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GRUPPRESEGUIDE 2019
för arrangörer och företag

Tips på besöksmål, visningar, 
aktiviteter, mat och fika.
Vi hjälper till att 
skräddarsy er resa 
i Bergslagen.
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Göthlinska gården
Visning av familjen Göthlins borgarhem 
från början av 1900–talet. Huset och 
dess inredning är bevarat som det såg 
ut när den sista familjemedlemmen, 
dottern Ingrid Göthlin, bodde här. Här 
finns prov på fröken Ingrids stora intresse 
porslinsmålning men också konst, möbler, 
leksaker och prydnadsföremål.

Visningen tar ca 1 timme
1–25 pers/grupp 1 300 kr, 0 % moms

Bokning & info: 
Nora Turistbyrå tfn: 0587-811 20
www.visitnora.se
 

1

Besöksmål
Visningar
Aktiviteter

Konst i Bryggeriet
Intressanta utställningar med konst i  
vackert gammalt bryggeri i Nora–  
ett av Konstrum Bergslagen.
Maj–september: ”Kvinnokraft”, NoraArt 
sommarutställning och Ljusstråks sam-
lingsutställning, (försmak av kulturrundan 
Ljusstråk 7–8/9).

Bokning & info: 
Nora kommun, Elin Sörman
Tfn  0587-812 94, e-post: elin.sorman@nora.se
www.nora.se/konstibryggeriet
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Nora

Lindesberg

Hällefors/Grythyttan

Kopparberg

Kulturreservatsvandring
Pershyttans bergsmansby är ett kulturre-
servat där spåren av järnframställningen 
är många. Här finns hytta, gruvområde, 
vattenhjul och stånggång som förklarar hur 
bergshanteringen gick till. Här finns också 
skola, bergsmansgårdar och backstugor 
som berättar om livet i byn. Hör berättelsen 
om Pershyttan och upplev bergsmansbyn 
under en guidad tur.

Visningen tar ca 1 timme
1–30 pers/grupp 1 500 kr, 0% moms

Turen går på gångstigar, inga branta trappor.

Bokning & info: 
Nora Turistbyrå tfn: 0587-811 20
www.visitnora.se
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Bergsmansbyn Pershyttan
Rundvandring i en av Sveriges bäst beva-
rade bergsmansbyar. Lär er mer om hur 
järnframställningen gick till och se vatten-
hjulet och stånggången, slaggstenshögar 
och bergsmansgårdar. Under vandringen 
görs ett spännande besök i hyttan som 
står kvar som den lämnades efter sista 
blåsningen år 1953. 

Visningen tar ca 1 timme
1–30 pers/grupp 1 500 kr, 0% moms

Under turen förekommer branta trappor.

Bokning & info: 
Nora Turistbyrå tfn: 0587-811 20
www.visitnora.se

Lockgruvan
Upplev Lockgruvans bergrum 40 meter 
under jord. Lockgruvan är en av Bergsla-
gens äldsta gruvor och var i drift till 1909. 
I Pershyttan bröts järnmalm från medeltiden 
fram till gruvbrytningen upphörde 1967. 
Hör hur gruvbrytningen gick till i äldre tid 
och känn atmosfären i bergrummet. 

Visningen tar ca 1 timme
1–29 pers/grupp 1 500 kr, 0% moms

Turen går delvis på en bergig stig.
Nedstigning i gruvan med hjälp av trappor.

Bokning & info: 
Nora Turistbyrå tfn: 0587-811 20
www.visitnora.se
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Resa med veterantåg
Upplev att åka veterantåg med ånglok och 
genuina trävagnar eller klassiska rälsbus-
sar precis som i gamla tider med Nora 
Bergslags Veteran-Jernväg. Sevärdheterna 
Järle och Pershyttan är utflyktsmålen i den 
ordinarie trafiken. Du kan även hyra ett 
eget tåg, se hemsidan för mer information.

Ordinarie trafik enligt tidtabell sommartid.

Bokning & info: 
Nora Bergslags Veteran-Jernväg
tfn: 0587-103 04, e-post: marknad@nbvj.se
www.nbvj.se 
 

8

Mordisk vandring
Verklighetens Skoga heter Nora. Överallt 
i staden har Maria Lang låtit människor 
falla offer för lömska mördare i sina deck-
are. Upptäck Skoga under en Mordisk 
vandring med berättelser och teaterscener 
från Langdeckarna och Maria Langs liv, 
framförda av systersonen Ove Hoffner.

Visningen tar ca 1 timme 
1–50 pers/grupp 1 800 kr inkl. moms

Bokning & info: 
Ove Hoffner tfn: 070-621 28 98, 0587-103 05
www.marialangoffice.se
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Rosengården & Lilla Trädgården 
Upplev, njut och få inspiration i besöks- och visningsträdgårdarna som ligger längs Tre 
Sjöars väg strax utanför Nora. Här kan du promenera i lugn och ro och njuta av peren-
ner, rosor, buskar, gamla parkträd och damm i en fin miljö med utsikt över Norasjön. 
Handelsträdgård med ett stort sortiment av (egenodlade) perenner, buskar, träd, rosor, 
klätterväxter, sommarblommor m.m. Välsorterad trädgårdsbutik med trädgårdstillbehör, 
presenter och dekoration för hem och trädgård. Trädgårdscafé med vacker utsikt med fika, 
smörgåsar och lättlunch.

Bokning & info: 
Rosengården i Bergslagen, tfn: 073-816 29 11
www.rosengardenibergslagen.se

Lilla Trädgården i Nora tfn: 076-772 92 22
www.lillatradgardeninora.se
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Stadsvandring
Upptäck Nora under en tur på gator med 
tidstypiska hus, kullersten och skvallerspeg-
lar. Nora fick stadsprivilegier år 1643 och 
har idag kvar en välbevarad trähusbebyg-
gelse från 1700– och 1800–talen. Hör 
historien om staden, järnvägen, bergsmän-
nen och andra personligheter. 

Visningen tar ca 1 timme
1–50 pers/vandring eller 1 buss/rundtur 
1 625 kr inkl. moms

Bokning & info:
Nora Turistbyrå tfn: 0587-811 20
www.visitnora.se
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Stadra Teater
I drygt 20 år har här getts gripande, 
humoristiska och berörande föreställningar. 
Bara i Landet Stadra upplever du teater i 
en så förtrollande miljö–Bergslagens vack-
raste spelplats. Vid sjön Greckens strand 
ligger Teaterkaféet Paradiset, med öl och 
vinservering i pausen. Föreställningarna 
spelas inomhus. Spelperiod juli–augusti. 

Bokning & info:  
Teaterfoajén tfn: 0587-31 13 05
www.stadrateater.se
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Pappersbruksmuseet
Upplev den spännande industrimiljön på 
Frövifors Pappersbruksmuseum. Förutom 
den unikt bevarade miljön finns bl.a. 
utställningar med historiska förpackningar, 
22 000 ölburkar och japansk förpack-
ningskonst. Gör ditt eget papper i hand-
pappersverkstaden. Möjlighet att boka fika 
och/eller mat från lokala producenter.
 
Visningen tar ca 2 timmar

Bokning & info: 
Frövifors Pappersbruksmuseum 
tfn: 0581-372 09
www.froviforsmuseet.com
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Plantmarknaden
Upplev en av Sveriges mest välsorterade 
trädgårdsbutiker. Rosavdelning med 300
olika sorter, presentavdelning, krukor 
och sidenblommor. Stor avdelning med 
utemöbler, visningsmiljöer, inspirationsav-
delning för vatten i trädgården. Perenner 
och sommarblommar. Café med eget 
bageri som serverar bakverk, smörgåsar 
och lättare luncher.

Guidning efter överenskommelse

Bokning & info: 
Plantmarknaden tfn: 0581-101 00 
Café Lusthuset tfn: 0581-101 75
www.plantmarknaden.com
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Siggebohyttan
Siggebohyttans Bergsmansgård är en av 
de mest storslagna bergsmansgårdarna 
från Bergslagens storhetstid. Mangårds-
byggnaden började byggas runt år 1790 
och innehåller 14 rum och 3 kök. Vandra 
runt i rummen och upplev hur ett förmöget 
bergsmanshem såg ut runt år 1860. Kaf-
festuga med servering av glass, fikabröd 
och smörgås.

Visningen tar ca 45 minuter

Bokning & info: 
Siggebohyttan tfn: 019-602 87 00
www.olm.se
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Lindesberg i miniatyr
En miniatyrmodell som visar hur Lindesberg 
såg ut på 1920–talet. Modellen är i skala 
1:220 och visar ca 400 tidsenliga hus 
med omgivningar. Modellen finns i Blom-
bergska Gården i Lindesbergs centrum.

Visning för grupper upp till 25 personer 
efter överenskommelse. Besöket tar ca 1 timme. 
5–25 pers/grupp 40 kr/pers inkl. moms
Förtäring kan erbjudas efter överenskommelse.

Bokning & info: 
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
Cicki Eriksson, tfn: 070-330 65 49
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Munkhyttans skolmuseum
Visning av Munkhyttans gamla skola. 
Skolan var i bruk 1863–1931och har 
iordningställts som skolmuseum under 
överinseende av Örebro läns museum. 
Undervåningen består av en lärarbostad 
med ett rum och kök och övervåningen 
upptas av en skolsal.

Visning för grupper upp till 25 personer 
efter överenskommelse. Visningen tar ca 1 timme.
5–25 pers/grupp 40 kr/pers inkl. moms

Bokning & info: 
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
Siv Kalmö, tfn: 073-777 34 73
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Stripa Gruvmiljö
Följ med på en guidad visning av Stripa 
Gruvmiljö för att se anrikningsverket, det 
välbevarade maskinrummet och gruvlaven 
där malmen hissades upp. Med den råa 
omgivningen som scenografi är Stripa 
ett kluster av spännande aktiviteter och 
sevärdheter för hela familjen. Visningar 
finns både för den erfarne och den nyfikne. 
Välkommen att ta del av ett levande  
industri- och kulturarv.

Visningen tar ca 1 timme

Bokning & info: 
Besök Linde AB tfn: 0581-811 61

16
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Stupan
Ett tibetanskt fredsmonument norr om 
Fellingsbro, ett exotiskt smycke i det gamla 
bygdelandskapet. Stupan invigdes av 
Nobels fredspristagare Dalai Lama år 
1988 och är en inspirationskälla och 
mötesplats för människor från alla kulturer. 
 
Visning av stupan och det tibetanska 
tempelrummet efter överenskommelse

Bokning & info:  
Solbo buddhistiska kursgård, Trudy,
tfn: 0581-63 30 73
tibetanbuddhism.se/stupan

17
50–talslägenheter
50–talslägenheter inredda i tidstypisk stil. 
En arbetarbostad och en tjänstemanna-
bostad. Att få kliva över tröskeln och för-
flytta sig till när man var nygift och satte 
bo eller till sin barndom tilltalar många 
och ni lovas få en resa i minnet minst 50 
år tillbaka i tiden. 
Visningen tar ca 1 timme
1–12 pers/grupp 600 kr inkl. moms
13– pers/grupp 50 kr/pers inkl. moms
                
Bokning & info: 
Hällefors Turistbyrå tfn: 0591-120 01
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Björskogsnäs
Besök gården och torpet som Ernst Kirch-
steiger renoverade i TV sommaren 2015 
och få inspiration till egna projekt. Torpet 
ligger i naturreservatet Björskogsnäs 
strax utanför Grythyttan och nås genom 
en promenad på ca 1,5 km i underbar 
bergslagsnatur. Möjlighet finns att åka 
ända fram för rörelsehindrade. En fin tid 
att besöka Björskogsnäs är i början av 
juni då Guckuskon blommar.

Visning inkl. promenad tar ca 2 timmar

Bokning & info:
Hällefors turistbyrå tfn: 0591-120 01 
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Bredsjö Mjölkfår
I Bredsjö tillverkas den välkända fårosten 
Bredsjö Blå. Gårdens ostcafé har blivit 
välbesökt tillflyktsort för den som vill köpa 
ost, frossa i läckra bakverk, eller bara titta 
på fåren. Kombinera en guidad rundtur 
på gården med fika eller lunch i ostcaféet. 
I butikens ostdisk kan du köpa olika lag-
ringar av Bredsjö Blå, Bredsjö pecorino, 
potkäs och fetaost.

Visningen tar ca 1 timme
Visning 50 kr/person (min 600 kr)

Bokning & info: 
Bredsjö Mjölkfår tfn: 0587-610 20
www.bredsjobla.se
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Grythytte Qwarn
Grythytte Qwarn har förvandlats från 
kvarnen som malde mjöl åt alla i trakten till 
gårdsbutik, galleri och café. Handla med 
ett matminne från Grythyttan t ex stenmalt 
ekologiskt mjöl, Grythytte Qwarns Knäck-
ebröd eller någon annan delikatess från 
trakten. Njut av kaffe med hembakt i anrik 
miljö vid den gamla kvarnen. Lunch för 
större grupper samt boende i herrgården.

Bokning & info: 
Kristina tfn: 070-587 00 00
www.herrgardenigrythyttan.se
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Grythyttan Vin
Guidad tur och vinprovning på familje-
företaget Grythyttan vin, som tillverkar 
vin och glögg av vilda bär och frukter 
från Bergslagen och fjällen. I sortimentet 
finns till exempel hjortronvin, björkvin och 
skogsglögg. Ta del av tillverkningens olika 
faser under en guidad tur som avslutas 
med vinprovning. 

Tar emot grupper upp till 50 personer
Guidning och provning tar ca 1,5 timme
Pris efter offert

Bokning & info: 
Grythyttan Vin tfn: 0591-191 11
www.grythyttanvin.se

22
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Lindesberg – Nora     25 km 25 min
Lindesberg – Hällefors     80 km 70 min
Lindesberg – Kopparberg    40 km 40 min
Hällefors – Kopparberg    45 km 40 min
Nora – Kopparberg     50 km 50 min
Nora – Hällefors     50 km 50 min

Avstånd i Bergslagen

Avstånd till Bergslagen

17

Karta &
avståndstabell

Borlänge – Bergslagen 120 km 120 min
Eskilstuna – Bergslagen   90 km 80 min
Göteborg – Bergslagen 320 km 240 min
Jönköping – Bergslagen 250 km 190 min
Karlstad – Bergslagen 130 km 110 min
Norrköping – Bergslagen 155 km 150 min
Stockholm – Bergslagen 200 km 140 min
Uppsala – Bergslagen 180 km 140 min
Västerås – Bergslagen 100 km 80 min
Örebro – Bergslagen   40 km 40 min



8

Opera på Skäret
Upplev opera i världsklass i unik miljö vid 
sjön Ljusnarens strand. Sommaren 2019 
spelas Trollflöjten av Wolfgang Amadeus 
Mozart, ett drömspel om kärlekens kraft. I 
ett före detta virkesmagasin på ett nedlagt 
sågverk spelas varje sommar de stora ver-
ken ur operahistorien med både svenska 
och internationella musiker och sångare av 
högsta klass. Operahuset, med plats för ca 
800 besökare, har nått världsrykte för sin 
fantastiska akustik och atmosfär. 

Bokning & info: 
Opera på Skäret tfn: 0580-711 00
www.operapaskaret.se

27
Kopparbergs museum
Kopparbergs museum blickar tillbaka på 
Sveriges stormaktstid på 1600–talet och 
dess efterföljd. Muséet ryms i 3 historiska 
byggnader nära det vackra tingshuset och 
visar ett 10–tal tematiskt uppbyggda sce-
narier, t.ex. ett bergsmanshem, folkliv, finskt 
hantverk, klädedräkter och det berömda 
3 skilling banko-frimärket med posthistoria, 
gruvmodeller och en fotostudio från 
1870–tal i renoverat originalskick. 
Visning 300–500 kr beroende på gruppstorlek.

Bokning & info: 
Kopparbergs museum tfn: 070-670 99 34
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Vandring i Grythyttan
Guidad vandring med berättelser om 
Grythyttans historia, kultur och natur. Se 
tidstypiska byggnader och tak med skiffer 
från trakten. Vandringen avslutas med fika/
mat i Grythyttans Herrgård eller i Grythytte 
Qwarn beroende på gruppens storlek.

Vandring 1 timme med fika
1–10 pers/grupp 750 kr inkl. moms
Fr 11 pers/grupp 75 kr/pers 
Vandring 2 timmar, med smakprov av lokal mat 
1–10 pers/grupp 2 000 kr inkl. moms
Fr 11 pers/grupp 200 kr/pers

Bokning & info: 
Kristina tfn: 070-587 00 00
www.herrgardenigrythyttan.se
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Skräddartorp
Skräddartorp är en välbevarad bergs-
mansgård från år 1644 med ursprung i 
den skogsfinska kulturen. Gården består 
av 14 st byggnader, bl a loftbod, rökbas-
tu, ria och hemlighuset. Huvudbyggnaden 
har vägg– och takmålningar från tidigt 
1700–tal. Kaffestuga med hembakt bröd.
Visning efter överenskommelse

Bokning & info: 
Grythyttans Hembygdsförening, 
Åke Granberg tfn: 070-630 95 58
www.hembygd.se/grythyttan
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BEHÖVER DU 
TIPS ELLER IDÉER 
FÖR DIN RESA I 
BERGSLAGEN? 
Kontakta Bergslagens 
turistbyråer eller våra 

”gruppresespecialister” 
Mia och Heléne på 
tfn: 0587-811 20, 

e-post: info@nora.se

Krokbornsparken
Gå en guidad tur i Sveriges äldsta folkpark 
och hör berättelsen om parken som var 
tillägnad folket. Här finns fortfarande rester 
av den ursprungliga parken som anlades 
år 1796. I dag är parken fortfarande 
öppen för alla med servering, rotunda och 
scen. Visning med eller utan fika.

Visningen tar ca 1 timme
1–12 pers/grupp 600 kr, 0% moms                
13– pers/grupp 50 kr/pers, 0% moms
30 kr/pers tillkommer för fika

Bokning & info: 
Hällefors Turistbyrå tfn: 0591-120 01
www.krokborn.se

23
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Nora

28  Café DaCapo
Hemtrevligt café med eget bageri 
vid Nora torg. Klassiska bakverk, 
bakelser, smörgåsar och lättare luncher. 
Uteservering sommartid.

www.cafedacapo.se
Tfn: 0587-148 00 

 

29  Café Slottspigorna
Mysigt mindre café på gångavstånd 
från Nora torg. Hembakat kaffebröd, 
smörgåsar, matbröd och pajer. Plats 
för 24 personer.

www.slottspigorna.se
Tfn: 073-999 86 09

30  Kafé Strandstugan
Sommarkafé i skön trädgård vid 
Norasjön. Sittplatser både inne och i 
trädgården. Erbjuder ”kaffe med dopp” 
med hembakt fikabröd, smörgåsar 
och NoraGlass. 
www.noraglass.se 
Tfn: 0738-400 161

31  Hult Säteri
Gård 20 km norr om Örebro som 
fokuserar på god mat i vacker och 
rofylld miljö. Serverar lunch, middag 
och fika med inspiration från det 
klassiska köket och den svenska 
husmanskosten. Plats för 50 personer.
www.hultsateri.se
Tfn: 0587-500 70

32  Nora-Annas Gårdscafé
Mysigt café på bergsmansgård vackert 
belägen med utsikt över Fåsjön. Fika 
med hembakt, ekologiskt och härodlat. 
Tidigare hem till världsrekordlöparen 
Nora-Anna, se utställningen om hennes 
liv. Butik med antikt och nytt.
nora-annas.blogspot.com
Tfn: 070-552 63 26

Mat 
fika  

33  NoraGlass
Unik hemlagad glass från egen fabrik 
ända sedan 1923. Den dagsfärska 
glassen serveras i tre smaker varje dag. 
Bara i Nora, hela sommaren.
www.noraglass.se
Tfn: 0738-440 700

34  Nora Stadshotell
Klassikt stadshotell i centrala Nora. 
Serverar dagens lunch, för– och 
eftermiddagsfika och middag. 
Uteservering sommartid. 
www.norastadshotell.se
Tfn: 0587-31 14 35

35  Åkerby Herrgård
Lunch, kaffe med hembakat och middag 
serveras i restaurang med utsikt över Få-
sjön. Uteservering sommartid. A la carte, 
catering och måltidsarrangemang efter 
önskemål. Öppet alla dagar året om.

www.akerbyherrgard.se
Tfn: 0587-912 10
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36  Frosths Konditori
Bageri i Lindesberg sedan 30–talet med 
egen tillverkning. Smörgås, bakverk,
bröd och tårtor. Stor servering, även ute. 
www.frosthskonditori.se
Tfn: 0581-104 11

37  Uskavi 
Restaurang med panoramavy över sjön 
Usken på camping ca 15 km norr om 
Nora. Serverar fika och lunch efter 
önskemål. Plats för 80 personer.
www.uskavi.se
Tfn: 0587-33 00 25

38  Wedevågs Herrgård  
Välsmakande lunch och supéer i 
härlig miljö på herrgård med anor 
från 1600–talet. Boutique Hotell med 
personliga rum. 
www.wedevagsherrgard.se
Tfn: 076-315 00 00

Hällefors
Grythyttan

Lindesberg

39  Cornelis
Unikt Cornelismuseum med mat och dryck 
mitt på torget i Grythyttan. Kombinera  
förmiddagsfika, eftermiddagsfika eller 
lunch med berättelsen om Cornelis liv.
Tfn: 070-590 79 89

40  Grythyttans Gästgivaregård
Familjen Spendrups vinkök med mat 
och dryck som utmanar dina smak– och 
doftsinnen. 2017 fick restaurangen bäst 
betyg i hela Örebro län och Västmanland 
av restaurangguiden White Guide.
www.grythyttansgastgivaregard.se
Tfn: 0591-633 00

41  Hellefors Herrgård
Gör som kung Gustav V och ät på 
Hellefors Herrgård. Busslunch inkl. 
sallad, måltidsdryck, kaffe och kaka. 
Serveras i salongen på övre plan.
www.helleforsherrgard.se
Tfn: 0591-100 89

 

42  Loka Brunn
Spahotell i trollska Bergslagen som varje 
dag serverar lunchbuffé och middag. 
Dessutom finns möjligheten att samla 
ihop ett gäng för att prova på aktiv
matlagning i det nybyggda gästköket.
www.lokabrunn.se
Tfn: 0591-631 00

43  Måltidens Hus
Restaurang inrymd på övre våningen i 
Måltidens Hus, Sveriges paviljong på 
världsutställningen i Sevilla 1992. Ser-
verar vällagad lunchbuffé inkl. soppa, 
sallad, kaffe och kaka. Hiss.
www.maltidenshus.com
Tfn: 0591-340 40

44  Sikfors Herrgård
Herrgård strax utanför Hällefors med 
utsikt över sjön Sörälgen. Serverar lunch 
och supé gjord på regionala råvaror i 
genuin miljö.
www.sikforsherrgard.se 
Tfn: 0591-151 15
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45  Toppstugan Restaurang
Café och restaurang med vidunderlig 
utsikt på toppen av Hökhöjden. Serverar 
fika, lunch och middag. 50 platser inne 
samt 50 platser ute. Bussparkering på 
gångavstånd.
Tfn: 0591-101 50

Kopparberg

 46  Bångbro Herrgård
Servering av kaffe, lunch och middag 
för grupper i genuin bergslagsmiljö 
intill Bångbro Kanal. Plats för  
60–70 personer. 
www.bangbro.se
Tfn: 0580-120 00 

Gilla oss på Facebook
facebook.com/ibergslagen

Följ oss på Instagram
@ibergslagen



Lindesbergs Turistbyrå
Järnvägsgatan 2A
711 30 Lindesberg
Tfn: 0581-811 70
turistinfo@lindesberg.se

Nora Turistbyrå
Järnvägsgatan 1
713 31 Nora
Tfn: 0587-811 20
info@nora.se

Hällefors Turistbyrå
Centrumhuset
712 30 Hällefors
Tfn: 0591-120 01
turist@hellefors.se

Kopparbergs Turistbyrå 
Gruvstugetorget
714 80 Kopparberg
Tfn: 0580-805 55
turism@ljusnarsberg.se

www.bergslagen.se


