 
I början av 2019 invigdes en 700 kvadratmeter stor 

inomhushall med två padelbanor, golfsimulator, puttinggreen 
och slagnät. Resultatet? En strid ström av besökare med aktiv 
livsstil i alla åldrar.

– Vi försöker tänka brett och vara inkluderande, säger 
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Stefan, som 2017 utsågs till Sveriges bästa klubbchef:
– Den utmärkelsen ska hela klubben ha del av. Vi har 

gjort ett fantastiskt arbete tillsammans. Och det roliga är att 
det har gett oss uppmärksamhet från andra klubbar. Flera har 

Vandra runt Lindessjön
Med start var du vill efter Lindesbergs fina strandpromenad, 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 du vill avsluta med ett 
dopp i Lindessjön.

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

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, turist@hellefors.se, upplev.hellefors.se

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

HERRGÅRDEN I GRYTHYTTAN

KLOKA

BAGARSTUGA

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

GUMMANS

varit här på studiebesök för att höra om vår resa; den delar vi 
gärna med oss av. 

Tack vare investeringarna i anläggningen och golfbanan 
har medlemsantalet ökat igen. Banan har ett gott renommé i 
Sverige och till sommaren arrangeras SM i golf på klubben.

Idag är Lindesbergs GK en multisportanläggning, resulta-
tet av en genomtänkt strategi, tajming och fokus på rätt saker. 
Vintertid erbjuder man längdåkningsspår till allmänheten, an-
ordnar ett skidlopp (Linde Rännet) och pulkaåking för skolklas-
ser och kommuninvånare. Besökare har förstås också tillgång 
till flera mil vandringsleder i Bergslagens vackra natur. Och 
strandpromenaden och vägarna runt Lindessjön uppmuntrar 
till promenader och cykelturer.

Hur ser framtiden ut? För inte kommer vyerna att sluta 
vidgas för att locka en ännu större besöksgrupp?

– Vi tittar på ytterligare föreningssamarbeten för att 
skapa arrangemang tillsammans med andra föreningar i 
Lindesberg. Vi jobbar aktivt för ökad inflyttning till Lindesberg 
och området runtomkring. Och så undersöker vi möjligheten 
att varsamt utveckla Dalkarlshyttanområdet med olika typer 
av ungdomsanpassat fiske och friluftsliv, förklarar Stefan och 
fortsätter:

–Vi har precis inlett ett samarbete med IFK Lindesberg 
som har en fin inomhusanläggning för fotboll. Tre-fyra tränings-
läger under vintern 2020 är redan inbokade, primärt med lag 
från Stockholmsregionen. Klubbarna tränar i hallen och bor 
och äter hos oss.  

Med utvecklingsplanerna är Lindesbergs GK – ännu 
mycket mer än golf.  
!   www.lindesbergsgk.se 
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Golf SM 2020 
i Nora och Lindesberg
Alla åldrar. Många mästare. Nio da-
gar. Den 4–12 juli kommer SM-golfen 
till Örebro län och till Bergslagen. Den 
10–12 juli avgörs 
H40-klassen på 
Lindesbergs GK och 
den 10–11 juli koras 
mästarna i H70 och 
H75 på Nora GK. 
!   www.golf.se

Äventyrsgolf
När du är i Lindesberg är ett besök på 
Äventyrsgolfen ett måste för hela famil-
jen. Här är det lilla aktivitetslandet som 
lockar många, både stora och små. 
Spela minigolf genom kluriga hinder 
i ett Bergslagen i miniatyr, prova att 
vaska guld och avsluta med ett besök i 
glasscaféet. Vem vann? 
!   www.4aventyr.se

Plantmarknaden
Inte bara blommor och växter utan ett 
av traktens populäraste besöksmål för 
hela familjen. Ett brett sortiment av blom-
mor och växter i härliga visningsmiljöer. 
Trädgårdsmöbler, krukor, presenter och 
tillbehör och ett alldeles eget Café Lust-
huset. Låt sedan barnen hälsa på djuren 
i lek- och djurgården så är besöket 
fulländat. 
!   www.plantmarknaden.com

Golf och boende i lantlig idyll utanför Nora
När Berith Jonsson, ordförande i Nora GK, ska beskriva banan säger hon:

– Vi är den lantliga lilla banan i ett öppet, böljande landskap och med en 
fantastisk utsikt över Norasjön. 

Vem vill inte spela i en sådan idyll, och vem vill inte övernatta där? 
Nora GK har de senaste åren byggt sex uthyrningsrum för golfare och andra 

besökare. Två tvåbäddsrum ligger i det gamla Prästbostället. Rummen har egen 
dörr ut till altanen, med utsikt över Norasjön. Som gäst har du även tillgång till ge-
mensamt kök samt badrum med dusch. Fyra nybyggda tvåbäddsrum ligger i Loftet. 
Varje rum har egen toalett och tillgång till ett gemensamt fullt utrustat kök. Även här 
finns en altan med utsikt över Norasjön. På anläggningen finns också tio ställplatser 
för husbil och husvagn. 
!   www.noragolfklubb.se

ÄVENTYRET 
BÖRJAR HÄR

Camping ◆ Skolresor ◆ KickOff
www.kloten.se
info@kloten.se

070-6543737 Björn
073-0811032 Anneli anneli@kloten.se

Utforska våra
skogar och sjöar.

Njut i bekväma stugor.
För avkoppling och aktivitet 

hela året.

www.kloten.nu
0580-88300
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Det är ny kreativitet som flyttat 
in i de gamla industribyggna-
derna. Musik, opera, teater, 
konst och hantverk – det finns 
mycket att välja mellan.

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 Tea-
ters tredje och avslutande föreställning 
på ett Hjalmar Bergman-tema.  
Spelas 3 juli–9 augusti.
!  www.stadrateater.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 1–30 augusti. 
!  www.operapaskaret.se

100 gravar du måste se 
– innan du dör 
Vill du uppleva historia på ett annor-
lunda sätt? Med denna app finns nu 
möjligheten att upptäcka 17 platser och 
100 gravar av kända och okända per-
soner i och runt trakterna av Lindesberg. 
Historia ur ett nytt perspektiv. Kultur 
Lindesberg, hittar du där appar finns.

Let the show begin 
Kulturupplevelser i unika miljöer

Frövifors Pappersbruksmuseum  
Ett besök på Frövifors Pappersbruksmu-
seum är att befinna sig i dåtid, nutid och 
framtid – samtidigt. Det är en plats för 
alla sinnen och för alla åldrar. Ett stycke 
industri- och kulturhistoria som inte läm-
nar någon oberörd.

Årets sommarutställning handlar 
om tapeter. Följ med på en spännande 
vandring genom århundradena där 
papperstapetens historia berättas. Hur 
går det till när man idag hantverksmäs-
sigt återskapar gamla mönster utifrån ett 
tapetfragment och varför förbjöds vissa 
sorters tapeter under 1800-talet?  
!  www.froviforsmuseet.com

Ställbergs Gruva
En plats för arbete, kultur och tanke. Här  
arrangeras festivaler, scenkonstföre-
ställningar, seminarier och utställningar 
och är samtiditgt ett internationellt 
konstnärsresidens. Ställbergs Gruva 
är en utsiktspunkt för att konstnärligt 
bearbeta samtiden i det personliga och 
det globala. 
!  www.stallbergsgruva.se

Kammarmusikfestival i Nora 
Hela Norabygden sjuder av kammar-
musik. Konserter och kurser möts över 
gränserna mellan den 12–18 juni.
!  www.norakammarmusikfestival.nu

Kulturkvarteret Bryggeriet
Detta gamla industrikvarter i Nora har 
omvandlats till ett centrum för konstnä-
rer och hantverkare med butiker och 
utställningar, café och en välrenomme-
rad krog.
!  www.kvarteretbryggeriet.se

Ljusstråk firar 20 år 
Den 5–6 september arrangeras en 
konst- och kulturslinga genom Nora 
Bergslag där bygdens kulturutövare 
håller öppet hus och du kan ta del av 
många programpunkter. Dans, musik, 
poesi, teater och mycket annat pågår 
lite varstans. Mycket händer i själva 
Nora, men hela bygden lever upp när 
hösten är som vackrast. I firar Ljusstråk 
20 år. 
!  www.ljusstrak.se
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Möt färgprakten 
i Björskogsnäs
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Kan det vara så att guckuskon vet när Sveri-
ges nationaldag infaller? Hur ska man annars 
förklara att den magnifika orkidén blommar som 
praktfullast i naturreservatet Björskogsnäs runt 
den 6 juni varje år.

Daniel Gustafsson är naturvårdsbiolog och förvaltare 
av skyddade områden på Länsstyrelsen i Örebro 
län. Av de cirka 100 naturreservat i Bergslagen 
som hans hjärta klappar för, klappar det 
extra starkt för Björskogsnäs.

– Det är ett av de finaste alla kate-
gorier. Kulturlandsskapet är fascineran-
de, floran rik och färgprakten enorm.

Reservaten ligger på en udde 
i sjön Torrvarpen, och utsikten över 
vattnet är fantastisk. Mitt i reserva-
tet ligger två gamla gårdar som 
beboddes ända in på 1970-80-talet. 
Ryktet säger att i en av dem bodde en 
gammal dam som räknade alla orkidéer 
i området och vaktade speciellt över den 
vackraste av dem alla – guckuskon. 

– Den är unik och växer vilt på ängarna och in 
mellan träden. På ängarna blommar den tidigt, i skogen lite 
senare. Varje år slår 4 000–6 000 skott ut i en fantastiskt 
prakt, och höjdpunkten är alltid runt nationaldagen.

Få, om något, naturreservat i Bergslagen bjuder på så 
mycket svensk sommar som Björskogsnäs. Ladusvalor och 
tornseglare skriar ovanför de rödmålade ladorna runt den 
gamla gården. Här blommar tusentals gullvivor och vitsippor, 
och doften från havet av liljekonvaljer gör en nästan yr i huvu-
det. Artrikedomen har formats av århundraden av slåtter och 
bete och av en kalkrik berggrund. Många orkidéer gynnas 
av kalk, och det är därför som inte bara guckusko utan också 

nattviol, brudsporre, skogsknipprot och Jungfru 
Marie nycklar växer rikligt här och bidrar till att 

det gamla slåtterlandsskapet består.
– Slåttern sker varje år. Betesdjuren 

går ute från juli till september och gör 
att gårdskänslan fortfarande finns kvar, 
säger Daniel.

Besökare vallfärdar till Björs-
kogsnäs när guckuskon blommar. 
Men Daniel betonar att reservatet är 
besöksvärt året om. Ängarna blom-

mar hela sommaren och ändrar färg 
med årstiderna. Lövträdens höstfärger är 

fantastiska. I Torrvarpen kan du bada från 
klipporna och det finns ett kalkbrott i reserva-

tets östra del som är spännande. Är du fågelin-
tresserad finns en uppsjö av småfåglar, och ute på sjön 

hörs storlommen. På vintern kan du njuta av de vita, krispiga 
fägerna och kanske ta en skridskotur på sjön.

23 maj  Antik- & Vintagemarknad
1–4 juli  Noradagarna
29–30 aug  Noramarken
5–6 dec  Nora Julmarknad

www.handlainora.se

Välkommen på 
folkfest i Nora!  

Nora Köpmannaförening

Upplev Nora med guide
Förhöj din upplevelse av Nora och följ med våra kunniga guider på visning 
i trästaden, Göthlinska gården, Bergsmansbyn Pershyttan och Lockgruvan. 

För datum och tider se www.visitnora.se Nora turistbyrå
0587-811 20 
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Daniel tipsar
Daniel Gustafsson vet det mesta om Bergslagens 
naturreservat, där Björnskogsnäs är hans favorit. 
Här är hans fyra-i-topplista över andra naturre-
servat som alla kommer att ge dig en fantastisk 
upplevelse. 

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

Nittälvsreservaten
Här möts man av ett oreglerat vattendrag med 
forsar, fall och lugna vatten, såväl som artrika gam-
melskogar och vidsträckta myrar. Med de angräns-
ande naturreservaten är detta ett av länets största 
skyddade naturområden. Vad sägs om Kaljoxa-
dalen, Brattforsen, Nittälvsbrännan och Mördar-
heden. Stigar, vandringsleder och rastplatser ger 
perfekta möjligheter för ett äkta outdooräventyr. 

Långa tjärnarna 
Naturreservatet Långa tjärnarna är ett stort 
vildmarksliknande skogsområde strax söder om 
Klotens friluftsområde. 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.

Tjuråsen
Här ca 20 km väster om Nora möts man av en 
dramatisk terräng med riktigt gammal skog invid 
Svartälvens strand. Den magra tallskogen på 
höjderna står i skarp kontrast till de frodiga och 
högresta granskogarna nere i dalgångarna. Vand-
ringsled, vindskydd och eldplats.

!   www.bergslagen.se
!   www.lansstyrelsen.se/orebro

Oavsett tidpunkt, får du en försmak av reservatet redan 
innan du kommer in i det. Parkeringen ligger en kilometer 
från entrén och du vandrar på en vacker väg genom lövskog 
innan reservatets rikedom och fridfullhet tar emot dig med 
öppna armar. 

När besöker Daniel själv helst Björskogsnäs? Han funde-
rar och svarar:

– I slutet av maj och i slutet av juni, när det är ganska lite 
folk. Men, som sagt, det är fint hela året, och har man möjlig-
het är det intressant att besöka det vid olika tidpunkter för att 
uppleva hur det skiftar karaktär med årstiderna.

Om du kommer den 6 juni eller dagarna runtomkring och 
möts av guckoskons praktfullhet kvarstår frågan: Vet guckos-
kon när Sveriges nationaldag infaller?

Björskogsnäs naturreservat
Björskogsnäs bildades 1973 och är 19 hektar stort. Reserva-
tet ligger på en halvö några kilometer sydväst om Grythyttan. 
I Grythyttan, ta väg 205 mot Karlskoga. Skylt in mot reser-
vatet efter 5 km. Parkera vid parkering före järnvägsöver-
gången. Därifrån är det 1 km promenad in till reservatet. 1,3 
km rundslinga leder runt i reservatet. Utflyktsbord och toalett 
finns, liksom grillplats vid sjön Torrvarpen. Björskogsnäs är 
tillgängligt för alla, och om man har svårt att gå hela vägen 
till reservatet kan man med hjälp av en kod till en bom köra 
hela vägen fram.

Kaffeservering under sommaren. 
!   www.halleforsornitologiskaforening.se
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Småstads- 
känslan
Ingen är den andra lik. Nora, Lindesberg, Kop-
parberg och Grythyttan. Charmiga platser med 
äkta småstadskänsla.

Nora är den välbehållna trästaden med gatorna utlag-
da i det klassiska rutnätet, precis som Lindesberg, som båda 
blev stad år 1643. Många hus och gårdar ser likadana ut 
som de gjorde på 1700- och 1800-talet. Staden är präglad 
av bergshanteringen, för här möttes de mäktiga bergsmännen 
för att göra upp planer och avsluta affärer. Att besöka Nora 
idag är som att kliva rätt in i ett museum, fast här är allt på 
riktigt. Staden lever med sin historia, och tack vare de stolta 
invånarna så är den idag en av Sveriges mest välbevarade 
småstäder. Trähusens fasader, de trivsamma gårdarna, skval-
lerspeglar och kullerstensgator är alla detaljer som påminner 

om hur livet var förr. Den välbevarade miljön gör Nora till 
medlem av Tre trästäder, tillsammans med Eksjö och Hjo. Om 
du vill uppleva alla tre kan du nu genomföra en ”Trästadsklas-
siker” – besök bara den lokala turistbyrån. 

Mer småstadskänsla finner du när du flanerar på Kungs-
gatan i Lindesberg där några av stadens äldsta byggnader 
återfinns. Mitt i Kopparbergs historiska centrum ligger tings-
huset som tillsammans med andra byggnader runt omkring 
berättar historien om ortens tillkomst och utveckling när 
gruvnäringen växte fram i området under 1600-talet. Centralt 
i Grythyttan ligger den rödmålade kyrkan omgiven av vacker 
träbebyggelse. Med sitt anrika gästgiveri, välsmakande glass 
och måltidshus är detta en plats du måste uppleva under ditt 
besök i Bergslagen.
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”Loka Brunn var verkligen den perfekta get 
away platsen där vi kunde njuta till fullo av var-
andras sällskap”. 
      Följ med vännerna Anette, Lina och Frida på 
deras resa till Bergslagen.

Från Karlstad och Stockholm möttes vi alla upp i Karlsko-
ga där resan fortsatte tillsammans på den vackra 205:an som 
slingrar sig fram mellan skogar och sjöar. Gamla minnen kom-
mer fram när vi sitter där i bilen, förväntansfulla och väldigt 
upprymda. Minnen dyker upp efter år av fjällsäsonger, resor 
och gamla bilar som tagit oss på äventyr genom Sveriges 
alla europavägar och omvägar.

10 år senare är vi på väg mot ett nytt. Ett som passar 
oss alla så bra i en annars ganska stressig vardag. Två hela 
dagar på Loka Brunn. Avkoppling, närvaro, skratt och många 
meningar som börjar med:

”Kommer ni ihåg när...” 

Weekend 
med bästa 
vännerna

Afternoon Tea är uppdukat i salongen och vi slår oss ner i den 
förtrollande miljön med tallrikar fyllda till bredden med godsa-
ker. Lyxig avkoppling kan nog bäst förklara den här platsen.
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Morgonrocken åker på lika fort som vi checkar in 
på rummen och den lite kyliga men soliga sensommar- 
eftermiddagen känns snabbt varm igen när vi glider 
ner i utomhuspoolen och blickar ut över den trolska 
utsikten. Tiden får gärna pausas här en stund. 

Med vetskapen om att en lyxig frukostbuffé, och 
en båttur på mystiska Loken väntar dagen efter, känns 
det helt ok att avrunda vår festliga middag. 

Vi startade nästa dag med en utflykt till Björskogs-

näs naturreservat. Den vackra rundslingan leder oss 
runt udden och avslutas på den fina gården som var 
med i TV-programmet ”Sommar med Ernst”. 

Ett dygn i vänskapens tecken på en plats där 
kroppens välbefinnande har fått stå i fokus. 

Loka Brunn var verkligen den perfekta ”get away” 
platsen där vi kunde njuta till fullo. 
/Anette, Lina och Frida
!   www.lokabrunn.se

Dags att spendera några da-
gar i Bergslagen med dina vän-
ner eller familjen, de som du 
har nära och de du har saknat. 
Äntligen!

Gör något du aldrig provat eller 
upptäck hur kul det egentligen var.
Bo bra, lyxigt eller enkelt, ät gott ute 
eller inne, njut av sällskapet och en miljö 
som du kanske bara hittar i vårt Bergsla-
gen. Skratta så du gråter…

Här är några tips som kanske skulle 
passa dig och dina närmaste:

Trästaden Nora
Strosa runt bland stadens mysiga gator 
och butiker. Bo på det prisbelönta Lilla 
Hotellet eller det anrika stadshotellet, 
båda i stadens centrum. Kort promenad 
till middag på Bryggerikrogen, erkänd 
av White Guide Nordic, men först kan-
ske ni tar en cykeltur runt Norasjön. 
!   www.visitnora.se 

Tips för en kompisresa
Wedevågs Herrgård
Lyxhelg på boutiquehotell med slotts-
känsla, smakfullt inredda rum i olika 
stilar, gourmetmat och litet spa. Allt i en 
fantastisk miljö. Bubbla, ta en cykel-
tur eller slå några slag på närmaste 
golfbana.
!   www.wedevagsherrgard.se

Sikfors Herrgård 
Cykelhelg på denna pärla med god 
mat och trivsamt boende. Ta med din 
egen cykel eller hyr en på plats. Cykla 
runt sjöarna Sörälgen eller Torrvarpen. 
Vill ni testa mountainbike så finns de 
bästa banorna i Hjulsjö, inte så långt 
från Sikfors.
!   www.sikforsherrgard.se

Kloten
Vildmarksbyn med äventyr och avkopp-
ling för hela familjen. Här hyr du en 
stuga och lagar din egen mat. Fisket är 
suveränt, vandra eller paddla eller var-
för inte prova traillöpning på Bergslags-
leden som startar här i Kloten.
!   www.kloten.nu

En flerdagars-tur i kanot kan både 
Nordic Discovery i Kloten och Hällefors 
Kanotcenter hjälpa er med, visst låter 
det utmanande? Kombinera ett boende 
med en spännande aktivitet ute.

– Fråga efter personliga tips på 
turistbyrån eller spana in på
!   www.bergslagen.se
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Njut av mat av bästa kvalité. I Bergslagen finns 
två restauranger som har blivit omnämnda i 
White Guide Sweden, 2019–2020. Bryggerikro-
gen i Nora med ”Mycket god klass” och Gryt-
hyttans Gästgivaregård med ”God klass”.  
Älskar du god mat bör du besöka dem!

Lokalt med ambitioner, står det skrivet om Bryggerikrogen
i Nora, vackert belägen i kulturkvarteret vid Hagbyån. Och
det stämmer, för ”här serveras riktig mat, på fina råvaror, så
närodlade som möjligt, naturligt vin och öl från mikrobrygge-
rier, i en välkomnande och hjärtlig miljö”, som krögarna själva
uttrycker det. Nu har de också äran att vara med i White
Guide Nordic.

”Värdskapets historik sitter i väggarna”, är en av moti-
veringarna till Grythyttans Gästgivaregårds utnämning. På 
denna plats, med anor från 1600-talet, är den goda maten 
och drycken hjärtat i verksamheten. Följ med på en kulina-
risk resa, där ambitionen är att så långt det är möjligt välja 
svenska råvaror som kommer från den närmaste omgivningen 
och hör säsongen till.

Är du fikasugen rekommenderar White Guide Sweden
Hjulsjö 103 ett surdegsbageri, café och kafferosteri.

!   www.bryggerikrogen.se
!   www.grythyttansgastgivaregard.se 
!   www.hjulsjo103.se

Lokalt med 
ambitioner
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Bergslagen 
Outdoor

Vandra
Vandra i mystiska skogar och längs 
slingrande stigar. En vandring i Berg-
slagen är också en vandring i historien. 
Följ med ut på stigar från en tid då 
skogs- och bergsbruk livnärde Bergsla-
gen. Spåren finns fortfarande kvar. Här 
är några tips på populära rundslingor 
och vandringsleder perfekta för en eller 
flera dagsturer. Fler tips och etappkartor 
får du på turistbyrån.

Rundslingor
Digerberget, Pershyttan
Vandra runt Digerberget och njut av 
vacker natur och fina utsikter. Vandring-
en går genom det spännande gamla 
hyttområdet i Pershyttan. Här kan du se 
landets enda vattenhjul med stånggång 
i fungerande skick. Den 9 km långa 
slingan har en terräng som är relativt 
lättgången. 

Naturreservatet Kindla 
Kindla är ett av de största naturreser-
vaten i länet, över 900 hektar stort. I 
naturreservatet finns vandringsleder och 
flera rastplatser. Från var och en av de 

rekommenderade ingångarna finns mar-
kerade stigar in i Kindlareservatet. Totalt 
finns det 15 kilometer strövstigar och vid 
Klosstjärn möts de flesta. Terrängen är 
mycket kuperad men ger också utsikt 
utöver det vanliga, speciellt från Kindla-
höjdens utsiktstorn 426 m.ö.h. 

Skärmarbodabergen 
I Skärmarbodabergens naturreservat 
finns mängder av grottor och dra-
matiskt kuperad natur att upptäcka 
och utforska. Skogen är gammal och 
rymmer många sällsynta växter och 
djur. Här finns flera sprickdalar och 
förkastningsbranter som bildades för 
många miljoner år sedan då delar av 
jordskorpan rörde sig och sprack. Allt 
detta är inlandsisens verk. I reservatet 
finns vandringsslingor mellan 0,5–5,6 
km. Det är lätt att ta sig hit med buss 
och bil.

Vandringsleder
Bergslagsleden
Bergslagsleden sträcker sig från Kloten 
i norr till Tiveden i söder. Med sina 280 
km fördelat på 17 etapper är den en av 
Sveriges längsta vandringsleder. De för-
sta sju etapperna passerar Bergslagen 
och går genom gammal järnbruksbygd.
!  www.bergslagsleden.se

Postleden
Postleden är en 56 km lång vand-
ringsled som binder ihop Silverleden i 
Hällefors med etapp 2 av Bergslags-
leden i Kopparberg. Leden går efter 
den gamla postvägen där dåtidens 
brevbärare transporterade brev och 
andra försändelser. Start vid Hurtigtor-
pet i Hällefors.

Silverleden
Leden har fått sitt namn från silverbryt-
ningen 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.

!   www.bergslagen.se

Äventyr och lugn, sida vid sida. Här finns vildmarken, 
tillgänglig på sina håll, orörd på andra. De vilda 
djuren är dina följeslagare; de sköter sitt om du sköter 
ditt. Och även om du inte alltid ser dem, ser de alltid 
dig, precis som det alltid är i naturen.
      Bergslagens natur är trolsk och lite mystiskt, med 
dofter och ljud som tillfredsställer alla sinnen. Äventy-
ret och lugnet bor sida vid sida. Naturens mångfald 
väntar på dig. Var beredd på en spännande, vacker 
och rolig upplevelse. Och kom ihåg att stanna upp då 
och då – och lyssna på tystnaden.
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Cykla
Vill du cykla på småvägar och 
uppleva storslagen natur? Bergslagen 
erbjuder ett flertal rundslingor som tar 
dig genom ett naturskönt kulturlandskap. 
Turerna går förbi allt från småstäder 
och byar, sevärdheter och fikastopp till 
urskog och småsjöar, allt på slingrande 
småvägar. Pumpa däcken, packa mat-
säcken och glöm inte cykelhjälmen.

Torrvarpen runt 
42 km med start i Hällefors. Tätorten 
hinner knappt lämnas innan landskapet 
ändras till moss-, myr- och skogsmark. 
Efter byn Saxhyttan når turen fram till 
sjön Torrvarpen. Björskogsnäs naturre-
servat blir en avstickare från rutten, men 
en väl värd sådan. Här finns ett vackert 
beläget kulturlandskap med utsikt över 
Bergslagens skogsbeklädda höjder. 
I juni blommar den ovanliga orkidén 
guckusko och här finns gården som 
Ernst (Kirchsteiger) renoverat. Att Berg-

slagen är en mat- och dryckesregion 
med sitt epicentrum i Grythyttan, gör sig 
påmint när turen når tätorten. Gästgiva-
regården och Måltidens hus inbjuder till 
ett perfekt mat och fikastopp.

Koppartrampen 
30 eller 60 km med start i Kopparberg. 
Turen är en mäktig naturupplevelse 
mestadels på grusvägar som skär 
igenom djupa skogar, naturreservat och 
Nittälvens brus. Turens längd kräver 
sina fikastopp, ta med en termos och ett 
par mackor. Äventyret kan börja!

Norasjön runt
22 km med start i trästaden Nora. De 
vibrerande kullerstensgatorna rullar 
igång utflykten ut ur Nora. Som helhet 
är turen lättrampad och passar hela 
familjen. På östra sidan väntar en mag-
nifik vy över Nora. Kyrktornet, Alntorps 
ö, båtarna och kanotisterna fastnar lätt 
i linsen. Mot Born öppnar landskapet 
upp sig och turen slingrar sig mellan 
ängs- och åkermark.

Mountain- 
bike
Att cykla mountainbike här är fan-
tastiskt och allt fler upptäcker det.  

Utmanande skogsvägar och histo-
riska stigar ger dig många kilometer av 
naturupplevelser. Många av stigarna 
var forvägar under tiden då bergshan-
teringen var stor. I Bergslagen finns två 
byar som båda utmärker sig lite extra.

Med start i Digerberget, Pershyttan 
eller Nyttorp i Nora kan du nå ut på 
tretton olika leder om totalt 220 kilo-
meter. Här finns allt från korta, barnvän-
liga leder till tekniska, långa och mer 
krävande leder. Flera leder går genom 
bergsmansbyn Pershyttan och vidare ut 
på historiska stigar. På nära håll kan du 
se hur både gruvdriften och inlandsisen 
satt sin prägel på landskapet. Den kor-
taste leden är 2,8 km och den längsta 
är 38 km. Nora/Pershyttan är i söder 
sammanlänkat med Ånnabodas ledsys-

tem. I norr finns förbindelseleder med 
mountainbikeområdena i Hjulsjö och 
Lindesberg. Vid Digerberget hittar du 
två pumptracks och flera teknikhinder.

I Hjulsjö rör du dig på historisk 
mark mellan gravrösen och hyttor. Flera 
av lederna går i liknande terräng som 
i Rörbäcksnäs i Dalarna, och stigarna 
böljar fram längs sandiga åsar och 
nedlagda järnvägsbankar. Det finns 
rejäla backar och fantastiska vyer på 
totalt ca 188 kilometer cykelled. Du har 
minst elva leder att välja på i alla svå-
righetsgrader och alla startar vid Hjulsjö 
motionscentral mitt emot den vackra kyr-
kan. Här finns en teknikbana med hopp 
och doserade kurvor och i byn sjuder 
kreativeten och alla är engagerade i 
värdskapet att ta emot alla cyklister. 
Här finns ställplats, cykeltvätt och eget 
fik. Efter lederna kan du under säsong 
stanna till på både Bredsjö ostcafé 
och Hjulsjö 103. Låter väl lockande för 
några dagars cykling i Bergslagen.

!  www.bergslagen.se
!  www.mtbhjulsjo.se
!  www.bergslagencycling.com

Mountainbike-karta
Med kartan hittar du lätt alla leder i 
Hjulsjö, Nora-Pershyttan och Ånnaboda.
Köp den på turistbyråerna i Bergslagen.

Gör en Bergslagsklassiker
Höj pulsen och utmana dig själv, gör 
en Bergslagsklassiker. Klarar du alla 
lopp i följd under ett år har du genom-
fört en Bergslagsklassiker.
!  www.bergslagen.se

Lo-spåret, Hällefors
25 januari. Längdskidor, 20 km/40 km 
Lindesimmet, Lindesberg
15 augusti. Simning, 2 400 m
Norasjön runt, Nora
12 september. Löpning, 21,1 km 
Koppartrampen, Kopparberg
20 september. Cykel, 30 km/60 km

Paddla i Bergslagen
I Bergslagen finns fyra kanotleder som 
går längs åar och genom sjöar, alla 
med olika karaktär. Välj din startplats 
och ge dig ut på en dagsutflykt eller fler-
dagarstur. Vill du istället utforska natur-
reservatet Malingsbo-Kloten är Nordic 
Discovery platsen för dig. I Uskavi hyr 
du kanoten för en tur i sjön Usken.

Här kan du hyra kanot 
!  www.halleforsvandrarhem.com 
!  www.nordicdiscovery.se 
!  www.outdoor-sweden.com 
!  www.uskavi.se
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Runt Usken

Usken

Fåsjön

Uskavi

Siggebohyttans
bergsmansgårdÖskevik

Vreten

Mårds-
hyttan

Tre sjöars väg

Mot
Järnboås

Nora-Annas
gårdscafé

Lejakärret

Mot
Lindesberg

Mot Nora

Låt cykelns däck svischa fram på slingrande små 
vägar i sällskap med utsikten över sjön, landska-
pet och hyttbyar med de röda bergsmansgår-
darna intill vägen. Naturen är trolsk, med dofter 
och ljud som berör både kropp och själ. Berg-
slagen får dig att må bra, helt enkelt. Det gäller 
för områdets alla delar. Men nu ska vi göra ett 
nedslag i trakterna kring sjön Usken. 

Usken runt är 22 kilometer lång och du cyklar både på 
grus och asfalt genom den trolska bergslagsnaturen och pas-
serar flera vackra platser, badplatser och naturreservat.  

En bra start för cykelutflykten är antingen vid Siggebo-
hyttans Bergsmansgård eller Uskavigården. Siggebohyttans 
Bergsmansgård har sitt ursprung i sent 1700-tal. Under som-
maren är gården och kaffestugan öppen för besök och visar 
hur ett förmöget bergsmanshem kunde se ut på 1850-talet. 
Stanna gärna för en fika och njut av utsikten över sjön och de 
historiska miljöerna. 

Uskavigården kan även bli ditt basläger för andra aktivi-
teter i närheten. Här finns camping, stugby, café, restaurang 

100 GRAVAR DU 
MÅSTE SE INNAN  
DU DÖR
17 platser 100 gravar - kända 
som okända ger dig möjlighet 
att uppleva Lindesbergs 
kommuns historia ur ett nytt 
perspektiv. 

Välkommen att ladda ner vår 
guideapp som tar dig med på en 
tidsresa. Appen släpps i april.

Appen Kultur Lindesberg, 
hittar du där appar finns.
 

www.lindesberg.se/upplevochgora

&Ostcafé
Gårdsbutik

Bredsjö Mjölkfår AB, tfn 072-396 75 51, www.bredsjobla.se

Öppet dagligen 15 juni-15 aug kl. 11-17
Övriga året lör-sön kl. 13-17

Stängt 15 dec-15 mars

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

VÄLKOMMEN TILL 
LILLA HOTELLET I NORA

Öppet året om
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och vandrarhem. Börja gärna turen söderut längs med Tre 
sjöars väg.

I skogarna utmed vägen finns mängder av kolbottnar och 
gruvhål och kalkstensbrott som är lämningar efter bergshante-
ringen. Ingen hytta finns helt bevarad utan bara rester återstår, 
trots att hyttor funnits här från 1400-talet och fram till 1920-ta-
let då Öskeviks hytta lades ned. Naturen och floran runt sjön 
präglas av Sveriges längsta kalkstråk, som går genom berg-
grunden från Stråssa i norr till Älvhyttan i söder. Den kalkrika 
marken gör att orkidéer, ädellöv, tibast m.fl. kalkkrävande 
arter trivs i området. 
!   www.uskavi.se 
!   www.olm.se

Tips på avstickare
Naturreservatet Lejakärret
På ett gammalt gruvfält där bland annat kopparkis brutits, 
växer en rad orkidéer som ger dig en känsla av Ölands orki-
démarker. En lättgången stig leder dig runt i området. Strax 
intill finns spår från gruvbrytningen med ruiner och gruvhål. 
Bästa tiden att besöka Lejakärret är i början av juni. 
!   www.bergslagen.se

Nora-Annas Gårdscafé  
Ta riktning mot Järnboås och stanna till för ett fikastopp på 
gården som tidigare var världsrekordslöparen Nora-Annas 
hem. Njut av hembakt fika i vacker miljö som samsas med en 
butik med antikt och nytt. Öppet helger under sommaren. 
!   nora-annas.blogspot.com

info@norastadshotell.se     tfn. 0587-31 14 35
www.norastadshotell.se

Välj oss för
Logi, lunch, fest & konferens

Utmärkt service & vacker miljö
Se även våra olika paket

Välkommen till Nora Stadshotell
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I Hjulsjö är ingenting omöjligt. Här 
sprudlar det av aktiviteter och driftiga 
människor som jobbar för att utveckla 
sin bygd. Eller vad sägs om eldsjälar 
som byggt mountainbikeleder i världs-
klass. Föreningar som tagit tillvara det 
gamla hyttområdet i Södra Hyttan och 
skapat ett kulturcentrum utöver det van-
liga. Paret som startat ett surdegsbageri, 
kafferosteri, butik och kafé i det gamla 
gästgiverit eller familjen som flyttat från 
Holland och startade en ekologisk gård 
och en naturcamping vid Hjulsjön. 

Att älska sin bygd, verka där man 
bor ligger i hela Hjusjöbygdens anda. 

Södra Hyttan
Ett besök här gör ingen besviken. 
Naturen och kulturen trollbinder dig och 
du vill stanna kvar länge. Bergslagens 

Hjulsjö
 
– en kreativ by 

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. I slutet 
av sommaren, 31 juli–2 aug arrangeras 
HyttDreva; en kulturfestival med work-
shops, kurser och musik i världsklass. 
!   www.sodrahyttan.se

Hjulsjö 103
Här driver Märta och Magnus Westling 
ett surdegsbageri, kafferosteri och kafé. 
Surdegsbröd bakas med kärlek och 
omsorg och med lokala råvaror i fokus. 
Att detta är en framgångssaga är inget 
att hymla om. SM-guld i Mathantverk 
två år i rad och rekommenderad i White 
Guide Café talar sitt tydliga språk. 
!   www.hjulsjo103.se

Hjulsjö mountainbike
Ett av Sveriges finaste områden för 
mountainbike finns i Hjulsjö och lockar 
många naturälskande cyklister. Med ut-
gångspunkt från den vackra kyrkan kan 
du välja mellan 11 st leder av skiftande 

karaktär, längd och svårighetsgrad. Här 
finns även all service man kan tänka 
sig. Sommaröppet café, cykeluthyr-
ning, dusch, cykeltvätt, ställplats och en 
teknikbana med doserade kurvor och 
pumptrack. 
!   www.mtbhjulsjo.se

Lantliv i Hjulsjö
Ett holländskt par drömde om ett liv på 
landet i Sverige och förverkligade det. 
Idag driver Ellen och Rudy en ekologisk 
fårgård, gårdsbutik med lammskinn, ull 
och lokalt hantverk, uthyrning av stugor 
och en naturcamping belägen alldeles 
vid natursköna Hjulsjöns kant.
!   www.lantlivisverige.se

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

Öppet sommartid v. 27-32, med vandrarhem, 
camping, kaffeservering, presentbod, kiosk, loppmarknad, 

uthyrning av båt och fiskeutrustning, samt konstutställningar.
Gården tillhör Örebro Läns Blåbandsdistrikt och har alkoholfri miljö.  

Bokning & info: 070-292 74 09, 0587-33 01 78
info@vreten.org   www.vreten.org

Vreten vid Fåsjöns strand
strax söder om Öskevik.

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/
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När du besöker oss i Bergslagen, upptäck och 
prova alla delikatesser som produceras av fan-
tastiska mathantverkare. Från ost, glass och rökt 
fisk till bröd, konfektyr och drycker. Och mycket 
annat. Många av produkterna kan du köpa i 
gårdsbutiker hemma hos producenterna.

Låt dig här inspireras av några av Bergslagens stolta 
mathantverkare. Titta gärna in på www.bergslagen.se för mer 
inspiration eller kanske bäst av allt – kom på besök! Vi kan 
garantera att du kommer att finna många guldkorn att njuta av.

Getmjölk blir till prisbelönt ost
När de bedårande killingarna och deras mammor har 
släppts ut på grönbete kan Mikaela på JanOls-gården och 
hennes man Tobias pusta ut för en stund. Det är inte det lät-
taste att hantera killingar med massor av spring i benen och 
en upptäckarlusta som inte alltid får dem att gå raka vägen till 
den idylliska hagen.

– Vi tog gårdens namn som efternamn när vi gifte oss 
säger Mikaela, som köpte gården 2002 och bland annat 
driver mejeri och gårdsbutik. Gården, våra marker och djur 
är ekologiska och KRAV certifierade och alla våra produkter 
görs såklart ekologiskt och är certifierat svenskt mathantverk 
genom Eldrimner.

Njut av lokalt 
mathantverk

 På hemsidan står det att JanOls-gården är det lilla meje-
riet där kärleken till djuren och osten står i fokus. Det går inte 
att ta miste på. Alla getter och killingar har namn, inte oper-
sonliga sifferkombinationer. Det säger mycket om Mikaelas 
kärlek till djuren; att de ses som egna personligheter

– Mina första getter heter Grimla och Eira, jag har kvar 
dem fortfarande. Efter ett och ett halvt år köpte jag den första 
bocken. Sedan kom produktionen av både killingar och mjölk 
igång och jag började med osttillverkning. Det var givet, jag 
har alltid gillat mat och är ostfantast, säger hon. 

– Jag har ett 50-tal producerande mjölkgetter. Ungefär 
13 procent av mjölken blir ost av olika sorter. Jag har ett gan-
ska brett sortiment, även om alla ostar inte finns hela tiden.
Mest framgång har hon haft med Grimlas vita, en Camem-
bert som tog guld på SM i mathantverk 2018 och en sal-
ladsost som belönades med brons på Ostfestivalen 2019. Nu 
planerar hon att anordna ostprovningar i gårdsbutiken i den 
gamla logen, där besökarna även ska kunna köpa ägg, kött 
och eventuellt grönsaker.

Hon trivs med livet och med friheten, att vara med djuren 
och se att de har det bra.

– Djuren producerar bra mjölk, det gör de för att de trivs 
och är friska. Vissa getter har jag ett speciellt band till. Som 
Grimla, hon vill alltid att jag ska vara med när hon ska få en 
killing. Det är som att jag ska vara där och hålla handen.
!   www.janolsgarden.se
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Grythyttans glass och choklad
Lokalen vid Grythyttans vackra torg har sett många verk-
samheter komma och gå – taxi, kiosk, bensinmack, bistro. 
Nu tillverkar och säljer Jaco och Corrie Neerings glass och 
choklad här. 

När paret Neering flyttade från Nederländerna till 
Grythyttan med sina döttrar var det givet att de skulle starta 
eget inom livsmedel. Jaco hade en mångfacetterad bakgrund 
i den branschen, bland annat inom produktutveckling av 
glass. Och sedan han hade läst att svenskarna var Europas 
största glassätare blev valet enkelt. Grythytteborna, däremot, 
var inte lika entusiastiska. ”Det går inte” och ”Vad ska ni göra 
på vintern?” var typiska kommentarer. Jaco och Corrie gick 
sin egen väg.

– Vi sa ”vi gör det, vad kan hända”, säger Corrie.
Det som hände var att glassen och chokladen blev en 

succé. På dörren in till glasstillverkningen sitter en affisch från 
Eldkvarns turné ”De berömdas aveny”. Den är signerad av 
”Plura” & Co, och ovanför bandmedlemmarnas namn står det: 
”Den bästa glassen vi har smakat”.

Även chokladen blir mer och mer populär. Baschokladen 
tillverkas i en viss volym i taget och smaksätts med till exem-
pel whisky, kardemumma, apelsin, lakrits, chili och ingefära. 
Glassen finns också i många olika smaker, till och med 
messmörsglass, en smak som Jaco överhuvudtaget inte kände 
till tidigare.

– Det är en sådan där smak som man antingen gillar el-
ler inte, säger han och berättar om några galna beställningar 
han har tillgodosett:

– En gång gjorde jag blåmögelostglass som skulle serve-
ras till mjuk pepparkaka och päron. En annan udda beställ-
ning är ginglass smaksatt med gin och martini.

Jaco och Corrie strålar av passion och engagemang, det 
märks att de gillar det de gör. Och det är väl på något vis en 
naturlig utgångspunkt för att det ska gå bra.  
!   www.neerings.se

Bredsjö Blå – en delikatess
Mellan Hällefors och Kopparberg ligger den lilla byn 
Bredsjö. Här produceras en delikatess bland ostar – Bredsjö 
Blå, som du kan köpa i gårdsbutiken och ostcafeét. Det är 
familjen Lena Hall och Lars-Göran Staffare som tillsammans 
med dottern Sara driver företaget Bredsjö Mjölkfår känt för 
den smakrika blåmögelosten, tillverkad av mjölk från gårdens 
ostfreisiska mjölkfår. Osten lagras från sex månader till ett år 
och fylligheten och rundheten ökar med lagringstiden.

Folk åker långväga för att köpa osten och många åter-
kommer år efter år. Under högsäsong (15 juni–15 augusti) är 
det trångt på parkeringen utanför caféet som har 25 000– 
30 000 besökare per år. 

– Framför allt är det osten som gjort oss till ett besöksmål. 
Det är en upplevelse att på plats se varifrån osten kommer. 

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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Närmare ursprunget går det inte att komma. Och att sedan 
köpa med en bit Bredsjö Blå hem gör att besöket lever kvar 
extra länge, säger Sara. 

På sommaren mjölkas fåren vid tretiden på eftermidda-
gen. Barn och vuxna får följa med in i stallarna och se hur 
det går till, och de som vill får prova att mjölka och smaka på 
mjölken som räcker till totalt fyra årston Bredsjö Blå. 
!   www.bredsjobla.se

NoraGlass – alltid dagsfärsk
Hos NoraGlass är det kö från öppningen den 24 april tills 
den sista våfflan serveras i mitten av september. Sedan 1923 
har glassugna Norabor och besökare kunnat njuta av denna 
dagsfärska delikatess. Varje sommardag erbjuds tre olika 
smaker – vanilj, hasselnöt och en för dagen unik smak. 

– Vi har många stammisar, det märks framför allt på vå-
ren. Det ligger förväntan i luften veckorna innan vi öppnar. Ett 
år skrev en skolklass här i Nora på svarta tavlan hur många 
dagar det var kvar innan NoraGlass skulle öppna, säger 
Lena Kadesjö och skrattar.

Tillsammans med maken Anders och systern Maria 
Björklund är hon delägare i företaget som driver NoraGlass 
och caféerna Strandstugan och Selma G, döpt efter Selma 
Gerdin som startade Noraglass 1923. Den berömda glas-
sen finns förstås på alla tre ställena; Strandstugan välkomnar 
också med fika, mackor och bakverk och Selma G har matiga 
våfflor som specialitet. 
!  www.noraglass.se

Bara för att det är gott
I Stripa gruvas gamla matsal ligger Bergslagspraliner. På 
en skylt i caféet står det: ”En varm vänskap smakar som god 
choklad”. Vänskapen mellan kompanjonerna Gunilla Borensjö 
och Yvonne Lindberg går nästan att ta på, och förmodligen är 
det därför de tillverkar så goda praliner. När de fick frågan 
varför de skulle börja göra praliner blev svaret ”bara för att 
det är gott”. 

– Det finns inga extrakt i våra praliner, vi använder natur-
liga råvaror och många ekologiska smaksättare, som havtorn, 
kaffe och lakrits, säger Yvonne och ställer fram fler smakprov.
Här finns bland annat Stripapralinen med lingontryffel och 
vaniljkola, Bergslagspralinen med blåbär, en kokospralin med 
lite Malibulikör och en whiskypralin dekorerad med guld.

– Blåbärspralinen är vårt signum, förklarar Gunilla.
!  www.bergslagspraliner.se

En får tacka – glass på fårmjölk 
På Masmästargården i Danshyttan tillverkar Björn Johans-
son något så exklusivt som glass framställd av fårmjölk, från 
ostfreisiska mjölkfår. En gång beboddes gården av en Olof 
Masmästare. Nu bor här en glassmästare, för det är precis 
vad Björn är.

– Man får en krämig och god glass utan att tillsätta 
grädde, totalt sett får glassen lägre fetthalt. Det beror på att 

fårmjölkens fettmolekyler är mindre än komjölkens, vilket ger 
mer bindningsyta till luften som vispas in. Det är i mötet mellan 
fett och luft som glassens krämighet uppstår, förklarar han. 
Glassen smakar rent, fräscht och gräddigt, utan att vara fet. 
!  facebook.com/glass.enfartacka

Tips – Matresan i Örebro län
Den 5–6 september i år kan vi tipsa om Matresan, en helg 
då Bergslagens och hela Örebro läns mathantverkare har 
öppet för besök. Kom och smaka! 
!   www.matresanorebrolan.se
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Hotell~Matsal~Bröllop~Konferens

Tel: 0763-150000
www.wedevagsherrgard.se

 

LILLA TRÄDGÅRDEN
& ROSENGÅRDEN
Upplev, njut och få inspiration i våra 
besöks- och visningsträdgårdar i  
härlig miljö med utsikt över Norasjön. 
Stort sortiment av (egenodlade) 
växter och välsorterad trädgårdsbutik. 
Trädgårdscafé med vacker utsikt med 
fika, smörgåsar och lättlunch.

Bergslagsgatan 82/86, Nora
www.lillatradgardeninora.se
www.rosengardenibergslagen.se
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Bergslagen 
Made Sweden
Så enkelt kan det sägas. Utan järnet inget Berg-
slagen, utan Bergslagen inget Sverige. 

Järnet var under 600 år Sveriges viktigaste exportvara. 
Från Bergslagen kom det mesta och det bästa järnet, järnet 
som byggde landet. 

Bergslagen är inte bara ett namn, det är också en känsla. 
Och mycket av känslan sitter i husen. Torp och bergsmansgår-
dar, nästan alltid i falurött, med bevarad snickarglädje och 
ofta en ståtlig skorsten av svart gjutjärn som ett utropstecken 
mot himlen och slaggsten i grunden i stället för gråsten. Till 
paletten hör också skogsgrönt, för i Bergslagen är skogen 
aldrig långt borta.

Spåren från bergshante-
ringen finns överallt, stanna upp 
och ge dig tid att upptäcka historien.

Siggebohyttans Bergsmansgård
Upplev hur ett förmöget bergsmanshem såg ut på 1860-talet 
när bergsmannen Anders Olsson med familj levde och ver-
kade här. Siggebohyttans bergsmansgård är en av de mest 
storslagna gårdarna från Bergslagens storhetstid. Mangårds-
byggnaden började byggas 1790 och innehåller 14 rum och 
tre kök. Även loftbod och stall är från den tiden. 
!  www.orebrolansmuseum.se

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.
!   www.bergslagen.se

Bergslagens 
Loppishelg 
11–12 juli

Hyttkransen, Pershyttans hytta
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Pershyttans kulturreservat
Pershyttan är bergsmansbyn strax utan-
för Nora som idag är ett kulturreservat. 
Platsen bjuder på spännande historia 
från Bergslagens storhetstid. Hyttan, där 
järnet framställdes, är en av Sveriges 
mest bevarade träkolshyttor. I Lockgru-
van kommer du 40 m under jord med 
en guide. Hela området med gruvhål, 
vattenhjul, stånggång och kolhus är värt 
att upptäcka och Pershyttan går utmärkt 
att utforska på egen hand året om. 
Börja upptäckten i det öppna Besöks-
centret som på ett pedagogiskt sätt 
berättar om malmbrytningens historia. 
Det finns vandringsstigar med informa-
tionsskyltar som hjälper dig upptäcka 
hela kulturreservatet. 
!  www.njov.se 

Löa hytta
Här har järnframställning pågått sedan
1400-talet. Hyttan var i drift fram till 
1907 och är upprustad som den såg 
ut på 1800-talet. Idag äger byborna 
hyttan. Här finns även en välbevarad 
såg och kvarn.  
!  www.loaby.se

Skrekarhyttans ruin
En plats att utforska. Masugnsfunda-
ment av kraftiga granitblock, gravar 
efter vattenhjul, rester efter dammval-
lar, en rostugnspipa och mycket mer. 
Skrekarhyttans ruin är ett spännande 
område i Viker. Här finns en rundslinga 
på 2,2 km med skyltar och frågor. På 
varje skylt finns vuxen- och barnfrågor.
!  www.hembygd.se/viker 

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

Åkerby Herrgård, 713 93 Nora   0587-912 10   info@akerbyherrgard.se   www.akerbyherrgard.se

Nora satsar på guidade visningar
Fler och fler upptäcker hur spännande det kan vara att 
uppleva en plats med guide. I Nora har man utvecklat fler 
guidningar som man erbjuder enskilda besökare och grupper.

Vi frågar guiderna Carina, Annika och Magda: 
– Vad är det som utmärker en bra guide, förutom att 

våga vara personlig?
– Att man vet vad man pratar om, såklart, säger Magda. 

Man kan få frågor på allt, så det gäller att läsa på hela tiden.
Annika menar att som guide är det viktigt att man bjuder 

på det personliga. – Jag delar med mig av Nora även när 
jag inte guidar.

– Att vara guide är i mångt och mycket att spela en roll, 
speciellt i de unika miljöer som både Nora och Pershyttan 
erbjuder. Som guider bär vi ett ambassadörskap för platsen, 
säger Carina.

– Vi älskar alla tre Nora och våra besökare, och det 
avspeglas nog i våra guidningar.  

Varför inte prova att följa med på en stadsvandring i 
Nora, guidning i Göthlinska gården, ner i Lockgruvan eller in i 
Pershyttans hytta i sommar.

Har du tur möter du någon av dessa guider! 
!   www.visitnora.se

Skräddartorp
Besök en välbevarad bergmansgård 
från 1600-talet som nu är Grythyttans 
hembygdsgård. Gården består av 
14 byggnader. Loftboden, rökbastun, 
rian och hemlighuset är några av dem. 
Vackert belägen med utsikt över sjön 
Torrvarpen.
!  www.hembygd.se/grythyttan

Lockgruvan, Pershyttan
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Det är lätt att spendera en sommardag i Löa. 
Här finns mycket att upptäcka för både barn och 
vuxna, så som badplatser, café och minigolf mm. 

I denna Bergslagsby längs riksväg 50 mellan Lindesberg 
och Kopparberg finns en välbevarad hytta som kan berätta 
om järnframställningens historia. Trots att det är drygt 100 år 
sedan den ”blåstes ner” för sista gången drivs den fortfaran-
de av ett hyttelag av ”bergsmän”. 

Ett tips är att följa med på familjeteatern Hyttans Hemlig-
heter som spelas i hyttan och dess omgivningar under ett par 
sommarveckor. Då fylls hyttan av skådespelare som bjuder 
barn och vuxna på både glädje och spänning. I år spelas 
teatern 10 juli–2 augusti.

Upptäck Vita stigen, en vandringsled som följer Storån  
strandkant och vidare kring byn. 

På Perssons Magasin hittar du loppis och lokalt hantverk. 
Nytt för i år är en matbod fylld med lokalt mathantverk. Vill du 
stanna över natten så finns både B&B och ställplats.
!   www.loaby.se

En dag 
i Löa

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 
och 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 

utom- och innomhus.

ÄVENTYRSGOLFEN 
I LINDESBERG

Äventyrsgolf Guldvaskning

Öppet 
maj-augusti

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

www.4aventyr.se
 Lindesberg Goldmine Adventuregolf

Glasscafé
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Evenemang 2020
22–23 februari
Stadra Vinterscen, Stadra Teater

28 mars
Hälsomässa, Nora Stadshotell

18 april
Harmonis Caprice, Lindesberg

26 april
Tågsläpp, Nora Station

4 maj
Grythyttans vårmarknad

13 maj
Lindedagen, Lindesberg 

15–16 maj 
Vårskrik, kulturyttringar, Hällefors 

16 maj
Vårmönstringen, bil/MC träff, Lindesberg

23 maj
Antik- & Vintagemässa, Byggnadsvård 
och matmarknad, Nora

29–31 maj 
Judofestivalen, Lindesberg

12–18 juni 
Nora Kammarmusikfestival

13–14 juni
Guldrush, guldvaskartävlingar,
Kopparberg 

20 juni 
Midsommartrav, Fornaboda

26 juni
Invigning av Bergslagens bokloppis, 
Södra hyttan, Hjulsjö 

27 juni
Uller-Muller, traktorträff, Ullersäter

27–28 juni
Kulturglimtar, kulturrunda, Kopparberg 

27 juni–5 juli
Pest-spelen, teater, Ramsberg 

29 juni–5 juli
Bergslagens familjevecka, aktiviteter 
och erbjudanden för barnfamiljer 

1 juli 
Bergslagsloppet, trav, Fornaboda

1–4 juli  
Noradagarna, Antik- & samlarmässa, 
storloppis, familjeaktiviteter, Nora 

3 juli–9 augusti
DOLLAR av Hjalmar Bergman, Stadra 
Teater, Nora

10 juli–2 augusti
Hyttans Hemligheter, familjeteater, Löa 

11–12 juli  
Bergslagens loppishelg

13 juli  
Treskillingdagen, Kopparberg

25–26 juli
Kopparbergs Stenmarknad

31 juli–2 augusti
Hyttdreva kulturfestival, Hjulsjö

1–30 augusti
Turandot, Opera på Skäret, 
Kopparberg

7–9 augusti 
Kopparbergsfestivalen, Rydbergsdal 

8–9 augusti
Larsmäss, hantverksmarknad, Järnboås

15 augusti 
Lindesimmet, simlopp, Lindesberg
En del av Bergslagsklassikern

22–23 augusti
Linde Open, dragracing, Lindesberg 

29–30 augusti
Nora marknad

5–6 september 
Ljusstråk, konst- och kulturslinga, Nora

12 september 
Norasjön runt, löpartävling, Nora 
En del av Bergslagsklassikern

12–13 september 
Hällefors marknad

20 september
Koppartrampen, cykeltävling,
Kopparberg, Bergslagsklassikern

25 september
Lindemarken, Lindesberg 

26–27 september
Kopparbergs marknad 

5 oktober
Grythyttans höstmarknad

8–11 oktober
Barmarks-SM Draghund, Hällefors

22 november
Siggebohyttans julmarknad 

22–23 november
Julmarknad, Frövifors 
papperbruksmuseum

28 november
Julmarknad, Grythyttan

5–6 december
Nora julmarknad

Fler evenemang finns på: www.bergslagen.se

M
ed reservation för ev. ändringar.

Följ oss på 
facebook.com/ibergslagen 
@ibergslagen

Tagga dina bilder 
#ibergslagen

Res smart och 
välj själv
Till vårt Bergslagen kan du enkelt resa med 
tåg, buss, bil eller cykel.

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 kan enkelt bokas via 
www.sj.se. Tågstationer finns bl.a. i Frövi, Lindesberg 
och Kopparberg.

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.

Beräkna din resa
Här är några smarta förslag som kan göra din resa till 
oss riktigt klimatsmart.

Weekend i Grythyttan – tåg från Göteborg för 
2 personer, övernattning 3 nätter på hotell, 29 kg 
koldioxid/person.

Familjevecka i Bergslagen – bil från Stockholm, 
4 personer, övernattning 5 nätter i stuga, 26 kg 
koldioxid/person.

Cykeldagar i Bergslagen – egen cykel från 
Örebro, 2 personer, övernattning 3 nätter på hotell, 
18 kg koldioxid/person.

Uträknat via klimatsmartsemester.se. Testa själv på: 
!   www.bergslagen.se/klimatsmartsemester



Upplev en 
av Sveriges mest 

välsorterade 
trädgårdsbuti ker!

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

Trädgård & växter 
Stort sorti ment av växter. 
Rosor, sommarblommor, 

perenner, buskar och träd. 

Inspireras av våra 
visningsmiljöer.

Trädgårdsmöbler, krukor, 
presenter och ti llbehör.

Stort sorti ment för 
vatt en 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 
lätt are luncher på vår 
mysiga uteservering.

Vinnare 
av Bergslagens

Turismpris
2015!




