Guideplats 9, Kyrkan

Guideplats 10, Sandbergska gården

Instruktioner:
1. Ladda ner ljudfilerna till vandringen från www.tretrastader.se, www.nora.se
eller www.podguide.se
2. Lägg in dem i din mp3-spelare.
3. Starta spåren på respektive guideplats enligt kartan och pausa medan du går
till nästa plats.
Spår 1 = Guideplats 1, Spår 2 = Guideplats 2, osv.
Medverkande:
Magnus Wetterholm, Eva Haldert, Katarina Widell och Anna-Lena Schöllin
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Mp3-guide om Folk & Fä

Välkommen till en vandring om folk och fä i Nora!
Skådespelaren Magnus Wetterholm tar dig med på en historisk resa tillbaka i
tiden. Du får under vandringen möta människor som verkat i Nora och format
staden till vad den är idag. Du väljer själv om du vill gå vandringen i ett svep, tar
ca 1 timme, eller om du vill ta en paus mellan guideplatserna för att upptäcka
Nora i egen takt.

Guideplats 1, Torgbrunnen (11:12)

Guideplats 6, Vattugränd (1:11)

Torgbrunnens reliefer berättar om stadens
framväxt. Torget lär vara ett tunnland stort.
Det är stadens naturliga mötesplats. Bussar
utgår och bilar parkeras här. Sista helgen i
augusti fylls torget av ca 40 000 marknadsbesökare.

Längst ned i backen ligger Aschanska
gården. Idag är det vanliga hyreslägenheter i
gården.






Guideplats 3, Södra Kyrkogården (6:37)
Tidigare låg länsresidens för Nora län här.
Idag är detta en fridfull och ålderdomlig
kyrkogård.

Guideplats 8, Wedbergska Gården (8:17)
Gården som ligger på Prästgatan 6 uppfördes på slutet av 1700-talet i klassisk stil.
Idag finns butiker och hyreslägenheter i
fastigheten.



Guideplats 4, Nora Station (2:15)

Guideplats 9, Nora Kyrka (2:13)

På järnvägsområdet finns lokstallar med
lok och vagnar från olika epoker. I
verkstaden hålls arbetet igång av frivilliga
krafter. Veterantåg körs sommartid. STF
vandrarhem finns i järnvägsvagnar invid
Norasjön. Besök gärna Turistbyrån i
väntsalen.

Dagens kyrka stod klar 1880 och är uppförd
i nygotisk stil. Kyrkan är väl värt ett besök.
Utöver traditionella kyrkoaktiviteter hålls
förstklassiga konserter i kyrkan.


Guideplats 5, Göthlinska Gården (1:32)

Gården på Kungsgatan 4 är byggd på
1700-talet och är idag ett museum som visar
hur familjen Göthlin levde på slutet av
1800-talet.
Följ gärna den vackra strandpromenaden till
nästa guideplats.

Guideplats 7, Kungsgatubacken (1:21)

På Kungsgatan 19 ligger en av Noras
1700-tals gårdar som är kringbyggd med
port mot gatan. Förr var här en hantverksoch handelsgård idag är här hyreslägenheter
och butik.



Guideplats 2, Skojarbacken (1:39)

Stadens gamla marknadsplats – där
aktiviteterna fortfarande är i full gång under
Noramarken, sista helgen i augusti.









Guideplats 10, Sandbergs Gård (5:12)
På Storgatan 16 ligger huset som heter
Malmbergska gården och uppfördes direkt
efter stadsbranden. Gå gärna in genom de
rikt utsmyckade portarna och titta runt på
gårdsmiljön.

